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CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận [MUA, +27.3%] 
(PNJ: HOSE) 

   THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
 

Giá cổ phiếu (đồng/cp) 79,000 
Giá mục tiêu (đồng/cp) 100,000 
Tiềm năng tăng/giảm (%) 27.3 
Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 89,356 
Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 45,552 
Tăng/giảm giá 3 tháng (%) 17.9 
Tăng/giảm giá 6 tháng (%) 31.8 
Tăng/giảm giá 12 tháng (%) (10.3) 
Giá trị vốn hóa (tỷ đồng) 17,968.0 
KLGDBQ (SLCP, 3 tháng, tr) 1.0 
SL CP lưu hành (triệu cp) 227.4 
Nước ngoài đang sở hữu (%) 38.7 
Giới hạn SH nước ngoài (%) 49.0 
P/E trượt 12 tháng (x) 17.8 
P/E dự phóng 12 tháng (x) 16.3 
 

 TÓM TẮT TÀI CHÍNH 2018A 2019A 2020E 2021F 

Doanh thu (tỷ đồng) 14,571.1 17,000.7 16,750.0 18,500.0 
Tăng trưởng (% YoY) 32.7 16.7 (1.5) 10.4 
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 959.9 1,193.9 1,010.0 1,100.0 
Tăng trưởng (% YoY) 32.4 24.4 (15.4) 8.9 
Biên lợi nhuận ròng (%) 6.6 7.0 6.0 5.9 
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 3,745.1 4,577.3 4,850.0 5,200.0 
Tổng tài sản (tỷ đồng) 6,437.9 8,603.0 8,590.0 8,860.0 
ROA (%) 17.6 15.9 11.7 12.6 
ROE (%) 28.7 28.7 21.4 21.9 
EPS (đồng) 6,481 4,896 4,441 4,836 
BVPS (đồng) 22,425 20,317 21,324 22,862.9 
Cổ tức (đồng) 1,800 1,800 1,600 1,000 
P/E (x) 14.9 16.1 17.8 16.3 
EV/EBITDA (x) 11.4 12.4 13.4 N/A 

P/B (x) 3.6 4.0 3.7 4.2 
 

 
 
 

   Nguồn: FiinPro, EVS dự phóng 

 
Tăng trưởng giá so với VN-index 

 

Nguồn: Fiinpro 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 
100,000 đồng/cổ phiếu 

 

 

 

Vân Duy Ngọc Tân – Chuyên viên 
Nghiên cứu 
tanvdn@eves.com.vn 

 

 

 NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ  

 PNJ tăng thị phần trong bối cảnh nhu cầu trang sức giảm do COVID-19: 
Sức mua của ngành trang sức tiếp tục giảm trong 2020 do làn sóng 
COVID-19 lần 2 vào đầu tháng 8. Tuy nhiên, mảng bán lẻ của PNJ vẫn tăng 
trưởng dương, điều này cho thấy PNJ đã gia tăng thị phần trang sức. Hơn 
nữa, ra mắt thương hiệu Style by PNJ hướng đến đối tượng khách hàng 
trẻ tuổi cũng sẽ giúp PNJ gia tăng doanh thu kênh bán lẻ và thị phần trong 
những năm tiếp theo. 

 Tái cấu trúc sản phẩm và điểm bán lẻ: Công ty đã nghiên cứu nhằm thiết 
kế và trưng bày sản phẩm theo nhu cầu của mỗi khách hàng ở từng vùng 
miền, ước tính giảm 500 tỷ đồng hàng tồn kho nếu cơ cấu lại sản phẩm. 
Ngoài ra, Ban lãnh đạo của PNJ nổ lực tìm được nhiều mặt bằng thuê mới 
có vị trí tốt, giá rẻ, kể cả một số mặt bằng của những đối thủ cạnh tranh. 

 Phát triển sản phẩm mới: PNJ bắt đầu triển khai nhà máy thứ hai tại Long 
An để xử lý các sản phẩm có những ảnh hưởng đến môi trường như hàng 
xi mạ, với công suất 500,000 sản phẩm/ năm đồng thời nâng cấp nhà máy 
1 để sản xuất các sản phẩm cao cấp hơn, thay thế được các mặt hàng 
nhập khẩu, qua đó cũng giảm được nhiều chi phí thuế nhập khẩu, tương 
ứng 100 tỷ đồng/năm. Vào cuối năm nay, PNJ dự kiến sẽ đưa ra 1 số sản 
phẩm bán sỉ mới, có hàm lượng công nghệ cao – những sản phẩm trước 
đây khách hàng chỉ mua hàng xách tay. 

 Hoạt động xuất khẩu sẽ khởi sắc hơn sau khi dịch bệnh được kiểm soát. 
Gia tăng chương trình khuyến mãi và quảng cáo vào thời điểm cuối năm. 

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO  

 Chúng tôi sử dụng phương pháp Dòng tiền chiết khấu và P/E để định giá 
cổ phiếu PNJ 

 Giá mục tiêu:  PNJ được xác định giá hợp lý ở mức 100,000 đồng/CP 

 Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA cho cổ phiếu PNJ 

 Rủi ro chính của PNJ là 1) Biến động giá vàng (2) Chu kz kinh tế đối với sản 
phẩm xa xỉ (3) Thay đổi hành vi tiêu dùng (4) Áp lực trả lãi vay trong ngắn 
hạn. 
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  Ước tính kết quả kinh doanh 2020E 

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông 
công ty mẹ của PNJ năm 2020E dự 
kiến đạt 1,010 tỷ đồng (-15.4% YoY)  

 Chúng tôi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2020E đạt lần 

lượt là 16,750 tỷ đồng (-1.5% YoY) và 1,010 tỷ đồng (-15.4% YoY).  

Chúng tôi ước tính doanh thu thuần trong qu{ 4 đạt 5,083 tỷ (-3.8% YoY) do sức 

mua chung đối với trang sức trong giai đoạn cuối năm 2020 vẫn sẽ kém tích cực 

so với 2019, nhất là mảng bán sỉ vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ COVID-19. 

Tuy nhiên, chúng tôi kz vọng mảng bán lẻ sẽ đạt mức tăng trưởng tốt nhờ mùa 

cưới và dịp lễ tết thời điểm cuối năm và thương hiệu mới dành cho giới trẻ 

Style by PNJ. Chúng tôi nâng Doanh thu thuần ước tính của cả năm 2020E lên 

16,750 tỷ đồng.  

Ngoài ra, chúng tôi nhận định chi phí bán hàng sẽ tăng mạnh vào thời điểm cuối 

năm do công ty gia tăng quảng bá cho thương hiệu mới. LNST ước tính đạt 

1,010 tỷ đồng (-15.4% YoY). 

  Dự phóng kết quả kinh doanh 2021F 

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông 
công ty mẹ của PNJ năm 2021F dự 
kiến đạt 1,100 tỷ đồng (+8.9% YoY) 

 PNJ đang vượt xa các công ty cùng ngành và sử dụng vị thế dẫn đầu để chuẩn bị 

cho sự phục hồi năm 2021E dù nhu cầu trên thị trường trang sức nói chung vẫn 

chưa hồi phục hoàn toàn, thể hiện ở sự suy giảm doanh số bán sỉ và tốc độ mở 

cửa hàng mới chậm lại.  

Chi phí hoạt động trong tháng 11 tăng mạnh phần lớn đến từ việc tuyển nhân 

viên mới để thúc đẩy hoạt động bán hàng năm 2021E cũng như việc đẩy mạnh 

marketing cho các sản phẩm Style by PNJ bằng việc tài trợ cho các buổi biểu 

diễn ca nhạc. Ngoài ra, tháng 11 cũng có ghi nhận một số chi phí bị trì hoãn từ 

tháng 10. Trong tháng 11, PNJ chỉ mở mới 1 cửa hàng PNJ Gold. Trong 11 tháng 

đầu năm, PNJ đã mở mới 27 cửa hàng. Tổng số cửa hàng vào cuối tháng 11 là 

342 cửa hàng, bao gồm 305 PNJ Gold, 30 PNJ Silver, 4 CAO Fine Jewelry, 3 PNJ 

Art và 66 cửa hàng đồng hồ shop-in-shop. 

Dự phóng kết quả kinh doanh 2017A - 2021F 

Chỉ tiêu (Đơn vị: Tỷ đồng) 2017A 2018A 2019A 2020F 2021F 
Doanh thu thuần 10,977 14,571 17,001 16,750 18,500 
Giá vốn hàng bán 9,065 11,792 13,540 13,400 14,900 
Lợi nhuận gộp 1,912 2,779 3,461 3,350 3,600 
Chi phí bán hàng 775 1,170 1,362 1,430 1,540 
Chi phí quản l{ doanh nghiệp -188 -346 -476 -480 -500 
Lợi nhuận tài chính -48 -59 -117 -168 -137 
Lợi nhuận trước thuế 907 1,206 1,507 1,263 1,375 
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 725 960 1,194 1,010 1,100 

 

Nguồn: PNJ, EVS dự phóng 

   Định giá và Khuyến nghị 

Khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu 
PNJ giá mục tiêu 100,000 đồng/cổ 
phiếu 

 

 

 Bằng phương pháp định giá DCF và P/E, mức giá hợp l{ dành cho cổ phiếu PNJ 

sẽ vào khoảng 100,000 đồng/cổ phiếu, tăng 20.3% so với giá hiện tại. Từ đó đưa 

ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này với kz vọng tăng trưởng kinh tế sẽ hồi 

phục và tăng tốc từ nửa sau 2021 khi Vaccine cho COVID-19 được lưu hành 

rộng rãi sẽ tác động tích cực đến sức mua của người tiêu dùng. 
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MUA:    Lợi nhuận kz vọng của 06 tháng đầu tư ít nhất là +14%. 

NẮM GIỮ:   Lợi nhuận kz vọng của 06 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/–14%. 

BÁN:    Lợi nhuận kz vọng của 06 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 kz nội dung nào của báo cáo vì bất kz 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.  

  

THÔNG TIN LIÊN LẠC 

CTCP CHỨNG KHOÁN EVEREST (EVS)- www.eves.com.vn 

Trụ sở chính:  

Tầng 2, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 24 3772 6699 - Fax: (84) 24 3772 6763 

Chi nhánh Sài Gòn: 

Tầng M, Central Park Tower, 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 28 6290 6296 - Fax: (84) 28 6290 6399 

Chi nhánh Hàm Nghi: 

Tầng 4, Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Điện thoại: (84) 28 3915 2616 - Fax: (84) 28 3915 2618 
 

Chi nhánh Bà Triệu: 

Tầng 1, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 24 39366866 - Fax: (84) 24 3936 6586 

 


