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Bản tin số: 04

I. Thông tin nổi bật:

Ngày 03/6/2020

CTCP Tập đoàn Yeah1 (HSX: YEG): Năm 2020, kỳ vọng cải thiện KQKD nhờ vào (1) đối tác chiến lược Tân Hiệp Phát góp phần thúc đẩy mạnh mẽ doanh thu quảng
cáo trong cả mảng kỹ thuật số lẫn truyền thống trong ngắn trung hạn, (2) Cty đã hoàn tất trích lập dự phòng 272 tỷ khoản đầu tư vào ScaleLab trong 2019, (3) chủ động
cắt bỏ các mảng hoạt động không hiệu quả bao gồm 2 kênh truyền hình và ngưng đầu tư vào đơn vị chuyên sản xuất phim chiếu rạp là Yeah1 CMG. Cổ phiếu YEG đang
được giao dịch tại mức P/E dự phóng 2020 (trên nền KH 2020) là 13,4x. Rủi ro pha loãng từ việc bán cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp cũng cần theo dõi thêm, tại cuối
1Q2020, số lượng cp quỹ hiếm gần 9% số cp đang lưu hành.
CTCP Thủy điện Thác Mơ (HSX: TMP): TMP sở hữu nhà máy điện Thác Mơ nằm trên sông Bé với công suất lắp đặt là 150MW. Hiện tượng thời tiết El Nino đã làm cho
các nhà máy thủy điện bị tác động nặng nề trong 2019. Tác động của hiện tượng El Nino sẽ kéo dài đến cuối quý 2/2020 và bắt đầu phục hồi lại từ mùa mưa 2020. Mức

P/E hiện tại của TMP (tại ngày 29/05/2020) là 7,2 lần thấp hơn mức trung bình ngành. Tuy nhiên nhà đầu tư cần lưu ý thêm về rủi ro thanh khoản khi khối lượng giao dịch
bình quân 1 tháng của TMP chỉ vào khoảng 1.790 CP/phiên.
Tập đoàn Vingroup - CTCP (HSX: VIC): Chúng tôi cho rằng hoạt động kinh doanh của VIC nhiều áp lực hơn trong 2020 do dịch bệnh có những ảnh hưởng trực tiếp đến
các mảng như cho thuê bất động sản (VRE, Vinperl); sản xuất công nghiệp (Vinfast, Vinsmart). Điểm tích cực là kết quả từ hoạt động của Vinmart sẽ không hợp nhất
trong 2020. Và VIC chỉ ghi nhận kết quả tương ứng tỷ lệ trong công ty mới (dưới 51%).Kế hoạch kinh doanh của VIC dự kiến sẽ giảm so với năm 2019 là phù hợp với bối
cảnh thị trường. Với kế hoạch trên, EPS 2020 là 1,478 đồng/cp. Cổ phiếu VIC giao dịch tại PE&PB 2020 là 65x và 4x.

CTCP Vinhomes (HSX: VHM): Sự kéo dài của dịch đã làm việc mở bán các dự án mới/phân khu trong 3 đại dự án Vinhomes dời sang cuối Q2.2020 so với Q1.2020.
Công ty cho biết sẽ phát triển 1-2 quỹ đất KCN trong 2020. Chúng tôi cho rằng sự gia tăng 28% trong kế hoạch LNST 2020 đề ra là khá tham vọng và sẽ đặt ra áp lực lớn
cho 2021-2022. Theo ước tính thận trọng, chúng tôi cho rằng LNST trừ thiểu số 2020 tăng khoảng 8%, tương đương mức 23.400 tỷ đồng. Với ước tính trên, VHM đang
giao dịch PE & PB 2020 là 10,8x và 3x, là vẫn còn hấp dẫn nếu so sánh với mức PE trung bình thị trường khoảng 12-13x.
CTCP VICOSTONE (HNX: VCS): VCS liên tục ghi nhận tăng trưởng kết quả kinh doanh về cả doanh thu và lợi nhuận trong nhiều năm liền với BLN ngày càng mở rộng.
Chúng tôi cho rằng việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh ở kịch bản thận trọng là hoàn toàn có thể. Giả sử VCS hoàn thành KHKD kịch bản thận trọng, EPS năm 2020
ước tính đạt 8.603 đồng/ cổ phần. Ở mức giá hiện tại là 67.000 đồng/ cổ phần, VCS đang giao dịch tại mức P/E forward 2020 là 7,6 lần, và suất cổ tức hấp dẫn là 9,0%.
CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HSX: DXG): Dịch bệnh có ảnh hưởng rõ nét đối với DXG so với doanh nghiệp bất động sản lớn khác, cụ thể trong mảng dịch vụ (môi giới &
thứ cấp). Mảng phát triển dự án, dự án Long Thành sẽ được bán hàng vào cuối quý 2.2020, chậm hơn 1 quý so với kế hoạch. Về kết quả kinh doanh, chúng tôi cho rằng
lợi nhuận giảm 15% như kế hoạch là điều có thể nhận thấy và phù hợp bối cảnh của DXG. Mặc dù vậy, thận trọng, chúng tôi ước tính mức sụt giảm có thể sẽ đâu đó 2025%. Theo đó, LNST trừ IM đạt 957 tỷ, giảm 21% yoy. Cổ phiếu đang giao dịch PE&PB 2020 là 6,1x & 7,4 lần cũng tương đối hấp dẫn. Do đó, dự án Long Thành (Gem
Sky World) mở bán sớm và ghi nhận kết quả khả quan thì đây là động lực cho giá cổ phiếu DXG trong quý 3.2020.
CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HSX: MWG): MWG đã phải đóng khoảng 600 cửa hàng TGDĐ và ĐMX trong phần lớn thời gian của tháng 4, khiến lợi nhuận trong
tháng sụt giảm 45%. Cả năm, BVSC dự báo doanh thu và lợi nhuận của ngành hàng điện thoại và điện máy sẽ giảm nhẹ so với 2019, tương ứng lần lượt 1 và 2% do nhu

cầu cho các sân phẩm này yếu hơn trong năm nay. Trong khi đó BHX vẫn sẽ tiếp tục ghi nhận lỗ khoảng 1.400 tỷ, tuy vậy biên ròng sẽ được cải thiện từ mức -9.7% trong
2019 lên -6% trong 2020. Về dài hạn, BHX vẫn là một mô hình tốt trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm và dự kiến sẽ đóng góp vào lợi nhuận của MWG từ 2023. Cụ thể,
BVSC dự báo MWG sẽ đạt 115,6 nghìn tỷ doanh thu và 3.344 tỷ LNST trong năm 2020, tương ứng EPS là 7.169 VNĐ/CP. BVSC định giá MWG ở mức 102.000
VNĐ/CP, tương ứng P/E 2020 14 lần.
Cập nhật một số doanh nghiệp khác: CLX, DVN, MBS, OIL, S4A, SGN, SMB, VC3, VRE.
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II. Kết quả ĐHCĐ:
Mã
CK

Ngày
ĐKCC

Ngày
ĐHCĐ

Nội dung nổi bật

Nhận định BVSC

KQKD 2019:
- Doanh thu: 1.452 tỷ (-13% yoy)
- LNST: -382 tỷ (vs lãi 163 tỷ năm 2018)
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 1.800 tỷ (+24% yoy)
- LNST: 125 tỷ
- Cổ tức: 10%
Khác:
ĐHCĐ cũng thông qua quyết định sử dụng một phần nguồn
thặng dư vốn cổ phần (1.132 tỷ) để xóa số lỗ lũy kế đến cuối
2019 là gần 308 tỷ cũng như tăng vốn từ nguồn vốn CSH với tỷ
lệ 1:1.
YEG

23/03/2020 20/05/2020

Trong Quý 1/2020, YEG doanh thu đạt 257 tỷ (-34% yoy) và LNST đạt
5,5 tỷ (-31% yoy). Điểm tích cực là biên lợi nhuận gộp trong kỳ tăng
mạnh so với năm ngoái, từ 13% lên xấp xỉ 23%, chủ yếu do biên LN từ
việc vận hành các kênh YouTube thuộc sở hữu của Công ty cao hơn
nhiều các kênh mà Công ty chỉ cung cấp dịch vụ tư vấn và quản lý
chương trình "monetization". Ngược lại, lãi tiền gửi trong kỳ cũng giảm
mạnh xuống 5,8 tỷ (-70% yoy) so với 1Q2019, thời điểm doanh nghiệp
vừa thực hiện chào bán riêng lẻ cổ phần và thu về khoản tiền mặt lớn.
- Cho cả năm 2020, kỳ vọng cải thiện KQKD nhờ vào (1) đối tác chiến
lược Tân Hiệp Phát kỳ vọng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ doanh thu
quảng cáo trong cả mảng kỹ thuật số lẫn truyền thống trong ngắn trung
hạn, (2) Cty đã hoàn tất trích lập dự phòng 272 tỷ khoản đầu tư và
ScaleLab trong 2019, (3) chủ động cắt bỏ các mảng hoạt động không
hiệu quả bao gồm 2 kênh truyền hình và ngưng đầu tư vào đơn vị
chuyên sản xuất phim chiếu rạp là Yeah1 CMG. Tuy nhiên, với diễn
biến dịch bệnh COVID-19, BVSC cho rằng nhiều khả năng ngân sách
chi tiêu quảng cáo tiếp thụ của các nhãn hàng toàn cầu và tại Việt Nam
cũng sẽ bị ảnh hưởng, qua đó phần nào khiến việc hoàn thành kế
hoạch 2020 đặt ra là khá thách thức cho YEG.
- Cổ phiếu YEG đang được giao dịch tại mức P/E dự phóng 2020 (trên
nền KH 2020) là 13,4x, mức giá chưa thực sự hấp dẫn tại thời điểm
này khi chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp chưa cho thấy được
về tiềm năng tăng trưởng ấn tượng và bền vững trong trung hạn mặc
dù triển vọng của lĩnh vực truyền thông kỹ thuật số là rất tích cực. Rủi
ro pha loãng từ việc bán cổ phiếu quỹ của doanh nghiệp cũng cần theo
dõi thêm, tại cuối 1Q2020, số lượng cp quỹ hiếm gần 9% số cp đang
lưu hành.

VRE

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu ddatj 9.259 tỷ (+1,5% yoy), LNST đạt 2.852 tỷ VNĐ
(+18% yoy), trong đó doanh thu cho thuê TTTM đạt 7.017 tỷ
VNĐ(+27% yoy)
- Tính dến hết 2019, VRE có 79 TTTM (+13 TTTM so với cuối
2018) với tổng diện tích GFA là 1,6 triệu m2
- Cổ tức: không
27/04/2020 26/05/2020 Kế hoạch kinh doanh 2020:
- Doanh thu 9.900 tỷ (+7% yoy) và LNST 2.500 tỷ (-12% yoy),
trong đó doanh thu từ cho thuê TTTM sẽ chiếm khoảng 75 80%, doanh thu từ chuyển nhượng BĐS chiếm khoảng 20 25%
- Trong 2020 VRE dự kiến đưa vào hoạt động 3 TTTM Vincom
Megamall tại 3 dự án Vinhomes Ocean Park, Smart City và
Grand Park với tổng GFA khoảng 150 nghìn m2

Q1/2020 VRE đạt lần lượt 1.685 tỷ doanh thu (-26% yoy) và 492 tỷ
LNST (-19%), hoàn thành lần lượt 17% và 19% kế hoạch doanh thu và
lợi nhuận cả năm. VRE sẽ bị ảnh hưởng nặng trong 2 quý Q1 và
Q2/2020 do viêc thực hiện giãn cách xã hội trong khoảng thời gian từ
tháng 3 đến tháng 4 khiến lượng khách đến các TTTM của VRE sụt
giảm mạnh, một số khách hàng chấm dứt hợp đồng khiến cho tỷ lệ lấp
đầy sụt giảm.
Về dài hạn, VRE vẫn dự kiến mở TTTM tại 63/63 tỉnh thành tại Việt
Nam với GFA dự kiến đến 2025 đạt 2,8 triệu m2, tương ứng với việc
tăng thêm khoảng 200 nghìn m2 GFA mỗi năm. BVSC đánh mục tiêu
này là tương đối tham vọng do cần có thêm thời gian để nhu cầu người
dân ở các tỉnh phát triển phù hợp với mô hình TTTM. BVSC định giá
VRE bằng phương pháp RNAV, theo đó giá trị hợp lý của VRE là
32.000 VNĐ/CP

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 130.161 tỷ đồng, tăng 7,6% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 7.716 tỷ, + 25% yoy.
- LNST trừ thiểu số: 7.545 tỷ đồng, +99% yoy.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 145.000 tỷ đồng, +11,5% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 5.000 tỷ đồng, -35% yoy.

VIC

27/04/2020

28/05/2020

Chúng tôi cho rằng hoạt động kinh doanh của VIC nhiều áp lực hơn
trong 2020. Dịch bệnh có những ảnh hưởng trực tiếp đến các mảng
như cho thuê bất động sản (VRE, Vinperl); sản xuất công nghiệp
(Vinfast, Vinsmart).
- Doanh thu các mảng như cho thuê khai thác bất động sản, nghĩ
dưỡng sẽ giảm trong 2020. Riêng đối với mảng bất động sản, chúng tôi
cho rằng sẽ tăng trưởng nhẹ do trong 2020 là thời điểm bàn giao 3 dự
án lớn là Ocean Park, Smart City và Grand Park.
- Mảng công nghiệp (Vinfast & Vinsmart) có thể sẽ ảnh hưởng khi
nguồn cung ứng từ đối tác bị gián đoạn. Trong khi đó, thị trường trong
nước bị đình trệ trong 6 tháng đầu năm sẽ tác động đến tiêu thụ trong
năm 2020. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng doanh thu ghi nhận sẽ có sự
tăng trưởng đến từ các đặt hàng trong năm 2019 nhưng chưa bàn giao
cho khách hàng. (2019 có 19,400 xe đặt hàng cho xe hơi.50.000 cho xe
máy điện nhưng tỷ lệ bàn giao khoản 50%).
- Điểm tích cực là kết quả từ hoạt động của Vinmart sẽ không hợp
nhất trong 2020. Và VIC chỉ ghi nhận kết quả tương ứng tỷ lệ trong
công ty mới (dưới 51%).
- Tổng hợp chung, kế hoạch kinh doanh của VIC dự kiến sẽ giảm so
với năm 2019 là phù hợp với bối cảnh thị trường. Với kế hoạch trên,
EPS 2020 là 1,478 đồng/cp. Cổ phiếu VIC giao dịch tại PE&PB 2020 là
65x và 4x. Chúng tôi không khuyến nghị đối với cổ phiếu VIC ở hiện tại.
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TMP

DVN

VHM

DXG

08/05/2020

Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 672 tỷ đồng, giảm 24,1% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 375 tỷ đồng, giảm 26% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 30%
Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 523 tỷ đồng, giảm 22,2% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 320 tỷ đồng, giảm 14,7% yoy
28/05/2020 - Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 20%
Khác
- Đầu tư nhà máy điện mặt trời 50MWp
- Nhận chuyển nhượng dự án nhà máy điện Thác Mơ mở rộng

14/05/2020 28/05/2020

20/04/2020

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 5.797 tỷ đồng, giảm 4,9% yoy.
- LNST: 241,4 tỷ đồng, tăng 10,9% yoy.
- Cổ tức: 4% tiền mặt.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 5.853 tỷ đồng, tăng 1% yoy.
- Lợi nhuận trước thuế: 216 tỷ đồng, giảm 10,5% yoy.
- Cổ tức: dự kiến tối thiểu 4% tiền mặt.

DVN là công ty holding, đầu tư nắm cổ phần tại nhiều doanh nghiệp
dược phẩm ở Việt Nam. Sự già đi của dân số, sự gia tăng gánh nặng
bệnh tật, và chi phí khám chữa bệnh ở Việt Nam vẫn còn rất thấp là
những yếu tố hỗ trợ cho tăng trưởng ngành dược Việt Nam trong trung
và dài hạn 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
trong tương lai.
Năm 2020 dự báo là một năm khó khăn, khi tác động từ đại dịch
COVID-19 làm ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ thuốc của người dân,
cũng như làm gián đoạn nguồn cung nguyên liệu ngắn hạn. Trong bối
cảnh đó, DVN đặt kế hoạch lợi nhuận tương đối thận trọng với mức
giảm 10,5% về lợi nhuận trước thuế. Chúng tôi cho rằng kế hoạch này
là khá thấp khi nhu cầu tiêu thụ thuốc của người dân chỉ bị ảnh hưởng
trong ngắn hạn, DVN nhiều khả năng sẽ hoàn thành được kế hoạch đã
đề ra. EPS theo kế hoạch khi đó đạt 735 đồng/cổ phiếu, tương ứng P/E
là 15,4 lần.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 51.826 tỷ đồng, +33,5% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 24.206 tỷ đồng, +65% yoy.
- LSNT- thiểu số: 21.747 tỷ, +52% yoy
Cổ tức: không chia cổ tức.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 97.000 tỷ đồng, tăng 87% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 31.000 tỷ đồng, + 28% yoy.

Hoạt động kinh doanh của VHM chịu ảnh hưởng gián tiếp từ dịch bệnh.
Sự kéo dài của dịch đã làm việc mở bán các dự án mới/phân khu trong
3 đại dự án Vinhomes dời sang cuối Q2.2020 so với Q1.2020. Đặc
biệt, các dự án có thể đóng góp doanh thu trong 2020 như Vinhomes
Wonder Park, Vinhomes Hưng Yên. Do đó, giá trị bán hàng trong 2020
rất thách thức để có thể gia tăng so với mức cao 91.000 tỷ trong 2019.
Công ty cho biết sẽ phát triển 1-2 quỹ đất KCN trong 2020. Tuy nhiên,
chúng tôi cho rằng doanh thu sẽ chưa được ghi nhận trong năm nay.
Tuy nhiên, giá trị bán hàng của năm 2019 sẽ là động lực hỗ trợ cho
tăng trưởng lợi nhuận trong năm nay (bao gồm bán lẻ, bán sĩ). Theo kế
hoạch, phân khu cao tầng 3 đại dự án Ocean Park, Smart City và
Grand Park sẽ bàn giao từ Q2.2020. Măc dù vậy, sự gia tăng 28%
trong LNST kế hoạch đề ra là khá tham vọng và sẽ đặt ra áp lực lớn
cho 2021-2022. Theo ước tính thận trọng, chúng tôi cho rằng LNST trừ
thiểu số 2020 tăng khoảng 8%, tương đương mức 23.400 tỷ đồng. Với
ước tính trên, VHM đang giao dịch PE & PB 2020 là 10,8x và 3x, là vẫn
còn hấp dẫn nếu so sánh với mức PE trung bình thị trường khoảng 1213x.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 5.814 tỷ đồng, tăng 25% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.214 tỷ, + 3,2% yoy.
- Cổ tức: Không thực hiện chia cổ tức.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 4.900 tỷ đồng, -16% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.034 tỷ đồng, -15% yoy.

Năm 2020 là 1 năm dự báo nhiều thách thức và áp lực cho DXG.
Trong đó, dịch bệnh có ảnh hưởng rõ nét đối với DXG so với doanh
nghiệp bất động sản lớn khác. Cụ thể, hoạt động dich vụ (môi giới &
thứ cấp) chắc chẳn sẽ sụt giảm trong 1H.2020 khi hầu như các dự án
ở thành phố lớn đều dời thời điểm mở bán. Và chúng tôi cho rằng sẽ
rất khó để thị trường các tỉnh có thể phục hồi ngay cả khi dịch bệnh
được kiểm soát trong Q2.2020. Như vậy, một sự sụt giảm trong mảng
dịch vụ của DXG trong 2020 là hiện hữu.
- Mảng phát triển dự án, dự án Long Thành sẽ được bán hàng vào
cuối quý 2.2020, chậm hơn 1 quý so với kế hoạch. Tuy nhiên, dự án
triển khai bán hàng là điểm tích cực ghi nhận cho DXG. Mặc dù giá bán
dự kiến 25tr (VAT), triển vọng bán hàng của dự án với gần 4.000 sản
phẩm sẽ nhiều thách thức. Chúng tôi cho rằng 10-15% sản phẩm có
thể ghi nhận trong 2020.
- Về kết quả kinh doanh, chúng tôi cho rằng lợi nhuận giảm 15% như
kế hoạch là điều có thể nhận thấy và phù hợp bối cảnh của DXG. Mặc
dù vậy, thận trọng, chúng tôi ước tính mức sụt giảm có thể sẽ đâu đó
20-25%. Theo đó, LNST trừ IM đạt 957 tỷ, giảm 21% yoy. Cổ phiếu
đang giao dịch PE&PB 2020 là 6,1x & 7,4 lần cũng tương đối hấp dẫn.
Do đó, dự án Long Thành (Gem Sky World) mở bán sớm và ghi nhận
kết quả khả quan thì đây là động lực cho giá cổ phiếu DXG trong quý
3.2020.

29/05/2020
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- TMP sở hữu nhà máy điện Thác Mơ nằm trên sông Bé với công suất
lắp đặt là 150MW
- Hiện tượng thời tiết El Nino đã làm cho các nhà máy thủy điện bị tác
động nặng nề. Tác động của hiện tượng El Nino sẽ kéo dài đến cuối
quý 2/2020 và bắt đầu phục hồi lại từ mùa mưa 2020.
- Tình hình tài chính của TMP rất lành mạnh với tổng nợ vay ngắn hạn
và dài hạn chỉ mức 141 tỷ đồng trong khi công ty có tới 863 tỷ đồng tiền
mặt (BCTC 2019). Tuy nhiên nợ vay của TMP sẽ tăng mạnh thêm
khoảng 1.286 tỷ đồng khi đầu tư dự án năng lượng mặt trời và nhận
chuyển giao nhà máy Thác Mơ mở rộng.
- Mức P/E hiện tại của TMP (tại ngày 29/05/2020) là 7,2 lần thấp hơn
mức trung bình ngành. Tuy nhiên nhà đầu tư cần lưu ý thêm về rủi ro
thanh khoản khi khối lượng giao dịch bình quân 1 tháng của TMP chỉ
vào khoảng 1.790 CP/phiên
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VCS

Kết quả kinh doanh 2019:
-Doanh thu: 5.591 tỷ, +22,5% yoy
-LNTT: 1.653 tỷ, +25,3% yoy
-Cổ tức: 6.000 đồng/ cổ phần
Kế hoạch kinh doanh 2020 cho Công ty mẹ:
-Kịch bản thận trọng (Trong điều kiện kinh tế tác động không
thuận lợi với HĐSXKD của VCS): Doanh thu: 5.632 tỷ, +1,3%
24/02/2020 30/05/2020
yoy; LNTT: 1.669 tỷ, +1,0% yoy.
-Kịch bản lạc quan: Doanh thu: 6.654 tỷ, +19,6% yoy; LNTT:
1.980 tỷ, +19,8% yoy

VCS liên tục ghi nhận tăng trưởng kết quả kinh doanh về cả doanh thu
và lợi nhuận trong nhiều năm liền với BLN ngày càng mở rộng, cho
thấy lợi thế cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của Công ty. KQKD Q1
2020, VCS duy trì đà tăng trưởng với doanh thu tăng 20,9% yoy và
LNST tăng 17,2% yoy. Mặc dù BLN có phần thấp hơn so với mức cả
năm 2019 và các quý trước đó, do tác động từ Covid-19. Tính đến cuối
Q1 2020, VCS đã hoàn thành 24%/ 21% kế hoạch doanh thu/ LNTT ở
kịch bản thận trọng, mặc dù Q1 thường là quý thấp điểm trong năm
của Công ty. Vì vậy, chúng tôi cho rằng việc hoàn thành kế hoạch kinh
doanh ở kịch bản thận trọng là hoàn toàn có thể. Giả sử VCS hoàn
thành KHKD kịch bản thận trọng, EPS năm 2020 ước tính đạt 8.603
đồng/ cổ phần. Ở mức giá hiện tại là 67.000 đồng/ cổ phần, VCS đang
giao dịch tại mức P/E forward 2020 là 7,6 lần, và suất cổ tức hấp dẫn là
9,0%.

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

MBS

VC3

Ngày
ĐKCC

Ngày
ĐHCĐ

Nội dung nổi bật theo tài liệu ĐHCĐ
KQKD 2019:
- Doanh thu HĐ: 944 tỷ (-9% yoy)
- LNST: 230 tỷ (+29% yoy)
- Cổ tức: 10% tiền mặt
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu HĐ: 729 tỷ (-25% yoy)
- LNTT: 200 tỷ (-30% yoy)

- Trong Quý 1/2020, doanh thu HĐ và LNST của MBS đạt lần lượt 224
tỷ (+15 % yoy) và 26,4 tỷ (-54 % yoy), với LNST giảm mạnh chủ yếu do
cùng kỳ 2019, MBS ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng TSTC (ASF)
50 tỷ. Loại trừ khoản bất thường trên, LNST Quý 1/2020 tăng trưởng
45% yoy. Kết quả đáng khích lệ so với mặt bằng chung của các doanh
nghiệp cùng ngành trên, theo chúng tôi, là nhờ vào tỷ trọng phân phối
đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết khá thận trọng, chiếm
chưa tới 3% TTS, phần lớn danh mục đầu tư tự doanh chủ yếu là các
khoản đầu tư trái phiếu chiếm hơn 14% TTS, với ưu điểm ít rủi ro sẽ là
nơi trú ẩn hấp dẫn trong giai đoạn biến động.
- Cho Quý 2/2020, KQKD của MBS nhiều khả năng sẽ được hưởng lợi
nhờ xu hướng hồi phục mạnh của thị trường nếu bộ phận đầu tư thực
hiện giải ngân vào cuối tháng 3/2020. Cụ thể, tính theo giá gốc, danh
mục đầu tư cổ phiếu của MBS đã tăng gần 48% so với cuối 2019, đạt
125 tỷ và VNI cũng đã hồi phục 32% YTD tính từ cuối T3/2020. Bên
cạnh đó, danh mục trái phiếu của MBS và đầu tư nắm giữ có kỳ hạn
cuối 1Q2020 cũng tăng gần 19% và 24% so với cuối 2019, đạt gần 811
tỷ và 661 tỷ trong khi dư nợ margin giảm 11%, phần nhỏ ảnh hưởng
đến doanh thu cho vay margin trong Quý 2/2020 tới đây.
- Cho cả năm 2020, chúng tôi cho rằng kế hoạch đặt ra của Công ty là
khá sát sao khi diễn biến dịch bệnh cũng như các sự kiện địa chính trị
Thế giới còn nhiều rủi ro tiềm tàng cũng như khoản hoàn nhập dự
phòng 2019, 53 tỷ, sẽ không còn được ghi nhận.
- Tại 1/6, cổ phiếu MBS đang được giao dịch tại mức P/E dự phóng
2020 11,2x và P/B 0,8x (dựa trên kế hoạch 2020 của MBS). Về trung
hạn, cổ phiếu MBS đang ở mức giá khá hấp dẫn, dưới giá trị sổ sách
khoảng 20% với mức ổn định hơn của kết quả hoạt động so với các
công ty chứng khoán khác, được hỗ trợ bởi chính sách phân bổ danh
mục thận trọng, phần lớn là trái phiếu, nhờ một phần được hưởng lợi
từ hoạt động và mạng lưới kinh doanh của ngân hàng mẹ.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 330 tỷ đồng, tăng 14% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 59 tỷ, + 138% yoy.
- Cổ tức: 7%.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 267 tỷ đồng, -20% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 43 tỷ đồng, -15% yoy.
- Cổ tức: 5%

VC3 là doanh nghiệp thuộc sở hữu chủ yếu từ các cá nhân sau khi
được Vinaconex thoái vốn. Hoạt động chính là kinh doanh bất động
sản ở khu vực như Quảng Bình, Thái Nguyên…với quy mô vừa 1015ha/dự án. Theo tài liệu DHCD, năm 2020, doanh thu và lợi nhuận dự
kiến giảm 15-20% yoy. Nguyên nhân, triển khai pháp lý ở tỉnh vẫn có
những khó khăn dẫn đến dự án bị chậm tiến độ. Năm 2020, công ty chỉ
ghi nhận doanh thu còn lại ở 2 dự án là Đại Lải và Phổ Yên (doanh thu
còn lại 250 tỷ). Các dự án mới đang triển khai quy mô lớn hơn nhưng
đang trong giai đoạn pháp lý, đền bù. Do đó, chúng tôi chưa thấy được
khả năng năm 2020 sẽ có nhiều đột biến ở VC3. Tình hình tài chính
của công ty ở mức an toàn, nợ vay khoảng 13% tổng tài sản. Tuy
nhiên, điểm hạn chế là thông tin công bố kém, không có cập nhật
website nên khó đánh giá. Với kế hoạch dự kiến, cổ phiếu VC3 đang
giao dịch ở PE&PB 2020 là 23x và 1,3x. Suất cổ tức là 3% cho 2020.
Nhìn chung, cổ phiếu VC3 chưa có nhiều yếu tố hấp dẫn về định giá
cũng như cơ hội phát triển trong dài hạn. Chúng tôi không khuyến nghị
gì với VC3.

14/05/2020 03/06/2020

05/07/2020 03/06/2020

Nhận định BVSC
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SGN

Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 1.585 tỷ đồng, tăng 24,2% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 346 tỷ đồng, tăng 31,5% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 40%
Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 820 tỷ đồng, giảm 48,3% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng, giảm 97,1% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 25%

- SGN là công ty hoạt động trong lĩnh vực phục vụ mặt đất với một số
dịch vụ chính như dịch vụ thủ tục hàng không, dịch vụ hành lý và dịch
vụ kỹ thuật sân đỗ máy bay.
- SGN hoạt động kinh doanh ở 3 sân bay là Tân Sơn Nhất, Cam Ranh
và Đà Nẵng. Với việc sân bay Cam Ranh và Đà Nẵng hoàn thành và
đưa vào sử dụng nhà ga hành khách quốc tế mới đã tăng gấp đôi công
suất hoạt động ở hai sân bay này. Điều này giúp cho doanh thu và lợi
nhuận của SGN tăng trưởng mạnh tại Cam Ranh và Đà Nẵng.
- Dịch bệnh Covid19 đã tác động nặng nề lên ngành hàng không và
kéo theo các công ty cung cấp dịch vụ tại sân bay chịu ảnh hưởng
mạnh. Đến nay, khi dịch bệnh đã cơ bản kiểm soát ở Việt Nam giúp
cho các chuyển bay nội địa đã được hồi phục phần nào. Tuy nhiên, tình
hình dịch bệnh ở thế giới vẫn diễn biến phức tạp dẫn tới Việt Nam vẫn
chưa cấp phép cho các chuyến bay quốc tế.
- SGN đang giao dịch tại mức P/E trượt là 7,1 lần (ngày 29/05/2020) là
mức khá thấp do nhà đầu tư quan ngại về tác động của Covid19 lên
kết quả hoạt động năm 2020. Bên cạnh đó nhà đầu tư cần lưu ý thanh
khoản của SGN khá thấp với khối lượng giao dịch bình quân 1 tháng là
6.824 CP/phiên.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 452 tỷ đồng, tăng 2,9% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 129 tỷ, + 1,5% yoy.
- Cổ tức: 3,5%.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 480 tỷ đồng, +6% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 113 tỷ đồng, -12% yoy.
- Cổ tức: Không chia cổ tức.

27/03/2020 04/06/2020

CLX
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Thông qua tài liệu DHCD 2020, chúng tôi chưa thấy những kế hoạch
hay những yếu tố tạo ra sự đột biến trong kinh doanh của CLX. Lợi
nhuận 2020 chủ yếu sẽ đến từ cho thuê đất (đã thu tiền và ghi nhận
từng năm) và nhà xưởng ở KCN Vĩnh Lộc 1; cổ tức từ công ty liên kết.
Dự án mở rộng KCN Vĩnh Lộc 1 hoặc KDC Vĩnh Lộc dù không có
nhiều thông tin nhưng khả năng trong giai đoạn đền bù; và tiến độ đền
bù ghi nhận khá chậm trong 2019. Điểm tích cực của CLX chủ yếu nằm
ở tài sản và tình hình tài chính tốt. Công ty sở hữu cổ phần 20-40% ở
công ty tốt như TIX, thực phẩm Cholimex; không sử dụng nợ vay. Giá
cổ phiếu đang thấp hơn giá trị sổ sách khi PB 2019 là 0,87 lần. Do đó,
CLX ít nhiều có sự hấp dẫn xét về tài sản. Tuy nhiên, công ty chưa có
kế hoạch sẽ chuyển nhượng các khoản đầu tư này nên giá trị tài sản
sẽ chưa sớm được phản ánh trong kết quả kinh doanh trong ngắn hạn
2020. Do đó, từ các thông tin trên, chúng tôi cho rằng CLX chưa thật
sự hấp dẫn để có thể quan tâm trong năm 2020 i) kết quả kinh doanh
giảm ii) không chia cổ tức. Nhà đầu tư yêu thích tài sản tiếp tục quan
sát và nếu giá cổ phiếu suy giảm tạo ra mức chiết khấu cao hơn với giá
trị sổ sách thì có thể xem xét.

MWG

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu đạt 102.174 tỷ VNĐ (+18% yoy), LNST đạt 3.836 tỷ
(+33% yoy)
- Tính đến cuối 2019, MWG có 996 cửa hàng TGDĐ, 1.018
cửa hàng ĐMX và 1.008 cửa hàng BHX. Doanh thu BHX đóng
góp 10.5% tổng doanh thu cho MWG.
- Cổ tức: 1.5% tiền mặt, thời gian chi trả trong 2020
- ESOP: 3%, thời điểm phát hành trước tháng 3/2021
04/05/2020 05/06/2020 Kế hoạch kinh doanh 2020:
- Doanh thu 110.000 tỷ (+8% yoy), LNST 3.450 tỷ (-10% yoy).
BHX dự kiến đóng góp khoảng 20% tổng doanh thu
- Kế hoạch mở rộng cửa hàng: 850 cửa hàng TGDĐ, 1.350
cửa hàng ĐMX và khoảng 2.000 cửa hàng BHX tính đến cuối
2020
- % ESOP = 0.1 x [(tỷ lệ LNST thực tế 2020 so với LNST 2019)
- 80%], tối đa 3%

Tính đến hết tháng 4/2020, doanh thu và LNST của MWG đạt lần lượt
37.187 tỷ (+9% yoy) và 1.341 tỷ (-6% yoy), hoàn thành lần lượt 34% và
39% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận 4 tháng sụt
giảm chủ yếu do MWG phải đóng khoảng 600 cửa hàng TGDĐ và
ĐMX trong phần lớn thời gian của tháng 4, khiến lợi nhuận trong tháng
sụt giảm 45%.
BVSC dự báo doanh thu và lợi nhuận của ngành hàng điện thoại và
điện máy sẽ giảm nhẹ so với 2019, tương ứng lần lượt 1 và 2% do nhu
cầu cho các sân phẩm này yếu hơn trong năm nay. Trong khi đó BHX
vẫn sẽ tiếp tục ghi nhận lỗ khoảng 1.400 tỷ, tuy vậy biên ròng sẽ được
cải thiện từ mức -9.7% trong 2019 lên -6% trong 2020. Về dài hạn,
BHX vẫn là một mô hình tốt trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm và dự kiến
sẽ đóng góp vào lợi nhuận của MWG từ 2023.
Cho cả năm 2020, BVSC dự báo MWG sẽ đạt 115,6 nghìn tỷ doanh
thu và 3.344 tỷ LNST, tương ứng EPS là 7.169 VNĐ/CP. BVSC định
giá MWG ở mức 102.000 VNĐ/CP, tương ứng P/E 2020 14 lần.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 1.543 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 259 tỷ đồng
Kế hoạch kinh doanh 2020:
- Doanh thu: 1.037 tỷ đồng (-33% yoy)
15/05/2020 05/06/2020 - Lợi nhuận trước thuế: 106 tỷ đồng (-59% yoy)
Cổ tức tiền mặt 25% cho năm 2020

- Kế hoạch 2020 SMB đặt ra với doanh thu và lợi nhuận đều giảm
mạnh là phù hợp với tình hình chung của ngành Bia bị ảnh hưởng kép
bởi dịch COVID-19 và Nghị định 100. Chúng tôi cho rằng con số thống
kê trong Q2 2020 sẽ tiếp tục xấu cho cả ngành và SMB nói riêng, do
việc cách ly xã hội tập trung chủ đầu ở đầu Q2.
- Nổi bật nhất là chỉ tiêu sản xuất mà SAB giao xuống cho SMB năm
nay giảm đến 35% về sản lượng. Đây là thông số quan trọng mang tính
dự báo cho KQKD của cả SMB và SAB.
- Tuy nhiên SMB cũng là một trong những công ty trả cổ tức tiền mặt
rất cao và đều đặn trong nhiều năm, do đó cũng thích hợp đối với các
nhà đầu tư nắm giữ lâu dài và ưa thích hưởng cổ tức.

SMB
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S4A

OIL

Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 257 tỷ đồng, giảm 16,3% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 113 tỷ đồng, giảm 13,6% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 26%
Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 280 tỷ đồng, tăng 8,9% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 102 tỷ đồng, giảm 9,7% yoy
03/03/2020 08/06/2020 - Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 20-30%

- S4A sở hữu nhà máy thủy điện nằm trên bậc thang cuối cùng của
sông Sê San với công suất lắp đặt là 63MW
- Hiện tượng thời tiết El Nino đã làm cho các nhà máy thủy điện bị tác
động tiêu cực. Tác động của hiện tượng El Nino sẽ kéo dài đến cuối
quý 2/2020 và bắt đầu phục hồi lại từ mùa mưa 2020.
- Năm 2019, S4A nhận được khoản thanh toán cho chênh lệch tỷ giá
so với phương án giá của năm 2016 và 2017 là 24,05 tỷ đồng, đây là
nguồn thu đáng kể giúp cho lợi nhuận của S4A chỉ sụt giảm nhẹ.
- Tiềm ẩn rủi ro tỷ giá trong những năm tới do S4A còn dư nợ 17,83
triệu USD tại BIDV.
- S4A đang giao dịch tại mức P/E 10,8 lần (ngày 29/05/2020), là mức
cao hơn so với trung bình ngành. Bên cạnh đó nhà đầu tư cần lưu ý
thanh khoản của S4A khá thấp với khối lượng giao dịch bình quân 1
tháng là 1.264 CP/phiên

Kết quả kinh doanh 2019:
- Tổng sản lượng kinh doanh xăng dầu toàn hệ thống (nội địa
và Lào): 3.185.000 m3, hoàng thành 100% kế hoạch năm và
tăng trưởng 3% yoy.
- Doanh thu: 80.294 tỷ đồng, bằng 130% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 347 tỷ đồng, bằng 87% yoy
- Sản lượng bán lẻ qua hệ thống CHXD tăng 6% về lượng và
1% về tỷ trọng (từ 25,6% năm ngoái lên 26,4%)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tổng công ty sau khi
bù đắp khoản lỗ của năm trước chỉ còn lại rất thấp là 98 tỷ
đồng (tương đương 0,9% vốn điều lệ) do đó đề nghị giữ lại
19/05/2020 08/06/2020
toàn bộ LNST chuyển sang năm sau, không chia cổ tức.
Kế hoạch 2020:
- Sản lượng kinh doanh xăng dầu: 3.250.000 m3, bằng 102%
yoy
- Doanh thu: 52.200 tỷ đồng, bằng 65% yoy
- LNST: 376 tỷ đồng, bằng 108% yoy
- Chia cổ tức tỷ lệ 2% vốn điều lệ
- Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận hiện vẫn được xây dựng ở
kịch bản giá dầu 60 USD/thùng, OIL có khả năng sẽ điều chỉnh
kế hoạch này trong tương lai do giá dầu diễn biến khó lường.

Như bản thân doanh nghiệp nhận định trong tài liệu ĐHCĐ, các chỉ tiêu
kế hoạch năm 2020 đều được xây dựng dựa trên kịch bản giá dầu năm
nay ở mức trung bình 60 USD/thùng, là mức khá cao trong bối cảnh
hiện tại. Mặc dù giá dầu thô đã có sự hồi phục sau khi dịch bệnh có
dấu hiệu suy giảm ở nhiều nước và thỏa thuận cắt giảm 10 triệu thùng
dầu/ngày của OPEC có hiệu lực từ tháng 05/2020, tuy nhiên nhiều
chuyên gia trên thế giới đánh giá rằng điều này chưa đủ để kéo giá dầu
bật tăng mạnh trở lại. Chúng tôi cho rằng nhiều khả năng OIL sẽ sớm
điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để phù hợp với tình hình. Cho năm
2020, BVSC cho rằng sẽ khó có tăng trưởng về sản lượng xăng dầu
xuất bán, tỷ trọng bán hàng qua cửa hàng xăng dầu cũng sẽ khó có thể
tăng nhiều như năm 2019.
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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

