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Tháng Tư, 2021 

CTCP LONG HẬU (HSX: LHG) 

KCN Long Hậu 3 đảm bảo nguồn thu cho ba năm tới 
 
Chỉ tiêu (tỉ đồng) Q4-FY20 Q3-FY20 +/- qoq Q4-FY19 +/- yoy 

Doanh thu thuần 184 72 154% 269 -32% 

Lợi nhuận sau thuế 65 23 179% 36 81% 

EBIT 70 22 211% 38 85% 

Tỷ suất EBIT 37,9% 31,0% 696bps 14,0% 2.391bps 

Nguồn: LHG, CTCK Rồng Việt 

2020: Lợi nhuận tăng trưởng nhờ mảng cho thuê đất KCN 

• DTT Q4 đạt 184 tỷ đồng (-32% yoy) do doanh thu cho thuê KCN giảm mạnh 41% yoy (chỉ 
đạt 130 tỷ đồng). Ngược lại, doanh thu cho thuê nhà xưởng tăng 17% yoy, lên 31 tỷ đồng. 
Biên LNG tăng từ 23% trong Q4-2019 lên 51%, chủ yếu nhờ biên LNG mảng cho thuê đất 
KCN cải thiện từ 18% lên 58%. Lợi nhuận gộp đạt 94 tỷ đồng (+55% yoy). 

• Cả năm 2020, doanh thu tăng 7,5% yoy (lên 644 tỷ đồng) do nhu cầu thuê đất KCN và nhà 
xưởng tăng cao. Biên LNG tăng từ 36% lên 46% và lợi nhuận gộp đạt 293 tỷ đồng (+37% 
yoy). Chi phí quản lý tăng 11% yoy, lên 65 tỷ đồng trong khi chi phí bán hàng duy trì ở 
mức 11 tỷ đồng. LNST tăng 40% yoy, lên 200 tỷ đồng. 

Triển vọng 2021: Giá thuê đất tăng cao giúp kết quả kinh doanh tăng trưởng 

• Nhu cầu thuê đất các KCN lân cận thành phố Hồ Chí Minh tăng cao trong khi nguồn cung 
hạn chế nên dự kiến giá thuê tại KCN Long Hậu 3 sẽ tăng 15% yoy, lên 184 USD/m2/chu 
kỳ thuê. Công ty dự kiến cho thuê được 10-11 ha trong năm 2021 nên ước tính doanh thu 
cho thuê đất KCN sẽ đạt 468 tỷ đồng (+8,1% yoy). Giá bán tăng, trong khi giá vốn không 
đổi nên biên LNG sẽ tăng lên 53%. Lợi nhuận gộp đạt 247 tỷ đồng (+23% yoy).  

• Diện tích nhà xưởng cho thuê ước tính sẽ tăng 16% yoy (lên 114.000 m2) do (1) công ty 
mở rộng nguồn cung ở Đà Nẵng và (2) cho thuê phần còn lại của nhà xưởng cao tầng 
Long An. Dự kiến doanh thu sẽ đạt 136 tỷ đồng (+13% yoy). Do không còn áp dụng chính 
sách hỗ trợ khách hàng, biên LNG sẽ có sự cải thiện giúp lợi nhuận gộp tăng 15% yoy, lên 
72 tỷ đồng.  

• Tổng doanh thu thuần theo đó tăng hơn 8% yoy lên 700 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi 
phí quản lý doanh nghiệp sẽ tăng lần lượt lên 12 tỷ đồng và 71 tỷ đồng. LNST cổ đông 
công ty mẹ tăng 15% yoy, lên 219 tỷ đồng. 

Quan điểm và Định giá 

Chúng tôi đưa ra quan điểm tích cực về nhu cầu thuê đất khu công nghiệp cũng như nhà xưởng 
trong thời gian tới. Lợi thế của Long Hậu là việc sở hữu KCN ở tỉnh Long An, rất gần thành phố Hồ 
Chí Minh, giúp đảm bảo nhu cầu thuê đất và tốc độ tăng giá cho thuê tốt hơn các tỉnh thành khác. 
Hiện KCN Long Hậu 3 – GĐ1 với 35 ha sẵn sàng cho thuê sẽ đảm bảo nguồn thu cho 3-4 năm tới. 
Động lực tăng trưởng trong ngắn hạn đến từ việc tăng giá đất KCN và mở rộng diện tích nhà xưởng 
cho thuê. Khả năng hoàn tất thủ tục pháp lý và đưa vào hoạt động các dự án KCN khác sẽ là động 
lực tăng trưởng trong dài hạn.  

Sử dụng phương pháp RNAV, chúng tôi đưa ra giá mục tiêu cho cổ phiếu LHG là 42.400 đồng/cp, 
tương đương mức P/E FY2021 dự phóng là 9,7 lần. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ 
phiếu LHG với tổng mức sinh lời hiện tại là 23%. 

 

MUA +23% 
 
Giá mục tiêu (VND) 42.400 

Giá thị trường (VND) 34.500 
 

Thông tin cổ phiếu  

Ngành BĐS KCN 

Vốn hóa (tỷ đồng) 1.683 

SLCPDLH  50.069.714 

KLGD TB 20 phiên 251.315 

Free Float (%) 26 

Giá cao nhất 52 tuần 39.000 

Giá thấp nhất 52 tuần 12.100 

Beta 0,71 

 FY2019 Hiện tại 

EPS 2.739 3.972 

Tăng trưởng EPS (%) -19 45 

EPS điều chỉnh 2.739 3.972 

P/E 12,3 8,5 

P/B 1,4 1,3 

EV/EBITDA 9,0 6,1 

Tỷ suất cổ tức (%) 10,4 5,5 

ROE (%) 12 16 

Diễn biến giá 

 
Cổ đông lớn (%) 

Công ty Tân Thuận 48,6 

Võ Tấn Thịnh  20 

Kingsmead 5 

Giới hạn sở hữu NĐTNN còn lại (%) 42 
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Bảng 1: Kết quả Kinh Doanh Q4/2020 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) Q4-FY20 Q3-FY20 +/-(qoq) Q4-FY19 +/-(yoy) 

Doanh thu 184 72 153,6% 269 -31,7% 

Lợi nhuận gộp 94 36 161,7% 61 55,1% 

Chi phí bán hàng và quản lý 24 13 80,1% 23 6,4% 

Thu nhập HĐKD 70 22 210,7% 38 84,6% 

EBITDA 82 36 130,8% 47 73,3% 

EBIT 70 22 210,7% 38 84,6% 

Chi phí tài chính 4 4 6,0% 2 152,6% 

- Chi phí lãi vay 4 4 0,7% 2 166,7% 

Khấu hao 12 13 -5,5% 10 29,1% 

Khoản mục không thường xuyên (*)      

Khoản mục bất thường (*)      

Lợi nhuận trước thuế 80 31 158,7% 51 55,7% 

Lợi nhuận sau thuế 65 23 178,7% 36 81,2% 

LNST điều chỉnh các khoản mục (*) 65 23 178,7% 36 81,2% 

Nguồn: LHG, CTCK Rồng Việt      

Bảng 2: Phân tích HĐKD Q4/2020 

Chỉ tiêu Q4-FY20 Q3-FY20 +/-(qoq) Q4-FY19 +/-(yoy) 

Chỉ tiêu sinh lợi (%)      

TS lợi nhuận gộp 51,1% 49,6% 158bps 22,5% 2.864bps 

EBITDA/Doanh thu 44,7% 49,1% -443bps 17,6% 2.710bps 

EBIT/Doanh thu 37,9% 31,0% 696bps 14,0% 2.391bps 

TS lợi nhuận ròng 35,5% 32,4% 319bps 13,4% 2.215bps 

TS lợi nhuận ròng điều chỉnh 35,5% 32,4% 319bps 13,4% 2.215bps 

Hiệu quả hoạt động* (x)      

-Hàng tồn kho  0,5 0,2 0,3 1,7 -1,2 

-Khoản phải thu 2,3 0,8 1,5 2,6 -0,3 

-Khoản phải trả 0,6 0,2 0,3 1,7 -1,2 

Đòn bẩy (%)      

Tổng nợ/Tổng Vốn CSH 59,0% 53,7% 521bps 52,8% 618bps 

Nguồn: LHG, CTCK Rồng Việt. (*) thường niên hóa 

 

Bảng 3: Dự phóng KQKD Q1/2021 Thuyết minh dự phóng Q1-2021 

 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) Q1-FY21 +/- qoq +/- yoy 

Doanh thu 120 -35% -42% 

LN gộp 59 -37% -37% 

EBIT 39 -44% -48% 

LNST 32 -51%  -50% 

Nguồn: CTCK Rồng Việt 

• Cho thuê đất KCN: doanh thu và lợi nhuận gộp lần lượt đạt 66 tỷ đồng 
(-59% yoy) và 35 tỷ đồng (-51% yoy). 

• Cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú: doanh thu và lợi nhuận gộp lần lượt 
đạt 30 tỷ đồng (+8% yoy) và 16 tỷ đồng (+3% yoy). 
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Cập nhật 

Tổng doanh thu thuần 2020 tăng 7,5% yoy, lên 644 tỷ đồng với động lực đến từ cho thuê KCN (+8,8% YoY) và cho thuê nhà xưởng (+22% YoY). Biên 
LNG cải thiện từ 36% lên 46% chủ yếu do giá cho thuê đất KCN tăng. Lợi nhuận gộp đạt 293 tỷ đồng, tăng 37% yoy. Vốn vay tăng để tài trợ cho dự 
án KCN Long Hậu 3 – GĐ1 nên chi phí lãi vay tăng 221% yoy, lên 16 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý cũng lần lượt tăng 5,2% (lên 11 tỷ 
đồng) và 11% (lên 65 tỷ đồng). LNST đạt 200 tỷ đồng, tăng 40% yoy. 

Mảng cho thuê đất KCN tăng trưởng nhờ giá cho thuê tăng mạnh  

Năm 2020, doanh thu thuần đạt 433 tỷ đồng, tăng 8,8% yoy chủ yếu nhờ giá thuê đất tăng khoảng 19% yoy, lên 160 USD/m2/chu kỳ thuê 
trong khi diện tích cho thuê giảm 8,6% yoy, xuống 11,6 ha. Giá thuê đất KCN tăng mạnh trong bối cảnh nhu cầu tiềm năng cao trong khi 
nguồn cung hạn chế (trong năm diện tích KCN tỉnh Long An chỉ tăng 0,4% yoy, lên khoảng 3.830 ha trong khi tỷ lệ lấp đầy đã xấp xỉ 70%). 
Diện tích cho thuê giảm nhẹ do (1) một phần đất thuộc KCN đang gặp khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng nên công ty chủ động cho 
thuê “chừng mực” nhằm đảm bảo nguồn thu đều đặn cho các năm tới; (2) Covid-19 khiến một vài đối tác chưa thể khảo sát thực tế dẫn đến 
chậm trễ trong việc ký hợp đồng thuê mới. 

Giá bán tăng trong khi giá vốn không đổi (do tiền thuê đất với Nhà nước và tiền giải phóng mặt bằng đã xác định ở các năm trước) nên biên 
LNG cải thiện từ 31% lên 46%. Lợi nhuận gộp đạt 201 tỷ đồng (+64% yoy).  

Hình 1: Kết quả kinh doanh mảng cho thuê đất KCN 

 

Nguồn: LHG, CTCK Rồng Việt 

Long Hậu 3 – GĐ1 đảm bảo nguồn thu cho 3 năm tới 

Hiện LHG đã giải phóng được 83,2% (tương đương 103 ha) mặt bằng KCN Long Hậu 3 – GĐ1. Với phần diện tích còn lại, Long Hậu đang gặp 
khó khăn trong việc đàm phán với các hộ dân để đền bù nên tại Đại hội cổ đông bất thường vào tháng 12/2020, công ty đã xin ý kiến cổ 
đông về việc giãn kế hoạch dự án thêm 2 năm và được chấp thuận. Theo đó, kỳ vọng đến Q1-2023, toàn bộ diện tích còn lại sẽ được đền bù.  

Hiện công ty còn khoảng 35 ha sẵn sàng cho thuê và với kỳ vọng cho thuê khoảng 10-11 ha/năm, nguồn cung sẽ đủ cho 3 năm tới. Về giá 
cho thuê đất KCN, với vị trí địa lý thuận lợi khi chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 20 km, chúng tôi dự kiến giá thuê đất trung bình 
tại KCN Long Hậu 3 tăng trưởng bình quân 11%/năm cho giai đoạn 2020-2023, nhờ các yếu tố: 

• Nhu cầu thuê đất KCN tăng mạnh khi Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho các công ty đa quốc gia nhờ (1) Lợi thế về chi phí sản xuất 
thấp; (2) Thị trường nội địa lớn với xấp xỉ 100 triệu dân; (3) Tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử cao với 41%/năm trong giai đoạn 
2020-2025, đạt 29,4 tỷ USD vào năm 2025; (4) Cơ sở hạ tầng liên tục cải thiện. 

• Giá thuê đất KCN ở Việt Nam vẫn còn thấp so với Indonesia – quốc gia đang tích cực đưa ra nhiều chính sách ưu đãi đối với các 
doanh nghiệp đang xem xét chuyển khỏi Trung Quốc - nơi giá thuê trung bình vào khoảng 200 USD/m2/chu kỳ thuê trong khi Việt 
Nam được đánh giá cao hơn về môi trường kinh doanh (Việt Nam xếp thứ 70, Indonesia xếp thứ 73 về chỉ số EBDI1). Do đó, giá thuê 
đất ở Việt Nam vẫn còn dư địa để tăng trưởng. Riêng Long Hậu, chúng tôi định giá thuê đất Long Hậu cao hơn giá trung bình hiện 
tại của Indonesia do (1) vị trí địa lý gần thành phố Hồ Chí Minh và (2) dự kiến giá thuê đất ở Indonesia cũng tăng trong các năm tới. 

                                                                    
1 EBDI - Ease of Doing Business Index: Chỉ số thuận lợi kinh doanh 
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Hình 2: Mức lương tối thiểu (USD/tháng) Hình 3: Giá thuê đất KCN (USD/m2/chu kỳ thuê) 

  
Nguồn: Trading Economics, CTCK Rồng Việt Nguồn: JLL, CTCK Rồng Việt 

Giá vốn không thay đổi nhiều do công ty đã ký hợp đồng thuê đất với Nhà nước từ các năm trước nên biên LNG sẽ cải thiện theo đà tăng 
trưởng của giá cho thuê. Dự kiến, doanh thu và lợi nhuận gộp sẽ lần lượt tăng trưởng 9,1%/năm và 19%/năm trong giai đoạn 2020-2023. 

Hình 4: Doanh thu và lợi nhuận gộp dự kiến của mảng cho thuê đất KCN giai đoạn 2021-2023 

 

Nguồn: CTCK Rồng Việt 

Mảng cho thuê nhà xưởng, khu lưu trú: liên tục mở rộng qua các năm 

Năm 2020, doanh thu thuần đạt 121 tỷ đồng, tăng 22% yoy nhờ diện tích cho thuê tăng. Trong năm, công ty đã hoàn thiện việc mở rộng 
nhà xưởng công nghệ cao Đà Nẵng thêm 10.000 m2 và đã cho thuê toàn bộ phần diện tích này. Ngoài ra, ước tính công ty cũng thành công 
trong việc cho thuê thêm 5.000 m2 nhà xưởng cao tầng Long An, từ đó nâng tổng diện tích cho thuê lên 98.000 m2 (+18% yoy). Do (1) công 
ty giảm giá cho thuê nhằm hỗ trợ đối tác trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề và (2) tỷ trọng doanh thu cho thuê 
nhà xưởng công nghệ cao Đà Nẵng tăng trong khi biên LNG thấp hơn nhà xưởng Long An nên biên LNG của mảng giảm từ 57% xuống 52%. 
Lợi nhuận gộp đạt 63 tỷ đồng, tăng 10% yoy. 
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Hình 5: Kết quả kinh doanh mảng cho thuê nhà xưởng 

 

Nguồn: LHG, CTCK Rồng Việt 

Triển vọng 2021: Giá đất KCN tăng giúp doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng  

Doanh thu và LNST cổ đông công ty mẹ năm 2021 dự báo lần lượt đạt 700 tỷ đồng (+8,7% yoy) và 219 tỷ đồng (+15% yoy), trong đó: 

• Mảng cho thuê đất KCN, dự báo doanh thu thuần đạt 468 tỷ đồng (+8,1% yoy), biên LNG tăng từ 46% lên 53% và lợi nhuận gộp đạt 
247 tỷ đồng (+23% yoy). Với các giả định: (1) diện tích đất cho thuê đạt 11 ha (-5,5% yoy) và (2) Giá cho thuê dự kiến sẽ tăng 15% yoy, 
lên 184 USD/m2/chu kỳ thuê trên cơ sở giá thuê thực tế đầu năm đã ở mức 180 USD/m2/chu kỳ thuê, nhu cầu thuê đất KCN gần 
thành phố Hồ Chí Minh cao và giá thuê đất tại Việt Nam vẫn còn thấp hơn so với các nước Đông Nam Á. Giá cho thuê đất tăng trong 
khi giá vốn (tiền thuê đất với Nhà nước và tiền giải phóng mặt bằng) đã chốt từ các năm trước giúp biên LNG cải thiện. 

• Mảng cho thuê nhà xưởng, dự báo doanh thu thuần đạt 136 tỷ đồng (+13% yoy). Biên LNG tăng nhẹ về mức 53%, khi công ty đã 
ngừng hỗ trợ giá cho thuê với khách hàng và lợi nhuận gộp đạt 72 tỷ đồng (+15% yoy). Các giả định: (1) công ty dự kiến sẽ hoàn 
thiện thêm 15.000m2 nhà xưởng công nghệ cao Đà Nẵng và ước tính khoảng 80% diện tích mới sẽ được cho thuê. Cộng thêm 
4.000 m2 còn lại của nhà xưởng cao tầng Long An (trong tổng 20.000 m2), thì tổng diện tích cho thuê sẽ đạt 114.000 m2 (+16% yoy); 
(2) giá cho thuê không đổi. 

 
Doanh thu thuần (tỷ đồng) Thay đổi YoY (%) Biên lợi nhuận gộp (%) Thay đổi YoY 

Mảng cho thuê đất KCN 468 +8,1 53 +645bps 
Mảng cho thuê nhà xưởng 136 +13 53 +94bps 

Khác 96 +6,1 36 +196bps 

Tổng 700 +8,7 50 +485bps 

Bảng 4: Các dự án đang triển khai nhằm đảm bảo quỹ đất và nhà xưởng cho phát triển dài hạn  

Dự án Diện tích (ha) Tình trạng 
KCN Long Hậu 3 – GĐ2 100 Kỳ vọng nhận được giấy chứng nhận đầu tư trong năm 2021 
KCN Long Hậu 3 – GĐ3 ~600 Kỳ vọng nhận được giấy chứng nhận đầu tư trong năm 2021 

KCN An Định 200 Chờ đại hội cổ đông để có chấp thuận đầu tư 
Nhà xưởng cao tầng GĐ2 20.000 m2 Có thể triển khai và hoàn thiện trong năm 2021. Khi hoàn thiện sẽ nâng tổng 

diện tích sàn có thể cho thuê lên 137.180 m2 (tăng 34% so với năm 2020 và 17% 
so với dự phóng 2021, dự phóng năm 2021 hiện không tính đến phần diện tích 
này do không chắc công ty sẽ hoàn thiện trong năm nay) 

Nguồn: CTCK Rồng Việt 
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Định giá 

Sử dụng phương pháp RNAV, chúng tôi đưa ra giá mục tiêu là 42.400 đồng/cổ phiếu, tăng 30% so với định giá gần nhất trong BCCL năm 
2021 được phát hành vào tháng 12/2020 do: Tốc độ tăng giá đất khu vực Long An cao hơn kỳ vọng và công ty tiếp tục mở rộng diện tích 
nhà xưởng cho thuê. Theo đó, mức P/E FY2021 tương ứng là 9,7 lần và mức sinh lời 23% dựa trên giá đóng cửa ngày 09/04/2021. 

Dài hạn hơn, triển vọng tăng trưởng của LHG sẽ phụ thuộc vào khả năng giải phóng mặt bằng cho phần diện tích còn lại của KCN Long Hậu 
3 – GĐ1 trước năm 2023, và xa hơn là việc xúc tiến hoàn tất thủ tục pháp lý cho KCN Long Hậu 3 – GĐ 2 và 3, KCN An Định (Vĩnh Long) để 
mở rộng quỹ đất phát triển KCN.  

Bảng 5: Định giá cổ phiếu LHG (tỷ đồng) 

Dự án 
Phương pháp 

định giá 
NPV 

Tỷ lệ sở hữu 
(%) 

NPV hợp lý 

KCN Long Hậu 3 – GĐ1  DCF 985 100% 985 
Nhà xưởng DCF 710 100% 710 
Các hoạt động kinh doanh khác DCF 194 100% 194 
Giá trị đánh giá lại    1.888 
(+) Tiền mặt và các khoản đầu tư tài 
chính ngắn hạn 

   694 

(-) Nợ ròng    -209 
(-) Khoản nợ tiềm năng với Tân Thuận    -254 
Giá trị tài sản ròng    2.118 
Số lượng CP đang lưu hành (triệu CP)    50 
Giá trị mỗi cổ phần (đồng)    42.400 

Nguồn: CTCK Rồng Việt 
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tỷ đồng   tỷ đồng 

KQ HĐKD FY2019 FY2020 FY2021F FY2022F  BẢNG CĐKT FY2019 FY2020 FY2021F FY2022F 

Doanh thu thuần 599 644 700 768  Tiền  151 260 164 184 

Giá vốn 385 350 347 351  Đầu tư tài chính ngắn hạn 335 433 463 496 

Lãi gộp 213 293 353 417  Các khoản phải thu 341 314 308 338 

Chi phí bán hàng 10 11 12 13  Tồn kho 562 700 931 1.022 

Chi phí quản lý 58 65 71 78  Tài sản ngắn hạn khác 7 9 10 11 

Thu nhập từ HĐTC 29 34 17 18  Tài sản cố định hữu hình 600 624 670 653 

Chi phí tài chính 5 16 15 18  Tài sản cố định vô hình 2 2 2 1 

Lợi nhuận khác 3 2 2 2  Đầu tư tài chính dài hạn 204 206 206 206 

Lợi nhuận trước thuế 171 238 273 327  Tài sản dài hạn khác 33 52 57 63 

Thuế TNDN 37 47 54 66  TỔNG TÀI SẢN 2.235 2.600 2.811 2.974 

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0 0  Khoản phải trả ngắn hạn 535 680 757 767 

Lợi nhuận sau thuế 135 191 219 261  Vay và nợ ngắn hạn 21 43 53 69 

EBIT 145 218 270 325  Vay và nợ dài hạn 88 167 168 162 

EBITDA 182 268 278 334  Khoản phải trả dài hạn 366 391 430 473 
    %  Quỹ khen thưởng, phúc lợi 35 35 42 49 

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH FY2019 FY2020 FY2021F FY2022F  Quỹ khoa học công nghệ 0 0 0 0 

Tăng trưởng      TỔNG NỢ 1.044 1.315 1.450 1.521 

Doanh thu 39,2 7,5 8,7 9,8  Vốn đầu tư của CSH 572 572 572 572 

Lợi nhuận HĐKD -10,5 46,9 3,7 20,2  Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 

EBIT -16,4 50,3 24,1 20,5  Lợi nhuận giữ lại 521 615 691 784 

Lợi nhuận sau thuế -23,9 41,6 15,2 18,8  Khoản thu nhập khác 0 0 0 0 

Tổng tài sản 5,6 16,3 8,1 5,8  Quỹ đầu tư phát triển 97 97 97 97 

Vốn chủ sở hữu 3,8 7,8 5,9 6,9  TỔNG VỐN 1.191 1.284 1.360 1.453 

Khả năng sinh lợi      Lợi ích cổ đông thiểu số 1 1 1 1 

LN gộp / Doanh thu 35,6 45,6 50,4 54,3       

EBITDA/ Doanh thu 30,5 41,7 39,7 43,5  CHỈ SỐ ĐỊNH GIÁ (*) FY2019 FY2020 FY2021F FY2022F 

EBIT/ Doanh thu 24,2 33,8 38,6 42,3  EPS (đồng/cp) 2.690 3.810 4.389 5.212 

LNST/ Doanh thu 22,5 29,6 31,4 33,9  P/E (x)  5,4 3,9 7,7 6,5 

ROA 6,0 7,3 7,8 8,8  BV (đồng/cp)  23.805 25.673 27.187 29.049 

ROE 11,3 14,8 16,1 17,9  P/B (x)  0,6 0,6 1,2 1,2 

Hiệu quả hoạt động    (lần)  DPS (đồng/cp) 1.600 1.900 1.900 2.200 

Vòng quay kh. phải thu 1,8 2,0 2,3 2,3  Tỷ suất cổ tức (%) 10,4 5,5 5,6 6,5 

Vòng quay HTK 0,7 0,5 0,4 0,3       

Vòng quay kh. phải trả 0,7 0,5 0,5 0,5  Mô hình định giá Giá Tỷ trọng Bình quân 

Khả năng thanh toán    (lần)  RNAV 42.400 100% 42.400 

Hiện hành  2,5 2,4 2,3 2,5      

Nhanh 1,5 1,4 1,2 1,2  Giá mục tiêu (đồng/cp)   42.400 

Cấu trúc tài chính      Lịch sử định giá Giá mục tiêu Khuyến nghị Thời gian 

Tổng nợ/ Vốn CSH 9,1 16,3 16,3 15,9  12/2020 32.600 Trung lập Trung hạn 

Vay ngắn hạn / Vốn CSH 1,8 3,3 3,9 4,8      

Vay dài hạn/ Vốn CSH 7,4 13,0 12,4 11,1      
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BÁO CÁO CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH  

Báo cáo này được lập nhằm mục đích cung cấp cho nhà đầu tư một góc nhìn về doanh nghiệp và hỗ trợ nhà đầu tư trong việc ra các quyết định đầu tư. Báo cáo được 
lập trên cơ sở phân tích hoạt động của doanh nghiệp, dự phóng kết quả kinh doanh dựa trên những dữ liệu cập nhật nhất nhằm xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu 
tại thời điểm phân tích. Chúng tôi đã cố gắng chuyển tải đầy đủ những đánh giá và quan điểm của người phân tích về công ty vào báo cáo này. Nhà đầu tư mong 
muốn tìm hiểu thêm hoặc có ý kiến phản hồi, vui lòng liên lạc với người phân tích hoặc bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. 

Các loại khuyến cáo 

Khuyến Nghị MUA TÍCH LŨY GIẢM TỶ TRỌNG BÁN 

Tổng mức sinh lời bao gồm cổ tức trong 12 tháng >20% 5% đến 20% -20% đến -5% <-20% 
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Bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán chứng khoán cụ thể nào. 
Các quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự khác biệt về mục tiêu, nhu cầu, chiến lược và hoàn cảnh cụ thể của từng nhà 
đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như 
một nguồn tham khảo khi đưa ra quyết định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Rong Viet Securities tuyệt đối không 
chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản 
báo cáo này. 

Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong báo cáo này đều là quan điểm cá nhân của người phân tích. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người phân tích liên 
quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong bản cáo cáo này. 

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được Rong Viet Securities thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo 
rằng những thông tin này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối mà 
không cần báo cáo trước. 

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Rong Viet Securities. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự 
đồng ý của Rong Viet Securities đều trái luật. Bản quyền thuộc Rong Viet Securities, 2021. 


