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CTCP CAO SU TÂY NINH (TRC) 

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

VND22.700 VND25.900 4,7% NẮM GIỮ Vật liệu cơ bản 
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Tập trung vào hoạt động cốt lõi cho thấy TRC là cổ phiếu có nền 

tảng cơ bản khá tốt và ít chịu rủi ro khác ngoài giá bán. Tuy 

nhiên, sẽ cần thêm nhiều thời gian để cho thấy được hiệu quả 

từ dự án mới và trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư. 

Trong các doanh nghiệp Cao su thiên nhiên (CSTN) tại Việt 

Nam, chúng tôi đánh giá cao TRC với cơ cấu vườn cây và sản 

phẩm có năng suất cao. 76% diện tích cao su của TRC có tuổi cạo 

từ 1 - 16 năm, thuộc giai đoạn cho mủ dồi dào và ổn định nhất.  

Cơ cấu sản phẩm tốt hơn các DN trong cùng ngành với hơn 

60% sản lượng là Latex. Với cơ cấu sản phẩm tốt, TRC sẽ đạt 

được hiệu quả kinh doanh tối ưu do Latex là sản phẩm có biên LN 

gộp và khả năng tiêu thụ cao nhất trong các loại sản phẩm cao su. 

LNTT 2016 dự phóng tăng nhẹ 8,7% yoy do giá cao su ngừng 

giảm và phục hồi nhẹ. Doanh thu cốt lõi ước tính giảm 10% do 

phần diện tích thanh lý và phần nào ảnh hưởng từ El Nino. Tuy 

nhiên, LNTT tăng nhẹ từ việc giá cao su có bước chuyển mới. EPS 

đạt 2.230 đồng/cp. LNST ước đạt 65 tỷ (+18% yoy).  

Kỳ vọng tăng trưởng mạnh từ năm 2019 nhờ vào mở rộng diện 

tích thu hoạch. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu bán mủ cao su sẽ đạt 

mức tăng trưởng mạnh 47% yoy đạt 503 tỷ trong 2019 khi vườn cây 

Campuchia bắt đầu thu hoạch. Giai đoạn 2017 – 2018, nguồn thu 

này chỉ tăng nhẹ (6%/năm) nhờ giá cao su hồi phục. 

Chúng tôi định giá cổ phiếu TRC ở mức 25.900 đồng/cp (+14% 

so với giá giao dịch hiện tại). Mức P/E trailing của TRC tại giá 

22.700VND là 11,2x cao hơn P/E trung bình ngành. Ngoài ra, mức 

cổ tức tiền mặt hiện tại chưa hấp dẫn và sẽ cần cải thiện từ hiệu quả 

kinh doanh trong tương lai. 

Rủi ro về giá cao su và thời tiết có thể ảnh hưởng trực tiếp đến 

KQKD trong tương lai và giá trị hợp lý cổ phiếu. Bên cạnh đó, 

tính thanh khoản cổ phiếu tương đối thấp nên cần tính toán thận 

trọng khi giao dịch. 
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Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 23.951 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 17.190 

KLGDBQ (3thg) 270tr 

Thị giá vốn (tỷ VND) 626 

SL CP đang lưu hành (tr) 29,1 

Free float (%) 40 

Beta 0,91 

 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

 
Nguồn: TRC 

 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
62%

5%

33%
Tập đoàn Cao Su 
Việt Nam

America LLC

Khác

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

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

Doanh thu (tỷ) 501 363 304 308

Tăng trưởng DT (25,4%) (27,5%) (16,2%) 1,2%

Biên lợi nhuận gộp 24,2% 18,6% 23,1% 22,5%

EBITDA thuần (tỷ) 91 55 59 60

LN ròng (tỷ) 139 55 65 69

Tăng trưởng LN ròng (39,3%) (60,7%) 18,6% 5,6%

LN trên cổ phiếu 4.789 1.881 2.230 2.355

Giá trị sổ sách/cp 49.681 48.454 47.810 49.164

ROAE 9,8% 3,8% 4,6% 4,9%
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ĐẶC ĐIỂM VÀ TIỀM NĂNG CỦA CÔNG TY 

Công ty CP Cao su Tây Ninh (TRC) tiền thân là doanh nghiệp cao su 

vốn nhà nước trực thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) thành 

lập năm 1981 và được niêm yết trên HOSE năm 2007. Hoạt động 

chính của công ty là trồng, khai thác, chế biến cao su theo quy 

chuẩn. Hiện nay, TRC đang sở hữu hơn 11.455 ha cao su, hai nhà 

máy chế biến mủ cốm (SVR), và hai dây chuyền chế biến mủ ly tâm 

(Latex) trong khu vực tỉnh Tây Ninh và Siêm Riệp – Campuchia. 

Đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm là lợi thế lớn. Ban lãnh đạo 

đều có kinh nghiệm chuyên môn cũng như quản lý trên 30 năm, TRC 

có khả năng đưa ra các chính sách phù hợp về cơ cấu cây trồng, xử 

lý sâu bệnh và cơ chế nguồn nhân lực. TRC là đơn vị hàng đầu trong 

các đơn vị thuộc VRG với năng suất được khẳng định khi năng suất 

mủ đạt 2,1 tấn/ha trong 11 năm liên tiếp, và là mức cao nhất trong 

ngành. 

Chủ động trong nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ phụ 

thuộc vào xuất khẩu. Nguồn nguyên liệu của công ty chủ yếu là mủ 

cao su được lấy từ các nông trường trực thuộc công ty về chế biến, 

gia công để xuất khẩu nên TRC luôn chủ động về nguồn nguyên liệu. 

Sản phẩm cao su của TRC đạt chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc 

tế. 60% sản lượng tiêu thụ của được xuất sang các thị trường 

Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. 

Lợi thế năng suất từ vườn cây trẻ với tuổi cạo từ 1 – 16 năm 

chiếm 76% tổng diện tích cạo. Cây cao su trung bình có tuổi đời là 

27 năm với sản lượng ổn định. Thông thường, sau khi qua giai đoạn 

kiến thiết cơ bản từ 6 - 7 năm, cây cao su bắt đầu đi vào thu hoạch 

cạo mủ và năng suất sản lượng cao nhất tập trung chủ yếu vào 

nhóm cây có tuổi cạo từ 1 – 16 năm. Với cơ cấu vườn cây trồng khá 

trẻ như trên, TRC có năng suất cao nhất ngành (>2 tấn/ha) như đã 

so sánh trong BCPT DPR. 

Tiếp tục mở rộng diện tích vườn cây cao su thông qua việc 

tham gia 100% vào dự án trồng cao su tại Công ty Tây Ninh 

Siêm Riệp – Campuchia (6.450 ha). Để đảm bảo thêm tính hiệu 

quả của dự án, TRC đầu tư vào nhân lực bằng cách kết hợp với 

trường Đại Học Trà Vinh để đào tạo đội ngũ kỹ sư có trình độ cao 

sang vận hành dự án Cao Su Tây Ninh Siêm Riệp. Dự án này dự 

kiến sẽ bắt đầu đem lại lợi nhuận cho TRC vào năm 2019 khi sản 

lượng tăng lên gấp 2 lần so với thời điểm hiện tại. 

Khả năng sinh lời của TRC gần như phụ thuộc hoàn toàn vào 

giá cao su trong thời gian này. Do 90% doanh thu hàng năm đến 

từ mủ cao su và LN gộp mủ cao su chiếm 77% trong cơ cấu tổng LN 

gộp, ảnh hưởng từ giá bán lên KQKD của TRC sẽ rõ nét hơn một số 

doanh nghiệp có hoạt động đầu từ kinh doanh ngoài ngành như 

DPR, và PHR. Trong giai đoạn khó khăn, TRC sẽ ít có nguồn bổ 

sung khác cho LN cuối năm và sẽ rất bất lợi nếu giá cao su tiếp tục 

giảm sâu.  

Tuy nhiên, TRC sẽ được hưởng lợi lớn trong kịch bản giá cao 

su tăng trưởng mạnh trở lại. Do cơ cấu sản phẩm tốt với sản 

phẩm Latex chiếm hơn 60% sản lượng tiêu thụ và có giá bán cao 

hơn 2 - 3 triệu/tấn do đó biên lợi nhuận từ sản phẩm này cũng cao 

hơn nhiều so với các sản phẩm khác. Đồng thời, công ty cũng giảm 

 

 
   Nguồn: TRC 

Cơ cấu vườn cây theo tuổi cạo 

 
   Nguồn: TRC, VNDIRECT  

So sánh cơ cấu sản phẩm theo sản lượng 

 
   Nguồn: Các công ty liên quan 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

1-10 năm
41%

11-16 năm
35%

17-20 năm
24%

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

0% 20% 40% 60% 80% 100%

TRC

DPR

PHR

SVR L CV 50 60 Latex Khác
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được sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc khi nhu cầu của Latex 

lớn lại đến từ các nước Bắc Mỹ. 

Ưu đãi trong thuế TNDN và thuế xuất khẩu. Công ty vẫn đang 

được hưởng ưu đãi đóng thuế 50% trên mức thuế Thu nhập doanh 

nghiệp 15% đến hết 2017 và áp dụng mức 10% ngay sau đó. Ngoài 

ra, thuế xuất khẩu với một số mặt hàng cao su tự nhiên giảm từ 1% 

xuống 0% kể từ ngày 02/10/2014, chúng tôi kỳ vọng, sản phẩm cao 

su của Việt Nam sẽ có giá cạnh tranh hơn với thị trường khác trong 

khu vực như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia. 

Cơ chế linh hoạt để phù hợp với nguồn cung lao động. Do giá 

cao su liên tục mất giá trong những năm trước nên nguồn lao động 

thu hoạch mủ cao su giảm mạnh, chính vì vậy TRC đã điều chỉnh 

phương pháp cạo mủ từ D3 sang D4 (3 ha/người sang 4 ha/người), 

cắt giảm gần 10% chi phí nhân công và vẫn đảm bảo sản lượng theo 

kế hoạch. 

Như vậy, TRC là công ty có hoạt động thuần về trồng và sản xuất 

cao su và hạn chế đầu tư ngoài ngành. Điều này càng được củng cố 

bằng Nghị quyết ĐHĐCĐ, theo đó từ 2014 trở đi, TRC sẽ chỉ tập 

trung vào hoạt động kinh doanh liên quan đến ngành cao su như mủ 

cao su và bán gỗ cao su. Hiện nay, TRC chỉ sở hữu duy nhất một 

công ty con thuộc dự án vườn cây Campuchia (Công ty CP Cao su 

Tây Ninh – Siêm Riệp) với 100% tỷ lệ góp vốn. TRC sẽ tập trung 

toàn bộ nguồn lực cho sản xuất và kinh doanh mủ cao su, ít chịu rủi 

ro từ việc phân bổ nguồn vốn và khả năng thu lỗ do đầu từ ngoài 

ngành. Tuy nhiên, kinh doanh cốt lõi vẫn phải chịu áp lực khi giá bán 

còn quá thấp dẫn đến lợi nhuận kém và việc công ty không tận dụng 

được nguồn vốn nhàn rỗi để mang lại nguồn lợi nhuận hỗ trợ góp 

phần duy trì và phát triển hoạt động cốt lõi. 

TÌNH HÌNH KINH DOANH BIẾN ĐỘNG THEO GIÁ CAO SU 

Tình hình doanh thu (DT) giảm mạnh từ 2011 do áp lực giảm giá 

sâu của ngành cao su. DT 2015 đạt 363 tỷ chỉ bằng 30% so với 

năm 2011 do đó lợi nhuận cũng sụt giảm mạnh dần qua các năm. 

Tuy sản lượng khai thác và tiêu thụ tăng đều qua quá trình tăng 

trưởng của vườn cây (trung bình 5%/năm), nhưng vẫn chưa bù lại 

được ảnh hưởng của giá bán lên tổng doanh thu cuối năm.  

Chi phí không đổi khiến biên lợi nhuận gộp giảm sâu theo giá 

cao su. Do chi phí sản xuất chủ yếu là chi phí nhân công (>40%) 

nên hầu như không chịu ảnh hưởng và thay đổi nhiều theo giá cao 

su. Vì vậy, biên LN gộp cũng giảm theo giá bán đầu ra xuống mức 

19%, giảm 22 % từ 2011 đến nay. 

LNTT 2015 giảm sâu theo giá bán, đạt 63 tỷ giảm 38% so với 

2014. Trong đó, thanh lý gỗ cao su đóng góp 20 tỷ giảm hơn 46% do 

diện tích thanh lý giảm. Do quy mô và tuổi cạo vườn cao su TRC trẻ 

nhất trong ngành, nên khả năng thu lợi từ gỗ thanh lý kém hơn 

những công ty khác như DPR và PHR có số diện tích thanh lý từ 400 

– 500 ha/năm. 

Cổ tức giảm dần theo KQKD – Tỷ lệ cổ tức tiền mặt cho 2015 chỉ ở 

mức 15% mệnh giá, thấp hơn 10% so với 2014 (25%) và đã kém rất 

xa mức 45% của 2011. Như vậy, TRC dần mất đi yếu tố hấp dẫn từ 

việc chi cổ tức cao và ổn định so với các mã cổ phiếu khác trong 

ngành. 

Diễn biến doanh thu, lợi nhuận 

 
   Nguồn: TRC, VNDIRECT  

Cơ cấu LN gộp theo hoạt động 

 
   Nguồn: Các công ty liên quan 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 

ROA của TRC đang ở mức thấp hơn so với trung bình ngành. 

Vòng quay tài sản của TRC ở mức 0,22x, thấp hơn các DN khác như 

PHR (0,36x) hay DPR (0,26x) do các dự án cao su chưa mang lại 

doanh thu (tỷ lệ diện tích khai thác 41%), và thua kém về diện tích 

thanh lý do vườn cây còn khá trẻ. Tuy nhiên, về dài hạn lợi nhuận 

của khối tài sản này mang lại sẽ cao hơn rất nhiều nếu thời điểm 

khai thác rơi vào chu kỳ giá cao su tăng trưởng. 

Rủi ro về thanh khoản ở mức rất thấp, với chỉ số thanh toán hiện 

thời và thanh toán nhanh ở mức 3,8x và 1,1x. Đây là mức khá an 

toàn và cao hơn trung bình của ngành. 

Với tỷ lệ vay nợ thấp nên khả năng thanh toán lãi vay của TRC ở 

mức cao. So với doanh nghiệp cùng ngành tỷ lệ nợ vay thấp giúp 

hạn chế phần nào lãi vay được vốn hoá vào các dự án cao su và 

giảm giá thành sản xuất trên sản phẩm trong tương lai. Đến 2019, 

khi dự án đầu tư ở Campuchia đi vào hoạt động, TRC bắt đầu phải 

trả lãi và gốc của khoản vay gần 18 triệu USD. Mặc dù đây là khoản 

vay ngoại tệ nhưng do mọi hoạt động của từ bán hàng đến trả lương 

nhân viên của công ty Siêm Riệp Tây Ninh đều bằng USD nên rủi ro 

về tỷ giá ảnh hưởng đến KQKD gần như không có. 

LỢI NHUẬN NĂM 2016 TĂNG NHẸ DO GIÁ BÁN HỒI PHỤC 

LN gộp 1H2016 giảm mạnh so với cùng kỳ chỉ đạt 10 tỷ (-31% 

yoy) – Kết quả kinh doanh trên đến từ sản lượng tiêu thụ bị giảm do 

El Nino làm chậm thời vụ thu hoạch, và giá bán cao su chạm đáy 

trong tháng 1 (đạt 29 triệu/tấn). Tuy nhiên, đây là ảnh hưởng của 

toàn ngành và cũng chưa phản ánh được sản lượng thực tế của DN 

khi mùa thu hoạch cây cao su tập trung về cuối năm. 

LNTT 1H2016 hoàn thành 65% KH 2016, trong đó hơn 80% đến 

từ LN thanh lý gỗ cao su đạt 20 tỷ. Như vậy, LNTT cốt lõi chỉ còn 

lại gần 4 tỷ (-70% yoy) sau khi loại bỏ phần lợi nhuận thanh lý trên 

trong 1H2016. Tuy nhiên, việc hoàn thành phần lớn KH 2016 là do 

mức giá cao su dự phóng của TRC khá thấp (26 triệu/tấn) so với giá 

bán trung bình 1H2016 (30 triệu/ tấn). Do vậy, khả năng cao TRC sẽ 

vượt KH LNTT 2016 trong nửa cuối năm khi công ty vào mùa cao 

điểm cạo mủ. 

Doanh thu cốt lõi cả năm 2016 ước tính giảm 10% so với 2015 

đạt 305 tỷ. Sản lượng dự phóng cả năm sẽ giảm hơn 13% do một 

phần diện tích cao su được thanh lý từ đầu năm. Như phân tích và 

nhận định trong BCPT cổ phiếu DPR, giá cao su trung bình sẽ tăng 

trở lại 3% trong 2016, nên khả năng hỗ trợ tăng tổng giá trị doanh 

thu là không cao. Giá bán trung bình của TRC sẽ rơi vào mức 31,8 

triệu/tấn cao hơn mức giá cuối 2015. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa 

ra dự phóng và loại bỏ phần doanh thu và chi phí từ các hoạt động 

khác ngoài mủ và gỗ cao su vì biên lợi nhuận thấp và không bền 

vững. 

LNTT cả năm 2016 ước đạt 68 tỷ vượt KH 2016 và tăng 8,7% 

yoy, trong đó phần LN từ thanh lý gỗ cao su ước đạt hơn 26 tỷ với 

tổng diện tích thanh lý là 217 ha (-20% yoy) và đã hoàn thành 72% 

KH thanh lý trong nửa đầu năm. Như vậy phần LN cuối năm sẽ từ 

mủ cao su là chính do sẽ bước vào mùa vụ cao điểm.  

Hiệu quả sinh lời trên TSCĐ 

 
   Nguồn: Các công ty liên quan 

Tình hình nguồn vốn vay các công ty 

 
   Nguồn: Các công ty liên quan 

KQKD Hợp nhất 1H2016 (tỷ VND) 

 
   Nguồn TRC 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report533 632 73 43 261 1

6,4%

4,6%
4,3%

3,9%
3,4%

5,1%

PHR DPR HRC TNC TRC VHG

Tài sản cố định (tỷ VND) ROA (%)

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report1,11 0,72 0,20 0,02 0,24 0,17

19%

9%

25%

0%

8%

3%

PHR DPR HRC TNC TRC VHG

1H2015 1H2016

Tăng 

trưởng

Doanh thu thuần 152       123      -19%

LN gộp 15         10        -31%

Biên LN gộp 10% 8% -1%

CP bán hàng (1)          (1)         -24%

CP quản lý (12)        (8)         -31%

LN tài chính 7           1          -84%

Lãi/lỗ đầu tư dài hạn 5           3          -34%

LN khác 12         19        63%

Tổng LNTT 25         24        -1%

CP Thuế 4           4          0%

LNST 20         20        -1%

Lợi ích thiểu số -        -       
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Theo đó, dự phóng EPS 2016 sẽ tăng lên 2.230 đồng/cp (+18,6% 

yoy). Mức cổ tức tiền mặt theo kế hoạch đầu năm sẽ chi trả theo tỷ 

lệ 10% thấp hơn nhiều so với 2015 (15%).  

DỰ PHÓNG CHO GIAI ĐOẠN 2017 - 2025. 

Dự báo giá cao su dài hạn 

Giá cao su hồi phục thận trọng và có kiểm soát - Do tình hình 

hàng tồn kho cao su như đề cập trong BCPT cho DPR, chúng tôi 
thận trọng trong việc dự phóng quá trình hồi phục giá cao su trong 
dài hạn do cần nhiều tín hiệu hơn từ thị trường. Giai đoạn 2017 -  
2019 được kỳ vọng sẽ là thời kỳ tăng mạnh nhất của giá cao su 
trong 10 năm với mức trung bình 8%/năm và nâng mức giá cao su 
lên khoảng 38 triệu/tấn. Theo dự phóng, giá cao su sẽ bước vào giai 
đoạn tăng trưởng ổn định (5%/năm) cho khoảng thời gian từ 2019 
trở đi. 

Sản lượng cao su tăng mạnh theo dự án Campuchia 

Chưa hưởng lợi từ dự án mới trong ngắn hạn - Thời điểm triển 
khai dự án vườn cây tại Campuchia khá trễ nên kế hoạch tăng sản 
lượng sẽ phải phụ thuộc vào thời gian mở cạo của dự án này. Do 
vậy, sản lượng chỉ tăng mạnh nhất từ 2019 khi vườn cây mới bắt 
đầu được khai thác (tăng từ 18% - 35%). Như vậy dự tính tổng sản 
lượng có thể đạt mức 21.300 tấn trong 2025 khi cây đạt độ tuổi lý 
tưởng và cho năng suất cao nhất. 

Dựa trên độ tuổi và tình hình vườn cây hiện tại, chúng tôi dự phóng 
được kế hoạch thanh lý vườn cây già cho các năm tới với diện tích 
thanh lý dao động từ 200 – 400 ha và cũng là cơ sở cho dự phóng 
diện tích tái canh cho vườn cây vừa thanh lý với mức đầu tư khoảng 
56 triệu/ha cho 6 năm kiến thiết cơ bản. 

Kết quả kinh doanh đột biến chỉ sau năm 2019 

Do dự phóng giá cao su không tăng mạnh như thời kỳ trước 2011, 
nên yếu tố tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ sản lượng và diện 
tích thu hoạch, cụ thể hơn là tiến độ của các vườn cây tại 
Campuchia. Như vậy, giai đoạn 2017 – 2018 doanh thu sẽ tăng 
chậm ở mức 1% và 11%, và sẽ tăng đột biến trong 2019 với mức 
tăng 47% cho doanh thu từ mủ cao su do phần diện tích 2.300 ha từ 
Campuchia (tương đương 3.450 tấn mủ). Tốc độ tăng trưởng doanh 
thu theo diện tích thu hoạch này chỉ kéo dài thêm 2 năm sau đó và 
giảm dần vì hầu hết dự án đã đi vào khai thác nên chỉ phụ thuộc vào 
độ tăng trưởng năng suất theo tuổi cạo trên từng vườn cây (CAGR 
+6%/năm). Doanh thu cốt lõi ước tính đạt mức 1.170 tỷ trong 2025. 
Doanh thu từ gỗ cao su thanh lý ước tính từ 30 – 80 tỷ tuỳ từng thời 
điểm với giá thanh lý theo KH 2016 là 120 triệu/ha cho đợt thanh lý 
2016 và tăng nhẹ cho các năm sau đó.  

Độ nhạy giá cao su lên tăng trưởng doanh thu 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

 

Tăng 

trưởng giá 

bán

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1% -12% -3% 5% 39% 43% 20% 5% 2% 3% 3%

2% -11% -1% 8% 43% 45% 22% 7% 3% 4% 4%

3% -10% 1% 11% 47% 47% 24% 9% 5% 6% 6%

4% -9% 3% 14% 51% 49% 26% 10% 6% 7% 7%

5% -8% 5% 17% 55% 51% 27% 12% 8% 9% 9%

6% -7% 7% 20% 59% 54% 29% 13% 9% 10% 10%

7% -7% 9% 23% 63% 56% 31% 15% 11% 12% 12%

8% -6% 11% 26% 67% 58% 33% 16% 12% 14% 14%

Tăng trưởng doanh thu

Dự phóng giá CSTN bình quân 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

Dự phóng diện tích và sản lượng thu hoạch 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

Dự phóng doanh thu và LNTT 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
32 35 38 40 42 44 46 48 50

6%

9% 9%

5% 5% 5% 5% 5% 5%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Giá cao su (triệu VND) Tăng trưởng (%)

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
4,5 4,7 6,7 8,7 9,7 9,6 9,5 9,5 9,8

8,7 8,8

11,9

16,8

19,9 20,7 20,8 21,1 21,3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Khai thác (nghìn ha) Sản lượng (nghìn tấn)

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report308 342 503 740 916 994 1.042 1.104 1.169

23%

31%

26%
28%

26% 27%

29%

22% 23%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Doanh thu (tỷ VND) Biên LNTT (%)
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LNTT sẽ dần được cải thiện theo tình hình giá bán như trên 

(CAGR +18%, giai đoạn 9 năm), đạt mức cao nhất 304 tỷ vào 2023. 

Tuy nhiên, mức độ ổn định trong tăng trưởng LNTT sẽ bị ảnh hưởng 

bởi LN từ thanh lý cao su không đồng đều qua các năm. LNST sau 

2017 sẽ không còn hưởng ưu đãi - giảm 50% thuế TNDN và phải 

hoàn thành 100% nghĩa vụ nộp thuế, làm mất 5% LNTT đóng góp 

vào nguồn vốn công ty. 

EPS dự phóng tăng 4x so với 2016 lên 9.400 đồng/cp trong 

2023. Kết quả này sẽ nâng kỳ vọng chi trả cổ tức lên mức tỷ lệ chi 

38%/năm. 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 2017 – 2025 

Tài sản tập trung chủ yếu vào giá trị vườn cây và các nhà máy chế 

biến mủ thành phẩm, nên mức độ tăng trưởng tổng tài sản sẽ dựa 

theo tình hình đầu tư và chăm sóc của các dự án vườn cây. Ước 

tính, TRC sẽ cần 50 – 100 tỷ vốn đầu từ cho các dự án còn dang dở 

trước 2019, và cần thêm 10 – 60 tỷ cho việc tái canh phần diện tích 

đã thanh lý tuỳ theo lịch thanh lý vườn cây sau 2019. Hết 2025, tổng 

tài sản ước đạt 2.302 tỷ, tăng 41% so với 2016. 

Tỷ lệ vay nợ 50% được áp dụng cho tất các dự án hiện tại 

Campuchia do chi nhánh hiện chưa đủ tiềm lực về tài chính nên sẽ 

thực hiện vay vốn USD từ Ngân hàng SHB - Siêm Riệp (lãi suất 

6%/năm). Việc thực hiện thanh toán các khoản vay trước đó sẽ bắt 

đầu vào 2019 khi chi nhánh tại Campuchia có doanh thu và lợi 

nhuận hoạt động từ vườn cây. Như vậy, đến hết 2025, tổng dư nợ 

vay dài hạn sẽ được hoàn trả 100% và tất cả chi phí lãi vay sẽ hạch 

toán vào chi phí đầu tư cơ bản vườn cây trước khi hoàn thành và đi 

vào thu hoạch. 

ĐỊNH GIÁ 

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

phiếu TRC do phương pháp này trực tiếp phản ánh được dòng tiền 

từ hiệu quả hoạt động kinh doanh trong tương lai của công ty, và 

việc dự đoán được các yếu tố chủ chốt ảnh hưởng lên giá trị cổ 

phiếu là khả thi, nên mức độ tin cậy và hiệu quả cao hơn so với các 

phương pháp so sánh khác. 

Theo đó, chúng tôi định giá cổ phiếu TRC ở mức 25.900 VND/cp, 

cao hơn 14% so với mức giá đang giao dịch hiện tại. Mức P/E 

trailing ở mức 10,7x cao hơn P/E trung bình ngành 8,8x và cao hơn 

PHR, và DPR (có quy mô hoạt động lớn hơn). Theo mức giá khuyến 

nghị, TRC đang được giao dịch gần mức giá trị hợp lý nhưng vì khả 

năng tăng trưởng mạnh nếu có thêm tín hiệu tốt từ giá cao su, nên 

chúng tôi khuyến nghị nắm giữ dài hạn cho cổ phiếu này. 

RỦI RO 

Rủi ro về giá cao su 

Giá cao su Việt Nam phụ thuộc vào vào giá cao su thế giới. Biến 

động về giá dầu làm thay đổi nhu cầu sử dụng giữa cao su tự nhiên 

và cao su tổng hợp từ dầu mỏ, ảnh hưởng trực tiếp cán cân cung 

cầu và giá cao su tự nhiên. Bên cạnh đó, nguồn lợi hấp dẫn từ cao 

su thu hút vốn đầu tư vào các vườn cây mới trong thời kỳ 2010 – 

2011 sẽ tạo nên chênh lệch cung cầu trong tương lai do thời điểm 

Dự phóng EPS và cổ tức 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

Các chỉ số giả định 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report2,4 3,3 4,0 6,3 7,2 8,2 9,4 7,7 8,2

10%
13%

16%

25%

29%

33% 38%
31%

33%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

EPS (nghìn VND) Tỷ lệ cổ tức (%)

0

Chỉ số Giá trị

Tăng trưởng bền vững (SGR) 2,0%

Chi phí vốn chủ sở hữu 15,0%

Chi phí vốn vay (nợ) 5,7%

Chi phí vốn bình quân (WACC) 14,1%

Chi phí khấu hao 3%
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khai thác rơi vào giai đoạn 2016 trở đi, gia tăng áp lực lên giá bán 

cao su trong thời gian tới. 

Rủi do từ thời tiết và điều kiện chăm sóc 

Một số khuyến cáo đã được đưa ra về hiện tượng La Nina vào cuối 

năm 2016, nhưng chưa có đánh giá cụ thể mức độ ảnh hưởng lên 

vùng trồng cao su, cũng như năng suất của cây. Đồng thời do biến 

đổi khí hậu trong nhiều năm trở lại đây, tình hình thiên tai và mưa 

bão rất khó dự đoán để thực hiện phòng vệ cho cây, gây gãy đổ và 

giảm năng suất khai thác. Vì vậy rủi ro thời tiết ảnh hưởng khá lớn 

đến sản lượng cao su. 

Rủi ro về nguồn lao động 

Giá cao su xuống thấp sẽ giảm bớt nguồn lao động cạo mủ cao su 

do chính sách lương bổng gắn liền với giá cao su. Thiếu hụt lao 

động cũng ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất của công ty, 

khiến sản lượng sụt giảm. 

Rủi ro từ dự án Campuchia 

Do có điều kiện trồng và thổ nhưỡng sẽ có khác biệt, nên chất 

lượng, năng suất và tỷ lệ sống của cây có thể không đạt kỳ vọng nếu 

không nghiên cứu và điều chỉnh giống cây trồng hợp lý. 

PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY  

Chúng tôi mô phỏng sự thay đổi trong mô hình tăng trưởng giá cao 

su thế giới và đưa ra ảnh hưởng của giá cao su lên giá trị hợp lý của 

cổ phiếu như trong bảng sau.  

Độ nhạy  giá cao su và chi phí vốn chủ sở hữu lên giá cổ phiếu 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

 

 
 

 

  

Giá cổ phiếu

25.900 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5%

10,0% 4.700 13.700 23.400 33.700 44.600 56.300 68.700 82.000 96.000 111.000 126.900

10,5% 4.400 12.600 21.400 30.800 40.800 51.400 62.700 74.800 87.600 101.200 115.600

11,0% 4.100 11.700 19.700 28.300 37.400 47.100 57.400 68.400 80.100 92.600 105.800

11,5% 3.900 10.800 18.200 26.000 34.400 43.300 52.800 62.900 73.600 85.000 97.100

12,0% 3.700 10.000 16.800 24.100 31.800 40.000 48.700 57.900 67.800 78.300 89.400

12,5% 3.500 9.400 15.600 22.300 29.400 37.000 45.000 53.600 62.600 72.300 82.600

13,0% 3.300 8.700 14.500 20.700 27.300 34.300 41.700 49.600 58.000 66.900 76.400

13,5% 3.100 8.200 13.600 19.300 25.400 31.800 38.700 46.100 53.900 62.100 70.900

14,0% 3.000 7.700 12.700 18.000 23.600 29.700 36.100 42.900 50.100 57.800 65.900

14,5% 2.800 7.200 11.900 16.800 22.100 27.700 33.600 40.000 46.700 53.900 61.400

15,0% 2.700 6.800 11.100 15.700 20.700 25.900 31.400 37.400 43.600 50.300 57.400

15,5% 2.600 6.400 10.500 14.800 19.400 24.300 29.400 35.000 40.800 47.000 53.600

16,0% 2.500 6.000 9.800 13.900 18.200 22.800 27.600 32.800 38.200 44.100 50.200

16,5% 2.400 5.700 9.300 13.100 17.100 21.400 25.900 30.800 35.900 41.300 47.100

17,0% 2.300 5.400 8.800 12.300 16.100 20.100 24.400 28.900 33.700 38.900 44.300

17,5% 2.200 5.100 8.300 11.600 15.200 19.000 23.000 27.200 31.800 36.600 41.700

18,0% 2.100 4.900 7.800 11.000 14.300 17.900 21.700 25.700 29.900 34.400 39.200

18,5% 2.000 4.600 7.400 10.400 13.500 16.900 20.500 24.200 28.200 32.500 37.000

19,0% 1.900 4.400 7.000 9.800 12.800 16.000 19.300 22.900 26.700 30.700 34.900

19,5% 1.800 4.200 6.700 9.300 12.100 15.100 18.300 21.700 25.200 29.000 33.000

Tăng trưởng giá cao su cơ sở (2016)

C
o

s
t 

o
f 

e
q

u
it

y
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
 
 
 

-70%

-53%

-37%

-20%

-3%

13%

30%

1,8

3,8

5,8

7,8

9,8

11,8

13,8

01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16E 07-16E

Rolling P/E (x) (lhs) Tăng trưởng EPS (rhs)

1%

6%

11%

16%

21%

26%

31%

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16E 07-16E
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 362,9 304,3 307,8

Giá vốn hàng bán (295,3) (234,2) (238,7)

Chi phí quản lý DN (38,1) (31,5) (32,2)

Chi phí bán hàng (2,5) (2,3) (2,3)

LN hoạt động thuần 27,1 36,4 34,6

EBITDA thuần 55,0 58,8 59,7

Chi phí khấu hao (27,9) (22,4) (25,0)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 27,1 36,4 34,6

Thu nhập lãi 8,7 9,0 9,0

Chi phí tài chính (0,2) 0,1 0,0

Thu nhập ròng khác 22,2 17,8 23,4

TN từ các Cty LK & LD 5,1 5,1 5,1

LN trước thuế 62,9 68,4 72,2

Thuế (8,1) (3,4) (3,6)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0,0 0,0 0,0

LN ròng 54,8 65,0 68,6

Thu nhập trên vốn 54,8 65,0 68,6

Cổ tức phổ thông (72,8) (43,7) (29,1)

LN chưa phân phối (18,0) 21,3 39,5

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

LN trước thuế 62,9 68,4 72,2

Khấu hao 27,9 22,4 25,0

Các khoản +/- (non cash) khác 0,6 0,6 (0,0)

Khoản +/- không thuộc HĐKD (51,7) (26,8) (32,4)

Thuế đã nộp 15,8 (3,4) (3,6)

LC tiền từ HĐKD khác (38,1) 9,7 (21,7)

Thay đổi VLĐ 28,6 (19,7) (17,0)

LC tiền thuần HĐKD 46,1 51,2 22,5

Đầu tư TSCĐ (283,8) (57,4) (54,3)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 37,7 26,9 32,5

Các khoản khác 79,8 (24,0) 0,5

Thay đổi tài sản dài hạn khác 14,1 (17,6) 16,4

LC tiền từ HĐĐT (152,2) (72,2) (4,9)

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 91,0 21,2 17,8

Dòng tiền từ HĐTC khác 0,0 0,0 0,0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (72,8) (43,7) (29,1)

LC tiền thuần HĐTC 18,2 (22,4) (11,4)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 180,6 92,7 49,3

LC tiền thuần trong năm (87,9) (43,4) 6,3

Tiền & tương đương tiền cuối kì 92,7 49,3 55,5

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 93 49 55

Đầu tư ngắn hạn 0 13 13

Các khoản phải thu ngắn hạn 179 184 185

Hàng tồn kho 74 45 45

Các tài sản ngắn hạn khác 28 18 40

Tổng tài sản ngắn hạn 373 309 339

Tài sản cố định 1.101 1.136 1.165

Tổng đầu tư 171 171 171

Tài sản dài hạn khác 3 2 2

Tổng tài sản 1.648 1.619 1.677

Vay & nợ ngắn hạn 0 0 0

Phải trả người bán 8 4 5

Nợ ngắn hạn khác 91 61 63

Tổng nợ ngắn hạn 98 66 68

Vay & nợ dài hạn 139 160 178

Các khoản phải trả khác 0 0 0

Vốn chủ sở hữu 1.411 1.392 1.432

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 1.648 1.619 1.677

Phân tích Dupont

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

Dupont

Biên LN ròng 15,1% 21,3% 22,3%

Vòng quay TS 0 0 0

ROAA 3,4% 4,0% 4,2%

ĐBTC điều chỉnh 1 1 1

ROAE 3,8% 4,6% 4,9%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 5 15 15

Số ngày nắm giữ HTK 92 70 70

Số ngày phải trả tiền bán 9 7 7

Vòng quay TSCĐ 0 0 0

ROIC 3,5% 4,2% 4,3%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 4 5 5

Khả năng thanh toán nhanh 3 4 4

Khả năng thanh toán tiền mặt 1 1 1

Vòng quay tiền 87 78 77

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT (27,5%) (16,2%) 1,2%

Tăng trưởng LN từ HĐKD (70,1%) 34,2% (4,9%)

Tăng trưởng LN ròng (60,7%) 18,6% 5,6%

Tăng trưởng EPS (60,7%) 18,6% 5,6%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 1.881 2.230 2.355

Giá trị sổ sách/cp (VND) 48.454 47.810 49.164

Cổ tức / cp (VND) 2.500 1.500 1.000
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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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