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I. Thông tin nổi bật:

CTCP Sonadezi Long Thành (HSX: SZL): Măc dù kế hoạch DT & LN 2020 giảm tương ứng 4% và 14% yoy, cổ phiếu SZL vẫn phù hợp cho nhà đầu tư thích sự an toàn
và có tỷ suất cổ tức tốt, nhờ lịch sử trả cổ tức khá đều đặn qua các năm. Tính giá hiện tại, tỷ suất cổ tức kế hoạch 2020 là 6,6%. SZL đang giao dịch với PE2020 là 8x và
PB là 1 lần, là ở mức phù hợp so với trung bình ngành trong bối cảnh hiện tại.
CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HSX: BTP): Giá trị tiền mặt ròng và giá trị các khoản đầu tư của BTP tương đương với 14.534 VND/CP. Với mức giá hiện tại (15.700 VND/CP)
thì có thể hiểu theo cách đơn giản là nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra khoảng 1.166 VND/CP để sở hữu nhà máy có EBIT bình quân trong nhiều năm là 110 tỷ (tương đương với
EPS cốt lõi là 1.533 VND/CP). Tuy nhiên nhà đầu tư cần lưu ý về rủi ro hoạt động của BTP do nhà máy đã hoạt động lâu năm.
CTCP PYMEPHARCO (HSX: PME): PME đặt mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tương đối khả quan trong bối cảnh dịch COVID-19 với doanh thu và lợi nhuận
tăng lần lượt 10% và 8% so với cùng kỳ. PME hiện đang nắm hơn 95% thị phần đối với dòng thuốc chiến lược của mình là kháng sinh Cefa dạng uống ở Nhóm 2 kênh
ETC. EPS theo kế hoạch dự kiến đạt 4.592 đồng/cp, tương ứng với P/E forward 13,2x lần, tương đối rẻ so với một doanh nghiệp tiềm năng như PME. Stada hiện đang
sở hữu 62% cổ phần của PME.
CTCP Cơ điện lạnh (HSX: REE): Năm 2019, REE chịu tác động kép của tình hình BĐS khó khăn dẫn tới cả mảng BĐS nhà ở và M&E gặp khó. Cùng với đó là thủy văn
khô hạn dẫn tới lượng nước về hồ thấp kỷ lục trong 30 năm làm cho kết quả kinh doanh mảng thủy điện gặp khó. BVSC cho rằng tình hình thủy văn có thể cải thiện từ
mùa mưa 2020 sau 2 năm khô hạn. Cùng với đó mảng M&E có thể cải thiện nhẹ giúp cho REE tăng trưởng nhẹ trong năm 2020. Với mức giá hiện tại (30.400 VND/CP),

mức P/E trượt của REE là 6.1 lần, là mức khá thấp so với mức P/E trung vị trong lịch sử của REE là 7 lần.
CTCP Vĩnh Hoàn (HSX: VHC): Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến nhu cầu tiêu thụ cá tra, khi các chuỗi nhà hàng, thức ăn buộc phải

đóng cửa do các biện pháp cách ly xã hội, ban quản trị công ty Vĩnh Hoàn đặt ra 2 kịch bản cho kế hoạch kinh doanh, theo đó: Kịch bản cơ sở với doanh thu tăng 9% và
lợi nhuận giảm 10%; và kịch bản thấp với doanh thu và lợi nhuận giảm lần lượt 18% và 32%, dựa trên các dự phóng khác nhau về sản lượng xuất khẩu. Nhìn chung, giá
bán xuất khẩu dự kiến sẽ giảm so với cùng kỳ năm ngoái, khi đầu năm ngoái Vĩnh Hoàn vẫn còn hưởng lợi từ những hợp đồng giá cao của cuối năm 2018.
Chúng tôi cho rằng khó khăn hiện tại chỉ trong ngắn hạn và có phần liên quan đến chu kỳ sụt giảm chung của ngành. Nhu cầu tiêu thụ sẽ dần hồi phục trở lại khi cá tra
vốn có ưu thế là mặt hàng thực phẩm thiết yếu với giá cả cạnh tranh. Vì thế, BVSC đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu VHC, với mức giá mục tiêu là

38.000 VND/cổ phiếu, +26,7% so với mức giá đóng cửa ngày 06/05, tương ứng với P/E forward năm 2020 là 7,8x lần.
Cập nhật một số doanh nghiệp khác: BRR, CNG, CTS, HFT, MVB, PGS, SNZ, SZB, THI, TTD, TVC, VCP, VCW, VIS.

II. Kết quả ĐHCĐ:
Mã
CK

Ngày
ĐKCC

Ngày
ĐHCĐ

Nội dung nổi bật
Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 424 tỷ đồng, +2% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 103 tỷ đồng, -6% yoy.
- Cổ tức: 30% tiền.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 409 tỷ đồng, -4% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 87 tỷ đồng, -14% yoy.
- Cổ tức: 25% tiền

SZL

19/03/2020 14/04/2020

Nhận định BVSC
Hoạt động của SZL nhìn chung duy trì ổn định và tăng trưởng nhẹ trong
vài năm gần đây (trừ thời điểm thực hiện bán nhà xưởng thay vì cho
thuê). Công ty không còn nhiều quỹ đất công nghiệp lớn để thuê dài hạn
mà chủ yếu quỹ đất dịch vụ tại KCN Long Thành để đầu tư nhà xưởng,
kho bãi cho thuê mang lại thu nhập đều từng năm. Do đó, hoạt động
của SZL ít chịu ảnh hưởng từ dịch Covid trong 2020. Mặc dù vậy, dịch
bệnh làm cho hoạt động đầu tư và chiến lược của SZL vốn đã thận
trọng sẽ thêm gia tăng. Trong đó, quỹ đất thương phẩm lớn với giá thuê
thấp ở KCN Châu Đức tiếp tục phát triển theo hình thức nhà xưởng cho
thuê. Như vậy, kỳ vọng về hoạt động cho thuê lại đất để lợi nhuận hóa
sớm cho cổ đông từ quỹ đất Châu Đức sẽ chưa được thực hiện ít nhất
1-2 năm tới. Do đó, kết quả kinh doanh đi ngang hoặc tăng trưởng nhẹ
là bức tranh cho SZL trong thời gian tới. Theo BVSC, cổ phiếu SZL phù
hợp cho NDT thích sự an toàn và có tỷ suất cổ tức tốt. Tính giá hiện tại,
tỷ suất cổ tức kế hoạch 2020 là 6,6%. SZL đang giao dịch với PE2020
là 8x và PB là 1 lần, là ở mức phù hợp so với trung bình ngành trong
bối cảnh hiện tại.
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Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 3.006 tỷ đồng (+35% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 173 tỷ đồng (-38% yoy)
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 3.054 tỷ đồng (+2% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 130 tỷ đồng (-25% yoy)
Cổ tức:
- 25% tiền mặt cho cả 2019 và 2020
THI

SZB

TTD

CTS

SNZ

03/04/2020 18/04/2020

- Hoạt động kinh doanh chính của THI là sản xuất và cung cấp các loại
máy biến áp, do đó phụ thuộc vào sự sôi động của thị trường xây dựng,
bất động sản và các dự án đầu tư của ngành điện lực. THI là thương
hiệu lâu đời tại Việt Nam chiếm hơn 35% thị phần trong nước (trong đó
chủ yếu là miền Nam và miền Trung), ngoài ra công ty còn có sự hiện
diện rất lớn của Campuchia (chiếm ~50% thị phần).
- THI đặt kế hoạch thận trọng trong bối cảnh nền kinh tế chung bị ảnh
hưởng bởi dịch COVID-19 là hợp lý. Ngoài ra thị trường máy biến áp
cũng xuất hiện nhiều doanh nghiệp nhỏ, cạnh tranh ở phân khúc giá
thấp ở các vùng sâu vùng xa. Thực tế KQKD Q1 của THI cho thấy
doanh thu giảm 5% nhưng lợi nhuận giảm đến hơn 70%. Nguyên nhân
chủ yếu là do doanh thu kênh dự án (có biên lợi nhuận cao) giảm mạnh.
Áp lực lãi vay trong Q1 lẫn phần còn lại của năm 2020 cũng rất lớn do
THI vừa tăng vay để tài trợ cho phần đặt cọc mua lại cổ phần của Công
ty Thiết bị điện Đông Anh.
- Thanh khoản của THI khá thấp nhưng suất cổ tức tiền mặt lại khá cao
lên đến hơn 9%. THI có thể là một ý tưởng đầu tư nắm giữ để hưởng
cổ tức cho nhà đầu tư.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 347 tỷ đồng, -2% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 97 tỷ đồng, +6% yoy.
- Cổ tức: 25% tiền.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 353 tỷ đồng, +2% yoy.
25/03/2020 21/04/2020 - Lợi nhuận sau thuế: 98 tỷ đồng, +2% yoy.
- Cổ tức: 20% tiền.

Hoạt động của SZB cũng khá tương đồng với SZL. Nguồn thu chính
chủ yếu từ cho thuê nhà xưởng, dịch vụ (nước, xử lý nước..) cho khu
công nghiệp các khu công nghiệp. Hiện tại, công ty còn quỹ đất khoảng
50ha thương phẩm ở KCN Thạnh Phú. Tuy nhiên, quỹ đất này đang
vướng công tác đền bù do chi phí đất gia tăng. Do đó, quỹ đất này chưa
đóng góp nhiều vào kết quả kinh doanh. Năm 2020, theo kế hoạch,
công ty cũng tiếp tục phân bổ doanh thu cho thuê KCN từng năm, dịch
vụ KCN, cho thuê nhà xưởng. BVSC chưa thấy dự án mới có thể đóng
góp nhiều vào doanh thu trong năm nay. Do đó, kết quả lợi nhuận tiếp
tục đi ngang so với năm 2019. Với lợi nhuận theo kế hoạch, EPS 2020
là 3.266 đồng/cp. Suất cổ tức đạt 6,25%. PE & PB forward 2020 là 10x
và 1,5 lần. Theo các chỉ số này, cổ phiếu SZB tạm thời ở mức hợp lý và
chưa hấp dẫn.

Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 663,5 tỷ đồng, tăng 13,5%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 68 tỷ đồng, tăng 15,6%yoy
- Cổ tức: 33% tiền mặt.
01/04/2020 25/04/2020 Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 480 tỷ đồng, giảm 27% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 43 tỷ đồng, giảm 37% yoy
- Cổ tức: 22% tiền mặt.

- Ban lãnh đạo công ty đặt kế hoạch năm 2020 một cách thận trọng do
lo ngại dịch bệnh COVID-19 có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt
động của bệnh viện. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận giảm lần lượt
27% và 37%. BVSC cho rằng công ty sẽ dễ dàng đạt được kế hoạch
của mình, khi hoạt động chính là chữa trị các bệnh về tim sẽ không bị
ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch bệnh. Khi đó, EPS theo kế hoạch ước
đạt 2.923 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức P/E forward 2020 là 16,6x
lần. Chúng tôi cho rằng đây là mức P/E tương đối hợp lý đối với các
doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

KQKD 2019:
- Doanh thu: 505 tỷ VND (-23% yoy)
- LNST: 115 tỷ VND (-24% yoy)
Kế hoạch 2020:
- LNTT: 114 tỷ VND (+3% yoy)
- Cổ tức: 6%
Khác:
06/04/2020 27/04/2020 - ĐHCĐ cũng thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế 6/6
TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và bổ nhiệm mới Tổng GĐ và
Phó GĐ.

- 1Q2020, CTS ghi nhận mức lỗ 92 tỷ, chủ yếu do mảng tự doanh phát
sinh khoản lỗ ròng hơn 114 tỷ trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi ròng 60
tỷ. Cụ thể, các khoản đầu tư vào mã CK như HAG, CMG, CEO, HDC bị
ảnh hưởng nặng nề nhất, tác động đến KQKD của Công ty.
- Dưới tác động của COVID-19, BVSC cho rằng việc hoàn thành kế
hoạch 2020 của CTS là khá thách thức, đặc biệt hiệu quả của mảng tự
doanh trong năm khả năng cao cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh
tế Toàn cầu. Trong đó, khoản lãi trọng yếu từ đánh giá lại khoản đầu tư
tại THACO 108 tỷ sẽ khó lặp lại, cân nhắc các HĐKD chính của THACO
bao gồm lắp ráp và phân phối ô tô cũng như bất động sản sẽ chậm lại
do ảnh hưởng kinh tế bởi dịch trong ngắn hạn.
- Tại mức giá đóng cửa ngày 5/4 là 5.490VND/CP, CTS giao dịch ở
mức P/E trượt là 5,1x và P/B là 0,45x bên cạnh mức ROE là 8,47%,
thấp hơn các công ty đầu ngành (>10%).

Kết quả kinh doanh 2019:
- Tổng doanh thu: 4.961 tỷ đồng, +15% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 1.164 tỷ đồng, +47% yoy
- Cổ tức: 900 đồng/ cp (suất cổ tức 3,9%)
Kế hoạch kinh doanh 2020:
- Tổng doanh thu: 4.584 tỷ, -8% yoy
03/04/2020 28/04/2020 - Lợi nhuận sau thuế: 915 tỷ, -21% yoy
- Cổ tức: 1.000 đồng/ cp (suất cổ tức 4,4%)

SNZ hoạt động theo mô hình tập đoàn với cơ cấu cổ đông cô đặc
(UBND tỉnh Đồng Nai sở hữu lên đến 99,54%). Do vậy, SNZ là doanh
nghiệp trọng điểm của Tỉnh với nhiều ưu đãi trong phát triển dự án.
Tiềm năng và vị thế của SNZ là lớn, tương đồng như BCM ở Bình
Dương. Tại ĐHCĐ năm 2020, Ban lãnh đạo chia sẻ chủ trương và lộ
trình thoái vốn nhà nước tại Công ty đã được Thủ tướng phê duyệt, tuy
nhiên việc xác định quyền giá trị sử dụng đất vẫn là rào cản lớn và cần
quyết định từ Thủ tướng trong thời gian tới. Giả định SNZ hoàn thành
kế hoạch năm 2020, EPS được ước tính rơi vào mức 2.430 đồng/ cp,
theo đó SNZ đang giao dịch tại mức P/E là 9,4 lần ở mức giá hiện tại là
22.900 đồng/ cp (tăng 52,6% trong vòng 1 tháng gần đây), là mức kém
hấp dẫn theo quan điểm của BVSC.
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Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 1.847 tỷ đồng, tăng 10% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 321 tỷ đồng, tăng 4% yoy.
- Cổ tức: 30% bằng tiền mặt.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 2.032 tỷ đồng, tăng 10% yoy.
- Lợi nhuận trước thuế: 434 tỷ đồng, tăng 8% yoy.
- Cổ tức: tối thiểu 20% bằng tiền mặt.
PME

PGS

CNG

TVC

06/04/2020 28/04/2020

- KQKD năm 2019 của PME tăng trưởng tương đối ấn tượng nhờ khai
thác hiệu quả nhà máy EU-GMP mới của mình. Hiện là một trong 3
doanh nghiệp Việt Nam cung cấp các dòng thuốc kháng sinh ở Nhóm 2,
công tác đấu thầu vào kênh ETC của PME tương đối thuận lợi.
- Là môt trong số ít các doanh nghiệp niêm yết trên sàn sở hữu các dây
chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP hiện đại có khả năng đấu
thầu vào kênh ETC ở Nhóm 2, PME đặt mức tăng trưởng doanh thu và
lợi nhuận tương đối khả quan trong bối cảnh dịch COVID-19 với doanh
thu và lợi nhuận tăng lần lượt 10% và 8% so với cùng kỳ. Biên lợi
nhuận gộp có thể bị ảnh hưởng, khi nguyên dược liệu API nhiều khả
năng sẽ tăng cao, do các nhà máy ở Trung Quốc phải đóng cửa. Chúng
tôi cho rằng PME có thể hoàn thành kế hoạch của mình trong năm
2020, nhờ vào việc khai thác hiệu quả nhà máy mới, cùng với chiến
lược phát triển tập trung vào kênh ETC cạnh tranh với thuốc ngoại
nhập. PME hiện đang nắm hơn 95% thị phần đối với dòng thuốc chiến
lược của mình là kháng sinh Cefa dạng uống ở Nhóm 2 kênh ETC.
EPS theo kế hoạch dự kiến đạt 4.592 đồng/cp, tương ứng với P/E
forward 13,2x lần, tương đối rẻ so với một doanh nghiệp tiềm năng như
PME. Stada hiện đang sở hữu 62% cổ phần của PME.

BVSC cho rằng PGS khó có thể đạt được kế hoạch năm 2020 nếu xây
Kết quả kinh doanh 2019:
dựng dựa trên kịch bản giá CP 420 USD/MT và giá dầu 60 USD/thùng
- Sản lượng LPG: 312.724 tấn, bằng 101,43% yoy
(bình quân năm 2019, giá dầu thô là 57,6 USD/thùng, giá CP 448,8
- Sản lượng CNG: 139 triệu m3, bằng 103,42% yoy
USD/MT). Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh và cuộc
- Tổng doanh thu: 6.382,8 tỷ đồng
chiến giá dầu Ả Rập Saudi – Nga, giá dầu thô đã rơi xuống mức thấp
- LNTT: 93,2 tỷ đồng
- Không thực hiện chia cổ tức năm 2019 như kế hoạch đã đặt lịch sử. Việc cắt giảm sản lượng 10 triệu thùng/ngày cần phải đi cùng
với sự hồi phục về nhu cầu mới có thể giúp giá dầu thô bật tăng trở lại.
10/02/2020 28/04/2020 ra
Ngoài ra việc GAS dừng triển khai chiến lược bán lẻ đối với PGS cũng
Kế hoạch 2020:
như các chính sách tái cấu trúc khác bắt đầu thực hiện từ năm 2020 có
- Sản lượng LPG: 307.283 tấn, bằng 98,26% yoy
thể đặt ra nhiều thách thức cho PGS, đặc biệt việc GAS kiến nghị PVN
- Sản lượng CNG: 110 triệu m3, bằng 79,17% yoy
chấm dứt Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Tập đoàn Dầu
- Tổng doanh thu: 6.179,29 tỷ đồng, bằng 96,68% yoy
khí Việt Nam và Khí Miền Nam có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến tệp
- LNTT: 65,36 tỷ đồng, bằng 70,00% yoy
khách hàng của PGS trong tương lai.
Kết quả kinh doanh 2019:
- Tổng sản lượng khí tiêu thụ: 192,2 triệu m3 bằng % yoy (trong
đó khu vực miền nam đạt 179,6 triệu m3, bằng % yoy, khu vực
miền bắc sản lượng khí không đạt kế hoạch do sự cố giếng dầu
mỏ Thái Bình)
- Tổng doanh thu: 2.146,7 tỷ đồng, bằng 116.8% yoy
- LNST: 84,4 tỷ đồng, bằng 73.8% yoy
- Cổ tức 25% vốn điều lệ
10/02/2020 28/04/2020 Kế hoạch 2020: Doanh thu và lợi nhuận được tính trên cơ sở
giá dầu năm 2020 là 60 USD/thùng và tỷ giá 23.500 đồng/USD
- Tổng sản lượng khí tiêu thụ: 320,0 triệu m3 (trong đó tăng
trưởng chủ yếu ở khu vực miền nam với kế hoạch sản lượng
đạt 250,0 triệu m3)
- Tổng doanh thu: 3.351,0 tỷ đồng
- LNST: 80,1 tỷ đồng
- Cổ tức 25% vốn điều lệ

Năm 2020, CNG đặt mục tiêu cao với sản lượng khí tiêu thụ ở mức
320,0 triệu m3, tăng 66,5% so với năm 2019. Theo kế hoạch tái cấu
trúc của GAS, CNG sẽ thay thế cho PVGAS D cung cấp khí đầu vào
cho PGS. Nếu điều này xảy ra, PGS sẽ phải mua nguồn khí từ CNG
theo giá khách hàng mới với giá đầu vào cao hơn 0,862 USD/mmBTU
so với CNG. CNG sẽ có lợi thế cạnh tranh thị trường hơn hẳn so với
PGS khi cùng cung cấp một sản phẩm trên cùng một khu vực nhưng
với giá vốn thấp hơn. Tuy nhiên, viêc xây dựng kế hoạch kinh doanh
dựa trên kịch bản giá dầu ở mức 60 USD/thùng cần được theo dõi chặt
chẽ do thị trường dầu thô cho đến hết năm 2020 dự báo sẽ kém tích
cực.

KQKD 2019:
- Tổng doanh thu: 143 tỷ VND (+20% yoy)
- LNST: 29 tỷ VND (+31% yoy)
Kế hoạch 2020:
- Tổng doanh thu: 268 tỷ VND (+87% yoy)
- LNST: 71 tỷ VND (+145% yoy)
Khác:
10/02/2020 28/04/2020 - Hủy bỏ phương án mua cổ phiếu theo nghị quyết ĐHCĐ 2018,
thay vào đó, thông qua phương án tăng VĐL từ 400 tỷ lên mức
700 tỷ từ nguồn vốn CSH.

- TVC hoạt động theo mô hình holding với hoạt động kinh doanh chính
là môi giới chứng khoán (thông qua Cty con sở hữu 66%) và cung cấp
dịch vụ tư vấn đầu tư và quản lý danh mục.
- Trong đó, năm 2019, lợi nhuận của mảng MG và dịch vụ cho vay liên
quan đóng góp chính vào cơ cấu lợi nhuận là 17 tỷ so với mức lỗ 3,8 tỷ
năm 2018, đánh dấu việc tập trung nguồn lực phát triển mảng môi giới
và cho vay thay cho mảng tự doanh chứng khoán trước đó.
- Đánh giá với tác động của COVID-19 đến triển vọng KD của các
doanh nghiệp các ngành nghề niêm yết nhìn chung đều sẽ gặp khó
khăn, qua đó thị trường chứng khoán cũng thiếu các động lực tăng
trưởng đột biến. Do vậy, kế hoạch 2020 của TVC, theo BVSC nếu loại
trừ khả năng hạch toán lợi nhuận từ việc bán cổ phần tại Cty con là
Chứng khoán Trí Việt (TVB), là sẽ khá khó khăn để đạt được,
- TVC đang giao dịch tại P/E trượt là 50,7x và P/B là 2,25x, mức định
giá không thật sự hấp dẫn để xem xét cơ hội đầu tư.
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BTP

Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 1.894 tỷ đồng, tăng 71,2% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 182 tỷ đồng, tăng 32,9% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 11%
Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 1.495 tỷ đồng, giảm 21,1% yoy
10/04/2020 28/04/2020 - Lợi nhuận sau thuế: 106 tỷ đồng, giảm 41,8% yoy
- Cổ tức: N/A

- Nhà máy điện khí của BTP đã cũ và hết vòng đời dự án, tuy nhiên
công ty đã tiến hành bảo dưỡng và thay thế thiết bị theo đúng quy trình
vận hành giúp cho nhà máy có thể tiếp tục hoạt động lâu dài
- Giá trị tiền mặt ròng và giá trị các khoản đầu tư của BTP tương đương
với 14.534 VND/CP. Với mức giá hiện tại (15.700 VND/CP) thì có thể
hiểu theo cách đơn giản là nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra khoảng 1.166
VND/CP để sở hữu nhà máy có EBIT bình quân trong trong nhiều năm
là 110 tỷ (tương đương với EPS cốt lõi là 1.533 VND/CP).
- Mức định giá của BTP hiện tại cũng cũng hấp dẫn với P/E trượt và
P/B trượt lần lượt là 4,06 lần và 0,76 lần, là mức thấp hơn nhiều so với
trung bình ngành. Tuy nhiên nhà đầu tư cần lưu ý về rủi ro hoạt động
của BTP do nhà máy đã hoạt động lâu năm.

KQKD 2019:
- Doanh thu: 22,45 tỷ VND (+63% yoy)
- LNST: -4,65 tỷ VND (-191% yoy)
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 60 tỷ VND (+167% yoy)
- LNST: 0
- Cổ tức: 15% tiền mặt và 10% cổ phiếu
Khác:
- ĐHCĐ cũng thông qua kế hoạch tăng VĐL thông qua phát
hành riêng lẻ cho cổ đông lớn hiện tại (sở hữu hơn 98%) là
Hanwha Investment and Securities Co. Ltd từ 2Q2020 đến hết
4Q2020. Mức tăng VĐL chưa được công bố.
HFT

30/03/2020 29/04/2020

- 1Q2020, mặc dù đạt mức tăng trưởng doanh thu là 119% yoy, Công ty
ghi nhận mức lỗ 3,2 tỷ VND (so với lãi 300 triệu cùng kỳ), chủ yếu
Pinetree vẫn đang trong giai đoạn đầu tư và áp dụng công nghệ do đó
chi phí phát sinh vẫn lớn hơn doanh thu từ mảng môi giới. Thực tế,
doanh thu MG 1Q2020 của HFT cũng giảm 11% yoy, phần nào do ảnh
hưởng từ dịch COVID-19.
- Đánh giá cơ cấu tài sản của Công ty, có thể thấy rằng, Pinetree có
định hướng tập trung phát triển mảng MG và dịch vụ phụ trợ như cho
vay margin, phát triển và tận dung công nghệ trong kinh doanh. Trong
khi đó, danh mục tự doanh (TSTC) của Công ty ghi nhận khoảng 12
triệu, chiếm 1 phần rất nhỏ trong TTS 600 tỷ. Trong khi đó, tiền mặt và
các khoản gửi có kỳ hạn ghi nhận gần 480 tỷ, chiếm 80% TTS.
- BVSC cho rằng tính khả thi kế hoạch 2020 của HFT còn tùy thuộc vào
tiến độ phát hành tăng VĐL của cổ đông Hanwha, qua đó hỗ trợ mức
tiền mặt và doanh thu tài chính của Công ty. Tuy nhiên, nếu loại trừ khả
năng tăng vốn nêu trên, việc hoàn thành cả kế hoạch doanh thu và lợi
nhuận của doanh nghiệp sẽ khó đạt được do triển vọng đẩy mạnh
doanh thu MG thời điểm hiện tại là rất khó khăn, mặc dù HFT đã áp
dụng các chính sách phí và lãi margin khá hấp dẫn. Do đó, Công ty sẽ
vẫn tiếp tục chịu áp lực ghi nhận các chi phí phát sinh từ chính sách
phát triển dựa trên công nghệ và phí GD thấp.
- Ngoài ra, do rủi ro cơ cấu sở hữu và thanh khoản, HFT đang giao dịch
tại mức 1,65x P/B trong bối cảnh kinh tế trong ngắn hạn chưa có yếu tố
khởi sắc do dịch bệnh, BVSC đánh giá cơ hội đầu tư tại HFT là không
hấp dẫn.

VCW

Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 540 tỷ đồng, tăng 15,3% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 138 tỷ đồng, giảm 36,9% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 10%
Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 515 tỷ đồng, giảm 4,6% yoy
24/03/2020 29/04/2020 - Lợi nhuận sau thuế: 136 tỷ đồng, giảm 1,4% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 15%
Khác
- Sự cố nhiễm dầu thải ở đầu nguồn nước tháng 10/2019
- Đầu tư tuyến ống nước giai đoạn 2 Xuân Mai- Hòa Lạc- Miếu
Môn- Hà Nội – Hà Đông với giá trị giải ngân 967 tỷ đồng trong
năm 2020

- Sự cố nhiễm dầu thải đầu nguồn nước vào tháng 10/2019 đã gây thiệt
hại cho VCW nặng nề. Công ty đã miễn tiền sử dụng nước trong kỳ thu
tháng 10 và tháng 11/2019 làm giảm 80 tỷ đồng doanh thu. Chi phí khắc
phục sự cố 8,8 tỷ đồng. VCW sẽ cần thêm một số chi phí để xử lý chất
thải gom từ việc xử lý sự cố.
- VCW đang giao dịch với mức P/E trượt là 22,8 lần mức khá cao và
chưa thích hợp để đầu tư. Nhà đầu tư cần lưu ý thêm là thanh khoản
của VCW rất thấp, khối lượng giao dịch bình quân 1 tháng của VCW
vào khoảng 13.000 CP/phiên.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 11.709 tấn, giá bán bình quân 32,6
triệu đồng/tấn, tăng 0,3 triệu đồng/tấn so với 2018
- Tổng doanh thu: 444,51 tỷ đồng
- LNTT: 83,2 tỷ đồng
Kế hoạch 2019, BRR sẽ ghi nhận 60 tỷ đồng doanh thu bồi
thường đất, lợi nhuận bồi thường thu hồi đất theo kế hoạch là
40 tỷ đồng. Tuy nhiên do chưa thống nhất giá trị đền bù giữa
03/04/2020 08/05/2020 Tập đoàn Cao su Việt Nam và UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
do đó khoản này chưa được ghi nhận trong năm 2019.
- Chia cổ tức tỷ lệ 3,5%
Kế hoạch 2020:
- Tổng sản lượng tiêu thụ: 11.600 tấn
- Tổng doanh thu: 474 tỷ đồng
- LNTT: 85,3 tỷ đồng
- Chia cổ tức tối thiểu tỷ lệ 3%

Thị trường cao su năm 2020 được dự báo tiếp tục ảm đạm do vốn dư
thừa nguồn cung, tình hình tiêu thụ tiếp tục không khả quan do dịch
bệnh. Chúng tôi cho rằng sẽ chưa có tăng trưởng rõ rệt trong năm 2020
đối với hoạt động kinh doanh cao su của BRR, tuy nhiên chúng tôi cũng
lưu ý về khả năng ghi nhận khoản doanh thu và lợi nhuận từ việc bồi
thường diện tích 323,92 ha đất xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức trong
năm 2020. Hiện nay phần đất này đang được UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu đầu tư dự án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Giá cao su dự
báo tiếp tục dao động ở mức thấp khoảng 30 - 32 triệu đồng/tấn.

BRR
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III. Sự kiện nổi bật theo tài liệu ĐHCĐ
Mã
CK

VIS

VCP

Ngày
ĐKCC

Ngày
ĐHCĐ

Nội dung nổi bật theo tài liệu ĐHCĐ

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu đạt 4.670 tỷ VNĐ (-12.1%yoy), LNTT -214 tỷ VNĐ
(năm 2018 lỗ 326 tỷ VNĐ)
- Sản lượng tiêu thụ trong 2019 đạt 335.427 tấn thép xây dựng,
hoàn thành 81% kế hoạch và giảm 10.1% yoy, trong khi toàn thị
18/03/2020 14/05/2020 trường tiêu thụ 10,6 triệu tấn (+6.0% yoy)
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu 3.634 tỷ VNĐ (-20.9% yoy), LNTT -65,6 tỷ VNĐ
- Sản lượng tiêu thụ 322.300 tấn (-3.9%)

Q1 2020 VIS tiêu thụ 61.383 tấn thép xây dựng (-15.0% yoy), tương
đương với mức sụt giảm chung của thị trường. Doanh thu Q1 đạt 756 tỷ
VNĐ (-27.4%yoy) và LNTT -41.7 tỷ VNĐ (cùng kỳ -33.6 tỷ VNĐ).
Dịch covid trong Q1 đã tác động mạnh tới mọi mặt của nền kinh tế trong
đó có ngành xây dựng với nhiều dự án bị đình trệ, sản lượng thép tiêu
thụ do vậy sụt giảm yoy và giá thép duy trì ở mặt bằng thấp do cạnh
tranh và cầu thấp. Từ tháng 5 khi dịch covid được kiểm soát tương đối
tốt ở Việt Nam chúng tôi kì vọng hoạt động xây dựng sẽ quay trở lại và
ngành thép cũng sẽ dần hồi phục. Tuy vậy chúng tôi cho rằng VIS sẽ lỗ
nhiều hơn so với kế hoạch (khoảng 200 tỷ) khi 2020 vẫn là một năm
khó khăn nói chung với toàn ngành.

Kết quả kinh doanh của VCP năm 2019 giảm nhẹ, chủ yếu do điều kiện
Kết quả kinh doanh 2019:
thủy văn trong năm không thuận lợi cho công tác phát điện của Nhà
- Doanh thu thuần: 492 tỷ đồng, -4% yoy
máy Thủy điện Cửa Đạt, là nguồn thu chính của Công ty. Trong giai
- Lợi nhuận sau thuế: 221 tỷ đồng, -6% yoy
- Cổ tức: Phương án 1 (12% tiền mặt; 20% cổ phiếu); Phương đoạn tới, VCP vẫn đang triển khai nhiều dự án đầu tư, như dự án Thủy
điện Xuân Khao (Thanh Hóa), điện gió Hướng Sơn 1 (Quảng Trị), thủy
án 2: 32% cổ phiếu
điện bậc thang hạ lưu sông Kỳ Cùng, điện gió Mẫu Sơn (Lạng Sơn) đòi
Kế hoạch kinh doanh 2020:
hỏi nhu cầu vốn lớn. Do đó, VCP dự kiến trình ĐHCĐ về việc phát hành
- Tổng doanh thu: 552 tỷ đồng, +31% yoy
trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi (Tổng cộng: 900 tỷ; thời hạn:
Lợi
nhuận
sau
thuế:
243
tỷ
đồng,
+11%
yoy
16/04/2020 15/05/2020
2 năm). Tình trạng tài chính của VCP tính đến cuối Q1 2020 ở mức hợp
- Cổ tức: 30-35%
lý, với tổng nợ vay/VCSH là 0,55x, tuy nhiên có xu hướng tăng mạnh do
đợt phát hành trái phiếu sắp tới. Giả sử VCP hoàn thành kế hoạch năm
2020, EPS được ước tính đạt 4.263 đồng/ cp, theo đó cổ phiếu VCP
đang giao dịch tại mức 11,5 lần. Cơ hội đầu tư chưa hiện hữu ở thời
điểm hiện tại khi định giá tỏ ra ở mức kém hấp dẫn và thanh khoản của
cổ phiếu ở mức thấp.
Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 7.867 tỷ đồng, giảm 15%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 1.179 tỷ đồng, giảm 18%yoy
- Cổ tức: bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1
Kế hoạch kinh doanh 2020 - base case
- Doanh thu: 8.600 tỷ đồng, tăng 9% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 1.063 tỷ đồng, giảm 10% yoy
- Cổ tức: 10-20% tiền mặt.
Kế hoạch kinh doanh 2020 - low case
- Doanh thu: 6.450 tỷ đồng, giảm 18% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 800 tỷ đồng, giảm 32% yoy
- Cổ tức: 10-20% tiền mặt.

VHC

Nhận định BVSC

15/04/2020 15/05/2020

- Năm 2019, doanh thu và lợi nhuận của VHC giảm lần lượt 15% và
18% trong bối cảnh sụt giảm chung của ngành, khi tồn kho tại các thị
trường lớn cao, trong khi sản lượng cá tra nguyên liệu trong nước tăng
mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán.
- Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến
nhu cầu tiêu thụ cá tra, khi các chuỗi nhà hàng, thức ăn buộc phải đóng
cửa do các biện pháp cách ly xã hội, ban quản trị công ty Vĩnh Hoàn đặt
ra 2 kịch bản cho kế hoạch kinh doanh, theo đó: Kịch bản cơ sở với
doanh thu tăng 9% và lợi nhuận giảm 10%; và kịch bản thấp với doanh
thu và lợi nhuận giảm lần lượt 18% và 32%, dựa trên các dự phóng
khác nhau về sản lượng xuất khẩu. Nhìn chung, giá bán xuất khẩu dự
kiến sẽ giảm so với cùng kỳ năm ngoái, khi đầu năm ngoái Vĩnh Hoàn
vẫn còn hưởng lợi từ những hợp đồng giá cao của cuối năm 2018.
- Thị trường Trung Quốc dự kiến sẽ phục hồi 100% kể từ tháng 6 năm
2020, trong khi các thị trường Mỹ và EU nhiều khả năng sẽ giảm mạnh
do dịch bệnh vào Quý 2, sau đấy hồi phục vào những tháng cuối năm
2020. Sản lượng xuất khẩu dự kiến sẽ tăng cao so với năm 2019, nhờ
vào việc giá cá tra hiện tại đang ở mức khá cạnh tranh, trong khi tồn
kho đông lạnh tại các thị trường lớn không nhiều. Chúng tôi tin rằng
ngành xuất khẩu cá tra sẽ hồi phục kể từ năm 2020.
- BVSC dự báo Vĩnh Hoàn sẽ hoàn thành 85% kế hoạch lợi nhuận dựa
trên kịch bản cơ sở của công ty, tương ứng với mức doanh thu đạt
được là 8.023 tỷ đồng (+2% yoy) và lợi nhuận 898 tỷ đồng (-24% yoy).
Chúng tôi cho rằng khó khăn hiện tại chỉ trong ngắn hạn và có phần liên
quan đến chu kỳ sụt giảm chung của ngành. Nhu cầu tiêu thụ sẽ dần hồi
phục trở lại khi cá tra vốn có ưu thế là mặt hàng thực phẩm thiết yếu
với giá cả cạnh tranh. Vì thế, BVSC đưa ra khuyến nghị
OUTPERFORM đối với cổ phiếu VHC, với mức giá mục tiêu là 38.000
VND/cổ phiếu, +26,7% so với mức giá đóng cửa ngày 06/05, tương
ứng với P/E forward năm 2020 là 7,8x lần.
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REE

MVB

Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 4.890 tỷ đồng, giảm 4,1% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 1.639 tỷ đồng, giảm 8,1% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 16%
Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 5.965 tỷ đồng, tăng 22,0% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 1.620 tỷ đồng, giảm 1,2% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt không thấp hơn 16%
Khác
- Tái cấu trúc mô hình tổ chức công ty. REE Corporation sẽ sở
hữu 4 công ty holding để quản lý 4 hoạt động kinh doanh chính
của REE.
03/03/2020 15/05/2020 - Dự kiến khởi công nhà máy điện gió 48MW với tổng mức đầu
tư 2.120 tỷ đồng tại Trà Vinh vào Quý 2/2020.

- Mảng M&E: Điều chỉnh pháp lý đã tác động mạnh lên thị trường BĐS
và cũng làm cho mảng M&E cho các tòa nhà của REE giảm doanh thu
mảng M&E giảm 33% yoy. REE kỳ vọng mảng này sẽ có sự phục hồi
nhẹ trong năm 2020 với doanh thu tăng khoảng 18% yoy.
- Mảng văn phòng cho thuê: Doanh thu 2019 tăng 33% nhờ đưa thêm
tòa nhà Etown 5 vào khai thác từ Q3/2019. Tỷ lệ lấp đầy của Etown 5
hiện là 97%. REE dự kiến sẽ hoàn thành thủ tục pháp lý cho Etown 6
vào cuối năm 2020 và sẽ khởi công vào đầu năm 2021.
- Mảng điện nước: năm 2019, tình hình thủy văn bất lợi làm cho doanh
thu và lợi nhuận của mảng điện nước giảm lần lượt là 5,3% yoy và 11%
yoy. Năm 2020, REE đặt kế hoạch cho mảng điện nước với doanh thu
tăng 43,7% yoy và lợi nhuận tăng 22,7% yoy. Kế hoạch tăng trưởng này
chủ yếu nhờ REE đã gia tăng tăng tỷ lệ sở hữu Phong Điện Thuận Bình
và mua lại Thủy điện Mượng Hum và hợp nhất báo cáo hai đơn vị này
trên báo cáo hợp nhất vào cuối năm 2019.
- Năm 2019, REE chịu tác động kép của tình hình BĐS khó khăn dẫn
tới cả mảng BĐS nhà ở và M&E gặp khó. Cùng với đó là thủy văn khô
hạn dẫn tới lượng nước về hồ thấp kỷ lục trong 30 năm làm cho kết quả
kinh doanh mảng thủy điện gặp khó. BVSC cho rằng tình hình thủy văn
có thể cải thiện từ mùa mưa 2020 sau 2 năm khô hạn. Cùng với đó
mảng M&E có thể cải thiện nhẹ giúp cho REE tăng trưởng nhẹ trong
năm 2020. Với mức giá hiện tại (30.400 VND/CP), mức P/E trượt của
REE là 6.1 lần, là mức khá thấp so với mức P/E trung vị trong lịch sử
của REE là 7 lần.

Kết quả kinh doanh 2019 của công ty mẹ
- Doanh thu thuần: 2.404 tỷ đồng, tăng 3,5%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 264 tỷ đồng, tăng 38%yoy
- Cổ tức: 18% tiền mặt.
Kế hoạch kinh doanh 2020 của công ty mẹ
24/03/2020 20/05/2020 - Doanh thu: 1.800 tỷ đồng, giảm 25% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 87 tỷ đồng, giảm 67% yoy
- Cổ tức: 8% tiền mặt.

- KQKD năm 2019 của MBS tăng trưởng tốt nhờ công ty bám sát thị
trường, nắm bắt cơ hội về tiêu thụ than và xi măng tương đối thuận lợi.
- Năm 2020, kế hoạch của công ty được đặt ra tương đối thận trọng,
trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lây lan trên thế giới, làm ảnh hưởng
đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài ra, công ty sẽ tiếp tục gặp khó
khăn do chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tiếp tục tăng cao trong năm
nay. Doanh thu và lợi nhuận dự kiến có thể giảm lần lượt 25% và 67%
so với cùng kỳ năm 2019. Chúng tôi cho rằng công ty có thể đạt được
chỉ tiêu kế hoạch của mình, trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện đang
được kiểm soát tương đối tốt.
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Báo cáo cập nhật HDG

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

Phạm Tiến Dũng

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

phamtien.dung@baoviet.com.vn

Nguyễn Bình Nguyên

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Cao su tự nhiên, Dầu Khí, Bảo hiểm

Bất động sản, Khu công nghiệp

Chuyên viên vĩ mô

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Hoàng Bảo Ngọc

Lê Thanh Hòa

Trần Xuân Bách

Công nghệ, Cảng biển

Tiện ích công cộng

Phân tích kỹ thuật

hoangbaongoc@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Đỗ Long Khánh

Trương Sỹ Phú

Hàng không

Hàng tiêu dùng

dolongkhanh@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

Trần Thu Nga

Ngô Trí Vinh

Bán lẻ, Thép, Ngân hàng

Hàng tiêu dùng, Chăn nuôi, Chứng khoán

tranthithunga@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

Trần Đăng Mạnh

Phạm Lê An Thuận

Xây dựng, Ô tô & Phụ tùng

Dược, Thuỷ sản

trandangmanh@baoviet.com.vn

phamleanthuan@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

