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 CTCP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ (HSX: DPM) 
Giá ure cao kìm hãm tác động tiêu cực của đà tăng giá khí  
Chỉ tiêu (tỉ đồng) 4Q-FY20 3Q-FY20 +/- qoq 4Q-FY19 +/- yoy 

Doanh thu thuần 1.930 1.955 -1,3% 2.285 -15,5% 

Lợi nhuận sau thuế 103 182 -43,2% 234 -55,8% 

EBIT 4 198 -98,2% 259 -98,6% 

Tỷ suất EBIT 0,2% 10,1% -994bps 11,3% -1.116bps 

Nguồn: DPM, CTCK Rồng Việt 

FY2020 - KQKD vượt trội nhờ giá khí đốt đầu vào giảm 

Trong Q4 2020, sản lượng bán urê được chủ động điều chỉnh giảm do DPM dự báo giá 
bán cao trong Q1 2021. Giá khí đốt tăng kết hợp với giá phân bón giảm khiến biên LNG 
giảm xuống 20,1% so với 24,4% trong Q4 2019. Việc chuẩn bị cho hoạt động bán hàng 
trong Q1 2021, chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm và các hoạt động nội bộ 
khiến chi phí bán hàng và quản lý tăng mạnh. Công ty cũng ghi nhận khoản thu nhập bất 
thường 87 tỷ đồng từ bồi thường bảo hiểm. Tổng hợp, doanh thu Q4 2020 giảm 15,5% 
QoQ xuống 1.930 tỷ đồng và LNST giảm 55,1% YoY xuống 106 tỷ đồng. 

Cả năm, giá khí đầu vào giảm mạnh hơn giá bán phân bón trong bối cảnh dịch bệnh đã 
giúp LNST tăng vọt 78% lên 693 tỷ đồng, trong khi doanh thu vẫn đi ngang ở mức 7.762 
đồng (+1% YoY). Biên lợi nhuận gộp tăng từ 18,2% trong năm 2019 lên 22,3%. 

FY2021 - Giá ure cao kìm hãm tác động tiêu cực của đà tăng giá khí; lợi nhuận có 
khả năng đột biến trong Q1 2021 
Nhu cầu nông sản trên toàn cầu đang dần phục hồi đã thúc đẩy mức tăng giá urê trong 
những tháng đầu năm có thể vượt qua mức tăng của giá khí đầu vào, mang lại lợi nhuận 
vượt trội trong Q1. Sau đó, các điều chỉnh trong lực cầu có thể khiến giá urê dần hạ nhiệt 
nhưng giá khí nhiều khả năng duy trì ở mức cao, làm giảm hiệu ứng tích cực của giá bán 
cao lên lợi nhuận. Việc bảo trì nhà máy ure trong Q2 sẽ làm sản lượng tiêu thụ giảm nhẹ 
so với năm 2020. Mảng NPK tiếp tục triển vọng không mấy khả quan và chịu lỗ trong thị 
trường nội địa cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, khoản thu nhập bất thường 133 tỷ đồng từ 
bồi thường bảo hiểm sẽ phần nào “cứu” lợi nhuận. Tóm lại, chúng tôi cho rằng doanh thu 
sẽ tăng 14,4% YoY lên 8.880 tỷ đồng và LNST nhích nhẹ 4,7% lên 726 tỷ đồng. Biên lợi 
nhuận gộp có thể giảm xuống 21,3% từ 22,3% năm 2020. 

Quan điểm và Định giá 

KQKD Q1 2021 vượt trội có thể không kéo dài trong các quý tiếp theo, trong bối cảnh giá khí 
đốt phục hồi nhanh chóng do mức tiêu thụ năng lượng toàn cầu đang tăng nhanh hơn so với 
nguồn cung. Nhìn chung cho cả năm, chúng tôi cho rằng mức tăng của giá phân bón có thể 
không đủ để bù đắp chi phí khí đốt tăng mạnh. Về dài hạn, DPM không có nhiều tiềm năng 
tăng trưởng mà chỉ đơn thuần là công ty trả cổ tức bằng tiền mặt ổn định quanh mức 700-
1.000 đồng/cp, tương ứng tỷ suất cổ tức 3,5% -5,1% theo thị giá hiện tại. Kết hợp phương pháp 
FCFF và P/E, chúng tôi tăng giá mục tiêu cho DPM từ 17,000 đồng/cổ phiếu trong Báo cáo 
chiến lược năm 2021 lên 21.400 đồng/cổ phiếu. Với mức cổ tức tiền mặt dự kiến là 1.300 
đồng/cổ phiếu trong 12 tháng tới, tổng mức sinh lời là 18%, dựa trên giá đóng cửa ngày 
26/3/2021. Do đó, chúng tôi khuyến nghị TÍCH LŨY đối với cổ phiếu DPM.

TÍCH LŨY             +18% 
Giá mục tiêu (VND) 21.400 

Giá thị trường (VND) 19.300 

Cổ tức tiền mặt trong vòng 12 tháng  tới 1.300 

Thông tin cổ phiếu  

Ngành Hóa chất 

Vốn hóa ( tỷ đồng) 7.317,9 

SLCPDLH  391,3 

KLGD TB 20 phiên 2.995.255 

Free Float (%) 32,1 

Giá cao nhất 52 tuần 20.500 

Giá thấp nhất 52 tuần 10.700 

Beta 1,0 

 FY2020 Hiện tại 

EPS 1.771 1.771 

Tăng trưởng EPS (%) 128,2 128,2 

EPS điều chỉnh 1.771 1.771 

P/E 12,1 12,1 

P/B 0,9 0,9 

EV/EBITDA 3,4 3,4 

Tỷ suất cổ tức (%) 5,3 5,3 

ROE (%) 8,6 8,6 

Diễn biến giá 

 
Cổ đông lớn (%) 

PVN 59,6 

Giới hạn sở hữu NĐTNN còn lại (%) 35,7 

Tam Pham 

(084) 028- 6299 2006 – Ext 1530 

tam.ptt@vdsc.com.vn 
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Bảng 1: Kết quả Kinh Doanh Q4/2020 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 4Q-FY20 3Q-FY20 +/- qoq 4Q-FY19 +/- yoy 

Doanh thu 1,930 1,955 -1,3% 2,285 -15,5% 

Lợi nhuận gộp 387 433 -10,6% 557 -30,5% 

Chi phí bán hàng và quản lý 384 235 63,1% 298 28,9% 

Thu nhập HĐKD 4 198 -98,2% 259 -98,6% 

EBITDA 143 335 -57,5% 400 -64,4% 

EBIT 4 198 -98,2% 259 -98,6% 

Chi phí tài chính 19 24 -20,2% 26 -28,5% 

- Chi phí lãi vay 18 21 -13,0% 27 -30,4% 

Khấu hao 139 137 1,1% 141 -1,5% 

Khoản mục không thường xuyên (*)      

Khoản mục bất thường (*)      

Lợi nhuận trước thuế 133 224 -40,9% 290 -54,3% 

Lợi nhuận sau thuế 103 182 -43,2% 234 -55,8% 

LNST điều chỉnh các khoản mục (*) 103 182 -43,2% 234 -55,8% 

Nguồn: DPM, CTCK Rồng Việt      

Bảng 2: Phân tích HĐKD 4Q/2020   

Chỉ tiêu 4Q-FY20 3Q-FY20 +/- qoq 4Q-FY19 +/- yoy 

Chỉ tiêu sinh lợi (%)      

TS lợi nhuận gộp 20,1% 22,2% -209bps 24,4% -431bps 

EBITDA/Doanh thu 7,4% 17,2% -976bps 17,5% -1.013bps 

EBIT/Doanh thu 0,2% 10,1% -994bps 11,3% -1.116bps 

TS lợi nhuận ròng 5,4% 9,3% -395bps 10,2% -488bps 

TS lợi nhuận ròng điều chỉnh 5,4% 9,3% -395bps 10,2% -488bps 

Hiệu quả hoạt động* (x)      

-Hàng tồn kho  4,3 4,3 0,0 4,7 -0,4 

-Khoản phải thu 20,8 18,5 2,3 30,5 -9,7 

-Khoản phải trả 4,7 4,0 0,7 4,8 -0,1 

Đòn bẩy (%)      

Tổng nợ/Tổng  Vốn CSH 24,0% 25,1% -112bps 25,3% -124bps 

Nguồn: CTCK Rồng Việt 

Bảng 3: Dự phóng KQKD 1Q/2021  

 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 1Q-FY21 +/- qoq +/- yoy 

Doanh thu 2.545 31,9% 50,0% 

LN gộp 656 69,4% 93,6% 

EBIT 325 8.776,6% 161,0% 

LNST 278 161,4% 161,4% 

Nguồn: CTCK Rồng Việt 

Giả định: 

- Sản lượng bán ure đạt 210.000 tấn (+12,6% YoY) 

- Giá bán ure khoảng 8.000 đồng / kg (+25,9% YoY) 

- Giá khí đầu vào trung bình 6,27 USD/MMBTU (+22% YoY) 

- Tỷ suất lợi nhuận gộp 25,8%, so với 20% trong Q1 2020 
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Cập nhật 

FY2020: Biên lợi nhuận mở rộng nhờ giá khí đầu vào giảm 

Trong Q42020, doanh thu giảm 15,5% YoY xuống 1.930 tỷ đồng và LNST giảm sâu 55,1% YoY về 106 tỷ đồng do: 

 Cuối năm 2020, chi phí nhập khẩu cao khiến lượng phân bón nhập khẩu trên thị trường giảm mạnh. Dự báo được tình huống này 
sẽ mang lại cơ hội tăng giá bán đầu năm 2021, DPM đã chủ động giảm lượng bán urê trong Q4 2020 (191,000 tấn, -19,4% YoY).  

 BLNG giảm xuống 20,1% so với 24,4% trong 4Q2019 do (1) giá khí đầu vào trung bình tăng 9% YoY chủ yếu bị ảnh hưởng bởi mức 
cước phí vận chuyển cao hơn, do trữ lượng mỏ Bạch Hổ - Rồng Đồi Mồi (nguồn có mức cước phí thấp nhất) đang giảm nhanh và (2) 
giá bán phân urê giảm 3,4% YoY và giá bán phân bón NPK giảm 8% YoY. 

 Chi phí bán hàng tăng 16,4% YoY do công ty chuẩn bị cho mùa cao điểm vào Q1 2021.  
 Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 55,2% YoY do trích trước 20 tỷ đồng cho chi phí R&D giai đoạn 2021-2025 và chi cho các hoạt 

động nội bộ bị trì hoãn trong năm do dịch bệnh.  

 Thu nhập bất thường 87 tỷ đồng từ tiền bồi thường bảo hiểm cho sự cố 72 ngày ngừng máy trong năm 2019 (80 tỷ đồng) và kho 
Vũng Áng (7 tỷ đồng).  

Bảng 1. Kết quả Q4 2020 và cả năm 2020 

Đơn vị: tỷ đồng Q4 2020 Q4 2019 % thay đổi 2020 2019 % thay đổi 

Doanh thu thuần 1.930 2.285 -15,5% 7.762 7.684 1,0% 

Lợi nhuận gộp 387 557 -30,5% 1.730 1.402 23,4% 

Biên lợi nhuận gộp 20,1% 24,4%  22,3% 18,2%  
Biên lợi nhuận gộp  ure 29,0% 26,0%  30,0% 26,0%  

Chi phí bán hàng -235 -202 16,4% -655 -555 18,0% 

Chi phí quản lý -148 -96 55,2% -409 -415 -1,5% 

Doanh thu tài chính 62 59 3,8% 180 140 28,3% 

Chi phí tài chính -19 -26 -28,5% -93 -108 -14,0% 

Chi phí lãi vay -18 -27 -30,4% -88 -107 -17,2% 

Thu nhập khác 85 -4  95 1  

LNST 106 237 -55,1% 693 389 78,1% 

Nguồn: DPM, CTCK Rồng Việt 

Doanh thu cả năm 2020 đạt 8.481 tỷ đồng (~92% kế hoạch và +8% YoY), trong đó doanh thu phân bón khoảng 7.762 tỷ đồng (+1% YoY), 
còn lại là doanh thu hoạt động tài chính và tiền đền bù quyền sử dụng 6,2 ha đất ở Cà Mau. Mặc dù tổng sản lượng bán phân bón và hóa 
chất tăng 13% YoY lên 1,23 triệu tấn, doanh thu phân bón và hóa chất không tăng trưởng do giá các sản phẩm chủ lực giảm (giá bán urê và 
amoniac lần lượt giảm 12% và 5% YoY), thêm vào đó, mảng NPK không đạt kế hoạch (94.488 tấn, ~52% kế hoạch và +23% YoY). Tuy nhiên, 
lợi nhuận gộp tăng 23,4% YoY lên 1.730 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 22,3% từ 18,2% năm 2019, nhờ giá khí đầu vào giảm sâu 
hơn (-19% YoY) so với mức giảm giá bán bình quân. 
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Hình 1: Giá dầu Brent và giá dầu FO Hình 2: Giá urê Phú Mỹ và urê Cà Mau (đồng / kg) 

 

 

Nguồn: Bloomberg,CTCK Rồng Việt Nguồn: Agromonitor, CTCK Rồng Việt 

Cước phí vận chuyển khí tạm tính tăng 22% YoY lên 1,74 USD/MMBTU nhưng thấp hơn giả định của chúng tôi (1,9 USD/MMBTU). Giá khí đốt 
trung bình (bao gồm cước phí và VAT) vào khoảng 5,03 USD/MMBTU. Cước phí 2020 sẽ được chốt vào cuối tháng 4 năm 2021 nhưng công 
ty cho rằng sẽ không có sự thay đổi đáng kể. 

Sản lượng sản xuất urê đạt 866.000 tấn, tăng 22% YoY do nhà máy urê Phú Mỹ hoạt động vượt công suất thiết kế (840.000 tấn/năm). Lưu ý 
rằng, nhà máy đã ngừng hoạt động để bảo trì trong 72 ngày vào năm 2019, sản lượng đạt 707.900 tấn. Sản lượng urê bán ra năm 2020 tăng 
20% YoY lên 827.000 tấn với sản lượng xuất khẩu đạt 71.000 tấn (chủ yếu sang Ấn Độ), tăng đột biến so với 1.300 tấn năm 2019 do giá lương 
thực cao trong năm 2020 khuyến khích nông dân gia tăng sản xuất và Ấn Độ đã ngừng mua phân bón Trung Quốc trong bối cảnh căng 
thẳng chính trị Trung Quốc-Ấn Độ. 

Triển vọng 2021 – Giá phân bón cao làm giảm tác động tiêu cực của đà tăng giá khí; lợi nhuận có thể đột biến trong Q1 2020 

Chúng tôi ước tính doanh thu mảng phân bón và hóa chất năm 2021 vào khoảng 8.880 tỷ đồng, +14,4% YoY. Tỷ suất lợi nhuận gộp 21,3%, 
giảm từ 22,3% trong năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 726 tỷ đồng, +4,7% YoY và EPS 1.842 đồng/cổ phiếu. Cụ thể, chúng tôi dự báo mức 
tăng đột biến trong Q1 2021 (vui lòng tham khảo dự phóng Q1 2021 ở trang 2) với kỳ vọng giá khí đầu vào tăng có thể được bù đắp bởi giá 
bán urê cao, cùng với sản lượng bán ra cao hơn so với Q1 2020. 

Mảng ure – Giá phân bón cao làm giảm tác động tiêu cực của đà tăng giá khí 

Theo số liệu từ Agromonitor, giá urê Phú Mỹ trong nước bình quân tháng 2 khoảng 8.050 đồng/kg, tăng 30% so với bình quân Q4 2020, 
23% so với tháng 2/2020 và 32% so với giá bình quân cả năm 2020. Nguyên nhân có thể do các yếu tố sau: 

(1) Nhu cầu cao từ cả nội địa và thế giới. Tại thị trường thế giới, nhu cầu ngũ cốc và hạt có dầu phục vụ chăn nuôi tại Trung Quốc đang 
khuyến khích hoạt động sản xuất các loại nông sản này. Tại thị trường nội địa, thời tiết thuận lợi khuyến khích nông dân tăng diện tích 
trông lúa, rau quả và cây công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thế giới đang hồi phục. Hệ quả là nhu cầu phân ure tăng đột biến.  

(2) Thiếu nguồn cung tại Trung Quốc. Nguyên liệu đầu vào cho sản xuất ure (than hoặc khí tự nhiên) suy giảm do Trung Quốc ngừng nhập 
khẩu than của Úc và phải tăng huy động khí tự nhiên thay thế than trong sản xuất điện. Ngoài ra, nhiều nhà máy sản xuất phân bón 
của Trung Quốc vẫn đóng cửa do thiệt hại nghiêm trọng trong trận lũ lịch sử năm 2020. Trong số các nguồn Việt Nam nhập khẩu phân 
bón, Trung Quốc là nhà cung cấp lớn nhất, chiếm 40% thị phần. 

(3) Hoạt động vận tải gặp khó khăn. Nhập khẩu phân bón khó khăn do khan hiếm container rỗng. 

Tuy nhiên, giá phân bón tăng nhanh đang gây căng thẳng cho ngành nông nghiệp trong nước bởi chi phí sản xuất tăng trong khi giá bán 
nông sản tăng không đủ để bù đắp chi phí. Gánh nặng chi phí có thể khiến nông dân giảm sử dụng phân bón và giá phân bón sẽ sớm điều 
chỉnh giảm trong thời gian tới. 

Dựa trên kịch bản này, chúng tôi kỳ vọng giá bán bình quân urê năm 2021 sẽ tăng 18% YoY lên 7.300 đồng/kg. Tuy nhiên, điều này vẫn tích 
cực hơn so với dự báo trước của chúng tôi trong đó giá bán bình quân urê năm 2021 được giả định chỉ tăng nhẹ 3% YoY. Tổng sản lượng 
tiêu thụ sẽ đạt 796.000 tấn, giảm 3,7% YoY do nhà máy sẽ bảo trì một tháng trong Q2. 
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Giá dầu tăng cao tạo áp lực lên chi phí đầu vào sản xuất ure. Giá dầu hiện đã tăng lên 65-66 USD/thùng, cao gấp 4 lần so với mức giá thấp nhất 
vào tháng 4/2020 (bỏ qua sự kiện giá dầu âm). Được thúc đẩy bởi các hoạt động kinh tế xã hội, tiêu thụ năng lượng toàn cầu đang tăng 
nhanh hơn so với nguồn cung từ OPEC+, các nhà sản xuất dầu đá phiến và Iran. Giá khí tự nhiên (theo giá dầu MFO) được sử dụng làm 
nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất urê đã phục hồi mạnh mẽ 25% trong hai tháng đầu năm so với mức trung bình của Q4 2020. Tình 
hình giá dầu tăng cao nhiều khả năng sẽ tiếp tục và sẽ tác động làm tăng mạnh chi phí đầu vào của các nhà máy sản xuất urê từ khí trong 
các quý tiếp theo. 

Do đó, chúng tôi kỳ vọng giá khí đầu vào năm 2021 của DPM có thể tăng 33% YoY với giá dầu ở mức 65 USD/thùng so với 46 USD/thùng 
trong dự báo gần đây của chúng tôi. Trong khi đó, chúng tôi giảm giả định cước phí vận tải từ 1,94 USD/MMBTU xuống 1,9 USD/MMBTU 
(tương tự như giả định của DPM) vì mức cước phí tạm tính thực tế năm 2020 thấp hơn giả định của chúng tôi. Cước phí được giả định sẽ 
tăng với tốc độ 2%/năm cho đến năm 2025. Cần lưu ý rằng hợp đồng mua khí giai đoạn 2021-2025 giữa DPM và GAS chưa được hoàn tất và 
cước phí cuối cùng có thể khác với giả định của chúng tôi. 

Bảng 2: Giả định về giá khí đầu vào giai đoạn 2021-2025 
Năm 2021 2022 2023 2024 2025 

Giá dầu (USD/bl) 65 68 70 72 74 

Giá FO (USD/MMBTU) 368 386 398 409 421 

Biểu thuế (USD/MMBTU) 1.90 1.94 1.98 2.02 2.06 

Nguồn: CTCK Rồng Việt 

Mảng NPK – Tiếp tục lỗ (ròng) do cạnh tranh gay gắt 

Cạnh tranh cao ở thị trường phân bón NPK tiếp tục hạn chế tiềm năng tăng giá bán. Chúng tôi kỳ vọng giá bán bình quân của NPK năm 2021 
sẽ phục hồi nhẹ 3% YoY lên 8.800 đồng/kg. Sản lượng tiêu thụ đạt 113.000 tấn (+19% YoY), tương đương 45% công suất. Tương tự năm 
2020, BLNG mỏng của mảng NPK sẽ không được ghi nhận lợi nhuận. 

Phần còn lại của khoản bồi thường bảo hiểm (133 tỷ đồng) sẽ được nhận trong năm 2021 (so với 100 tỷ đồng theo dự báo cũ của chúng tôi). 
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tỷ đồng   tỷ đồng 

KQ HĐKD FY2019 FY2020 FY2021F FY2022F  BẢNG CĐKT FY2019 FY2020 FY2021F FY2022F 

Doanh thu thuần 7.684 7.762 8.880 9.361  Tiền  2.977 2.279 2.578 2.705 

Giá vốn 6.281 6.032 6.989 7.503  Đầu tư tài chính ngắn hạn 1.035 1.935 1.846 2.144 

Lãi gộp 1.402 1.730 1.890 1.858  Các khoản phải thu 289 336 355 374 

Chi phí bán hàng 555 655 749 789  Tồn kho 1.351 1.468 1.608 1.651 

Chi phí quản lý 415 409 468 493  Tài sản ngắn hạn khác 292 291 291 305 

Thu nhập từ HĐTC 140 180 157 183  Tài sản cố định hữu hình 4.318 3.812 3.511 3.190 

Chi phí tài chính 108 93 83 75  Tài sản cố định vô hình 858 844 833 822 

Lợi nhuận khác 1 95 136 0  Đầu tư tài chính dài hạn 45 47 49 52 

Lãi/lỗ từ CT liên doanh 2 2 3 3  Tài sản dài hạn khác 275 285 300 315 

Lợi nhuận trước thuế 467 850 887 686  TỔNG TÀI SẢN 11.440 11.298 11.371 11.559 

Thuế TNDN 78 147 151 117  Khoản phải trả ngắn hạn 1.834 1.753 1.957 2.101 

Lợi ích cổ đông thiểu số 11 10 10 10  Vay và nợ ngắn hạn 177 150 200 200 

Lợi nhuận sau thuế 378 693 726 559  Vay và nợ dài hạn 1.064 900 778 652 

EBIT 432 666 674 575  Khoản phải trả dài hạn 134 134 141 148 

EBITDA 994 1.217 1.172 1.092  Quỹ khen thưởng. phúc lợi 50 77 78 79 
    %  Quỹ khoa học công nghệ 21 33 33 33 

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH FY2019 FY2020 FY2021F FY2022F  TỔNG NỢ 3.279 3.048 3.187 3.213 

Tăng trưởng      Vốn đầu tư  của CSH 3.935 3.935 3.935 3.935 

Doanh thu -17,4 1,0 14,4 5,4  Cổ phiếu quỹ -2 -2 -2 -2 

Lợi nhuận HĐKD -24,7 22,5 -3,7 -6,8  Lợi nhuận giữ lại 566 657 591 753 

EBIT -46,1 54,2 1,1 -14,6  Khoản thu nhập khác 0 0 0 0 

Lợi nhuận sau thuế -46,0 83,5 4,7 -23,0  Quỹ đầu tư phát triển 3.497 3.497 3.497 3.497 

Tổng tài sản 2,7 -1,2 0,6 1,7  TỔNG VỐN 7.996 8.087 8.021 8.183 

Vốn chủ sở hữu -1,1 1,1 -0,8 2,0  Lợi ích cổ đông thiểu số 165 163 163 163 

Khả năng sinh lợi       

LN gộp / Doanh thu 18,2 22,3 21,3 19,9  CHỈ SỐ ĐỊNH GIÁ (*) FY2019 FY2020 FY2021F FY2022F 

EBITDA/ Doanh thu 12,9 15,7 13,2 11,7  EPS (đồng/cp) 863 1.557 1.842 1.419 

EBIT/ Doanh thu 5,6 8,6 7,6 6,1  P/E (x)  15,0 12,1 10,6 13,8 

LNST/ Doanh thu 4,9 8,9 8,2 6,0  BV (đồng/cp)  20.429 20.661 20.492 20.906 

ROA 3,3 6,1 6,4 4,8  P/B (x)  0,6 0,9 1,0 0,9 

ROE 4,7 8,6 9,1 6,8  DPS (đồng/cp) 1.000 2.000 1.000 1.000 

Hiệu quả hoạt động    (lần)  Tỷ suất cổ tức (%) 7,7 10,6 5,3 5,3 

Vòng quay kh. phải thu 26,6 23,1 25,0 25,0       

Vòng quay HTK 4,7 4,1 4,3 4,5  Mô hình định giá Giá Tỷ trọng Bình quân 

Vòng quay kh. phải trả 3,4 3,4 3,6 3,6  FCFF 18.928 50% 9.464 

Khả năng thanh toán    (lần)   P/E 23.947 50% 11.974 

Hiện hành  3,0 3,3 3,1 3,1  GMT (VND)   21.438 

Nhanh 2,3 2,5 2,4 2,4  Lịch sử định giá Giá mục tiêu Khuyến nghị Thời gian 

Cấu trúc tài chính      12/2019 13.600 Tích lũy 1 năm 

Tổng nợ/ Vốn CSH 15,5 13,0 12,2 10,4  3/2020 13.600 Tích lũy 1 năm 

Vay ngắn hạn / Vốn CSH 2,2 1,9 2,5 2,4  8/2020 15.000 Nắm giữ 1 năm 

Vay dài hạn/ Vốn CSH 13,3 11,1 9,7 8,0  12/2020 17.000 Tích lũy 1 năm 
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BÁO CÁO CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH  

Báo cáo này được lập nhằm mục đích cung cấp cho nhà đầu tư một góc nhìn về doanh nghiệp và hỗ trợ nhà đầu tư trong việc ra các quyết định đầu tư. Báo cáo được 
lập trên cơ sở phân tích hoạt động của doanh nghiệp, dự phóng kết quả kinh doanh dựa trên những dữ liệu cập nhật nhất nhằm xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu 
tại thời điểm phân tích. Chúng tôi đã cố gắng chuyển tải đầy đủ những đánh giá và quan điểm của người phân tích về công ty vào báo cáo này. Nhà đầu tư mong 
muốn tìm hiểu thêm hoặc có ý kiến phản hồi, vui lòng liên lạc với người phân tích hoặc bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. 

Các loại khuyến cáo 

Khuyến Nghị MUA TÍCH LŨY GIẢM TỶ TRỌNG BÁN 

Tổng mức sinh lời bao gồm cổ tức trong 12 tháng >20% 5% đến 20% -20% đến -5% <-20% 

GIỚI THIỆU 
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Bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán chứng khoán cụ thể nào. 
Các quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự khác biệt về mục tiêu, nhu cầu, chiến lược và hoàn cảnh cụ thể của từng nhà 
đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như 
một nguồn tham khảo khi đưa ra quyết định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Rong Viet Securities tuyệt đối không 
chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản 
báo cáo này. 

Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong báo cáo này đều là quan điểm cá nhân của người phân tích. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người phân tích liên 
quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong bản cáo cáo này. 

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được Rong Viet Securities thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo 
rằng những thông tin này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối mà 
không cần báo cáo trước. 

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Rong Viet Securities. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự 
đồng ý của Rong Viet Securities đều trái luật, Bản quyền thuộc Rong Viet Securities, 2021. 


