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NGÀNH NĂNG LƯỢNG  
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 726 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 16.658 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 309 

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

61/34 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 672.170 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu USD) 1,63 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 37,38 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 49 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 5,27 

Tỷ lệ sở hữu BLĐ(%) N.a 

Nguồn: SSI Bloomberg 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

Tiền thân là một công ty nhà nuớc thành lập năm 1977, 
REE là một trong những công ty cổ phần hoá và niêm yết 
đầu tiên vào năm 2000. REE hoạt động theo mô hình tập 
đoàn với 3 chuyên ngành kinh doanh chính là Cơ khí – Điện 
tử (M&E) cho các dự án công nghiệp và dân dụng, sản 
xuât điều hoà (Reetech) và cho thuê văn phòng. REE cũng 
thực hiện đầu tư chiến lược vào nhiều công ty năng lượng. 

 

 
 

 Điểm nhấn VSH 
Tin cập nhật 

Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ (NPATMI) Q2/2021 đạt 383 tỷ đồng (+2,6% 
YoY) và chủ yếu nhờ LN của VSH. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của VSH ước tính đạt 319 
tỷ đồng (+70% YoY) phần lớn do điều kiện thuỷ văn thuận lợi trong năm 2021 và lãi suất vay 
của dự án Thượng Kon Tum được giảm đáng kể. Trong đó, dự nợ khoảng 3,9 nghìn tỷ đồng với 
lãi suất được giảm -100 bps với sự chấp thuận của một số ngân hàng như VCB, BID, HDB và 
ACB nên đã đóng góp lớn vào lợi nhuận của VSH. Cần lưu ý rằng từ tháng 4/2021, REE tăng 
sở hữu tại VSH từ 49,5% lên 50,5% và VSH trở thành công ty con của REE. 

NPATMI 2021 ước tính đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (+12,4% YoY). 

• Kết quả này phần lớn nhờ lợi nhuận của VSH do điều kiện thuỷ văn thuận lợi. 

• Ngoài ra, công ty đã ghi nhận sự đóng góp lợi nhuận từ 102 MWp điện mặt trời áp mái với 
ước tính khoảng 82 tỷ đồng trong năm 2021 (6T2021 đạt 43 tỷ đồng). Giá FIT là USD 
0,0838/kwh. 

Tăng trưởng NPATMI 2022 ước tính là 7% YoY nhờ dự án điện gió Trà Vinh, Lợi Hải 2 và Phú 
Lạc 2 đi vào hoạt động đầy đủ. 

Tóm tắt đầu tư: Do tăng trưởng NPATMI nửa cuối 2021 (+4,5% YoY) thấp hơn so với nửa đầu 
năm (+24,6% YoY) và tăng trưởng một con số trong 2022 (+7% YoY), chúng tôi khuyến nghị 
Trung lập đối với REE. Giá mục tiêu 1 năm là 63.600 đồng/cp, tiềm năng tăng giá 16% theo 
kịch bản cơ sở của chúng tôi. Trong kịch bản khả quan, nếu VSH đạt thỏa thuận với EVN ở mức 
giá 1.300 đồng/kwh cho dự án Thượng Kon Tum, giá mục tiêu 1 năm có thể đạt 65.300 
đồng/cp, tiềm năng tăng giá 19%. 

Rủi ro đầu tư: 

• Tiến độ xây dựng của dự án điện gió không kịp tiến độ do Covid-19 

• Điều kiện thuỷ văn kém khả quan hơn dự báo trong 2022 

• Đối với việc đàm giá điện tại dự án Thượng Kon Tum thuộc sở hữu của VSH, chúng tôi ước 
tính công ty sẽ đạt được thỏa thuận với EVN vào tháng 9/2021. Bất kỳ sự trì hoãn nào cũng 
có thể tác động tiêu cực đến lợi nhuận của VSH và REE. 

 

TRUNG LẬP – Giá mục tiêu 1 năm: 63.600 Đồng/cp 
Giá hiện tại: 55.700 đồng/cp 

 

Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh (REE: HOSE) 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Tổng quan 6T2021: Hợp nhất VSH để bù đắp lợi nhuận giảm từ PPC 

Bảng 1: KQKD 6T2021 của REE 
(tỷ đồng) 

6T2021 6T2020 YoY % KH 2021 
TSLN 

6T2021 6T2020 2020 
Doanh thu thuần 2.819 2.470 14,1% 41%    

Lợi nhuận gộp 1.100 723 52,0%  39,0% 29,3% 28,5% 
Lợi nhuận từ HĐKD 1.302 918 41,7%  46,2% 37,2% 38,2% 
EBIT 1.353 1.005 34,6%  48,0% 40,7% 41,5% 
EBITDA 1.703 1.166 46,1%  60,4% 47,2% 47,2% 
Lợi nhuận trước thuế 1.069 791 35,2%  37,9% 32,0% 34,1% 
Lợi nhuận ròng 942 694 35,8% 53% 33,4% 28,1% 30,4% 
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ 799 642 24,6%  28,3% 26,0% 28,9% 

Nguồn: Công ty, SSI Research 

Bảng 2: KQKD các công ty 
con, công ty liên kết của REE 
(tỷ đồng) 

LNST 
Q2/2020 

LNST 
Q2/2021 

%YoY 
LNST 

6T2020 
LNST 

6T2021 
%YoY Ghi chú 

CHP (4,4) 26,6  (9,5) (36,5)  
Hạn hán trong Q2/2020. Công ty chịu lỗ trong 6T2021 do 
dừng kỹ thuật nhà máy thủy điện A Lưới từ tháng 1- tháng 
4/2021. 

PPC 279,8 120,2 -57% 415,0 258,7 -38% 

Sản lượng Q2/2021 giảm -50% YoY còn 1,6 tỷ kwh, do vấn 
đề kỹ thuật tại Phả Lại 2 từ tháng 3/2021 và việc sửa chữa 
ước tính đến tháng 10/2021, kịch bản xấu nhất là tháng 
2/2022. 

SBH 10,6 8,3 -22% 21,0 45,7 118% 
Sản lượng Q2/2021 không đổi, trong khi chi phí quản lý ở 
mức cao 

SGR 78,6 4,6 -94% 101,8 (6,0)  Không có dự án trong Q2/2021 

TBC* 71,1 64,3 -10% 91,2 138,9 52% Sản lượng giảm -3% YoY trong Q2/2021 

TMP 67,0 86,6 29% 101,3 155,5 54% 

Lợi nhuận Q2/2021 tăng do dự án điện mặt trời 50 MWp 
(ngày vận hành thương mại COD là 10/12/2020, giá FIT là 
$7.09cents/kwh). Trong khi sản lượng nhà máy thủy điện 
Thác Mơ tăng 3% YoY. 

VCW 75,5 63,0 -17% 102,9 95,6 -7% 
Hoàn nhập 11 tỷ đồng dự phòng đầu tư vào VAV trong 
Q2/2020 

VSH* (2,1) 135,1  (3,2) 236,6  
Sản lượng Q2/2021 là 518 triệu kwh (gầp 4,6 lần Q2/2020). 
Sản lượng từ VS-SH là 189 triệu kwh (gấp 2 lần Q2/2020). 
Sản lượng mới từ dự án Thượng Kon Tum (ngày vận hành 
thương mại là tháng 4/2021) là 329 triệu kwh. 

Nguồn: Công ty; *Các công ty con của REE 

• NPATMI Q2/2021 của REE đạt 383 tỷ đồng (+2,6% YoY), phần lớn nhờ VSH. Từ tháng 4/2021, REE tăng 
sở hữu tại VSH từ 49,5% lên 50,5% và VSH trở thành công ty con. VSH lãi 135 tỷ đồng trong Q2/2021 so với 
lỗ 2,1 tỷ đồng trong Q2/2020 (Bảng 2 và 4), nhờ lãi suất giảm 100 bps. 

• Triển vọng VSH 2021: Lợi nhuận sau thuế 2021 ước tính là 319 tỷ đồng (70% YoY), nhờ điều kiện thời tiết 
thuận lợi năm 2021 và lãi suất giảm đối với dự án Thượng Kon Tum. Ước tính chi tiết như sau: 
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Bảng 3: Dự báo KQKD của  
VSH (triệu đồng) 

2020 2021F 2022F 2023F Giả định 

Doanh thu 340.618 1.470.550 1.516.612 1.457.608  
%tăng trưởng doanh thu -14,9% 331,7% 3,1% -3,9%  
Sản lượng VS-SH (triệu kWh) 558 729 655 631 • Sản lượng 2021 từ nhà máy VS-SH ước tính hồi phục 30% YoY 

(sản lượng 6T2021 đạt 57% ước tính của chúng tôi). 
• Trong trường hợp lượng mưa kém thuận lợi trong 2022, chúng 

tôi ước tính sản lượng VS-SH giảm 10%. (nhà đầu tư lưu ý nếu 
lượng mưa thấp hơn ước tính, sản lượng có thể biến động hơn 
và giảm 20%-30%/ năm). 

• TKT bắt đầu hoạt động trong T4/2021. Hoạt động đầy đủ trong 
2022, sản lượng có thể đạt mức thiết kế. Nếu lượng mưa thấp 
hơn ước tính, sẽ xuất hiện rủi ro giảm sản lượng tiêu thụ đối với 
TKT cũng như VSH. 

Sản lượng Thượng Kon Tum  
(triệu kWh) 

154 875 964 925 

Tổng sản lượng (triệu kwh) 712 1.604 1.619 1.556 

Giá bán trung bình VS-SH  
(VND/kWh) 

610 697 697 697 
• Theo ban lãnh đạo REE, giá bán cuối cùng cho TKT ước tính là 

~1.300 đồng/kwh, áp dụng trong Q4/2021. 
• Chúng tôi giữ giả định 1.100 đồng/kwh, do EVN chịu chi phí 

đầu vào tăng (giá khí tăng, tiềm năng giá than tăng và chi phí 
cho năng lượng tái tạo cao). 

Giá bán trung bình  
Thượng Kon Tum (VND/kWh) 

912 1.100 1.100 1.100 

Lợi nhuận gộp 136.778 733.091 630.694 584.474  

% biên lợi nhuận gộp 40,2% 49,9% 41,6% 40,1% 

Biên lợi nhuận 2022 giảm do: 
• Sản lượng từ VS-SH năm 2022 ước tính giảm 10% so với cùng 

kỳ 
• Sản lượng từ TKT năm 2022 ước tính ~964 triệu kwh, thấp 

hơn mức thiết kế là 1,1 tỷ kwh. 
• Ngoài ra, VSH sẽ trích lập toàn bộ chi phí khấu hao cho TKT 

trong khi ghi nhận sản lượng tiêu thụ giảm. 

Chi phí lãi (1.251) (285.173) (350.796) (314.655) 
Với 3,9 nghìn tỷ đồng dư nợ và lãi suất giảm 100 bps (được phê 
duyệt bởi VCB, BIDV, HDB, và ACB), lợi nhuận tại TKT và VSH 
có thể tăng. 

Chi phí quản lý 23.099 52.424 53.918 52.030  
Lợi nhuận trước thuế 235.702 400.018 229.581 221.196  
%Biên lợi nhuận trước thuế 69,2% 27,2% 15,1% 15,2%  

Lợi nhuận sau thuế 188.297 319.565 183.407 176.709 
Nhà đầu tư lưu ý nếu lượng mưa và điều kiện thời tiết thấp hơn ước 
tính, sản lượng có thể biến động hơn và giảm 20%-30%/ năm. 

Nguồn: Công ty, SSI Research 

Bảng 4: KQKD Q2 và 6T của VSH 
(triệu đồng) 

Q2/2020 Q2/2021 6T2020 6T2021 Ghi chú 

Doanh thu thuần 54.835 498.391 91.103 688.790 
• Do La Nina, sản lượng tại VS-SH đạt 189 triệu kwh trong 

Q2/2021 (gấp 2 lần so với Q2/2020). 
• Sản lượng tại TKT là 329 triệu kwh (TKT bắt đầu hoạt động 

trong T4/2021) 
• Điều kiện thời tiết thuận lợi và lãi suất cho vay giảm giúp VSH 

lãi 135 tỷ đồng trong Q2/2021.  

Lợi nhuận gộp 4.930 265.359 7.302 398.033 
Trong đó: Chi phí lãi vay (310) (109.784) (632) (110.084) 
Chi phí quản lý (6.953) (8.621) (10.190) (14.087) 
Lợi nhuận trước thuế (2.120) 149.710 (3.183) 276.663 
Chi phí thuế TNDN - (14.655) - (40.070) 
Lợi nhuận sau thuế (2.120) 135.055 (3.183) 236.593 

Nguồn: Công ty, SSI Research  
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Triển vọng REE năm 2021-2022 

Biểu đồ 5: NPATMI 2021 của REE nhờ hợp nhất VSH. Năm 2022, các dự án điện gió Trà Vinh, Phú Lạc 2, 
Lợi Hải 2 sẽ bù đắp lợi nhuận mảng thủy điện nếu điều kiện thời tiết kém thuận lợi. 

 

Nguồn: Công ty, SSI Research 

 

Biểu đồ 6: Cơ cấu tăng trưởng NPATMI 2021-2022 

 
 

Nguồn: SSI Research 

• NPATMI 2021 ước tính đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (+12,4% YoY). 

✓ Kết quả này phần lớn phụ thuộc vào lợi nhuận của VSH trong bối cảnh điều thời tiết thuận lợi kể trên. 

✓ Công ty ghi nhận 102 MWp (megawatt peak) cho tấm pin mặt trời, sẽ hoạt động đầy đủ trong 2021, 
tương ứng ghi nhận 82 tỷ đồng (6T2021 là 43 tỷ đồng). Giá FIT là USD 0,0838 cents/kwh. 

✓ Trong khi đó, phân khúc M&E chiu ảnh hưởng từ Covid-19. NPATMI 6T2021 giảm -12% YoY. Việt Nam 
đang trải qua làn sóng Covid-19 lần thứ 4 và do đó, hoạt động xây dựng tạm thời bị ảnh hưởng. 6T2021 
vẫn ghi nhận lợi nhuận từ các dự án điện mặt trời năm 2020, trong khi mục này sẽ không còn trong nửa 
cuối năm do chúng tôi đang chờ đợi giá FIT mới cho các dự án điện mặt trời. 
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✓ Tăng trưởng chậm lại trong nửa cuối 2021 (+4,5% YoY). Nửa cuối 2020 là mức so sánh cao đối với 
phân khúc thủy điện và điện than (như PPC). Hiện tượng La Nina đã bắt đầu từ nửa cuối 2020. PPC 
cũng có KQKD cao trong thời gian này do thu về 240 tỷ đồng lỗ tỷ giá từ EVN. 

• Tăng trưởng NPATMI 2022 ước tính +7% YoY, do các dự án điện gió Trà Vinh, Phú Lạc 2, Lợi Hải 2 hoạt 
động đầy đủ: 

✓ Điện gió: Dự án điện gió 103 MW (Trà Vinh, Phú Lạc 2, Lợi Hải 2) ước tính bắt đầu từ T11/2021. REE 
ước tính đạt 185 tỷ đồng lợi nhuận từ các dự án này trong 2022 (vượt mảng thủy điện có lợi nhuận giảm). 

✓ Thủy điện: Điều kiện thời tiết có thể kém thuận lợi trong 2022. Chúng tôi giả định sản lượng tiêu thụ điều 
chỉnh nhẹ ~5% đối với mảng thủy điện của REE. Rủi ro giảm khuyến nghị của chúng tôi có thể là lượng 
mưa thấp hơn ước tính. Tuy nhiên, nếu VSH có thể tăng giá bán lên 1.300 đồng/kwh, đây có thể là yếu 
tố tác động tăng. 

✓ Điện than: Lợi nhuận của PPC ước tính hồi phục 6,5% so với cùng kỳ, dựa theo giả định sau: 

o Sản lượng điện thương mại 2022 ước tính hồi phục lên 4,27 tỷ kwh (+41% YoY) sau khi nhà máy 
Phả Lại 2 sửa chữa xong. 

o Tỷ lệ sản lượng hợp đồng (%Qc) ước tính là 80%, tương đương mức cho phép năm 2021. Nhu cầu 
điện phục hồi một phần là yếu tố tích cực nhưng giá than tăng là yếu tố trái chiều. Do đó, %Qc 
không đổi sẽ là giả định hợp lý hơn. 

o Giá than ước tính tăng 8%. 

o Cổ tức PPC nhận từ HND và QTP sẽ giảm còn 122 tỷ đồng. Cần lưu ý rằng HND, QTP và PPC có 
thể chịu gánh nặng vốn đầu tư liên quan đến dự án môi trường (VD: 2 nghìn tỷ đồng). 

Tóm tắt định giá 

Tóm tắt định giá 
(kịch bản cơ sở) 

Giá trị Trọng số  SOTP NPATMI 2021-2022 (tỷ đồng) P/E mục tiêu (x) Giá trị (tỷ đồng) 

DCF 63.747 60%  M&E 176 9,0 1.581 
SOTP 63.607 40%  Tiện ích    

Giá mục tiêu 63.691   Điện than 122 9,0 1.098 
% tăng giá 16%   Thủy điện 610 11,0 6.706 
Tỷ suất cổ tức 0%   Cấp nước 259 10,0 2.592 
Tổng mức sinh lời 16%   Điện mặt trời   335 
P/E 2021 10,8   Điện gió   632 
P/E 2022 10,1   Cho thuê 521 13,0 6.778 
    Tổng   19.722 
    Số lượng cổ phiếu   310.050.926 
    Giá cổ phiếu   63.607 

• Chúng tôi tăng trọng số phương pháp DCF để phản ánh tăng trưởng dài hạn từ dự án E-Town 6, ước tính mở 
bán trong 2023. 

• Dựa trên tăng trưởng NPATMI nửa cuối 2021 (+4,5% YoY) giảm so với nửa đầu năm (+24,6% YoY) và tăng 
trưởng một chữ số trong 2022 (+7% YoY), chúng tôi khuyến nghị Trung lập đối với REE. Giá mục tiêu 1 năm 
là 63.600 đồng/cp, tiềm năng tăng giá 16%. 

• Theo kịch bản tốt nhất, nếu VSH chốt giá bán với EVN là 1.300 đồng/kwh cho dự án Thượng Kon Tum, giá 
mục tiêu 1 năm của chúng tôi có thể đạt 65.300 đồng/cp, tiềm năng tăng giá 19%.

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

Tỷ đồng  2020 2021F 2022F 2023F  Tỷ đồng  2020 2021F 2022F 2023F 
Bảng cân đối kế toán          Báo cáo kết quả kinh doanh         
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 658 873 951 1.315  Doanh thu thuần 5.640 6.368 7.730 8.366 
+ Đầu tư ngắn hạn 1.329 338 338 338  Giá vốn hàng bán -4.034 -4.066 -4.878 -5.382 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 3.082 3.875 4.134 4.440  Lợi nhuận gộp 1.606 2.302 2.851 2.984 
+ Hàng tồn kho 808 910 978 1.079  Doanh thu hoạt động tài chính 222 179 111 116 
+ Tài sản ngắn hạn khác 138 -91 188 204  Chi phí tài chính -473 -656 -838 -750 
Tổng tài sản ngắn hạn 6.014 5.906 6.590 7.377  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 51 61 74 80  Chi phí bán hàng -83 -81 -93 -105 
+ GTCL Tài sản cố định 2.585 16.281 14.768 13.928  Chi phí quản lý doanh nghiệp -285 -295 -395 -427 
+ Bất động sản đầu tư 1.773 1.651 1.528 3.563  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.901 2.232 2.410 2.646 
+ Tài sản dài hạn dở dang 276 1.426 2.576 276  Thu nhập khác 22 171 78 73 
+ Đầu tư dài hạn 9.287 8.885 9.232 9.640  Lợi nhuận trước thuế 1.923 2.403 2.488 2.719 
+ Tài sản dài hạn khác 551 506 621 659  Lợi nhuận ròng 1.713 2.116 2.232 2.443 
Tổng tài sản dài hạn 14.523 28.809 28.798 28.146  Lợi nhuận chia cho cổ đông 1.628 1.830 1.956 2.153 
Tổng tài sản 20.536 34.715 35.388 35.523  Lợi ích của cổ đông thiểu số 85 286 276 290 
+ Nợ ngắn hạn 3.436 5.174 5.141 5.162           
Trong đó: vay ngắn hạn 1.258 2.181 2.511 2.261  EPS cơ bản (VND) 5.250 3.356 3.580 3.941 
+ Nợ dài hạn 4.888 11.379 9.853 8.399  Giá trị sổ sách (VND) 36.938 31.387 34.909 37.250 
Trong đó: vay dài hạn 4.348 11.519 10.035 8.594  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 0 0 0 1.600 
Tổng nợ phải trả 8.324 16.553 14.994 13.560  EBIT 2.340 3.059 3.327 3.470 
+ Vốn góp 3.101 5.463 5.463 5.463  EBITDA 2.661 3.679 4.174 4.467 
+ Thặng dư vốn cổ phần 1.050 1.057 1.057 1.057           
+ Lợi nhuận chưa phân phối 7.115 10.052 12.008 13.286  Tăng trưởng         
+ Quỹ khác 947 1.589 1.865 2.155  Doanh thu 15,3% 12,9% 21,4% 8,2% 
Vốn chủ sở hữu 12.213 18.161 20.393 21.961  EBITDA 6,2% 38,2% 13,5% 7,0% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 20.536 34.714 35.388 35.523  EBIT 0,7% 30,7% 8,7% 4,3%  

     Lợi nhuận ròng -0,4% 23,5% 5,5% 9,4% 
Lưu chuyển tiền tệ          Vốn chủ sở hữu 10,0% 48,7% 12,3% 7,7% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 629 557 1.766 2.320  Vốn điều lệ 0,0% 76,2% 0,0% 0,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -842 -2.964 -534 609  Tổng tài sản 4,7% 69,0% 1,9% 0,4% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -668 2.623 -1.154 -2.566           
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -882 215 78 364  Định giá         
Tiền đầu kỳ 1.540 658 873 951  PE 9,3 9,3 8,7 7,9 
Tiền cuối kỳ 658 873 951 1.315  PB 1,3 1,6 1,4 1,3 
          Giá/Doanh thu 2,7 4,2 3,5 3,2 
Các hệ số khả năng thanh toán          Tỷ suất cổ tức 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 
Hệ số thanh toán hiện hành 1,75 1,14 1,28 1,43  EV/EBITDA 7,8 5,6 5,0 4,6 
Hệ số thanh toán nhanh 1,48 0,98 1,05 1,18  EV/Doanh thu 3,7 3,3 0,0 0,0 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,58 0,23 0,25 0,32           
Nợ ròng / EBITDA 1,31 2,25 2,84 2,29  Các hệ số khả năng sinh lời         
Khả năng thanh toán lãi vay 5,62 4,66 3,97 4,62  Tỷ suất lợi nhuận gộp 28,5% 36,2% 36,9% 35,7% 
Ngày phải thu 72,7 92,5 87,9 83,5  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 38,2% 43,5% 41,1% 39,7% 
Ngày phải trả 52,4 80,0 71,6 54,3  Tỷ suất lợi nhuận ròng 30,4% 33,2% 28,9% 29,2% 
Ngày tồn kho 81,2 77,1 70,6 69,8  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 1,5% 1,3% 1,2% 1,3% 
          Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 5,1% 4,6% 5,1% 5,1% 
Cơ cấu vốn          ROE 14,7% 13,9% 11,6% 11,5% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,59 0,52 0,58 0,62  ROA 8,5% 7,7% 6,4% 6,9% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,41 0,48 0,42 0,38  ROIC 12,1% 10,9% 9,2% 9,5% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,68 0,91 0,74 0,62       

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,30 0,69 0,55 0,42       

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,10 0,12 0,12 0,10       

Nguồn: Công ty, SSI ước tính
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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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