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NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hóa (triệu USD) 313,1 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 7.217 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 83 

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

120/78,2 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 304.640 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu USD) 1,16 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 26,7 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 18,66 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 60,81 

Nguồn: SSI Bloomberg 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

VTP thành lập vào năm 2006 với tư cách là một công ty 
trách nhiệm hữu hạn thuộc Tập đoàn Viettel. Công ty chuyên 
về dịch vụ bưu chính truyền thống trước khi đổi thành Công 
ty Cổ phần thông qua IPO vào năm 2009. Mảng kinh doanh 
chính là cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh, phục vụ nhu 
cầu của các nhà bán lẻ theo mô hình B2C và C2C. Mạng 
lưới của công ty bao gồm hơn 2.000 cửa hàng Viettel Post 
trên 63 tỉnh, cùng với 6 trung tâm logistic đặt tại các thành 
phố lớn. Bên cạnh đó, VTP có 2 công ty con tại Myanmar 
và Campuchia, hoạt động như các chi nhánh tại các quốc 
gia này. 

 

 
 

 
Nâng khuyến nghị lên MUA dựa trên KQKD Q1/2021 

Tóm tắt quan điểm đầu tư 

• Trong Q1/2021, VTP đạt 5,2 nghìn tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 136 tỷ đồng lợi nhuận 
trước thuế, lần lượt tăng 109% và 11,9% so với cùng kỳ. 

• Chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận sau thuế năm 2021 và 2022 lần lượt đạt 
496 tỷ đồng (+29,3% so với cùng kỳ) và 628 tỷ đồng (+26,6% so với cùng kỳ), do 
chúng tôi nhận thấy khối lượng chuyển phát nhanh cốt lõi và tỷ suất lợi nhuận tăng nhanh 
hơn chúng tôi ước tính trong Q1/2021. 

• Chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính năm 2021-2022 và nâng giá mục tiêu 1 năm lên 
118.000 đồng/cổ phiếu (từ 94.500 đồng/cổ phiếu) - tương đương tiềm năng tăng giá là 
35%. Chúng tôi nâng khuyến nghị cổ phiếu VTP lên MUA (từ KHẢ QUAN) vì chúng tôi 
nhận thấy VTP đang quay trở lại mức tăng trưởng bình thường trong mảng kinh doanh 
cốt lõi, cũng như tiềm năng tốt từ các mảng kinh doanh mới trong thời gian tới. 

Kết quả kinh doanh Q1/2021 

Trong Q1/2021, VTP đạt 5,2 nghìn tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 136 tỷ đồng lợi nhuận 
trước thuế, lần lượt tăng 109% và 11,9% so với cùng kỳ. Kết quả này phục hồi vững chắc 
hơn so với Q4/2020, với mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế là +41% so với quý trước. 
VTP hiện đã hoàn thành lần lượt 24% và 29% kế hoạch doanh thu hợp nhất và LNST trong 
năm 2021. Chúng tôi lưu ý rằng VTP đặt kế hoạch tăng trưởng LNST năm 2021 là 29,4% so 
với cùng kỳ (496 tỷ đồng). 

Chúng tôi lưu ý rằng doanh thu mảng cốt lõi và dịch vụ chuyển phát nhanh đạt 1,6 nghìn tỷ 
đồng (+16% so với cùng kỳ), dẫn dắt bởi tăng trưởng sản lượng hàng hóa 30% so với cùng 
kỳ và giá bán bình quân giảm 15% so với cùng kỳ (từ mức giá thấp hơn mới được áp dụng 
từ tháng 8/2020). Chúng tôi ước tính rằng giá trị thị trường thương mại điện tử năm 2021 có 
thể tăng 25% so với cùng kỳ lên 15 tỷ USD. Do đó, mức tăng trưởng sản lượng 30% so với 
cùng kỳ của VTP cho thấy VTP đang lấy lại thị phần đã mất, phù hợp với dự báo của chúng 
tôi. Cụ thể, chúng tôi ước tính VTP sẽ giành lại 2% thị phần và chiếm 28% thị phần chuyển 
phát nhanh. 

Tỷ suất lợi nhuận cải thiện là một điểm đáng chú ý khác. Sau 3 quý liên tiếp tỷ suất lợi nhuận 
giảm, tỷ suất lợi nhuận gộp cốt lõi trong Q1/2021 đã phục hồi từ 7,1% lên 11,2% trong 
Q4/2020. 

MUA – Giá mục tiêu 1 năm: 118.000 đồng/cp 
Giá hiện tại: 88.700 đồng/cp 

 

Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP: UPCOM) 
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(tỷ đồng) 1Q21 1Q20 YoY 4Q20 QoQ % hoàn thành kế hoạch năm 
TSLN 

1Q21 1Q20 4Q20 2020 
Doanh thu thuần 5.158 2.460 109,7% 5.549 -7,0% 24%     

Lợi nhuận gộp 193 180 7,0% 146 31,7%  3,7% 7,3% 2,6% 4,0% 
Lợi nhuận hoạt động -84 112 -175,0% 78 -206,8%  -1,6% 4,5% 1,4% 2,5% 
EBIT 148 137 7,9% 109 36,0%  2,9% 5,6% 2,0% 3,1% 
EBITDA 169 156 8,5% 127 32,9%  3,3% 6,3% 2,3% 3,5% 
Lợi nhuận trước thuế 136 121 11,9% 97 40,6% 22% 2,6% 4,9% 1,7% 2,8% 
Lợi nhuận ròng 109 97 12,0% 77 40,7% 29% 2,1% 3,9% 1,4% 2,2% 
Lợi nhuận thuộc về cổ đông 
công ty mẹ 

109 97 12,0% 77 40,7%  2,1% 3,9% 1,4% 2,2% 

Nguồn: SSI Research 

Lợi nhuận CPN và tỷ suất lợi nhuận gộp theo quý, tỷ đồng Tỷ lệ chi phí nhân công và doanh thu CPN 

  

Nguồn: SSI Research  

Theo ban lãnh đạo, tỷ suất lợi nhuận cải thiện là nhờ: 

• Chi phí nhân công thấp hơn: Trong Q1/2021, chi phí nhân công chiếm 44% doanh thu cốt lõi, tương đương 
với Q1/2020 và thấp hơn nhiều so với Q4/2020 là 48%. Theo ban lãnh đạo, điều này là do việc sử dụng lao 
động thấp hơn khi VTP bắt đầu vận hành trung tâm phân loại tại TP.HCM vào Q1/2021. 

• Nhu cầu cao hơn do dịch Covid-19: Theo ban lãnh đạo, đợt bùng phát dịch Covid lần thứ 3 vào tháng 2 đã 
thúc đẩy nhu cầu thương mại điện tử cao hơn, dẫn đến tăng quy mô và cải thiện hiệu quả hoạt động. 

• Giảm các bưu cục hoạt động kém hiệu quả: Công ty đang đóng cửa một số bưu cục có chi phí cố định cao. 

Ngoài ra, công ty đang áp dụng giải pháp SAP ERP (hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) để tách biệt và tối ưu 
chi phí trong các mảng kinh doanh khác nhau, dự kiến sẽ bắt đầu vào Q3/2021. Tỷ suất lợi nhuận sẽ tiếp tục phục 
hồi trong suốt cả năm. 

Lợi nhuận trước thuế Q1/2021 tăng 11,9% so với cùng kỳ, cao hơn ước tính tăng trưởng LNTT năm 2021 của 
chúng tôi trước đó là 10% so với cùng kỳ do giành lại thị phần nhanh hơn dự kiến, cũng như các biện pháp cắt 
giảm chi phí hiệu quả. LNST trong quý đạt 109 tỷ đồng, tăng +12% so với cùng kỳ. 

Trên bảng cân đối kế toán, chúng tôi nhận thấy khoản mua sắm tài sản cố định mới trị giá khoảng 50 tỷ đồng, 
chúng tôi giả định gần bằng chi phí của trung tâm phân loại và logistics mới tại TP.HCM (bắt đầu hoạt động trong 
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Q1/2021). Công ty đang xem xét bổ sung thêm hai trung tâm phân loại tại Cần Thơ và Đà Nẵng để tiếp tục giảm 
chi phí và nâng cao năng lực xử lý. Hiện công ty đang tiến hành thuê đất đối với các dự án này. 

Tiềm năng kinh doanh mới 

Trong ĐHCĐ, VTP đã cho biết kế hoạch 5 năm cho mảng logistics để tăng 55% doanh thu vào năm 2026. Điều 
này sẽ bắt đầu với việc hợp tác với đối tác chiến lược sắp được công bố với Tân Cảng Sài Gòn (SNP), công ty 
khai thác cảng biển lớn nhất tại Việt Nam (chiếm khoảng 60% thị phần cảng biển). Việc hợp tác với SNP sẽ cung 
cấp đầy đủ các dịch vụ logistics cho xuất/nhập khẩu, vận hành hàng loạt từ xếp hàng hóa đến vận chuyển hàng 
hóa đến điểm đến cuối cùng trên khắp cả nước thông qua mạng lưới kho hàng và nhân viên trên toàn quốc của 
VTP, cũng như nền tảng MyGo (kết nối xe tải có thừa công suất). 

Theo quan điểm của chúng tôi, sự hợp tác tiềm năng này có thể dẫn đến tăng trưởng đáng kể đối với VTP, vì thị 
trường logistics xuất/nhập khẩu lớn hơn nhiều so với phân khúc logistics thương mại điện tử. Tổng giá trị xuất nhập 
khẩu năm 2020 đạt trên 500 tỷ USD so với mức 12 tỷ USD của thị trường thương mại điện tử cùng năm. Bất kể 
với quy mô nào, thị trường logistics vẫn còn khá phân mảnh, do rất ít doanh nghiệp hiện diện trên toàn quốc. Sự 
cạnh tranh được dự đoán sẽ rất gay gắt và những công ty mới tham gia như VTP sẽ cần phải giữ tỷ suất lợi nhuận 
thấp ngay từ đầu để giành được thị phần. Ngoài ra, cần có thời gian để thu hút sự tin tưởng của khách hàng trước 
khi mảng này có thể đóng góp lợi nhuận đủ lớn. Chúng tôi đánh giá mạng lưới bưu cục và kho bãi trên toàn quốc 
do VTP xây dựng là một lợi thế cạnh tranh mạnh của công ty. 

VTP dự kiến chi 2 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư cho liên doanh mới này trong 5 năm tới (chủ yếu là xây dựng nhà 
kho). Hiện tại VTP chưa có kế hoạch tăng vốn. 

Cập nhật và ước tính về ngành 

Thị trường thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2014-2022 

 

Nguồn: IDEA, Google & Temasek, SSI Research ước tính 

Trong 5 năm qua (2016 - 2020), chúng tôi thấy rằng quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đã ghi nhận 
tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) là 25%, đưa quy mô thị trường này tăng gấp ba lần lên 12 tỷ USD trong năm 2020. 
Mức tăng trưởng ấn tượng và dài hạn này có thể được giải thích bởi nhiều yếu tố như: tăng trưởng doanh số bán 
lẻ mạnh do tầng lớp thu nhập trung bình ngày càng tăng, tỷ lệ doanh thu bán hàng trực tuyến thấp so với tổng 
doanh thu bán lẻ, mức độ thâm nhập cao hơn của Internet di động và điện thoại thông minh theo thời gian, và việc 
chi tiền nhiều vào quảng cáo trên nền tảng thương mại. 
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Trong thời kỳ dịch Covid-19, chúng tôi thấy rằng nền tảng thương mại điện tử đã xây dựng tệp khách hàng lớn hơn 
đáng kể bằng cách sử dụng nhiều chương trình bán hàng và khuyến mãi giao hàng miễn phí. Điều này đã dẫn đến 
sự tăng trưởng lớn hơn của các nền tảng thương mại điện tử (Tiki, Lazada, Shopee...) so với các nền tảng thương 
mại điện tử khác như nền tảng thương mại theo hướng truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, Zalo...) hoặc 
các trang web độc lập khác. 

Nhìn chung, chúng tôi duy trì ước tính hiện tại rằng trong 5 năm tới, quy mô thị trường thương mại điện tử sẽ tăng 
với tốc độ CAGR là 20% so với cùng kỳ để đạt 30 tỷ USD trong năm 2025. Tất cả những các công ty trong thị 
trường này, và các ngành công nghiệp hỗ trợ như chuyển phát nhanh và thanh toán sẽ có tốc độ tăng trưởng 
nhanh như nhau. 

Đi sâu vào lĩnh vực chuyển phát nhanh, chúng tôi dự đoán cuộc chiến về giá hiện tại sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 
2021 và thậm chí kéo dài đến năm 2022. Trước đó, tổng chi phí chuyển phát/GMV (tổng giá trị hàng hóa) là 
khoảng 9% trong năm 2019. Do giá cả chiết khấu từ những công ty mới như BEST và J&T Express, toàn bộ ngành 
phải đặt ở mức giá thấp hơn khoảng 8% của GMV. Chúng tôi ước tính với các doanh nghiệp lớn có sản lượng tốt, 
chi phí giao hàng/GMV ở mức 6,5% là mức hòa vốn. Theo chúng tôi kiểm tra, J&T Express đang có mức giá trung 
bình là 5,7%, có nghĩa là họ đang hoạt động thua lỗ (-475 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020, theo tài liệu của 
Bộ Thông tin và Viễn thông). Chúng tôi dự đoán tình hình tương tự đối với BEST Express, vì giá của họ ngang bằng 
với J&T Express, thấp hơn khoảng 15% so với các công ty cạnh tranh hiện tại như VTP, VN Post và GHTK. 

Vì những công ty mới này có thể sẵn sàng hoạt động thua lỗ trong một thời gian để giành thị phần, nên chúng tôi 
không thể chắc chắn về thời điểm cạnh tranh về giá sẽ giảm bớt. Tuy nhiên, chúng tôi không nhìn thấy nhiều khả 
năng giá có thể giảm thêm, và vì vậy chúng tôi nghiêng về khả năng giá cả trong ngành ổn định tại thời điểm này 
trong một thời gian. Điều này sẽ khiến các công ty nhỏ hơn có chi phí cao với quy mô kinh tế và nhận diện về 
thương hiệu thấp hơn bị loại ra khỏi thị trường. Điều này sẽ mang lại kết quả hiển nhiên đưa ngành tập trung hơn 
sau đó, đây là giai đoạn thay đổi điển hình của ngành đang phát triển. Chúng tôi giả định rằng mặt bằng giá trong 
năm 2021 và 2022 sẽ tiếp tục ở mức thấp hơn (8% GMV) cho toàn ngành. 

Cập nhật ước tính trong năm 2021-2022 

Theo ban lãnh đạo, VTP đã đầu tư nghiêm túc vào công nghệ và tự động hóa quy trình trong 2 năm qua (các trung 
tâm phân phối tại Hà Nội và TP.HCM), và năm 2021 sẽ nhận thấy được kết quả. Cụ thể, VTP đã cắt giảm hơn 500 
nhân viên bất chấp sự tăng trưởng về sản lượng. Ngoài ra, VTP sẽ bắt đầu tận dụng quy mô của doanh nghiệp với 
việc thay đổi việc mua hàng hóa bằng đường hàng không theo kilogram thành toàn bộ khoang hàng hóa máy bay. 
Chi phí thuê mặt bằng kỳ vọng cũng sẽ giảm khoảng 200-300 tỷ đồng như đã nêu ở trên. 

Từ Q2/2021, VTP cũng sẽ chia mảng kinh doanh của mình thành ba bộ phận riêng biệt để quản lý theo SBU: Giao 
hàng; Thực hiện; và Viễn thông. Ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ tăng hiệu quả với việc cải thiện quản lý chi phí và tăng 
trưởng doanh thu theo mô hình mới này. 

Ngoài ra, tại cuộc họp với chuyên viên phân tích vừa qua, VTP cho biết công ty sẽ bắt đầu tập trung vào các khách 
hàng trên nền tảng thương mại điện tử từ năm 2021. Trong năm trước, VTP chủ yếu tập trung nỗ lực bán hàng 
cho các người bán hàng trực tuyến quy mô vừa và nhỏ có trang web hoặc được bán trên mạng xã hội. Theo quan 
điểm của chúng tôi, việc chuyển hướng sang các nền tảng thương mại điện tử từ năm 2021 sẽ mang lại mức tăng 
trưởng khối lượng cao hơn mức trung bình của ngành với khi các nền tảng này chi tiền để thu hút khách hàng. 

Với sự thay đổi này, chúng tôi điều chỉnh các giả định cụ thể như sau: tỷ suất lợi nhuận gộp cho mảng dịch vụ 
chuyển phát trong giai đoạn 2021-2022 sẽ tăng lên 10% (từ mức giả định trước đây là 9% và cao hơn một chút 
so với tỷ suất lợi nhuận trung bình năm 2020 là 9,6%) do các biện pháp cắt giảm chi phí nghiêm ngặt sẽ tăng 
hiệu quả. Điều này đặc biệt đúng khi nói đến việc giảm chi phí thuê mặt bằng và nhân viên, vốn là hai khoản chi 
lớn nhất của VTP. 
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Mặc dù chúng tôi điều chỉnh giảm 5% ước tính doanh thu cho 2 năm này do doanh thu dịch vụ viễn thông yếu 
hơn, nhưng lợi nhuận gộp dự kiến vẫn tăng 33,4% so với cùng kỳ trong năm 2021 đạt 925 tỷ đồng và 26,5% so 
với cùng kỳ trong năm 2022 đạt 1,2 nghìn tỷ đồng. Chúng tôi tin rằng thị trường thương mại điện tử sẽ tiếp tục 
tăng trưởng lần lượt 25% và 20% so với cùng kỳ trong năm 2021 và 2022.  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 2022F 
Quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam (tỷ USD) 5,0 6,2 8,0 10,4 12,0 15,0 17,9 

% tốc độ tăng trưởng 23% 24% 29% 30% 15% 25% 20% 
% CPN/giá trị tổng hàng hóa 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 
Ước tính doanh thu CPN của cả nước 0,45 0,56 0,72 0,94 1,08 1,2 1,44 

% tốc độ tăng trưởng 23% 24% 29% 30% 15% 11% 20% 
% thị phần của VTP 21% 23% 26% 28% 26% 28% 28% 
Doanh thu CPN của VTP (tỷ USD) 0,09 0,13 0,19 0,26 0,28 0,33 0,4 

Bằng tiền VND 2.079 2.823 4.306 6.178 6.755 8.244 10.091 

Nguồn: SSI Research 

LNTT dự kiến sẽ tăng 29% so với cùng kỳ (từ giả định trước đó là 8% so với cùng kỳ), chủ yếu là do tăng trưởng 
mạnh hơn trong mảng chuyển phát cốt lõi trong năm 2021. Năm 2022, ước tính mới về tốc độ tăng trưởng LNTT 
là 26,6% so với cùng kỳ (từ mức ước tính trước đây là 27% so với cùng kỳ). 

LNST năm 2021 và 2022 ước tính lần lượt đạt 496 tỷ đồng (+29,3% so với cùng kỳ) và 628 tỷ đồng (+26,6% 
so với cùng kỳ), trong khi EPS có thể đạt lần lượt là 5.379 đồng và 6.809 đồng. 

Chúng tôi chưa đưa triển vọng của mảng logistic vào dự báo vì chúng tôi đang chờ VTP thực hiện kế hoạch đã đề 
ra. 

Định giá và khuyến nghị 

Chúng tôi điều chỉnh tăng ước tính cho giai đoạn 2021-2022 và đưa ra giá mục tiêu 1 năm (dựa trên hệ số P/E 
mục tiêu là 20x) đối với cổ phiếu VTP lên 118.000 đồng/cổ phiếu (từ 94.500 đồng/cổ phiếu) – tiềm năng tăng giá 
là 35%. Chúng tôi nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu lên MUA vì chúng tôi nhận thấy VTP đang quay trở lại đà 
tăng trưởng cao ở mảng kinh doanh cốt lõi (25-30% / năm), cũng như tiềm năng tốt từ các mảng kinh doanh mới 
trong thời gian tới. 

Rủi ro giảm đối với khuyến nghị của chúng tôi: Việc đầu tư của công ty vào lĩnh vực logistics có thể tạo ra mối lo 
ngại về hiệu quả và gây áp lực lên giá cổ phiếu nếu mảng này hoạt động kém hiệu quả trong giai đoạn đầu. 
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PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ đồng 2018 2019 2020 2021F 2022F  Tỷ đồng 2018 2019 2020 2021F 2022F 
Bảng cân đối kế toán       Báo cáo Kết quả Kinh doanh      

+ Tiền và các khoản tương đương tiền 411 347 288 788 760  Doanh thu thuần 4.922 7.812 17.237 22.868 25.211 
+ Đầu tư ngắn hạn 1.060 1.276 1.572 1.572 1.572  Giá vốn hàng bán -4.376 -7.036 -16.543 -21.943 -24.040 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 832 1.073 1.335 3.867 4.263  Lợi nhuận gộp 547 775 694 926 1.171 
+ Hàng tồn kho 120 48 605 602 660  Doanh thu hoạt động tài chính 49 94 99 93 94 
+ Tài sản ngắn hạn khác 67 114 119 336 368  Chi phí tài chính -19 -49 -54 -55 -60 
Tổng tài sản ngắn hạn 2.491 2.858 3.919 7.166 7.623  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 3 4 3 15 16  Chi phí quản lý bán hàng -30 -49 -21 -27 -33 
+ GTCL Tài sản cố định 214 332 314 609 1.195  Chi phí quản lý doanh nghiệp -200 -285 -243 -316 -387 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 347 487 474 620 785 
+ Tài sản dài hạn dở dang 14 11 58 58 58  Thu nhập khác 3 -9 7 0 0 
+ Đầu tư dài hạn  0 84 0 0 0  Thu nhập từ các công ty liên kết 350 477 481 620 785 
+ Tài sản dài hạn khác 112 105 69 563 617  Lợi nhuận trước thuế 279 380 384 496 628 
Tổng tài sản dài hạn 344 536 444 1.245 1.886  Lợi nhuận ròng 279 380 384 496 628 
Tổng tài sản 2.834 3.394 4.363 8.410 9.509  Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0 
+ Nợ ngắn hạn 2.154 2.426 3.143 6.879 7.536         

Trong đó: vay ngắn hạn 400 815 1.085 1.097 1.202  EPS cơ bản (VND) 3.140 5.718 4.066 5.379 6.809 
+ Nợ dài hạn 0 0 11 1 1  Giá trị sổ sách (VND) 16.441 16.236 14.559 18.438 23.746 
Trong đó: vay dài hạn 0 0 11 0 0  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 
Tổng nợ phải trả 2.154 2.426 3.154 6.879 7.537  EBIT 369 526 535 675 845 
+ Vốn góp 414 596 830 830 830  EBITDA 419 583 609 781 1.060 
+ Thặng dư vốn cổ phần 0 22 22 22 22         

+ Lợi nhuận chưa phân phối 262 344 350 672 1.113  Tăng trưởng      

+ Quỹ khác 5 6 6 6 6  Doanh thu 22,1% 58,7% 120,7% 32,7% 10,2% 
Vốn chủ sở hữu 680 968 1.209 1.531 1.972  EBITDA 64,6% 39,1% 4,4% 28,3% 35,7% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 2.834 3.394 4.363 8.410 9.509  EBIT 70,2% 42,6% 1,7% 26,2% 25,2% 
        Lợi nhuận ròng 64,1% 36,2% 1,0% 29,3% 26,6% 
Lưu chuyển tiền tệ       Vốn chủ sở hữu 39,0% 42,3% 24,9% 26,6% 28,8% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 427 -22 -46 1.023 791  Vốn điều lệ 39,4% 44,1% 39,3% 0,0% 0,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -655 -428 -205 -400 -800  Tổng tài sản 61,8% 19,8% 28,5% 92,8% 13,1% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính 162 387 192 -123 -20         

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -66 -64 -59 500 -29  Định giá      

Tiền đầu kỳ 477 411 347 288 788  PE 21 20,3 28,5 15,9 12,5 
Tiền cuối kỳ 411 347 288 788 760  PB 7,9 7,1 8 4,6 3,6 
        Giá/Doanh thu 0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 
Các hệ số khả năng thanh toán       Tỷ suất cổ tức 1,2% 1,3% 1,3% 1,8% 1,8% 
Hệ số thanh toán hiện hành 1,16 1,18 1,25 1,04 1,01  EV/EBITDA 10,3 10,5 14,6 7,9 5,8 
Hệ số thanh toán nhanh 1,07 1,11 1,02 0,91 0,88  EV/Doanh thu 0,9 0,8 0,5 0,3 0,2 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,68 0,67 0,59 0,34 0,31         

Nợ ròng / EBITDA -0,35 0,39 1,05 0,71 0,35  Các hệ số khả năng sinh lời      

Khả năng thanh toán lãi vay 19,61 10,74 9,9 12,31 14,07  Tỷ suất lợi nhuận gộp 11,1% 9,9% 4,0% 4,0% 4,6% 
Ngày phải thu 35,4 33,3 16,8 29,9 44,9  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 6,4% 5,7% 2,5% 2,5% 3,0% 
Ngày phải trả 13,3 11,7 6 6,5 7  Tỷ suất lợi nhuận ròng 5,7% 4,9% 2,2% 2,2% 2,5% 
Ngày tồn kho 5,8 4,4 7,2 10 9,6  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 0,6% 0,6% 0,1% 0,1% 0,1% 
        Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 4,1% 3,7% 1,4% 1,4% 1,5% 
Cơ cấu vốn       ROE 47,7% 46,1% 35,3% 36,2% 35,9% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,24 0,29 0,28 0,18 0,21  ROA 12,2% 12,2% 9,9% 7,8% 7,0% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,76 0,71 0,72 0,82 0,79  ROIC 33,4% 29,3% 20,9% 21,9% 23,3% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 3,17 2,51 2,61 4,49 3,82        

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,59 0,84 0,91 0,72 0,61        

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,59 0,84 0,9 0,72 0,61        

Nguồn: VTP, SSI Research
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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

