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CTCP THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN (SJD) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND29.000 VND35.500 8,9% MUA  Sản xuất điện 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

 
Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 

  
 

 

Sự trở lại của La Nina kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí và tạo ra 

động lực tăng trưởng mới cho nhóm cổ phiếu ngành thủy điện giai 

đoạn 2017 – 2018. Trong đó, SJD là lựa chọn ưu tiên của chúng tôi 

bởi (1) Biên lợi nhuận cao (2) Định giá hấp dẫn (3) Thu nhập cổ tức 

ổn định. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị MUA đối vối cổ phiếu SJD. 

KQKD điện năm 2016 giảm nhẹ, LNST giảm (-5% yoy) do chịu ảnh 

hưởng tiêu cực bởi điều kiện thủy văn không thuận lợi, lưu lượng nước 
chảy về các nhà máy thủy điện duy trì ở mức thấp, ảnh hưởng đến sản 
lượng khai thác điện. Ngoài ra, chi phí lãi vay của SJD dự báo sẽ tăng đột 

biến: do nhà máy Hà Tây đã đi vào hoạt động nên chi phí lãi vay sẽ không 
còn đủ điều kiện vốn hóa. Doanh thu năm 2016 dự báo là 357 tỷ đồng          
(-6,5% yoy) và LNST sau khi trừ quỹ khen thưởng phúc lợi đạt 161 tỷ đồng 

(-2% yoy), EPS 2016 là 3.502 đồng/cổ phiếu.  

KQKD năm 2017 dự báo tăng trưởng mạnh do hưởng lợi từ chu kỳ mới 
của La Nina với xác suất xảy ra dự báo vào cuối năm nay là khoảng 60%. 
Dự báo doanh thu năm 2017 có thể vượt 450 tỷ đồng (+26% yoy), LNST 

sau khi trừ quỹ khen thưởng phúc lợi đạt 208 tỷ đồng (+29% yoy). Theo 
đó, EPS 2017 dự báo là 4.512 đồng/cổ phiếu.  

Định giá hấp dẫn và tỷ lệ chi trả cổ tức duy trì ổn định 20-25% qua các 
năm, tương ứng với tỷ suất cổ tức 8-8,9%. Chúng tôi cho rằng SJD là 

cổ phiếu thích hợp cho mục tiêu đầu tư dài hạn. Khuyến nghị MUA với 
mức giá mục tiêu 35.500 đồng/cổ phiếu, P/E năm 2016 tại giá mục tiêu là 
8,01x. 

Khả năng sáp nhập các dự án thủy điện SeSan 3A, Nậm Chiến và 

Hương Sơn thuộc Tổng Công ty Sông Đà làm cho quy mô của SJD có thể 
tăng gấp 4 lần so với hiện tại, tức khoảng 403 Megawatt (MW). Tuy nhiên, 
theo nhận định của chúng tôi, đi kèm với việc tăng quy mô là gánh nặng 

nợ vay và chi phí khấu hao do 2/3 dự án này chỉ mới đi vào vận hành trên 
3 năm và hiệu quả hoạt động còn chưa cao. 

Các rủi ro chính: (1) Rủi ro về khả năng bị chiếm dụng vốn từ Tổng 
Công ty Sông Đà phản ánh bởi xu hướng số ngày thu tiền bình quân duy 

trì mức cao. (2) Rủi ro cổ phiếu bị pha loãng sau khi sáp nhập các nhà 
máy thủy điện thuộc Tổng Công ty Sông Đà theo đề án Tái cấu trúc và mối 

quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường về hiệu quả hoạt động thời kỳ hậu 
sáp nhập vẫn còn đang là dấu hỏi lớn. (3) Thanh khoản thấp do tính chất 
cô đặc trong cơ cấu cổ đông, cần cân nhắc khi đầu tư. 
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Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 29,400 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 24,300 

KLGDBQ (3thg) 20.550 

Thị giá vốn (tỷ VND) 1.298 

SL CP đang lưu hành (tr) 46 

Free float (%) 17 

Beta 0,48 

 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

 
Nguồn: VNDIRECT 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 
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Tổng quan tài chính (VND) 12-14A 12-15A 12-16A 12-17E

Doanh thu (tỷ) 391 382 357 450

Tăng trưởng DT 26,2% (2,3%) (6,5%) 25,8%

Biên lợi nhuận gộp 58,3% 59,5% 61,8% 61,9%

EBITDA thuần (tỷ) 284 261 259 324

LN ròng (tỷ) 183 179 170 218

Tăng trưởng LN ròng 23,5% (2,5%) (5,0%) 28,8%

LN trên cổ phiếu 3.983 3.882 3.686 4.749

Giá trị sổ sách/cp 21.926 23.087 24.270 26.019

ROAE 20,0% 17,2% 15,6% 18,9%
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ĐÔI NÉT VỀ NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM  

Thủy điện vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nguồn phát điện 

Theo báo cáo của Business International Monitor (BMI) về ngành điện 

Việt Nam Q3/2016, sản lượng điện cung cấp cho toàn bộ nền kinh tế 

đạt 150 TWh (TeraWatt Hour) vào năm 2015 và dự kiến tăng lên 163 

TWh năm 2016, tương đương +7% yoy. Trong đó, gần ½ sản lượng 

điện đến từ các nhà máy thủy điện, tương đương sản lượng khai thác 

là 66 TWh năm 2015 (chiếm tỷ trọng 44%). Các nhà máy nhiệt điện 

sản xuất ra sản lượng điện trên 84 TWh (chiếm tỷ trọng 55%). Còn lại 

là các dạng năng lượng khác (sinh khối, năng lượng gió, mặt trời), 

chiếm tỷ trọng 1% trên tổng sản lượng điện. 

Nhu cầu tăng trưởng nhanh nhưng vẫn thấp  

Nhu cầu tiêu thụ điện của cả nước tăng trưởng kép 7%/năm. Nhu 

cầu tiêu thụ điện của cả nước trong năm 2015 là 137 TWh, tăng 

trưởng +8,5% yoy và dự báo tăng lên gấp đôi vào năm 2025 với tỷ lệ 

tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7%. Tuy nhiên, mức tiêu thụ 

điện tính trên bình quân đầu người của Việt Nam vẫn còn khá thấp 

trên khu vực (Năm 2014: 1.400 Kilowatt Hour - kWh), chỉ bằng 1/2 

Thái Lan và bằng 1/5 Singapore.  

Thiếu điện vào mùa khô 

Thời tiết có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ cấu nguồn cung điện. 

Khí hậu ở Việt Nam chia ra thành 2 mùa rõ rệt là mùa khô và mùa 

mưa. Thông thường, mùa mưa sẽ rơi vào tháng 5 đến tháng 11 và 

mùa khô sẽ kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4. Khi bước vào mùa khô, 

lượng mưa sẽ giảm đi đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến dòng chảy 

tự nhiên sử dụng cho việc vận hành các nhà máy thủy điện, gây thiếu 

hụt sản lượng điện. Thời điểm này là cơ hội cho các nhà máy nhiệt 

điện bao gồm nhiệt điện than, khí và dầu hoạt động tối đa công suất 

để bù đắp cho các nhà máy thủy điện. Ngược lại, khi bước vào mùa 

mưa, nguồn nước sẽ trở nên dồi dào hơn. Các nhà máy thủy điện, 

vốn dĩ được đánh giá là có chi phí vận hành thấp hơn nhiệt điện do 

nguồn nguyên liệu chính cho vận hành là nguồn nước tự nhiên, sẽ 

được ưu tiên huy động trên hệ thống điện quốc gia. 

Biên lợi nhuận kinh doanh hấp dẫn nhờ chi phí thấp 

Với đặc thù của ngành thủy điện, tổng chi phí của ngành thường thấp 

hơn so với các loại hình phát điện khác như nhiệt điện, điện than 

(thông thường khoảng 52% tổng doanh thu).  

 Tổng chi phí sản xuất - kinh doanh chủ yếu bao gồm: chi phí 

khấu hao, chi phí lãi vay và nhân công chiếm tỷ trọng từ 52-

54% trên doanh thu. 

 Chi phí sản xuất điện chiếm tỷ trọng 20% so với doanh thu, 

trong đó chi phí khấu hao chiếm tỷ trọng đáng kể - trung bình 

60% do đầu tư ban đầu là rất lớn (còn lại 40% là chi phí lương 

công nhân và các loại chi phí khác: thuế tài nguyên nước, chi 

phí bảo dưỡng và nguyên vật liệu).  

10% tổng công suất cả nước được niêm yết 

Tính đến T9/2016, cả nước có hơn 14 doanh nghiệp sản xuất điện 

niêm yết trên cả 2 sàn chứng khoán Việt Nam. Tổng giá trị vốn hóa 

ước đạt trên 29.974 tỷ đồng với tổng công suất lắp đặt trên 3.306 MW, 

Sản xuất điện theo cơ cấu nguồn  

 
   Nguồn: VNDIRECT Tổng hợp 

Biên lợi nhuận ròng của một số DN ngành 

điện 2015 

 
   Nguồn: VNDIRECT Tổng hợp 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Khác
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đại diện cho 10% tổng công suất cả nước điện hiện nay. Trong đó, 

10/14 doanh nghiệp là các nhà máy thủy điện với tổng quy mô công 

suất là 1.027 MW (SJD, TMP, CHP, SBA, TBC…). Còn lại là các nhà 

máy nhiệt điện than và khí thiên nhiên (NT2, PPC, BTP, NBP) với tổng 

công suất là 2.230 MW. 

Vị trí các nhà máy điện niêm yết  

 
   Nguồn: World Bank - Dữ liệu về lượng mưa đo đạc tại các trạm quan trắc từ 3 hệ thống 

Sông Hồng, Sông Thu Bồn và Sông Đồng Nai từ năm 1990-2012, VNDIRECT Tổng hợp 

 

Cơ chế vận hành của thị trường điện 

Cấu trúc ngành điện Việt Nam   

 
   Nguồn: BCTN EVN, VNDIRECT Tổng hợp 

 

Về phát điện: các nhà máy phát điện ở Việt Nam có thể phân ra làm 3 

nhóm (1) EVN và các công ty con – chiếm tỷ trọng lớn trong tổng công 

suất nguồn phát với hơn 61% (2) Các nhà máy điện độc lập IPP 

(Independent Power Producer) bao gồm các công ty, tổng công ty nhà 

nước như: PetroVietnam (PVN), Vinacomin (TKV) – chiếm 16% tổng 

công suất nguồn phát (3) Các nhà máy điện BOT thuộc sở hữu của tư 

nhân trong và ngoài nước và các nhà máy điện tư nhân – chiếm 23% 

công suất nguồn phát. 

Về điều độ và truyền tải: khâu điều tiết năng lượng điện đóng vai trò 

cực kì quan trọng nhằm đảm bảo toàn hệ thống điện vận hành một 

cách trơn tru và hiệu quả về mặt kinh tế. Hiện nay, EVN giữ vai trò độc 

quyền khi sở hữu 100% Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia 

– NLDC (A0), đơn vị có nhiệm vụ lên kế hoạch điều tiết - phân phối - 

vận hành cả hệ thống điện. Ngoài ra, còn có Tổng Công ty Truyền tải 

điện Quốc gia (NPT), cũng thuộc quản lý của EVN, có chức năng vận 

 

 

Các nhà máy điện niêm yết phân bố 

khắp 3 miền Nam – Trung - Bắc bao 

gồm 5 nhà máy điện khu vực miền Nam 

(BTP, NT2, SHP, SJD và TMP); 5 nhà 

máy khu vực miền Trung (CHP, DRL, 

SBA, TIC và VSH); và 4 nhà máy khu vực 

miền Bắc (HJS, NBP, PPC và TBC). 

Trong đó, phân bố khá nhiều ở khu vực 

miền Trung nơi có địa hình đồi núi cao và 

lượng mưa trung bình năm cao nhất 

nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

khai thác thủy điện. 
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hành toàn bộ hoạt động truyền tải điện (bao gồm lưới điện 220 – 

500kV) trên phạm vi cả nước thông qua 4 Công ty truyền tải điện (PTC 

1,2,3,4). 

Về kinh doanh điện: Theo thiết kế của thị trường phát điện cạnh tranh 

(VCGM) đã vận hành kể từ năm 2012 thì chỉ duy nhất một công ty 

được phép mua điện từ tất cả các nhà máy điện và bán cho các công 

ty phân phối điện. Theo đó, Công mua bán điện (EPTC) trực thuộc 

EVN là đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ này. Cụ thể, EPTC sẽ 

(1) lập kế hoạch thu mua điện và kí kết hợp đồng (2) thu mua toàn bộ 

điện năng trên thị trường (3) phối hợp với A0 trong việc lập kế hoạch 

vận hành thị trường.  

Các DN tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh đại diện gần 

½ công suất tổng nguồn phát hiện nay. Sau gần 4 năm triển khai 

thị trường phát điện cạnh tranh, kết quả ban đầu đã đạt được một số 

thành quả nhất định. Tính đến hết ngày 1 tháng 1 năm 2016, cả nước 

có khoảng 63 DN tham gia chào bán điện trực tiếp trên thị trường phát 

điện cạnh tranh (chiếm trên 46% tổng công suất lắp đặt của toàn 

ngành điện) tạo điều kiện cho các đơn vị phát điện có cơ hội nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thị trường phát điện cạnh 

tranh cũng dần bộc lộ một số nhược điểm chẳng hạn như: (1) Giới 

hạn đối tượng tham gia thị trường bằng cách chỉ cho phép các nhà 

máy phát điện có công suất thiết kế > 30 MW tham gia vào thị trường 

phát điện cạnh tranh. Trên thực tế, hầu hết nhà máy có công suất thiết 

kế > 30 MW đều thuộc sở hữu của EVN. (2) Các công ty mua bán 

điện, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia và 4 công ty truyền tải 

điện đều thuộc sự quản lý, điều động của EVN. Hai yếu tố này đang 

làm giảm tính cạnh tranh trên thị trường phát điện cạnh tranh hiện nay. 

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỆN 

Tiếp tục phát triển thủy điện nhưng sẽ giảm dần sự phụ thuộc 

Dự kiến 2015 – 2020, tổng công suất nguồn sẽ tăng 12% khi đưa 

vào vận hành thêm 24 nhà máy điện. Theo đề án Quy hoạch điện 

VII được chính phủ thông qua, từ nay cho đến năm 2020, Việt Nam 

cần chi tiêu ít nhất 40 tỷ USD cho các hoạt động đầu tư xây dựng công 

trình nguồn và điện lưới nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng 

ngày càng tăng nhanh trong thời gian sắp tới. Theo đó, hơn 24 nhà 

máy điện sẽ được ưu tiên đưa vào vận hành với tổng công suất lắp 

đặt đạt 3.797 MW vào năm 2020 (bằng 12% tổng công suất nguồn 

năm 2015). Trong đó, 16/24 dự án là các nhà máy thủy điện với tổng 

công suất lắp đặt là 2.197 MW (chiếm tỷ lệ 57% tổng công suất tăng 

thêm). Tuy nhiên, trong xu hướng dài hạn, Việt Nam sẽ giảm dần tỷ 

trọng của các nhà máy thủy điện do những mối quan ngại về đánh giá 

tác động môi trường. 

Năm 2016: Vận hành thí điểm thị trường bán buôn điện cạnh tranh 

Cuối năm nay, ngành điện Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn thí điểm 

thị trường bán buôn điện cạnh tranh (dự kiến sẽ chính thức đi vào vận 

hành từ năm 2019), hứa hẹn một môi trường kinh doanh ngày càng 

cạnh tranh hơn, hấp dẫn hơn cho những người tham gia vào thị 

trường. 

Trên phạm vi khu vực Đông Nam Á, Singapore và Philipines là 2 quốc 

gia đã có kinh nghiệm phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh 

– nơi được cho là sẽ mở cửa cho mọi đối tượng muốn tham gia vào 

thị trường. Các bên tham gia thị trường không nhất thiết phải là các 

Theo danh sách công bố của Cục điều 

tiết điện cuối năm 2015, hơn 14 DN 

niêm yết của ngành điện (nhiệt điện và 

thủy điện) hầu hết đã tham gia vào thị  

trường phát điện cạnh tranh, ngoại trừ 

(DRL, HJS và TIC). Trong số đó, Thủy 

điện Ninh Bình (NBP) và Nhiệt điện Bà 

Rịa (BTP) chỉ mới gián tiếp tham gia vào 

thị trường phát điện cạnh tranh do nhiều 

nguyên nhân khác nhau.  
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nhà sản xuất điện hoặc có chức năng phục vụ cho người tiêu dùng 

cuối cùng. Thay vào đó, điện năng sản xuất ra sẽ được xem như là 

một dạng hàng hóa giao dịch tương tự như dầu mỏ, vàng hay cổ phiếu 

và những người giao dịch (nhà tạo lập thị trường hoặc người tham gia 

thị trường) sẽ đi mua điện trên thị trường mở và có thể bán lại nó để 

kiếm lời. 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN (SJD) 

Tiền thân là Công ty B.O.T Cần Đơn được thành lập vào năm 1998. 

Hoạt động theo hình thức dự án B.O.T trực thuộc Tổng Công ty Sông 

Đà với nhiệm vụ chính là thực hiện vai trò chủ đầu tư dự án nhà máy 

thủy điện Cần Đơn với công suất thiết kế ban đầu là 77,6 MW đóng 

tại địa bàn tỉnh Bình Phước. Đến nay, công ty đã vận hành và quản lý 

thêm 3 nhà máy thủy điện gồm Thủy điện Ry Ninh 2, Nà Lơi và gần 

đây là nhà máy Hà Tây vừa mới đi vào hoạt động giữa năm 2015 với 

tổng công suất thiết kế là 104 MW, tăng gần 1,5 lần so với những ngày 

đầu thành lập. 

Suất đầu tư thấp nhờ vị trí địa hình thuận lợi. SJD có vị trí địa hình 

thuận lợi là yếu tố cốt lõi khiến cho chi phí đầu tư thấp hơn các công 

ty niêm yết cùng ngành. Nguyên nhân là do nằm ngay sau nhà máy 

thủy điện Thác Mơ (thượng nguồn) và ở bậc thang thứ hai trên Sông 

Bé nên SJD không phải đầu tư chi phí xây dựng hồ chứa nước có 

dung tích lớn vốn dĩ tốn kém nhiều chi phí (hiện hồ chứa của SJD chỉ 

điều tiết theo tuần). Thay vào đó, SJD dựa vào hồ chứa có khả năng 

điều tiết nước theo năm của nhà máy nằm ở thượng nguồn. Mỗi khi 

thủy điện Thác Mơ xả nước để phát điện thì gần như toàn bộ lượng 

nước này sẽ chảy về hai tổ máy của nhà máy Cần Đơn. 

ĐIỂM NHẤN TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

Biên lợi nhuận hấp dẫn và cao hơn các doanh nghiệp cùng ngành 

khác.  

Biên LNST của SJD khá hấp dẫn (47%), cao hơn nhiều DN thủy điện 

niêm yết trong cùng ngành như CHP, TMP, TBC. 

Biên LNST của các DN niêm yết năm 2015 

 
Nguồn: VNDIRECT
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Please fill in the values above to have them entered in your report
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38%

VSH SJD TBC CHP TMP

Doanh thu của SJD đến hoàn toàn từ 

hoạt động sản xuất điện thương phẩm 

và có biên LNST khá hấp dẫn từ 31 – 

47% với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm 

(CAGR) 3% trong vòng 5 năm trở lại 

đây. 
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Hoạt động sản xuất trong năm biến động theo điều kiện thời tiết 

và thường cao hơn vào Q2, Q3  

Biến động doanh thu theo từng quý (tỷ đồng) 

 
   Nguồn: VNDIRECT Tổng hợp 

Sản lượng điện khai thác trung bình 5 năm qua luôn vượt 25% 

công suất thiết kế  

Liên tục trong 5 năm trở lại đây, sản lượng điện khai thác bình quân 

của nhà máy thủy điện Cần Đơn luôn được duy trì ở mức cao, xấp xỉ 

354 triệu kWh, vượt xa công suất thiết kế 292 triệu kWh. Mặc dù chỉ 

có công suất nhỏ 9,3 MW nhưng sản lượng điện năng hàng năm của 

nhà máy Nà Lơi cũng luôn cao hơn 20% so với công suất thiết kế và 

đạt xấp xỉ 55 triệu kWh. 

 

Sản lượng sản xuất điện của SJD qua các năm (triệu kWh) 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

Duy trì biên lợi nhuận cao và ổn định nhờ chi phí khấu hao thấp 

và biến động cùng chiều với sản lượng.  

Như đã phân tích ở trên, suất đầu tư xây dựng thấp là sẽ yếu tố khiến 

cho chi phí khấu hao bình quân sẽ thấp tương ứng. Đặc biệt, đối với 

DN có chính sách khấu hao theo đơn vị sản lượng càng thể hiện rõ 

nét mối tương quan cùng chiều giữa chi phí khấu hao và lợi nhuận 

của DN. Phương pháp khấu hao này có ưu điểm là vào những năm 

điều kiện thủy văn không thuận lợi khiến sản lượng điện bị sụt giảm 

thì chi phí khấu hao cũng sẽ giảm theo tương ứng giúp cho DN duy trì 

biên lợi nhuận ổn định hơn so với các phương pháp khấu hao khác 
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   Nguồn: BCTN, VNDIRECT Tổng hợp  

Chi phí khấu hao bình quân (VND/kWh)  

 
   Nguồn: BCTN, VNDIRECT Tổng hợp 
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Điều kiện thời tiết ở khu vực miền 

Nam phân hóa khá rõ rệt, mùa mưa 

sẽ bắt đầu từ cuối tháng 5 và kéo dài 

đến cuối tháng 10. Đây là thời điểm 

thuận lợi cho SJD khai thác tối đa 

công suất. Theo đó, doanh thu bán 

điện vào cao điểm mùa mưa có thể 

gấp 1,6 lần so với mùa khô. Điểm rơi 

trong doanh thu của SJD thông 

thường là Q2, Q3 hàng năm. 
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(khấu hao theo đường thẳng hoặc số dư giảm dần). Hiện tại, trong số 

các cổ phiếu thủy điện cùng ngành chỉ có SJD và SBA là đang áp dụng 

chính sách khấu hao theo phương pháp sản lượng. Trong đó, SJD 

hiện đang có ưu thế rất lớn vì chi phí khấu hao tính trên 1 đơn vị sản 

lượng thấp hơn so với hầu hết các DN niêm yết cùng ngành, ở mức 

181 VND/kWh, chỉ lớn hơn thủy điện Thác Bà (TBC) là 123 VND/kWh.  

Lợi thế từ giá bán điện cố định ở mức cao và sản lượng đầu ra 

được bao tiêu   

Cả 3 nhà máy của SJD đều được ký hợp đồng bán điện cố định cho 

EVN, thời hạn hợp đồng từ 20-25 năm với giá bán điện khá cao so với 

các DN cùng ngành đã tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh. 

Cụ thể, đối với hai nhà máy thủy điện là Ry Ninh II và Nà Lơi, giá bán 

điện cố định đến 2023 lần lượt là 0,041 và 0,042 USD/kWh. Đối với 

thủy điện Cần Đơn, hợp đồng có thời hạn 25 năm (2004-2028) với giá 

bán điện lên đến 0,045 USD/kWh cho sản lượng điện thương phẩm 

trong định mức bao tiêu đầu ra dựa trên công suất thiết kế là 292 triệu 

kWh/năm và sẽ giảm xuống còn 0,0225 USD/kWh cho phần sản lượng 

vượt định mức bao tiêu đầu ra. Riêng nhà máy Hà Tây vừa mới chính 

thức phát điện có công suất phát điện dưới 30 MW thì được áp dụng 

giá bán điện theo Biểu phí chi phí tránh được do Bộ Công thương ban 

hành định kỳ hàng năm. Theo ước tính thận trọng của chúng tôi, giá 

bán điện trung bình của nhà máy Hà Tây vào khoảng 610 VND/kWh 

và được kỳ vọng tăng ít nhất 5% trong những năm tới.  

Như vậy, theo ước tính của chúng tôi, giá bán điện cố định bình 

quân của SJD vào năm 2015 khoảng 990 VND/kWh, cao hơn nhiều 

DN niêm yết khác đã tham gia thị trường phát điện cạnh tranh 

như VSH, TBC và TMP với giá bán trung bình từ 700 – 875 

VND/kWh. Đây được xem là một lợi thế không hề nhỏ đối với thủy 

điện SJD.  

 

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 

Hiệu quả hoạt động đang ở mức cao hơn so với trung bình ngành  

Hiệu quả sử dụng tài sản cố định của SJD cũng đang duy trì khá tốt 

so với các DN thủy điện niêm yết, chỉ số vòng quay tài sản của SJD 

hiện nay là 0,28 lần, cao hơn các DN khác như VSH (0,18 lần) hay 

CHP (0,24 lần) do khu vực miền Nam thời gian vừa qua chịu ảnh 

hưởng ít hơn của điều kiện thời tiết khô hạn so với khu vực miền 

Trung. 

Rủi ro thanh khoản ở mức thấp 

Đặc thù ngành thủy điện là nợ dài hạn thường chiếm tỷ trọng cao trong 

cơ cấu tổng nợ vay do phải đi vay nợ để đầu tư xây dựng nhà máy 

ban đầu. Khi đi vào vận hành khai thác thì dòng tiền hoạt động hàng 

năm tạo ra khá ổn định dẫn đến các DN thủy điện niêm yết thường có 

các chỉ số thanh toán khá tốt so với một DN sản xuất bình thường. Với 

chỉ số thanh toán hiện hành và thanh toán nhanh của SJD đều ở mức 

4,0 lần. Theo nhận định của chúng tôi, rủi ro thanh khoản của SJD là 

thấp và khá an toàn. Tuy rằng, so với mức trung bình ngành là 7,0 lần 

có phần thấp hơn nhưng một số DN trong ngành sở dĩ có chỉ số thanh 

toán khá cao điển hình như TBC (32,1 lần), TIC (17,3 lần) và DRL 

(13,0 lần) là do hầu như không có vay nợ. 

Giá bán điện bình quân (VND/kWh) 

 
   Nguồn: BCTN, VNDIRECT Tổng hợp 

Hiệu suất sinh lời trên TSCĐ 

 
   Nguồn: VNDIRECT Tổng hợp 
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Tỷ lệ vay nợ thấp đảm bảo khả năng thanh toán nợ vay   

Tính đến cuối năm 2015, SJD đang có hai khoản vay dài hạn chủ yếu 

gồm: 

 Khoản vay bằng ngoai tệ từ Ngân hàng Phát triển Châu Á 

(ADB) với số dư là 4,8 triệu USD (108 tỷ đồng). Khoản vay 

này được giải ngân lần đầu vào năm 2011 với kỳ hạn thanh 

toán là 25 năm, mức lãi suất trung bình theo ước tính của 

chúng tôi là khoảng 3%/năm. Với thời gian ân hạn là 5 năm, 

nghĩa là đến năm 2015 thì SJD mới phải bắt đầu trả nợ gốc 

trung bình là 5 tỷ đồng/năm. Theo ước tính của chúng tôi, chi 

phí lãi vay năm 2016 vào khoảng 3,2 tỷ đồng. Mặc dù khoản 

vay này là USD nhưng giá bán điện trên hợp đồng mua bán 

điện với EVN cũng được tính bằng USD nên rủi ro về sự gia 

tăng của tỷ giá ảnh hưởng tiêu cực đến KQKD sẽ được bù trừ 

và ảnh hưởng không đáng kể. 

 Khoản vay hạn mức 158 tỷ đồng nhằm tài trợ cho việc đầu tư 

nhà máy mới Hà Tây (công suất thiết kế 9 MW) có chi phí lãi 

vay năm nay theo ước tính khoảng 14 tỷ đồng.  

Tỷ lệ nợ vay dài hạn trên tổng tài sản của SJD năm 2015 chỉ khoảng 

18%, thấp hơn các DN khác như HSJ (49%), VSH (33%), TMP (24%). 

Chi phí lãi vay chiếm chủ yếu trong cơ cấu chi phí tài chính  

Chi phí tài chính của SJD chủ yếu bao gồm lỗ do chênh lệch tỷ giá và 

chi phí lãi vay. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm trên 90% khoản mục chi 

phí tài chính trong vòng 5 năm trở lại đây. Trong quá khứ, năm 2011 

là năm SJD ghi nhận chi phí lãi vay khá cao với hơn 70 tỷ trên báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh phát sinh từ khoản vay 5 triệu USD từ 

ADB để tái cấu trúc tài chính. Sau đó, từ 2013 – 2015, chi phí lãi vay 

của SJD đã giảm đi 2 lần từ mức 21 tỷ đồng năm 2013 xuống còn 9 tỷ 

đồng năm 2015. Tuy nhiên, kể từ năm nay (2016), chúng tôi ước tính 

chi phí lãi vay sẽ tăng trở lại từ 17-18 tỷ/năm cho những năm tiếp theo 

do khoản vay đầu tư nhà máy Hà Tây – nay đã đi vào hoạt động nên 

sẽ ngừng vốn hóa chi phí. 

Tỷ lệ chi trả cổ tức luôn ổn định qua các năm 

Từ năm 2012 cho đến nay, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt hàng năm 

của SJD luôn duy trì ở mức 20-25%, tương ứng với tỷ suất cổ tức 8-

8,9% và xu hướng sẽ gia tăng trong những năm thời tiết thuận lợi. 

NĂM 2016: KHÓ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH DO THỜI TIẾT 

Trong năm 2016, SJD có kế hoạch sản xuất 454 triệu kWh điện, cao 

hơn 15% so với sản lượng thực tế năm 2015. Theo đó, SJD kỳ vọng 

tạo ra doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 393 tỷ và 195 tỷ 

đồng. Tuy nhiên, ảnh hưởng cực đoan của siêu El Nino (có cường độ 

lớn nhất trong lịch sử trong vòng 60 năm trở lại đây) đã tác động lớn 

đến KQKD Q1-Q2 năm 2016. Mặc dù hiện tượng El Nino đã chính 

thức kết thúc từ tháng 6/2016 nhưng theo quan điểm của chúng tôi thì 

SJD sẽ khó hoàn thành kế hoạch năm nay.  

Tỷ lệ nợ vay trên tổng tài sản 
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1H2016 – Doanh thu giảm (-25% yoy), lợi nhuận chỉ đạt 30% kế 

hoạch 

Doanh thu 1H2016 đạt 136 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch, giảm 13% 

yoy. Nguyên nhân là do điều kiện thời tiết năm nay không thuận lợi, 

mưa ít, hạn hán kéo dài nên việc chạy máy phát điện bị gián đoạn, 

sản lượng điện không đạt kế hoạch. Đây được xem là tình trạng chung 

của hầu hết các công ty thủy điện niêm yết hiện nay. Chẳng hạn như, 

CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP) có nhà máy đặt ở thượng nguồn của 

lưu vực sông Bé (bậc thang phía trên của nhà máy thủy điện Cần Đơn) 

vừa công bố kết quả kinh doanh 6T đầu năm 2016 với doanh thu sụt 

giảm mạnh (-40% yoy). Còn ở khu vực miền Trung nơi được cho là 

chịu ảnh hưởng nặng nhất của tình trạng thiếu hụt nguồn nước để vận 

hành các tổ máy phát điện thì tình hình sản xuất điện cũng kém khả 

quan: CTCP Thủy điện Miền Trung (CHP) cũng công bố KQKD 

6T/2016 sụt giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái. 

LNST đạt 59 tỷ đồng, giảm 25% yoy, hoàn thành 30% kế hoạch 

của cả năm. Qua quan sát của chúng tôi: sự sụt giảm này là do (1) 

Doanh thu sụt giảm do chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết cực 

đoan, (2) Chi phí tài chính tăng mạnh, chủ yếu là chi phí lãi vay do 

không còn được vốn hóa, (3) Chi phí QLDN cũng tăng lên đáng kể 

nguyên nhân là do chi phí tiền lương tăng. 

Ước tính năm 2016 - khó về đích 

Doanh thu ước tính giảm 6,5%, chỉ đạt 82% kế hoạch cả năm. 

Tháng 7 bước vào mùa mưa nên sản lượng khai thác sẽ tăng đáng 

kể so với các tháng trước đó, bình quân khai thác ở mức 35 – 45 triệu 

kWh/tháng. Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung 

ương thì lượng mưa trung bình tại các khu vực Tây Nguyên và Nam 

Bộ sẽ được cải thiện trong các tháng 8-9/2016 và dự báo sẽ vượt trên 

mức trung bình từ 5 – 15% trong các tháng 10-11/2016. Tuy nhiên, 

tính từ đầu năm cho đến nay, sản lượng điện khai thác của SJD chỉ 

mới đạt 26% kế hoạch năm. Vì vậy, theo các ước tính thận trọng, 

chúng tôi dự báo doanh thu năm 2016 là 357 tỷ (-6% yoy), bằng 82% 

kế hoạch của cả năm dựa trên mức sản lượng dự phóng là 374 triệu 

kWh (-3% yoy) và giá điện bình quân dao động ở mức 956 đồng/kWh 

(-3% yoy).  

Chi phí khấu hao không có biến động lớn so với năm 2015. Nhìn 

chung, chi phí khấu hao theo sản lượng năm nay có phần giảm đi do 

sản lượng khai thác dự báo giảm nhưng chi phí khấu hao (theo 

phương pháp đường thẳng) của nhà máy Hà Tây mới đi vào hoạt động 

lại tăng so với năm ngoái do nhà máy mới bắt đầu khấu hao trong 

tháng 7/2015. Chi phí khấu hao liên quan đến hoạt động sản xuất điện 

năm nay được chúng tôi dự báo ở mức 64 tỷ đồng (-11% yoy), chiếm 

khoảng 47% giá vốn hàng bán năm 2016. 

Chi phí tài chính dự kiến tăng mạnh trong năm 2016. Chúng tôi 

ước tính chi phí lãi vay năm 2016 là 17,5 tỷ đồng, tăng 93% so với 

năm ngoái do phần lớn chi phí sẽ không còn đủ điều kiện vốn hóa do 

dự án Hà Tây đã đi vào hoạt động. 

Lợi nhuận sau thuế giảm 5%, tương đương EPS là 3.502 đồng/cổ 

phần. Hiện tại, mức thuế suất thuế TNDN đang áp dụng cho các hoạt 

động sản xuất điện là 10%, bằng ½ lần so với mức thuế suất phổ thông 

hiện nay đang áp dụng cho các DN là 20%. Riêng đối với dự án nhà 

Dự báo KQKD Hợp nhất năm 2016 (tỷ VND) 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

KQKD Hợp nhất 2015A 2016F %

Doanh thu thuần 382 357 -6%

Giá vốn hàng bán (155)     (137)    -12%

LN gộp 227 221 -3%

% Biên LN gộp 60% 62% 4%

Thu nhập tài chính 7 7 -6%

Chi phí tài chính (15)       (18)     18%

Trong đó: Chi phí lãi vay (9)        (18)     93%

Chi phí QLDN (37)       (32)     -13%

LN thuần từ HĐKD 182      178     -2%

LN khác 10        0        -96%

LNTT 192      178     -7%

Chi phí Thuế TNDN (13)       (9)       -33%

LNST 179      170     -5%
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máy Thủy điện Cần Đơn, dự án này vẫn còn đang trong thời gian được 

hưởng ưu đãi thuế (giảm 50% số thuế phải nộp) tính đến hết năm nay. 

Vì vậy chúng tôi ước tính, LNST đạt 170 tỷ đồng (-5%), sau khi trừ quỹ 

khen thưởng phúc lợi đạt 152 tỷ đồng. SJD đang được giao dịch với 

giá thị trường là 29.000 đồng và P/E 8,01x. 

Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ là 25% bằng tiền mặt, tương ứng 

với tỷ suất cổ tức là 8,5% trong năm 2016. Dòng tiền thuần từ hoạt 

động kinh doanh ổn định, sau khi trừ các khoản chi trả nợ gốc và chi 

mua sắm tài sản kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra 181 tỷ đồng tiền mặt tạo 

điều kiện để SJD chi trả cổ tức ước tính 115 tỷ đồng trong năm nay.  

2017 – 2018: TĂNG TRƯỞNG TÍCH CỰC KỲ VỌNG VÀO LA NINA 

Dự báo tăng trưởng sản lượng điện có thể tăng 27% yoy trong 

giai đoạn 2017-2018, đạt 479 triệu kWh năm 2017… 

La Nina kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho các doanh 

nghiệp thủy điện Việt Nam, giúp SJD tăng 27% sản lượng. Kết 

thúc của một chu kỳ El Nino sẽ là bước khởi đầu cho một chu kỳ mới 

là La Nina như một sự tuần hoàn của hiện tượng khí hậu. Thông 

thường, một chu kỳ La Nina sẽ kéo dài từ 1 - 2 năm, cá biệt ghi nhận 

trường hợp chu kỳ La Nina kéo dài đến 3 năm (1991 – 2001). Chúng 

tôi kỳ vọng, trong giai đoạn năm 2017 – 2018, sự trở lại của La Nina 

sẽ khiến cho lượng mưa trung bình năm tăng lên đáng kể và sản 

lượng sản xuất điện của SJD có thể tăng 27% yoy trong giai đoạn 

2017-2018, đạt 479 triệu kWh năm 2017.  

Ngoài ra, tổng sản lượng điện tăng nhờ nhà máy Thủy điện Hà 

Tây đi vào hoạt động ổn định từ năm 2016. Tháng 7/2015 vừa qua, 

nhà máy Hà Tây chính thức phát điện vào điện lưới Quốc gia. Năm 

2016, dự báo điện lượng khai thác của nhà máy này sẽ đi vào ổn định. 

Tuy chịu ảnh hưởng của yếu tố thời tiết không thuận lợi nhưng chúng 

tôi vẫn kỳ vọng điện lượng khai thác sẽ đạt khoảng 29 triệu kWh cuối 

năm nay và dự báo tăng trưởng kỳ vọng 5% trong năm 2017, đóng 

góp 7-10% tỷ trọng doanh thu của SJD.  

…giúp KQKD tăng trưởng mạnh  

Doanh thu phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Dựa vào các nhận 

định trên, chúng tôi dự báo doanh thu của SJD vào năm 2017 sẽ đạt 

450 tỷ đồng (+26% yoy).  

Biên LNST tiếp tục duy trì ổn ở mức cao 49%, LNST đạt 218 tỷ 

đồng (+29% yoy), EPS tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 

2017 (+29% yoy) đạt 4.512 đồng/cổ phiếu. Tăng trưởng trong sản 

lượng điện dự báo sẽ kéo dài đến năm 2018 - là động lực thúc đẩy 

EPS của công ty lên khoảng 5.303 đồng/cổ phiếu vào năm 2018. 

Tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm kỳ vọng ổn định ở mức 20 – 25% 

trong những năm sắp tới. 

ĐỊNH GIÁ 

Chúng tôi sử dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu để định giá cổ 

phiếu SJD. Dựa vào kết quả định giá, chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu 

đang ở mức hợp lý và SJD là cổ phiếu thích hợp cho mục tiêu đầu tư 

dài hạn. Khuyến nghị MUA với định giá 35.500 đồng/cổ phiếu (cao 

hơn 24% so với giá giao dịch hiện tại) tương ứng với P/E năm 2016 

là 8,01x. 
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RỦI RO  

Khả năng bị chiếm dụng vốn bởi Tổng Công ty Sông Đà. Hiện tại, 

SJD đang bán điện cho Tổng Công ty Sông Đà, sau đó Tổng Công ty 

Sông Đà bán lại cho EVN (do hợp đồng bán điện ban đầu ký là giữa 

Tổng Công ty Sông Đà với EVN). Do đó, SJD sẽ thu tiền trực tiếp từ 

Tổng Công ty Sông Đà (đồng thời cũng là cổ đông lớn đang sở hữu 

50,96% cổ phần SJD). Tính đến cuối Q2/2016, khoản phải thu do bán 

điện cho Tổng Công ty Sông Đà chiếm đến hơn 95% trên tổng số dư 

các khoản phải thu, tương đương 243 tỷ đồng. Với lãi suất tiền gửi tiết 

kiệm như hiện nay ước tính khoảng 5,5 - 6%/năm cho kỳ hạn 6-12 

tháng thì SJD có thể thu về hơn 7 tỷ đồng hàng năm trên số tiền 243 

tỷ đồng này. Trong quá khứ, chỉ số vòng quay khoản phải thu của SJD 

giảm mạnh từ mức 3,8 lần trong năm 2012 xuống còn là 2,1 lần sau 3 

năm và dự kiến tiếp tục giảm xuống còn 1,6 lần trong năm 2016. Số 

ngày thu tiền bình quân của SJD cũng từ đó mà tăng lên 268 ngày 

trong năm nay. (Năm 2015: 263 ngày). 

Rủi ro cổ phiếu bị pha loãng do chủ trương sát nhập các nhà máy 

thủy điện Nậm Chiến, SêSan 3A, Hương Sơn, Hoàng Liên và Trà 

Xom của Tổng Công ty Sông Đà. Theo đề án “Tái cấu trúc Tổng 

Công ty Sông Đà giai đoạn 2012 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020” đã 

được Bộ Xây Dựng phê duyệt thì các nhà máy thủy điện nêu trên sẽ 

được sát nhập vào SJD. Theo đó, tổng công suất của SJD có thể lên 

đến hơn 403 MW cao gấp 4 lần so với công suất hiện tại. Tuy nhiên, 

đặc thù trong đầu tư các nhà máy thủy điện là vốn vay chiếm tỷ lệ cao 

trong tổng vốn đầu tư nên thông thường các dự án đầu tư thủy điện 

sẽ hoạt động hiệu quả sau 10 năm. Quay lại các đề án sát nhập của 

Tổng Công ty Sông Đà, hầu hết các nhà máy thủy điện này chỉ mới đi 

vào vận hành từ 3 - 9 năm nên chi phí lãi vay và khấu hao còn cao. 

Do đó, trong trường hợp sát nhập thì EPS của SJD có thể sẽ giảm 

trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các cổ đông hiện hữu của SJD có thể 

sẽ chịu rủi ro cổ phiếu bị pha loãng khi SJD đưa ra các phương án tỷ 

lệ hoán đổi đủ để thuyết phục các nhà đầu tư tại các dự án thủy điện 

bị sáp nhập. 

Rủi ro thời tiết ảnh hưởng đến KQKD của SJD. Điều kiện thiên 

nhiên là nhân tố rủi ro lớn nhất ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 

kinh doanh của SJD. Sản lượng và hiệu quả của các nhà máy thủy 

điện của Công ty sẽ phụ thuộc chính vào nguồn nước. Trong trường 

hợp hạn hán kéo dài, lượng mưa giảm cả trong mùa mưa, làm lượng 

nước tích trong hồ chứa thấp hơn so với năng lực thiết kế, ảnh hưởng 

lớn tới sản lượng điện sản xuất của nhà máy. Ngoài ra, các thiên tai 

khác như lũ quét và mưa lớn có thể gây thiệt hại về đường sá và các 

công trình đê đập của nhà máy, gây ra sự cố trong việc phát điện và 

tăng chi phí sửa chữa. Trong thời gian sắp tới, rủi ro về thời tiết ảnh 

hưởng tiêu cực đến KQKD của SJD theo chúng tôi đánh giá là thấp 

bởi vì xác suất xảy ra hiện tượng La Nina (gây ra hiện tượng mưa 

nhiều trên diện rộng) trong cuối năm nay là 60% theo dự báo của Cục 

Khí tượng thủy văn Mỹ. 

Tính thanh khoản của cổ phiếu. Thanh khoản của cổ phiếu SJD hiện 

nay theo chúng tôi đánh giá là rất kém do tính chất cô đặc trong cơ 

cấu cổ đông với hơn 50% thuộc sở hữu của Nhà nước (Tổng Công ty 

Sông Đà), 20% được nắm giữ bởi các quỹ đầu tư nước ngoài và hiện 

còn lại 17% đang giao dịch trên thị trường.  
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Định giá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 382,0 357,3 449,6

Giá vốn hàng bán (154,6) (136,7) (171,2)

Chi phí quản lý DN (37,1) (32,2) (40,5)

Chi phí bán hàng 0,0 0,0 0,0

LN hoạt động thuần 190,3 188,5 237,9

EBITDA thuần 260,5 258,9 323,7

Chi phí khấu hao (70,2) (70,4) (85,7)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 190,3 188,5 237,9

Thu nhập lãi 6,7 7,1 9,0

Chi phí tài chính (14,8) (17,5) (17,4)

Thu nhập ròng khác 9,6 0,4 0,4

TN từ các Cty LK & LD 0,0 0,0 0,0

LN trước thuế 191,8 178,5 230,0

Thuế (13,3) (8,9) (11,5)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0,0 0,0 0,0

LN ròng 178,6 169,6 218,5

Thu nhập trên vốn 178,6 169,6 218,5

Cổ tức phổ thông (125,6) (132,6) (160,6)

LN chưa phân phối 53,0 37,0 57,8

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

LN trước thuế 191,8 178,5 230,0

Khấu hao 70,2 70,4 85,7

Các khoản +/- (non cash) khác 11,0 0,0 0,0

Khoản +/- không thuộc HĐKD 0,0 0,0 0,0

Thuế đã nộp (14,0) (8,9) (11,5)

LC tiền từ HĐKD khác (15,0) (17,6) (22,6)

Thay đổi VLĐ (61,0) (41,5) (31,6)

LC tiền thuần HĐKD 183,0 180,9 249,9

Đầu tư TSCĐ (112,0) (3,5) (4,3)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0,0 0,0 0,0

Các khoản khác 0,0 0,0 0,0

Thay đổi tài sản dài hạn khác 0,0 0,0 0,0

LC tiền từ HĐĐT (112,0) (3,5) (4,3)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0,0 0,0 0,0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0,0 0,0 0,0

Tiền vay ròng nhận được 46,2 4,5 (6,0)

Dòng tiền từ HĐTC khác 0,0 0,0 0,0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (114,0) (115,0) (138,0)

LC tiền thuần HĐTC (67,8) (110,4) (144,0)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 43,1 46,5 113,4

LC tiền thuần trong năm 3,2 66,9 101,7

Tiền & tương đương tiền cuối kì 46,4 113,4 215,1

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 47 113 215

Đầu tư ngắn hạn 50 50 50

Các khoản phải thu ngắn hạn 293 341 403

Hàng tồn kho 5 13 16

Các tài sản ngắn hạn khác 1 2 2

Tổng tài sản ngắn hạn 396 519 686

Tài sản cố định 973 905 824

Tổng đầu tư 2 2 2

Tài sản dài hạn khác 19 12 15

Tổng tài sản 1.389 1.438 1.527

Vay & nợ ngắn hạn 1 1 1

Phải trả người bán 39 30 37

Nợ ngắn hạn khác 25 24 30

Tổng nợ ngắn hạn 64 54 68

Vay & nợ dài hạn 263 268 262

Các khoản phải trả khác 0 0 0

Vốn chủ sở hữu 1.062 1.116 1.197

Lợi ích cổ đông thiểu số

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 1.389 1.438 1.527

Phân tích Dupont

12-15A 12-16E 12-17E

Dupont

Biên LN ròng 46,7% 47,5% 48,6%

Vòng quay TS 0 0 0

ROAA 13,3% 12,0% 14,7%

ĐBTC điều chỉnh 1 1 1

ROAE 17,2% 15,6% 18,9%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 205 268 262

Số ngày nắm giữ HTK 12 34 34

Số ngày phải trả tiền bán 91 80 80

Vòng quay TSCĐ 0 0 1

ROIC 13,5% 12,2% 15,0%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 6 10 10

Khả năng thanh toán nhanh 6 9 10

Khả năng thanh toán tiền mặt 1 3 4

Vòng quay tiền 126 223 216

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT (2,3%) (6,5%) 25,8%

Tăng trưởng LN từ HĐKD (4,1%) (0,9%) 26,2%

Tăng trưởng LN ròng (2,5%) (5,0%) 28,8%

Tăng trưởng EPS (2,5%) (5,0%) 28,8%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 3.882 3.686 4.749

Giá trị sổ sách/cp (VND) 23.087 24.270 26.019

Cổ tức / cp (VND) 2.730 2.882 3.492
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin 
trình bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này 
bao gồm thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, 
thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo 
nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin 
này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. 
Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông 
báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán 
VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận 
trong báo cáo này. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục 
tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia 
về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch 
nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ 
kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm 
thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên các 
phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 
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