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CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận [MUA, +16.3%] 
(PNJ: HOSE) 

   THÔNG TIN CỔ PHIẾU  

Giá cổ phiếu (đồng/cp) 98,900 

Giá mục tiêu (đồng/cp) 115,000 

Tiềm năng tăng/giảm (%) 16.3 

Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 137,077 

Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 74,183 

Tăng/giảm giá trong 3 tháng (%) (1.4) 

Tăng/giảm giá trong 6 tháng (%) (15.6) 

Tăng/giảm giá trong 12 tháng (%) 22.6 

Giá trị vốn hóa (tỷ đồng) 16,036 

KLGDBQ (SLCP, 3 tháng) 280,457 

SL CP lưu hành (triệu cp) 162.1 

Tỷ lệ cổ tức trên giá CP (%) 1.2 

Nước ngoài đang sở hữu (%) 49.0 

Giới hạn sở hữu nước ngoài (%) 49.0 

P/E trượt 12 tháng (x) 17.2 

P/E dự phóng 12 tháng (x) 14.6 

PB giá trị sổ sách (x) 5.1 
 

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

Doanh thu (tỷ đồng)      8,615.4    11,049.0    13,831.0    16,320.6  
Tăng trưởng (% y/y)           11.3            28.2            25.2            18.0  
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)         450.0          725.0          923.8       1,203.8  
Tăng trưởng (% y/y)         196.1            61.1            27.4            30.3  
Biên lợi nhuận ròng (%)              5.2               6.6               6.7               7.4  
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)      1,500.3       2,949.6       3,140.9       4,349.3  
Tổng tài sản (tỷ đồng)      3,588.0       4,492.3       5,098.1       6,448.3  
ROA (%)           13.7            17.9          24.2          26.2  
ROE (%)           32.0            32.6            30.1            32.1  
EPS (đồng)         4,383          6,434          6,837          7,425  
BVPS (đồng)       15,267        27,285        19,372        26,824  
Cổ tức (đồng)         2,000          2,600          1,200                 -    
P/E (x)           23.5            15.2            14.5            14.6  
EV/EBITDA (x)           12.6            12.4   N/A   N/A  
P/B (x)              6.4               3.6               5.1               4.0  
Thanh toán hiện hành              1.5               2.6   N/A   N/A  
Thanh toán nhanh              0.1               0.2   N/A   N/A  
Thanh toán tiền mặt              0.1               0.1   N/A   N/A  

 

 
 
 

   Nguồn: FiinPro, EVS dự phóng 
  

Tăng trưởng giá so với VN-index 

 

Nguồn: Fiinpro 

 

 

 

 

Tăng trưởng doanh thu trên mỗi 
cửa hàng (SSSG) trên 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ 

• PNJ là công ty sản xuất và kinh doanh nữ trang lớn nhất Việt Nam với năng lực 
sản xuất gấp 8 lần đối thủ theo sau, sở hữu 70% số nghệ nhân kim hoàn của 
Việt Nam và chiếm 27% thị phần bán lẻ cả nước 2017. 

• Tiềm năng tăng trưởng của thị trường Việt Nam còn rất lớn. Theo WGC, tăng 
trưởng nhu cầu vàng trang sức Việt Nam tăng trưởng trung bình 25% qua các 
năm. Nhu cầu bình quân mỗi năm tính đến 2017 lên đến 19 tấn vàng trang sức 
và 52 tấn vàng miếng. Việt Nam đứng thứ 9 thế giới về nhu cầu vàng tiêu dùng. 

• Nhu cầu vàng trang sức đang tăng lên so với vàng miếng, và PNJ đang có vị thế 
độc tôn trong lĩnh vực vàng trang sức. 

• Đội ngũ lãnh đạo có năng lực quản trị tốt, có kinh nghiệm lâu năm trong ngành 
vàng và trang sức, với tầm nhìn xa và liên tục đổi mới. Ứng dụng công nghệ 
trong quản lý và đánh giá cửa hàng (hệ thống ERP, trí tuệ nhân tạo, Big Data…) 

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ 

• Công ty đạt tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao – trung bình trên 30% qua 
các năm. Nợ vay thấp, vòng quay hàng tồn kho xấp xỉ 3 lần/năm. 

• PNJ mang đến cho khách hàng các sản phẩm trang sức tinh tế chất lượng cao. 
Hiện tại công ty đã có chuỗi hơn 300 cửa hàng trải rộng khắp Việt Nam và dự 
kiến đạt 320 cửa hàng vào cuối năm 2021; SSSG trên 20%. 

• PNJ định hướng xây dựng hệ thống nền tảng thương mại điện tử mạnh, tiến 
tới đóng góp 10 - 20% doanh số trong 5 năm tới. Đẩy mạnh mảng đồng hồ và 
trang sức. 

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO 

• Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh để định giá cổ phiếu PNJ 

• Giá mục tiêu:  PNJ được xác định giá hợp lý ở mức 115,000 đồng/cổ phiếu  

• Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu PNJ 

• Rủi ro về nguồn cung nguyên liệu, an ninh cửa hàng và thay đổi thị hiếu của 
người tiêu dùng và đặc biệt là nhân sự chất lượng cao. 

 

 

 
 
 

Vân Duy Ngọc Tân – Chuyên viên Nghiên cứu 
tanvdn@eves.com.vn 
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  I. TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Ngành nghề kinh doanh 

 

 

 

 

Cơ cấu doanh thu 

 

Cơ cấu sở hữu 

 Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh vàng, bạc, nữ trang và 

đá quý. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh khác chủ yếu là kinh doanh phụ kiện 

thời trang, dịch vụ kiểm định. PNJ hiện đang có các nhãn hàng và dịch vụ: (1) 

Trang sức vàng PNJ; (2) Trang sức và phụ kiện PNJ Silver; (3) Trang sức CAO 

Fine Jewellery; (4) Trang sức và phụ kiện JEMMA; (5) Dịch vụ kiểm định Kim 

cương, đá quý, kim loại quý. 

Doanh thu chính của công ty là từ hoạt động bán vàng và bạc, chiếm tỷ trọng 

trên 99%. Doanh thu từ các hoạt động kinh doanh khác chỉ chiếm tỷ trọng rất 

nhỏ trong tổng doanh thu, chưa đến 1%. 

CTCP PNJ có vốn điều lệ tính tới thời điểm hiện tại là 1,621 tỷ đồng, cổ đông 

nước ngoài nắm giữ 49% và cổ đông khác nắm giữ 51% (Biểu đồ 1). Bà Cao Thị 

Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ PNJ là cổ đông lớn nhất nắm giữ 15.8%. 

PNJ nhận được nhiều sự quan tâm của các quỹ lớn như Dragon Capital Group 

(9.0%); Vinacapital Group (8.9%) và các tổ chức tài chính nước ngoài khác 

 

Bảng 1: Danh sách Công ty con   Biểu đồ 1: Cơ cấu sở hữu 

   

Công ty con  Tỷ lệ sở hữu (%) 

Công ty TNHH MTV Thời trang CAO (CAF) 100 

Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJL) 100 

Công ty TNHH MTV Kỷ Nguyên Khách 
Hàng (CECL) 

100 

Công ty TNHH MTV Chế tác và kinh doanh 
trang sức PNJ (PNJP) 

100 

 

 

 

Nguồn: PNJ  Nguồn: PNJ 

 

Biểu đồ 2: Cấu thành doanh thu 2013-3Q18 
 Biểu đồ 3: Biến động giá vàng và kết quả kinh doanh 

PNJ 

   

  

 
Nguồn: PNJ  Nguồn: PNJ, World Gold Council, Bloomberg 

 
 (*) Doanh thu biến động mạnh giai đoạn 2008 – 2012, sau đó trở về trạng thái 

bình thường khi NHNN độc quyền kiểm soát thị trường vàng 
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91.7%

6.5%

1.8%

79.6%

1.9%

18.5%

Vàng trang sức Bạc trang sức Vàng miếng & khác

Lợi nhuận gộp

Doanh thu

 

 

Đã hoàn thành kế hoạch mở 

rộng mạng lưới với 300 cửa 

hang. Dự kiến sẽ đạt 321 cửa 

hàng vào cuối 2021 

 

Tăng trưởng doanh thu trên mỗi 

cửa hàng (SSSG) tiếp tục được 

duy trì ở mức 23% YoY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PNJ đẩy mạnh mảng bán hàng 

online và xây dựng nền tảng 

thương mại điện tử 

 

 

 

Cơ cấu sản phẩm được đa dạng 

hóa để tận dụng hệ thống cửa 

hàng và thúc đẩy tăng trưởng 

doanh số 

 

 
 
 

 II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Tính đến cuối 3Q18, PNJ có 52 chi nhánh với 300 cửa hàng, tọa lạc tại các 

tỉnh và thành phố khác nhau ở Việt Nam, có nghĩa là công ty đã hoàn thành 

mục tiêu năm 2018 là 300 cửa hàng. PNJ dự định sẽ mở đến 320 cửa hàng 

vàng vào cuối năm 2021. Công ty định hướng tiếp tục mở thêm các cửa 

hàng ở cả thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, các thành phố 

cấp 2 và thị trường phía Bắc. 

Tăng trưởng doanh thu trên mỗi cửa hàng vẫn được duy trì ở mức khá cao 

+23% YoY. Nhờ giá mỗi đơn hàng tăng 15% YoY, chi tiêu trung bình cho mỗi 

khách hàng tăng, đạt mức 17 triệu đồng/ đơn hàng và 58% lượng khách 

hàng cũ quay lại, tăng trưởng doanh thu của các cửa hàng vàng hiện hữu 

khá tốt. Như vậy, trong 9 tháng đầu năm, các cửa hàng vàng ghi nhận doanh 

thu 8,365 tỷ đồng (+39% YoY), chiếm 79.6% tổng doanh thu của 2018. 

Doanh số bán lẻ trang sức bạc đạt 202 tỷ đồng (+31% YoY). Dù có biên lợi 

nhuận gộp cao (63%), công ty chủ trương không mở thêm cửa hàng PNJ 

Silver do doanh số trung bình/ cửa hàng bạc không cao. Hiện nay công ty 

đang có kế hoạch chuyển trọng tâm sang khách hàng 25-30 tuổi. 

PNJ đang đẩy mạnh mảng bán hàng online bằng những chương trình riêng 

và điều này cho thấy sự nhạy bén của doanh nghiệp trong việc nắm bắt xu 

thế mua sắm của tương lai. PNJ định hướng xây dựng hệ thống nền tảng 

thương mại điện tử mạnh, tiến tới đóng góp 10-20% doanh số trong 5 năm 

tới với dự kiến chi 8 triệu USD cho mảng thương mại điện tử. Ban lãnh đạo 

công ty nhắm đến mục tiêu doanh thu online đạt ít nhất 1,000 tỷ đồng vào 

năm 2021 từ mức 30 tỷ đồng của năm 2017. 

Ngoài ra, PNJ đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm bằng cách giới thiệu các phụ 

kiện thời trang như đồng hồ tầm trung từ năm 2012. Doanh thu từ mảng 

này trước đây chỉ đạt 10-20 tỷ đồng và tăng lên 24 tỷ đồng năm 2017. Trong 

quý đầu năm 2018, doanh thu bán phụ kiện, đồng hồ tiếp tục tăng trưởng 

10% so với cùng kỳ, đạt 7.3 tỷ đồng. Mặc dù mảng này không đóng góp đáng 

kể vào tổng doanh thu nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn 60-70%. Do đó, 

PNJ đang hướng tới mục tiêu đột phá với kế hoạch đẩy mạnh bán đồng hồ 

cùng với kính thời trang từ năm 2019, cũng như bán sản phẩm trực tuyến 

và tận dụng các cửa hàng trang sức hiện có. 

 

Biểu đồ 4: Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận gộp 3Q18 
 Biểu đồ 5: Tăng trưởng doanh thu trên mỗi cửa hàng 

vàng – bạc 

   
  

 
Nguồn: PNJ, EVS   Nguồn: PNJ 
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Sau khi có phần chững lại trong năm 

2015, PNJ đã lấy lại tốc độ tăng 

trưởng doanh thu khá tốt trong năm 

2017. 9 tháng 2018, PNJ đạt doanh 

thu thuần 10,508 tỷ đồng, tăng 

35.5% so với cùng kỳ năm 2017 và 

đạt 76.5% kế hoạch năm. 

Tăng trưởng doanh thu của PNJ sẽ 

tiếp tục duy trì nhờ triển vọng của 

ngành bán lẻ, đặc biệt là mảng trang 

sức khi tình hình kinh tế khởi sắc.   

 Biểu đồ 6: Doanh thu - tăng trưởng doanh thu giai đoạn 2013-2018 

 

  Nguồn: PNJ 

  
  Biểu đồ 7: Biên lợi nhuận gộp và tỷ lệ SG&A/doanh thu giai đoạn 2013-

2018 
Biên lợi nhuận gộp tăng đều qua các 

năm và đạt mức 2 chữ số từ năm 

2015. PNJ đã đạt biên lợi nhuận gộp 

18.6% cho 3Q18. Tỷ lệ SG&A/ doanh 

thu tiếp tục tăng trong năm 2018. 

Sau 3 quý 2018, SG&A tăng lần lượt 

48% và 76% so với cùng kỳ năm 

2017. Điều này là do hoạt động mở 

mới cửa hàng và khấu hao hệ thống 

ERP/Digital trị giá 8.3 triệu USD đã 

triển khai nửa đầu năm.  

Chúng tôi đánh giá biên lợi nhuận 

gộp sẽ tiếp tục giữ ở mức 18% như 

kết quả từ đầu năm 2018 đến nay.  

  

 
  Nguồn: PNJ 

 
  Biểu đồ 8: Tăng trưởng Lợi nhuận ròng giai đoạn 2013-2018 

Lợi nhuận sau thuế của PNJ cũng 

tăng trưởng tích cực trong 3 năm 

trở lại đây. Lợi nhuận sau thuế của 9 

tháng đầu năm 2018 đạt 694 tỷ 

đồng, tăng 37.8% so với cùng kỳ 

năm trước tương ứng với 78.7% kế 

hoạch năm.  

Trong 4Q18, PNJ có thể hoàn thành 

và vượt kế hoạch năm 2018 nhờ 

thời điểm mùa cưới và doanh thu do 

các cửa hàng mới mở trong năm 

nay. Lợi nhuận ròng trong năm tới 

tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở 

mức 30% nhờ PNJ có cơ cấu tài 

chính lành mạnh và hệ thống phân 

phối rộng khắp. 

  

 

           Nguồn: PNJ 
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Lĩnh vực bán lẻ thu hút nhà đầu 
tư. Doanh thu bán lẻ tăng 10.6% 
so với năm 2016 
 
 
 
 
 
 
Mức sống tăng, sức chi tiêu tốt 
 
 
 
 
 
 
Gia tăng đầu tư vào công nghệ và 
thương mại điện tử, đẩy mạnh 
kênh bán hàng online và đa dạng 
hóa sản phẩm được kỳ vọng 
mang lại kết quả khả quan 

 
 
 
Đông lực tăng trưởng cho giai 
đoạn 2018 – 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
Thay đổi trong thị hiếu của 
người tiêu dùng 

 
 
 
 
 
Rủi ro nguồn cung nguyên liệu 
 
 
 
Rủi ro về nhân sự 

 
 
 
Rủi ro an ninh tại các cửa hàng 
bán lẻ 

 
 
 
 

 III. ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ 

So với các nhóm ngành Bất động sản, tài chính – ngân hàng hay dầu khí, số 

lượng doanh nghiệp bán lẻ niêm yết trên thị trường chứng khoán khá thấp 

chỉ với một vài công ty như PNJ, Thế giới di động (MWG), Digiworld (DGW) 

hay FPT Retail (FRT). Mặc dù không chiếm tỷ trọng lớn trong thị trường, lĩnh 

vực bán lẻ vẫn thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư nhờ sự tăng trưởng vượt 

bậc qua các năm. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2017 doanh thu 

bán lẻ đạt 2.9 triệu tỷ đồng (khoảng 130 tỷ USD), tăng 10.6% so với năm 

2016, trong đó ngành hàng đá quý và kim loại quý tăng 13.2%. 

Ngoài ra, mức sống tăng, tình hình kinh tế khởi sắc, sức chi tiêu tốt cùng sự 

mở rộng của tầng lớp trung lưu và lối sống thành thị được cho là nguyên 

nhân chính khiến bán lẻ trở thành một lĩnh vực tiềm năng. Thị trường trang 

sức nhờ đó cũng được phát triển, đặc biệt khi tín dụng tiêu dùng hỗ trợ 

ngày càng được các ngân hàng chú trọng. 

Trong vòng 5 năm tiếp theo (2018-2022), PNJ sẽ gia tăng đầu tư vào công 

nghệ (ước tính vốn đầu tư 8-10 triệu USD trong 2 năm 2018-2019), bao 

gồm hệ thống ERP mới và cải thiện khả năng phân tích dữ liệu, đi sâu vào 

phân tích hành vi của người mua nhằm đưa ra những sản phẩm là dịch vụ 

riêng biệt dành cho mỗi khách hàng. Đẩy mạnh các sản phẩm khác như 

đồng hồ, kính và xây dựng một hệ sinh thái với những sản phẩm hiện có, 

PNJ sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh và thu hút được sự quan tâm đặc biệt 

từ giới đầu tư. 

Với giả định trong năm 2019, PNJ sẽ hoàn thành mục tiêu mở 310 cửa hàng, 

chúng tôi ước tính doanh thu 2019 sẽ là 16,321 tỷ đồng (+18% YoY) và lợi 

nhuận sau thuế 1,204 tỷ đồng (+30% YoY). Động lực tăng trưởng đến từ 

việc tăng độ phủ và chiếm thị phần của những đơn vị khác cũng như tăng 

cường chất lượng và mẫu mã của sản phẩm. 

 

IV. RỦI RO ĐẦU TƯ 

Đặc thù thị hiếu của người Châu Á là nhu cầu thể hiện bản thân, những năm 

gần đây thị trường vàng trang sức thế giới suy giảm, nhưng tại các quốc gia 

Châu Á và Việt Nam vẫn đang trên đà tăng trưởng. Ở các quốc gia phát triển, 

người dân có xu hướng “back-to-the-basic”. Xu hướng tiêu dùng hàng xa xỉ 

của thế hệ Millenials toàn cầu đang có sự thay đổi về hành vi. Thế hệ này 

không còn quan tâm nhiều đến thương hiệu mà ưu tiên chất lượng sản 

phẩm, thiết kế lạ mắt và giá cả phù hợp.  

Vàng có đặc thù đó là tính biến động giá và tạo nên rủi ro đáng kể đối với 

các doanh nghiệp không có phương pháp quản lý giá hiệu quả. Hiện nay PNJ 

chủ yếu mua vàng từ nguồn cung vãng lai và số ít đến từ vàng miếng SJC. 

Đây cũng là rủi ro lớn nhất của PNJ đến từ việc mất các nhân sự lâu năm có 

tay nghề cao vào đối thủ. Hiện tại, PNJ kiểm soát rủi ro này khá tốt nhờ 

chính sách phúc lợi tương ứng với tay nghề lao động, cơ chế ESOP và xây 

dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết 

PNJ hiện tại kiểm soát rủi ro này khá tốt nhờ vào công tác lưu trữ (két sắt 

cơ khí), đội ngũ vận chuyển, bảo vệ và tra soát hàng tồn kho cuối ngày. 
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  V. ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Dự phóng kết quả kinh doanh 2018 - 2019 

Lợi nhuận sau thuế của PNJ năm 
2018 dự kiến đạt 13,831 tỷ (+26% 
YoY), EPS forward đạt 7,425 
đồng/cổ phiếu.  

 
 
 
 
 

 

 Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần và LNST của năm 2018 là 13,831 tỷ đồng 

(+ 26.0% YoY) và 924 tỷ đồng (+ 27.5% YoY). 

Tăng trưởng lợi nhuận ròng dự kiến sẽ tương ứng với tăng trưởng doanh thu. 

Trong năm 2018, chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp tăng lên 18.4% so với 

17.4% năm 2017 nhờ chuỗi bán lẻ vàng trang sức tiếp tục tăng trưởng ổn định. 

PNJ hiện tại chưa gặp nhiều áp lực cạnh tranh lớn trong mảng bán lẻ trang sức 

có thương hiệu tại Việt Nam và có khả năng tăng trưởng tốt trong những năm 

tới, đặc biệt với việc áp dụng hệ thống ERP và tập trung vào nền tảng thương 

mại điện tử.   

Bảng 2: Dự phóng kết quả kinh doanh 2018   

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

Doanh thu thuần 7,708 8,565 10,977 13,831 16,321 
Giá vốn hàng bán 6,538 7,153 9,065 11,286 13,383 
Lợi nhuận gộp 1,170 1,411 1,912 2,545 2,938 
Chi phí bán hàng 424 554 775 1,079 1,106 
Chi phí quản lý doanh nghiệp 118 133 188 249 263 
Chi phí/lợi nhuận tài chính 431 182 56 58 58 
Lợi nhuận trước thuế 197 590 907 1,159 1,510 

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 152 450 725 924 1,204 
 

Nguồn: PNJ, EVS dự phóng  
 

  2. Định giá và Khuyến nghị 

Khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu 
PNJ giá mục tiêu 115,000 đồng/cổ 
phiếu 

 
 
 
 
 

 

 Cổ phiếu PNJ đã tăng giá 22.6% trong năm qua và hiện đã mức P/E gần ngang 

bằng với ngành bán lẻ nói chung và ngành trang sức nói riêng. Dựa trên 

phương pháp so sánh trong khu vực, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ 

phiếu này với giá mục tiêu 115,000 đồng/cổ phiếu (tương ứng với P/E mục 

tiêu là 19 lần). Chúng tôi lạc quan với triển vọng PNJ trong 5 năm tới, do PNJ 

có lợi thế cạnh tranh và hệ thống phân phối rộng khắp, cơ cấu tài chính lành 

mạnh không sử dụng nợ vay, SSSG trên 20%, biên lợi nhuận gộp đều trên 18% 

từ đầu năm 2018 và tăng trưởng doanh thu 2 chữ số từ năm 2016. 

Bảng 3: So sánh đồng đẳng với các công ty trong khu vực 
 

Tên công ty Quốc gia 
Vốn hóa  

P/E EV/EBITDA EV/Doanh thu P/BV 
(Triệu USD) 

Phu Nhuan Jewelry JSC Việt Nam 640.6 17.1 10.3 1 4.7 

Zhejiang Ming Jewelry Co Ltd Trung Quốc 435.2 23.3 -- 0.6 1.0 

Chow Tai Seng Jewelry Co Ltd Trung Quốc 2,263.1 18.8 12.8 2.8 4.4 

Guangdong Chj Industry Co Ltd Trung Quốc 1,122.1 19.9 15.6 2.1 2.2 

Titan Co Ltd Ấn Độ 11,086.5 48.4 33.4 3.7 15.0 

Rajesh Exports Ltd Ấn Độ 2,409.4 11.2 4.9 0.1 2.3 

PC Jeweler Ltd Ấn Độ 538.3 4.6 -- -- 1.0 

Trung bình (bao gồm PNJ VN)   2,642.2 20.5 15.4 1.7 4.4 

Trung vị   1122.1 18.8 12.8 1.6 2.3 

Nguồn: Bloomberg, EVS 
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PHỤ LỤC 

 

Nguồn: PNJ, Fiinpro 

Báo cáo Kết quả HĐKD Bảng cân đối kế toán

(Tỷ VNĐ) 2015 2016 2017 9T/2018 (Tỷ VNĐ) 2015 2016 2017 9T/2018

Doanh số thuần 7,706.04 8,564.59 10,976.84 10,507.74 TÀI SẢN NGẮN HẠN 2,265.18 3,102.58 3,896.14 4,491.05

Giá  vốn hàng bán -6,537.99 -7,153.30 -9,064.87 -8,554.80 Tiền và  tương đương tiền 37.88 155.35 175.21 117.59

Lã i  gộp 1,168.05 1,411.29 1,911.96 1,952.94 Giá  trị  thuần đầu tư ngắn hạn 0.07 0.07 160.07 0.00

Thu nhập tà i  chính 1.33 5.27 8.79 6.33 Các khoản phải  thu 47.17 62.72 84.62 171.25

Chi  phí tà i  chính -430.80 -181.56 -56.48 -45.12 Hàng tồn kho, ròng 2,135.22 2,838.69 3,401.96 4,124.18

     Trong đó: Chi  phí lã i  vay -81.05 -73.20 -54.98 -40.09 TÀI SẢN DÀI HẠN 710.71 485.41 596.10 990.18

Lã i/(lỗ) từ công ty l iên doanh (từ năm 2015) 0.00 0.00 0.00 0.00 Phải  thu dài  hạn 21.22 26.44 42.79 51.39

Chi  phí bán hàng -423.93 -553.62 -774.98 -818.58 Tài  sản cố định 486.10 415.80 487.24 684.36

Chi  phí quản lý doanh  nghiệp -117.55 -133.28 -187.94 -227.32 Giá  trị  ròng tà i  sản đầu tư 0.00 0.00 0.00 0.00

Lã i/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 197.10 548.09 901.37 868.25 Tài  sản dở dang dài  hạn 6.28 7.53 9.67 87.34

     Thu nhập khác 1.63 47.32 7.39 2.71 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,975.89 3,587.99 4,492.25 5,481.23

     Chi  phí khác -12.13 -3.87 -1.38 -1.54 NỢ PHẢI TRẢ 1,660.64 2,087.66 1,542.70 2,098.97

Thu nhập khác, ròng -10.50 43.45 6.01 1.17 Nợ ngắn hạn 1,581.41 2,021.66 1,488.76 2,072.79

Lã i/(lỗ) từ công ty l iên doanh 0.52 -0.91 0.00 0.00      Phải  trả  người  bán 191.25 325.73 278.90 238.77

Lã i/(lỗ) ròng trước thuế 187.11 590.63 907.38 869.43      Người  mua trả  tiền trước 20.14 56.04 37.77 66.18

Chi  phí thuế thu nhập doanh nghiệp -111.57 -140.14 -182.52 -175.04      Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0.00 0.00 0.00 0.00

Lã i/(lỗ) thuần sau thuế 75.55 450.49 724.86 694.38      Vay ngắn hạn 1,189.26 1,448.95 846.28 1,286.63

Lợi  ích của cổ đông thiểu số 0.00 0.00 0.00 0.00 Nợ dài  hạn 79.23 66.00 53.94 26.18

Lợi  nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ 75.55 450.49 724.86 694.38      Phải  trả  nhà cung cấp dài  hạn 0.00 0.00 0.00 0.00

     Người  mua trả  tiền trước dài  hạn 0.00 0.00 0.00 0.00

Chỉ số hoạt động      Doanh thu chưa thực hiên 0.00 0.00 0.00 0.00

2015 2016 2017 TTM Q3/2018      Vay dà i  hạn 72.39 58.99 46.23 18.47

     Tỷ suất lợi  nhuận gộp 15.16% 16.48% 17.42% 18.34% VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,315.25 1,500.33 2,949.55 3,382.26

     Tỷ suất EBITDA 8.53% 8.86% 9.00% 8.97%      Vốn góp 982.75 982.75 1,081.02 1,621.39

     Tỷ suất EBIT 8.13% 8.46% 8.65% 8.67%      Thặng dư vốn cổ phần 0.00 0.00 876.76 876.76

     Tỷ suất lợi  nhuận trước thuế % 2.43% 6.90% 8.27% 8.35%      Lã i  chưa phân phối 112.87 373.50 771.69 619.03

     Tỷ suất lã i  hoạt động KD 2.56% 6.40% 8.21% 8.34%      Lợi  ích cổ đông không kiểm soát 0.00 0.00 0.00 0.00

     Tỷ suất lợi  nhuận thuần 0.98% 5.26% 6.60% 6.67% TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,975.89 3,587.99 4,492.25 5,481.23

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Chỉ số chính

Gián tiếp - Tỷ VNĐ 2015 2016 2017 9T/2018 2015 2016 2017 TTM Q3/2018

     Lã i  trước thuế 187.11 590.63 907.38 869.43 Chỉ số định giá

     Khấu hao TSCĐ 30.45 34.40 39.34 31.33      P/E 156.42 23.27 15.07 16.99

Lã i/(lỗ) từ hoạt động đầu tư 38.18 -20.72 -15.18 -10.33      P/E pha loãng 124.88 20.94 14.32 16.99

Chi  phí lã i  vay 81.05 73.20 54.98 40.66      P/B 7.17 6.29 3.52 4.60

Lã i/(lỗ) trước những thay đổi  vốn lưu động -463.21 -703.47 -563.27 932.06      P/S 1.22 1.10 0.95 1.13

(Tăng)/giảm các khoản phải  thu 75.73 170.23 16.95 -74.81      P/Tangible Book 9.22 7.30 3.89 5.33

(Tăng)/giảm hàng tồn kho -31.25 -6.69 -45.33 -722.22      P/Cash Flow 128.00 -344.49 94.79 -117.39

Tăng/(giảm) các khoản phải  trả -80.55 -70.95 -55.96 66.69      Giá  trị  doanh nghiệp/EBITDA 16.22 14.22 11.23 13.60

( Tăng)/giảm chi  phí trả  trước -67.77 -160.48 -153.62 -37.28      Giá  trị  doanh nghiệp/EBIT 17.01 14.89 11.69 14.07

Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động sản xuất kinh doanh 0.00 0.00 0.00 -60.82 Hiệu quả quản lý

     Tiền mua tà i  sản cố định và  các tà i  sản dài  hạn khác 0.00 0.00 0.00 -306.33      ROE% 5.79 32.00 32.58 28.41

     Tiền thu được từ thanh lý tà i  sản cố định 26.15 64.31 0.00 1.08      ROA% 2.60 13.73 17.94 18.48

     Tiền cho vay hoặc mua công cụ nợ 0.23 3.95 2.93 0.00      ROIC% 24.31 24.08 24.70 7.64

     Tiền thu từ cho vay hoặc thu từ phát hành công cụ nợ -43.68 145.94 -264.09 160.00 Cấu trúc tà i  chính

     Đầu tư vào các doanh nghiệp khác 0.00 0.00 975.04 0.00      Tỷ suất thanh toán tiền mặt 0.02 0.08 0.12 0.06

     Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư vào các doanh nghiệp khác 0.00 0.00 0.00 0.00      Tỷ suất thanh toán nhanh 0.05 0.11 0.17 0.18

     Cổ tức và  tiền lã i  nhận được 4,745.83 3,251.11 3,091.94 2.05      Tỷ suất thanh toán hiện thời 1.43 1.53 2.62 2.17

Lưu chuyển tiền tệ ròng từ hoạt động đầu tư -4,753.00 -3,006.68 -3,707.38 -143.20      Vốn vay dà i  hạn/Vốn CSH 0.06 0.04 0.02 0.01

     Tiền thu từ phát hành cổ phiếu và  vốn góp -22.68 -245.68 -185.19 0.00      Vốn vay dà i  hạn/Tổng Tà i  sản 0.02 0.02 0.01 0.00

     Chi  trả  cho việc mua lạ i , trả  lạ i  cổ phiếu 0.00 0.00 0.00 0.00      Vốn vay ngắn hạn/Vốn CSH 0.96 1.01 0.30 0.39

     Tiền thu được các khoản đi  vay -29.85 -1.26 174.40 3,033.07      Vốn vay ngắn hạn/Tổng Tà i  sản 0.42 0.42 0.20 0.24

     Tiển trả  các khoản đi  vay 0.18 117.29 19.80 -2,622.02      Công nợ ngắn hạn/Vốn CSH 1.20 1.35 0.50 0.61

     Tiền thanh toán vốn gốc đi  thuê tà i  chính 37.71 37.88 155.35 0.00      Công nợ ngắn hạn/Tổng Tà i  sản 0.53 0.56 0.33 0.38

     Cổ tức đã trả 0.00 0.18 0.06 -264.70      Tổng công nợ/Vốn CSH 1.26 1.39 0.52 0.62

     Tiền lã i  đã  nhận 37.88 155.35 175.21 0.00      Tổng công nợ/Tổng Tà i  sản 0.56 0.58 0.34 0.38

Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tà i  chính -0.33 0.29 0.26 146.35 Chỉ số hoạt động 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -0.05 -0.18 0.06 -57.67      Hệ số quay vòng phải  thu khách hàng 212.59 270.52 296.47 268.62

Tiền và  tương đương tiền đầu kỳ 0.95 0.90 0.72 175.21      Hệ số quay vòng HTK 3.43 2.88 2.91 2.98

Tiền và  tương đương tiền cuối  kỳ 0.90 0.72 0.78 117.59      Hệ số quay vòng phải  trả  nhà cung cấp 39.47 27.67 29.98 40.44
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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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