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Các chỉ tiêu chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD) 7.009 

Giá trị vốn hoá (tỷ đồng)  161.747 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 2.177 

Giá cao/thấp nhất trong 52 tuần (‘000 
VND) 84/42 

KLGD trung bình 3 tháng 310.651 

GTGD trung bình 3T (tr USD) 0,95 

GTGD trung bình 3T (tỷ VND) 21,94 

Tỷ lệ sở hữu nuớc ngoài (%) 3,38 

Tỷ lệ sở hữu Nhà nước (%) 95,4 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 
Công ty mẹ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tiền 
thân thành lập vào năm 1976 thuộc quản lý trực tiếp của Cục Hàng 
Không Việt Nam (CAAV), là cơ quan cảng hàng không tại Miền Bắc, 
miền Trung và miền Nam. ACV thành lập sau khi sáp nhập Tổng công 
ty cảng hàng không tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam vào năm 
2012 theo quyết định của Bộ Giao Thông Vận tải. Công ty phát hành 
cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào tháng 11/2015 và niêm yết tại 
UPCOM vào ngày 21/11/2016. Hiện tại, ACV hoạt động theo mô hình 
công ty mẹ- công ty con và tham gia điều hành và quản lý 22 sân 
bay dân dụng tại Việt Nam. Từ năm 2015-2019, công ty mở rộng 
công suất đáng kể từ 71,1 triệu hành khách/năm vào 2015 lên 
khoảng 115 triệu hành khách/năm vào 2019 nhằm đáp ứng nhu cầu 
du lịch bằng đường hàng không đang phát triển tại Việt Nam. 
 
 
 

 

 
KQKD năm 2020 và Triển vọng năm 2021-2022 

Các chuyến bay quốc tế phục hồi dần vào cuối năm 

• ACV ghi nhận 65 triệu lượt khách tại 23 sân bay, giảm -43% so với cùng kỳ trong năm 
2020, trong đó khách quốc tế giảm -85% so với cùng kỳ do việc hạn chế đường biên 
giới. Lợi nhuận trước thuế giảm xuống đáy đạt 2,1 nghìn tỷ đồng, giảm -79% so với cùng 
kỳ. 

• Triển vọng năm 2021 phụ thuộc vào tiến độ tiêm chủng và việc cấp phép hộ chiếu 
vaccine, hiện đang được Chính phủ xem xét. Cục hàng không Việt Nam (CAAV) dự kiến 
sẽ nối lại các chuyến bay quốc tế về mức bình thường từ Q4/2021, sát với kỳ vọng của 
chúng tôi. 

• ACV đang giao dịch với hệ số EV/EBITDA dự phóng cho năm 2021 và 2022 lần lượt là 
15,3x và 12,9x. Chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu ACV, với giá 
mục tiêu năm 2022 là 84.400 đồng/cp (+14% so với giá hiện tại). Bất kỳ đợt bùng phát 
dịch mới nào trong thời gian ngắn cũng sẽ tạo cơ hội để tích lũy cổ phiếu. 

Tóm tắt năm 2020 

(tỷ đồng) 2020 2019 YoY 
% hoàn 

thành KH 
năm 

TSLN 

2020 2019 

Doanh thu thuần 7.784 18.293 -57,4% 68,8%   

Lợi nhuận gộp 1.429 9.336 -84,7%  18,4% 50,9% 
Lợi nhuận hoạt động 16 8.540 -99,8%  0,2% 46,1% 
EBIT 2.185 10.411 -79,0%  28,1% 55,9% 
EBITDA 5.589 14.363 -61,1%  71,8% 77,3% 
Lợi nhuận trước thuế 2.088 10.315 -79,8% 104,0% 26,8% 55,4% 
Lợi nhuận ròng 1.712 8.342 -79,5%  22,0% 44,8% 
Lợi nhuận ròng thuộc 
về cổ đông công ty mẹ 

1.718 8.329 -79,4%  22,1% 44,7% 

Nguồn: SSI Research 

Trong thời kỳ dịch Covid-19, ACV đã đi chệch chuỗi tăng trưởng 10 năm liền. ACV đã cắt 
giảm quy mô tương tự như các công ty cùng ngành trên thế giới, với doanh thu và lợi nhuận 
sau thuế năm 2020 lần lượt giảm -57% và -80% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, dòng tiền hoạt 
động vẫn duy trì tích cực ở mức 2,7 nghìn tỷ đồng, giúp công ty duy trì hoạt động tốt trong 
năm khó khăn nhất lịch sử của ngành hàng không. 

KHẢ QUAN – Giá mục tiêu 1 năm: 84.400 đồng/cp 
Giá hiện tại: 74.119 đồng/cp 

 
 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV: UPCOM) 
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Cụ thể trong năm 2020, ACV ghi nhận 65 triệu lượt khách tại 23 sân bay, giảm -43% so với cùng kỳ. Sản lượng 
hành khách quốc tế bị ảnh hưởng nhiều nhất, giảm -85% so với cùng kỳ do việc hạn chế đường biên giới. Với mô 
hình kinh doanh sân bay điển hình dựa vào dòng khách quốc tế để tạo ra phần lớn lợi nhuận, vì vậy kết quả này 
không khiến nhà đầu tư bất ngờ. Trong khi đó, nhu cầu trong nước vẫn khá ổn định, tổng sản lượng hành khách 
đạt 59 triệu lượt khách trong năm 2020 (-21% so với cùng kỳ), đây là kết quả tốt khi xem xét đến việc thực thi 
chính sách giãn cách xã hội trên phạm vi toàn quốc trong tháng 4 và một đợt giãn cách xã hội ngắn khác trong 
tháng 8. Các cơ quan chức năng đã thận trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh, giữ cho việc lây lan cộng đồng ở 
mức thấp nhất trong suốt cả năm. Điều này tạo tiền đề cho ACV mở của toàn bộ các cảng hàng không nội địa và 
hoạt động với công suất cao trong 6 tháng cuối năm 2020. Mặc dù vậy, với việc không có doanh thu từ khách 
quốc tế, ACV chỉ có thể đạt điểm hòa vốn gần như trong suốt cả năm. 

Chi phí đã được cắt giảm -29% so với cùng kỳ, bằng một nửa tốc độ giảm của doanh thu. Chi phí nhân viên cũng 
giảm -28% so với cùng kỳ, chi phí điện nước giảm -35% so với cùng kỳ, và dịch vụ thuế ngoài giảm -33% so với 
cùng kỳ. Về chi phí đầu tư, ACV tiếp tục xây dựng nhà ga T2 Phú Bài, đồng thời bắt đầu mở rộng khu vực đỗ máy 
bay tại sân bay Phú Bài cùng với các dự án xây dựng nhỏ khác. Tổng chi phí đầu tư trong năm 2020 là 2,4 nghìn 
tỷ đồng, +26% so với cùng kỳ. 

Tiến độ triển khai tiêm vaccine và đề xuất cấp phép hộ chiếu vaccine 

 

Chúng tôi nhận thấy việc triển khai tiêm vaccine diễn ra nhanh chóng ở Israel, UAE, Chile, Anh và Mỹ (hơn 40 mũi 
trên 100 người), trong khi các nước khác vẫn còn rất chậm. Tỷ lệ trung bình trên thế giới là 6 mũi vaccine trên 
100 người. Cùng với khả năng có thêm các biến chủng virus mới, chúng tôi cho rằng vẫn còn chặng đường dài 
để ngành hàng không có thể phục hồi hoàn toàn. Việt Nam cũng đã bắt đầu các chương trình tiêm chủng cho 
những người có nguy cơ nhiễm bệnh cao như bác sĩ, nhiên viên kiểm tra đường biên giới … nhưng vẫn chậm do 
thiếu vaccine. Các cơ quan chức năng dự kiến sẽ có 60 triệu liều vaccine trong năm nay, trong đó 30 triệu liều 
của COVAX và số còn lại sẽ mua trực tiếp từ các nguồn khác như AstraZeneca, Nga (Sputnik V)… Thời điểm phân 
phối vẫn chưa được công bố chính xác do thiếu nguồn cung trên toàn cầu. Theo quan điểm của chúng tôi, các cơ 
quan chức năng của Việt Nam vẫn rất thận trọng. 

Trong khi đó, việc mở cửa trở lại và nối lại du lịch quốc tế vẫn hạn chế ở mức nhất định có thể được triển khai từ 
nửa cuối năm 2021, với ứng dụng tiềm năng của IATA Travel Pass (được biết đến rộng rãi là “hộ chiếu vaccine”), 
ứng dụng này cung cấp một hệ thống được quản lý tập trung cho hành khách, chính phủ, hãng hàng không và 
trung tâm kiểm soát phòng dịch để hợp tác và cung cấp tài liệu cần thiết cho chặng bay quốc tế. Chính phủ Việt 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Nam đang xem xét ý tưởng này và có thể sẽ sớm phê duyệt kế hoạch này. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ giới hạn 
cho các trường hợp sử dụng (dành cho doanh nhân/người nước ngoài) và điều này không cải thiện được niềm tin 
của hành khách. Theo quan điểm của chúng tôi, giải pháp lâu dài để ngành hàng không phục hồi hoàn toàn là áp 
dụng rộng rãi việc tiêm chủng cho đến khi đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng. 

Triển vọng ngành hàng không giai đoạn 2021-2022 tại Việt Nam và toàn thế giới 

Ngành hành không trên thế giới đang trải qua đợt bùng phát dịch lớn thứ ba, với số ca mắc mới hàng ngày tăng 
trở lại khoảng 500 nghìn đến 600 nghìn ca/ngày. Các chủng vi khuẩn mới tiếp tục được phát hiện và các biện 
pháp hạn chế đang được áp dụng một lần nữa. Tuy nhiên, điểm sáng là các loại vaccine có sẵn trên toàn thế giới 
đã khẳng định giả định trước đây của chúng tôi về việc ngành hàng không sẽ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2022. 
Tuy nhiên, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo sản lượng hành khách trên thế giới chỉ phục hồi về 
mức trước dịch Covid-19 (2019) vào năm 2024. 

Đối với Việt Nam, tỷ lệ tiêm chủng sẽ chậm hơn do nguồn cung trên thế giới vẫn còn hạn chế. Các vaccine sản 
xuất trong nước dự kiến sẽ được phê duyệt để triển khai rộng rãi sớm nhất vào Q3/2021. Theo đó, Cục hàng không 
Việt Nam đang đề xuất phương án mở lại các chuyến bay quốc tế như sau: 

• Giai đoạn 1: Khôi phục các chuyến bay trọn gói cho công dân Việt Nam. Giai đoạn này vẫn yêu cầu cách ly 
14 ngày. 

• Giai đoạn 2: từ Q3/2021, triển khai các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam với yêu cầu cách ly 
14 ngày. Các điểm đến đầu tiên được xem xét là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. 

• Giai đoạn 3: từ Q4/2021, tùy theo tiến độ cấp phép hộ chiếu vắc xin và tiêm chủng tại Việt Nam, Cục hàng 
không Việt Nam có thể chấp thuận triển khai các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam không yêu 
cầu cách ly. 

Do đó, các chuyến bay quốc tế có thể chỉ phục hồi dần từ nửa cuối năm 2021. Mặt khác, thị trường nội địa dự 
kiến sẽ phục hồi về mức trước dịch Covid-19 trong năm nay, mặc dù nhu cầu có thể bị gián đoạn nếu dịch bệnh 
bùng phát trong thời gian ngắn. 

Ước tính sản lượng hành khách của ACV đến năm 2024, triệu lượt 

 

Nguồn: SSI Research 
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Cụ thể, chúng tôi ước tính Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng là 39,5% so với cùng kỳ đối với tổng sản lượng 
hành khách trong năm 2021, trong đó sản lượng hành khách trong nước trong năm 2021 đạt 72,9 triệu lượt khách, 
+25% so với cùng kỳ - chỉ thấp hơn mức năm 2019 (73,5 triệu lượt khách). Sản lượng hành khách quốc tế ước 
tính bằng một nửa so với mức trước dịch Covid-19, ở mức 14,6 triệu lượt khách trong năm 2021 (+227% so với 
cùng kỳ). Trong năm 2022, chúng tôi ước tính sự phục hồi tiếp tục duy trì trên thị trường quốc tế. Sản lượng hành 
khách quốc tế có thể tăng 62% so với cùng kỳ đạt 23,7 triệu lượt khách (thấp hơn khoảng 20% so với mức trước 
dịch Covid-19), trong khi sản lượng hành khách trong nước tăng trưởng về mức bình thường là +10% so với cùng 
kỳ - đạt 80,1 triệu lượt khách. 

Chúng tôi cho rằng cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ không tăng phí dịch vụ hành khách do nhu cầu yếu như 
hiện nay. Các hình thức doanh thu khác (bán lẻ, phí an ninh...) đều dựa trên sản lượng hành khách, do đó chúng 
tôi dự báo dựa trên sự phục hồi của sản lượng hành khách. 

Sơ lược về dự án Sân bay Mega Long Thành 

ACV đã bắt đầu xây dựng dự án Sân bay Mega Long Thành vào tháng 12/2020, dự kiến hoàn thành vào năm 
2025, với đầu tư khá lớn (93 nghìn tỷ đồng, ~ 4 tỷ USD). Vì đây là dự án đầu tiên thuộc loại hình này tại Việt Nam 
(được xây dựng để trở thành sân bay trung chuyển cho khu vực), dưới đây là một số ước tính của chúng tôi cho 
dự án trong giai đoạn xây dựng và vận hành: 

 Thời gian (xây dựng-
vận hành) 

Vốn đầu 
tư (tỷ 

US) 

Vốn đầu 
tư 

(nghìn tỷ 
đồng) 

Cơ sở hạ tầng 
Lượt 

khách 
(triệu) 

Công suất 
hàng hóa  

(triệu tấn) 

Hệ số tài nợ (Nợ/tổng 
tài sản) 

Giai đoạn 1 2020-2025 4,04 93 1 đường băng + 1 ga hành khách 25 1.2 50% 
Giai đoạn 2 

2025-2040 10 
 2 đường băng + 2 ga hành khách 50 1.5  

Giai đoạn 3  4 đường băng + 4 ga hành khách 100 5  

Nguồn: ACV, SSI Research 

Ước tính dự án Giai đoạn 1         

Nghìn tỷ đồng 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Chi phí đầu tư ước tính - 23,25 23,25 23,25 23,25    

Số dư tiền mặt 34 17 17 18 24    

Nợ vay hàng năm   13,95 18,6 13,95    

Vốn hóa chi phí lãi vay   0,98 2,35 3,49    

Tổng nợ với vốn hóa chi phí lãi vay     53,31 52,24 49,83 45,79 
Sản lượng hành khách (triệu khách)      15 18 20 
%công suất      60% 70% 80% 
Công suất (%): trong nước (triệu lượt)      - 0,75 0,75 
Công suất (%): Quốc tế (triệu lượt)      15 17,25 19,25 
Phí dịch vụ hành khách (PCS) trong nước (USD/lượt)      10 10 10 
PSC quốc tế (USD/lượt)      25 25 25 
Total doanh thu PSC (triệu USD)      375 438,75 497,56 
Odoanh thu khác trên mỗi lượt (USD/lượt)      1,5 1,5 1,5 
Tổng doanh thu (triệu USD)      397,5 465,75 527,56 
Tổng doanh thu (nghỉn tỷ đồng)      9.540,0 11.178,0 12.661,5 

Nguồn: SSI Research ước tính 

Sau khi sân bay Long Thành hoàn thành, 85% lượng hành khách quốc tế từ Tân Sơn Nhất sẽ được chuyển đến 
Long Thành - đưa Tân Sơn Nhất trở thành trung tâm nội địa. Chúng tôi sử dụng điều này làm cơ sở cho ước tính 
của chúng tôi trong ba năm đầu hoạt động. Đây là ước tính sơ bộ vì chưa có quyết định chính thức về mức phí 
dịch vụ hành khách của sân bay này. Ngoài ra, do mức đầu tư quá lớn và nợ vay cao, chúng tôi không kỳ vọng 
Sân bay Long Thành sẽ có lãi cho đến khoảng năm 2028. 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Ước tính năm 2021-2023 

(VND bn) 2019 2020 2021F 2022F 2023F 
Tổng sản lượng hành khách (triệu) 102 63 87 104 121 
Sản lượng khách trong nước (triệu) 73 58 73 80 84 
Sản lượng khách quốc tế (triệu) 28 4 15 24 37 
Doanh thu thuần 18.364 7.802 12.807 17.827 23.771 
%YoY 13,8% -57,5% 64,1% 39,2% 33,3% 
Lợi nhuận gộp 9.334 1.429 5.485 9.175 13.493 
Thu nhập tài chính ròng 1.816 1.263 1.431 -111 -757 
SG&A -1.386 -776 -1.276 -1.777 -2.369 
Lợi nhuận trước thuế 10.156 2.088 5.828 7.568 10.711 
%YoY 33,3% -79,4% 179,2% 29,9% 41,5% 
Lợi nhuận sau thuế 8.214 1.712 4.662 6.055 8.569 
%YoY 32,8% -79,2% 172,3% 29,9% 41,5% 
EPS (đồng) 3.450 789 1.927 2.503 3.542 

Nguồn: SSI Research ước tính 

Chúng tôi cho rằng năm 2021 sẽ là năm phục hồi về mọi mặt tài chính của ACV. Doanh thu thuần ước đạt 12,8 
nghìn tỷ đồng, + 64% so với cùng kỳ nhờ sản lượng phục hồi. Lợi nhuận gộp có thể tăng đáng kể lên 5,4 nghìn 
tỷ đồng trong năm do chi phí cố định như chi phí khấu hao chiếm gần 50% chi phí năm 2020. Thu nhập tài chính 
ròng cải thiện nhẹ do chúng tôi kỳ vọng sẽ không có lỗ tỷ giá nhiều như năm 2020 (848 tỷ đồng), trong khi thu 
nhập lãi giảm so với cùng kỳ do chúng tôi kỳ vọng ACV sẽ bắt đầu góp vốn đầu tư xây dựng dự án Long Thành. 
Lợi nhuận trước thuế trong năm ước đạt 5,8 nghìn tỷ đồng, cao gấp đôi so với năm 2020. 

Trong năm 2022-2023, chúng tôi kỳ vọng ACV sẽ tiếp tục đà tăng trưởng để lợi nhuận phục hồi hoàn toàn về mức 
trước Covid-19 trong năm 2023. Vì đại dịch vẫn đang diễn ra với một số diễn biến tiêu cực mới như có đợt bùng 
phát mới hoặc xuất hiện chủng mới, việc vaccine có sẵn và Chính phủ tập trung triển khai tiêm chủng rộng rãi là 
những lý do chính khiến chúng tôi lạc quan về quá trình phục hồi nhanh chóng này. Chúng tôi cho rằng con đường 
phục hồi sẽ không bằng phẳng, vì có thể xuất hiện một số diễn biến tiêu cực ngắn hạn. 

Định giá và quan điểm đầu tư 

ACV đang giao dịch với hệ số EV/EBITDA dự phóng năm 2021 và 2022 lần lượt là 15,3x và 12,9x. Do Việt Nam 
duy trì các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 mạnh mẽ kể từ khi bắt đầu bùng phát, các ca bệnh và tử vong vẫn 
nằm trong nhóm thấp nhất trên thế giới. Do đó, khi ngành du lịch cuối cùng cũng khởi sắc, chúng tôi kỳ vọng Việt 
Nam và ACV sẽ sớm được hưởng lợi. Theo đó, chúng tôi giữ nguyên triển vọng tích cực trong dài hạn đối với 
ngành hàng không và khuyến nghị các nhà đầu tư nên có tầm nhìn xa hơn năm 2021. 

Chúng tôi duy trì hệ số EV/EBITDA mục tiêu năm 2022 là 16x, cao hơn mức trung bình ngành trong khu vực là 
14x và giá mục tiêu năm 2022 là 84.400 đồng/cổ phiếu – triển vọng tăng giá là 14%. Do đó, chúng tôi lặp lại 
khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu ACV. Giá mục tiêu của chúng tôi chưa bao gồm tác động từ Sân bay 
Mega Long Thành vì chúng tôi cho rằng dự án này sẽ có tác động đến thu nhập và dòng tiền của ACV từ năm 
2023. 

Trong ngắn hạn, chúng tôi kỳ vọng sẽ có một số triển vọng từ sự phát triển khu bay mới. Đồng thời, cổ phiếu có 
thể chịu áp lực ngắn hạn nếu có một đợt bùng phát dịch cục bộ khác. Với khả năng kiểm soát dịch bệnh tốt của 
Việt Nam, bất kỳ đợt bùng phát dịch nào cũng sẽ tạo cơ hội để tích lũy cổ phiếu.

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ VND 2019 2020 2021F 2022F  Tỷ VND 2019 2020 2021F 2022F 
Bảng cân đối kế toán          Báo cáo kết quả kinh doanh         
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 350 499 3.445 4.305  Doanh thu thuần 18.329 7.784 12.807 17.827 
+ Đầu tư ngắn hạn 30.922 33.185 13.185 13.185  Giá vốn hàng bán -8.995 -6.355 -7.322 -8.652 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 5.361 3.907 6.799 7.329  Lợi nhuận gộp 9.334 1.429 5.485 9.175 
+ Hàng tồn kho 493 346 398 471  Doanh thu hoạt động tài chính 1.920 2.220 2.121 1.137 
+ Tài sản ngắn hạn khác 166 56 81 107  Chi phí tài chính -104 -957 -690 -1.248 
Tổng tài sản ngắn hạn 37.291 37.993 23.909 25.397  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 305 278 457 636  Chi phí bán hàng -379 -146 -241 -335 
+ GTCL Tài sản cố định 16.345 14.312 10.564 6.824  Chi phí quản lý doanh nghiệp -1.006 -629 -1.036 -1.442 
+ Bất động sản đầu tư 0 5 5 5  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 10.147 2.079 5.813 7.547 
+ Tài sản dài hạn dở dang 865 1.076 21.076 41.076  Thu nhập khác 9 9 15 21 
+ Đầu tư dài hạn 2.963 2.924 2.924 2.924  Lợi nhuận trước thuế 10.156 2.088 5.828 7.568 
+ Tài sản dài hạn khác 407 406 519 649  Lợi nhuận ròng 8.214 1.712 4.662 6.055 
Tổng tài sản dài hạn 20.885 19.000 35.544 52.113  Lợi nhuận chia cho cổ đông 8.201 1.718 4.662 6.055 
Tổng tài sản 58.176 56.993 59.453 77.510  Lợi ích của cổ đông thiểu số 13 -6 0 0 
+ Nợ ngắn hạn 6.518 3.911 4.507 5.326       

Trong đó: vay ngắn hạn 240 254 293 346  EPS cơ bản (VND) 3.450 789 1.927 2.503 
+ Nợ dài hạn 14.901 15.445 15.073 29.040  Giá trị sổ sách (VND) 16.859 17.267 18.295 19.798 
Trong đó: vay dài hạn 14.760 15.345 14.962 28.912  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 900 10.900 900 1.000 
Tổng nợ phải trả 21.419 19.356 19.580 34.365  EBIT 10.252 2.185 5.920 7.660 
+ Vốn góp 21.772 21.772 21.772 21.772  EBITDA 14.172 5.176 9.667 11.400 
+ Thặng dư vốn cổ phần 15 15 15 15       

+ Lợi nhuận chưa phân phối 8.885 9.776 12.013 15.285  Tăng trưởng     

+ Quỹ khác 6.085 6.074 6.074 6.074  Doanh thu 13,7% -57,5% 64,5% 39,2% 
Vốn chủ sở hữu 36.757 37.636 39.873 43.145  EBITDA 22,2% -63,5% 86,8% 17,9% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 58.176 56.993 59.453 77.510  EBIT 32,9% -78,7% 171,0% 29,4% 

      Lợi nhuận ròng 32,8% -79,2% 172,3% 29,9% 
Lưu chuyển tiền tệ      Vốn chủ sở hữu 19,4% 2,4% 5,9% 8,2% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 9.066 2.663 25.251 9.034  Vốn điều lệ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -7.239 -2.257 -20.000 -20.000  Tổng tài sản 8,5% -2,0% 4,3% 30,4% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -2.116 -254 -2.304 11.826       

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -289 152 2.947 860  Định giá     

Tiền đầu kỳ 638 350 499 3.445  PE 21,4 93,8 38,4 29,6 
Tiền cuối kỳ 350 499 3.445 4.305  PB 4,4 4,3 4 3,7 
      Giá/Doanh thu 10,1 10,2 12,6 9 
Các hệ số khả năng thanh toán      Tỷ suất cổ tức 1,2% 14,7% 1,2% 1,4% 
Hệ số thanh toán hiện hành 5,72 9,71 5,31 4,77  EV/EBITDA 10,1 27,6 14,8 12,5 
Hệ số thanh toán nhanh 5,62 9,61 5,2 4,66  EV/Doanh thu 7,8 18,4 11,2 8 
Hệ số thanh toán tiền mặt 4,8 8,61 3,69 3,28       

Nợ ròng / EBITDA -0,9 -3,32 -1,01 0,46  Các hệ số khả năng sinh lời     

Khả năng thanh toán lãi vay 106,33 22,56 64,67 83,4  Tỷ suất lợi nhuận gộp 50,9% 18,4% 42,8% 51,5% 
Ngày phải thu 51,2 116,8 88 75,8  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 46,1% 0,4% 30,3% 37,3% 
Ngày phải trả 48,7 59,6 43,9 43,4  Tỷ suất lợi nhuận ròng 44,8% 22,0% 36,4% 34,0% 
Ngày tồn kho 19,5 24,1 18,5 18,3  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 2,1% 1,9% 1,9% 1,9% 
      Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 5,5% 8,1% 8,1% 8,1% 
Cơ cấu vốn      ROE 24,3% 4,6% 12,0% 14,6% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,63 0,66 0,67 0,56  ROA 14,7% 3,0% 8,0% 8,8% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,37 0,34 0,33 0,44  ROIC 17,0% 3,4% 8,7% 9,6% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,58 0,51 0,49 0,8       

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,41 0,41 0,38 0,68       

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,01 0,01 0,01 0,01       

Nguồn: Công ty, SSI dự báo

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo 
sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá 
chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này 
không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của SSI và các công ty 
con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới 
trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông 
tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận 
của SSI. 
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