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Công ty Cổ phần Phú Tài [MUA, +30.5%] 
(PTB: HOSE) 

   THÔNG TIN CỔ PHIẾU  

Giá cổ phiếu (đồng/cp) 60,200 
Giá mục tiêu (đồng/cp) 78,700 
Tiềm năng tăng/giảm (%) 30.5 
Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 65,900 
Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 52,100 
Tăng/giảm giá 3 tháng (%) 7.3 
Tăng/giảm giá 6 tháng (%) 4.7 
Tăng/giảm giá 12 tháng (%) 1.5 
Giá trị vốn hóa (tỷ đồng) 2,890 
KLGDBQ (cổ, 3 tháng) 125,138 
SL CP lưu hành (ngàn cp) 47,299 
Nước ngoài đang sở hữu (%) 15.8 
Giới hạn SH nước ngoài (%) 49 
P/E trượt 12 tháng (x) 7.1 
P/E dự phóng 12 tháng (x) 5.1 
 

 TÓM TẮT TÀI CHÍNH 2016A 2017A 2018A 2019F 

Doanh thu (tỷ đồng)  3,662   3,971   4,719   5,878  
Tăng trưởng (% y/y) 20.2% 8.5% 18.8% 24.6% 
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)  265   345   385   470  
Tăng trưởng (% y/y) 51.7% 29.8% 10.7% 22.1% 
Biên lợi nhuận ròng (%) 7.6% 9.1% 8.5% 8.3% 
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)  796   1,096   1,661   1,891  
Tổng tài sản (tỷ đồng)  1,811   2,581   3,399   4,018  
ROA (%) 17.4% 15.7% 12.9% 13.1% 
ROE (%) 40.3% 36.4% 27.9% 27.3% 
EPS (đồng)  10,474   12,669   7,534   10,250  
BVPS (đồng)  35,398   40,411   33,071   39,979  
Cổ tức (đồng)  1,400   2,600   4,200   3,000  
P/E (x)  5.8   4.8   8.1   5.9  
EV/EBITDA (x)  4.1   4.7   6.1   5.1  
P/B (x)  1.7   1.5   1.9   1.5  

 

 
 
 

   Nguồn: FiinPro, EVS dự phóng 
  

Tăng trưởng giá so với VN-index 

 

Nguồn: Fiinpro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 
78,700 đồng/cổ phiếu 

 

 

 

 

 

 NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ 

 PTB đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu tích cực từ 15%-25% cho từng 
mảng hoạt động trong năm 2019.  

 Việc nhận dự án chuyển nhượng từ Hoàng Anh Gia Lai dự kiến sẽ bắt đầu 
xây dựng trong tháng 07.2019 với giá bán trung bình dự kiến 25 triệu 
đồng/m2. 

 Ngành ô tô dự báo sẽ có nhiều cạnh tranh hơn trong năm 2019. 

 Chiến tranh thương mại Mỹ và Trung Quốc, PTB sẽ được hưởng lợi khi các 
đơn hàng đang có xu hướng chuyển dịch từ Trung Quốc sang Việt Nam để 
tránh thuế quan đánh vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. 

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ  

 Tăng trưởng kép lợi nhuận trong vòng 3 năm gần nhất đạt 20%. 

 Cổ tức tiền mặt hàng năm từ 10% trở lên. Kế hoạch cổ tức năm 2019 là 30% 
cổ phiếu và tiền mặt. 

 Cơ cấu tài chính lành mạnh, không có nợ vay dài hạn tỷ lệ tài sản ngắn hạn/ 
nợ ngắn hạn đạt 1.25x, tỷ lệ này khá an toàn. 

 Kinh doanh đá và kinh doanh gỗ được dự báo sẽ tăng trưởng tốt trong năm 
2019 dựa trên việc thâu tóm các mỏ đá mới nâng số lượng mỏ đá sở hữu 
lên 11 mỏ đá và ngành gỗ có nhiều đơn hàng do hưởng lợi từ căng thẳng 
giữa Mỹ và Trung Quốc. 

 Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PTB đạt lần lượt là 
6,078 tỷ đồng (+28.7% yoy) và 485 tỷ đồng (+21.5% yoy). 

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO 

 Chúng tôi sử dụng phương pháp PE để định giá cổ phiếu PTB. 

 Giá mục tiêu: PTB được xác định giá hợp lý ở mức 78,700 đồng/cổ phiếu.  

 Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu PTB. 

 Rủi ro của PTB là biến động giá nguyên vật liệu đầu vào và phụ thuộc vào 
chu kỳ bất động sản.  

   

Trần Văn Thảo, CFA – Chuyên viên Nghiên cứu 
thaotv@eves.com.vn 
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  I. TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Ngành nghề kinh doanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu sỡ hữu 

 Công ty Phú Tài được thành lập năm 1995 và là đơn vị trực thuộc Quân khu 5 
– Bộ Quốc Phòng, và được tiến hành cổ phần hóa vào năm 2004 và đổi tên 
thành Công ty Cổ Phần Phú Tài. PTB được chính thức niêm yết trên sàn HOSE 
vào ngày 22/07/2011 với vốn điều lệ là 120 tỷ đồng. 

PTB hoạt động chính trong 4 lĩnh vực:  

+ Sản xuất kinh doanh sản phẩm đá (đá ốp lát, đá xây dựng). 

+ Sản xuất kinh doanh các sản phẩm gỗ. 

+ Kinh doanh và cung cấp dịch vụ xe ô tô cho hang TOYOTA Việt Nam. 

+ Xây dựng công trình dân dụng, kinh doanh bất động sản. 

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đá:  

+ Công suất chế biến đá ốp lát: >6,500,000 m2/năm. Hiện PTB đang được cấp 
phép khai thác 11 mỏ đá granite, basal, đá nghiền sàng tại các tỉnh: Hưng Yên, 
Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Nông với trữ lượng cấp phép khoảng >53.5 triệu 
m3 có thời gian khai thác từ 20-30 năm. 

+ Thị trường xuất khẩu chủ yếu là khu vực Châu Âu và Châu Á. 

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gỗ:  

+ Công suất >25,000m3 sản phẩm gỗ tinh chế/năm và 35,000m3 gỗ ván 
ghép/năm với tổng diện tích mặt bằng các nhà máy đang sản xuất là 
271,000m2. PTB chủ yếu kinh doanh gô nguyên liệu là Bạch Đàn, Keo, Teak, 
Thông, Sồi và Cao su với tiêu chuẩn FSC, COC. 

+ Thị trường xuất khẩu các sản phẩm gỗ nội thất và ngoại thất chủ yếu là Châu 
Âu, Mỹ và Úc. 

Kinh doanh và phân phối xe ô tô: với vị trí đại lý thuận lợi tại khu vực miền 
Trung, Công ty nắm giữ vị thế là nhà phân phối chủ yếu tại các tỉnh, thành phố 
khu vực từ Huế đến Bình Định, Phú Yên. Công ty có nhiều lợi thế để khai thác 
thương hiệu cũng như tiềm năng kinh doanh xe du lịch Toyota. 

CSV hiện đang có cơ cấu cổ đông khá cô đặc trong đó cổ đông nội bộ nắm giữ 
lên 45.6%, cổ đông nước ngoài nắm giữ 15.8% (14.03% là tổ chức, 1,77 là cá 
nhân), cổ đông trong nước nắm giữ 84.2% (1.78% là tổ chức, 82.42% là cá 
nhân). 

 

Hình 1: Cơ cấu sỡ hữu năm 2018  Hình 2: Cơ cấu doanh thu năm 2018  
 

 

  

 

Nguồn: PTB  Nguồn: PTB 
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  II.  MÔ HÌNH KINH DOANH 

 

 

   

  III.  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2018 VÀ Q1.2019 

Năm 2018, Doanh thu và lợi 

nhuận sau thuế đạt lần lượt là 

4,722 tỷ đồng (+18.9% yoy) và 

399 tỷ đồng (+10.5% yoy).  

 

 

Doanh thu năm 2018 tăng 

trưởng tốt nhưng tỷ suất lợi 

nhuận gộp của từng mảng lại có 

sự tăng giảm không đồng đều, do 

mảng kinh doanh gỗ đưa nhà 

máy mới đi vào hoạt động nên 

chi phí khấu hao tăng hơn so với 

cùng kỳ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trong năm 2018, doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt là 4,722 tỷ đồng 

(+18.9% yoy) và 399 tỷ đồng (+10.5% yoy). Doanh thu trong năm 2018 tăng 

trưởng tốt nhờ sự đóng góp tăng trưởng lớn đến từ mảng gỗ với doanh thu đạt 

1,831 tỷ đồng (+ 47.1% yoy) chiếm tỷ trọng 38.8% doanh thu, các mảng còn lại 

đều tăng trưởng tốt với mảng đá đạt doanh thu 1,311 tỷ đồng (+6.3% yoy) chiếm 

tỷ trọng 27.8% doanh thu và mảng bán xe Toyota đạt doanh thu là 1,408 tỷ đồng 

(+4.5% yoy) chiếm tỷ trọng 29.8% tổng doanh thu trong năm. 

Doanh thu năm 2018 tăng trưởng tốt nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp của từng mảng 

lại có sự tăng giảm không đồng đều. Năm 2018, mảng gỗ tăng trưởng doanh thu 

tốt nhờ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc đã khiến đơn hàng xuất khẩu 

vào Mỹ tăng so với năm 2017 (hiện thị trường Mỹ chiếm hơn 40% doanh thu 

mảng gỗ), tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 16% (giảm so với cùng kỳ đạt 18%), 

do trong năm PTB đã đưa vào hoạt động nhà máy gỗ Phù Cát giai đoạn 1 vào 

tháng 07/2017 với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 133 tỷ đồng và tiếp tục đưa nhà 

máy gỗ Phù Cát giai đoạn 2 vào hoạt động trong Q2.2018 với tổng vốn đầu tư giai 

đoạn 2 là 50 tỷ đồng dẫn đến tăng chi phí khấu hao trong năm làm cho biên lợi 

nhuận gộp giảm so với cùng kỳ. 

Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng đá trong năm 2018 đạt 34.7% (tăng so với cùng 

kỳ đạt 32.4%). Hiện PTB đang sở hữu hơn 11 mỏ đá granite, basal, đá nghiền tại 

các tính Phú Yên, Hưng Yên… sẽ giúp PTB tiếp tục có khả năng tăng trưởng doanh 

thu 10% trong các năm tới. 

Tỷ suất lợi gộp của mảng kinh doanh ô tô Toyota trong năm 2018 đạt 2.3% (giảm 

so với cùng kỳ đạt 2.5%) cho thấy mức độ canh tranh khắc nghiệt trong ngành 

phân phối xe ô tô. Trong năm 2019, dự kiến nguồn cung tăng cao sẽ khiến mức 

độ cạnh tranh càng khó khăn hơn trong các năm tới cho mảng kinh doanh ô tô 

CTCP 

Phú 

Tài

Mảng kinh doanh đá
8 nhà máy sản xuất đá ốp lát và 1 đơn vị sản xuất đá xây dựng (100%)

CT TNHH MTV Tuấn Đạt (100%)

CT TNHH đá Granite Thành Châu Phú Yên (100%)

CTCP VLXD Phú Yên (50.65%)

CTCP Universal Stone (60%)

Công ty Sản xuất đá Granit TNHH (70%)

Mảng kinh doanh gỗ
Nhà máy chế biến gỗ Phước Thành  (100%)

Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát (100%)

Chi nhánh kinh doanh gỗ TM tại TPHCM (100%)

CTCP Vina G7 (75%)

CT TNHH MTV Phú Tài Đồng Nai (100%)

Mảng kinh doanh xe
CT TNHH MTV Toyota Đà Nẵng (100%)

CT TNHH MTV Toyota Bình Đình (100%)
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Chí phí quản lý tăng 61.2% yoy do 

số lượng nhân công tăng mạnh 

nên PTB cân thêm cán bộ quản lý, 

 

 

 

 

Tăng trưởng doanh thu trong 

Q1.2019 chủ yếu đến từ tăng 

trưởng doanh thu của mang kinh 

doanh xe do không còn bị ảnh 

hưởng bởi Thông tư 116 như 

nửa đầu năm 2018. 

 

của PTB. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 98 tỷ đồng trong năm 2017 lên 158 

trong năm 2018, chủ yếu là do tăng số lượng nhân công trong các nhà máy gỗ 

Phù Cát tăng từ 150 người lên 500 người. 

Kết quả hoạt động kinh doanh Q1.2019 

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế Q1.2019 đạt lần lượt là 1,222 tỷ đồng (+25% 

yoy) và 85 tỷ đồng (+ 13% yoy). Mặc dù chỉ đạt 20.8% kế hoạch doanh thu và 

18.6% kế hoạch lợi nhuận năm 2019 được thông qua trong ĐHCĐ thường niên 

năm 2019, do quý 1 là quý thấp điểm nhất trong năm. 

Trong đó doanh thu mảng kinh doanh đá không thay đổi so với cùng kỳ đạt 278 

tỷ đồng (-0.4% yoy), doanh thu mảng kinh doanh gỗ đạt 476 tỷ đồng (+11.2% yoy) 

và mảng kinh doanh xe ô tô đạt 421 tỷ đồng (+79.9% yoy). Doanh thu tăng trưởng 

chính đến từ mảng kinh doanh xe ô tô, theo số liệu VAMA số lượng tiêu thụ xe 

Toyota tăng 52% yoy, do trong nửa đầu năm 2018 số lượng xe nhập khẩu bị giảm 

do ảnh hưởng bởi Thông tư 116 về kiểm tra khí thải. 

Tỷ suất lợi nhuận gộp của từng mảng đều cho thấy sự tăng trưởng tốt với mảng 

kinh doanh đá, gỗ và xe trong Q1.2019 đạt lần lượt là 37.1%, 16.2% và 3.8% so 

với cùng kỳ Q1.2018 là 34.1%, 15% và 3.4%. Tuy vậy tỷ suất lợi nhuận gộp chung 

lại giảm về 17% từ mức 17.8% trong cùng kỳ năm ngoái do tỷ trọng lợi nhuận của 

mảng ô tô tăng mạnh hơn so với cùng kỳ, kéo biên lợi nhuận gộp giảm xuống. 

Hình 83: Mảng kinh doanh Đá  Hình 4: Mảng kinh doanh gỗ 

 

 

 

Nguồn: PTB  Nguồn: PTB 

   

Hình 5: Mảng kinh doanh xe Toyota  Hình 6: Doanh thu và lợi nhuận gộp 2015-2018 

 

 

 

Nguồn: PTB  Nguồn: PTB 
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IV. ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ 

  Mảng gỗ và mảng kinh doanh đá ước tính sẽ tăng trưởng trên 20% mỗi năm trong 
vòng 3 năm tới do hưởng lợi từ thị trường bất động sản và chiến tranh thương 
mai Mỹ và Trung Quốc giúp gia tăng đơn hàng từ Mỹ. 

Cổ tức tiền mặt hàng năm từ 10%-30% trở lên. Kế hoạch cổ tức năm 2019 là 30% 
bằng tiền và cổ phiếu. 

Cơ cấu tài chính lành mạnh với tỷ lệ D/E là 0.86x, trong đó chủ yếu là nợ ngắn 
hạn vay tài trợ vốn lưu động. Công ty có thể gia tăng nợ vay dài hạn trong năm 
2019 và 2020 để tài trợ cho dự án bất động sản sẽ được khởi công xây dựng vào 
Q2.2019. 

Việc thực hiện mua 1.3 triệu cổ phiếu quỹ gần đây cho thấy ban lãnh đạo đánh 
giá cao về triển vọng tương lai trong các năm tới. 

  V. TRIỂN VỌNG NĂM 2019 

Chúng tôi ước tính doanh thu và 
lợi nhuận sau thuế của PTB đạt 
lần lượt là 6,078 tỷ đồng (+28.7% 
yoy) và 485 tỷ đồng (+21.5% yoy). 

 

 

 Chúng tôi kỳ vọng mảng ô tô sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2019 vì không còn bị 
ảnh hưởng bới thông tư 116 như nửa đầu năm 2018. Nhưng nửa cuối năm 2019 
chúng tôi ước tính tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại do cạnh tranh gay gắt trong 
ngành cũng như nguồn cung tăng cao. Ước tính tăng trưởng doanh thu cả năm 
của mảng ô tô đạt 20%. 

Mảng đá sẽ có sự đóng góp từ 3 nhà máy mới là Thành Châu Phú Yên, Sơn Phát 
và Dự án mở rộng Nhà máy chế biến đá ốp lát Bình Định sẽ đi vào hoạt động 
trong năm 2019 giúp PTB nâng công suất khai thác đá lên 8,350,000 m3/năm từ 
mức 6,500,000 m3/năm. Do các nhà máy đi vào hoạt động trong Q2 và Q3.2019 
nên chúng tôi ước tính doanh thu từ mảng đá sẽ tăng trưởng khoảng 25% trong 
năm 2019. 

Mảng kinh doanh gỗ ước tính cũng sẽ tăng trưởng tích cực đạt 28% trong năm 
2019 nhờ sự đóng góp của Nhà máy Phù Cát và hưởng lợi từ chiến tranh thương 
mai Mỹ - Trung Quốc giúp các đơn hàng từ Mỹ có xu hướng chuyển dịch sang 
Việt Nam. 

Ngoài ra trong năm 2019, PTB tham gia phát triển 1 dự án bất động sản tại thành 
phố Quy Nhơn với tổng diện tích thương phẩm là 49,670 m2 với giá bán là khoảng 
20 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT). Dự án sẽ bắt đầu xây dựng trong Q2.2019 
và được bàn giao vào cuối năm 2020. 

Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PTB đạt lần lượt là 6,078 
tỷ đồng (+28.7% yoy) và 485 tỷ đồng (+21.5% yoy). 

Tỷ đồng 2015A 2016A 2017A 2018A 2019F 

Doanh thu thuần 3,046 3,662 3,971 4,719 5,878 

Giá vốn hàng bán 2,594 3,076 3,274 3,876 4,805 

Lợi nhuận gộp 451 586 697 843 1,073 

Chi phí bán hàng 109 134 178 177 231 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 88 99 98 157 188 

Chi phí tài chính 37 36 37 67 122 

Lợi nhuận trước thuế 236 338 424 475 571 

Lợi nhuận ròng 173 265 345 385 470 

Nguồn: PTB, EVS dự phóng      
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  VI. ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Hiện PTB đang giao dịch tại giá 
60,200 đồng/cp tương ứng với 
mức PE trailing 4 quý gần nhất là 
7.1x và PE forward 2019 là 5.9x. 

 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị MUA với giá mục 
tiêu là 78,700 đồng/cp. 

 Hiện PTB đang giao dịch tại giá 60,200 đồng/cp tương ứng với mức PE trailing 4 

quý gần nhất là 7.1x và PE forward 2019 là 5.9x, mức PE hiện tại là rất thấp đối 

với doanh nghiệp có dòng tiền hoạt động kinh doanh ổn định và luôn dương, tốc 

độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 5 năm gần nhất đạt lần lượt là 

17.8% và 37.8% là rất ấn tượng. Với tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt đều đặn qua các 

năm trung bình từ 10%-30% trong các năm gần đây. Công ty sở hữu cơ cấu tài 

chính lành mạnh với tỷ lệ nợ vay dài hạn rất thấp là 97 tỷ đồng trong cuối Q1.2019 

trên quy mô vốn chủ sở hữu là 1,741 tỷ đồng, nhưng chúng tôi cũng lưu ý rằng tỷ 

lệ nợ vay dài hạn có thể tăng lên trong năm 2019 do công ty tham gia dự án bất 

động sản Quy Nhơn. 

Chúng tôi lạc quan về triển vọng của PTB trong 2-3 năm tới do nhu cầu về xây 

dựng vẫn tiếp tục tăng trưởng tốt trong các năm tới, hưởng lợi từ chiến tranh 

thương mại Mỹ và Trung Quốc khi các đơn hàng về gỗ sẽ có xu hướng chuyển 

dịch từ Trung Quốc về Việt Nam. 

Chúng tôi áp dụng phương pháp PE để định giá cổ phiếu PTB, khuyến nghị MUA 

với giá mục tiêu là 78,700 đồng/cp (+30.5% so với giá hiện tại) tương ứng với 

mức PE mục tiêu là 7.8x. 
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Báo cáo Kết quả HĐKD Bảng cân đối kế toán

(Tỷ VNĐ) 2016 2017 2018 (Tỷ VNĐ) 2016 2017 2018

Doanh số thuần 3,661.51 3,971.33 4,719.07 TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,110.31 1,415.41 2,096.12

Giá vốn hàng bán -3,075.55 -3,274.29 -3,876.04 Tiền và tương đương tiền 33.77 55.42 67.04

Lãi gộp 585.97 697.04 843.02 Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 43.76 49.30 157.55

Thu nhập tài chính 9.93 11.98 26.97 Các khoản phải thu 448.56 517.90 730.96

Chi phí tài chính -35.94 -36.64 -66.81 Hàng tồn kho, ròng 530.91 720.51 1,020.17

     Trong đó: Chi phí lãi vay -27.42 -32.98 -57.21 TÀI SẢN DÀI HẠN 700.21 1,166.02 1,303.12

Chi phí bán hàng -133.68 -178.32 -177.41 Phải thu dài hạn 6.56 9.27 10.72

Chi phí quản lý doanh  nghiệp -99.25 -98.46 -157.47 Tài sản cố định 583.03 994.50 1,081.39

Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 327.03 395.59 468.30 Giá trị ròng tài sản đầu tư 0.00 0.00 0.00

     Thu nhập khác 12.70 33.92 11.97 Tài sản dở dang dài hạn 41.13 66.28 93.46

     Chi phí khác -2.05 -5.26 -5.20 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,810.52 2,581.43 3,399.24

Thu nhập khác, ròng 10.65 28.66 6.77 NỢ PHẢI TRẢ 1,014.26 1,484.94 1,738.35

Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh 0.00 0.00 0.00 Nợ ngắn hạn 995.07 1,379.86 1,655.56

Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 337.68 424.25 475.07      Phải trả người bán 144.09 234.60 327.19

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -59.46 -63.09 -75.26      Người mua trả tiền trước 21.41 19.23 27.38

Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 278.22 361.16 399.81      Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0.23 0.19 0.15

Lợi ích của cổ đông thiểu số 13.39 16.62 15.18      Vay ngắn hạn 668.17 975.97 1,131.28

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ 264.83 344.54 384.63 Nợ dài hạn 19.19 105.09 82.79

     Phải trả nhà cung cấp dài hạn 0.00 0.00 0.00

Chỉ số hoạt động      Người mua trả tiền trước dài hạn 0.00 0.00 0.00

2016 2017 2018      Doanh thu chưa thực hiên 0.00 0.00 0.00

     Tỷ suất lợi nhuận gộp 16.00% 17.55% 17.86%      Vay dài hạn 16.06 102.21 74.02

     Tỷ suất EBIT 9.64% 10.58% 10.77% VỐN CHỦ SỞ HỮU 796.26 1,096.48 1,660.89

     Tỷ suất lợi nhuận trước thuế % 9.22% 10.68% 10.07%      Vốn góp 216.01 259.20 485.99

     Tỷ suất lợi nhuận thuần 7.60% 9.09% 8.47%      Thặng dư vốn cổ phần 0.31 0.31 162.13

     Lãi chưa phân phối 260.53 337.74 387.17

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ      Lợi ích cổ đông không kiểm soát 31.64 49.02 53.65

Gián tiếp - Tỷ VNĐ 2016 2017 2018 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,810.52 2,581.43 3,399.24

     Lãi trước thuế 337.68 424.25 475.07

     Khấu hao TSCĐ 124.04 136.23 169.66 Chỉ số chính

Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư -6.19 -11.83 -15.02 2016 2017 2018

Chi phí lãi vay 27.42 32.98 57.21 Chỉ số định giá

Lãi/(lỗ) trước những thay đổi vốn lưu động 480.34 578.91 679.51      P/E 5.83 4.82 8.11

(Tăng)/giảm các khoản phải thu -205.24 -75.25 -210.95      P/E pha loãng 4.98 4.60 7.72

(Tăng)/giảm hàng tồn kho -104.89 -119.81 -299.64      P/B 1.73 1.51 1.85

Tăng/(giảm) các khoản phải trả 26.59 -9.31 132.13      P/S 0.36 0.40 0.63

( Tăng)/giảm chi phí trả trước -15.26 -19.82 -16.08      P/Tangible Book 1.70 1.49 1.82

Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh 63.87 216.28 149.79      P/Cash Flow 20.67 7.32 19.82

     Tiền mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác -290.43 -493.26 -324.82      Giá trị doanh nghiệp/EBITDA 4.13 4.68 6.06

     Tiền thu được từ thanh lý tài sản cố định 5.86 12.22 6.09      Giá trị doanh nghiệp/EBIT 5.58 6.20 8.08

     Tiền cho vay hoặc mua công cụ nợ -46.31 -2.92 -137.66 Hiệu quả quản lý

     Tiền thu từ cho vay hoặc thu từ phát hành công cụ nợ 40.00 0.00 0.00      ROE% 40.32 36.41 27.90

     Đầu tư vào các doanh nghiệp khác -25.62 -20.66 -4.20      ROA% 17.36 15.69 12.86

     Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp khác 0.00 0.00 0.01      ROIC% 23.85 19.32 17.73

     Cổ tức và tiền lãi nhận được 2.86 5.63 10.06 Cấu trúc tài chính

Lưu chuyển tiền tệ ròng từ hoạt động đầu tư -313.64 -499.00 -450.53      Tỷ suất thanh toán tiền mặt 0.05 0.05 0.04

     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu và vốn góp 45.00 0.00 226.61      Tỷ suất thanh toán nhanh 0.50 0.42 0.48

     Tiền thu được các khoản đi vay 2,246.56 2,823.26 2,966.27      Tỷ suất thanh toán hiện thời 1.12 1.03 1.27

     Tiển trả các khoản đi vay -2,149.55 -2,489.40 -2,838.77      Tổng công nợ/Vốn CSH 1.27 1.35 1.05

     Cổ tức đã trả -10.64 -29.65 -42.00      Tổng công nợ/Tổng Tài sản 0.56 0.58 0.51

Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính 131.37 304.21 312.12 Chỉ số hoạt động 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -118.40 21.49 11.38      Hệ số quay vòng phải thu khách hàng 12.01 9.44 8.65

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 152.10 33.77 55.42      Hệ số quay vòng HTK 6.85 5.23 4.45

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 33.77 55.42 67.04      Hệ số quay vòng phải trả nhà cung cấp 24.87 17.29 13.80
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CÁC MỨC KHUYẾN NGHỊ 

MUA:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư ít nhất là +14%. 

NẮM GIỮ:   Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/–14%. 

BÁN:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư thấp hơn –14%.  

KHÔNG XẾP HẠNG:  Do thiếu những thông tin cần thiết nên chúng tôi không thể thực hiện khuyến nghị. 

 

 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem 

là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  
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