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Chúng tôi vừa thực hiện chuyến thăm Công ty Cổ phần Viglacera 
Tiên Sơn (HNX: VIT), một công ty sản xuất gạch granite hàng đầu ở 
khu vực phía Bắc. Chúng tôi xin cung cấp một số nội dung chính và 
đánh giá như dưới đây: 

Hưởng lợi từ sự tăng trưởng của thị trường BĐS 

Ngành gạch ốp lát có độ trễ từ 6 tháng đến 1 năm so với ngành BĐS 
do đặc thù sản phẩm sử dụng sau khi công trình BĐS đi vào giai 
đoạn hoàn công. Nối tiếp đà tăng trưởng, trong năm 2015, thị trường 
BĐS tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ với khối lượng giao dịch tăng lên 
mức cao nhất trong 6 năm gần đây. Thị trường BĐS tăng trưởng giúp 
cho VIT hoạt động hiệu quả. Các nhà máy của VIT đã hoạt động với 
công suất tối đa từ năm 2014. 

Tăng trưởng nhờ nhà máy mới Thái Bình II 

Nhà máy Thái Bình II có công suất 2 triệu m2/năm đi vào hoạt động 
từ 01/01/2016, nâng tổng công suất của VIT lên 44,44%, đạt mức 6,5 
triệu m2. Chúng tôi cho rằng VIT sẽ bán hết sản phẩm của nhà máy 
mới ở mức công suất tối đa tạo ra mức tăng trưởng mạnh mẽ trong 
năm 2016.  

Triển vọng 2016 

Năm 2016, dự báo VIT đạt tăng trưởng mạnh với doanh thu đạt 996 
tỷ (+46,13% yoy) và LNST đạt  62,69 tỷ (+68,04% yoy). EPS ước tính 
4.179 VND/CP. 

Triển vọng dài hạn 

Năm 2016 hội tụ khá nhiều yếu tố thuận lợi khiến hiệu quả hoạt động 
của VIT tăng nổi bật. Các năm sau đó, các yếu tố như biến động giá 
khí đầu vào, nguồn cung và cạnh tranh gia tăng có thể khiến hiệu quả 
của VIT trở về mức trung bình lịch sử.        

Định giá 

Cổ phiếu VIT đang được giao dịch ở P/E 2016 là 5,5, thấp hơn so với 
định giá lịch sử của cổ phiếu này (P/E trung bình 6 năm gần đây của 
VIT là 7,42). Chúng tôi kỳ vọng định giá VIT có thể hướng tới mức 
P/E lịch sử, tương ứng mức giá 31.000 VND/cp. 

Lưu ý mức thanh khoản trung bình của VIT khá thấp, có thể ảnh 
hưởng đến hiệu quả thực hiện lệnh giao dịch. 
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Diễn biến giá cổ phiếu 
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Thông tin Cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 23,973 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 12,361 

KLGDBQ (CP) 26.670 

Thị giá vốn (tỷ VND) 345 

SL CP đang lưu hành (triệu) 15 

Free float (%) 35% 
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Nguồn: VNDIRECT 

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

Doanh thu (tr) 677,873 681,806 996,306 976,380

Tăng trưởng DT 24% 1% 46% (2%)

Biên lợi nhuận gộp 13% 15% 15% 14%

EBITDA thuần (tr) 68,062 43,936 72,427 45,868

LN ròng (tr) 27,731 37,305 62,688 52,005

Tăng trưởng LN ròng 132% 35% 68% (17%)

LN trên cổ phiếu 2,801 2,690 4,179 3,467

Giá trị sổ sách/cp 15,420 13,972 15,566 19,005

ROAE 20% 22% 29% 20%
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn tiền thân là Công ty Gạch 
Granite Tiên Sơn, là thành viên hạch toán phụ thuộc của Tổng Công 
ty Thuỷ tinh và Gốm Xây dựng, được thành lập từ năm 2001. Công 
ty được cổ phần hóa vào năm 2007 và niêm yết trên sàn HNX năm 
2009. 

Cổ đông lớn nhất của công ty là Tổng Công ty Viglacera nắm giữ 
51% cổ phần. Các thành viên ban điều hành khác nắm 3,66%. 

VIT có công ty liên kết là Công ty cổ phần kinh doanh gạch ốp lát 
Viglacera (VIT nắm 40% cổ phần, tổng VGC nắm 51%). Công ty này 
thực hiện phân phối các sản phẩm của VIT ra thị trường. 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Lĩnh vực hoạt động chính của VIT là sản xuất gạch granite. Doanh 
thu của VIT chủ yếu đến từ việc bán gạch granite cho công ty liên 
kết. 

Tại khu vực phía Bắc, VIT là Công ty sản xuất gạch granite lớn nhất 
với công suất 6,5 triệu m2/năm. Gạch granite là dòng sản phẩm cao 
cấp, có hoa văn giống đá tự nhiên, có khả năng chịu lực lớn, chống 
ẩm và chống bám bẩn tốt. Gạch granite chủ yếu được sử dụng ở các 
siêu thị, trung tâm thương mại, chung cư cao cấp…Các chung cư 
tầm trung và các nhà dân cư cũng đang có xu hướng chuyển dịch 
sang sử dụng gạch granite. 

Chất lượng sản phẩm tăng mạnh từ 2016 

Cuối năm 2015, Công ty đã tiến hành thay đổi bài phối nguyên liệu 
và cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay, sản 
phẩm gạch granite của Công ty đang ở trong nhóm dẫn đầu và đáp 
ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của các quốc gia nhập khẩu như 
Đài Loan, Nhật Bản, Indonesia…Trước đây, khách hàng nhập khẩu 
cử chuyên gia kiểm tra chất lượng ngay tại đầu ra của nhà máy để 
nhập khẩu. Đến hiện tại sau khi cải tiến chất lượng, các đối tác chỉ 
thực hiện kiểm tra theo phương thức lấy mẫu. 

Biên lợi nhuận gộp 2016 tương đương năm 2015  

Chi phí nguyên vật liệu chiếm khoảng 64% giá thành sản phẩm. 
Trong đó chi phí nguyên liệu chiếm 35%, chi phí điện chiến 12%, chi 
phí khí gas (hoặc than) chiếm 17%. 

Nguyên liệu sản xuất gồm có tràng thạch, cao lanh, màu, men và 
một số phụ gia khác. Màu và men được nhập khẩu từ Tây Ban Nha, 
tràng thạch và cao lanh chủ yếu được mua từ Trúc Thôn (Hải 
Dương) và Phú Thọ. Công ty cho biết giá nguyên liệu giảm trong các 
năm 2014 và 2015 và giữ mức ổn định tương đương năm 2015 trong 
5 tháng đầu năm. Dự báo mức giá nguyên liệu năm 2016 sẽ ổn định 
tương đương 2015. 

VIT sẽ hoàn thành việc chuyển đổi nhiên liệu sản xuất từ than sang 
khí gas vào cuối tháng 6/2016 khi Nhà máy Tiên Sơn thực hiện việc 
chuyển đổi hệ thống nhiên liệu. Từ kinh nghiệm triển khai ở nhà máy 
Thái Bình I, Công ty cho biết hoạt động chuyển đổi sẽ mất vài ngày 
và đi vào ổn định trong một tuần. Ban lãnh đạo cho biết giá khí bán 
cho VIT sẽ dao động theo mức giá dầu FO. Dự báo giá khí GAS 
trung bình 2016 giảm khoảng 9,84% so với năm 2015 tương đương 
với mức giảm của giá dầu theo dự báo của J.P.Morgan. 

Quý 1/2016, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh do hoạt động căn chỉnh 
thiết bị ban đầu ở nhà máy Thái Bình II cũng như thay đổi bài phối 
liệu ở toàn bộ 3 nhà máy đã làm hao tổn nguyên liệu cũng như giảm 
tỷ lệ sản phẩm loại 1. Ban lãnh đạo Công ty cho biết các vấn đề về 
bài phối liệu cũng như căn chỉnh tại nhà máy mới đã được xử lý 
xong và đi vào ổn định. Với quan điểm thận trọng, chúng tôi ước tính 

Cơ cấu doanh thu 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Nhà máy Tiên Sơn 

Công suất  thiết kế 3 triệu m2/năm 

Sản xuất gạch granite truyền thống 

Chuyển đổi chạy than sang chạy khí Gas trong 

tháng 6/2016 

Nhà máy Thái Bình I 

Công suất  thiết kế 1.5 triệu m2/năm 

Sản xuất gạch granite truyền thống 

Chuyển đổi chạy than sang chạy khí Gas trong 

năm 2015 
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chi phí tổn hao nguyên vật liệu sẽ tương đương với giảm chi phí từ 
giá khí đầu vào giảm nên biên lợi nhuận cả năm sẽ tương đương với 
năm 2015. 

Sản phẩm được bao tiêu bởi Công ty cổ phần kinh doanh gạch 
ốp lát Viglacera 

Công ty cổ phần kinh doanh gạch ốp lát Viglacera thành lập năm 
2012 trong đó Tổng công ty Viglacera (VGC) nắm giữ 51% và VIT 
nắm giữ 40% cổ phần. VIT thực hiện sản xuất các dòng gạch ốp lát 
và CTCP kinh doanh gạch ốp lát Viglacera chịu trách nhiệm bao tiêu 
sản phẩm. 

CTCP kinh doanh gạch ốp lát có 2 chi nhánh ở miền Trung và miền 
Nam. Công ty đã xây dựng hệ thống 7 showroom, trong đó 5 
showroom ở miền Bắc, 1 showroom ở miền Trung và 1 showroom ở 
miền Nam. Công ty có hệ thống 80 đại lý, đa số các đại lý tập trung ở 
khu vực phía Bắc. Công ty cũng cho biết đang có kế hoạch mở rộng 
thêm hệ thống các đại lý và cửa hàng thân thiết. 

TRIỂN VỌNG  

Tăng trưởng cùng đà tăng thị trường BĐS 

Nối tiếp đà tăng trưởng năm 2013 và 2014, thị trường BĐS tăng 
trưởng mạnh mẽ trong năm 2015 với thanh khoản gia tăng kỷ lục lên 
mức cao nhất kể từ năm 2009. Chỉ riêng 9 tháng đầu năm, ở Hà Nội 
có 15.000 căn hộ và ở Hồ Chí Minh có 25.000 căn hộ được giao dịch 
tăng lần lượt là 133% yoy và 114% yoy. Tăng trưởng chủ yếu diễn ra 
ở phân khúc trung cấp và cao cấp. 

Ngành BĐS tăng trưởng trở lại đã tác động mạnh lên kết quả ngành 
VLXD. Trong đó, so với nhóm Xi măng và Sắt thép, nhóm ngành 
gạch ốp lát thông thường phục hồi chậm hơn do sản phẩm được tiêu 
thụ khi các các công trình đi vào giai đoạn hoàn thành. Các Công ty 
gạch ốp lát bắt đầu có lợi nhuận trở lại vào năm 2013 và tăng trưởng 
mạnh mẽ vào năm 2014 và 2015. Những yếu tố của ngành BĐS vẫn 
đang tiếp tục hỗ trợ cho xu hướng tăng trưởng của ngành gạch ốp 
lát trong những năm tới. 

Động lực tăng trưởng từ Nhà máy Thái Bình II 

Thị trường BĐS phục hồi và tăng trưởng trở lại kéo theo hoạt động 
của VIT phục hồi từ năm 2013 và tăng trưởng mạnh vào 2014. Các 
nhà máy của VIT đã hoạt động với công suất tối đa vào năm 2014. 
Để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng lên đối với mặt hàng ốp lát chất 
lượng cao, Ban lãnh đạo VIT đã tiến hành xây dựng nhà máy Thái 
Bình II. Nhà máy đã được hoàn thành vào Quý 4/2015. Sau một thời 
gian chạy thử đã chính thức đưa vào hoạt động sản xuất vào ngày 
01/01/2016. 

Nhà máy Thái Bình II có công suất 2 triệu m2/năm, nâng tổng công 
suất của VIT lên 44,44%, đạt mức 6,5 triệu m2. Ước tính nhà máy 
mới sẽ giúp doanh thu tăng +46,13% yoy và LNST tăng 68,04% yoy. 

Nhà máy sản xuất dòng sản phẩm mới là gạch granite kỹ thuật số sử 
dụng công nghệ xanh. Bên cạnh việc giữ nguyên những tính chất cơ 
lý của gạch granite như xương của granite, độ cứng cao, chống mài 
mòn, chống thấm nước…VIT đã sử dụng công nghệ in kỹ thuật số 
cho phép tạo ra nhiều mẫu sản phẩm với họa tiết sắc nét, màu sắc 
sống động và có thể linh hoạt trong mẫu mã, phù hợp với thị hiếu 
của khách hàng. 

Nhà máy được cung cấp chứng nhận ISO14001. Theo đó, nhiên liệu 
được sử dụng là khi gas thiên nhiên đảm bảo tiêu hao nhiên liệu 
thấp, giảm thiểu hao mòn, hỏng hóc hệ thống. Các loại chất thải rắn 
được phân loại và tái sử dụng cho các nhà máy gạch không nung. 

Cơ cấu cổ đông Công ty kinh doanh gạch ốp 
lát Viglacera 
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Lượng căn hộ giao dịch 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Nhà máy Thái Bình II 

Bắt đầu đi vào hoạt động đầu năm 2016 

Công suất thiết kế 2 triệu m2/năm. 

Sử dụng công nghệ xanh sản xuất gạch granite 

kỹ thuật số 
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Sản phẩm xanh thân thiện với môi trường được các khách hàng 
quốc tế ưu chuộng sẽ thuận lợi hơn trong việc xuất khẩu. 

Nguồn cung trong nước chưa đủ đáp ứng nhu cầu 

Theo chia sẻ của Công ty, công suất sản xuất gạch granite của cả 
nước vào khoảng 60 triệu m2/năm. Theo dự báo của Bộ Xây dựng, 
nhu cầu của gạch granite đến năm 2020 là 140 triệu m2/năm tương 
đương với mức tăng trung bình hàng năm là 18,47%. 

Hiện tại ở khu vực phía Bắc có 2 Công ty đang sản xuất gạch granite 
là VIT và Thạch Bàn với tổng công suất 8,5 triệu m2/năm. Trong 
những năm gần đây sản phẩm của Công ty sản xuất ra đều được 
tiêu thụ hết. Bên cạnh đó, Việt Nam còn nhập khẩu gạch granite từ 
một số các quốc gia khác như Trung Quốc, Indonesia, Tây Ban Nha, 
Italy… 

Ngành gạch trong nước vẫn đang được bảo hộ với mức thuế suất 
khá cao làm giảm đi khả năng cạnh tranh của gạch ốp lát nhập khẩu. 
Mức thuế đối với Trung Quốc, quốc gia xuất khẩu gạch ốp lát hàng 
đầu vào Việt Nam là 20%. 

Thuế suất nhập khẩu 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Việt Nam hội nhập sâu vào kinh tế thế giới thúc đẩy xuất khẩu 

Tính tới thời điểm hiện tại, các FTA mà Việt Nam ký đã bao phủ 85% 
GDP thế giới (tính cả TPP) trong đó có các khu vực kinh tế mà nhà 
sản xuất gạch ốp lát hàng đầu là Trung Quốc chưa tham gia. 

Hiện tại, tỷ trọng xuất khẩu của VIT chỉ chiếm 14% do giá bán thấp 
hơn so với bán trong nước 5-10%. Sản phẩm VIT có chất lượng cao 
và sử dụng công nghệ xanh sẽ giúp cho VIT có thể tận dụng lợi thế 
của các hiệp định thương mại tự do để đẩy mạnh xuất khẩu khi thị 
trường trong nước có dấu hiệu chững lại. 

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 

Tỷ lệ nợ trên tài sản cao nhưng thanh khoản vẫn đảm bảo 

Trong năm 2015, tổng nợ vay của VIT tăng 43% lên mức 392 tỷ 
đồng chủ yếu đến từ khoản vay nợ tài trợ cho dự án nhà máy Thái 
Bình II. Tỷ lệ nợ vay cao nhưng không tác động tới thanh khoản của 
Công ty do: (1) Số ngày phải thu của VIT luôn nhỏ hơn số ngày phải 
trả. (2) Hệ số khả năng thanh toán lãi vay (interest coverage ratio) 
năm 2015 là 2,86 tương đương với thu nhập trước thuế và lãi vay 
gấp 2,86 lần lãi vay. Hệ số này tiếp tục tăng trong những năm tới cho 
thấy khả năng thanh khoản tốt của Công ty. 

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

KẾT QUẢ KINH DOANH 

LNST tăng mạnh trong năm 2015 

Thuế Thuế suất Thời gian áp dụng

Thuế nhập khẩu 35% 01/01/2014

ASEAN (ATIGA) 5% 01/01/2015

ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) 20% 01/01/2015

ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) 10% 01/01/2015

ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) 20% 01/01/2015

Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) 22.50% 01/01/2015

ASEAN - Úc - Niu Di-Lân (AANZFTA) 10% 01/01/2015

ASEAN - Ấn Độ (AIFTA) 22.50% 01/01/2015

Năm 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F

Hệ số khả năng thanh toán lãi vay 2.86       3.25    3.07    2.95    3.20    5.67       
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Năm 2015, VIT ghi nhận 681 tỷ đồng doanh thu (+0,58% yoy) và 
37,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (+24,79% yoy). Doanh thu chỉ tăng 
nhẹ do Công ty hoạt động ở mức công suất tối đa ở năm 2014 và 
nhà máy Thái Bình dừng hoạt động trong 20 ngày ở Quý 3 để 
chuyển đổi từ chạy than sang chạy khí gas. Lợi nhuận trong năm 
2015 tăng trưởng mạnh mẽ là nhờ: (1) Giá nguyên vật liệu đầu vào 
giảm. (2) Trong năm 2014 Công ty đã mạnh tay xử lý hàng tồn kho 
lỗi mốt với giá thấp.  

Qúy 1/2016 tăng trưởng LNST thấp so với tăng trưởng doanh 
thu 

Quý 1/2016, VIT ghi nhận doanh thu 196 tỷ VND (+54,13% yoy) 
nhưng LNST chỉ đạt 3,7 tỷ VND (+17,28% yoy). Tốc độ tăng trưởng 
LNST không tương ứng với tăng trưởng doanh thu là do: (1) VIT 
thực hiện thay đổi bài phối liệu dẫn đến hao hụt nguyên vật liệu và tỷ 
lệ sản phẩm loại 1 giảm. (2) Nhà máy Thái Bình II mới đi vào hoạt 
động cần thực hiện căn chỉ thông số kỹ thuật. 

Dự báo kết quả kinh doanh 2016 

VIT đặt kế hoạch doanh thu 1.024 tỷ và 70,5 tỷ đồng LNTT. Chúng 
tôi dự báo năm 2016 VIT đạt doanh thu 996 tỷ (+46,13% yoy) và 
LNST 62,69 tỷ (+68,04% yoy). EPS ước tính đạt 4.179 VND/CP. 
Chúng tôi dự báo lợi nhuận cao hơn so với kế hoạch do tính đến yếu 
tố giá khí đầu trung bình sẽ giảm so với năm 2015.  

ĐỊNH GIÁ 

Sau khi loại bỏ những giá trị P/E ngoại biên (P/E lớn hơn 1.000 và 
P/E âm), thì P/E trung bình lịch sử của VIT là 7,42.  

Cổ phiếu VIT đang được giao dịch ở P/E 2016 là 5,5, thấp so với 
định giá trung bình lịch sử của cổ phiếu này. Chúng tôi kỳ vọng định 
giá VIT có thể hướng tới mức P/E trung bình lịch sử, tương ứng với 
mức giá là 31.000 VND/cp. 

RỦI RO 

Rủi ro cạnh tranh từ sản phẩm thay thế 

Trong năm 2015, các nhà máy gạch ốp lát đều tăng mạnh công suất 
đưa tổng công suất lên 550 triệu m2/năm. Theo Chủ tịch Hiệp hội 
gốm sứ xây dựng Việt Nam, ngành gạch ốp lát đang dư cung 
khoảng 20%. Trong quá trình khảo sát, chúng tôi nhận thấy nhiều 
khách hàng chưa phân biệt được gạch porcelain và gạch granite vì 
vậy đây sẽ là rủi ro cạnh tranh sản phẩm thay thế tiềm tàng đặc biệt 
là khi có sự cạnh tranh mạnh về giá. 

Rủi ro tăng giá khí đầu vào 

Chi phí khí gas chiếm khoảng 17% giá thành sản phẩm, vì vậy lợi 
nhuận của VIT nhạy cảm khá cao với giá khí. Nếu giá khí gas tăng 
mạnh sẽ làm giảm lợi nhuận của VIT. 

Rủi ro thanh khoản 

Thanh khoản trung bình 3 tháng của VIT là 26.670 CP/phiên, là mức 
khá thấp có thể tác động đến hiệu quả thực hiện lệnh giao dịch. 
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Báo cáo KQ HĐKD

(trVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 681,806 996,306 976,380

Giá vốn hàng bán (579,163) (846,710) (843,827)

Chi phí quản lý DN

Chi phí bán hàng (17,707) (25,904) (25,386)

LN hoạt động thuần 84,936 123,692 107,167

EBITDA thuần 43,936 72,427 45,868

Chi phí khấu hao 41,000 51,266 61,298

LN HĐ trước thuế & lãi vay 84,936 123,692 107,167

Thu nhập lãi 298 263 281

Chi phí tài chính (37,622) (45,998) (42,845)

Thu nhập ròng khác 403 403 403

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 48,015 78,360 65,006

Thuế (10,710) (15,672) (13,001)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 37,305 62,688 52,005

Thu nhập trên vốn 37,305 62,688 52,005

Cổ tức phổ thông (26,730) (22,500)

LN chưa phân phối 10,575 40,188 52,005

Báo cáo LCTT

(trVND) 12-15A 12-16E 12-17E

LN trước thuế 48,015 78,360 65,006

Khấu hao 40,508 51,266 61,298

Các khoản +/- (non cash) khác 0 0 0

Khoản +/- không thuộc HĐKD 0 0 0

Thuế đã nộp (10,710) (15,672) (13,001)

LC tiền từ HĐKD khác 0 0 0

Thay đổi VLĐ (20,699) (30,735) (3,832)

LC tiền thuần HĐKD 57,114 83,218 109,471

Đầu tư TSCĐ (178,065) (41,845) (41,008)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0 0 0

Các khoản khác 0 0 0

Thay đổi tài sản dài hạn khác 0 0 0

LC tiền từ HĐĐT (178,065) (41,845) (41,008)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 20,000 0 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ (3) 0 0

Tiền vay ròng nhận được 119,411 4,821 (89,603)

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (11,875) (22,500) 0

LC tiền thuần HĐTC 127,533 (17,679) (89,603)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 20,144 5,912 29,607

LC tiền thuần trong năm 6,582 23,695 (21,140)

Tiền & tương đương tiền cuối kì 26,726 29,607 8,466

Bảng cân đối kế toán

(trVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 5,912 29,607 8,466

Đầu tư ngắn hạn 0 0 0

Phải thu khách hàng 57,573 92,000 90,744

Hàng tồn kho 142,298 184,067 183,441

Các tài sản ngắn hạn khác 0 0 0

Tổng tài sản ngắn hạn 205,783 305,674 282,651

Tài sản cố định 445,989 436,568 416,278

Tổng đầu tư 13,300 13,300 13,300

Tài sản dài hạn khác 16,016 16,016 16,016

Tổng tài sản 681,088 771,558 728,245

Vay & nợ ngắn hạn 225,317 250,138 180,535

Phải trả người bán 78,642 94,933 90,095

Nợ ngắn hạn khác 14,668 43,837 42,961

Tổng nợ ngắn hạn 318,627 388,909 313,591

Vay & nợ dài hạn 166,703 146,703 126,703

Các khoản phải trả khác 1,962 2,464 2,880

Vốn chủ sở hữu 193,796 233,483 285,071

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 681,088 771,558 728,245

Các chỉ số chính

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

DuPont

Biên LN ròng 5.5% 6.3% 5.3%

Vòng quay TS 1 1 1

ROAA 6.2% 8.6% 6.9%

ĐBTC điều chỉnh 3 3 3

ROAE 21.5% 29.3% 20.1%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 15 23 23

Số ngày nắm giữ HTK 90 80 79

Số ngày phải trả tiền bán 50 41 39

Vòng quay TSCĐ 2 2 2

ROIC 6.4% 9.9% 8.8%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1 1 1

Khả năng thanh toán nhanh 0 0 0

Khả năng thanh toán tiền mặt 0 0 0

Vòng quay tiền 55 62 63

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT 0.6% 46.1% (2.0%)

Tăng trưởng LN từ HĐKD 24.8% 45.6% (13.4%)

Tăng trưởng LN ròng 34.5% 68.0% (17.0%)

Tăng trưởng EPS (4.0%) 55.4% (17.0%)

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 2,690 4,179 3,467

Giá trị sổ sách/cp (VND) 13,972 15,566 19,005

Cổ tức / cp (VND) 1,927 1,500 0
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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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