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Chỉ tiêu tài chính 2019 2020 2021F 2022F 

DTT (tỷ đồng) 10,146 9,433 10,564 10,966 

LNST (tỷ đồng) 759 667 1,114 1,202 

VCSH (tỷ đồng) 7,055 7,024 7,559 7,955 

Nợ/TTS (%) 11% 9% 8% 8% 

TS LN gộp (%) 23.9% 24.7% 28.4% 27.6% 

ROA – TTM (%) 4.2% 3.2% 5.0% 5.1% 

ROE – TTM (%) 10.9% 9.5% 15.3% 15.5% 

EPS - TTM (đồng) 1,453 1,340 2,331 2,509 

BVPS (đồng) 15,617 15,565 16,860 17,743 

 

QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ 

Mảng bất động sản khu công nghiệp: cho thuê khu công nghiệp trong năm 2021 

tăng mạnh đi cùng với việc sở hữu quỹ đất tại vị trí hấp dẫn cùng giá cho thuê cao sẽ 

giúp VGC ghi nhận KQKD ấn tượng cho các năm tới. Cùng với đó là những triển 

vọng lớn của ngành bất động sản KCN tại Việt Nam. 

Mảng vật liệu xây dựng: thị trường gạch ốp lát và gạch ngói dự kiến sẽ hồi phục từ 

năm 2021 với triển vọng từ (1) thiếu nguồn cung của thị trường bất động sản trong 

nước và (2) xuất khẩu sang nước ngoài khi Trung Quốc đang bị áp thuế mức rất cao 

tại thị trường Mỹ. 

KẾT QUẢ KINH DOANH H1/2021 

• Doanh thu thuần: 5,296 tỷ đồng (+10% yoy, % KH 2021) 

• Lợi nhuận trước thuế: 786 tỷ đồng (+85% yoy, 79% KH 2021) 

ĐỊNH GIÁ 

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu VGC với giá mục tiêu đạt 

39.173 VND/CP (+30%), dựa trên phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFF 

RỦI RO 

• Rủi ro dịch COVID-19 

• Rủi ro thị trường bất động sản 

• Rủi ro Mỹ áp thuế 

mailto:hatuan1@vcbs.com.vn
http://www.vcbs.com.vn/vn/Services/AnalysisResearch


  

 

 

Phòng Nghiên cứu và Phân tích VCBS           Trang | 1 

VGC – BÁO CÁO CẬP NHẬT Q3.2021 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

KQKD 6T.2021: Doanh thu 

đạt 5,296 tỷ đồng (+10% 

yoy) với LNTT đạt 786 tỷ 

đồng (+85% yoy). 

Kết quả kinh doanh 6T.2021 đã hồi phục khi doanh thu đạt 5,296 tỷ đồng (+10% yoy) và LNTT có 

mức tăng mạnh gần gấp đôi so với cùng kỳ đạt 786 tỷ đồng (+85% yoy), tương đương với 78.6% kế 

hoạch kinh doanh cả năm 2021. Điều này chủ yếu nhờ vào đóng góp của mảng bất động sản khu công 

nghiệp. Biên lợi nhuận gộp của VGC đạt 29% so với 24% cùng kỳ năm ngoái, điều này chủ yếu do 

doanh thu trong H1/2021 chủ yếu từ mảng KCN có biên lợi nhuận gộp cao hơn so với mảng VLXD 

(cao hơn trung bình 10%) đã giúp tăng lợi nhuận của doanh nghiệp. Điều này cũng làm thay đổi cơ 

cấu lợi nhuận gộp của VGC từ tỷ lệ VLXD/KCN là 75%/25% năm 2020 sang 50%/50% tại 6T/2021. 

Mảng VLXD cũng đang dần hồi phục nhu cầu tiêu thụ chịu ảnh hưởng từ tác động của dịch bệnh 

COVID-19 diễn ra trong năm 2020. 

Nguồn: VGC 

Tài sản dở dang dài hạn tại Q2/2021 đạt 3,813 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 21.2% tổng tài sản của doanh 

nghiệp. Tài sản dở dang của VGC chủ yếu là xây dựng cơ bản dở dang các KCN đã được VGC giải 

phóng mặt bằng và chưa đưa vào cho thuê, với các KCN có giá trị đầu tư lớn như: Yên Mỹ, Yên 

Phong II C, Yên Phong mở rộng, Tiền Hải, Phú Hà. 

Cơ cấu tài chính lành mạnh tại Q2/2021, tỷ lệ vay nợ trên nguồn vốn là 11.4% và tỷ lệ này luôn 

được duy trì ở mức thấp tại VGC (dao động 9 - 13% từ 2017 - 2020). Nguồn tài trợ chính cho VGC 

chủ yếu đến từ doanh thu chưa thực hiện (tiền thu trước cho thuê các KCN, chiếm 28% nguồn vốn) 

và vốn chủ sở hữu (chiếm 39% nguồn vốn). Do đó, VGC chịu rất ít gánh nặng về chi phí tài chính và 

có cơ cấu tài chính an toàn.  

  

Nguồn: VGC 
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 Mảng bất động sản khu công nghiệp  

Doanh thu mảng cho thuê bất động sản khu công nghiệp trong 6T/2021 đạt 1,639 tỷ đồng (+41% yoy), 

chủ yếu nhờ vào ghi nhận doanh thu cho thuê các KCN Đông Mai (Quảng Ninh), Yên Phong mở rộng 

(Bắc Ninh) và Phú Hà (Phú Thọ) trong nửa đầu năm. VGC hiện nay sở hữu quỹ đất cho thuê KCN đạt 

3,325 ha và là một trong những doanh nghiệp cho thuê KCN lớn nhất cả nước (với quỹ đất cho thuê tập 

trung chủ yếu ở miền Bắc). Biên lợi nhuận gộp của mảng cho thuê bất động sản cũng được cải thiện từ 

32% năm 2019 lên 42% năm 2020 và hiện tại là 39% cho H1/2021. 

Bảng 1: Thống kê và dự phóng tỷ lệ lấp đầy các KCN của Viglacera 

KCN Vị trí Tổng diện tích (ha) DT kinh doanh (ha) Tỷ lệ lấp đầy 2020 Tỷ lệ lấp đầy 2021F 

Tiên Sơn Bắc Ninh 332 256 93% 93% 

Yên Phong 1 Bắc Ninh 345 270 95% 95% 

Yên Phong MR Bắc Ninh 314 213 52% 61% 

Yên Phong II C Bắc Ninh 221 141 11% 25% 

Hải Yến Quảng Ninh 193 120 55% 72% 

Đồng Văn Hà Nam 300 228 55% 62% 

Phú Hà Phú Thọ 356 258 25% 37% 

Đông Mai Quảng Ninh 168 112 55% 95% 

Tiền Hải Thái Bình 466 330 34% 47% 

Phong Điền Huế 284 77 0% 19% 

Yên Mỹ Hưng Yên 280 204 26% 26% 

Thuận Thành Bắc Ninh 250 177 0% 0% 

Nguồn: VGC, VCBS dự phóng 

 

Mảng vật liệu xây dựng 

1. Gạch ốp lát 

Gạch ốp lát chiếm tỷ trọng lớn nhất trong mảng VLXD của VGC. Trong H1/2021, doanh thu mảng ốp 

lát đạt 1,203 tỷ đồng (-2% yoy) và lợi nhuận gộp đạt 226 tỷ đồng (-26% yoy). Năm 2020, doanh thu đạt 

2,737 tỷ đồng năm 2020 (-7.3% yoy) và sản lượng tiêu thụ đạt 27 triệu m2 (-5.8% yoy) cùng với giá 

bán trung bình giảm (-2% yoy). Điều này cho thấy trong nửa đầu năm 2021, VGC vẫn chưa thoát được 

đà suy giảm từ năm 2020 do tác động dịch COVID-19. Hơn nữa, do giá dầu tăng nhanh (tại T6/2021 

tăng 60% so với T12/2020) từ đầu năm 2021 khiến giá khí tăng theo và làm cho biên lợi nhuận gộp của 

mảng này giảm mạnh từ 25% năm 2020 xuống 19% H1/2021. 

Năm 2021, CTCP Viglacera Tiên Sơn đã hoàn thiện việc mua Nhà máy Gạch men Bạch Mã (giúp tăng 

thêm 34% công suất hiện có của VGC) bằng nguồn vốn từ việc bán ưu đãi cổ phần cho cổ đông hiện 

hữu. Qua đó, Viglacera trở thành công ty có công suât và thị phần lớn nhất trong sản xuất và tiêu thụ 

gạch ốp lát tại thị trường Việt Nam và mở rộng thị phần dần sang miền Nam.  

Về chiến lược, VGC cũng dần chuyển dịch cơ cấu sản phẩm sang phân khúc cao cấp hơn và được ưa 

chuộng hơn về thẩm mỹ, có thể cạnh tranh được với các sản phẩm nhập khẩu. Đó là dòng sản phẩm 

Color Body (thuộc NM Tiên Sơn, VIT), Euro Tile (thuộc NM Mỹ Đức, VIT). 
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Nguồn: VGC 

 

2. Gạch ngói 

Gạch ngói chiếm tỷ trọng lớn thứ hai trong mảng VLXD của VGC. Trong H1/2021, tương tự như mảng 

ốp lát thì doanh thu VGC cũng suy giảm, đạt 850 tỷ đồng (-16% yoy) và lợi nhuận gộp đạt 135 tỷ đồng 

(-19% yoy). Năm 2020, doanh thu đạt 1,989 tỷ đồng năm 2020 (-7.5%) cùng sản lượng tiêu thụ đạt 115 

triệu viên QTC (-8.8% yoy) và 8.4 triệu m2 gạch lát (+2.2% yoy). Biên lợi nhuận gộp của mảng này 

cùng giảm từ 17% xuống 16% H1/2021. 

Về chiến lược, công ty giảm dần sản xuất gạch đỏ xây dựng, gạch ngói xây dựng và ngói lợp thì đi 

ngang lượng sản xuất từ năm 2016 do nhu cầu cho sản phẩm này đang giảm dần cùng với việc biên lợi 

nhuận thấp. Với mảng gạch ngói lát (gạch cotto) đang tăng cường sản lượng do nhu cầu thị trường lớn 

hơn cùng với giá thành rẻ, biên lợi nhuận cao hơn. 

Nguồn: VGC 

 

3. Kính gương 

Trong H1/2021, KQKD mảng kính gương của VGC có sự tăng trưởng đáng kể khi doanh thu đạt 461 tỷ 

đồng (+16% yoy) và lợi nhuận gộp đạt 108 tỷ đồng (+135% yoy). KQKD này được đóng góp chủ yếu 

bởi việc cho đi vào hoạt động của Nhà máy Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ - giai đoạn 1. Biên lợi nhuận 

gộp của mảng này cũng được cải thiện rõ rệt từ 14% năm 2020 lên 23% trong 6T/2021. 
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Nguồn: VGC 

Nhà máy Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ: 

• Vị trí: KCN Phú Mỹ II (Bà Rịa - Vũng Tàu) do Idico làm chủ đầu tư. 

• Cơ cấu cổ đông: được góp vốn bởi 3 công ty Viglacera (HOSE: VGC) chiếm 35%, Idico 

(HNX: IDC) chiếm 30% và Khải Thịnh (CITEC, Trung Quốc đóng góp công nghệ và bao tiêu 

100% đầu ra).  

• Công suất: giai đoạn 1 là 600 tấn/ngày, giai đoạn 2 là 900 tấn/ngày 

• Nguyên liệu cung cấp: Cát silic ở Cam Ranh có trữ lượng mỏ 5.2 triệu tấn 

Đây là nhà máy kính nổi siêu trắng đầu tiên của Việt Nam, kính nổi siêu trắng được ứng dụng chính 

trong lĩnh vực sản xuất pin năng lượng mặt trời - lĩnh vực xanh đang được ưu tiên hàng đầu trên thế 

giới. Đặc biệt là trong nước không có doanh nghiệp nào đáp ứng sản xuất loại kính này mà chủ yếu 

nhập khẩu từ Trung Quốc và chỉ có các doanh nghiệp FDI sản xuất để xuất khẩu hoàn toàn. Vì thế, việc 

nhà máy đi vào hoạt động giúp đáp ứng nhu cầu rất lớn của thị trường năng lượng mặt trời trên toàn 

cầu. 

4. Sứ, sen vòi và phụ kiện 

Trong H1/2021, doanh thu mảng sứ, sen vòi và phụ kiên của VGC đạt 497 tỷ đồng (+3% yoy) và lợi 

nhuận gộp đạt 144 tỷ đồng (+31% yoy), có sự hồi phục sau COVID-19 so với năm 2020. Biên lợi 

nhuận gộp tăng từ 26% trong 2020 lên 29% trong H1/2021. Điều này có được nhờ vào việc VGC đẩy 

mạnh hơn vào nhóm sản phẩm nguyên khối có giá trị và biên lợi nhuận cao hơn 

Nguồn: VGC 
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TRIỂN VỌNG KINH DOANH 

 MẢNG BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP 

Trong năm 2020, VGC đã giải phóng mặt bằng trước rất nhiều khu công nghiệp lớn (ước tính 12 KCN 

của VGC ở trên đã hoàn thiện đền bù xong 72% trên tổng diện tích quy hoạch). Dự kiến năm 2021, 

công ty sẽ triển khai cho thuê cả 5 KCN lớn là Yên Phong 1 Mở Rộng, Yên Phong 2C (Bắc Ninh), Phú 

Hà (Phú Thọ), Tiền Hải (Thái Bình) và Phong Điền (Huế). Trong H1/2021, doanh nghiệp đã cho thuê 

rất thành công các KCN trên và ghi nhận doanh thu KCN tăng 41% so với cùng kỳ, diện tích cho thuê 

các KCN trên tăng nhanh. Từ H2/2021 trở đi, các khu công nghiệp trên vẫn còn nhiều diện tích cho 

thuê và với đặc thù các doanh nghiệp sản xuất phụ trợ sẽ đặt vị trí gần nhau để thuận tiện cho chuỗi 

cung ứng cho nên VCBS nhận định doanh thu từ mảng KCN sẽ tiếp tục ghi nhận những kết quả kinh 

doanh ấn tượng.  

Đồng thời, VGC còn nhiều quỹ đất cho thuê KCN có vị trí rất hấp dẫn với giá cho thuê cao (1) KCN 

Yên Mỹ (Hưng Yên) chưa tiến hành hoạt động cho thuê, diện tích 280 ha (2) KCN Thuận Thành (Bắc 

Ninh) chưa triển khai đã được xin cấp phép trong năm 2021, diện tích 250 ha. Hơn nữa, với kinh 

nghiệm lâu năm là chủ đầu tư triển khai các dự án thành công, năng lực tài chính tốt thì VCBS cho rằng 

VGC sẽ tiếp tục được cấp phép cho các dự án KCN sau này. 

 

Nguồn: JLL, VCBS 

 

Ngoài ra, triển vọng dài hạn của ngành bất động sản khu công nghiệp của Việt Nam là rất lớn với  

• (1) Dịch chuyển chuỗi cung ứng từ Trung Quốc ra các nước lân cận làm tăng nhu cầu của các 

doanh nghiệp FDI thuê đất KCN để sản xuất (đặc biệt là tại miền Bắc có vị trí địa lý gần 

Trung Quốc và có hệ thống kết nối hạ tầng hoàn thiện), hơn nữa là trong bối cảnh đứt gãy 

chuỗi cung ứng như hiện nay. 

• (2) Việt Nam là điểm đến an toàn trong đại dịch COVID-19 về khả năng kiểm soát dịch bệnh 

khi so với trung bình của thế giới và so với các nước trong khu vực (các nước cạnh tranh trực 

tiếp với Việt Nam trong việc cho thuê diện tích KCN cùng với chi phí nhân công rẻ như 

Indonesia, Malaysia) 

• (3) Việt Nam có môi trường kinh doanh thuận lợi với nền kinh tế đang tăng trưởng cùng với 

môi trường để đầu tư và kinh doanh đang có những ưu đãi FDI, cải thiện trong chính sách 
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MẢNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

Thị trường nội địa: các sản phẩm của Viglacera chủ yếu được sử dụng trong việc hoàn thiện cho nhà 

ở (bất động sản dân cư) do đó doanh thu của công ty sẽ phụ thuộc lớn vào tình hình thị trường bất 

động sản cùng với tiến độ bàn giao nhà. Từ năm 2021, thị trường bất động sản sẽ có nhiều chuyển 

biến tích cực với động lực tăng trưởng đến từ: 

• (1) Hàng tồn kho bất động sản đang ở mức thấp và hạn chế pháp lý trong giai đoạn trước đó 

2017-2020 khiến rất ít giấy phép xây dựng được cấp, từ đó làm giảm nguồn cung trong thị 

trường bất động sản thời điểm hiện tại. Do đó, VCBS kỳ vọng sẽ có nhiều dự án được cấp 

phép trong thời gian tới nhằm giúp giải tỏa thiếu nguồn cung hiện nay. 

• (2) Cập nhật mới trong Luật Xây Dựng và Luật Đầu Tư có hiệu lực từ 2021 sẽ giúp giảm đi 

các thủ tục pháp lý và rút ngắn thời gian cấp Giấy phép xây dựng cho các chủ đầu tư 

    

Nguồn: Savills. VCBS 

 Thị trường xuất khẩu: Trung Quốc hiện nay đang bị áp thuế mức rất cao tại thị trường Mỹ trong 

năm 2020 (>350%) khiến cho thị phần nhập khẩu của Trung Quốc vào thị trường này bị sụt giảm 

nghiêm trọng. Từ đó tạo thuận lợi cho các quốc gia khác có thể chiếm được thị phần vào thị trường 

này, đặc biệt khi sản phẩm gạch của Việt Nam có cùng phân khúc với gạch của Trung Quốc vào thị 

trường này (phân khúc thấp - trung cấp). Suất khẩu sản phẩm gốm sứ Việt Nam vào Mỹ tính đến 

T5.2021 đã tăng 48% yoy. Đồng thời, việc Viglacera Tiên Sơn mua lại NM Bạch Mã giúp cho VGC 

tăng công suất sản lượng các sản phẩm có giá trị cao đủ tiêu chuẩn để đem đi xuất khẩu. 

 

Nguồn: US Census, VCBS 
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THÔNG TIN KHÁC 

Cơ cấu cổ đông 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cổ tức 

Hiện tại, nhóm cổ đông lớn của công ty là Gelex (HOSE: GEX) đã nắm cổ phần chi phối công ty với tỷ 

lệ sở hữu là 50.2%. Với tỷ lệ này thì GEX đã chính thức trở thành công ty mẹ của VGC và hợp nhất 

BCTC VGC vào GEX từ Q2/2021. Chủ tịch HĐQT của cả GEX và VGC là ông Nguyễn Văn Tuấn. Cổ 

đông nhà nước là Bộ Xây Dựng hiện tại vẫn nắm 38% cổ phần của công ty và nhà nước vẫn có dự định 

hoàn thiện thoái vốn hoàn toàn trong năm nay. 

Ngoài ra, GEX đang có kế hoạch tái cơ cấu lại tập đoàn và sẽ chuyển nhượng toàn bộ 31% của mình tại 

VGC để góp vốn vào công ty con là Gelex Hạ Tầng dự kiến vào Q3/2021. 

Nguồn: VGC 

Với dòng tiền kinh doanh tốt như hiện nay của VGC, dự kiến cổ tức bằng tiền mặt vẫn được duy trì 

khoảng mức 11% trên mệnh giá hiện nay. 

Nguồn: VGC 

ĐỊNH GIÁ 

Các giả định 

 

 

 

 

VCBS ước tính doanh thu năm 2021 của VGC đạt 10,564 tỷ đồng (+12% yoy) và đạt 88% kế hoạch 

kinh doanh cả năm. Lí do cho dự phóng doanh thu này là bởi VCBS đánh giá COVID-19 diễn ra trong 

H2/2021 ảnh hưởng tiêu cực đến mảng vật liệu xây dựng của công ty, đặc biệt trong bối cảnh giãn cách 

xã hội kéo dài khiến cho việc bàn giao và các giao dịch trên thị trường bất động sản khó khăn. Cùng với 

đó là nỗi lo lắng các ca F0 xuất hiện trong các khu công nghiệp cũng khiến cho các doanh nghiệp chùn 

bước khi đi thuê đất và sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, các khu công nghiệp của VGC tập trung chủ 

yếu tại miền Bắc kiểm soát được dịch bệnh khá tốt hiện nay. 
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Phương pháp chiết khấu 

dòng tiền 

 

VCBS dự phóng LNTT năm 2021 của VGC đạt 1,393 tỷ đồng (+66% yoy) và vượt 39% kế hoạch, 

LNST đạt 1,114 tỷ đồng (+67% yoy) dựa vào kết quả kinh doanh đã đạt được trong H1/2021 (đã hoàn 

thành 79% KHKD). Cùng với việc biên lợi nhuận gộp chung của VGC được cải thiện từ 25% năm 2020 

lên 29% tại H1/2021. 

Từ những tiềm năng tăng trưởng của VGC, VCBS đưa ra dự phóng như sau: 

 

Nguồn: VCBS dự phóng 

 

Thông số trong mô hình định giá 

1. Tốc độ tăng trưởng vĩnh viễn: 2.0% 

2. Lãi suất phi rủi ro: 3.0% 

3. Phần bù rủi ro thị trường: 8.21% 

4. Beta: 1.05 

5. Ke = 11.8% 

6. WACC = 9.7% 

 

Năm 2020 2021F 2022F 2023F 

DTT 9,433 10,564 10,966 11,448 

LNST 667 1,114 1,202 1,170 

EBITDA 1,497 2,206 2,334 2,322 

 

Định giá: Chúng tôi ước tính giá trị nội tại cổ phiếu ở mức 39.173 VND/CP (+30%) dựa trên phương 

pháp định giá FCFF và đưa ra khuyến nghị MUA với VGC. 

 

 

2,731 2,879 2,416 2,421 

2,737 
3,116 3,648 3,986 

1,989 
2,262 2,262 

2,262 
884 

1,068 1,299 
1,439 

1,092 

1,238 
1,339 

1,339 

22%

23%

24%

25%

26%

27%

28%

29%

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

2020 2021F 2022F 2023F

Dự phóng KQKD

BĐS Gạch ốp lát Gạch ngói

Kính, gương Sứ, sen vòi và phụ kiện Biên LNG



  

 

 

Phòng Nghiên cứu và Phân tích VCBS           Trang | 9 

VGC – BÁO CÁO CẬP NHẬT Q3.2021 

RỦI RO ĐẦU TƯ 

 RỦI RO DỊCH COVID-19 

Dịch bệnh diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh toàn của doanh 

nghiệp cũng như khả năng tiêu thụ sản phẩm của VGC. Thứ nhất, việc dịch diễn biến phức tạp với các 

chủng đột biến nguy hiểm, làm tăng thời gian giãn cách xã hội có thể khiến cho doanh nghiệp bị gián 

đoạn hoạt động sản xuất thông thường của doanh nghiệp, làm giảm sản lượng của công ty. Thứ hai, 

dịch bệnh nói chung sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế nói riêng và từ đó làm nhu cầu cũng như sức mua 

của khách hàng trong nước và cũng như sẽ ảnh hưởng đến việc bàn giao các dự án bất động sản. 

RỦI RO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 

Thị trường bất động sản ảnh hưởng lớn đến mảng VLXD của công ty. Các hoạt động xây dựng bất 

động sản dân cư đang bị chững lại do giãn cách và cũng do giá nhiều vật liệu như thép tăng giá mạnh. 

Từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thi công lắp đặt các sản phẩm gạch, sứ sen vòi và phụ kiện của VGC. 

Cùng với đó là hiện nay các ngân hàng cũng đang siết chặt lượng tín dụng cho thị trường bất động sản 

có thể khiến cho thị trường này kém sôi động hơn. 

RỦI RO MỸ ÁP THUẾ 

Ngành Gạch ốp lát và Sứ Việt Nam đang phải đối mặt với rủi ro này khi mà Việt Nam đang nhanh 

chóng chiếm thị phần xuất khẩu sang thị trường Mỹ từ Trung Quốc. Trung Quốc bị áp thuế cao tại Mỹ 

khiến cho Việt Nam có thể là đối tượng bị điều tra tiếp theo cùng với rủi ro xuất khẩu tiểu ngạch từ 

Trung Quốc, nay áp lực này sẽ lớn hơn rất nhiều hoặc rủi ro phải đối mặt với việc bán phá giá các sản 

phẩm từ quốc gia này 
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BÁO CÁO KQKD (tỷ đồng) 2019 2020 2021F 2022F 2023F 

Doanh thu            10,146           9,433         10,564         10,966         11,448  

  GVHB            (7,726)         (7,105)         (7,566)         (7,935)         (8,361) 

Lợi nhuận gộp              2,420           2,328           2,998           3,031           3,087  

  Chi phí bán hàng               (752)            (758)            (849)            (768)            (801) 

  Chi phí QLDN               (568)            (604)            (676)            (658)            (687) 

EBIT              1,100              966           1,473           1,605           1,599  

  Doanh thu tài chính                   98                95              106              110              114  

  Chi phí tài chính               (211)            (199)            (157)            (183)            (220) 

  Lợi nhuận khác                 (19)              (26)             188              195              204  

  Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết                     3                  4                 -                   -                   -    

LNTT                 970              841           1,393           1,502           1,462  

  Chi phí thuế TNDN               (211)            (173)            (279)            (300)            (292) 

LNST                 759              667           1,114           1,202           1,170  

  Lợi ích của cổ đông thiểu số                 108                67                69                77                81  

LNST cổ đông công ty mẹ                 652              601           1,045           1,125           1,088  

  Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)              1,453           1,340           2,261           2,433           2,355  

           

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ đồng) 2019 2020 2021F 2022F 2023F 

  Tiền và các khoản tương đương tiền              2,710           1,950           1,028           1,077           1,526  

  Các khoản đầu tư ngắn hạn                   90                81                91                94                98  

  Các khoản phải thu              1,148           1,012           1,209           1,255           1,310  

  Hàng tồn kho              3,340           3,415           3,270           3,430           3,614  

  Tài sản ngắn hạn khác                 273              358              364              370              376  

Tài sản ngắn hạn              7,561           6,816           5,962           6,226           6,925  

  Tài sản cố định              4,031           3,799           3,391           3,104           2,853  

  Các khoản đầu tư dài hạn                 792              820              919              953              995  

  Tài sản dài hạn khác              7,504           9,888         12,815         13,354         13,924  

Tài sản dài hạn            12,327         14,507         17,125         17,412         17,772  

TỔNG TÀI SẢN            19,888         21,323         23,086         23,638         24,697  

      

  Các khoản phải trả              1,190           1,090           1,161           1,217           1,283  

  Vay nợ ngắn hạn              1,531           1,502           1,513           1,587           2,090  

  Nợ ngắn hạn khác              3,589           4,761           4,643           4,863           5,118  

Nợ ngắn hạn              6,310           7,353           7,317           7,668           8,491  

  Vay nợ dài hạn                 634              396              400              400              400  

  Nợ dài hạn khác              5,889           6,550           7,811           7,615           7,471  

Nợ dài hạn              6,523           6,946           8,211           8,015           7,871  

NỢ PHẢI TRẢ            12,833         14,299         15,528         15,683         16,363  

  Vốn cổ phần và thặng dư vốn cổ phần              5,415           5,415           5,415           5,415           5,415  

  Lợi nhuận chưa phân phối                 824              712           1,032           1,413           1,773  

  Cổ phiếu quỹ                   -                   -                   -                   -                   -    

  Vốn khác                 816              897           1,111           1,127           1,146  

VỐN CHỦ SỞ HỮU              7,055           7,024           7,559           7,955           8,334  

  Lợi ích cổ đông thiểu số                   -                   -                   -                   -                   -    

TỔNG NGUỒN VỐN            19,888         21,323         23,086         23,638         24,697  

           

BẢNG LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tỷ đồng) 2019 2020 2021F 2022F 2023F 

  Lưu chuyển tiền tệ từ HĐKD              3,794           2,773              625           1,471           1,429  

  Lưu chuyển tiền tệ từ HĐĐT            (1,984)         (2,710)            (950)            (843)            (860) 

  Lưu chuyển tiền tệ từ HĐTC               (515)            (820)            (597)            (578)            (120) 

Lưu chuyển tiền tệ thuần trong kỳ              1,295             (756)            (923)               50              449  

  Tiền và tương đương tiền đầu kỳ              1,417           2,710           1,950           1,028           1,077  

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ              2,710           1,950           1,028           1,077           1,526  
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ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 

Báo cáo này và/hoặc bất kỳ nhận định, thông tin nào trong báo cáo này không phải là các lời chào mua hay bán bất kỳ một sản phẩm 

tài chính, chứng khoán nào được phân tích trong báo cáo và cũng không là sản phẩm tư vấn đầu tư hay ý kiến tư vấn đầu tư nào của 

VCBS hay các đơn vị/thành viên liên quan đến VCBS. Do đó, nhà đầu tư chỉ nên coi báo cáo này là một nguồn tham khảo. VCBS 

không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước những kết quả ngoài ý muốn khi quý khách sử dụng các thông tin trên để kinh doanh chứng 

khoán. 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích đều đã được thu thập, đánh giá với mức cẩn trọng tối đa có thể. Tuy nhiên, do các 

nguyên nhân chủ quan và khách quan từ các nguồn thông tin công bố, VCBS không đảm bảo về tính xác thực của các thông tin được 

đề cập trong báo cáo phân tích cũng như không có nghĩa vụ phải cập nhật những thông tin trong báo cáo sau thời điểm báo cáo này 

được phát hành.   

Báo cáo này thuộc bản quyền của VCBS. Mọi hành động sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung báo cáo và/hoặc xuất bản mà 

không có sự cho phép bằng văn bản của VCBS đều bị nghiêm cấm. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Mọi thông tin liên quan đến báo cáo trên, xin quý khách vui lòng liên hệ: 

 
Trần Minh Hoàng Lê Đức Quang, CFA Hoàng Anh Tuấn 

Trưởng phòng Phân tích Nghiên cứu 

tmhoang@vcbs.com.vn 

Trưởng nhóm Phân tích Ngành - Doanh nghiệp 

ldquang@vcbs.com.vn 

Chuyên viên Phân tích 

hatuan1@vcbs.com.vn 

 

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK 

http://www.vcbs.com.vn 

 

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 

http://www.vcbs.com.vn/

