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I. Thông tin nổi bật:

Bản tin số: 06
Ngày 04.5.2018

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (HSX: ACV): BVSC cho rằng ACV sẽ khó có thể kịp chuyển sàn niêm yết cũng như Bộ GTVT khó có thể hoàn
thành thoái vốn trong năm 2018. ACV dự kiến cải tạo nâng cấp hai đường băng ở sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong năm 2018, tuy nhiên do cơ chế quản lý khu
bay vẫn đang trong quá trình đàm phán vì vậy việc cải tạo nâng cấp đường băng khả năng sẽ chuyển sang năm 2019. Việc Bộ GTVT thoái vốn chậm hơn dự kiến cũng
như khả năng chưa kịp chuyển sàn trong năm 2018 là những thông tin kém tích cực trong ngắn hạn. Về dài hạn, ACV là doanh nghiệp tăng trưởng cao và có nhiều câu

chuyện hấp dẫn từ đó có thể hấp dẫn được dòng tiền đầu tư.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HSX: HVN): Lợi nhuận 2018 của HVN có thể giảm so với 2017 do 2 nguyên nhân sau: (1) lợi nhuận khác từ hoạt động bán
và cho thuê lại máy bay giảm mạnh. (2) giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2018. Chi phí nguyên vật liệu chiếm khoảng 25%-28% giá vốn của HVN.
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (HSX: VHC): Công ty Vạn Đức Tiền Giang đóng góp khoảng 25% doanh thu và khoảng 30% lợi nhuận của VHC. Sau khi thoái vốn Vạn
Đức Tiền Giang sẽ trở thành công ty liên kết và sẽ không được hợp nhất doanh thu trên báo cáo tài chính. Lợi nhuận ghi nhận từ Vạn Đức Tiền Giang cũng sẽ sụt giảm
trong ngắn hạn do lợi nhuận của công ty này chưa thể tăng kịp ngay theo quy mô vốn. Vì vậy chúng tôi đánh giá VHC không dễ dàng có thể đạt được kế hoạch kinh

doanh 2018.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HSX: NVL): Trong nửa đầu năm, NVL hoàn tất xong các thương vụ lớn về huy động vốn với tổng giá trị 300 triệu USD, gồm cổ
phần và trái phiếu chuyển đổi. Với nguồn vốn mới huy động, công ty sẽ triển khai trở lại các dự án lớn với tổng số sản phẩm đưa ra thị trường 12.000 căn trong 2018. Về
kế hoạch kinh doanh, các dự án dự kiến ghi nhận hầu như hoàn tất kinh doanh và xây dựng để bàn giao. Các dự án này được TP.HCM cho phép tạm ứng tiền sử dụng
đất, làm cơ sở cho ghi nhận. Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu nếu có những quy định, quan điểm khác của cơ quan quản lý. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh
doanh 2018. Xét về cơ hội đầu tư, chúng tôi cho rằng NVL phù hợp nhà đầu tư trung và dài hạn hơn là nhà đầu tư cá nhân ngắn hạn. Với giá hiện tại, cổ phiếu NVL giao
dịch tại PE và PB2018 lần lượt là 16x và 2,5x (chưa tính 48tr cổ phần pha loãng nếu chuyển đổi trái phiếu) là hợp lý.
Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (HSX: GEX): Chúng tôi đánh giá khả quan kế hoạch tăng trưởng doanh thu của GEX: (i) CAV - doanh nghiệp đóng góp doanh thu
lớn nhất hiện tại của GEX đang có mức tăng trưởng khả quan 16% về doanh thu trong Q1, trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu dây cáp điện của Việt Nam cũng tăng đến
50%; (ii) GEX sẽ tiến hành M&A một công ty trong mảng điện cao thế, hoàn thiện chuỗi sản phẩm vốn có của mình từ hạ thế, trung thế (CAV, THI, HEM) đến cao thế.
Việc GEX nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% trong năm 2018 tại CAV, THI và HEM sẽ càng làm cải thiện tỷ lệ lợi ích của cổ đông công ty mẹ sau khi bản thân các công ty này
đã có những bước biến chuyển vượt bậc về hiệu quả kinh doanh kể từ khi GEX can thiệp sâu vào. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa có đủ cơ sở để đánh giá kế hoạch lợi
nhuận của GEX trong năm 2018. Với nhận thông tin hiện có được, chúng tôi cho rằng mục tiêu 1.820 tỷ lợi có thể là quá cao nếu trừ ra khoản doanh thu tài chính hơn
525 tỷ từ việc thanh lý các khoản đầu tư của STG (công ty con) trong năm 2017.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HSX: HBC): Hoạt động kinh doanh của HBC dự kiến vẫn sẽ ghi nhận những con số khả quan về kết quả kinh doanh khi giá trị
hợp đồng từ 2017 chuyển sang vẫn lớn (12.000 tỷ đồng). Mặc dù vậy, sự tăng trưởng nhanh của HBC trong giai đoạn vừa qua để lại nhiều rủi ro khi khoản phải thu
chưa được quyết toán tăng nhạnh, thâm dụng nợ vay ngắn hạn lớn. Trong khi đó, kế hoạch chào bán chiến lược để huy động vốn mới không thực hiện được trong 2016
– 2017. Điều này làm cho cấu trúc tài chính của HBC có sự mất cân đối. Những tồn tại này, theo chúng tôi sẽ khó có thể giải quyết trong năm 2018. Do đó, triển vọng
cũng như cơ hội đầu tư ở HBC trong dài hạn là chưa thật sự hấp dẫn. Xét trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng cũng có cơ hội cho nhà đầu tư xem xét. Với kế hoạch kinh
doanh 2018 đề ra, EPS chưa tính đến pha loãng là 8,224 đồng/cp, tương ứng PE theo giá hiện tại là 4,8 lần là khá thấp. Giá cổ phiếu có đợt điều chỉnh giảm trở lại, tại
mức 40.000 đồng/cp, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư vẫn có thể xem xét tích lũy với mục tiêu 48.000 đồng.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HSX: DBC): Năm 2017 là một năm nhiều khó khăn với DBC cũng như các doanh nghiệp toàn ngành nói chung, chủ yếu là ngành
chăn nuôi lợn do giá thực phẩm giảm sâu trong thời gian dài. Các chỉ tiêu tài chính của DBC đều không đạt kế hoạch và giảm mạnh so với năm 2016 (lợi nhuận sau thuế
giảm tới 56%). Kế hoạch năm 2018 của DBC chúng tôi đánh giá là phù hợp với thực tế do dự báo năm nay ngành chăn nuôi vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, cung lớn
hơn cầu, đầu ra xuất khẩu chưa được khai thông. Ngoài ra, DBC còn khá nhiều dự án đang hoàn thiện (nhà máy ép dầu, nhà máy TĂCN tại Bình Phước,etc), các dự án
đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng thì chưa đạt được kết quả khả quan. DBC cần tính toán kĩ càng trong việc đầu tư các dự án để đạt được hiệu quả kinh doanh cao
nhất. Cổ phiếu DBC hiện đang giao dịch ở mức PE là 8,53 lần, EPS 2.420 đồng.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (HNX: TNG): TNG công bố kết quả kinh doanh Q1/2018 tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm ngoái, các chỉ tiêu doanh thu
thuần và LNST đều tăng ~50% yoy. Như vậy, kết thúc quý đầu của năm TNG đã hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và 17% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm. Với kết
quả đạt được, chúng tôi cho rằng khả năng hoàn thành kế hoạch 2018 của TNG là khá cao. EPS theo kế hoạch ~3.088 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E forward là 4,17
lần.
CTCP Licogi 16 (HSX: LCG): Chúng tôi đánh giá tốt đối với LCG trong năm 2018. Công ty đang và sẽ ghi nhận kết quả khả quan về lợi nhuận sau giai đoạn khó khăn
kéo dài. Mặc dù vậy, câu chuyện trong trung và dài hạn vẫn còn những vấn đề xét về khách quan đối với ngành đầu tư và xây dựng hạ tầng theo hình thức PPP (BOT,
BOO, BT) lẫn chủ quan về vấn đề nguồn vốn, tính hiệu quả trong dự án đầu tư của LCG. Hiện tại, với những đánh giá trên, chúng tôi vẫn cho rằng cơ hội đầu tư ngắn
hạn nên được xem xét hơn là trong trung và dài hạn.
Cập nhật một số doanh nghiệp khác: CLL, DPR, DVN, FIT, IDI, ITC, NAW, NCS, POM, PVD, SHP, STG, SWC, VGG, VNS.
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II. Kết quả ĐHCĐ:
Mã
CK

Ngày
ĐKCC

Ngày
ĐHCĐ

Nội dung nổi bật

Nhận định BVSC

TNG

Kết quả kinh doanh Q1/2018
- Doanh thu thuần: 600 tỷ đồng, +49%
- Lợi nhuận sau thuế: 22 tỷ đồng, +52% yoy.
Kế hoạch 2018:
- Doanh thu thuần: 2.750 tỷ đồng, +10,5% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 127 tỷ đồng, +10,5% yoy.
28/02/2018 22/04/2018 - Cổ tức: 16-20%

TNG công bố kết quả kinh doanh Q1/2018 tăng trưởng mạnh mẽ so
với cùng kỳ năm ngoái, các chỉ tiêu doanh thu thuần và LNST đều
tăng ~50% yoy. Như vậy, kết thúc quý đầu của năm TNG đã hoàn
thành 22% kế hoạch doanh thu và 17% kế hoạch lợi nhuận cho cả
năm.
Chúng tôi nhận thấy rằng, nhu cầu may mặc thế giới phục hồi cùng
với xu hướng chuyển đơn hàng từ Trung Quốc qua Việt Nam tạo
điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dệt may nội địa. Theo yếu
tố mùa vụ, quý 1 thường là thời gian thấp điểm trong năm và tình
hình kinh doanh có thể tốt hơn ở các quý sau. Với kết quả đạt được,
chúng tôi cho rằng khả năng hoàn thành kế hoạch 2018 của TNG là
khá cao. EPS theo kế hoạch ~3.088 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E
forward là 4,17 lần.

DVN

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 6.814 tỷ đồng, +13% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 214 tỷ đồng, -66% yoy.
Kế hoạch 2018:
- Doanh thu thuần: 6.453 tỷ đồng, -5% yoy
06/04/2018 23/04/2018 - Lợi nhuận sau thuế: 223 tỷ đồng, +4,2% yoy.

Năm 2017 kết quả kinh doanh của DVN biến động mạnh so với năm
trước do đây là năm đầu tiên công ty cổ phần nên có nhiều sự thay
đổi về phương pháp hạch toán đối với các khoản cổ tức nhận được.
DVN là công ty đầu tư nắm cổ phần tại nhiều doanh nghiệp dược
phẩm ở Việt Nam. Tăng trưởng ngành dược vẫn được đánh giá khả
quan trong trung và dài hạn, do đó các khoản đầu tư trong ngành vào
công ty con, công ty liên kết kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả tích cực.
Cho năm 2018, DVN đặt kế hoạch lợi nhuận tăng nhẹ so với năm
trước, EPS kế hoạch là 940 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E là 17,9
lần.

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 182 tỷ đồng, giảm 11,6% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 603 tỷ đồng, tăng 805% yoy
- Cổ tức: 50% bằng tiền
Kế hoạch kinh doanh 2018
03/04/2018 23/04/2018 - Doanh thu: 270 tỷ đồng, tăng 48,3% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 108 tỷ đồng, giảm 82% yoy
- Cổ tức: tối thiểu 20% bằng tiền, 10% bằng cổ phiếu

Không còn ghi nhận lợi nhuận đột biến từ việc thoái vốn tại công ty
liên doanh Keppel Land như trong năm 2017, kế hoạch kinh doanh
2018 của SWC có sự sụt giảm mạnh. Giai đoạn 1 cảng Long Bình dự
kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6/2018 sẽ hỗ trợ cho kết quả kinh
doanh của SWC trong năm nay. Trong tương lai, cảng Long Bình
được định hướng chuyển dịch từ làm hàng rời sang hàng container
đến năm 2021, đón đầu quy hoạch di dời 5 ICD ở cụm Trường Thọ.
Kết thúc quý 1/2018, SWC ghi nhận 56,21 tỷ doanh thu, tăng trưởng
31% yoy, LNST đạt 25 tỷ đồng, hoàn thành 26% kế hoạch của năm,
do đó nhiều khả năng công ty sẽ hoàn thành kế hoạch 2018 đề ra.
P/E 2018 forward hiện tại của cổ phiếu vào khoảng 9,09 lần.

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 1.454 tỷ đồng, tăng 13,5% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 653 tỷ đồng, tăng 402% yoy
- Cổ tức: 15% bằng cổ phiếu
Kế hoạch kinh doanh 2018
- Doanh thu: 1.657 tỷ đồng, tăng 13,9% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 202 tỷ đồng, giảm 69% yoy
03/04/2018 23/04/2018 - Cổ tức: 15% bằng tiền

Năm 2017, lợi nhuận sau thuế của Sotrans tăng trưởng đột biến so
với năm 2016 là do ghi nhận khoản thu cổ tức từ các công ty con
tương đương 285.9 tỷ đồng. Năm 2018, Công ty đặt mục tiêu tăng
trưởng 12,6% về doanh thu, trong đó chủ yếu đến từ phát triển Đại lý
mới và mạng lưới Giao nhận nội địa. Riêng mảng kinh doanh Kho bãi
có những khó khăn nhất định, khi các cụm Kho Phước Long, Ngân
Thạnh, Long Việt (hơn 40,000m2) hết hạn Hợp đồng hợp tác, kho
Bến súc (5,000m2) chấm dứt hoạt động. Thời gian tới, công ty tiếp
tục phát triển sản phẩm chuỗi Dịch vụ Logistics dựa trên nền tảng thế
mạnh của hệ thống: Đại lý - Cước quóc tế - Cảng – DV thông quan –
Vận tải thủy/bộ - Kho bãi. Trong năm 2018, Công ty đặt mục tiêu phát
triển sản phẩm mới đối với phân khúc Phân phối/contract logistics.
Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục đầu tư từng bước vào hệ thống hạ
tầng, phương tiện trang thiết bị, công nghệ thông tin. Với kế hoạch có
phần thận trọng, P/E forward 2018 của STG vào khoảng 9,9 lần.

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 614 tỷ đồng, tăng 15%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 83 tỷ đồng, tăng 22%yoy
- Cổ tức: 39% tiền mặt.
10/04/2018 26/04/2018 Kế hoạch kinh doanh 2018
- Doanh thu: 612 tỷ đồng, tăng 0% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 32 tỷ đồng, giảm 61% yoy
- Cổ tức: 16% tiền mặt.

NCS là doanh nghiệp có hiệu quả hoạt động rất cao nhờ vị thế kinh
doanh suất ăn độc quyền tại sân bay Nội Bài. Tuy nhiên, kể từ đầu
năm 2017, Công ty không còn duy trì được vị thế độc quyền khi có
thêm đối thủ cạnh tranh mới là VINACS với công suất cung cấp suất
ăn bằng 50% công suất hoạt động của NCS trong năm 2017. BVSC
đánh giá với sự gia nhập của đối thủ mới với công suất thiết kế lớn
sẽ làm cho áp lực cạnh tranh tăng mạnh làm giảm tốc độ tăng trưởng
doanh thu cũng như làm biên lợi nhuận gộp.

SWC

STG

NCS
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Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 11.632 tỷ, tăng 58% yoy
- LNST: 2.061 tỷ, tăng 24% yoy.
Kế hoạch 2018:
- Doanh thu: 21.780 tỷ, tăng 87% yoy,
- LNST: 3.200 tỷ, tăng 55%
- Cổ tức: tối đa 20%.
Kế hoạch phát hành:
- Phát hành chuyển đổi cổ phần ưu đãi: 13,6 triệu.
- Phát hành riêng lẻ: 52,5 triệu, giá 64.837 đồng/cp.
- Phát hành cổ phần chuyển đổi trái phiếu: 48 triệu cổ phần, giá
chuyển đổi 74.750 đồng/cp. Số lượng thực tế tùy theo yêu cầu
chuyển đổi của trái chủ.
NVL

ITC

GEX

26/03/2018 26/04/2018

+ Hoạt động kinh doanh 2018: sau năm 2017 gặp nhiều khó khăn
trong việc triển khai dự án, cơ cấu nguồn, và thông tin bất lợi khác.
Hoạt động của NVL kỳ vọng sẽ nhiều thay đổi hơn trong năm. Trong
nửa đầu năm, NVL hoàn tất xong các thương vụ lớn về huy động vốn
với tổng giá trị 300 triệu USD, gồm cổ phần và trái phiếu chuyển đổi.
Với nguồn vốn mới huy động, công ty sẽ triển khai trở lại các dự án
lớn với tổng số sản phẩm đưa ra thị trường 12.000 căn trong 2018.
Về kế hoạch kinh doanh, các dự án dự kiến ghi nhận hầu như hoàn
tất kinh doanh và xây dựng để bàn giao. Các dự án này được
TP.HCM cho phép tạm ứng tiền sử dụng đất, làm cơ sở cho ghi
nhận. Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu nếu có những quy định, quan
điểm khác của cơ quan quản lý. Điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả
kinh doanh 2018.
+ Quỹ đất phát triển dự án: danh mục quỹ đất hiện tại của NVL không
có thay đổi so với thời điểm đầu năm 2016. Với nguồn vốn mới huy
động, NVL dự kiến sẽ cơ cấu đưa các dự án này vào trong danh mục
chính thức sở hữu của Công ty.
+ Quan điểm đầu tư: với phần lớn quỹ đất để phát triển trong tương
lai chưa đưa vào. Chúng tôi cho rằng nhu cầu vốn đối với Công ty
vẫn còn hiện hữu trong thời gian tới. Theo đó, kết quả kinh doanh dù
có tăng trưởng nhưng sẽ có áp lực pha loãng. Điều này ít nhiều sẽ
ảnh hưởng đến sự ổn định trong giá cổ phiếu NVL. Điểm tích cực và
hấp dẫn của NVL là quy mô, thương hiệu và khả năng triển khai tốt.
Đây là những điểm được nhà đầu tư nước ngoài yêu thích. Do đó,
xét về cơ hội đầu tư, chúng tôi cho rằng NVL phù hợp nhà đầu tư
trung và dài hạn hơn là nhà đầu tư cá nhân ngắn hạn. Với giá hiện
tại, cổ phiếu NVL giao dịch tại PE và PB2018 lần lượt là 16x và 2,5x
(chưa tính 48tr cổ phần pha loãng nếu chuyển đổi trái phiếu) là hợp
lý.

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 599 tỷ, tăng 115% yoy
- LNST hợp nhất: 79 tỷ, tăng 182% yoy.
- Cổ tức: 10% tiền
Kế hoạch 2018:
- Doanh thu thuần: 763 tỷ, tăng 10% yoy,
- LNST: 76 tỷ, giảm 4%.
- Cổ tức: 10% tiền.
02/04/2018 26/04/2018 Phát hành cổ phần: không có kế hoạch tăng vốn trong 2018

Kế hoạch kinh doanh của ITC năm 2018 không thật sự ấn tượng.
Sau năm 2017 tăng trưởng mạnh so với mức thấp năm 2016. Công
ty đặt kế hoạch 2018 thận trọng khi doanh thu tăng 10% và LNST
giảm 4% so với 2017. Và chúng tôi cho rằng khả năng hoàn thành kế
hoạch này tương đối cao. Dự án sẽ đóng góp doanh thu chủ yếu
trong 2018 là Star Village - GD1 với quy mô 965 nền. Công ty đã bán
92% tương đương 888 nền (ghi nhận 60% doanh thu trong
2016,2017). Tuy nhiên, khả năng vượt kế hoạch theo đánh giá của
chúng tôi là chưa rõ ràng. Dự án Terra Royal dự kiến sẽ bắt đầu ghi
nhận 1 phần vào cuối năm sau. Do đó, Công ty sẽ phải để dành 1
phần doanh thu từ Star VIllage GD1 sang 2019. Thêm nữa, kế hoạch
thoái 16% vốn còn lại của Resco đang bị trì hoãn, nên động lực ghi
nhận kết quả tích cực là chưa nhiều. Với kế hoạch dự kiến, EPS
2018 của ITC là 1.010 đồng/cp. Với giá hiện tại, cổ phiếu giao dịch tại
PE2018 là 15 lần, là không thật sự hấp dẫn. Tuy nhiên, chỉ số PB vẫn
định giá thấp với mức 0,7 lần. Đánh giá khách quan, tại mức giá hiện
tại, chúng tôi cho rằng cơ hội đầu tư ngắn hạn với ITC chưa hấp dẫn.

Kết quả kinh doanh 2017:
- Doanh thu 11.984 tỷ đồng (+64% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế 1.658 tỷ đồng (+137% yoy)
Kế hoạch kinh doanh 2018:
- Doanh thu 15.000 tỷ đồng (+25% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế 1.820 tỷ đồng (+10% yoy)
Kế hoạch cổ tức - tăng vốn:
- 2017: Cổ tức tiền mặt 10%
- 2018: 30%
- Dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn với tỷ lệ 5:1
Kế hoạch tái cơ cấu - M&A:
06/04/2018 26/04/2018
- Tiếp tục tăng sở hữu lên 100% tại CAV, THI và HEM
- Thoái vốn tại Gelex Campuchia
- Tiếp tục M&A một công ty về mảng điện

- GEX đã trải qua một năm 2017 rất thành công trong việc tái cơ cấu
và M&A, mang lại tăng trưởng ấn tượng về cả doanh thu và lợi
nhuận. Như vậy các hoạt động chính của GEX trong tương lai sẽ
xoay quanh các ngành nghề như sau: ngành Thiết bị điện, ngành
Năng lượng, ngành Nước sạch, ngành Vận tải và ngành Bất động
sản.
- Chúng tôi đánh giá khả quan kế hoạch tăng trưởng doanh thu của
GEX: (i) CAV - doanh nghiệp đóng góp doanh thu lớn nhất hiện tại
của GEX đang có mức tăng trưởng khả quan 16% về doanh thu
trong Q1, trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu dây cáp điện của Việt
Nam cũng tăng đến 50%; (ii) GEX sẽ tiến hành M&A một công ty
trong mảng điện cao thế, hoàn thiện chuỗi sản phẩm vốn có của mình
từ hạ thế, trung thế (CAV, THI, HEM) đến cao thế.
- Việc GEX nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% trong năm 2018 tại CAV, THI
và HEM sẽ càng làm cải thiện tỷ lệ lợi ích của cổ đông công ty mẹ
sau khi bản thân các công ty này đã có những bước biến chuyển
vượt bậc về hiệu quả kinh doanh kể từ khi GEX can thiệp sâu vào.
Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa có đủ cơ sở để đánh giá kế hoạch lợi
nhuận của GEX trong năm 2018. Với nhận thông tin hiện có được,
chúng tôi cho rằng mục tiêu 1.820 tỷ lợi có thể là quá cao nếu trừ ra
khoản doanh thu tài chính hơn 525 tỷ từ việc thanh lý các khoản đầu
tư của STG (công ty con) trong năm 2017.
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Kết quả kinh doanh 2017:
- Doanh thu 11.369 tỷ VNĐ, LNST 696 tỷ VNĐ, tăng 22% về
doanh thu và 2,3 lần lợi nhận so với 2017.
- Tỷ lệ cổ tức: 30% bằng cổ phiếu
27/03/2018 27/04/2018 Kế hoạch kinh doanh 2018
- Doanh thu 12.500 tỷ VNĐ, tăng 10% so với 2017
- Lợi nhuận sau thuế 500 tỷ VNĐ, giảm 28% so với 2017
- Cổ tức: 20%

Q1/2018 POM đã đạt được 208 tỷ VNĐ lợi nhuận sau thuế, hoàn
thành 42% kế hoạch lợi nhuận 2018. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất
kinh doanh thép có tính biến động và rủi ro cao, do đó nếu gặp sai
lầm trong việc quản trị hàng tồn kho, doanh nghiệp hoàn toàn có thể
gây lỗ trong các quý tới và lợi nhuận Q1 chưa thể đảm bảo về khả
năng hoàn thành kế hoạch 2018. Ngoài ra, POM cũng không phải là
cổ phiếu có cơ bản tốt do các vấn đề về quản trị sản xuất và minh
bạch.

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 3.891 tỷ đồng, giảm 27% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 45 tỷ đồng, giảm 81% yoy
28/03/2018 27/04/2018 Kế hoạch kinh doanh 2018
- Doanh thu: 3.000 tỷ đồng, giảm 22% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: không bị lỗ trong năm 2018

Năm 2017 PVD ghi nhận lợi nhuận 45 tỷ đồng nhờ các khoản hoàn
nhập dự phòng và thu nhập khác, hoạt động kinh doanh cốt lõi không
có nhiều chuyển viển tích cực. Bước sang 2018, nhìn chung hoạt
động kinh doanh của PVD dự báo chưa có dấu hiệu khởi sắc khi khối
lượng công việc cho các giàn khoan vẫn còn khá ít ỏi, kết quả định
giá PVD ở mức 16.000 đồng/cp dựa trên phương pháp so sánh PB
có tham chiếu tới giá trị còn lại các giàn khoan mà PVD sở hữu.

Kết quả kinh doanh Q1/2018
- Doanh thu thuần:489 tỷ đồng, -55% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng, -80% yoy.
Kế hoạch 2018:
30/03/2018 27/04/2018 - Doanh thu thuần: 2.000 tỷ đồng, -32% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 95 tỷ đồng, -50% yoy.
- Cổ tức: 7-8 tiền mặt

Cạnh tranh khốc liệt với các hãng taxi công nghệ khiến VNS phải
thay đổi mô hình kinh doanh từ tự doanh xe sang hình thức cho thuê
xe khoán. Sự thay đổi về phương pháp ghi nhận doanh thu và lợi
nhuận cũng như kinh doanh khó khăn khiến kết quả kinh doanh của
VNS lao dốc mạnh ở Q1/2018.
Mặc dù đã có nhiều sự thay đổi và cải tiến để cạnh tranh với taxi
công nghệ, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy VNS đang gặp thách thức
lớn trong việc chiếm lĩnh thị phần. Do đó chúng tôi thấy rằng tiềm
năng tăng trưởng của VNS là không khả quan.

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 5.327 tỷ đồng, tăng 32%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 338 tỷ đồng, tăng 260%yoy
- Cổ tức: Đợt 1: 8% tiền mặt. Đợt 2: 9% (ủy quyền HĐQT quyết
định cổ tức bằng cổ phiếu hay cổ tức bằng tiền).
Kế hoạch kinh doanh 2018
- Doanh thu: 6.859 tỷ đồng, tăng 29% yoy
09/04/2018 27/04/2018 - Lợi nhuận sau thuế: 606 tỷ đồng, tăng 79% yoy
- Cổ tức: 30% (ủy quyền HĐQT quyết định cổ tức bằng cổ
phiếu hay cổ tức bằng tiền)
Điểm chính của năm 2018
- Phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu thời hạn 3-7 năm để
bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu nợ
vay, đầu tư vào nhà máy chế biến thủy sản...

IDI ghi nhận kết quả kinh doanh tốt trong năm 2017 nhờ tăng trưởng
về doanh thu cũng như cải thiện mạnh biên lợi nhuận gộp (từ 8% lên
12%). Chúng tôi chưa có đủ thông tin để đánh giá tăng trưởng biên
lợi nhuận gộp của IDI nhưng điều này là bất thường trong bối cảnh
các công ty trong ngành giảm biên lợi nhuận gộp. Bên cạnh đó chúng
tôi cũng lưu ý thêm về hoạt động tăng vốn thành công trong năm
2016 khi mà giá của IDI chỉ giao động trong khoảng 7.000-8000
VND/CP và nhóm cổ đông chính là ASM có tình hình tài chính cũng
không thực sự lành mạnh. IDI đặt ra kết hoạch năm 2018 với lợi
nhuận tăng trưởng 79% cao hơn 2,5 lần so với mức tăng trưởng
doanh thu. Chúng tôi cho rằng để đạt được kế hoạch lợi nhuận này
IDI sẽ cần tiếp tục cải thiện mạnh biên lợi nhuận gộp và điều này là
không dễ dàng.

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 262 tỷ đồng, giảm 11,4% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 104 tỷ đồng, tăng 2,62% yoy
- Cổ tức: 18% bằng tiền
Kế hoạch kinh doanh 2018
- Doanh thu: 315 tỷ đồng, tăng 20,2% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ đồng, tăng 5,7% yoy
- Cổ tức: 20% bằng tiền
CLL

11/04/2018 27/04/2018

NAW

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu: 187 tỷ đồng, +10% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: -0,62 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%
16/04/2018 27/04/2018 Kế hoạch kinh doanh 2018
- Doanh thu: 200 tỷ đồng, +7% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 0,03 tỷ đồng
- Cô tức: 0%

Công ty hoạt động trong cùng hệ thống của Tổng Công ty Tân Cảng
Sài Gòn (TCT TCSG). Do vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm
2018 của Công ty sẽ gắn liền với định hướng chung của TCT TCSG:
• Tiếp tục thực hiện Phụ lục 02 của Hợp đồng dịch vụ cung ứng cảng
biển với TCT TCSG với đơn giá không đổi so với năm 2017.
• Tiếp tục ký kết và thực hiện Hợp đồng cung cấp thiết bị xếp dỡ tại
bãi hàng cho TCT TCSG với đơn giá không đổi so với năm 2017.
• Tiếp tục ký kết và thực hiện hợp đồng xếp dỡ container bằng cẩu
LB06 tại bến B7 với TCT TCSG và Công ty CP Đại lý GNVT XD Tân
Cảng.
• Tiếp tục thuê 02 cẩu RTG 6+1 của Công ty CP TVQT Cảng Cát Lái
để nâng hạ container tại bãi Cảng Cát Lái.
• Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh: dịch vụ kho bãi, vận tải
biển.
Kế hoạch 2018 cũng có thêm sự đóng góp của CTCP Tiếp vận Quốc
tế Cảng Cát Lái (CIL) do trở thành công ty con từ tháng 1/2018 sau
khi Công ty mua thêm cổ phần trong đợt phát hành cổ phần tăng vốn
điều lệ của CIL từ 20 tỷ đồng lên 35 tỷ đồng với tỷ lệ nắm giữ
54,29%. Kế hoạch 2018 là có thể hoàn thành, P/E forward 2018 của
CLL hiện vào khoảng 11,8 lần.
- Tỷ lệ thất thoát nước của NAW ở mức cao, 32,9% trong năm 2017.
Đây là một trong những nguyên nhân khiến kinh doanh thua lỗ trong
năm vừa rồi.
- Ngoài ra, các chi phí khác như tiền lương, tiền ăn ca của nhân công
cũng cao hơn so với định mức. Cho thấy việc quản lý chi phí không
hiệu quả ở NAW.
- Thêm vào đó, tính thanh khoản cổ phiếu cũng rất thấp. Do đó,
chúng tôi không đánh giá cao cơ hội đầu tư với cổ phiếu này.
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Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 16.037 tỷ, tăng 48,9% yoy.
- LNST trừ thiểu số: 859 tỷ, tăng 51,5% yoy.
- Cổ tức:5% tiền và 50% cổ phiếu.
Kế hoạch 2018:
- Doanh thu thuần: 20.068 tỷ, tăng 28,9% yoy.
- LNST: 1.068 tỷ, tăng 24% yoy.
Kế hoạch phát hành 2018
27/03/2018 28/04/2018
- Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược: tối đa 25% vốn
điều lệ sau khi chia cổ tức 50% cổ phiếu. Giá phát hành không
thấp hơn 2,5 lần giá sổ sách tại thời điểm phát hành.

Hoạt động kinh doanh của HBC dự kiến vẫn sẽ ghi nhận những con
số khả quan về kết quả kinh doanh khi giá trị hợp đồng từ 2017
chuyển sang vẫn lớn (12.000 tỷ đồng). Mặc dù vậy, sự tăng trưởng
nhanh của HBC trong giai đoạn vừa qua để lại nhiều rủi ro khi khoản
phải thu chưa được quyết toán tăng nhạnh, thâm dụng nợ vay ngắn
hạn lớn. Trong khi đó, kế hoạch chào bán chiến lược để huy động
vốn mới không thực hiện được trong 2016 – 2017. Điều này làm cho
cấu trúc tài chính của HBC có sự mất cân đối. Những tồn tại này,
theo chúng tôi sẽ khó có thể giải quyết trong năm 2018. Do đó, triển
vọng cũng như cơ hội đầu tư ở HBC trong dài hạn là chưa thật sự
hấp dẫn. Xét trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng cũng có cơ hội cho
nhà đầu tư xem xét. Với kế hoạch kinh doanh 2018 đề ra, EPS chưa
tính đến pha loãng là 8,224 đồng/cp, tương ứng PE theo giá hiện tại
là 4,8 lần là khá thấp. Giá cổ phiếu có đợt điều chỉnh giảm trở lại, tại
mức 40.000 đồng/cp, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư vẫn có thể xem
xét tích lũy với mục tiêu 48.000 đồng.

Kết quả kinh doanh 2017
Doanh thu 8.787 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế 278,8 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 200,1 tỷ đồng
Trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10% mệnh giá cổ phần tương đương
với 82,8 tỷ đồng
02/04/2018 28/04/2018 Kế hoạch 2018
Sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi 529.750 tấn
Doanh thu 9.296 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế 281 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 246 tỷ đồng
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10% trên mệnh giá cổ phần

Năm 2017 là một năm nhiều khó khăn với DBC cũng như các doanh
nghiệp toàn ngành nói chung, chủ yếu là ngành chăn nuôi lợn do giá
thực phẩm giảm sâu trong thời gian dài. Các chỉ tiêu tài chính của
DBC đều không đạt kế hoạch và giảm mạnh so với năm 2016 (lợi
nhuận sau thuế giảm tới 56%). Kế hoạch năm 2018 của DBC chúng
tôi đánh giá là phù hợp với thực tế do dự báo năm nay ngành chăn
nuôi vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi, cung lớn hơn cầu, đầu ra xuất
khẩu chưa được khai thông. Ngoài ra, DBC còn khá nhiều dự án
đang hoàn thiện (nhà máy ép dầu, nhà máy TĂCN tại Bình
Phước,etc), các dự án đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng thì chưa
đạt được kết quả khả quan. DBC cần tính toán kĩ càng trong việc đầu
tư các dự án để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất. Cổ phiếu
DBC hiện đang giao dịch ở mức PE là 8,53 lần, EPS 2.420 đồng.

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 8.451 tỷ đồng, +12% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 396 tỷ đồng,
- Cổ tức: 30% tiền mặt
04/04/2018 28/04/2018 Kế hoạch 2018:
- Doanh thu thuần: 8.400 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 360 tỷ đồng, +1% yoy.
- Cổ tức: 30-35% tiền mặt

VGG là doanh nghiệp dệt may có thương hiệu mạnh ở cả thị trường
trong nước và xuất khẩu. Năm 2017, doanh thu nội địa giảm nhẹ 3%
so với cùng kỳ tuy nhiên các thị trường xuất khẩu chính đều tăng
trưởng tốt. Nhật, Mỹ và EU vẫn là ba thị trường chính của VGG.
Xu hướng hồi phục ngành dệt may toàn cầu là khá rõ ràng trong năm
2018, điều này sẽ tác động tích cực đến tình hình kinh doanh của
VGG. Kế hoạch lợi nhuận 2018 được VGG đặt ở mức thận trọng,
tương đương với năm 2017. EPS theo kế hoạch ~ 6.857 tỷ đồng,
tương ứng P/E fw là 7,16 lần

Kết quả kinh doanh 2017
Tổng doanh thu 1.625 tỷ đồng, giảm 33% yoy
Lợi nhuận trước thuế 164 tỷ đồng, giảm 16% yoy
Lợi nhuận sau thuế 113 tỷ đồng, giảm 21,6% yoy
Năm 2017, FIT không trả cổ tức, toàn bộ lợi nhuận sau khi
trích quỹ khen thưởng phúc lợi được chuyển sang năm sau.
05/04/2018 28/04/2018 Kế hoạch 2018
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh 2.037 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế 169 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế 127 tỷ đồng
Năm 2018, FIT dự kiến tiếp tục không chi trả cổ tức do đang
trong giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh.

Năm vừa qua, FIT đã thâu tóm thành công Công ty dược phẩm
Euvipharm thông qua công ty con là Dược Cửu Long. Ngoài ra,
Dược Cửu Long cũng với SCIC đã bắt tay thành lập công ty chuyên
về sản xuất thuốc chữa ung thư Benovas. Nhìn vào các chỉ tiêu tài
chính của FIT trong những năm gần đây, BVSC đánh giá FIT vẫn
chưa đạt được sự tăng trưởng ổn định, bền vững. Ngoài ra, mối
quan hệ không rõ ràng giữa FIT và cổ đông lớn Dũng Tâm cũng đặt
ra nhiều câu hỏi. Trong tháng 5, sau khi hoàn tất việc mua nốt
1.072.690 cổ phần của FIT, Dũng Tâm sẽ nâng tỉ lệ sở hữu tại FIT
lên 51%, chính thức đưa FIT trở thành công ty con trong hệ thống. Kế
hoạch kinh doanh 2018 chỉ tăng nhẹ so với thực hiện năm 2017,
cùng với nhân tố mới Euvipharm chúng tôi cho rằng FIT có khả năng
hoàn thành được kế hoạch đề ra.
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III. Sự kiện nổi bật theo tài liệu ĐHCĐ
Mã
CK

ACV

Ngày
ĐKCC

Ngày
ĐHCĐ

Nội dung nổi bật theo tài liệu ĐHCĐ

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 13.830 tỷ đồng, tăng 29%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 4.101 tỷ đồng, tăng 50%yoy
- Cổ tức: 20% tiền mặt.
Kế hoạch kinh doanh 2018
- Doanh thu: 16.029 tỷ đồng, tăng 7% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 5.665 tỷ đồng, tăng 9% yoy
- Cổ tức: 9% tiền mặt.
Điểm chính của năm 2018
16/04/2018 04/05/2018 - Kế hoạch đầu tư mới lớn với tổng mức đầu tư 29.492 tỷ
đồng. Một số dự án tiêu biểu như: (1) nhà ga hành khách T3 tại
sân bay Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư 9.800 tỷ đồng
(công suất 15 triệu hành khách/năm); (2) Nhà ga và kết cấu hạ
tầng đồng bộ ở sân bay Phú Bài với tổng mức đầu tư 2.900 tỷ
đồng; (3) Nhà ga và kết cấu hạ tầng đồng bộ ở sân bay Cát Bi
với tổng mức đầu tư 2.900 tỷ đồng; Nhà ga và kết cấu hạ tầng
đồng bộ ở sân bay Chu Lai với tổng mức đầu tư 2.850 tỷ
đồng....
Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu: 1.515 tỷ đồng, +35% yoy
- LNST (thuộc về công ty mẹ): 78 tỷ đồng, +13% yoy
- Cổ tức: 7% tiền mặt
Kế hoạch kinh doanh 2018
- Doanh thu: 2.501 tỷ đồng, +65% yoy
- LNST (thuộc về công ty mẹ): 123 tỷ đồng, +58% yoy
- Cô tức: 10%

Nhận định BVSC
Để chuyển sàn niêm yết ACV từ Upcom sang HSX, ACV cần hoàn
thành việc quyết toán thuế, quyết toán cổ phần hóa cũng như hoàn
thành đàm phán cơ chế quản lý khu bay. Về công tác thoái vốn, ACV
đang chờ Bộ GTVT xem xét phương án thoái vốn bằng đấu giá công
khai. BVSC cho rằng ACV sẽ cần thời gian để giải quyết những vấn
đề này, vì vậy công ty sẽ khó có thể kịp thời chuyển sàn niêm yết
cũng như Bộ GTVT khó có thể hoàn thành thoái vốn trong năm 2018.
ACV dự kiến cải tạo nâng cấp hai đường băng ở sân bay Nội Bài và
Tân Sơn Nhất trong năm 2018, tuy nhiên do cơ chế quản lý khu bay
vẫn đang trong quá trình đàm phán vì vậy việc cải tạo nâng cấp
đường băng khả năng sẽ chuyển sang năm 2019. Điều này sẽ giúp
cho ACV có đủ nguồn lực để tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch
đề ra.
Việc Bộ GTVT thoái vốn chậm hơn dự kiến cũng như khả năng chưa
kịp chuyển sàn trong năm 2018 là những thông tin kém tích cực trong
ngắn hạn. Về dài hạn, ACV là doanh nghiệp tăng trưởng cao và có
nhiều câu chuyện hấp dẫn từ đó có thể hấp dẫn được dòng tiền đầu
tư.
- Kế hoạch doanh thu 2018 là 2.501 tỷ đồng. Trong đó, mảng xây lắp
đóng góp 2.005 tỷ đồng, chủ yếu từ các dự án đang triển khai và giá
trị hợp đồng còn lại chuyển sang 2018. Mảng BĐS là 495 tỷ đồng,
đến chủ yếu từ dự án Parkland đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự
kiến bàn giao vào cuối năm 2018.
- Ngoài ra, công ty còn các khoản đầu tư có thể chuyển nhượng như
30% vốn BOT 38; 20% vốn nhà máy nước Phú Ninh. Như vậy, lợi
nhuận ròng 2018 có thể đạt 124 tỷ, tăng 59% yoy. EPS 2018 trên vốn
điều lệ mới 1.000 tỷ là 1.240 đồng/cp, tương ứng PE theo giá hiện tại
là 7.8x.
- Chúng tôi đánh giá tốt đối với LCG trong năm 2018. Công ty đang
và sẽ ghi nhận kết quả khả quan về lợi nhuận sau giai đoạn khó khăn
kéo dài. Mặc dù vậy, câu chuyện trong trung và dài hạn vẫn còn
những vấn đề xét về khách quan đối với ngành đầu tư và xây dựng
hạ tầng theo hình thức PPP (BOT, BOO, BT) lẫn chủ quan về vấn đề
nguồn vốn, tính hiệu quả trong dự án đầu tư của LCG. Hiện tại, với
những đánh giá trên, chúng tôi vẫn cho rằng cơ hội đầu tư ngắn hạn
nên được xem xét hơn là trong trung và dài hạn.

LCG

30/03/2018 05/05/2018

DPR

Kết quả kinh doanh 2017
- Sản lượng khai thác 14.271 tấn, giảm 1,4% YoY.
- Doanh thu thuần: 834 tỷ đồng, tăng 17%
- Lợi nhuận trước thuế: 241 tỷ đồng, tăng 38,8 yoy
- Cổ tức: 60%
22/03/2018 10/05/2018 Kế hoạch kinh doanh 2018
- Tổ chức khai thác sản lượng khai thác 13.000 tấn, giảm 8,9%
YoY.
- Doanh thu thuần: 781 tỷ đồng, giảm 6,3%
- Lợi nhuận trước thuế: 245 tỷ đồng, tăng 1,6% yoy
- Cổ tức: Tối thiểu 40%

Giá cao su tăng mạnh trong năm 2017 là nguyên nhân chính dẫn tới
KQKD khởi sắc của các công ty sản xuất cao su nói chung và DPR
nói riêng. Giá cao su tại TOCOM hiện đang ở mức trung bình 180
UScents/kg, cao hơn so với giá bán bình quân mà công ty đặt kế
hoạch, ngoài ra do căng thẳng chính trị giá dầu thế giới đang trong xu
hướng tăng cũng sẽ ảnh hưởng tích cực tới giá cao su, do đó chúng
tôi tin tưởng DPR sẽ vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trong
năm 2018.

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu 84.962 ỷ VNĐ, lợi nhuận sau thuế 2.659 tỷ VNĐ,
tăng 21% về doanh thu và 26% lần về lợi nhuận so với 2016.
Kế hoạch kinh doanh 2018
- Số lượt khách: 24,3 triệu, tăng 10% so với 2017.
- Doanh thu 97.073 tỷ VNĐ, lợi nhuận sau thuế 1.917 tỷ VNĐ
tăng 14% về doanh thu và giảm 28% về lợi nhuận so với 2017.

Lợi nhuận 2018 của HVN có thể giảm so với 2017 do 2 nguyên nhân
sau:
+ Thứ nhất: lợi nhuận khác từ hoạt động bán và cho thuê lại máy bay
giảm mạnh. Năm 2017, HVN hạch toán 771 tỷ VNĐ lợi nhuận từ hoạt
động bán và cho thuê lại máy bay (SLB), trong đó 267 tỷ VNĐ từ SLB
4 máy bay A350, 1 máy bay B787 thuộc Vietnamairlines và 504 tỷ từ
SLB 19 máy bay A320 thuộc Jetstar. Năm 2018, lợi nhuận từ SLB sẽ
giảm mạnh xuống còn khoảng 130 tỷ VNĐ do HVN sẽ chỉ thực hiện
SLB 2 tàu A350 thuộc Vietnamairlines và 1 tàu thuộc Jetstar được
giao trong năm 2018.
+ Thứ hai, giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2018.
Chi phí nguyên vật liệu chiếm khoảng 25%-28% giá vốn của HVN.
Chúng tôi nhận thấy trong các năm quá khứ, biên lợi nhuận của HVN
biến động ngược chiều với diễn biến của giá dầu. Trong năm 2017,
giá dầu tăng bình quân khoảng 23% so với 2016 khiến biên lợi nhuận
của HVN giảm 2%. Năm 2018, với triển vọng giá dầu tiếp tục tăng sẽ
gây khó khăn cho HVN, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh khá gay
gắt với VJC hiện nay.

HVN

06/04/2018 10/05/2018
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SHP

VHC

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu: 619 tỷ đồng, +20% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 192 tỷ đồng, +88% yoy
- Cổ tức: 17% tiền mặt
Kế hoạch kinh doanh 2018
- Doanh thu: 591 tỷ đồng, -4% yoy
09/04/2018 10/05/2018 - Lợi nhuận trước thuế: 164 tỷ đồng, -15% yoy
- Cô tức: 16%

- Tổng sản lượng kế hoạch năm 2018 là 614 triệu kWh, giảm 13% so
với năm trước và bằng 113% sản lượng thiết kế.
- Cụ thể, sản lượng kế hoạch NM ĐaM'bri là 362 triệu kWh, giảm
11% yoy và bằng 107% sản lượng thiết kế. NM Đa Dâng 2 là 185
triệu kWh, giảm 18% yoy và bằng 123% sản lượng thiết kế. Cuối
cùng là NM Đasiat dự kiến 67 triệu kWh, giảm 12% yoy và bằng
120% sản lượng thiết kế.
- Ba nhà máy của SHP đều đang được huy động vượt công suất. Sau
giai đoạn mưa nhiều vào năm 2017 thì lượng mưa năm 2018 dự báo
sẽ không cao được như năm trước. Do đó, kế hoạch kinh doanh
2018 có sự sụt giảm nhẹ sau khi tăng trưởng mạnh.
- SHP đang giao dịch tại mức P/E trailing là 11,5 lần và P/B là 1,76
lần. Chúng tôi cho rằng đây là mức định giá phù hợp với cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 8.151 tỷ đồng, tăng 12%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 605 tỷ đồng, tăng 7%yoy
- Cổ tức: 20% tiền mặt.
Kế hoạch kinh doanh 2018
- Doanh thu: 9.300 tỷ đồng, tăng 14% yoy
30/03/2018 12/05/2018 - Lợi nhuận sau thuế: 620 tỷ đồng, tăng 3% yoy
- Cổ tức: 20% tiền mặt.
Điểm chính của năm 2018
- Thoái 65% vốn tại Công ty Vạn Đức Tiền Giang.
- Kết quả POR 13: Mức thuế chống bán phá giá sang Mỹ tiếp
tục là 0% trong khi các doanh nghiệp khác giao động từ 3,877,74 USD/kg.

Công ty Vạn Đức Tiền Giang đóng góp khoảng 25% doanh thu và
khoảng 30% lợi nhuận của VHC. Sau khi thoái vốn Vạn Đức Tiền
Giang sẽ trở thành công ty liên kết và sẽ không được hợp nhất doanh
thu trên báo cáo tài chính. Lợi nhuận ghi nhận từ Vạn Đức Tiền
Giang cũng sẽ sụt giảm trong ngắn hạn do lợi nhuận của công ty này
chưa thể tăng kịp ngay theo quy mô vốn. Vì vậy chúng tôi đánh giá
VHC không dễ dàng có thể đạt được kế hoạch kinh doanh 2018.
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Báo cáo thăm doanh nghiệp DAG
TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo này đã được xem xét cẩn trọng và được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên Công ty Cổ
phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) không đảm bảo tuyệt đối chính xác và đầy đủ của những thông tin nêu trên. Các quan điểm,
nhận định, đánh giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích tại thời điểm viết báo cáo và có thể thay
đổi bất cứ lúc nào. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư.
Báo cáo chỉ nhằm cung cấp thông tin mà không hàm ý chào bán, lôi kéo, khuyên người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán.
Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn thông tin tham khảo.
BVSC có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh, tham gia đầu tư hoặc thực hiện nghiệp vụ ngân hàng đầu tư với đối tượng
được đề cập đến trong bài báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng BVSC có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi
thực hiện báo cáo phân tích này.

LIÊN HỆ
Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Bộ phận Phân tích Ngành & Doanh nghiệp

Bộ phận Vĩ mô & Thị trường

Lưu Văn Lương

Lê Đăng Phương

Nguyễn Xuân Bình

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

nguyenxuanbinh@baoviet.com.vn

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Bạch Ngọc Thắng

Ngân hàng, Bảo hiểm

Bất động sản

Kinh tế trưởng

nguyenthuha@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

bachngocthang@baoviet.com.vn

Chế Thị Mai Trang

Lê Thanh Hòa

Trần Hải Yến

Thép, Phân bón, Điện

Vật liệu xây dựng

Chuyên viên vĩ mô

chethimaitrang@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Phan Thùy Trang

Trương Sỹ Phú

Trần Đức Anh

Cao su tự nhiên, Mía đường

Ô tô & Phụ tùng, Dệt may

Chiến lược thị trường

phanthuytrang@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranducanh@baoviet.com.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Thị Thu Hằng

Trần Xuân Bách

Công nghệ thông tin

Dược

Phân tích kỹ thuật

nguyentiendung@baoviet.com.vn

hathithuhang@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Thái Anh Hào
Hạ tầng, Nước
thaianhhao@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

▪ Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

▪ Tel: (84 24) 3 928 8080

▪ Tel: (84 28) 3 914 6888

