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NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG 
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 277 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 6.380 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 105 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 tuần 
(‘000 VND) 65,2/13,6 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 2.848.781 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu 
USD) 

1,06 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ 
đồng) 157,87 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 3,02 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 0 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

Tập đoàn Dabaco được thành lập vào năm 1996 với vốn điều lệ 
ban đầu là 675 triệu đồng. Sau 16 năm phát triển, Dabaco đã trở 
thành một tập đoàn đa ngành với 27 đơn vị bao gồm nhà máy, 
công ty trách nhiệm hữu hạn, và các công ty liên kết. Công ty được 
cổ phần hóa vào năm 2005 và niêm yết trên sàn HNX vào ngày 
18/3/2008. DBC tiếp tục phát triển mô hình sản xuất phức hợp 
“Farm – Feed – Food” cùng với chuỗi siêu thị. Tập đoàn đang hoạt 
động trên nhiều lĩnh vực bao gồm sản xuất thức ăn gia súc, sản 
xuất giống, giết mổ gia cầm, chế biến thức ăn, bất động sản, xây 
dựng, và nhiều lĩnh vực khác. Thị phần thức ăn chăn nuôi của công 
ty hiện chiếm 3%. 

 

 

Mảng kinh doanh cốt lõi năm 2020 đạt kết quả ấn 
tượng 

Tóm tắt quan điểm đầu tư: Dabaco gần đây đã tổ chức cuộc họp với các chuyên viên phân 
tích để cập nhật về kết quả kinh doanh đầy ấn tượng trong năm 2020, cũng như cung cấp thông 
tin chi tiết về kế hoạch kinh doanh năm 2021. Nhìn chung, chúng tôi đã rút ra được một số kết 
quả tích cực từ cuộc họp. Kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2020 thể hiện chiến lược dài 
hạn của Tập đoàn là đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và mở rộng năng lực mảng chăn 
nuôi và đàn heo nái, kể cả trong những năm khó khăn 2016-2018. DBC có kế hoạch mở rộng 
đáng kể về sản lượng tiêu thụ trong năm 2021 bằng cách nâng cao công suất hoạt động của 
nhà máy hiện tại, cũng như hợp đồng canh tác. Kỳ vọng giá lợn hơi cao và ổn định trong năm 
2021 sẽ hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty. Trong giai đoạn 2022-
2023, các dự án chăn nuôi và trồng trọt mới đang được triển khai, điều này sẽ giúp mở rộng 
quy mô hơn nữa. Với tình hình tài chính mạnh như hiện tại, Tập đoàn có lợi thế để khai thác 
HORECA và mảng bất động sản để đạt lợi nhuận đột biến trong năm 2021, rất có thể sẽ vượt 
kế hoạch lợi nhuận ròng thận trọng của ban lãnh đạo trong năm. Năm 2021, chúng tôi ước tính 
doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 11,9 tỷ đồng (+18,9% so với cùng kỳ) và 
980 tỷ đồng (-30% so với cùng kỳ). Với mức giá hiện tại là 60.900 đồng/cp, DBC đang được 
giao dịch với hệ số P/E 2021 là 6,9x và EV/EBITDA là 5,1x, thấp hơn P/E trung bình của các 
công ty cùng ngành là 10x và EV/EBITDA là 6x. Chúng tôi áp dụng mức P/E mục tiêu không 
thay đổi là 8x và EPS năm 2021 là 8.797 đồng, và đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 70.400 đồng/cp 
(+15,6% so với giá hiện tại). Do đó, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu. 

 

KHẢ QUAN – Giá mục tiêu 1 năm: 70.400 đồng/cp 
Giá hiện tại: 60.900 đồng/cổ phiếu 

 
 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC: HOSE) 
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Kết quả kinh doanh năm 2020: Tất cả các mảng hoạt động cốt lõi đều tăng mạnh và cải 
thiện vị thế bảng cân đối kế toán 

(tỷ đồng) 2020 2019 YoY % KH năm 
Tỷ suất lợi nhuận 

2020 2019 
Doanh thu thuần 10.022 7.187 39,4%    

Lợi nhuận gộp 2.558 1.167 119,3%  25,5% 16,2% 
Lợi nhuận hoạt động 1.827 594 207,8%  18,2% 8,3% 
EBIT 1.861 627 196,9%  18,6% 8,7% 
EBITDA 2.327 939 147,8%  23,2% 13,1% 
Lợi nhuận trước thuế 1.554 345 350,4%  15,5% 4,8% 
Lợi nhuận ròng 1.400 305 358,9% 306% 14,0% 4,2% 
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty 
mẹ 

1.400 305 358,9%  14,0% 4,2% 

Nguồn: DBC, SSI Research 

Năm 2020, DBC đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế ngoạn mục lần lượt đạt 10 nghìn tỷ đồng (+39,4% so 
với cùng kỳ) và 1,4 nghìn tỷ đồng (+359% so với cùng kỳ), vượt 306% kế hoạch lợi nhuận ròng của công ty trong 
năm. Đây là mức cao kỷ lục đối với kết quả kinh doanh của Tập đoàn, được hỗ trợ bởi hoạt động kinh doanh cốt 
lõi tăng mạnh nhờ giá lợn hơi cao và ổn định trong suốt cả năm (giá lợn hơi trung bình tăng 55% so với cùng kỳ 
đạt ~ 75.000-80.000 đồng/kg). Sau thời gian dịch tả lợn Châu Phi (ASF) kéo dài trong năm 2019, nhiều hộ chăn 
nuôi quy mô vừa và nhỏ trên cả nước đã phá sản, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung thịt lợn trong năm 2020. Tính 
đến cuối năm 2020, tổng đàn lợn trên cả nước đạt 26 triệu con, bằng 85% số lượng trước ASF trong năm 2019, 
theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Khi giá lợn hơi tăng, việc mua lợn giống để nuôi thành đàn càng 
khó khăn hơn do giá thịt lợn vốn đã quá cao vào thời điểm đó. Do đó, nguồn cung lợn hơi khan hiếm và chủ yếu 
phụ thuộc vào các hộ chăn nuôi quy mô lớn nên giá lợn hơi ổn định ở mức cao trong suốt năm 2020. 

Giá thịt lợn (đồng/kg) 

 

Nguồn: MOF, SSI Research 

Thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi và chăn nuôi - động lực tăng trưởng chính 

Thức ăn chăn nuôi (chiếm tỷ trọng 32% doanh thu): Doanh thu từ thức ăn bán ra ngoài (321 nghìn tấn) đạt 3,3 
nghìn tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ), với sản lượng tăng 6% so với cùng kỳ và giá bán bình quân tăng 2% so với 
cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận gộp duy trì ở mức 14%, đây cũng là mức tỷ suất lợi nhuận gộp trung bình lịch sử của 
mảng thức ăn chăn nuôi. Giống vật nuôi (chiếm tỷ trọng 9% doanh thu) bao gồm doanh thu heo con cai sữa 
(192 nghìn con giống) đạt 590 tỷ đồng (+68% so với cùng kỳ), cũng như doanh thu gà giống (37,3 triệu con 
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giống) đạt 310 tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ). Tỷ suất lợi nhuận gộp của heo con cai sữa cải thiện từ 13% trong 
năm 2019 lên 33% trong năm 2020. Chăn nuôi (chiếm tỷ trọng 38% doanh thu) bao gồm doanh thu thịt lợn 
(47,4 nghìn tấn) đạt 3,5 nghìn tỷ đồng (+66% so với cùng kỳ) và doanh thu trứng (148 triệu quả trứng) đạt 272 
tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ). Giá lợn hơi trung bình đã tăng 55% so với cùng kỳ và sản lượng lợn hơi tăng 
7,1% so với cùng kỳ. Do đó, tỷ suất lợi nhuận gộp của lợn hơi đã cải thiện đáng kể từ 12,6% trong năm 2019 lên 
37,2% trong năm 2020, mức cao nhất trong lịch sử. 

Ngoài giá thịt lợn trên thị trường thuận lợi trong cả năm, kết quả khả quan năm 2020 như trên còn đến từ chiến 
lược dài hạn của Tập đoàn trong việc đầu tư vào mảng kinh doanh cốt lõi, từ việc mở rộng đàn lợn nái và năng lực 
chăn nuôi để tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô, và từ tận dụng R&D để giảm chi phí một cách hiệu quả trong 
giai đoạn 2016-2018 khi thị trường gặp khó khăn. Ví dụ, số lượng lợn con cai sữa trên một nái mỗi năm đã tăng 
lên và hệ số chuyển đổi thức ăn (thức ăn/kg) đã giảm trong năm 2020. 

Doanh thu khác (chiếm tỷ trọng 20% doanh thu) - HORECA và bất động sản tiếp tục mang lại dòng tiền tốt cho 
Tập đoàn. Năm 2021, tổng doanh thu khác đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+11,7% so với cùng kỳ), chủ yếu thông qua 
mảng siêu thị (chiếm tỷ trọng 29% doanh thu khác) và bất động sản (chiếm tỷ trọng 28% doanh thu khác). Tuy 
nhiên, hai mảng này lần lượt chiếm 31% và 42% lợi nhuận gộp cho mục ‘doanh thu khác’. 

Bảng cân đối kế toán cũng mạnh hơn từ trước đến nay. Năm 2020, tổng các khoản vay giảm đáng kể -42% so 
với cùng kỳ, giúp cải thiện tỷ lệ nợ/VCSH từ 1,5 trong năm 2019 về mức 0,8 trong năm 2020. Hệ số dự phòng 
tăng từ 2,2 trong năm 2019 lên 6 trong năm 2020. Hệ số thanh toán nhanh cải thiện từ 0,9 trong năm 2019 lên 
1,1 trong năm 2020. Điều này là do Tập đoàn đã đầu tư rất nhiều vào các trang trại chăn nuôi và con giống trong 
những năm trước đó. 

Cơ cấu doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp trong năm 2020  

  

Nguồn: Công ty, SSI Research  
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Triển vọng năm 2021 – Mảng kinh doanh không cốt lõi hỗ trợ lợi nhuận tăng mạnh 

Kế hoạch của công ty - mở rộng đáng kể sản lượng và tăng tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng trong doanh 
thu 

Năm 2021, Tập đoàn đặt kế hoạch đạt tổng doanh thu không bao gồm doanh thu bán hàng nội bộ là 12,1 nghìn 
tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế đạt 928 tỷ đồng (-40% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau 
thuế đạt 827 tỷ đồng (-41% so với cùng kỳ). Lợi nhuận trước thuế mảng cốt lõi ước tính đạt 761 đồng (chiếm 
82% tổng LNTT) và LNTT từ doanh thu khác ước tính đạt 167 tỷ đồng. 

Kế hoạch này được xây dựng dựa trên giả định giá lợn hơi trung bình giảm xuống mức 50.800 đồng/kg (-36% so 
với cùng kỳ). DBC cũng có kế hoạch tăng công suất hoạt động trên tất cả các nhà máy thức ăn chăn nuôi, chăn 
nuôi và trồng trọt, cũng như hợp đồng canh tác để thúc đẩy sản lượng tiêu thụ đáng kể trong năm 2021. Cụ thể, 
công ty giả định sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi tăng 20% so với cùng kỳ, sản lượng tiêu thụ lợn hơi tăng 
52% so với cùng kỳ và sản lượng tiêu thụ gà giống tăng 62% so với cùng kỳ (công suất hoạt động hiện tại là 60%-
80% tùy thuộc vào từng nhà máy). Ngoài ra, Tập đoàn sẽ tập trung vào việc gia tăng tỷ trọng các sản phẩm giá 
trị gia tăng trong doanh thu để cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp, chẳng hạn như thức ăn chăn nuôi cao cấp, trứng 
giá trị gia tăng (DHA và Omega-3) và trứng Devi. 

Trong 2 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu và LNTT đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+45% so với cùng kỳ) và 268 tỷ 
đồng (+7,3% so với cùng kỳ), hoàn thành khoảng 30% kế hoạch kinh doanh cả năm. 

Các dự án mới được lên kế hoạch trong năm 2021 

Nhà máy thức ăn chăn nuôi, con giống và trồng trọt 

Nhà máy mới Công suất thiết kế 
Cam kết (tỷ 

đồng) 
Tiến độ 

Bắt đầu hoạt 
động 

Nhà máy thức ăn thủy sản 
Nutreco 

70 nghìn tấn/năm 220 Hoạt động thử nghiệm Q2/2021 

Nhà máy chăn nuôi và trồng trọt 
Thanh Hóa 

79 nghìn con giống/năm, 186 nghìn con 
lợn thịt/năm 

655 Hoàn thành thủ tục pháp lý và giải 
phóng mặt bằng 

Q3/2022 

Nhà máy chăn nuôi Phú Thọ 34,5 nghìn con giống/năm 228 Bắt đầu xây dựng trong tháng 3/2021 Q3/2022 
Nhà máy chăn nuôi và trồng trọt 
Bình Phước 

153 nghìn cong giống/năm, 100 nghìn con 
lợn thịt/năm 

672 
Hoàn thành thủ tục pháp lý và giải 
phóng mặt bằng 

Q4/2022 

Nhà máy chăn nuôi Kim Bôi 120 nghìn con giống/năm 612 Bắt đầu xây dựng trong Q2/2021 Q1/2023 

Nguồn: Công ty, SSI Research 

Các dự án bất động sản 

Dự án Tổng diện tích mặt sàn (m2) Cam kết (tỷ đồng) Doanh thu (tỷ đồng) Tiến độ 

Lotus Centre (15 tầng) 48.400 545 845 
Đang hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào tháng 
5/2021 

Huyền Quang (30 tầng) 58.000 533 802 
Đnag xây dựng, dự kiến bàn giao trong 
Q2/2022 

Nguồn: Công ty, SSI Research 

Quan điểm của chúng tôi: 

Là công ty sản xuất gà giống hàng đầu cả nước (chiếm 30% thị phần) và dẫn đầu về sản xuất lợn giống tại miền 
Bắc, DBC chắc chắn có thể tận dụng lợi thế quy mô từ nhiều nhà máy được xây dựng trong giai đoạn 2016-2018. 
Do đó, công ty đặt mục tiêu mở rộng mạnh mẽ về sản lượng tiêu thụ trong trung hạn, chúng tôi cho rằng điều này 
là khả thi do nhiều hộ nông dân quy mô vừa và nhỏ vẫn chưa thể gia tăng đáng kể đàn lợn nái trong giai đoạn này 
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do giá lợn giống và các chi phí đầu vào khác giá cao. DBC có kế hoạch tăng công suất hoạt động tại nhà máy 
hiện tại và giảm thiểu việc bán lợn giống ra bên ngoài để thúc đẩy sản xuất lợn hơi trong Tập đoàn, nhằm tận dụng 
giá lợn hơi kỳ vọng tăng cao trong năm 2021. Các dự án mới nêu trên có thể bổ sung thêm 285 nghìn con lợn thịt 
và 268 nghìn con lợn giống so với công suất thiết kế, giúp công suất mảng chăn nuôi tăng 40% vào cuối năm 
2023. 

Giá hàng hóa có xu hướng tăng kể từ Q3/2020 do sự gián đoạn chuỗi cung ứng trong thời kỳ dịch bệnh trong năm 
2020. Ngô và bột đậu nành (SBM) là những mặt hàng tác động trực tiếp đến tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng thức 
ăn chăn nuôi. Theo Tổng cục thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2021, giá ngô và SBM nhập khẩu tăng lần lượt 
13% và 28%. Sự phục hồi của giá hàng hóa dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong ngắn hạn, do sự thiếu hụt nguồn cung 
và nhu cầu tăng lên trên toàn cầu. Do đó, chúng tôi ước tính yếu tố này sẽ tác động trực tiếp đến tỷ suất lợi nhuận 
gộp của mảng thức ăn chăn nuôi (chiếm 38% doanh thu) trong năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận gộp mảng chăn nuôi 
và giống vật nuôi cũng bị ảnh hưởng tiêu cực vì thức ăn chiếm 50-60% giá vốn heo con cai sữa và giá vốn hàng 
bán của lợn giống. 

Trong tương lai, chúng tôi cho rằng doanh thu bất động sản vẫn có thể mang lại dòng tiền dồi dào cho Tập đoàn 
và bổ sung vào nguồn lợi nhuận trong những năm tới. DBC có quỹ đất lớn tại tỉnh Bắc Ninh để triển khai các dự 
án khu dân cư mới (cũng như cụm công nghiệp) trong những năm tới. Dự án khu dân cư phức hợp khác đang 
được triển khai là dự án Vạn An, có tổng diện tích hơn 36 ha. Chúng tôi chưa có chi tiết về kế hoạch dài hạn của 
dự án này. 

Ước tính và định giá 

Năm 2021, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 11,9 nghìn tỷ đồng (+18,9% so với 
cùng kỳ) và 980 tỷ đồng (-30% so với cùng kỳ). Chúng tôi đưa ra các giả định như sau: 

• Giá lợn hơi trung bình đạt 65.000 đồng/kg (-19% so với cùng kỳ), cao hơn mức giả định của công ty là 
51.000 đồng/kg; Giá ngô và SBM lần lượt tăng 10% và 20%; 

• Tỷ suất lợi nhuận gộp của thức ăn, giống vật nuôi và chăn nuôi lần lượt giảm xuống 10%, 12% và 23%; Tỷ 
suất lợi nhuận gộp toàn Tập đoàn đạt 18,8% (2020: 25,5%) 

• Sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi tăng 12% so với cùng kỳ, sản lượng tiêu thụ lợn hơi tăng 35% so với 
cùng kỳ và sản lượng tiêu thụ gà giống tăng 50% so với cùng kỳ; 

• Doanh thu khác chiếm 20% tổng doanh thu, với mảng bất động sản đạt ~ 900 tỷ đồng sẽ được ghi nhận từ 
dự án Lotus Center. 

Với mức giá hiện tại là 60.900 đồng/cp, DBC đang được giao dịch với hệ số P/E 2021 là 6,9x và EV/EBITDA là 
5,1x, thấp hơn P/E trung bình của các công ty cùng ngành là 10x và EV/EBITDA là 6x. Với mức chiết khấu đối với 
vốn hóa thị trường của DBC so với các công ty cùng ngành, chúng tôi áp dụng mức P/E mục tiêu không thay đổi 
là 8x và EPS năm 2021 là 8.797 đồng, và đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 70.400 đồng/cp (+15,6% so với giá hiện 
tại). Do đó, chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu. 

Rủi ro đối với khuyến nghị: 

• Giá hàng hóa tiếp tục tăng và tỷ suất lợi nhuận gộp giảm. 

• Dịch bệnh bùng phát trở lại, đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi, là những yếu tố gây khó khăn cho giá lợn hơi.

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 2018 2019 2020 2021F  Tỷ VND 2018 2019 2020 2021F 
Bảng cân đối kế toán      Báo cáo kết quả kinh doanh     
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 150 165 244 533  Doanh thu thuần 6.674 7.187 10.022 11.914 
+ Đầu tư ngắn hạn 378 485 526 526  Giá vốn hàng bán -5.596 -6.020 -7.464 -9.680 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 346 411 451 578  Lợi nhuận gộp 1.079 1.167 2.558 2.234 
+ Hàng tồn kho 2.701 3.128 3.345 4.162  Doanh thu hoạt động tài chính 41 27 30 39 
+ Tài sản ngắn hạn khác 195 189 83 150  Chi phí tài chính -193 -295 -320 -332 
Tổng tài sản ngắn hạn 3.771 4.378 4.650 5.949  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 3 14 14 18  Chi phí bán hàng -258 -268 -380 -453 
+ GTCL Tài sản cố định 3.225 4.561 4.455 4.902  Chi phí quản lý doanh nghiệp -281 -294 -339 -405 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 387 339 1.549 1.085 
+ Tài sản dài hạn dở dang 1.213 500 782 782  Thu nhập khác 6 6 5 5 
+ Đầu tư dài hạn 87 86 102 102  Lợi nhuận trước thuế 393 345 1.554 1.089 
+ Tài sản dài hạn khác 50 53 97 97  Lợi nhuận ròng 360 305 1.400 980 
Tổng tài sản dài hạn 4.579 5.214 5.452 5.901  Lợi nhuận chia cho cổ đông 360 305 1.400 980 
Tổng tài sản 8.350 9.592 10.101 11.851  Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 
+ Nợ ngắn hạn 4.075 4.820 4.255 5.048       

Trong đó: vay ngắn hạn 2.711 3.238 2.158 2.807  EPS cơ bản (VND) 4.070 3.081 13.208 8.797 
+ Nợ dài hạn 1.528 1.746 1.640 1.936  Giá trị sổ sách (VND) 33.163 33.216 40.157 46.454 
Trong đó: vay dài hạn 1.287 1.415 1.244 1.452  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 1.000 500 1.500 2.500 
Tổng nợ phải trả 5.603 6.566 5.894 6.984  EBIT 582 627 1.864 1.422 
+ Vốn góp 828 911 1.048 1.048  EBITDA 842 939 2.330 1.775 
+ Thặng dư vốn cổ phần 418 418 418 418       

+ Lợi nhuận chưa phân phối 360 348 1.243 1.315  Tăng trưởng     

+ Quỹ khác 1.140 1.348 1.498 2.086  Doanh thu 14,0% 7,7% 39,4% 18,9% 
Vốn chủ sở hữu 2.747 3.026 4.207 4.867  EBITDA 56,0% 11,6% 148,1% -23,8% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 8.350 9.592 10.101 11.851  EBIT 46,0% 7,6% 197,3% -23,7% 
      Lợi nhuận ròng 80,0% -15,3% 358,9% -30,0% 
Lưu chuyển tiền tệ      Vốn chủ sở hữu 9,7% 10,2% 39,0% 15,7% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 229 495 2.263 493  Vốn điều lệ 0,0% 10,0% 15,0% 0,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -855 -874 -730 -800  Tổng tài sản 19,5% 14,9% 5,3% 17,3% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính 550 395 -1.454 596       

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -76 15 79 289  Định giá     
Tiền đầu kỳ 226 150 165 244  PE 6,4 7,9 4,3 7 
Tiền cuối kỳ 150 165 244 533  PB 0,8 0,7 1,4 1,3 
      Giá/Doanh thu 0,3 0,3 0,6 0,5 
Các hệ số khả năng thanh toán      Tỷ suất cổ tức 3,8% 2,1% 2,6% 4,1% 
Hệ số thanh toán hiện hành 0,93 0,91 1,09 1,18  EV/EBITDA 6,7 6,6 3,7 5,1 
Hệ số thanh toán nhanh 0,21 0,22 0,29 0,32  EV/Doanh thu 0,8 0,9 0,9 0,8 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,13 0,13 0,18 0,21       

Nợ ròng / EBITDA 4,12 4,44 1,64 1,94  Các hệ số khả năng sinh lời     
Khả năng thanh toán lãi vay 3,08 2,22 6,02 4,28  Tỷ suất lợi nhuận gộp 16,2% 16,2% 25,5% 18,8% 
Ngày phải thu 14,4 9,2 7,7 7,8  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 8,2% 8,3% 18,3% 11,6% 
Ngày phải trả 48,5 55,6 47 41  Tỷ suất lợi nhuận ròng 5,4% 4,2% 14,0% 8,2% 
Ngày tồn kho 154,6 176,7 158,3 141,5  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 3,9% 3,7% 3,8% 3,8% 
      Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 4,2% 4,1% 3,4% 3,4% 
Cơ cấu vốn      ROE 13,7% 10,6% 38,7% 21,6% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,33 0,32 0,42 0,41  ROA 4,7% 3,4% 14,2% 8,9% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,67 0,68 0,58 0,59  ROIC 8,5% 7,7% 22,0% 15,3% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 2,04 2,17 1,4 1,44       

Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,46 1,54 0,81 0,88       

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,99 1,07 0,51 0,58       

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 153 183 310 244  Doanh thu thuần 2.387 2.218 2.550 2.867 
+ Đầu tư ngắn hạn 493 503 498 526  Giá vốn hàng bán -1.767 -1.548 -1.870 -2.278 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 521 388 470 451  Lợi nhuận gộp 620 670 679 589 
+ Hàng tồn kho 3.359 3.630 3.477 3.345  Doanh thu hoạt động tài chính 5 10 6 9 
+ Tài sản ngắn hạn khác 200 105 112 83  Chi phí tài chính -85 -91 -81 -62 
Tổng tài sản ngắn hạn 4.726 4.810 4.867 4.650  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 15 14 14 14  Chi phí bán hàng -86 -87 -96 -112 
+ GTCL Tài sản cố định 4.499 4.510 4.526 4.455  Chi phí quản lý doanh nghiệp -82 -74 -81 -102 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 373 427 427 323 
+ Tài sản dở dang dài hạn 537 553 615 782  Thu nhập khác 2 2 1 0 
+ Đầu tư dài hạn 86 101 101 102  Lợi nhuận trước thuế 375 428 428 323 
+ Tài sản dài hạn khác 56 100 90 97  Lợi nhuận ròng 349 401 387 263 
Tổng tài sản dài hạn 5.193 5.279 5.347 5.452  Lợi nhuận chia cho cổ đông 349 401 387 263 
Tổng tài sản 9.920 10.089 10.214 10.101  Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 
           

+ Nợ ngắn hạn 4.497 4.584 4.396 4.255  EPS cơ bản (VND) 3.828 0 3.693 2.515 
Trong đó: vay ngắn hạn 2.939 3.054 2.564 2.158  Giá trị sổ sách (VND) 37.044 35.450 37.642 40.157 
+ Nợ dài hạn 2.048 1.791 1.874 1.640  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 458 520 499 385 
Trong đó: vay dài hạn 1.726 1.464 1.523 1.244  EBIT 569 633 616 509 
Tổng nợ phải trả 6.545 6.375 6.271 5.894       

+ Vốn góp 0 0 0 0  Tăng trưởng     
+ Thặng dư vốn cổ phần 418 418 418 418  Doanh thu 41,1% 38,6% 40,8% 37,5% 
+ Lợi nhuận chưa phân phối 348 0 0 0  EBITDA 224,6% 295,8% 221,3% 19,9% 
+ Quỹ khác 2.608 3.295 3.525 3.789  EBIT 366,7% 532,1% 339,4% 11,5% 
Vốn chủ sở hữu 3.375 3.714 3.944 4.207  Lợi nhuận ròng 1638,7% 5228,8% 1895,6% 2,0% 
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 9.920 10.089 10.214 10.101  Vốn chủ sở hữu 22,0% 35,0% 42,4% 39,0% 
      Vốn điều lệ 10,0% 15,0% 15,0% 15,0% 
Lưu chuyển tiền tệ      Tổng tài sản 14,2% 6,6% 10,2% 5,3% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 116 353 945 848       

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -140 -126 -235 -229  Các hệ số khả năng sinh lời     
Dòng tiền từ hoạt động tài chính 12 -197 -583 -686  Tỷ suất lợi nhuận gộp 26,0% 30,2% 26,6% 20,5% 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -12 30 127 -66  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 18,9% 22,9% 19,3% 13,1% 
Tiền đầu kỳ 165 153 183 310  Tỷ suất lợi nhuận ròng 14,6% 18,1% 15,2% 9,2% 
Tiền cuối kỳ 153 183 310 244  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 3,6% 3,9% 3,7% 3,9% 
      Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 3,4% 3,4% 3,2% 3,5% 
Các hệ số khả năng thanh toán           

Hệ số thanh toán hiện hành 1,05 1,05 1,11 1,09  Cơ cấu vốn     
Hệ số thoanh toán nhanh 0,26 0,23 0,29 0,29  Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,34 0,37 0,39 0,42 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,14 0,15 0,18 0,18  Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,66 0,63 0,61 0,58 
Nợ ròng / EBITDA 7,93 6,84 6,13 6,21  Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 1,94 1,72 1,59 1,4 
Khả năng thanh toán lãi vay 5,52 5,67 7,01 6,26  Nợ/Vốn chủ sở hữu 1,38 1,22 1,04 0,81 
      Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,87 0,82 0,65 0,51 

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. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
Hoàng Việt Phương     
Giám đốc Trung Tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
phuonghv@ssi.com.vn 

    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8729      
     
Chiến lược thị trường  Phân tích cổ phiếu KHCN  Dữ liệu 
Nguyễn Lý Thu Ngà  Ngô Thị Kim Thanh  Nguyễn Thị Kim Tân 
Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên hỗ trợ 
nganlt@ssi.com.vn  

 thanhntk@ssi.com.vn 
 tanntk@ssi.com.vn 

SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3051  SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3053   Tel: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8715 
     
Nguyễn Trọng Đình Tâm  Nguyễn Thị Thanh Tú, CFA   
Chuyên viên phân tích  Chuyên viên phân tích cao cấp   
tamntd@ssi.com.vn  

 tuntt@ssi.com.vn 
  

SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8713  SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8718    
     
Phân tích kỹ thuật  Lê Huyền Trang   
Lương Biện Nhân Quyền  Chuyên viên phân tích cao cấp   
Chuyên viên phân tích cao cấp  tranglh@ssi.com.vn  

  
quyenlbn@ssi.com.vn 

 SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8717    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321      
     

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
mailto:phuonghv@ssi.com.vn
mailto:nganlt@ssi.com.vn
mailto:thanhntk@ssi.com.vn
mailto:tanntk@ssi.com.vn
mailto:tamntd@ssi.com.vn
mailto:tuntt@ssi.com.vn
mailto:tranglh@ssi.com.vn
mailto:quyenlbn@ssi.com.vn

