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NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG 
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 89 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 2.046 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 68 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 tuần 
(‘000 VND) 30,05/13,1 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 85.500 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu 
USD) 0,09 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 2,04 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 9,08 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 0 

Tỷ lệ sở hữu BLĐ (%) N.a 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

STK được thành lập vào năm 2000 và sản xuất sợi DTY từ 
nguyên liệu sợi POY. Công ty xuất khẩu phần lớn sản phẩm 
sang Châu Âu (chủ yếu là Thổ Nhĩ Kỳ) và các quốc gia Châu 
Á khác. Công ty cũng bán cho các công ty FDI tại Việt Nam. 
Khách hàng là các công ty dệt may có thương hiệu chính như 
Nike, Adidas, Uniqlo, Decathlon, Puma, Columbia, Guess,… 
STK có hai nhà máy, một nhà máy tại KCN Bắc Củ Chi, 
TP.HCM, và một nhà máy tại Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh với 
tổng công suất thiết kế là 44.500 tấn trong năm 2015. Công 
ty đang mở rộng công suất ước tính đạt 52.000 tấn trong 
năm 2016 và 60.000 tấn trong năm 2017. 

 

 

Triển vọng tích cực trong ngắn hạn và mở rộng công 
suất hoạt động trong trung hạn 

Quan điểm đầu tư: STK gần đây đã tổ chức một cuộc họp với các chuyên viên phân tích để cập 
nhật về kết quả kinh doanh năm 2020 cũng như kế hoạch trung hạn của Công ty về việc mở rộng 
công suất hoạt động. Ban lãnh đạo STK tái khẳng định khả năng gia tăng tỷ trọng sợi tái chế lên 
ít nhất 50% trong tổng doanh thu trong năm 2021 (2020: 44%) và lên 100% tổng doanh thu của 
Công ty vào năm 2025, sẽ thúc đẩy đáng kể tỷ suất lợi nhuận gộp và lợi nhuận tổng thể trong 
những năm tới. Chúng tôi đánh giá tích cực đối với kế hoạch này, với điều kiện kế hoạch mở rộng 
công suất hoạt động của công ty thành hiện thực. Nhu cầu sợi tái chế kỳ vọng tiếp tục gia tăng 
do các thương hiệu quần áo thể thao lớn cam kết tăng cường sử dụng nguyên liệu tái chế trong 
giai đoạn 2021-2030. Trong khi cạnh tranh trong phân khúc này là một yếu tố cần xem xét, các 
đối thủ cạnh tranh sẽ mất thời gian để tìm hiểu các vấn đề kỹ thuật, chứng minh chất lượng sản 
phẩm và thiết lập mối quan hệ với cả nhà cung cấp hạt nhựa tái chế và khách hàng. Nói cách 
khác, STK có lợi thế vượt trội đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi cho rằng STK xứng 
đáng được đánh giá lại nhờ kết quả kinh doanh cơ bản trong năm 2020 và triển vọng tích cực 
như đề cập ở trên. Do đó, chúng tôi nâng hệ số P/E mục tiêu từ 7x lên 9x để đạt mức giá mục 
tiêu 1 năm là 33.900 đồng/cp (tăng 15,7% so với giá hiện tại) dựa trên EPS bình quân năm 2021F 
và 2022F và chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu. 

 

 

 

 

KHẢ QUAN – Giá mục tiêu 1 năm: 33.900 đồng/cp 
Giá hiện tại: 31.350 đồng/cp 

 

Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (STK: HOSE) 
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Kết quả kinh doanh năm 2020 - Mở rộng thị phần, sợi tái chế ngày càng trở thành một thành 
phần có giá trị trong tổng doanh thu thuần 

(tỷ đồng) 2020 2019 YoY 
% hoàn thành kế 

hoạch năm 
TSLN 

2020 2019 
Doanh thu thuần 1.766 2.229 -20,8% 98%   

Lợi nhuận gộp 255 354 -27,9%  14,5% 15,9% 
Lợi nhuận hoạt động 176 270 -34,9%  10,0% 12,1% 
EBIT 181 284 -36,3%  10,2% 12,7% 
EBITDA 313 421 -25,6%  17,7% 18,9% 
Lợi nhuận trước thuế 163 253 -35,4%  9,3% 11,3% 
Lợi nhuận ròng 143 214 -33,1% 110% 8,1% 9,6% 
Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ 
đông công ty mẹ 

143 214 -33,1%  8,1% 9,6% 

Nguồn: STK, SSI Research 

Lũy kế năm 2020, STK đạt 1,8 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (-20,8% so với cùng kỳ) và 143 tỷ đồng lợi nhuận 
sau thuế (-33,1% so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 98% và 110% doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của công 
ty trong năm. Kết quả này tích cực hơn nhiều so với dự báo trước đây của chúng tôi (lợi nhuận ròng giảm -41% 
so với cùng kỳ), do mức tăng trưởng ấn tượng và bất ngờ trong Q4/2020. Chúng tôi đã tóm tắt kết quả Q4/2020 
trong báo cáo gần đây [link]. 

Sợi tái chế tỏa sáng hơn so với sợi nguyên sinh trong năm 2020 

Tiếp tục đà phục hồi trong Q3, sợi tái chế tăng mạnh +34% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu từ sợi nguyên 
sinh giảm -28% so với cùng kỳ trong Q4/2020. Như vậy, doanh thu từ sợi tái chế chiếm tỷ trọng 58,4% trong tổng 
doanh thu Q4/2020, lần đầu tiên vượt sợi nguyên sinh. Nhìn chung trong năm 2020, sợi tái chế hòa toàn tỏa sáng 
hơn sợi nguyên sinh, chứng tỏ khả năng phục hồi nhanh chóng và đạt kết quả vững chắc do: (i) quần áo thể thao 
bị ảnh hưởng ít hơn bởi nhu cầu tiêu thụ trong thời kỳ dịch bệnh; và (ii) các thương hiệu quần áo thể thao là một 
trong những thương hiệu phục hồi đầu tiên, với mức tồn kho tốt kể từ Q3. Hầu hết các thương hiệu quần áo thể 
thao (Nike, Adidas, Puma, v.v. là khách hàng đầu cuối của STK) vẫn cam kết gia tăng tỷ trọng sợi tái chế trong 
sản xuất tới 100% vào năm 2025-2030. 

 Cơ cấu doanh thu theo quý 

 Sản lượng 
Giá bán 

bình quân 
Cơ cấu 

doanh thu 
TSLNG 

Chênh 
lệch giá 

Lợi 
nhuận 

ròng 
Sợi nguyên 

sinh 
-18% YoY -17% YoY 

56% (2019: 
65%) 

8,4% (2019: 
12.6%) 

-9,2% 
YoY 

-81% 
YoY 

Sợi tái chế +3,7% YoY -3,6% YoY 
44% (2019: 

35%) 
22% (2019: 

22%) 
+1,9% 

YoY 
+3% 

YoY 

Tổng cộng -12,5% YoY -9,5% YoY 100% 14,5% 
(2019: 16%) 

-2,1% 
YoY 

-33,1% 
YoY 

Nguồn: Công ty, SSI Research 

 

 Nguồn: Công ty, SSI Research 
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https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Triển vọng năm 2021 - Các đơn hàng sợi tái chế vẫn tăng mạnh và gia tăng tỷ trọng sợi giá 
trị giá tăng trong cơ cấu doanh thu 

• Năm 2021, STK dự kiến doanh thu thuần đạt 2,4 nghìn tỷ đồng (+34% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 
212,8 tỷ đồng (+48% so với cùng kỳ), với giả định chính rằng giá bán bình quân và giá hạt nhựa PET lần 
lượt tăng 11% và 17%, và tổng doanh thu từ sợi tái chế sẽ đạt 55%. Ban lãnh đạo tin rằng điều này có thể đạt 
được bằng cách gia tăng đơn đặt hàng sợi tái chế và sợi giá trị gia tăng trong cơ cấu doanh thu. 

• Theo ban lãnh đạo, tổng doanh thu từ sợi tái chế đạt 55% trong hai tháng đầu năm 2021, với xu hướng tăng 
giá bán bình quân. 

• Chính sách cổ tức cho năm 2021: 5% tiền mặt và 10% cổ phiếu, tương ứng với tỷ suất cổ tức là 1,9% (năm 
2020: 5,6%). STK có khả năng sẽ chia cổ phiếu thưởng để tài trợ cho các dự án mới. 

• Xu hướng mặc đồ thể thao xuống phố (athleisure) và trang phục thể thao vẫn là sở thích của khách hàng, 
thúc đẩy nhu cầu về sợi tái chế. Điều này là do tất cả các thương hiệu quần áo thể thao lớn đã công bố cam 
kết sử dụng nguyên vật liệu tái chế (Nike và Adidas cam kết sử dụng 100% sợi tái chế vào năm 2024, Inditex 
cam kết sử dụng 100% sợi tái chế vào năm 2025...). 

Kế hoạch trung hạn - Tích cực mở rộng công suất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về sợi tái chế 

• Nhà máy mới Tây Ninh (tại tỉnh Tây Ninh): Nhà máy mới này được thiết kế với công suất 60 nghìn tấn/năm. 
Giai đoạn đầu tiên (35 nghìn tấn/năm hoặc tương đương mức tăng +55% công suất hoạt động) sẽ được khởi 
công xây dựng vào Q2/2021 và bắt đầu hoạt động vào Q1/2023. Giai đoạn hai (25 nghìn tấn/năm) sẽ bắt 
đầu được xây dựng vào Q2/2023 và bắt đầu hoạt động vào năm 2025. Nhà máy này sẽ sản xuất sợi tái chế 
(75% công suất) cũng như sợi đặc biệt và sợi giá trị gia tăng (25% công suất). 

• Liên minh dệt may sợi (tại tỉnh Sóc Trăng): Nhà máy trong liên minh này (STK và 2 công ty có vốn đầu tư 
FDI) được thiết kế với công suất 20 nghìn tấn/năm. STK sẽ chỉ cung cấp sợi nguyên sinh cho các nhà máy 
dệt và nhuộm trong mối quan hệ hợp tác này (sợi sản xuất ở đây không phải để bán trên thị trường). Giai 
đoạn đầu tiên (10 ngìn tấn/năm) sẽ bắt đầu được xây dựng vào năm 2022 và bắt đầu hoạt động vào Q1/2024. 
Giai đoạn hai (10 nghìn tấn/năm) sẽ bắt đầu được xây dựng vào năm 2023 và bắt đầu hoạt động vào năm 
2025. Mỗi công ty sẽ xây dựng nhà máy riêng và nhà máy may sẽ được khởi công trong năm nay. 

Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về vốn đầu tư và nguồn vốn tài trợ của các dự án này sau ĐHCĐ. 

Bộ Công Thương áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sợi nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và 
Malaysia 

Mức thuế chính thức sẽ được Bộ Công Thương công bố trong tháng này. So với giá bán bình quân hiện tại của sợi 
nguyên sinh nhập khẩu từ Trung Quốc, ban lãnh đạo cho rằng nếu mức thuế suất áp dụng là 20% hoặc cao hơn, 
chính sách bảo hộ này có thể hạn chế khối lượng sợi nhập khẩu vào Việt Nam và tạo cơ hội cho sợi nguyên sinh 
của STK cạnh tranh trong thị trường trong nước. Theo VCOSA, sợi nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 51% tổng sản 
lượng sợi nhập khẩu trong năm 2020. Ban lãnh đạo tin rằng sợi nguyên sinh của STK có thể cạnh tranh với 20% 
phân khúc sợi nguyên sinh cao cấp trong những điều kiện này. 

 

 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Ước tính và quan điểm đầu tư 

Chúng tôi điều chỉnh ước tính cho năm 2021 và 2022 dựa trên kết quả thực tế của năm 2020. Năm 2021, chúng 
tôi ước tính doanh thu thuần đạt 2,4 nghìn tỷ đồng (+34,3% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng đạt 238 tỷ đồng 
(+66% so với cùng kỳ). Các giả định của chúng tôi như sau: 

• Giá bán bình quân của sợi nguyên sinh phục hồi 9% so với cùng kỳ, trong khi giá bán bình quân của sợi tái 
chế vẫn ổn định. 

• Giá hạt nhựa PET bình quân của sợi nguyên sinh tăng 17% so với cùng kỳ, trong khi giá hạt nhựa PET của 
sợi tái chế không đổi. 

• Tỷ suất lợi nhuận gộp tiếp tục cải thiện và đạt 17,3% do tỷ trọng doanh thu của sợi tái chế cao hơn (55%). 

Năm 2022, chúng tôi ước tính doanh thu thuần đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (+9,1% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng 
đạt 291 tỷ đồng (+18,2% so với cùng kỳ), và tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 18,5% do tỷ trọng 60% sợi tái chế trong 
tổng doanh thu. Khấu hao cho các nhà máy mới vẫn chưa được tính đến và sẽ có hiệu lực vào năm 2023. 

(tỷ đồng) 2018 2019 2020 2021F 2022F 
Doanh thu thuần 2.408 2.229 1.766 2.381 2.598 
Tăng trưởng doanh thu thuần 21,0% -7,4% -20,8% 34,9% 9,1% 
Lợi nhuận gộp 335 354 255 411 481 
Tỷ suất lợi nhuận gộp 13,9% 15,9% 14,5% 17,3% 18,5% 
Lợi nhuận tài chính 11 14 12 9 11 
Chi phí tài chính -53 -35 -23 -36 -45 
SG&A -90 -85 -81 -101 -110 
Thu nhập ròng khác -3 5 0 0 0 
Lợi nhuận trước thuế 199 253 163 283 336 
Lợi nhuận ròng 178 214 143 249 295 
Tăng trưởng lợi nhuận ròng 79,0% 20,2% -33,1% 73,5% 18,6% 
Tỷ suất lợi nhuận ròng 7,4% 9,6% 8,1% 10,4% 11,4% 
EPS (đồng) 2.976 3.163 2.028 3.649 4.329 

Nguồn: Công ty, SSI Research 

Cổ phiếu STK đang giao dịch ở mức giá 29.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng với P/E 2021 và 2022 lần lượt là 8x và 
6,8x. Hệ số này thấp hơn nhiều so với P/E bình quân hiện tại của ngành là 12x. Chúng tôi cho rằng STK xứng đáng 
đánh giá lại nhờ cả kết quả kinh doanh trong năm 2020 và triển vọng tích cực đã đề cập ở trên. Do đó, chúng tôi 
nâng hệ số P/E mục tiêu từ 7x lên 9x, cao hơn hệ số P/E bình quân lịch sử của STK là 8x trong giai đoạn 2017-
2020. Do đó, chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu mới là 33.900 đồng/cổ phiếu (+15,7% so với giá hiện tại) và 
chúng tôi lặp lại khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu STK. 

Rủi ro đối với khuyến nghị của chúng tôi: Nhu cầu sợi nguyên sinh phục hồi chậm hơn ước tính.

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ VND 2019 2020 2021F 2022F  Tỷ VND 2019 2020 2021F 2022F 
Bảng cân đối kế toán          Báo cáo kết quả kinh doanh         
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 150 95 162 271  Doanh thu thuần 2.229 1.766 2.381 2.598 
+ Đầu tư ngắn hạn 80 26 0 0  Giá vốn hàng bán -1.875 -1.510 -1.970 -2.117 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 98 98 132 144  Lợi nhuận gộp 354 255 411 481 
+ Hàng tồn kho 525 401 658 707  Doanh thu hoạt động tài chính 14 12 9 11 
+ Tài sản ngắn hạn khác 26 14 19 21  Chi phí tài chính -35 -23 -36 -45 
Tổng tài sản ngắn hạn 880 634 971 1.142  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0  Chi phí bán hàng -27 -24 -32 -35 
+ GTCL Tài sản cố định 1.048 914 1.023 1.275  Chi phí quản lý doanh nghiệp -58 -57 -69 -75 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 248 163 284 336 
+ Tài sản dài hạn dở dang 1 1 1 1  Thu nhập khác 5 0 0 0 
+ Đầu tư dài hạn 2 19 1 1  Lợi nhuận trước thuế 253 163 283 336 
+ Tài sản dài hạn khác 141 137 179 192  Lợi nhuận ròng 214 143 249 295 
Tổng tài sản dài hạn 1.192 1.070 1.203 1.469  Lợi nhuận chia cho cổ đông 214 143 249 295 
Tổng tài sản 2.071 1.703 2.174 2.611  Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 
+ Nợ ngắn hạn 824 569 748 804       

Trong đó: vay ngắn hạn 510 223 296 318  EPS cơ bản (VND) 3.163 2.028 3.649 4.329 
+ Nợ dài hạn 164 52 197 318  Giá trị sổ sách (VND) 15.314 15.866 18.015 21.843 
Trong đó: vay dài hạn 164 52 197 318  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 1.500 1.500 500 500 
Tổng nợ phải trả 988 621 946 1.122  EBIT 284 181 314 376 
+ Vốn góp 707 707 707 707  EBITDA 421 314 455 524 
+ Thặng dư vốn cổ phần 35 35 35 35       

+ Lợi nhuận chưa phân phối 340 381 527 788  Tăng trưởng     

+ Quỹ khác 1 -41 -41 -41  Doanh thu -7,4% -20,8% 34,9% 9,1% 
Vốn chủ sở hữu 1.083 1.082 1.228 1.489  EBITDA 13,3% -25,4% 45,2% 15,0% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 2.071 1.703 2.174 2.611  EBIT 24,2% -36,3% 74,0% 19,7% 
      Lợi nhuận ròng 20,2% -33,1% 73,5% 18,6% 
Lưu chuyển tiền tệ      Vốn chủ sở hữu 19,1% -0,1% 13,5% 21,3% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 171 443 184 400  Vốn điều lệ 18,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -35 41 -233 -400  Tổng tài sản -2,3% -17,8% 27,6% 20,1% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -139 -539 116 108       

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -3 -55 67 109  Định giá     

Tiền đầu kỳ 153 150 95 162  PE 5,5 13,9 8 6,8 
Tiền cuối kỳ 150 95 162 271  PB 1,1 1,8 1,7 1,7 
      Giá/Doanh thu 0,6 1,1 0,8 0,8 
Các hệ số khả năng thanh toán      Tỷ suất cổ tức 8,5% 5,3% 1,7% 1,7% 
Hệ số thanh toán hiện hành 1,07 1,11 1,3 1,42  EV/EBITDA 3,4 4,6 3,2 2,8 
Hệ số thanh toán nhanh 0,4 0,38 0,39 0,52  EV/Doanh thu 0,6 0,8 0,6 0,6 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,28 0,21 0,22 0,34       

Nợ ròng / EBITDA 1,36 1,12 0,56 0,66  Các hệ số khả năng sinh lời     

Khả năng thanh toán lãi vay 9,23 10,46 10,13 9,4  Tỷ suất lợi nhuận gộp 15,9% 14,5% 17,3% 18,5% 
Ngày phải thu 15,4 19,3 16,7 18,4  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 12,1% 10,0% 13,1% 14,4% 
Ngày phải trả 44,5 59,3 55,8 61  Tỷ suất lợi nhuận ròng 9,6% 8,1% 10,4% 11,4% 
Ngày tồn kho 102,2 111,8 98 117,6  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 
      Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 2,6% 3,2% 2,9% 2,9% 
Cơ cấu vốn      ROE 19,8% 13,2% 21,5% 21,7% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,52 0,64 0,57 0,57  ROA 10,4% 7,6% 12,8% 12,3% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,48 0,36 0,43 0,43  ROIC 14,0% 10,2% 17,9% 17,2% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,91 0,57 0,77 0,75       

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,62 0,25 0,4 0,43       

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,47 0,21 0,24 0,21       

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 200 133 106 95  Doanh thu thuần 617 252 328 569 
+ Đầu tư ngắn hạn 65 45 0 26  Giá vốn hàng bán -522 -232 -288 -469 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 122 46 98 98  Lợi nhuận gộp 95 20 40 100 
+ Hàng tồn kho 432 479 444 401  Doanh thu hoạt động tài chính 4 1 3 4 
+ Tài sản ngắn hạn khác 19 27 24 14  Chi phí tài chính -16 3 -5 -6 
Tổng tài sản ngắn hạn 838 730 672 634  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0  Chi phí bán hàng -10 -4 -2 -8 
+ GTCL Tài sản cố định 1.014 981 947 914  Chi phí quản lý doanh nghiệp -16 -13 -13 -16 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 58 8 23 74 
+ Tài sản dở dang dài hạn 1 1 1 1  Thu nhập khác 0 0 0 0 
+ Đầu tư dài hạn 7 7 14 19  Lợi nhuận trước thuế 58 8 23 75 
+ Tài sản dài hạn khác 140 138 136 137  Lợi nhuận ròng 52 3 20 68 
Tổng tài sản dài hạn 1.162 1.126 1.098 1.070  Lợi nhuận chia cho cổ đông 52 3 20 68 
Tổng tài sản 2.000 1.857 1.770 1.703  Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 
            

+ Nợ ngắn hạn 744 776 701 569  EPS cơ bản (VND) 0 0 0 0 
Trong đó: vay ngắn hạn 457 500 513 223  Giá trị sổ sách (VND) 16.050 14.044 14.329 15.296 
+ Nợ dài hạn 121 88 56 52  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 63 13 27 78 
Trong đó: vay dài hạn 121 87 56 52  EBIT 96 46 60 111 
Tổng nợ phải trả 865 863 757 621       

+ Vốn góp 0 0 0 0  Tăng trưởng     

+ Thặng dư vốn cổ phần 35 35 35 35  Doanh thu 1,9% -48,9% -40,9% -1,1% 
+ Lợi nhuận chưa phân phối 340 237 237 237  EBITDA -7,2% -56,7% -37,9% -2,8% 
+ Quỹ khác 761 721 741 809  EBIT -6,3% -82,7% -57,3% -3,1% 
Vốn chủ sở hữu 1.135 993 1.013 1.082  Lợi nhuận ròng 0,3% -95,0% -61,0% 28,4% 
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 2.000 1.857 1.770 1.703  Vốn chủ sở hữu 18,1% 1,5% -1,6% -0,1% 
       Vốn điều lệ 18,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Lưu chuyển tiền tệ      Tổng tài sản -6,2% -17,4% -18,1% -17,8% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 139 -58 50 313       

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư 16 15 40 -31  Các hệ số khả năng sinh lời     

Dòng tiền từ hoạt động tài chính -106 -23 -117 -293  Tỷ suất lợi nhuận gộp 15,4% 8,0% 12,3% 17,5% 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 -66 -27 -11  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 9,8% 4,9% 7,7% 13,6% 
Tiền đầu kỳ 150 200 133 106  Tỷ suất lợi nhuận ròng 8,4% 1,1% 6,1% 12,0% 
Tiền cuối kỳ 200 133 106 95  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 1,6% 1,6% 0,7% 1,3% 
       Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 2,5% 5,0% 4,0% 2,8% 
Các hệ số khả năng thanh toán           

Hệ số thanh toán hiện hành 1,13 0,94 0,96 1,11  Cơ cấu vốn     

Hệ số thoanh toán nhanh 0,52 0,29 0,29 0,38  Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,57 0,53 0,57 0,64 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,36 0,23 0,15 0,21  Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,43 0,47 0,43 0,36 
Nợ ròng / EBITDA 3,94 9,88 7,71 1,61  Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,76 0,87 0,75 0,57 
Khả năng thanh toán lãi vay 11,76 2,81 6,76 22,59  Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,51 0,59 0,56 0,25 
      Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,4 0,5 0,51 0,21 

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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