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I. Thông tin nổi bật:

Ngày 22/6/2020

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HSX: RAL): Sau năm 2019 bị tác động tiêu cực bởi vụ hỏa hoạn, kế hoạch 2020 của RAL đề ra 2 phương án kinh doanh với
doanh thu đều giảm 20-30%, do tác động từ Covid 19.
CTCP Xây lắp điện 1 (HSX: PC1): Kế hoạch kinh doanh 2020 vẫn tăng trưởng tích cực trong giai đoạn kinh tế khó khăn nhờ ghi nhận khả quan ở cả 3 mảng Điện, Sản
xuất công nghiệp và Bất động sản. Tính riêng mảng sản xuất điện, giá trị định giá của mảng này cao hơn 8,8% so với mức giá đang giao dịch của PC1. PC1 hiện tại có
thể xem là công ty sản xuất điện đang được định giá rẻ và sở hữu thêm mảng xây lắp điện có vị thế đầu ngành cũng như sở hữu mảng phát triển bất động sản hiệu quả,
vì vậy chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu PC1 với mức giá mục tiêu là 24.000 VND/CP.
CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HSX: NVL): Thông qua tài liệu DHCD, chúng tôi nhận thấy chưa có nhiều kế hoạch hay điểm nhấn đầu tư hấp dẫn cho NVL trong
2020. Công ty vẫn đối mặt nhiều khó khăn về pháp lý với dự án ở HCM và chủ yếu tập trung bán hàng dự án ở Đồng Nai, Phan Thiết, Hồ Tràm. Chúng tôi cho là kết quả
kinh doanh tăng trưởng nhẹ mà NVL đặt ra là phù hợp với tiến độ bàn giao; bối cảnh của công ty. Với kế hoạch này cùng với giá cổ phiếu duy trì ở mức cao, chỉ số định
giá so sánh của NVL trong 2020 là 15x (PE) và 2,1x (PB) là phù hợp.
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HSX: PNJ): Năm 2020, BVSC dự báo doanh thu thuần và LNST của PNJ lần lượt đạt 15.496 tỷ (-9% yoy) và 1.000 tỷ (-16% yoy),
tích cực hơn mức kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua với Doanh thu và LNST giảm tới -15% và -30% tương ứng . Dựa trên mức dự báo 2020 với EPS điều chỉnh đạt
3.955 VND/CP, BVSC thấy rằng cổ phiếu PNJ đang được giao dịch ở mức hợp lý trong ngắn hạn, tương đương P/E dự báo khoảng 15x tại giá đóng cửa ngày 12/6 là
59.500 VND/CP. Tuy nhiên, phương pháp định giá DCF cho những NDT trung và dài hạn cho ra giá mục tiêu là 70.900 VND/CP, tương đương P/E dự phóng các năm
2021 và 2022 là 14,4x và 10,8x.
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (HSX: POW): BVSC cho rằng POW đã tương đối thận trọng khi đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 28.4% cho năm 2020. Nếu POW
có thể thành công trong việc đàm phán thu hồi các khoản phải thu quá hạn từ Cà Mau 1&2 thì POW sẽ không phải tiếp tục trích lập dự phòng cũng như có thể hoàn nhập
từ khoản đã trích lập dự phòng giúp cho LNST vượt xa kế hoạch. BVSC áp dụng mức EV/EBITDA của trung bình ngành cho POW là 6.5x tương ứng với mức giá mục
tiêu là 12.300 VND/CP (tiềm năng tăng giá 15%).
Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (HNX: PHP): Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Cảng Hải Phòng (công ty mẹ) cho thấy vẫn có sự kỳ vọng tăng trưởng sản lượng
và doanh thu khai thác qua cảng Tân Vũ. Tuy vậy, cảng nước sâu HICT tại Lạch Huyện và Nam Đình Vũ đã đi vào hoạt động dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt tại khu vực
Đình Vũ. Chúng tôi đánh giá năm 2020 và 2021 sẽ tiếp tục là những năm khó khăn của PHP.
CTCP Thực phẩm Sao Ta (HSX: FMC): FMC đặt kế hoạch tương đối thận trọng cho năm 2020 với LNTT đi ngang, tăng 6% so với cùng kỳ. Chúng tôi đánh giá FMC là
một doanh nghiệp tôm hoạt động rất hiệu quả, có tập khách hàng thân thiết cùng với quy trình nuôi tôm rất tốt so với các doanh nghiệp cùng ngành. Với dự định tiếp tục
tăng diện tích nuôi lên 270ha của công ty, chúng tôi cho rằng FMC có thể hoàn thành kế hoạch của mình, khi đó EPS đạt 5.792 đồng/cổ phiếu, tương ứng với P/E
forward 4,5x lần.
Công ty cổ phẩn Xi măng Hà Tiên 1 (HSX: HT1): Cho năm 2020, HT1 đặt kế hoạch tăng trưởng sản lượng trên hầu hết các mảng sản phẩm chính: xi măng (+0,5%
y/y), clinker (+13,0% y/y), cát tiêu chuẩn (+9,6% y/y), tuy nhiên giá bán giảm dẫn đến doanh thu kế hoạch giảm 2.9%yoy. BVSC cho rằng HT1 ở vị thế cạnh tranh để
hưởng lợi từ phục hồi tiêu thụ xi măng và gia tăng đầu tư công trong giai đoạn tới. HT1 cũng chi trả cổ tức hấp dẫn với suất cố tức trong khoảng 7,3-8,8%. Giả định HT1
hoàn thành kế hoạch 2020, EPS ước tính đạt 1.740 đồng/ cp, theo đó giao dịch tại mức P/E forward 2020 là 7,9 lần, thấp hơn mức trung bình 3 năm là 9,1 lần.
Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh (HSX: HDB): HDB là một trong số ít những NHTM đặt KH LNTT tăng trưởng dương trong 2020. Tính đến hết Q1/2020, dư
nợ tín dung của HDB đã tăng trưởng 5,9% ytd, cũng nằm trong số it các NH có tăng trưởng tín dụng tích cực trong Q1/2020. BVSC dự báo LNTT của HDB đạt 5.561 tỷ
VNĐ (+10,5%yoy) dựa trên giả định tín dung tăng trưởng 15% và NIM bằng 2019, nợ xấu 1,6%. BVPS 2020 dự báo đạt 24.140 tỷ. Chúng tôi định giá HDB ở mức 29.000,
tương đương với P/B 2020 là 1,2 lần. Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi có thể giúp giảm chi phí huy động của HDB nếu phát hành được ở lãi suất thấp, tuy nhiên
cũng sẽ có rủi ro pha loãng đối với cổ đông nếu giá chuyển đổi thấp hơn so với giá thị trường.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB): Chất lượng tài sản giảm sút mạnh, trong đó nợ xấu tăng 26,3% và nợ nhóm 2 tăng 63%, do vậy có rủi ro nợ xấu sẽ
tiếp tục tăng mạnh trong các quý tiếp theo. Chúng tôi cho rằng SHB sẽ phải đánh đổi giữa việc hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và duy trì chất lượng tài sản. Nếu muốn

duy trì chất lượng tài sản như cuối 2019, SHB sẽ khó hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm nay (LNTT tăng 8%yoy). Về định giá, chúng tôi cho rằng giá trị hợp lý của SHB
là 10.000 VNĐ/CP với P/B hợp lý 0.9 lần.

Cập nhật một số doanh nghiệp khác: GEG, GHC, HNA, KDC, KDF, NTC, PEG, SVI, TAC, TID.
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II. Kết quả ĐHCĐ:
Mã
CK

RAL

PC1

Ngày
ĐKCC

Ngày
ĐHCĐ

Nội dung nổi bật

Kết quả kinh doanh 2019
- Tổng doanh thu 4.256 tỷ VNĐ
- LNTT 162 tỷ VNĐ
- Cổ tức tiền mặt 50%
Kế hoạch 2020
Phương án 1:
10/04/2020 23/05/2020 - Tổng doanh thu 3.400 tỷ VNĐ (-20% yoy)
- LNTT 200 tỷ VNĐ (+23% yoy)
- Cổ tức tiền mặt 50%
Phương án 2:
- Tổng doanh thu 3.000 tỷ VNĐ (-30% yoy)
- LNTT 100 tỷ VNĐ (-38% yoy)
- Cổ tức tiền mặt 30%

- Năm 2019 RAL ghi nhận lỗ bất thường do hỏa hoạn tại nhà kho của
công ty trong Q4. Tuy LNTT sụt giảm mạnh, biên lợi nhuận gộp và biên
lợi nhuận thuần của công ty vẫn được duy trì xấp xỉ mức lần lượt 30%
và 8%, tương đương với năm 2018, cho thấy RAL vẫn duy trì được
hoạt động kinh doanh ổn định. mmmmmmmmmmmmmmmm
- Năm 2020, ban lãnh đạo đề xuất 2 phương án kết quả kinh doanh
thấp hơn mục tiêu các năm trước do tình hình dịch bệnh đầu năm vẫn
đang trong quá trình hồi phục trên thế giới, ảnh hưởng đến chuỗi cung
ứng. Tuy vậy, do các chỉ số biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận thuần
trong Q1/2020 của RAL vẫn tương đương với năm 2019, cùng với việc
doanh thu giữ vững nhịp tăng trưởng ổn định so với Q1/2019 và
Q1/2018, chúng tôi đánh giá kế hoạch 2020 của RAL khá thận trọng và
nhiều khả năng công ty vẫn có thể hoàn thành vượt mục tiêu như
những năm trước đây.

Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 5.845 tỷ đồng, tăng 15% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 358 tỷ đồng, giảm 23,3% yoy
- Cổ tức: Cổ tức bằng cổ phiếu 20%
Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 7.000 tỷ đồng, tăng 19,8% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 451 tỷ đồng, tăng 26% yoy
19/05/2020 03/06/2020 - Cổ tức: Cổ tức 15%
Khác
- Khởi công 3 dự án điện gió Liên Lập, Phong Huy, Phong
Nguyên

- PC1 là công ty đầu ngành trong lĩnh vực xây lắp điện nên dường như
thị trường đang nhìn vào mảng xây lắp điện để đánh giá PC1. Tuy
nhiên, trong những năm gần đây công ty đã liên tục đưa vào vận hành
những nhà máy thủy điện mới có hiệu quả hoạt động cao. Năm 2020,
lợi nhuận gộp của sản xuất điện chiếm 40% tổng giá trị lợi nhuận gộp.
Đến năm 2021, mảng sản xuất điện đóng góp lên tới 62% tổng lợi
nhuận gộp của PC1. Mức đóng góp của mảng năng lượng trong tổng
lợi nhuận tiếp tục tăng lên từ năm 2022 khi các dự án điện gió vận
hành thương mại tròn năm.
- Tính riêng mảng sản xuất điện, giá trị định giá của mảng này cao hơn
8,8% so với mức giá đang giao dịch của PC1. PC1 hiện tại có thể xem
là công ty sản xuất điện đang được định giá rẻ và sở hữu thêm mảng
xây lắp điện có vị thế đầu ngành cũng như sở hữu mảng phát triển bất
động sản hiệu quả, vì vậy chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối
với cổ phiếu PC1 với mức giá mục tiêu là 24.000 VND/CP.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 382 tỷ đồng, -40% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 236 tỷ, -50% yoy.
- Cổ tức: 100%.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 390 tỷ đồng, -16% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 177 tỷ đồng, -25% yoy.
- Chia thưởng: tỷ lệ 2:1.
- Chuyển sàn sang HOSE.

NTC

Nhận định BVSC

05/12/2020 03/06/2020

Tính đến hiện tại, dự án NTC 3 có thể nói hoàn tất những vấn đề khó
khăn (pháp lý, thủ tục giao đất) để có thể triển khai. Công ty chỉ cần
thực hiện nghĩa vụ tài chính với PHR và điều chỉnh tổng mức đầu tư là
có thể triển khai. Công tác pháp lý thực hiện song song với tài chính để
hướng đến cho thuê trong 2020 - 2025. Như vậy, triển vọng dài hạn
của NTC sẽ tiếp tục duy trì với dự án NTC 3 sau 2 năm kéo dài. Với vị
trí dự án và triển vọng tốt của ngành, chúng tôi cho rằng triển vọng cho
thuê của dự án là khả quan. Tuy nhiên, dự án ghi nhận doanh thu trong
50 năm nên hiệu quả cho thuê chủ yếu phản ánh trong dòng tiền từ
HDKD. Ngoài dự án NTC 3, công ty cũng có những điểm nhấn khác
liên quan đến tăng vốn tỷ lệ 2:1; chuyển sàn niêm yết và việc thoái vốn
của GVR. Các hoạt động tăng vốn, chuyển sàng theo đánh giá của
chúng tôi sẽ thực hiện trong sáu tháng cuối 2020 và nửa đầu năm
2021. Riêng đối với kế hoạch thoái vốn, GVR chỉ đưa chủ trương thoái
vốn và cần phải được phê duyệt của cơ quan điều hành (Bộ Nông
Nghiệp) nên phải sau 2021. Từ những điểm nhấn trên, chúng tôi cho
rằng NTC cũng là doanh nghiệp KCN tốt còn quỹ đất và câu chuyện để
nhà đầu tư xem xét. Điểm hạn chế NTC là do cách thức hạnh toán 50
năm nên kết quả kinh doanh chỉ tăng trưởng đều từng năm. Do đó, chỉ
số định giá so sánh NTC như PE (12x) và PB (4x) cao hơn nhiều so
với trung bình ngành. Điều này làm giá cổ phiếu NTC kém hấp dẫn hơn
so với doanh nghiệp khác. Chúng tôi nghĩ rằng giá cổ phiếu NTC tạm
thời chưa hấp dẫn xét trong ngắn hạn. Trong khi, nhà đầu tư dài hạn
nên chờ thời điểm phù hợp vì giá cổ phiếu đã tăng từ 130.000 lên
180.000 đồng/cp nên phản ánh phần nào thông tin tích cực trong thời
gian vừa qua. Áp lực điều chỉnh với NTC là hiện hữu.
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NVL

KDF

SVI

HNA

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 11.026 tỷ đồng, tăng -30% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.431 tỷ, +6% yoy.
- Chia cổ tức: không chia.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 14.877tỷ đồng, +35% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.650 tỷ đồng, +6,5% yoy.
- Chia cổ tức: không chia.

Thông qua tài liệu DHCD, chúng tôi nhận thấy chưa có nhiều kế hoạch
hay điểm nhấn đầu tư hấp dẫn cho NVL trong 2020. Công ty vẫn đối
mặt nhiều khó khăn về pháp lý với dự án ở HCM và chủ yếu tập trung
bán hàng dự án ở Đồng Nai, Phan Thiết, Hồ Tràm. Các dự án ở tỉnh có
tiến độ thanh toán trung bình 2-3 năm nên số lượng sản phẩm bàn giao
sẽ dàn trải từ 2020 dù số liệu bán hàng Nova thông tin nhìn chung vẫn
khá lạc quan. Do đó, kết quả kinh doanh tăng trưởng nhẹ mà NVL đặt
ra là phù hợp với tiến độ bàn giao; bối cảnh của công ty. Với kế hoạch
này cùng với giá cổ phiếu duy trì ở mức cao, chỉ số định giá so sánh
của NVL trong 2020 là 15x (PE) và 2,1x (PB) là phù hợp với NVL. Rủi
ro của NVL: triển vọng tháo gỡ pháp lý dự án ở HCM đánh giá sẽ tiếp
tục khó khăn khi dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở sẽ dời lại vào kỳ họp QH
thứ 2 vào cuối 2021. Do đó, động lực tăng trưởng cho NVL chưa hiện
hữu. Điểm tích cực: tình hình tài chính NVL theo đánh giá của BVSC là
cải thiện đáng kể. Rủi ro thanh khoản với công ty hạn chế khi i) thực
hiện các khoản vay hợp vốn lớn trong 2018-2019 ii) bán hàng khả quan
ở dự án tỉnh. Từ đánh giá nhanh trên, chúng tôi tạm thời không khuyến
nghị với cổ phiếu NVL trong 2020.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu thuần: 1.383 tỷ đồng (+10% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế: 185 tỷ đồng (+487% yoy)
Kế hoạch kinh doanh 2020:
- Doanh thu thuần: 1.600 tỷ đồng (+16% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế: 200 tỷ đồng (+8% yoy)
Nội dung nổi bật khác:
- Cổ tức 14% cho năm 2019 (đã tạm ứng)
- Thông qua sáp nhập với KDC tỷ lệ 1:1,3
- Cổ tức đặc biệt 30% trước khi thực hiện sáp nhập với KDC

- KDF đã trải qua một năm 2019 thành công nhờ việc tiêu thụ kem cải
thiện do thời tiết nóng, các nhà máy vượt qua ngưỡng hoà vốn khiến
cho lợi nhuận tăng mạnh. Công ty đã tích cực cơ cấu tổ chức lại để
sản xuất hiệu quả và tối ưu hoá loại sản phẩm bày bán để phù hợp với
thị hiếu của từng khu vực tiêu thụ hơn. Ngoài ra, xu hướng người tiêu
dùng chuyển sang các kênh mua sắm hiện đại, đặc biệt ở các thành
phố lớn, đã giúp KDF phát triển độ phủ nhanh hơn. So với cuối 2018,
độ phủ kênh hiện đại của công ty tăng thêm 45%.
- Bất chấp dự báo thận trọng hồi đầu năm của chúng tôi cho lo ngại
COVID-19, KDF tiếp tục ghi nhận KQKD Q1 ổn định với doanh thu đi
ngang và lợi nhuận tăng nhẹ, có lẽ là do tiêu thụ kem vẫn được hỗ trợ
bởi thời tiết nóng kéo dài. Dù lo ngại Q2 tác động của COVID-19 sẽ thể
hiện rõ ràng hơn như ở nhiều ngành khác, với khởi điểm tốt của Q1,
chúng tôi cũng kỳ vọng KQKD của KDF năm nay sẽ đạt ít nhất bằng
năm 2019.
- Dựa trên tỷ lệ chuyển đổi, chúng tôi ước tính nhà đầu tư mua KDF ở
giá hiện tại để chờ hưởng cổ tức đặc biệt và chuyển đổi thành cổ phiếu
KDC trong Q3/2020 sắp tới sẽ tương ứng với việc sở hữu trực tiếp
KDC với mức giá bình quân ~21.800 đồng/cp (P/E = 37x). Đây thật sự
chưa phải là một mức giá hấp dẫn, ít nhất là so với triển vọng kinh
doanh ngắn hạn.

KQKD 2019:
- Doanh thu: 1.703,5 tỷ (-4,5% yoy)
- LNST: 141 tỷ (+131% yoy)
- Cổ tức: 20%
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 1.800 tỷ (+6% yoy)
- LNTT: 140 tỷ (-22% yoy)

- Năm 2019, việc tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu nhờ vào việc giá giấy
nguyên liệu sản xuất bao bì thế giới giảm do căng thẳng Mỹ-Trung làm
suy giảm nhu cầu từ phía Trung Quốc. Lợi thế này tiếp tục được duy trì
trong Quý 1/2020 khi Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề từ COVID-19.
- Với năm 2020, chúng tôi cho rằng triển vọng kinh doanh của SVI sẽ
khó khăn hơn khi nhu doanh thu sẽ bị ảnh hưởng khi các khách hàng
chính của Công ty như Unilever, Nestle, Masan, ... sẽ ít nhiều bị ảnh
hưởng bởi diễn biến của COVID-19 trong quý 2 cũng như ảnh hưởng
đến thu nhập người dân, trong khi giá giấy nguyên liệu sản xuất bao bì
cũng đã hồi phục trở lại nhờ (1) tiêu dùng trong nước của Trung Quốc
dần hồi phục sau COVID-19 và (2) giá giấy tái chế (nguyên liệu cho
giấy sản xuất bao bì) tăng mạnh do ảnh hưởng nguồn cung từ Mỹ,
Châu Âu và Nhật do dịch COVID-19.
- Tại 12/6, SVI đang giao dịch tại mức 71,000VND/CP, tương đương
P/E dự phóng 2020 là hơn 8,7x, theo chúng tôi là đã ở mức hợp lý
trong khi thanh khoản của cổ phiếu là điều cần đặc biệt lưu ý, với giao
dịch bình quân 10 phiên gần nhất chỉ đạt 1.755CP, tương đương
0,01% số CP lưu hành.

05/11/2020 05/06/2020

15/05/2020 09/06/2020

05/12/2020 09/06/2020

Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 662 tỷ đồng, giảm 24,4% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 68,3 tỷ đồng, giảm 68,6% yoy
- Cổ tức: Chưa trả cổ tức
Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 705 tỷ đồng, tăng 6,5% yoy
14/05/2020 10/06/2020
- Lợi nhuận trước thuế: 72 tỷ đồng, giảm 3,7% yoy
- Cổ tức: N/A

- HNA sở hữu nhà máy thủy điện Hủa Na ở Nghệ An với công suất lắp
đặt là 180MW với tổng mức đầu tư vào khoảng 6.730 tỷ đồng.
- Tương tự nhiều doanh nghiệp thủy điện khác, HNA chịu ảnh hưởng
mạnh từ hiện tượng thời tiết El Nino làm cho lưu lượng nước về hồ chỉ
vào khoảng 64% so với mức bình quân nhiều năm dẫn tới sản lượng
điện giảm mạnh. Tình hình khó khăn tiếp tục kéo dài tới cuối Quý
2/2020 và sẽ bắt đầu cải thiện từ mùa mưa 2020.
BVSC cho rằng kết quả kinh doanh có thể bắt đầu cải thiện từ Q3/2020
nhưng lợi nhuận trượt một năm của HNA đang âm nên nếu cải thiện
thì mức lợi nhuận cả năm có thể sẽ chưa cao. Cùng với đó nhà đầu tư
cần lưu ý thêm về thanh khoản của HNA (khối lượng giao dịch bình
quân của HNA chỉ vào khoảng 373 CP/phiên)
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PNJ

KQKD 2019:
- Doanh thu: 17.000 tỷ (+17% yoy)
- LNST: 1.194 tỷ (+24% yoy)
- Cổ tức: 18% tiền mặt
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 14.486 tỷ (-15% yoy)
- LNST: 832 tỷ (-30% yoy)
- Cổ tức: 18%
Khác:
10/06/2020 - ĐHCĐ cũng thông qua kế hoạch ESOP 2020 như sau: (1)
Nếu đạt 115% KH, tỷ lệ ESOP là 0,85% số CP lưu hành và (2)
Nếu vượt hơn 115% KH, thì mỗi 1% vượt 115% KH thì tỷ lệ
ESOP là 0,06% số CP lưu hàng và không vượt quá 0,65% số
CP lưu hành.

- Triển vọng 2020 của PNJ đang gặp khá nhiều thách thức khi ảnh
hưởng của COVID-19 nhiều khả năng sẽ làm giảm nhu cầu đối với mặt
hàng trang sức cũng như các biện pháp cách ly xã hội trong giai đoạn
bùng phát dịch.
- Cụ thể, sau tháng 4 bị ảnh hưởng nặng nề do cách ly xã hội, KQKD
trong T5 của PNJ tuy đã chứng kiến con số tăng trưởng dương, ước
khoảng 20% yoy, tuy nhiên, vẫn chưa cho thấy dấu hiệu khả năng ở sự
phục hồi nhu cầu thật sự sau 1 tháng 4 ảnh hưởng nghiêm trọng cũng
như mức nền thấp của T5 năm ngoái do ảnh hưởng của hệ thống ERP.
- Cho cả năm 2020, BVSC dự báo doanh thu thuần và LNST của PNJ
lần lượt đạt 15.496 tỷ (-9% yoy) và 1.000 tỷ (-16% yoy), tích cực hơn
mức kế hoạch được ĐHCĐ thông qua. Các điểm nhấn kỳ vọng sẽ hỗ
trợ hoạt động kinh doanh của PNJ: (1) tình hình tích cực trong việc
kiểm soát dịch trong nước hiện tại kỳ vọng giảm bớt tác động từ việc
suy giảm từ xuất khẩu và du lịch (du khách nước ngoài) trong khi nhu
cầu trang sức phục vụ hoạt động kết hôn kỳ vọng sẽ vẫn được duy trì,
(2) ảnh hưởng từ dịch cũng khiến cho 1 số chuỗi cửa hàng bán lẻ trang
sức phải ngưng hoạt động, qua đó giúp PNJ có thể cơ hội củng cố và
gia tăng thị phần.
- Dựa trên mức dự báo 2020 với EPS điều chỉnh đạt 3.955 VND/CP,
BVSC thấy rằng cổ phiếu PNJ đang được giao dịch ở mức hợp lý trong
ngắn hạn, tương đương P/E dự báo khoảng 15x tại giá đóng cửa ngày
12/6 là 59.500 VND/CP. Tuy nhiên, hiện tại BVSC nhận định, ngoài tác
động tiêu cực đến KQKD ngắn hạn của PNJ, cũng mang đến cơ hội
cho doanh nghiệp trong trung hạn và dài hạn. Cụ thể, hậu COVID-19,
vị thế của PNJ trong mảng trang sức tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ
được củng cố và nâng cao hơn khi (1) cửa hàng nhỏ lẻ cũng như chuỗi
bán lẻ với năng lực kém nhiều khả năng rời bỏ thị trường, để lại
khoảng trống để PNJ có thể tận dụng phát triển và (2) các thương hiệu
bán lẻ lớn toàn cầu, trước đó được cho rằng đang theo dõi và có ý định
tham gia vào thị trường Việt Nam, có lẽ cũng cần thêm thời gian để
phục hồi và củng cố các thị trường truyền thống, qua đó giúp PNJ có
thêm thời gian củng cố hơn và phát triển hơn nữa năng lực cạnh tranh
trong thị trường trang sức đầy tiềm năng của Việt Nam trong trung và
dài hạn. Do đó, để phản ánh tiềm năng hồi phục và tăng trưởng trong
trung và dài hạn của PNJ, BVSC sử dụng phương pháp định giá DCF
với giá mục tiêu là 70.900 VND/CP, tương đương P/E dự phóng các
năm 2021 và 2022 là 14,4x và 10,8x. Tại mức định giá trên, BVSC
khuyến nghị OUTPERFORM cho trung và dài hạn với cổ phiếu PNJ,
với mức lợi nhuận kỳ vọng là 23% so với giá đóng cửa ngày 12/6 là
59.500 VND/CP.

Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 224 tỷ đồng, tăng 56,5% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 95 tỷ đồng, giảm 5,9% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 40%
Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 292 tỷ đồng, tăng 30,4% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 96 tỷ đồng, tăng 1,1% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 40%
GHC

PHP
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Kết quả kinh doanh 2019
- Tổng doanh thu 2.117 tỷ VNĐ
- LNTT 622 tỷ VNĐ
- Cổ tức tiền mặt 6%
Kế hoạch 2020
- Tổng doanh thu 2.200 tỷ VNĐ (+4% yoy)
19/05/2020 12/06/2020
- LNTT 605 tỷ VNĐ (-3% yoy)
- Cổ tức tiền mặt tối thiểu 6%

- GHC sở hữu 2 nhà máy thủy điện là H’Mun (16,2 MW) và H’Chan (12
MW). Tháng 4/2019, GHC đưa vào vận hành thêm nhà máy năng
lượng mặt trời TTC Hàm Phú 2 (49 MWp).
- Tương tự như các nhà máy thủy điện khác, sản lượng điện thương
phẩm của 2 nhà máy thủy điện H’Mun và H’Chan sụt giảm khá mạnh
do tình hình thủy văn không thuận lợi. Tuy nhiên doanh thu của công ty
có sự tăng trưởng mạnh nhờ nhà máy năng lượng mặt trời (nhà máy
năng lượng mặt trời đóng góp 118 tỷ đồng doanh thu trong năm 2019).
- GHC dự kiến phát hành cổ phiếu tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu với
giá 25.000 VND/CP để đầu tư M&A các nhà máy thủy điện, góp vốn
các dự án năng lượng mặt trời và bổ sung vốn lưu đông.
- Mức P/E trượt của GHC hiện tại chỉ khoảng 6 lần là mức hấp dẫn.
Tuy nhiên, GHC sẽ phát hành cổ phiếu làm pha loãng dẫn tới có thể
giảm giảm EPS trong vài năm tới. Bên cạnh đó nhà đầu tư cũng cần
lưu ý thêm thanh khoản của GHC là tương đối thấp với khối lượng
giao dịch bình quân 1 tháng là 3.277 CP/phiên.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Cảng Hải Phòng (công ty mẹ)
cho thấy có vẫn sự kỳ vọng tăng trưởng sản lượng và doanh thu khai
thác qua cảng Tân Vũ. Tuy vậy, cảng nước sâu HICT tại Lạch Huyện
và Nam Đình Vũ đã đi vào hoạt động dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt
tại khu vực Đình Vũ; do vậy, việc khai thác hàng container tại các cảng
Tân Vũ và Đình Vũ của PHP có thể chịu ảnh hưởng lợi nhuận sụt giảm
do phải khai thác thêm các dịch vụ đi kèm với biên lợi nhuận thấp cho
các tàu chạy tuyến ngắn.
- Chúng tôi đánh giá năm 2020 và 2021 sẽ tiếp tục là những năm khó
khăn của PHP. Tình hình hoạt động kinh doanh có thể có bứt phá vào
năm 2022, khi cầu cảng số 3 của PHP tại Lạch Huyện dự kiến được
đưa vào khai thác.
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GEG
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Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 1.159 tỷ đồng, tăng 107,2% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 251 tỷ đồng, tăng 73,5% yoy
- Cổ tức: Cổ tức cổ phiếu 8%
Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 897 tỷ đồng, giảm 22,6% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 224 tỷ đồng, giảm 10,8% yoy
- Cổ tức: Cổ tức 8%

- GEG là một trong những doanh nghiệp phát triển năng lượng điện
mặt trời lớn nhất Việt Nam với tổng công suất lắp đặt điện mặt trời lên
tới 340 MWp. Công ty cũng đồng thời sở hữu 14 nhà máy thủy điện
nhỏ với tổng công suất 84 MW.
- Tương tự như các nhà máy thủy điện khác, sản lượng điện thương
phẩm của mảng thủy điện cũng chịu ảnh hưởng mạnh từ hiện tượng
thời tiết El Nino. Tuy nhiên, trong năm 2019, GEG đã đưa vào vận
hành thêm 3 nhà máy năng lượng mặt trời mới giúp cho doanh thu và
lợi nhuận tăng trưởng mạnh. GEG đang đầu tư thêm nhà máy điện gió
30 MW ở Bến Tre và dự kiến sẽ phát điện thương mại vào năm 2021.
- Năm 2020, GEG dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua: (1) phát hành
8% cổ phiếu (16,3 triệu cổ phiếu) để trả cổ tức bằng cổ phiếu; (2) phát
hành cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu với tỷ lệ 4:1 (51 triệu cổ phiếu),
mức giá phát hành dự kiến là 10.000 VND/CP; (3) phát hành riêng lẻ
27 triệu cổ phiếu. Nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu được sử
dụng để đầu tư và góp vốn vào các dự án năng lượng tái tạo, bổ sung
vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành của GEG xấp xỉ tỷ lệ 2:1 sẽ làm
pha loãng cổ phiếu và có thể làm giảm EPS. Bên cạnh đó nhà đầu tư
cần lưu ý mức P/E trượt hiện tại của GEG là 14,7 lần, là mức cao hơn
khá nhiều so với trung bình ngành.

Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 35.374 tỷ đồng, tăng 8,3% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 2.510 tỷ đồng, tăng 30,6% yoy
- Cổ tức: cổ tức tiền mặt 3%
Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 35.448 tỷ đồng, tăng 0,2% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 2.043 tỷ đồng, giảm 28,4% yoy
- Cổ tức: cổ tức tiền mặt 3%

- Năm 2019, POW đã vượt qua những khó khăn về thiếu hụt nguyên
liệu than và có chi phí khấu hao giảm mạnh giúp cho POW tăng trưởng
lợi nhuận mạnh. POW đã ký hợp đồng dài hạn với TKV với sản lượng
than nhận hàng năm khoảng 3 triệu tấn. Cùng với đó, Chỉ thị 29 của
Thủ tướng tạo hành lang pháp lý cho TKV chủ động nguồn than thì
POW có thể đảm bảo được nguồn nguyên liệu than trong những năm
tới.
- POW đang đàm phát hợp đồng PPA cho nhà máy Cà Mau 1&2 và sẽ
tham gia thị trường phát điện cạnh tranh khi hợp đồng PPA có hiệu
lực. Nguồn khí được nhận của PVN không đủ cung cấp cho Cà Mau
1&2 mà phải mua bổ sung từ Petronas. Giá khí mua từ Petronas: (1)
giai đoạn 12/10/2019- 28/02/2020 là 0,9%MFO; (2) giai đoạn
29/02/2020-31/12/2026 là 12,7% Brent; (3) giai đoạn 01/01/202731/12/2031 là 13,7% Brent.
- Nguồn khí cho NT1 vẫn đang bị thiếu hụt làm cho NT1 thua lỗ. Nguồn
khí cho NT1 sẽ được cải thiện khi mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt cung cấp
khí thương mại (dự kiến Tháng 01/2021).
- POW đã đàm phán thành công và thu về các khoản nợ quá hạn của
Vũng Áng 1 và Dakdrinh (là các khoản bị EVN giữ lại do chưa thực
hiện quyết toán nhà máy). Tuy nhiên, khoản thu quá hạn của Cà Mau
1&2 vẫn đang tăng dần. POW kỳ vọng sẽ xử lý xong trong năm và có
thể thực hiện hoàn nhập dự phòng.
- BVSC cho rằng POW đã tương đối thận trọng khi đặt kế hoạch lợi
nhuận cho năm 2020. Nếu POW có thể thành công trong việc đàm
phán thu hồi các khoản phải thu quá hạn từ Cà Mau 1&2 thì POW sẽ
không phải tiếp tục trích lập dự phòng cũng như có thể hoàn nhập từ
khoản đã trích lập dự phòng giúp cho LNST vượt xa kế hoạch. BVSC
áp dụng mức EV/EBITDA của trung bình ngành cho POW là 6.5 tương
ứng với mức giá mục tiêu là 12.300 VND/CP (tiềm năng tăng giá 15%)

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 8.669 tỷ đồng, -14% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 66 tỷ đồng, -77% yoy.
- LSNT- thiểu số: 36 tỷ, -77% yoy
Cổ tức: không chia cổ tức.
Kế hoạch 2020:
- Lợi nhuận sau thuế: 150 tỷ tỷ đồng, + 316% yoy.
- Cổ tức: không chia cổ tức.

Hoạt động kinh doanh của công ty đa dạng với nhiều mảng kinh doanh
như xuất khẩu cà phê, nhập khẩu phân phối thức ăn chăn nuôi, xăng
dầu, cho thuê KCN, kinh doanh bất động sản. Trong đó, các hoạt động
thương mại chiếm 90% tổng doanh thu nhưng có biên lợi nhuận rất
thấp. Doanh thu cho thuê khu công nghiệp & bất động sản 2019 là 560
tỷ có lợi nhuận gộp cao (50-60%) nhưng chỉ chiếm 6,5% tổng DT.
Trong năm, công ty không còn lợi nhuận bất thường từ HTDT khoảng
300 tỷ. Do đó, LNST 2019 giảm 77% yoy.
Năm 2020, hoạt động thương mại cà phê, thức ăn chăn nuôi dự báo
vẫn suy giảm nên sẽ ảnh hưởng đến doanh thu cũng như 1 phần lợi
nhuận. Trong khi nguồn, hoạt động cho thuê KCN dự báo tăng nhẹ
nhưng chưa có sự đột biến do tiến độ đền bù mở rộng quỹ đất ở KCN
Đất Đỏ & Ông Kèo vẫn chậm. Một điểm rủi ro cho TID là việc dự án
KDC Phú Thạnh, Long Tân đang được C03 điều tra liên quan đến việc
giao đất không thông qua đấu giá theo kết luận của Thanh tra Chính
phủ. Hiện tại, dự án có số dư tồn kho là 1.800 tỷ đồng.
Từ những điểm chính trên, chúng tôi chưa nhận thấy nhiều điểm nhấn
hấp dẫn cho TID trong 2020. Ngoài ra, xét kế hoạch kinh doanh, lợi
nhuận 2020 dự kiến thì EPS là 750 đồng/cp. Cổ phiếu đang giao dịch ở
mức PE & PB lần lượt là 22x và 1,7x là chưa hấp dẫn. BVSC không
khuyến nghị với TID.

20/05/2020 12/06/2020

22/05/2020 12/06/2020

26/05/2020 12/06/2020
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Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu thuần: 7.210 tỷ đồng (-5% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế: 283 tỷ đồng (+60% yoy)
Kế hoạch kinh doanh 2020:
- Doanh thu thuần: 8.234 tỷ đồng (+14% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế: 330 tỷ đồng (+17% yoy)
Nội dung nổi bật khác:
- Cổ tức 16% cho năm 2019
15/05/2020 15/06/2020 - Thông qua phương án sáp nhập với KDF
- Chủ trương sáp nhập cả VOC và TAC

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 3.709 tỷ đồng, giảm 2,5% yoy.
- LNTT: 236 tỷ đồng, tăng 21,6% yoy.
- Cổ tức: 25% tiền mặt.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 4.170 tỷ đồng, tăng 12,4% yoy.
- LNTT: 250 tỷ đồng, tăng 5,9% yoy.
- Cổ tức: 25% tiền mặt.

- FMC tiếp tục có một năm tương đối thành công với lợi nhuận tăng
mạnh trong khi doanh thu chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ. Kết quả đạt
được nhờ chiến lược cơ cấu thị trường hợp lý của ban lãnh đạo, cũng
như quy trình nuôi tôm chu đáo, trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành.
- BVSC đánh giá năm 2020 sẽ là năm tương đối khó khăn đối với
ngành tôm nói chung và FMC nói riêng, khi COVID-19 sẽ làm tăng
thêm áp lực lên giá tôm XK, vốn vẫn đang trên đà giảm khi nguồn cung
tôm trên thế giới tăng đều đặn những năm gần đây. EVFTA nhiều khả
năng được thông qua trong năm 2020 sẽ phần nào giúp tăng khả năng
cạnh tranh của tôm VN tại thị trường này. Tuy nhiên, trên quan điểm
thận trọng, chúng tôi vẫn cho rằng tôm VN rất khó có thể cạnh tranh
với Ecuador tại thị trường EU ở thời điểm hiện tại.
- FMC đặt kế hoạch tương đối thận trọng cho năm 2020 với LNTT đi
ngang, tăng 6% so với cùng kỳ. Chúng tôi đánh giá FMC là một doanh
nghiệp tôm hoạt động rất hiệu quả, có tập khách hàng thân thiết cùng
với quy trình nuôi tôm rất tốt so với các doanh nghiệp cùng ngành. Với
dự định tiếp tục tăng diện tích nuôi lên 270ha của công ty, chúng tôi
cho rằng FMC có thể hoàn thành kế hoạch của mình, khi đó EPS đạt
5.792 đồng/cổ phiếu, tương ứng với P/E forward 4,5x lần.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu thuần: 8.839 tỷ đồng, +5,5% y/y
- LNTT: 928 tỷ đồng, +14,2% y/y
- Cổ tức: 1.200 đồng/ cp (suất cổ tức: 8,8%)
Kế hoạch kinh doanh 2020:
- Doanh thu thuần: 8.584 tỷ đồng, -2,9% y/y
- LNTT: 830 tỷ đồng, -10,6% y/y
- Cổ tức: 1.000 đồng/ cp (suất cổ tức: 7,3%)

Cho năm 2020, HT1 đặt kế hoạch tăng trưởng sản lượng trên hầu hết
các mảng sản phẩm chính: xi măng (+0,5% y/y), clinker (+13,0% y/y),
cát tiêu chuẩn (+9,6% y/y). Với kế hoạch doanh thu giảm nhẹ 2,9% y/y,
BVSC hiểu rằng giá bán trung bình các sản phẩm sẽ giảm. Ban lãnh
đạo cho rằng xu hướng dịch chuyển từ xi măng bao sang xi măng rời,
là nguyên nhân chính , do xi măng rời có giá bán trung bình và biên lợi
nhuận thấp hơn. Ở thời điểm hiện tại, BVSC đánh giá kế hoạch kinh
doanh 2020 của HT1 là hợp lý, trong bối cảnh tiêu thụ ngành xi măng
và HT1 vẫn chưa có phục hồi đáng kể. Công ty chia sẻ tổng sản lượng
tiêu thụ 5M20 của Công ty giảm khoảng 450.000 tấn; theo đó, HT1
nhận thấy dấu hiệu phục hồi trong những ngày đầu tháng 6 và kỳ vọng
gia tăng đầu tư công trong 6 tháng cuối năm và phục hồi từ thị trường
xuất khẩu sẽ giải tỏa áp lực cạnh tranh thị trường nội địa, giúp HT1
hoàn thành kế hoạch sản lượng năm 2020. Ở mặt tích cực, giá than
giảm và nỗ lực giảm đòn bẩy với các khoản nợ dài hạn ngoại tệ đáng
kể trong năm nay là những yếu tố hỗ trợ KQKD của HT1 trong 2020.
BVSC cho rằng HT1 ở vị thế cạnh tranh để hưởng lợi từ phục hồi tiêu
thụ xi măng và gia tăng đầu tư công trong giai đoạn tới, nhờ những lợi
thế cạnh tranh riêng biệt, bao gồm 1) Vị thế dẫn đầu ngành với 30,2%
thị phần ở thị trường miền Nam; 2) Hệ thống sản xuất tích hợp giữa
sản xuất clinker và nghiền với công suất lớn; 3) Thương hiệu tốt với
danh mục sản phẩm đa dạng nhất; 4) Hệ thống phân phối rộng khắp;
và 5) Nền tảng cơ bản tốt với nỗ lực giảm đòn bẩy nợ vay ngoại tệ dài
hạn.
HT1 cũng chi trả cổ tức hấp dẫn với suất cố tức trong khoảng 7,38,8%. Giả định HT1 hoàn thành kế hoạch 2020, EPS ước tính đạt
1.740 đồng/ cp, theo đó giao dịch tại mức P/E forward 2020 là 7,9 lần,
thấp hơn mức trung bình 3 năm là 9,1 lần.

20/05/2020 12/06/2020

28/05/2020 12/06/2020

- Chủ trương sáp nhật KDF, TAC và VOC nhìn chung là tốt cho KDC:
(i) cải thiện lợi nhuận đóng góp về cho cổ đông của công ty mẹ, qua đó
cải thiện các chỉ số định giá; (ii) giúp KDC toàn lực trong việc điều
hành, tái cơ cấu và định hướng tương lai cho các đơn vị thành viên.
- Mặc những rủi ro liên quan đến COVID-19, kế hoạch mà KDC đặt ra
cho 2020 có vẻ có thể đạt được khi KQKD của các đơn vị thành viên
như KDF và TAC đều tăng trưởng khả quan. Tính trên kế hoạch thì
P/E hiện tại của KDC là gần 79 lần và 53 lần sau khi sáp nhập KDF.
- Với những kinh nghiệm mà công ty có được trong việc gầy dựng
thương hiệu Kinh Đô trước đây, chúng tôi cũng đặt nhiều kỳ vọng vào
sự trở lại tại thị trường bánh kẹo của KDC vào Q3 2020 tới đây.
- Việc hợp tác với Vinamilk để tham gia vào thị trường nước uống cũng
là một câu chuyện mới đáng để kỳ vọng. Đây là thị trường quy mô đến
hơn 5 tỷ USD với sự tham gia của nhiều công ty, thương hiệu nội và
ngoại. Công ty sẽ sớm đưa ra thị trường các loại nước uống trà sữa,
mía lau, sữa bắp và xa hơn là các loại sinh tố, cocktail.
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Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 4.156 tỷ đồng, giảm 4,8% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: -2,8 tỷ đồng
- Cổ tức: không chia cổ tức
26/05/2020 12/06/2020 Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 4.053 tỷ đồng, giảm 2,5% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 2,2 tỷ đồng,
- Cổ tức: không chia cổ tức

- PEG là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Thị trường kinh doanh
xăng dầu của PETEC trong năm 2018 được phân bố trên phạm vi cả
nước, trong đó, phía Nam chiếm 30%; miền Bắc chiếm 40%, miền
Trung chiếm 30%.
- PEG liên tục kinh doanh thua lỗ trong nhiều năm nhưng lại đang có
mức định giá P/B cao (1,8 lần). Cùng với đó PEG hầu như không có
thanh khoản thì nhà đầu tư xem xét chưa đầu tư PEG trong giai đoạn
này.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu thuần: 4.142 (-6% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế: 170 tỷ đồng (+25% yoy)
Kế hoạch kinh doanh 2020:
- Doanh thu thuần: 4.558 tỷ đồng (+10% yoy)
-Lợi nhuận trước thuế: 193 tỷ đồng (+14% yoy)
14/05/2020 12/06/2020 Nội dung nổi bật khác:
- Cổ tức 20% cho năm 2019 (đã tạm ứng)
- Cổ tức đặc biệt 75% trước khi thực hiện sáp nhập với KDC
- Sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua sáp nhập với
KDC sau khi VOC hoàn tất thoái vốn nhà nước

- Bất chấp COVID-19, TAC đặt kế hoạch kinh doanh tăng trưởng so
với 2019. Thực tế trong 6 tháng đầu năm, công ty ước tính doanh thu
tăng 30% trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 40%. Chúng tôi cho rằng
nguyên nhân chính là: (i) cơ cấu lại sản phẩm, tập trung cao cấp hoá
và giảm tỷ trọng dầu xá; (ii) nhu cầu trữ nhu yếu phẩm tăng mạnh
trước đợt giãn cách xã hội do COVID-19; (iii) giá dầu cọ đầu vào đã
giảm mạnh hơn 30% kể từ đầu năm.
- Chúng tôi chưa thể đưa ra ước tính (tương tự như KDF) về hiệu quả
đầu tư nếu mua TAC tại giá thị trường hiện tại do: (i) chưa có thông tin
về tỷ lệ chuyển đổi; (ii) chưa xác định được thời gian chuyển đổi sẽ
cùng lúc hay sau KDF; (iii) vẫn còn vướng phần vốn nhà nước tại VOC
(VOC sở hữu 26,5% TAC và nhà nước đang sở hữu 36% VOC).

Kết quả kinh doanh 2019:
- Tín dụng đạt 153.004 tỷ VNĐ (+18%yoy), huy động đạt
203.869 tỷ VNĐ (+9,2% yoy).
- LNTT đạt 5.018 tỷ VNĐ (+25,3% yoy), trong đó NH mẹ đạt
3.978 tỷ VNĐ (+28,2%), HD Saison đạt 1.040 tỷ (+15,4%)
- Tỷ lệ nợ xấu 1,36%. CAR 11.2%
- Phân phối lợi tức cho cổ đông 65% (50% cổ tức cổ phiếu và
15% cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cổ phần, thực hiện làm
2 đợt (30% và 35%) từ Q4/2020
27/05/2020 13/06/2020 Kế hoạch kinh doanh 2020:
- Tín dụng đạt 177.970 tỷ VNĐ (+16%), huy động đạt 275.246
tỷ VNĐ (+35%). LNTT đạt 5.661 tỷ (+13%).
- Tỷ lệ nợ xấu <2%
- VĐL sau khi phát hành cổ tức và cổ phiếu thưởng tăng thêm
6.278,5 tỷ lên 16.088,5 tỷ VNĐ
- Kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi: tổng mệnh giá
10.000 tỷ VNĐ, giá phát hành bằng 100% mệnh giá, thời hạn 5
năm. Giá chuyển đổi không thấp hơn giá trị sổ sách. Các yếu
tố chưa xác định sẽ được HDQT quyết định.

HDB là một trong số ít những NHTM đặt KH LNTT tăng trưởng dương
trong 2020. Tính đến hết Q1/2020, dư nợ tín dung của HDB đã tăng
trưởng 5,9% ytd, cũng nằm trong số it các NH có tăng trưởng tín dụng
tích cực trong Q1/2020. LNTT Q1/20 đạt 1.251 tỷ VNĐ (- 20.4% qoq
nhưng vẫn tăng 13.5% yoy, đạt 22% KH LNTT cả năm.
Chất lượng tài sản vẫn chưa diễn biến xấu trong Q1/2020. Nợ xấu tăng
12.4% qoq. Tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 1.36% lên 1.47%.
BVSC dự báo LNTT của HDB đạt 5.561 tỷ VNĐ (+10,5%yoy) dựa trên
giả định tín dung tăng trưởng 15% và NIM bằng 2019, nợ xấu 1,6%.
BVPS 2020 dự báo đạt 24.140 tỷ. Chúng tôi định giá HDB ở mức
29.000, tương đương với P/B 2020 là 1,2 lần. Việc phát hành trái phiếu
chuyển đổi có thể giúp giảm chi phí huy động của HDB nếu phát hành
được ở lãi suất thấp, tuy nhiên cũng sẽ có rủi ro pha loãng đối với cổ
đông nếu giá chuyển đổi thấp hơn so với giá thị trường.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Tín dụng đạt 266.193 tỷ (+15.0% yoy), huy động 288.479 tỷ
(+18,5% yoy). Tỷ lệ nợ xấu 1,91%. CAR TT22 đạt 12%
- LNTT đạt 3.026 tỷ (+44,5% yoy)
Kế hoạch kinh doanh 2020:
-Tín dụng đạt 306.122 tỷ VNĐ (+15% yoy), huy động đạt
05/06/2020 15/06/2020 334.636 tỷ (+16% yoy).
- LNTT 3.268 tỷ VNĐ (+8% yoy)
- Kế hoạch chuyển đăng ký niêm yết sang HOSE
- Kế hoạch thoái vốn một phần tại SHB FC cho đối tác chiến
lược nước ngoài.

Tính đến hết Q1/2020, tăng trưởng tín dụng của SHB đã đạt 8,4%,
trong đó cho vay khách hàng tăng trưởng 6,4% và trái phiếu doanh
nghiệp tăng 102,5%. LNTT Q1/20 đạt 779,5 tỷ VNĐ (+4,8% yoy), hoàn
thành 23,8% kế hoạch LNTT cả năm. Tuy vậy, chất lượng tài sản giảm
sút mạnh, trong đó nợ xấu tăng 26,3% và nợ nhóm 2 tăng 63%, do vậy
có rủi ro nợ xấu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các quý tiếp theo. Tỷ lệ
NPL tăng mạnh từ 1,83% trong Q4/19 lên 2,18% trong Q1/20. Chung
tôi cho rằng SHB sẽ phải đánh đổi giữa việc hoàn thành kế hoạch lợi
nhuận và duy trì chất lượng tài sản. Nếu muốn duy trì chất lượng tài
sản như cuối 2019, SHB sẽ khó hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm
nay. Về định giá, chúng tôi cho rằng giá trị hợp lý của SHB là 10.000
VNĐ/CP với P/B hợp lý 0.9 lần.
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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

