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Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 180 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 4.025 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 281 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 
tuần (‘000 VND) 

15,5/7,7 

KLGD trung bình 3 tháng 
(cp)  

1.187.154 

KLGD trung bình 3 tháng 
(triệu USD) 

0,71 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ 
đồng) 

15,77 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 26,40 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 51 

Tỷ lệ sở hữu BLĐ(%) N.a 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 

Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

PVTrans là công ty con của PVN (Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam) được thành lập từ năm 
2002. Hiện nay PVTrans là công ty có đội 
tàu chở dầu lớn nhất Việt Nam (17 tàu chở 
dầu và 1 tàu FSO), phục vụ nhu cầu vận 
chuyển cho sản xuất và tiêu thụ dầu khí tại 
Việt Nam. Với vốn đầu tư mạnh vào sản 
xuất dầu khí và nhu cầu các sản phẩm dầu 
khí trong nước tăng (xăng, LPG, dầu 
diesel…), PVT đạt tăng trưởng doanh thu 
ổn định 7%/năm trong 5 năm qua và tiếp 
tục phát triển đội tàu và tăng công suất 
nhằm phục phụ nhu cầu phát triển của đất 
nước. 

 

 
Triển vọng lợi nhuận bền vững 

Tổng quan 

PVTrans là công ty con của PVN (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) được thành lập từ 

năm 2002. Hiện nay PVTrans là công ty có đội tàu chở dầu lớn nhất Việt Nam (17 tàu 

chở dầu và 1 tàu FSO), phục vụ nhu cầu vận chuyển cho sản xuất và tiêu thụ dầu khí 

tại Việt Nam. Với vốn đầu tư mạnh vào sản xuất dầu khí và nhu cầu các sản phẩm 

dầu khí trong nước tăng (xăng, LPG, dầu diesel…), PVT đạt tăng trưởng doanh thu 

ổn định 7%/năm trong 5 năm qua và tiếp tục phát triển đội tàu và tăng công suất 

nhằm phục phụ nhu cầu phát triển của đất nước. 

 

Cơ cấu sở hữu 

 

Nguồn: SSI Research, báo cáo tài chính của PVT  

Hiện tại, PVN là cổ đông chính của PVT với tỷ lệ sở hữu là 51%. Nhà đầu tư Nước 

ngoài sở hữu 26,5% cổ phần. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành tính đến thời điểm 

hiện tại là 281 triệu cp. 
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Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT: HOSE) 
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Lĩnh vực kinh doanh 

PVT hiện đang có 2 mảng kinh doanh chính 

 Vận tải: cung cấp dịch vụ vận tải cho một số công ty dầu khí nhưng chủ yếu là doanh 

nghiệp có vốn Nhà nước. 

 Dầu thô (50% doanh thu vận tải): PVT là công ty trong nước duy nhất sở hữu tàu chở 

dầu thô. Công ty có 3 tàu (tổng công suất gần 300.000 DWT). PVT là nhà vận chuyển 

dầu thô duy nhất cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất (BSR). Vào mùa thấp điểm, công ty 

cho thuê tàu nhàn rỗi theo hợp đồng cho thuê tàu định hạn quốc tế.  

 Sản phẩm dầu khí (23% doanh thu vận tải: PVT có 7 tàu cung cấp dịch vụ vận chuyển 

sản phẩm của BSR cho PV Oil, cũng như cho các công ty khác thuê tàu trần. 

 LPG (22% doanh thu vận tải): PVT có 7 tàu vận chuyển LPG cho PVGas thông qua 2 

công ty con là CTCP Vận tảu Nhật Việt và CTCP Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế 

(GSP). 

 Vận chuyển than và vận chuyển đường bộ (5% doanh thu vận tải): PVT bắt đầu cung 

cấp dịch vụ vận chuyển than cho một số nhà máy điện lớn từ năm 2015 như: Vũng Áng 

1, Thái Bình 2, Long Phú 1, Quảng Trạch 1, Sông Hậu. Tổng nhu cầu trong 5 năm có 

thể đạt 15 triệu tấn. Hiện tại, PVT là nhà vận tải duy nhất cho Vũng Áng 1. Các dự án 

khác sẽ dần bắt đầu từ năm 2017-2020. 

 Vận hành bảo dƣỡng FSO/FPSO: PVT hiện đang sở hữu tàu FSO Đại Hùng Queen nhằm 

cung cấp kho chứa và dịch vụ xếp dỡ tại mỏ dầu Đại Hùng. Đây là mảng đem lại nguồn thu 

nhập tốt và ổn định cho PVT trong dài hạn tùy theo hợp đồng. Giá thuê được điều chỉnh 

mỗi năm. Tàu FSO được thiết kế tùy theo tính chất của mỏ đó, không có rủi ro hủy hợp 

đồng giữa chừng. Tuy nhiên, giá có thể điều chỉnh hàng năm. Ngoài ra, PVT cũng cung cấp 

dịch vụ vận hành và bảo dưỡng cho FPSO Chim Sáo (PV Keez). 

Bên cạnh đó, khoảng 35% doanh thu của PVT từ hoạt động thương mại. Tuy nhiên, dịch vụ 

này để cung cấp cho đối tác hơn là mảng kinh doanh chính. Lợi nhuận từ hoạt động này 

gần bằng 0%. Do đó chúng tôi không phân tích mảng này trong bài. Tuy nhiên, dự báo 

doanh thu của chúng tôi vẫn bao gồm đóng góp của phân khúc này do tỷ trọng doanh thu 

tương đối lớn. 

Doanh thu theo phân khúc Lợi nhuận gộp 6T2016 theo phân khúc 

  

Nguồn: SSI Research, báo cáo tài chính của PVT 
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Kết quả kinh doanh quý 2/2016 

Kết quả kinh doanh quý 2/2016 

(tỷ đồng ) 2Q16 2Q15 YoY 1Q16 QoQ %KH2016 
TSLN 

2Q16 2Q15 1Q16 2015 

Doanh thu thuần 1.737,1 1.414,6 22,8% 1.533,7 13,3% 65,4% 
    

Lợi nhuận gộp 217,1 189,7 14,5% 150,0 44,7% 
 

12,5% 13,4% 9,8% 13,5% 

Lợi nhuận từ HĐKD 164,3 109,4 50,2% 110,0 49,4% 
 

9,5% 7,7% 7,2% 8,1% 

EBIT 206,9 130,3 58,8% 150,9 37,1% 
 

11,9% 9,2% 9,8% 11,2% 

EBITDA 325,2 248,6 30,8% 271,1 19,9% 
 

18,7% 17,6% 17,7% 18,9% 

Lợi nhuận trước thuế 176,1 131,8 33,6% 122,0 44,3% 82,3% 10,1% 9,3% 8,0% 9,5% 

Lợi nhuận ròng 142,8 107,7 32,6% 99,2 44,0% 82,8% 8,2% 7,6% 6,5% 7,5% 

Lợi nhuận ròng thuộc 
về cổ đông  

109,3 85,9 27,2% 74,2 47,2% 
 

6,3% 6,1% 4,8% 6,4% 

Nguồn: SSI Research 

Trong quý 2/2016, PVT đạt tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận ròng. Doanh thu đạt 

1.737 tỷ đồng +22,8% so với cùng kỳ năm trước nhờ tất cả các lĩnh vực đều đạt tăng trưởng. 

Phân khúc vận tải ghi nhận doanh thu tăng 3,3% YoY trong quý 2/2015, đạt 748 tỷ đồng. Vận 

tải dầu thô ổn định nhờ đơn hành từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất trong năm 2016. Do giá xăng 

ở mức thấp, BSR cần vận hành Dung Quất ở mức vượt công suất (6,5 triệu tấn dầu thô) để bù 

đắp cho giá bán giảm. Trong năm 2016, nhu cầu của Dung Quất có thể đạt 7,2 triệu tấn dầu 

(vượt 10% công suất), khiến tăng khối lượng công việc của PVT trong mảng vận tải dầu thô và 

sản phẩm dầu khí. Về chính sách giá, ngay cả khi giá dầu ở mức thấp trong 6T2016 (khoảng 

35-45 USD/ thùng), cước vận tải của PVT không điều chỉnh giảm nhiều. Ban lãnh đạo cho biết 

cước vận tải dựa trên: 

 Giá tàu chở dầu thế giới: Chỉ số BIDY về cơ bản trong 6T2016 không đổi so với mức năm 

trước chủ yếu do nhu cầu tích trữ dầu cao khi giá dầu ở mức thấp 

 Nhu cầu trong nước: nhu cầu về dầu mỏ và sản phẩm dầu khí trong nước tăng lên gần đây 

do nhu cầu phương tiện gắn máy tăng mạnh. 

Trong 2 yếu tố trên, chúng tôi cho rằng yếu tố thứ 2 tác động mạnh hơn khi PVT là nhà vận tải 

duy nhất của Dung Quất và luật Việt Nam không cho phép công ty vận tải nước ngoài hoạt 

động tại các tuyến trong nước. 

Ngoài ra, giá nhiên liệu ở mức thấp giúp giữ chi phí hoạt động ở mức thấp và tỷ suất lợi nhuận 

gộp mảng vận tải tăng từ 15,4% trong quý 2/2015 lên 21,5% trong quý 2/2016. 

Tỷ suất lợi nhuận gộp lịch sử theo phân khúc 

 

Nguồn: SSI Research 
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Phân khúc vận hành bảo dƣỡng FSO/FPSO: Trong quý 2/2015, tàu FSO Đại Hùng Queen 

chỉ đóng góp doanh thu từ tháng 5. Do đó, phân khúc FSO ghi nhận tăng trưởng doanh thu 

mạnh trong quý 2/2016, đạt 178 tỷ đồng +40% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ suất lợi nhuận gộp 

phân khúc này là 25%, giảm từ 51% trong quý 2/2015 do điều chỉnh giá trong năm nay. Do mỏ 

Đại Hùng ước tính hoạt động trong 10 năm, doanh thu và lợi nhuận phân khúc này sẽ ổn định 

trong dài hạn. Tỷ suất lợi nhuận cũng sẽ cải thiện khi giá dầu tăng.  

Tổng cộng lại, lợi nhuận gộp của PVT trong quý 2/2016 đạt 217 tỷ đồng +14% so với cùng kỳ 

năm trước. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm còn 12,5% từ 13,4% trong quý 2/2015 chủ yếu do tỷ 

suất lợi nhuận mảng FSO giảm. 

Nhờ tỷ giá USD/VND ổn định, PVT không ghi nhận lỗ tỷ giá trong quý 2/2016, so với lỗ 30 tỷ 

đồng trong quý 2/2015. Vào cuối năm 2015, PVT có nợ dài hạn khoảng 110 triệu USD, cho thấy 

với mỗi 1% đồng VND giảm giá, PVT sẽ ghi nhận lỗ 24,7 tỷ đồng (~4,5% lợi nhuận trước thuế 

2015). Theo quan điểm của chúng tôi, đây là yếu tố đáng kể duy nhất có thể khiến cổ phiếu 

giảm giá mà nhà đầu tư cần quan tâm. Mảng FSO và hợp đồng cho thuê tàu định hạn của PVT 

tính theo đồng USD do đó có thể giảm một phần rủi ro tỷ giá. Mỗi năm, PVT trả khoảng 25-30 

triệu USD nợ vay. 

Lợi nhuận trước thuế quý 2/2016 đạt 176 tỷ đồng +33,6% so với cùng kỳ năm trước. Nếu không 

bao gồm yếu tố tỷ giá, tăng trưởng lợi nhuận trước thuế có thể đạt 9% so với cùng kỳ năm 

trước. Lợi nhuận ròng đạt 142 tỷ đồng +32% so với cùng kỳ năm trước trong đó, lợi nhuận ròng 

thuộc về công ty mẹ đạt 109 tỷ đồng. Lũy kế 6T2016, PVT hoàn thành 82% kế hoạch năm về 

lợi nhuận trước thuế là 350 tỷ đồng. 

Triển vọng 2016-2017 

Triển vọng nửa cuối năm 2016: Tăng trưởng lợi nhuận mạnh trong nửa đầu 2016 nhờ: 

 Nhu cầu trong nước tăng mạnh 

 Giá thuê tàu định hạn quốc tế từ đầu năm 2016 ở mức tốt 

 Tàu FSO Đại Hùng Queen đóng góp lợi nhuận đầy đủ so với chỉ 1 tháng trong 6T2015 

 Tỷ giá USD/VND ổn định 

Theo quan điểm của chúng tôi, giá thuê tàu định hạn có thể giảm trong nửa cuối năm 2016 do 

chỉ số BIDY (Baltic Dirty Tanker Index) đã giảm xuống dưới mức thấp 3 năm là 600 điểm từ 

tháng 8. Nguyên nhân do nguồn cung tàu VLCC (Very Large Crude Carrier) tăng trong bối cảnh 

nhu cầu thị trường ở mức thấp. Do đó, trong trường hợp PVT muốn cho thuê định hạn tàu 

Aframax, giá thuê có thể sẽ không còn ở mức tốt như 6T2016.  

Chỉ số BIDY 3 năm so với giá dầu 

 
Nguồn: Bloomberg 
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Mặc dù vậy, theo cuộc thảo luận gần đây nhất với ban lãnh đạo, nhu cầu từ Dung Quất vẫn ở 

mức cao, chúng tôi ước tính doanh thu vận tải và giá vận tải có thể tăng cao hơn so với 6T2016 

nhờ yếu tố mùa vụ. 

Phân khúc FSO sẽ ổn định như 6T2016 khi mỏ Đại Hùng hoạt động bình thường. 

Triển vọng 2017: Năm 2017, Dung Quốc đang trong giai đoạn bảo dưỡng trong tháng 3 khiến 3 

tàu chở dầu thô ngừng hoạt động khoảng 50 ngày. Tuy nhiên, PVN cần tăng kho lưu trữ dầu 

cho BSR trước khi tiến hành bảo dưỡng, cho thấy nhu cầu vận tải tăng từ tháng 1 đến tháng 7. 

Thêm vào đó, khi các tàu ngừng hoạt động, PVT có thể cho thuê định hạn những tàu này trên 

các tuyến quốc tế. Trong quý 2/2014, khi Dung Quất trong giai đoạn bảo dưỡng 2 tháng, doanh 

thu vận tải vẫn tăng nhẹ. Do đó chúng tôi cho rằng việc bảo dưỡng Dung Quất sẽ không ảnh 

hưởng nhiều đến doanh thu của công ty. 

Mặt khác, dự án GPP Cà Mau (nhà máy sản xuất khí) sẽ đi vào hoạt động trong quý 2/2017. 

PVT sẽ cung cấp dịch vụ vận tải LPG cho nhà máy với nhu cầu hàng năm khoảng 200.000 tấn 

LPG. 

Mảng vận hành bảo dưỡng FSO/FPSO ước tính ổn định trong cả năm. 

 

Triển vọng 2018 – Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn là nguồn tăng trƣởng chính 

Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (NSR) sẽ đi vào hoạt động từ đầu năm 2018. Nhu cầu vận tải của 

NSR sẽ là 10 triệu tấn dầu thô và 10 triệu tấn sản phẩm mỗi năm. Vận tải dầu thô cần 4 tàu 

VLCC, trong đó 1 tàu là của PVT. Do đó, từ năm 2018, PVT có thể tăng sản lượng vận tải dầu 

thô từ 7 triệu tấn hiện nay lên 9,5 triệu tấn (+35%). Hiện tại, cước tàu VLCC ở mức thấp nhất 3 

năm do đó PVT đang xem xét đầu tư vào tàu VLCC. 

Cƣớc tàu VLCC mới (triệu USD) 

 

Nguồn: Bloomberg 

Bên cạnh đó, vận tải than cũng sẽ là yếu tố đóng góp đáng kể vào doanh thu của PVT. Từ năm 

2016-2020, có 5 nhà máy điện đi vào hoạt động với tổng nhu cầu than là 15 triệu tấn/năm. PVT 

có thể vận tải 50% nhu cầu. Theo ban lãnh đạo, năm 2020, vân tải than có thể đóng góp 15-

20% doanh thu vận tải. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận phân khúc này vẫn ở mức thấp. 
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Ƣớc tính 

Chúng tôi ước tính doanh thu 2016 của PVT đạt 6.300 tỷ đồng +9,4% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong đó, doanh thu vận tải có thể tăng 6% , doanh thu thương mại tăng 15% và FSO 

tăng 12%. Lợi nhuận gộp có thể đạt 823 tỷ đồng +5,9% so với năm trước, tỷ suất lợi nhuận gộp 

đạt 13,1% (so với 13,5% trong 2015). Tỷ suất lợi nhuận giảm chủ yếu do tỷ suất lợi nhuận 

mảng FSO giảm so với năm trước. 

Lợi nhuận từ HĐKD có thể đạt 577 tỷ đồng +23,9% so với năm trước do lợi nhuận gộp tăng và 

lỗ tỷ giá giảm đáng kể. Tỷ suất lợi nhuận từ HĐKD có thể tăng từ 8,1% trong 2015 lên 9,2% 

trong năm nay. Ước tính này dựa trên giả định tỷ giá USD/VND cuối năm là 23.000 đồng, tương 

ứng lỗ tỷ giá khoảng 40 tỷ đồng cho cả năm (so với 132 tỷ đồng năm 2015). 

Lợi nhuận trước thuế có thể đạt 680 tỷ đồng +24,6% so với năm trước. Lợi nhuận ròng có thể 

đtạ 544 tỷ đồng +25,8% so với năm trước. Giả định lợi nhuận thuộc về cổ đông thiểu số là 109 

tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số có thể đạt 435 tỷ đồng +18,3% so với 

năm trước, tương ứng EPS 2016 là 1.547 đồng. Dự báo của chúng tôi bao gồm lợi ích thuộc về 

cổ đông thiểu số giảm 8 tỷ đồng so với 6T2016. Nguyên nhân do trong tháng 7/2016, PVT đã 

mua lại CTCP Vận tải Nhật Việt, đây là công ty con của GSP. PVT chỉ sở hữu 67% GSP do đó 

sau khi giao dịch, lợi ích thuộc về cổ đông thiểu số giảm. 

Năm 2017, chúng tôi ước tính doanh thu đạt 6.490 tỷ đồng +3% so với năm 2016. Lợi nhuận 

gộp có thể đạt 869 tỷ đồng +5,5% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 707 tỷ 

đồng +4% so với năm 2016. Chúng tôi giả định năm 2017, đồng VND sẽ giảm 2% còn 23.500 

đồng/USD, tương ứng lỗ tỷ giá 40 tỷ đồng. Với mỗi 1% đồng VND giảm giá, PVT có thể chịu 

thêm 20 tỷ đồng lỗ tỷ giá. 

Lợi nhuận ròng sau thuế (NPAT) và lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số (NPATMI) 

đạt 566 tỷ đồng (+4% so với năm 2016) và 459 tỷ đồng (+5,3%). EPS 2017 có thể đạt 1.630 

đồng. 

 

Định giá và Khuyến nghị 

Ở mức giá hiện tại là 14.650 đồng/cp, PE và PB dự phóng 2016 của PVT là 9,4x và 1,1x. 

Chúng tôi cho rằng mức định giá này chưa phản ánh đầy đủ triển vọng tăng trưởng và giá trị tài 

sản của PVT. PVT có nguồn khối lượng công việc tốt và ngày càng tăng, dòng tiền ổn định để 

trả nợ và nhiều cơ hội phát triển trong 5 năm tới. Do đó, chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu 

PVT với giá mục tiêu 1 năm là 17.500 đồng/cp (+19,4% so với giá hiện tại) dựa trên PE mục 

tiêu là 11x và PB mục tiêu là 1,3x. Theo quan điểm của chúng tôi, PVT là khoản đầu tư dài hạn 

tốt và xứng đáng 1 mức định giá cao hơn giá trị P/B trong quá khứ (mức trung bình 3 năm là 

0,8x), và nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sẽ là yếu tố tăng trưởng chính (dự phóng 2018) cùng với 

bảng cân đối kế toán mạnh với lượng tiền mặt dồi dào.   

Rủi ro giảm giá: đồng VND giảm mạnh hơn ước tính khiến lợi nhuận từ HĐKD giảm. 
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PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ VND 2014 2015 2016F 2017F 
 

Tỷ VND 2014 2015 2016F 2017F 

Bảng cân đối kế toán 
     

Báo cáo kết quả kinh doanh 
    

+ Tiền và các khoản tương đương tiền 1,719 2,237 2,278 2,510 
 

Doanh thu thuần 5,268 5,761 6,301 6,491 

+ Đầu tư ngắn hạn 678 402 402 402 
 

Giá vốn hàng bán -4,719 -4,984 -5,477 -5,621 

+ Các khoản phải thu ngắn hạn 646 850 964 1,006 
 

Lợi nhuận gộp 549 777 823 869 

+ Hàng tồn kho 103 103 114 117 
 

Doanh thu hoạt động tài chính 159 132 164 148 

+ Tài sản ngắn hạn khác 112 36 79 82 
 

Chi phí tài chính -146 -227 -139 -139 

Tổng tài sản ngắn hạn 3,258 3,628 3,837 4,118 
 

Chi phí bán hàng 28 32 35 39 

+ Các khoản phải thu dài hạn 0 13 0 0 
 

Chi phí quản lý doanh nghiệp -6 -8 -9 -10 

+ GTCL Tài sản cố định 5,590 5,523 5,324 5,312 
 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -190 -212 -252 -260 

+ Bất động sản đầu tư 9 9 9 8 
 

Thu nhập khác 367 494 622 647 

+ Đầu tư dài hạn 0 0 0 0 
 

Thu nhập từ các công ty liên kết 91 52 59 60 

+ Lợi thế thương mại 378 370 370 370 
 

Lợi nhuận trước thuế 486 546 680 708 

+ Tài sản dài hạn khác 114 113 133 137 
 

Lợi nhuận ròng 402 433 544 566 

Tổng tài sản dài hạn 6,092 6,028 5,836 5,828 
 

Lợi nhuận chia cho cổ đông 341 368 435 459 

Tổng tài sản 9,350 9,656 9,673 9,945 
 

Lợi ích của cổ đông thiểu số 61 65 109 108 

+ Nợ ngắn hạn 1,522 2,178 2,020 2,073 
 

  
    

Trong đó: vay ngắn hạn 629 902 822 843 
 

EPS cơ bản (VND) 1,219 1,315 1,547 1,630 

+ Nợ dài hạn 3,856 3,153 3,024 2,971 
 

Giá trị sổ sách (VND) 12,236 13,277 12,817 13,447 

Trong đó: vay dài hạn 3,238 2,716 2,548 2,483 
 

Cổ tức (VND/cổ phiếu) 0 0 800 1,000 

Tổng nợ phải trả 5,377 5,331 5,044 5,044 
 

EBIT 580 643 782 808 

+ Vốn góp 2,559 2,559 2,814 2,814 
 

EBITDA 978 1,090 1,194 1,240 

+ Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 
 

  
    

+ Lợi nhuận chưa phân phối 426 678 633 810 
 

Tăng trƣởng 
    

+ Quỹ khác 987 1,088 1,197 1,305 
 

Doanh thu 6.2% 9.4% 9.4% 3.0% 

Vốn chủ sở hữu 3,972 4,325 4,645 4,929 
 

EBITDA 11.4% 11.5% 9.5% 3.8% 

Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 9,350 9,656 9,689 9,974 
 

EBIT 13.8% 10.8% 21.6% 3.3% 

      
Lợi nhuận ròng 28.1% 7.6% 25.8% 4.0% 

Lƣu chuyển tiền tệ 
     

Vốn chủ sở hữu 9.7% 8.9% 7.4% 6.1% 

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 590 785 729 978 
 

Vốn điều lệ 10.0% 0.0% 10.0% 0.0% 

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -359 72 -214 -420 
 

Tổng tài sản -2.1% 3.3% 0.2% 2.8% 

Dòng tiền từ hoạt động tài chính -508 -346 -474 -325 
      

Lƣu chuyển tiền thuần trong kỳ -277 511 41 233 
 

Định giá 
    

Tiền đầu kỳ 1,995 1,719 2,237 2,278 
 

PE 0.0 7.9 9.2 8.8 

Tiền cuối kỳ 1,719 2,231 2,278 2,510 
 

PB 0.0 0.8 1.1 1.1 

      
Giá/Doanh thu 0.0 0.5 0.6 0.6 

Các hệ số khả năng thanh toán 
     

Tỷ suất cổ tức 0.0% 0.0% 5.6% 7.0% 

Hệ số thanh toán hiện hành 2.14 1.67 1.90 1.99 
 

EV/EBITDA 1.5 0.9 3.7 3.6 

Hệ số thanh toán nhanh 2.00 1.60 1.80 1.89 
 

EV/Doanh thu 0.3 0.2 0.7 0.7 

Hệ số thanh toán tiền mặt 1.58 1.21 1.33 1.41 
      

Nợ ròng / EBITDA 2.28 1.62 1.04 0.77 
 

Các hệ số khả năng sinh lời 
    

Khả năng thanh toán lãi vay 6.13 6.65 7.73 8.09 
 

Tỷ suất lợi nhuận gộp 10.4% 13.5% 13.1% 13.4% 

Ngày phải thu 38.8 40.6 43.1 45.3 
 

Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 5.9% 8.1% 9.2% 9.2% 

Ngày phải trả 42.9 48.1 53.3 50.4 
 

Tỷ suất lợi nhuận ròng 7.6% 7.5% 8.6% 8.7% 

Ngày tồn kho 8.3 7.5 7.2 7.5 
 

Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 

      
Chi phí quản lý,/Doanh thu thuần 3.6% 3.7% 4.0% 4.0% 

Cơ cấu vốn 
     

ROE 10.6% 10.4% 12.1% 11.8% 

Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0.42 0.45 0.48 0.49 
 

ROA 4.3% 4.6% 5.6% 5.8% 

Nợ phải trả/Tổng tài sản 0.58 0.55 0.52 0.51 
 

ROIC 6.1% 6.5% 7.8% 7.9% 

Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 1.35 1.23 1.09 1.02 
      

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0.97 0.84 0.73 0.67 
      

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0.16 0.21 0.18 0.17 
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PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 

Tỷ VND 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 
 

Tỷ VND  3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 

Bảng cân đối kế toán 
     

Báo cáo kết quả hoạt đồng kinh doanh 
    

  + Tiền và các khoản tương đương tiền 2,095 2,235 2,134 1,899 
 

Doanh thu thuần 1,511 1,718 1,534 1,737 

  + Đầu tư ngắn hạn 378 404 475 932 
 Giá vốn hàng bán -1,289 -1,463 -1,384 -1,520 

  + Các khoản phải thu ngắn hạn 916 863 1,133 988 
 

Lợi nhuận gộp 222 255 150 217 

  + Hàng tồn kho 86 103 47 51 
 

Doanh thu hoạt động tài chính 27 40 47 29 

  + Tài sản ngắn hạn khác 49 36 46 37 
 

Chi phí tài chính -112 -34 -36 -28 

Tổng tài sản ngắn hạn  3,524 3,641 3,835 3,907 
 

Chi phí bán hàng 11 -17 0 0 

  + Các khoản phải thu dài hạn 5 6 5 7 
 

Chi phí quản lý doanh nghiệp -2 -2 -2 -2 

  + GTCL Tài sản cố định 5,658 5,523 5,402 5,302 
 

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh -55 -53 -50 -61 

  + Bất động sản đầu tư  9 9 9 9 
 

Thu nhập khác 81 206 115 159 

  + Đầu tư dài hạn 17 0 1 5 
 

Thu nhập từ các công ty liên kết 9 18 7 17 

  + Lợi thế thương mại 382 372 310 292 
 

Lợi nhuận trước thuế 100 207 122 176 

  + Tài sản dài hạn khác 132 111 126 125 
 

Lợi nhuận ròng 76 158 99 143 

Tổng tài sản dài hạn 6,203 6,020 5,853 5,740 
 

Lợi nhuận chia cho cổ đông 62 146 74 109 

Tổng tài sản 9,728 9,661 9,688 9,647 
 

Lợi ích của cổ đông thiểu số 15 12 25 34 

      
  

    
  + Nợ ngắn hạn 1,733 2,100 2,142 1,842 

 
EPS cơ bản (VND) 0 1,315 0 0 

  Trong đó: vay ngắn hạn 490 795 753 438 
 

Giá trị sổ sách (VND) 12,664 13,270 13,567 13,891 

  + Nợ dài hạn 3,850 3,238 3,121 3,300 
 

Cổ tức (VND/cổ phiếu) 132 266 151 207 

  Trong đó: vay dài hạn 3,233 2,815 2,671 2,795 
 

EBIT 194 412 271 325 

Tổng nợ phải trả 5,583 5,338 5,264 5,143 
 

  
    

  + Vốn góp 0 0 0 0 
 

Tăng trƣởng 
    

  + Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 
 

Doanh thu 15.9% 24.5% 37.3% 22.8% 

  + Lợi nhuận chưa phân phối 311 311 678 626 
 

EBITDA -15.8% 86.1% 27.5% 30.8% 

  + Quỹ khác 3,834 4,012 3,746 3,878 
 EBIT -21.7% 60.6% 63.2% 58.8% 

Vốn chủ sở hữu 4,145 4,324 4,424 4,504 
 Lợi nhuận ròng -35.2% 38.1% 46.3% 32.6% 

Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 9,728 9,661 9,688 9,647 
 Vốn chủ sở hữu 6.7% 9.0% 10.0% 10.7% 

      Vốn điều lệ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Lƣu chuyển tiền tệ 
     

Tổng tài sản 3.0% 3.3% 3.1% -0.6% 

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 366 185 57 440 
      

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -117 254 13 -379 
 

Các hệ số khả năng sinh lời 
    

Dòng tiền từ hoạt động tài chính 44 -298 -171 -297 
 

Tỷ suất lợi nhuận gộp 14.7% 14.9% 9.8% 12.5% 

Lƣu chuyển tiền thuần trong kỳ 293 141 -102 -236 
 

Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 5.8% 13.2% 7.2% 9.5% 

Tiền đầu kỳ 1,801 2,095 2,237 2,134 
 

Tỷ suất lợi nhuận ròng 5.0% 9.2% 6.5% 8.2% 

Tiền cuối kỳ 2,095 2,235 2,134 1,899 
 

Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

      
Chi phí quản lý./Doanh thu thuần 3.6% 3.1% 3.3% 3.5% 

Các hệ số khả năng thanh toán 
           

Hệ số thanh toán hiện hành 2.03 1.73 1.79 2.12 
 

Cơ cấu vốn 
    

Hệ số thoanh toán nhanh 1.96 1.67 1.75 2.07 
 Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0.43 0.45 0.46 0.47 

Hệ số thanh toán tiền mặt 1.43 1.26 1.22 1.54 
 Nợ phải trả/Tổng tài sản 0.57 0.55 0.54 0.53 

Nợ ròng / EBITDA 8.40 3.34 4.76 4.10 
 

Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 1.35 1.23 1.19 1.14 

Khả năng thanh toán lãi vay 4.20 4.55 5.22 6.73 
 

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0.90 0.83 0.77 0.72 

      
Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0.12 0.18 0.17 0.10 

Nguồn: PVT, SSI Research 
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1. CƠ SỞ KHUYẾN NGHỊ 

Với thời hạn đầu tư 12 tháng, SSIResearch đưa ra khuyến nghị MUA, NẮM GIỮ hoặc BÁN dựa trên khả năng sinh lời dự 
kiến của các cổ phiếu so sánh với tỷ lệ sinh lời yêu cầu của thị trường là 18% (*). Khuyến nghị MUA khi cổ phiếu dự kiến sẽ 
tăng tuyệt đối từ 18% trở lên. Khuyến nghị BÁN khi cổ phiếu dự kiến giảm từ -9% trở lên, và khuyến nghị NẮM GIỮ khi tỷ lệ 
sinh lợi dự kiến trong khoảng -9% đến 18%. 

Bên cạnh đó, SSIResearch cũng cung cấp khuyến nghị ngắn hạn khi giá cổ phiếu dự kiến tăng/giảm trong vòng 3 tháng do 
có sự kiện hoặc yếu tố thúc đẩy tác động tới cổ phiếu. Khuyến nghị ngắn hạn có thể khác khuyến nghị 12 tháng. 

Đánh giá ngành: Chúng tôi cung cấp khuyến nghị chung cho ngành như sau: 

 Tăng tỷ trọng: Chuyên viên phân tích dự kiến trong 6-12 tháng sau ngành sẽ có diễn biến tích cực so với thị trường. 

 Trung lâp: Chuyên viên phân tích dự kiến trong 6-12 tháng sau ngành sẽ có diễn biến tương tự với thị trường. 

 Giảm tỷ trọng: Chuyên viên phân tích dự kiến trong 6-12 tháng sau ngành sẽ có diễn biến kém tích cực so với thị 
trường. 

*Tỷ lệ sinh lời yêu cầu của thị trường được tính toán dựa trên lợi tức trái phiếu Chính phủ 5 năm và phần bù rủi ro thị trường sử dụng phương 
pháp độ lệch chuẩn của thị trường cổ phiếu. Khuyến nghị của chúng tôi có thể thay đổi khi hai thành phần trên có thay đổi đáng kể. 

2. 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 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. 

3. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Nguyễn Đức Hùng Linh Giám đốc Phân tích & TVĐT Khách hàng cá nhân linhndh@ssi.com.vn  

Hoàng Việt Phương   Giám đốc Phân tích & TVĐT Khách hàng tổ chức phuonghv@ssi.com.vn  

Nguyễn Hoàng Giang Chuyên viên Phân tích giangnh@ssi.com.vn  
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