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NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG  
 

Các chỉ tiêu chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 823 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 18.991 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 227 

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

90,8/45 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 935.226 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu 
USD) 

3,08 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ 
đồng) 

71,15 

Tỷ lệ sở hữu nuớc ngoài (%) 49 

Tỷ lệ sở hữu Nhà nước (%) 0 

Tỷ lệ sở hữu Ban lãnh đạo (%)              N.a 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

PNJ là công ty bán lẻ trang sức và đá quý hàng đầu Việt Nam. 
Hiện nay, PNJ có mạng lưới phân phối rộng khắp với 166 cửa 
hàng và hơn 3.000 nhà phân phối trên cả nước và có mối quan 
hệ mật thiết với thị trường Úc, Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản. Ngoài 
việc kinh doanh vàng miếng, PNJ tập trung vào 5 mảng trang 
sức chính (i) CAO: Chế tác nữ trang cao cấp nhắm tới nhóm 
KH là nữ doanh nhân thành đạt, (ii) Đá quý: nhãn hàng trang 
sức và phụ kiện thời trang nhắm tới phân khúc KH có thu nhập 
trung bình và cao, (iii) PNJ Gold: nhắm tới đối tượng KH nữ 
trên 30 tuổi, (iv) PNJ Silver: nhắm tới đối tượng KH các cô gái 
trẻ và giới văn phòng, (v) Yabling: đáp ứng nhu cầu trang sức 
và phụ kiện của thanh thiếu niên với mức giá thấp. 

 
 

 
Phục hồi rực rỡ hỗ trợ giá cổ phiếu tăng  

Quan điểm đầu tư: Chúng tôi nhắc lại khuyến nghị Khả quan đối với cổ phiếu PNJ với giá mục 
tiêu không đổi ở mức 92.400 đồng/ cổ phiếu (tiềm năng tăng giá 10,7% so với giá hiện tại và 
tổng ROI là 12,8% nếu bao gồm tỷ suất cổ tức). Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của PNJ sẽ phục 
hồi mạnh mẽ trong năm 2021 nhờ: (1) PNJ tiếp tục chiếm lĩnh thị phần; và (2) giá vàng tăng 
thúc đẩy tăng trưởng doanh thu bán lẻ và tỷ suất lợi nhuận gộp. Doanh thu thuần và LNST năm 
2021 ước tính đạt 20 nghìn tỷ đồng (+14,3% so với cùng kỳ) và 1,4 nghìn tỷ đồng (+31,7% so 
với cùng kỳ). 

Doanh thu bán lẻ tăng trưởng tích cực, bất chấp tác động của đại dịch 

PNJ công bố doanh thu thuần đạt 5,8 nghìn tỷ đồng (+9,8% so với cùng kỳ) và LNST đạt 427 tỷ 
đồng (+10,1% so với cùng kỳ) trong Q4/2020. Lũy kế că năm, công ty đã hoàn thành lần lượt 
121% và 128% kế hoạch năm, 101% và 98% ước tính của chúng tôi. Trong khi doanh thu phục hồi 
tốt hơn ước tính, chi phí SG&A cũng tăng vượt ước tính. 

(tỷ đồng) Q4/20 Q4/19 YoY Q3/20 QoQ 
% KH 
2020 

TSLN 
Q4/20 Q4/19 Q3/20 2020 

Doanh thu thuần 5.843 5.321 9,8% 3.922 49,0% 121%      
Lợi nhuận gộp 1.177 1.023 15,1% 734 60,3%   20,2% 19,2% 18,7% 19,6% 
Lợi nhuận hoạt động 563 526 7,1% 301 87,2%   9,6% 9,9% 7,7% 7,7% 
EBIT 565 526 7,3% 297 90,2%   9,7% 9,9% 7,6% 8,6% 
EBITDA 582 548 6,1% 314 85,0%   10,0% 10,3% 8,0% 9,0% 
Lợi nhuận trước thuế 535 485 10,3% 256 109,1%   9,2% 9,1% 6,5% 7,7% 
Lợi nhuận ròng 427 388 10,1% 202 111,4% 128% 7,3% 7,3% 5,2% 6,1% 
Lợi nhuận ròng thuộc về 
cổ đông công ty mẹ 

427 388 10,1% 202 111,4%   7,3% 7,3% 5,2% 6,1% 

Nguồn: PNJ, SSI Research 

(tỷ đồng) 2020 2019 YoY % KH 2020 
TSLN 

2020 2019 
Doanh thu thuần 17.511 17.001 3,0% 121%   

Lợi nhuận gộp 3.435 3.461 -0,7%  19,6% 20,4% 
Lợi nhuận hoạt động 1.503 1.621 -7,3%  8,6% 9,5% 
EBIT 1.500 1.622 -7,5%  8,6% 9,5% 
EBITDA 1.571 1.683 -6,7%  9,0% 9,9% 
Lợi nhuận trước thuế 1.346 1.507 -10,7%  7,7% 8,9% 
Lợi nhuận ròng 1.069 1.194 -10,4% 128% 6,1% 7,0% 
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ 1.069 1.194 -10,4%  6,1% 7,0% 

Nguồn: PNJ, SSI Research 

 

KHẢ QUAN – Giá mục tiêu 1 năm: 92.400 đồng/cp 
Giá hiện tại: 77.700 đồng/cp 

 
 
 

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ: HOSE) 
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Doanh thu trang sức có dấu hiệu phục hồi tốt hơn trong Q4, nhưng ở tốc độ khác nhau giữa kênh bán lẻ và bán 
buôn. Doanh thu bán lẻ tăng trưởng ấn tượng ở mức 22,7% YoY trong Q4 (Q1: +8,2% YoY, Q2: -8,5% và Q3: 
+9,1%). Doanh thu bán buôn, mặc dù còn trong xu hướng giảm nhưng đã dần thu hẹp mức giảm xuống còn -
14,9% YoY trong Q4 (Q1: -16,8%YoY, Q2: -24,3%YoY và Q3: -40,1% YoY). Tăng trưởng doanh thu năm 2020 
được hỗ trợ mạnh nhờ giá vàng, giá vàng trung bình năm 2020 cao hơn 29% so với năm 2019. 

Doanh thu vàng miếng giảm -1,1% YoY trong Q4 (Q1: +15% YoY, Q2: +10,3% YoY và Q3: +18,7% YoY). 

Đóng góp của doanh thu bán lẻ trên tổng doanh thu tăng cao hơn, hỗ trợ tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện lên 20,2% 
(Q4/2019: 19,2% và Q3: 18,7%). 

Chi phí SG&A được kiểm soát tốt trong 10T2020 (-1,9% YoY trong 10T2020) nhưng bắt đầu tăng trong tháng 11 
(+ 34% YoY trong tháng 11-12/2020). Chi phí SG&A tăng do chi phí nhân viên và chi phí thuê ngoài tăng 33,3% 
và 39,2% YoY trong Q4. Trong khi chi phí thuê ngoài tăng chủ yếu cho các hoạt động tiếp thị, chi phí nhân viên 
tăng do điều chỉnh hoa hồng trả cho đội bán hàng. Trong những tháng đầu năm 2020, PNJ đã giảm chính sách 
hoa hồng để giữ đủ dự trữ tiền mặt, tuy nhiên do tăng trưởng doanh thu tốt hơn kế hoạch nên công ty quyết định 
khôi phục mức hoa hồng cho đội ngũ bán hàng trong những tháng cuối năm, khiến chi phí hoạt động trong tháng 
11 và tháng 12 tăng vọt. 

Điều chỉnh chính sách ESOP (ĐHCĐ 2020 đã thông qua): Do PNJ vượt 28,5% kế hoạch LNST năm 2020 nên tỷ 
lệ phát hành ESOP là 1,5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. 

Tăng trưởng doanh thu hàng quý theo kênh bán hàng  

(so với cùng kỳ) 
Tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ lệ doanh thu bán lẻ/ tổng doanh thu 
hàng quý 

  

Nguồn: PNJ, SSI Research  

Cập nhật cuộc họp ngày 25/1/2021 

• Khoản đầu tư mới đây vào NBV (chuỗi cửa hàng cầm đồ trang sức & hàng cao cấp với 21 cửa hàng tại miền 
Nam) nhằm mang đến trải nghiệm dịch vụ trọn vẹn hơn cho khách hàng của PNJ, vì cả hai đều có chung 
một nhóm khách hàng. PNJ có kế hoạch đầu tư không quá 30% vốn điều lệ của NBV (10 tỷ đồng vào cuối 
năm 2020) như một khoản đầu tư vào công ty liên kết. Khoản đầu tư này có quy mô rất nhỏ so với PNJ, do 
đó chúng tôi chưa tính đến tác động lợi nhuận của khoản đầu tư này. 

• PNJ đã nâng cấp danh mục sản phẩm bán buôn theo hướng cao cấp hơn (hàm lượng vàng cao hơn với thiết 
kế tinh xảo hơn), nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu bán buôn và mở rộng tỷ suất lợi nhuận gộp. 
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• Doanh thu bán lẻ tăng trưởng tích cực ở tất cả các khu vực, ngoại trừ miền Trung (tăng trưởng âm nhẹ) do 
ảnh hưởng của đợt bùng phát Covid-19 trong tháng 8 và lũ lụt trong Q4. Tăng trưởng doanh thu bán lẻ tại 
miền Bắc cao hơn so với các khu vực khác trong năm 2020.    

Ước tính lợi nhuận và Quan điểm đầu tư 

Năm 2021, chúng tôi ước tính PNJ đạt 20 nghìn tỷ đồng doanh thu (+14,3% so với cùng kỳ) và 1,4 nghìn tỷ đồng 
LNST (+31,7% so với cùng kỳ). 

Các giả định chính của chúng tôi bao gồm: 

• Giá vàng trung bình năm 2021 cao hơn 15% so với năm 2020. 

• Chúng tôi ước tính tăng trưởng doanh thu bán lẻ đạt 21,1% so với cùng kỳ (Q1-Q4 tương ứng là: +16% YoY, 
+50% YoY, +24% YoY và +11% YoY). Chúng tôi ước tính doanh thu bán buôn sẽ phục hồi 17,2% so với 
cùng kỳ, chủ yếu nhờ giá vàng tăng và bằng 90% mức năm 2019. Doanh thu vàng miếng ước tính giảm -5% 
so với cùng kỳ. 

• Tỷ suất lợi nhuận gộp có thể tăng lên 21% (2020: 19,6%), do chúng tôi ước tính tỷ lệ doanh thu bán lẻ trên 
tổng doanh thu sẽ tăng lên 63,2% (2020: 59,7%). Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp mảng bán lẻ sẽ 
tăng 133 điểm cơ bản do ít hoạt động khuyến mại hơn trong năm, trong khi tỷ suất lợi nhuận gộp mảng bán 
buôn sẽ tăng 30 điểm cơ bản do nâng cấp danh mục sản phẩm. 

• Chi phí bán hàng & quản lý có thể tăng + 18,6% YoY cùng với tăng trưởng doanh thu bán lẻ. 

Với PE mục tiêu không đổi là 16 lần, giá mục tiêu 1 năm của chúng tôi cho PNJ là 92.400 đồng/ cổ phiếu (tăng 
10,7% và tổng ROI là 12,8% đã bao gồm tỷ suất cổ tức). Do đó, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị Khả quan đối với 
cổ phiếu. 

PE dự phóng 1 năm của các nhà bán lẻ trang sức trong khu vực (dữ liệu tính đến ngày 26/1/2021) 

Mã CP Tên công ty Quốc gia P/E dự phóng 1 năm 
590 HK LUK FOOK Trung Quốc 8,7 
1929 HK CHOW TAI FOOK Hong kong, Trung Quốc 17,7 
116 HK CHOW SANG SANG Hong kong, Trung Quốc 6,9 
900905 CH LAO FENG XIANG Trung Quốc 10,6 
JUBILE TB JUBILEE ENTERPRISE PCL Thái Lan 13,3 
002867 CH CHOW TAI SENG JEWELLERY CO-A Trung Quốc 17,5 
Trung bình   12,4 
PNJ VN CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN Việt Nam 14,7 

Nguồn: Bloomberg, SSI Research 

Rủi ro đối với khuyến nghị của chúng tôi 

• Có thêm đợt giãn cách xã hội quy mô lớn do Covid-19 

• Giá vàng giảm có thể ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp của PNJ  
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PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ đồng 2018 2019 2020 2021F  Tỷ đồng 2018 2019 2020 2021F 
Bảng cân đối kế toán          Báo cáo kết quả kinh doanh         
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 207 95 422 502  Doanh thu thuần 14.571 17.001 17.511 20.021 
+ Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0  Giá vốn hàng bán -11.792 -13.540 -14.076 -15.811 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 155 130 100 160  Lợi nhuận gộp 2.779 3.461 3.435 4.210 
+ Hàng tồn kho 4.968 7.030 6.545 8.222  Doanh thu hoạt động tài chính 7 17 3 3 
+ Tài sản ngắn hạn khác 75 78 77 90  Chi phí tài chính -66 -134 -162 -155 
Tổng tài sản ngắn hạn 5.405 7.333 7.144 8.974  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 57 71 77 84  Chi phí bán hàng -1.170 -1.362 -1.421 -1.684 
+ GTCL Tài sản cố định 719 924 932 1.230  Chi phí quản lý doanh nghiệp -346 -476 -506 -601 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.204 1.506 1.349 1.772 
+ Tài sản dài hạn dở dang 71 28 33 33  Thu nhập khác 2 0 -3 0 
+ Đầu tư dài hạn 0 0 0 0  Lợi nhuận trước thuế 1.206 1.507 1.346 1.773 
+ Tài sản dài hạn khác 185 247 297 292  Lợi nhuận ròng 960 1.194 1.069 1.408 
Tổng tài sản dài hạn 1.033 1.270 1.339 1.638  Lợi nhuận chia cho cổ đông 960 1.194 1.069 1.408 
Tổng tài sản 6.438 8.603 8.483 10.612  Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 
+ Nợ ngắn hạn 2.677 4.018 3.232 4.409           
Trong đó: vay ngắn hạn 1.558 2.611 1.839 2.846  EPS cơ bản (VND) 5.365 4.931 4.308 5.776 
+ Nợ dài hạn 16 8 9 9  Giá trị sổ sách (VND) 22.425 20.326 23.047 26.830 
Trong đó: vay dài hạn 8 4 0 0  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 1.800 1.800 1.800 1.800 
Tổng nợ phải trả 2.693 4.026 3.242 4.418  EBIT 1.267 1.622 1.500 1.920 
+ Vốn góp 1.670 2.253 2.276 2.310  EBITDA 1.309 1.683 1.571 2.017 
+ Thặng dư vốn cổ phần 925 968 991 991           
+ Lợi nhuận chưa phân phối 885 1.045 1.605 2.469  Tăng trưởng         
+ Quỹ khác 265 311 369 423  Doanh thu 32,7% 16,7% 3,0% 14,3% 
Vốn chủ sở hữu 3.745 4.577 5.242 6.194  EBITDA 30,7% 28,6% -6,7% 28,4% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 6.438 8.603 8.483 10.612  EBIT 31,6% 28,1% -7,5% 27,9% 
      Lợi nhuận ròng 32,4% 24,4% -10,4% 31,7% 
Lưu chuyển tiền tệ          Vốn chủ sở hữu 27,0% 22,2% 14,5% 18,2% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh -302 -661 1.496 -150  Vốn điều lệ 54,5% 34,9% 1,0% 1,5% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -169 -222 -84 -395  Tổng tài sản 43,3% 33,6% -1,4% 25,1% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính 503 771 -1.085 625           
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 32 -112 327 80  Định giá         
Tiền đầu kỳ 175 207 95 422  PE 17,4 17,3 18,8 14,5 
Tiền cuối kỳ 207 95 422 502  PB 3,7 4,1 3,6 3,1 
          Giá/Doanh thu 1,0 1,1 1,1 1,0 
Các hệ số khả năng thanh toán          Tỷ suất cổ tức 1,9% 2,1% 2,2% 2,2% 
Hệ số thanh toán hiện hành 2,02 1,83 2,21 2,04  EV/EBITDA 15,7 12,2 13,1 10,2 
Hệ số thanh toán nhanh 0,14 0,06 0,16 0,15  EV/Doanh thu 1,4 1,2 1,2 1,0 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,08 0,02 0,13 0,11           
Nợ ròng / EBITDA 0,79 1,15 1,25 0,93  Các hệ số khả năng sinh lời         
Khả năng thanh toán lãi vay 20,73 14,06 9,72 13,05  Tỷ suất lợi nhuận gộp 19,1% 20,4% 19,6% 21,0% 
Ngày phải thu 1,2 1,1 1,2 1,3  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 8,6% 9,5% 8,6% 9,6% 
Ngày phải trả 9,6 13,9 15,2 12,5  Tỷ suất lợi nhuận ròng 6,6% 7,0% 6,1% 7,0% 
Ngày tồn kho 129,5 161,7 176,0 170,4  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 8,0% 8,0% 8,1% 8,4% 
          Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 2,4% 2,8% 2,9% 3,0% 
Cơ cấu vốn          ROE 28,7% 28,7% 21,8% 24,6% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,58 0,53 0,62 0,58  ROA 17,6% 15,9% 12,5% 14,7% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,42 0,47 0,38 0,42  ROIC 22,0% 20,6% 16,7% 18,9% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,72 0,88 0,62 0,71       

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,42 0,57 0,35 0,46       

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,42 0,57 0,35 0,46       

Nguồn: Công ty, SSI dự báo 
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PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 

Tỷ đồng 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20  Tỷ đồng 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 
Bảng cân đối kế toán          Báo cáo kết quả hoạt đồng kinh doanh         
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 302 230 232 422  Doanh thu thuần 5.001 2.745 3.922 5.843 
+ Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0  Giá vốn hàng bán -3.951 -2.271 -3.188 -4.666 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 139 130 152 100  Lợi nhuận gộp 1.050 473 734 1.177 
+ Hàng tồn kho 6.589 6.430 6.326 6.545  Doanh thu hoạt động tài chính 4 -3 1 1 
+ Tài sản ngắn hạn khác 67 74 76 77  Chi phí tài chính -46 -42 -43 -32 
Tổng tài sản ngắn hạn 7.097 6.863 6.786 7.144  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 76 77 76 77  Chi phí bán hàng -368 -289 -319 -445 
+ GTCL Tài sản cố định 936 938 931 932  Chi phí quản lý doanh nghiệp -128 -96 -113 -168 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 512 43 260 534 
+ Tài sản dở dang dài hạn 30 31 31 33  Thu nhập khác 0 0 -4 1 
+ Đầu tư dài hạn 0 0 0 0  Lợi nhuận trước thuế 512 43 256 535 
+ Tài sản dài hạn khác 250 253 268 297  Lợi nhuận ròng 408 32 202 427 
Tổng tài sản dài hạn 1.292 1.299 1.305 1.339  Lợi nhuận chia cho cổ đông 408 32 202 427 
Tổng tài sản 8.389 8.162 8.091 8.483  Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 
                    
+ Nợ ngắn hạn 3.396 3.453 3.180 3.232  EPS cơ bản (VND) 0 0 0 0 
Trong đó: vay ngắn hạn 2.412 2.644 2.257 1.839  Giá trị sổ sách (VND) 22.129 20.867 21.764 23.030 
+ Nợ dài hạn 8 8 8 9  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 552 87 297 565 
Trong đó: vay dài hạn 4 4 4 0  EBIT 569 105 314 582 
Tổng nợ phải trả 3.404 3.461 3.188 3.242           
+ Vốn góp 0 0 0 0  Tăng trưởng         
+ Thặng dư vốn cổ phần 968 968 968 991  Doanh thu 4,5% -7,3% -0,3% 9,8% 
+ Lợi nhuận chưa phân phối 1.045 671 671 671  EBITDA -2,0% -57,5% 2,4% 6,1% 
+ Quỹ khác 2.972 3.062 3.264 3.580  EBIT -2,7% -62,4% -0,1% 7,3% 
Vốn chủ sở hữu 4.986 4.701 4.903 5.242  Lợi nhuận ròng -4,8% -81,3% -2,8% 10,1% 
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 8.389 8.162 8.091 8.483  Vốn chủ sở hữu 23,4% 14,9% 19,0% 14,5% 
           Vốn điều lệ 34,9% 1,2% 1,2% 1,0% 
Lưu chuyển tiền tệ          Tổng tài sản 36,4% 25,0% 6,1% -1,4% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 435 -59 392 728           
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -29 -23 -9 -24  Các hệ số khả năng sinh lời         
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -199 10 -381 -515  Tỷ suất lợi nhuận gộp 21,0% 17,3% 18,7% 20,2% 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 207 -72 2 190  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 11,0% 3,2% 7,7% 9,6% 
Tiền đầu kỳ 95 302 230 232  Tỷ suất lợi nhuận ròng 8,2% 1,2% 5,2% 7,3% 
Tiền cuối kỳ 302 230 232 422  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 7,4% 10,5% 8,1% 7,6% 
           Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 2,6% 3,5% 2,9% 2,9% 
Các hệ số khả năng thanh toán                   
Hệ số thanh toán hiện hành 2,09 1,99 2,13 2,21  Cơ cấu vốn         
Hệ số thoanh toán nhanh 0,13 0,10 0,12 0,16  Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,59 0,58 0,61 0,62 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,09 0,07 0,07 0,13  Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,41 0,42 0,39 0,38 
Nợ ròng / EBITDA 3,71 23,06 6,45 2,44  Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,68 0,74 0,65 0,62 
Khả năng thanh toán lãi vay 13,67 1,96 7,30 19,40  Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,48 0,56 0,46 0,35 
      Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,48 0,56 0,46 0,35 

Nguồn: Công ty, SSI dự báo 
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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 mọi sự 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. 
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