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I. Thông tin nổi bật:

CTCP Xây dựng 1369 (HNX:C69): đang tập trung phát triển nhiều dự án mới trong lĩnh vực bất động sản (dân dụng, KCN). Một số dự án như: (1) Dự án nhà ở liền kề
98 lô đất ở Khu dân cư thôn Cả, Thuận Thành, Bắc Ninh; (2) Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Lương Điền 2, huyện Cẩm Giàng; (3)
Triển khai thực hiện dự án Khu trung tâm văn hóa thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học, huyện Bình Giang; (4) Dự án như Nhà ở Do Nha, Quế Võ, Bắc Ninh, Dự
án khu đô thị mới Tổ 4, Nghĩa Đức, Đăk Nông. Trong 2022, công ty dự kiến tăng vốn từ 600 tỷ lên 1.047 tỷ qua phát hành cho cổ đông hiện hữu.

CTCP Dịch vụ hàng không Sân bay TSN (Upcom: SAS): BLĐ ước tính hoạt động kinh doanh tại sân bay nội địa trong năm 2022 bằng 87% so với năm 2019, trong khi
hoạt động tại ga Quốc tế dự kiến 36% năm 2019. Theo đó, LNST kế hoạch 2022 là 1.268 tỷ, tăng mạnh so với 3 tỷ năm 2021. Chúng tôi cho rằng kế hoạch này có thể đạt
được nếu không xuất hiện những rủi ro bất ngờ do bùng phát dịch bệnh khiến các biện pháp giãn cách được tái áp dụng. SAS sẽ là một cổ phiếu phù hợp trong ngắn và
trung hạn với những nhà đầu tư ưa thích theme đầu tư hồi phục từ thị trường hàng không.

CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Minh (HSX: KPF): đặt kế hoạch LNST 2022 là 205 tỷ, tăng 170% yoy. Năm 2022, KPF sẽ có khoản doanh thu bán hàng bắt đầu từ quý 3
từ dự án đầu tư vào 199 căn hộ du lịch biển tại Đà Nẵng đem về khoản lợi nhuận không thấp hơn kế hoạch. Ngoài ra KPF sẽ tiếp tục đầu tư triển khai các dự án: 1) Khu
đô thị Takara (19.7 ha tại Bình Dương) bao gồm 520 căn nhà phố, 668 căn hộ và 97 biệt thự; và 2) Khu sinh thái Mekong Golf & Villas (20ha) với 340 căn biệt thự và 686
căn hộ du lịch.

Cập nhật một số doanh nghiệp khác: BWE, CTS, EVF, FTS, G36, HAG, HAH, HAX, HPX, IBC, IDI, KDC, KHP, MCM, ORS, PVI, REE, S99, SFI, TBC, VCR, VDS,
VHG, VIB, VOC.

II. Kết quả ĐHCĐ:
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Nội dung nổi bật
Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 2.035 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 95,7 tỷ đồng
Kế hoạch kinh doanh 2022:
- Doanh thu: 2.190 tỷ đồng (7,6% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 141 tỷ đồng (+43,7% yoy)

IBC

ORS

08/02/2022 09/03/2022

KQKD 2021:
- Doanh thu: 1.346 tỷ đồng (+245% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 211 tỷ đồng (+137% yoy).
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 1.981 tỷ đồng (+46% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế: 500 tỷ đồng (+85% yoy).
Phát hành tăng vốn:
1/ Trái phiếu: 3.000 tỷ VNĐ (không chuyển đổi, không
kèm chứng quyền, không bảo đảm).
2/ Phát hành hiện hữu:
07/02/2022 11/03/2022 - Giá phát hành: 12.000 VNĐ/CP.
- Số lượng phát hành: 200.000.000 CP.
3/ Phát hành riêng lẻ:
- Giá phát hành: N/A
- Số lượng phát hành: 100.000.000 CP.

Nhận định BVSC
- IBC đang vận hành nhiều hệ thống trường thông qua các công ty con và các công
ty liên kết, trong đó một số đơn vị nổi bật là Anh Ngữ APAX, Mầm non Igarten,
English Now Global (dạy tiếng Anh cho các vùng xa) và Trường liên cấp Firbank
Australia (2023-2024 mới hoạt động). Nhìn vào vốn góp, chúng tôi đoán rằng hệ
thống Anh Ngữ APAX đang đóng góp chính vào doanh thu của IBC.
- KQKD 2021 của công ty tăng trưởng ấn tượng chủ yếu nhờ các khoản lãi đột
biến từ chuyển nhượng quyền bán cổ phần tại các công ty con. Nếu loại trừ các
khoản này thì hoạt động cốt lõi của IBC vẫn còn đang lỗ. Cần nhớ 2021 là một năm
ảnh hưởng của đại dịch, do đó trên lý thuyết kỳ vọng KQKD 2022 sẽ có những sự
cải thiện rõ ràng hơn.
- Tuy nhiên chúng tôi có nhiều quan ngại với các hoạt động tăng vốn và điều tiết
dòng tiền của IBC. Cụ thể là công ty có rất nhiều khoản cho vay các bên liên quan,
hoặc hợp tác đầu tư bất động sản xa rời với hoạt động kinh doanh cốt lõi. Ngoài ra,
hình ảnh của công ty cũng bị ảnh hưởng nhiều sự kiện truyền thông trong năm vừa
rồi (bắt nguồn từ nhân viên, giáo viên, học viên, chủ đất cho thuê, v.v)
- Nhìn chung, KQKD 2021 của ORS được hưởng lợi mạnh mẽ từ sự tăng trưởng
tích cực từ lĩnh vực trái phiếu doanh nghiệp, với quy mô 2021 tăng 56% yoy. Nhờ
đó, doanh thu mảng IB của Công ty đạt hơn 624 tỷ (+104% yoy), đóng góp gần
50% doanh thu hoạt động toàn Công ty. Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư cũng đạt
kết quả tích cực, với thu nhập ròng đạt 63 tỷ (cùng kỳ 8 tỷ), với lãi đầu tư cổ phiếu
ước đạt 53 tỷ với các khoản đầu tư nổi bật như STB, VIC, LPB, HPG.
- Với 2022, với những khó khắn ngắn hạn đối với TTCK do (1) tình hình căng
thẳng địa chính trị và chính sách zero covid hiện tại của Trung Quốc tạo áp lực lạm
phát và thách thức đến tốc độ tăng trưởng của kinh tế Việt Nam và (2) rủi ro dịch
chuyển dòng tiền khi áp lực gia tăng lãi suất huy động trước nhu cầu tín dụng phục
hồi cũng như áp lực nhập khẩu lạm phát.
- Mặc dù đối mặt với nhưng rủi ro ngắn hạn của TTCK, HĐKD của ORS dự kiến có
thể giảm thiểu tác động từ rủi ro thị trường trong ngắn hạn nhờ tập trung chủ yếu
vào lĩnh vực phát hành trái phiếu DN. Theo ước tính, khoảng 266.000 tỷ trái phiếu
(+39% yoy) sẽ đáo hạn trong năm 2022, khiến nhu cấu phát hành mới để đảm bảo
vòng quay vốn của doanh nghiệp khá cao. Đặc biệt, việc triển khai phát hành tăng
vốn thành công như kế hoạch cũng giúp công ty tăng trưởng KQKD trong 2022.
- Tuy nhiên, ORS hiện đang được giao dịch với mức P/B gần nhất là 2,6x và P/B
2022 (dựa trên KHKD và phát hành) là 1.5, không hấp dẫn so với mức ROE bình
quân 2 năm gần nhất là 10%.
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Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 338,1 tỷ đồng (+3,27% YoY)
- Lợi nhuận sau thuế: 16,5 tỷ đồng (28,84% YoY)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 1.600 tỷ đồng (+373% YoY)
- Lợi nhuận sau thuế: 60 tỷ đồng (+181% YoY)
Cổ tức:
- 2021: Đã trả 3% cổ tức bằng tiền mặt.
- 2022: Trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu: 3%. Dự kiến
15/02/2022 15/03/2022 trả cổ tức 2022: 4%-6%
Chào bán cổ phiếu
- 2021: Phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu, giá
10.000 đồng/cp (hạn chế chuyển nhượng từ 1-3 năm)
- 2022: Chào bán cho cổ đông hiện hữu 42 triệu cổ
phiếu (tỷ lệ thực hiện quyền 100:70). Giá phát hành
dự kiến 10.000 đồng/cp

C69 có 4 mảng hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh Bất động sản, xây dựng,
thương mại và xuất nhập khẩu.
- KQKD 2021 của C69 3 mảng có DT chiếm tỷ trọng lớn nhất:
+ Mảng BĐS: DT đạt 26 tỷ (-18% YoY) do trong năm chưa chuyển nhượng được
toàn bộ dự án khu nhà ở Ninh Xá- Thuận Thành - Bắc Ninh. Các dự án khác đang
trong quá trình đầu tư như Thái Học Hải Dương, 2 dự án ở Đăk Nông.
+ Mảng xây lắp: DT đạt 48 tỷ đồng (-18% YoY).
+ Mảng thương mại: DT đạt 232 tỷ đồng (+11% YoY). C69 chủ yếu thương mại
các sản phẩm có nhu cầu cao trong năm 2021 là sắt, thép, clinker và được hưởng
lợi khi giá bán các sản phẩm này giá tăng lên.
- Kế hoạch 2022:
+ Mảng BĐS: (1) Triển khai Dự án nhà ở liền kề 98 lô đất ở Khu dân cư thôn
Cả, Thuận Thành, Bắc Ninh; (2) Tiếp tục công tác nghiệm thu bàn giao tại điểm
dân cư thôn Dư Xá, hoàn tất chuyển nhượng 19 lô còn lại. Hoàn thành dự án trong
2022; (3) Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp Lương
Điền 2, huyện Cẩm Giàng; (4) Triển khai thực hiện dự án Khu trung tâm văn hóa
thể thao, giáo dục và dân cư mới xã Thái Học, huyện Bình Giang; (5) Cùng công ty
con thực hiện dự án như Nhà ở Do Nha, Quế Võ, Bắc Ninh, Dự án khu đô thị mới
Tổ 4, Nghĩa Đức, Đăk Nông.
+ Mảng xây lắp: (1) Dự kiến tham gia đấu thầu và triển khai thi công dự án vốn
ngân sách tại tỉnh Sơn La: thi công cầu, đường giao thông, công trình kè, sửa
chữa trường học. xây dựng HTKT khu nhà ở Phương Cầu xã Phương Liễu. (2)
Tiếp tục thi công gói thầu 09: Km 2,8- km8 đường liên xã Mường Lựm, Yên Châu
(23 tỷ).
- Đánh giá chung về công ty: C69 có nhiều dự án đang trong quá trình triển khai tại
nhiều tỉnh thành và đòi hỏi nguồn vốn tương đối lớn. Doanh nghiệp đang định
hướng tài trợ nguồn vốn chủ yếu bằng việc tăng vốn điều lệ. Năm 2022, C69 dự
kiến tiếp tục phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 100:70 và tăng vốn điều lệ thêm
420 tỷ đồng. Trong khi đó, hiện C69 đang có tỷ lệ Tổng nợ/ Tổng tài sản chỉ
khoảng 21%. Năm 2022, C69 dự kiến ghi nhận doanh thu từ dự án dân cư thôn
Dư Xá, Bắc Ninh. Dự án Thôn Cả Đông Côi, Bắc Ninh. P/E và P/B của C69 đang
lần lượt đạt 62,45x và 1,61x. Chúng tôi nhận thấy C69 có nhiều tiềm năng với các
dự án đang triển khai. Tuy nhiên, do thời điểm ghi nhận các dự án lớn dự kiến từ
năm 2023 trở về sau nên thời điểm hiện tại chưa thích hợp để đầu tư C69.

VIB

Kết quả kinh doanh 2021:
- LNTT đạt 8.011 tỷ (tăng trưởng 38%)
- Tăng trưởng tín dụng đạt 19,1% và tăng trưởng huy
động vốn đạt 20,7%.
Kế hoạch 2022:
15/02/2022 16/03/2022 - Tăng trưởng tín dụng (bao gồm cả trái phiếu doanh
nghiệp) đạt 30%. Tăng trưởng huy động (bao gồm cả
tiền gửi và giấy tờ có giá) đạt 30%, bằng kế hoạch
tăng trưởng tín dụng.
- Kế hoạch LNTT là 10.500 tỷ (tăng trưởng 31%)
- Tỷ lệ nợ xấu dưới 3% (năm 2021 là 1,75%)

Kết quả sơ bộ 1Q22: Tín dụng tăng trưởng 5%; LNTT đạt 2.500 tỷ (tăng trưởng
38%).
Tính trên kế hoạch, VIB đang giao dịch ở mức P/B forward 2022 là 2,1x, khá hợp
lý; chúng tôi ưa thích VIB với đà tăng trưởng tích cực (kế hoạch tăng trưởng lợi
nhuận ở tốc độ kép là 30%/ năm giai đoạn 2022-26), tập trung vào mô hình ngân
hàng bán lẻ và năng lực tạo phí dịch vụ cộng với hệ số ROE cao; tuy nhiên, chất
lượng tài sản và tỷ lệ bao phủ nợ xấu cần tăng cường hơn nữa để định giá có thể
được đánh giá lại trong tương lai.

HAH

- Hoạt động kinh doanh chính của HAH là vận tải biển, và khai thác cảng, depot.
Kết quả kinh doanh 2021:
Chuỗi cung ứng bị đứt gẫy nghiêm trọng đã dẫn đến tình trạng khan hiếm
- Doanh thu: 1.955 tỷ đồng (+64% yoy)
container rỗng tại châu Á khiến giá cước vận tải biển tăng vọt gấp 10 lần so với
- Lợi nhuận sau thuế: 445 tỷ đồng (+222% yoy)
mức trước đại dịch. Điều này đã giúp KQKD năm 2021 của HAH tăng trưởng ấn
- Cổ tức: 10% tiền mặt và 40% cổ phiếu.
tượng.
Kế hoạch 2022:
- Công ty đã ký hợp đồng cho thuê tàu định hạn với mức giá khá cao (30 nghìn
- Doanh thu: 2.387 tỷ đồng (+22% yoy)
USD/ngày đối với thời hạn 2 năm, và 40 nghìn USD ngày với kỳ hạn 3 năm). Điều
- Lợi nhuận sau thuế: 550 tỷ đồng (+24% yoy)
này giúp công ty có nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định trong 2-3 năm tới. Với
- Cổ tức: 10% tiền mặt và 20% cổ phiếu
kịch bản giá dầu tăng 25-30%, dự kiến LNST sẽ giảm tương ứng 5% còn 520 tỷ
Khác:
Công ty phát hành ESOP với tỷ lệ 3% số cổ phần lưu VND. Công ty vẫn có khả năng điều chỉnh và đàm phán giá cước với khách hàng
do nguồn cung container trong nước hiện vẫn còn khan hiếm.
hành với mệnh giá 10.000 VND/CP
- Ngoài ra, công ty đã thông qua kế hoạch thành lập Công ty liên doanh vận tải
container Zim-Haian với vốn điều lệ là 2.000.000 USD nhằm mở thêm tuyến ở khu
25/01/2022 18/03/2022
vực Đông Bắc Á, và tham gia thị trường Feeder khu vực. Công ty dự kiến tiếp tục
đẩy mạnh đội tàu bằng cách đầu tư mua 2 tàu cũ và đầu tư đóng mới 3 tàu
container (dự kiến nhận tàu năm 2023) để hỗ trợ cho liên doanh này.
- Tình trạng đứt gẫy chuỗi cung ứng kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ít nhất
là đến hết năm 2022, sẽ giúp công ty tiếp tục hưởng lợi từ giá cước vận tải biển và
giá cho thuê tàu. Ngoài ra, việc công ty thành lập liên doanh mới, đầu tư thêm đội
tàu nhằm mở rộng ra thị trường vận tải quốc tế cũng là điểm sáng đầu tư.
- Tuy nhiên, khi đội tàu hiện tại đã full công suất, và vẫn chưa có tàu mới đi vào
hoạt động, kế hoạch năm 2022 của công ty đưa ra là khá cao trên nền KQKD năm
2021 vốn đã ở mức đỉnh lợi nhuận. Ngoài ra, giá cước vận tải biển mặc dù vẫn ở
nền cao nhưng cũng đã hạ nhiệt so với mức đỉnh của tháng 9/2021 cùng với tình
hình giá dầu diễn biến phức tạp. Với những lý do trên, BVSC cho rằng công ty khó
có thể đạt được chỉ tiêu kế hoạch của mình trong năm 2022.

C69

2

CTS

KDC

TBC

VOC

G36

KQKD 2021:
- Doanh thu: 1.068 tỷ đồng (+75% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 387 tỷ đồng (+202% yoy).
Kế hoạch 2022:
21/02/2022 21/03/2022
- Lợi nhuận trước thuế: 505 tỷ đồng (+5% yoy).
Kế hoạch cổ tức: 10% (cổ phiếu hoặc tiền mặt)

- KQKD 2021 của CTS đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ chủ yếu nhờ đóng góp chủ
yếu bởi hoạt động đầu tư với thu nhập ròng ước đạt 500 tỷ (so với 180 tỷ 2021),
trong đó nổi bật có các khoản đầu tư vào HDC, HAG, DBC, HNG, TVN.
- Với mức độ đóng góp cao của mảng tự doanh vào KQKD chung bên cạnh các rủi
ro ngắn hạn của TTCK, chúng tôi nhận thấy downside risk đối với kế hoạch 2022
của CTS.
- CTS đang giao dịch tại mức P/B gần nhất là 2.2x và P/B 2022 1.8x, mức định giá
chưa hấp dẫn so với mức ROE bình quân 5 năm là 12%.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 10.497 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 688 tỷ đồng
- Cổ tức: tiền mặt 6%
Kế hoạch kinh doanh 2022:
- Doanh thu: 14.000 tỷ đồng (+33,4% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế: 900 tỷ đồng (+30,8% yoy)
- Cổ tức: tiền mặt 6% và cổ phiếu 10%
- Phát hành ESOP 4% ở giá 15.000 đồng/cp
28/02/2022 23/03/2022
- Thông qua nâng sở hữu tại TAC và VOC mà không
cần chào mua công khai. Tại cuối 2021, KDC đang sở
hữu trực tiếp và gián tiếp 85,07% TAC và 87,29%
VOC.

- KDC duy trì tăng trưởng tốt trong năm 2021 bất chấp diễn biến phức tạp của đại
dịch nhờ quản lý duy trì chuỗi cung ứng tốt, đẩy mạnh bán hàng đa kênh qua MT
và E-Commerce. KDC giữ vững vị trí đầu bảng ngành kem với 42,5% thị phần
trong khi dầu ăn tăng từ 30% lên 39% thị phần nhờ đa dạng hoá danh mục sản
phẩm bên cạnh các lý do ở trên.
- KDC không bình luận đầy đủ về cơ cấu doanh thu 2022, nhưng chúng tôi có thể
hiểu rằng mức tăng trưởng này bao gồm: (i) tăng giá bán; (ii) mở rộng thêm chuỗi
Chuk Chuk thêm 200-300 điểm, ước tính doanh thu chuỗi ~500 tỷ trong 2022; (iii)
mở rộng công suất mảng dầu, tăng doanh số Magarine thêm 100-200 tỷ.
- Chúng tôi khá quan ngại diễn biến tăng mạnh của giá NVL (đặc biệt là các loại
dầu ăn) đã bắt đầu ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của TAC trong những quý cuối
năm 2021 và công ty đã có xu hướng giảm SG&A để đảm bảo lợi nhuận. Xu
hướng này có thể sẽ tiếp diễn hết năm 2022 khi căng thẳng Ukraine - Nga vẫn
đang làm cho giá dầu cọ tăng cao kỷ lục. Ngoài ra, việc tăng mạnh giá bán tuy có
thể thực hiện được nhưng sẽ tác động rất nhiều đến nhu cầu của người tiêu dùng
sau khi đã chịu ảnh hưởng rất sâu sắc về thu nhập trong đợt đại dịch cũng như
cơn bão tăng giá trong thời gian gần đây. Do đó, BVSC không kỳ vọng nhiều vào
khả năng hoàn thành kế hoạch 2022 của KDC, trừ khi có các khoản bất thường.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 495 tỷ đồng (-7,1% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 169 tỷ đồng (-6,8% yoy)
Kế hoạch 2022:
02/03/2022 25/03/2022
- Doanh thu: 509 tỷ đồng (+2,8% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 204 tỷ đồng (+20,9% yoy)
Cổ tức 2021:
- Cổ tức tiền mặt 25%

- Lượng nước về hồ thủy điện ở các hồ chính khu vực phía bắc thấp trong năm
2021. Trong đó, lượng nước về hồ Thác Bà chỉ đạt khoảng 40% so với bình quân
nhiều năm trong mùa mưa 2021. Cùng với đó dự báo hiện tượng La Nina kết thúc
đầu năm 2022 và thậm chí có thể chuyển qua hiện tượng El Nino vào nửa cuối
năm 2022 có thể làm cho sản lượng điện thương phẩm của TBC ở mức thấp.
- Nền kinh tế phục hồi đã làm cho giá bán điện trên thị trường phát điện cạnh tranh
ở mức cao. Giá bán điện trên VCGM đã ở mức cao nhất trong 5 năm gần đây
trong tháng 1 và tháng 2. Dự kiến giá bán điện trên VCGM sẽ tiếp tục ở mức cao
trong suốt năm 2022. Nếu TBC có đủ nước để phát điện thì đây là điều kiện rất
thuận lợi để TBC gia tăng lợi nhuận.
- TBC đang giao dịch tại mức P/E trượt là 12 lần, cao hơn một chút so với mức
bình quân lịch sử là 11,6 lần.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 1.280 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 119,7 tỷ đồng
- Cổ tức: tiền mặt 12%
Kế hoạch kinh doanh 2022:
- Doanh thu: 1.124 tỷ đồng (-12,2% yoy)
28/02/2022 28/03/2022
- Lợi nhuận trước thuế: 18 tỷ đồng (-85% yoy)

- VOC đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị ngành dầu của KDC khi sở hữu
hệ thống cầu cảng và bồn chứa lớn, là đơn vị nhập khẩu dầu thô và cung cấp
nguyện liệu cho các công ty dầu khác trong tập đoàn như TAC, Golden Hope, v.v.
Ngoài ra, VOC cũng có các sản phẩm dầu tinh luyện ở phân khúc thấp để hoàn
thiện danh mục sản phẩm dầu ăn nói chung của tập đoàn, tuy nhiên tỷ trọng rất
thấp.
- VOC đặt kế hoạch 2022 giảm mạnh là khá phù hợp với bối cảnh hiện tại. Hoạt
động kinh doanh chính của VOC (bán dầu nguyên liệu cho các khách hàng công
nghiệp là phần lớn) có biên lợi nhuận thấp và phụ thuộc chủ yếu từ lợi nhuận được
chia từ TAC và Calofic. Khi lợi nhuận của các doanh nghiệp liên kết này giảm do
áp lực giá đầu và trong khi giá đầu ra không chuyển được hết cho người tiêu dùng,
KQKD chung của VOC cũng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực theo.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 1.198 tỷ đồng
- LNST: 22 tỷ đồng
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 2.258 tỷ đồng (+188% YoY)
- LNST: 0,7 tỷ đồng (-97% YoY)
Cổ tức: Không chia cổ tức 2021 do dùng lợi nhuận để
01/03/2022 28/03/2022 quay vòng vốn phục vụ SXKD.

Trong năm 2021, tổng công ty đã ký 10 hợp đồng kinh tế A-B về xây lắp với giá trị
2.609 tỷ đồng đảm bảo một phần việc làm trong 2021 và gối đầu sang 2022.
- Về lĩnh vực BĐS: Tổng công ty đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất 4 dự án tại:
Lào Cai (2), Nghệ An (1), và Quảng Ninh (1) với tổng giá trị 434 tỷ đồng. Các dự án
đều dự kiến hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng vào 2022.
Tổng công ty 36 dự kiến phát hành hơn 59,8 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông
hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 17:10, tương ứng cổ đông sở hữu cổ phiếu được nhận 1
quyền mua, cứ 17 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán 10.000
đồng/cổ phiếu, muốn huy động hơn 598 tỷ đồng.
Dự kiến sau phát hành Tổng công ty 36 sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 1.018 tỷ đồng
hiện nay lên 1.616 tỷ đồng.
2022 tiếp tục là một năm khó khăn với G36 khi nhiều đơn vị không còn công trình
chuyển tiếp, thậm chí là đã hết việc làm từ năm trước.
Hiện tại G36 đang giao dịch ở mức PB là 2. Với tình hình kinh doanh khó khăn
chúng tôi không khuyến nghị đối với G36.
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Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 78,8 tỷ đồng (năm 2020 không có doanh
thu)
- LNST: -7,1 tỷ đồng (giảm từ -14,5 tỷ đồng năm 2020)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 1.902,8 tỷ đồng (+140% YoY)
- LNST: 83 tỷ đồng
VCR

25/02/2022 28/03/2022

Trong 2021, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BĐS nghỉ dưỡng, VCR đã
chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề do dịch bệnh kéo dài. VCR đã hoàn thành
xây dựng 99/99 lô Biệt thự khu A1 (BT4) và đã tiến hành triển khai ký hợp đồng
mua bán với khách hàng. Ngoài ra, Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu
để chuyển đổi trái phiếu theo đúng phương án phát hành trái phiếu được phê
duyệt, tăng vốn điều lệ từ 1.800 tỷ đồng lên 2.100 tỷ đồng.
Trong 2022, VCR khởi công xây dựng phân khu CT01, CT02 dự án Cát Bà
Amatina.
Dự án Cát Bà Amanita có tổng diện tích 172,27 ha với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD.
Quy mô với 7 khu resort bao gồm 800 biệt thự, bến du thuyền, khu thương mại
dịch vụ, 6 khách sạn 5 sao và 1 khách sạn 4 sao. Đây là dự án duy nhất VCR làm
chủ đầu tư.
Hiện tại, VCR đang giao dịch ở mức PB là 5.3 lần, cao hơn so với trung bình
ngành. Sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào dự án Cát Bà Amanita làm giá cổ phiếu gia
tăng nhanh, trong khi, doanh thu từ dự án chưa được ghi nhận. Xét trung hạn,
chúng tôi cho răng PB của VCR sẽ sớm cải thiện khi dự án Cát Bà đóng góp
doanh thu. Nhà đầu tư cần quan tâm VCR, và tiến độ dự án Cát Bà trong 2022.

FTS

KQKD 2021:
- Doanh thu: 1.383 tỷ đồng (+243% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 846 tỷ đồng (+396% yoy).
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 1.090 tỷ VNĐ (-21% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế: 680 tỷ đồng (-20% yoy).
Kế hoạch cổ tức: 5% bằng tiền.
01/03/2022 29/03/2022
Phát hành tăng vốn:
1/ Phát hành từ VCSH: hơn 29,5tr cổ phiếu (tỷ lệ
10:2).
2/ ESOP: hơn 3,2tr cổ phiếu (2,2% SLCPLH) tại giá
10.000 VNĐ/CP.
3/ Phát hành hiện hữu: hơn 14,7tr cổ phiếu (tỷ lệ
10:1), giá 10.000 VNĐ/CP.

- KQKD 2021 tăng trưởng ấn tượng nhờ (1) hưởng lợi từ sự bùng nổ của TTCK
LN gộp mảng môi giới và cho vay margin đạt 340 tỷ VNĐ (+273% yoy) và 343 tỷ
VNĐ (+%101 yoy), đóng góp 66% vào tổng LN gộp và (2) KQ tích cực từ hoạt động
đầu tư, với thu nhập ròng ước đạt 340 tỷ VNĐ (cùng kỳ lỗ 7 tỷ), chủ yếu nhờ mức
phục hồi từ đáy 2020 của cổ phiếu MSH, đóng góp khoảng 256 tỷ chênh lệch đánh
giá lại.
- Kế hoạch 2022 thận trọng của FTS, theo chúng tôi, là do loại trừ khoản lợi nhuận
đánh giá lại với khoản đầu tư MSH. Tính riêng khoản LN đã thực hiện, KHKD của
FTS giảm khoảng 6% yoy, trong bối cảnh rủi ro TTCK trong ngắn hạn về cả triển
vọng KQKD của các DN và xu hướng dòng tiền sẽ khó tích cực như 2021.
- FTS đang giao dịch tại mức P/B gần nhất 2,6x và P/B 2022 2x, mức hợp lý so với
múc ROE bình quân 5 năm là 18%.
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III. Sự kiện nổi bật theo tài liệu ĐHCĐ
Mã
CK

VHG

MCM

EVF

Ngày
ĐKCC

Ngày
ĐHCĐ

Nội dung nổi bật theo tài liệu ĐHCĐ

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 0 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2020 đạt 0 tỷ
đồng).
- LNST: -50 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2020 đạt -65 tỷ
đồng).
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 13 tỷ đồng
28/1/2022 30/03/2022 - LNST: 1,5 tỷ đồng
Khác:
- Trong năm 2021, VHG đã thực hiện thoái 9,6 triệu cổ
phần tại Công ty con là CTCP Công nghiệp Cao su
Quảng Nam với khoản lỗ 82,2 tỷ đồng. Sau đó, Công
ty đã đổi tên thành CTCP Tập đoàn Tây Bà Nà và
chuyển đổi hoạt động kinh doanh cốt lõi từ kinh doanh
cao su sang bất động sản.

- VHG đang sở hữu 65% vốn ở 1 Công ty con là CTCP Tây Bà Nà Land (VĐL: 500
tỷ đồng - được VHG thành lập vào ngày 13/12/2021). Hiện VHG đang nghiên cứu
các dự án bất động sản sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng Tây Bà Nà thuộc huyện Đông
Giang, tỉnh Quảng Nam. Công ty con này hiện đang sở hữu đất với quy mô trên
700 ha, thuộc địa bàn giáp ranh huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, nơi tọa lạc của Bà Nà
Hill.
- Xét về kết quả hoạt động kinh doanh, VHG đã lỗ 6 năm liên tiếp (từ 2016 đến
nay), 2 năm gần nhất Công ty còn không phát sinh doanh thu từ HĐSX. Tính đến
cuối năm 2021, lỗ lũy kế của Công ty đã lên đến 1.360 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ
còn lại 167 tỷ đồng. Với khoản lỗ lớn đến 90% vốn điều lệ, VHG đang cho thấy
những dấu hiệu nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.
- Chúng tôi không đánh giá cao việc sẽ hoàn thành kế hoạch KQKD 2022 của
VHG. Trong quá khứ, gần như năm nào VHG cũng nêu ra vấn đề tái cơ cấu tại các
kỳ họp ĐHĐCĐ, song kết quả là năm sau lại lỗ nhiều hơn năm trước. Do đó, chúng
tôi khuyến nghị các nhà đầu tư không tham gia cổ phiếu VHG.

Thực hiện năm 2021:
- Doanh thu thuần đạt 2.926 tỷ đồng (+4% yoy), LNST
đạt 319 tỷ đồng (+14% yoy).
- Dự kiến chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 25% bằng tiền
mặt (tương đương với 86% LNST của năm 2021),
hiện doanh nghiệp đã tạm ứng tỷ lệ 10%.
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu thuần 3.122 tỷ đồng (+6,7% so với KQKD
2021)
25/02/2022 30/03/2022 - LNTT 379,2 tỷ đồng (+7,2% so với KQKD 2021)
- LNST 343,5 tỷ đồng(+7,6% so với KQKD 2021)
- Chi trả cổ tức tối thiểu 50% LNST

- MCM chỉ đạt mức tăng trưởng doanh thu khiêm tốn trong năm 2021 trong bối
cảnh cạnh tranh của ngành sữa Việt Nam, cũng như đà hồi phục của nhu cầu tiêu
thụ sữa chưa rõ rệt. Bù lại, biên LN duy trì ở mức cao hơn 1000 bps so với trước
năm 2019, nhờ việc quản lý chi phí nguyên liệu đầu vào hiệu quả (chi phí bao
bì,...), cải thiện trong chính sách bán hàng cùng việc tận dụng hệ thống phân phối
sẵn có của VNM.
- Trong năm 2021, MCM đã phát hành tăng vốn, thu về 1.249 tỷ đồng nhằm đầu tư
vào hệ thống trang trại và dây chuyền sản xuất. Tới thời điểm 31/12/2021, MCM
mới chỉ giải ngân 105 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã khởi công trang trại bò sữa, và
đang trong quá trình xin cấp phép.
- Kế hoạch KQKD năm 2022 của MCM không quá ấn tượng do (1) dây chuyền sản
xuất sữa mới hiện chưa đi vào hoạt động (dự kiến đi vào hoạt động trong năm
2022), và (2) nhu cầu tiêu thụ sữa mới chỉ cho thấy dấu hiệu phục hồi nhẹ.
- Dựa trên mức EPS 2022 là 3.123 như kế hoạch của doanh nghiệp và mức giá
đóng cửa ngày 25/03/2022, MCM hiện đang giao dịch ở mức 17,6x, có phần thấp
hơn mức Forward P/E lịch sử trung bình của MCM là 18,7x. MCM có phần phù
hợp hơn với những nhà đầu tư ưa chuộng cổ tức, do MCM có kế hoạch và động
lực duy trì suất cổ tức ở mức cao (chi tối thiểu 50%LNST, tương ứng với tỷ lệ cổ
tức/vốn điều lệ tối thiểu 16% dựa trên kế hoạch LNST 2022) nhằm phân phối lợi
nhuận cho công ty mẹ là VNM.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 1.168 tỷ đồng (+28,8% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 331 tỷ đồng (+44,7% yoy)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: N/A
22/02/2022 31/03/2022 - Lợi nhuận sau thuế: 362 tỷ đồng (+9,4% yoy)
Cổ tức 2021:
- Cổ tức cổ phiếu: 8,2%
- Phát hành lần 1: trả cổ tức bằng cổ phiếu 8,2%
- Phát hành lần 2: Phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ
lệ 1:1 và ESOP tỷ lệ 0.99%

-Kết quả kinh doanh 2021 tích cực nhờ tín dụng tăng trưởng cao (+20,8%) cũng
như lợi nhuận từ các khoản nợ đã được xử lý từ nguồn dự phòng
- NIM giảm 13 bps về mức 2.9%
- Chất lượng tài sản suy giảm nhẹ và nâng mức NPL cuối năm 2020 là 2.46% lên
2.59% cuối năm 2021. Chi phí dự phòng tăng mạnh từ 308 tỷ trong năm 2020 lên
518 tỷ trong 2021.
- Chất lượng tài sản suy giảm nhẹ với tỷ lệ NPL tăng từ mức 2.46% cuối năm 2020
lên 2.59% cuối năm 2021.
- EVF đang giao dịch với mức P/B là 1.45, cao hơn 2 lần so với mức P/B bình
quân trong 3 năm gần đây.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 116 tỷ đồng (+171% YoY)
- LNST: 76 tỷ đồng (+192% YoY)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 450 tỷ đồng (+289% YoY)
- LNST: 205 tỷ đồng (+170% YoY).

KPF

Nhận định BVSC

07/03/2022 31/03/2022

- KPF có khoản lợi nhuận tăng đột biến là do doanh thu đầu tư tài chính từ việc
chia cổ tức và thoái vốn công ty con lên tới 47 tỷ đồng.
- Tháng 12/2021, KPF đã có văn bản chấp thuận phát hành cổ phiếu trả cổ tức hơn
2,9 triệu cổ phiếu.
- KPF cũng đã triển khai thực hiện phương án phát hành, nộp hồ sơ UBCK và dự
kiến sẽ phát hành riêng lẻ 66,5 triệu cổ phiếu trong Q2.2022.
Năm 2022, KPF sẽ có khoản doanh thu bán hàng bắt đầu từ quý 3 từ dự án đầu tư
vào 199 căn hộ du lịch biển tại Đà Nẵng đem về khoản lợi nhuận không thấp hơn
kế hoạch.
Ngoài ra KPF sẽ tiếp tục đầu tư triển khai các dự án
- Khu đô thị Takara (19.7 ha tại Bình Dương) bao gồm 520 căn nhà phố, 668 căn
hộ và 97 biệt thự
- Khu sinh thái Mekong Golf & Villas (20ha) với 340 căn biệt thự và 686 căn hộ du
lịch.
KPF trình ĐHCĐ kế hoạch thoái vốn 34,4 triệu cổ phần CTCO TTC Deluxe Sài
Gòn với tổng số tiền thu được từ đượt chào bán là 361,2 tỷ đồng.
KPF đang giao dịch với PB là 1.36 thấp hơn so với trung bình ngành là 2,8. Mức
PB thấp do LN tăng đột biến từ thoái vốn công ty con. Với khoản lợi nhuận từ hoạt
động kinh doanh cốt lõi, KPF đang giao dịch ở mức PB là 3,9.
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Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 5.815 tỷ đồng (+3% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 1.855 tỷ đồng (+14% yoy)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 9.247 tỷ đồng (+59,2% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 2.061 tỷ đồng (11,1% yoy)
Cổ tức 2021:
- Cổ tức tiền mặt 10%, cổ tức cổ phiếu 15%

- Mảng M&E: Doanh thu và LNST giảm lần lượt là 48% và 57% trong năm 2021 do
diễn biến dịch bệnh phức tạp làm cho phần lớn các dự án phải dừng thi công trong
Quý 3 và vẫn diễn biến chậm trong Quý 4. Tuy nhiên hợp đồng ký mới tăng tới
61% yoy và đạt mức 3.757 tỷ đồng trong năm 2021. Do dó, BVSC kỳ vọng mạng
M&E sẽ tăng trưởng mạnh trở lại trong năm 2022.
- Mảng văn phòng cho thuê: tỷ lệ lấp đầy của REE vẫn duy trì ổn định ở mức
98,5%. Tuy nhiên, trong năm 2021, REE đã thực hiện một số chính sách hỗ trợ
khách hàng thuê văn phòng trong giai đoạn căng thẳng dẫn tới LNST mảng này chỉ
đạt 461 tỷ đồng, giảm 3,5% yoy.
- Mảng năng lượng: trong năm 2021, doanh thu và LNST tăng trưởng lần lượt là
151% và 30,2%. Doanh thu 2021 tăng trưởng mạnh nhờ tình hình thủy văn thuận
lợi cũng như REE thực hiện hợp nhất VSH và REE đưa vào vẫn hành 3 nhà máy
điện gió mới.
Mảng nước: LNST đạt 274 tỷ đồng (+5,6% yoy).
- REE đang giao dịch quanh mức P/E trượt là 13,3 lần, cao hơn 72% so với mức
P/E bình quân lịch sử của REE.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 321 tỷ VNĐ (-65% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 3 tỷ VNĐ (-97,9% yoy)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 1.340 tỷ VNĐ (+211% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 1.268 tỷ VNĐ (+295% yoy)
Cổ tức:
- 2020: 6%
- 2021: không trả cổ tức

- SAS vận hành các đểm bán hàng miễn thuế, bán hàng tạp hóa tại sân bay Tân
Sơn Nhất và Phú Quốc. Do ảnh hưởng của Covid khiến lượng hành khách sụt
giảm, phần nào đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty trong 2
năm qua.
- BLĐ ước tính hoạt động kinh doanh tại sân bay nội địa trong năm 2022 bằng 87%
so với năm 2019, trong khi hoạt động kinh doanh tại ga Quốc tế dự kiến 36% năm
2019. Chúng tôi cho rằng kế hoạch này có thể đạt được nếu không xuất hiện
những rủi ro bất ngờ do bùng phát dịch bệnh khiến các biện pháp giãn cách được
tái áp dụng. Lượng khách hồi phục, với khách nội địa là động lực chính, đồng thời
điểm kinh doanh mới là Sasco Shop được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2021 sẽ
là động lực hỗ trợ hồi phục doanh thu.
- SAS duy trì năng lực tài chính tương đối tốt khi hoàn toàn không có nợ vay. Cơ
cấu nguồn vốn phần lớn là vốn chủ, chiếm đến 91,6%. Điều này không chỉ giúp
SAS có thể đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh, mà
còn có dư địa để mở rộng địa điểm kinh doanh trong bối cảnh nhiều thương hiệu
gặp khó khăn phải nhượng lại mặt bằng.
- Bên cạnh các dự án cốt lõi là dịch vụ tại sân bay, trong năm 2022, công ty còn tập
trung nguồn lực vào hai dự án trọng điểm là "Khu dân cư thương mại dịch vụ
SASCO An Bình" tại tỉnh Bình Dương và "Khu du lịch nghỉ dưỡng Suối Hoa" tại
thành phố Đà Lạt, đem lại động lực tăng trưởng mới trong năm 2023 khi cả khách
quốc tế và khách nội địa đều hồi phục mạnh trở lại.
- Là doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi lượng hành khách qua cảng, SAS sẽ là một
cổ phiếu phù hợp trong ngắn và trung hạn với những nhà đầu tư ưa thích theme
đầu tư hồi phục từ thị trường hàng không. Thêm vào đó, đây cũng là một khoản
đầu tư an toàn với lợi thế lớn đến từ năng lực tài chính tốt.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 3.570 tỷ VNĐ (+7% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 737 tỷ VNĐ (+40% yoy)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: tăng trưởng >=10% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: >= 750 tỷ VND
Cổ tức:
- 2020: 12%
- 2021: 12%

- BWE phân phối độc quyền nước sạch cho toàn tỉnh Bình Dương. Kinh doanh
nước vẫn là mảng kinh doanh chính khi đóng góp vào 64% tổng doanh thu của
doanh nghiệp. Ngoài ra, BWE còn cung cấp dịch vụ xử lý rác thải, xử lý nước thải
với tỉ trọng doanh thu lần lượt là 21,7% và 1,6%. Bên cạnh đó, công ty cũng sử
dụng các chất thải từ quá trình xử lý nước và xử lý rác để tái sử dụng làm nguyên
liệu đầu vào cho các sản phẩm khác như phân bón và gạch hiệu Con Voi, đem lại
400-500 tỷ doanh thu hàng năm ~17% tổng doanh thu năm 2021. Nhìn chung,
BWE là doanh nghiệp có chuỗi giá trị hoàn thiện nhất, và tận dụng được hầu hết
nguyên liệu trong chuỗi sản xuất.
- Tuy gặp nhiều khó khăn trong năm 2021 như: hỗ trợ giá nước cho cá nhân, tổ
chức ảnh hưởng bởi covid; các cơ sở sản xuất ngừng hoạt động khiến kìm hãm
tăng trưởng sản lượng (chiếm 55% tổng sản lượng tiêu thụ nước), nhưng BWE
vẫn đạt được mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tương đối khả quan. Chúng
tôi đánh giá những yếu tố tiêu cực sẽ mất đi trong năm 2022 khi hoạt động kinh tế
dần hồi phục (tính đến hết tháng 2/2022, 95% các cơ sở sản xuất đã hoạt động trở
lại). Cùng với đó, mức giá nước đã được điều chỉnh tăng thêm 5% đã giúp doanh
thu tăng trưởng rất tốt trong 2 tháng đầu năm.
- Với nhu cầu nước ngày càng lớn do sự phát triển của các khu công nghiệp tại
Bình Dương, hoàn toàn có thể duy trì tăng trưởng lợi nhuận trung bình 15%/năm,
là cổ phiếu phù hợp để nắm giữ đầu tư dài hạn.

01/03/2022 31/03/2022

04/01/2022 31/03/2022
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KQKD 2021:
- Doanh thu: 1.054 tỷ đồng (+126% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 427 tỷ đồng (+184% yoy).
Kế hoạch 2022:
- Lợi nhuận trước thuế: 403 tỷ đồng (-5% yoy).
Kế hoạch cổ tức: 2021: 35% bằng cổ phiếu, 2022:
15%.
02/03/2022 05/04/2022
Kế hoạch phát hành:
1/ Cổ tức bằng cổ phiếu: 35%.
2/ Phát hành tăng vốn từ VCSH: tỷ lệ 10:1
3/ Phát hành hiện hữu: 52.552.332 CP (tỷ lệ 2:1) tại
giá 10.000 VNĐ/CP.
4/ ESOP: 5.045.905 (4,8% SL CPLH), tại giá
10.000VNĐ/CP.
Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 11.107 tỷ VNĐ (+11,6% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 871 tỷ VNĐ (-97,9% yoy)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 11.652tỷ VNĐ (+4,9% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 773 tỷ VNĐ (-11,2% yoy)
Cổ tức:
- 2020: 28,5%
- 2021: ít nhất 25%

PVI

KHP

07/03/2022 05/04/2022

Kết quả kinh doanh 2021:
- Sản lượng điện thương phẩm: 2.136 triệu kWh (-5%
yoy)
- Doanh thu: 4.361 tỷ đồng (-5% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 48 tỷ đồng (+6% yoy)
- Cổ tức: 2,5% bằng tiền mặt và 2,5% bằng cổ phiếu
04/03/2022 07/04/2022 Kế hoạch 2022:
- Sản lượng điện thương phẩm: 2.200 triệu kWh (+3%
yoy)
- Tổng doanh thu: 4.564 tỷ đồng (+4% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế: 50,2 tỷ đồng (-11% yoy)
- Cổ tức: N/A

- Trong 2021, chúng tôi ước tính thu nhập ròng đạt 300 tỷ (+136% yoy), hoạt động
MG 130 tỷ (+282% yoy) , cho vay margin đạt 132 tỷ (+43% yoy) đóng góp lần lượt
48%, 21% và 21% trong tổng LN gộp hoạt động của Công ty.
- Mặc dù rủi ro ngắn hạn của TTCK, chúng tôi cho rằng các thay đổi tích cực trong
hoạt động kinh doanh của VDS trong vài năm gần đây ở các hoạt động môi giới
KHTC, IB và nổi bật là kế hoạch phát hành hiện hữu và ESOP, ước huy động thêm
hơn 570 tỷ sẽ giúp doanh gia tăng được hiệu quả kinh doanh, qua đó có thể đạt
được mức kế hoạch kinh doanh trình AGM.
- VDS đang giao dịch tại mức P/B gần nhất 2,5x và PB 2022 (điều chỉnh rủi ro pha
loãng) là 1,8x, mức hợp lý so với mức ROE bình quân 5 năm là 12%.

- PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu ngành, có thị phần lớn thứ 2 sau
BVGI, cung cấp các sản phẩm bán buôn như bảo hiểm tài sản, bảo hiểm hàng
hóa,... Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng do giá dầu tăng cao so với cùng kỳ
đã ảnh hưởng gián tiếp đến giá trị hợp đồng bảo hiểm, qua đó giúp doanh thu duy
trì được tăng trưởng tốt, trong khi các doanh nghiệp khác trong ngành giảm tăng
trưởng.
- Về triển vọng, trong ngắn hạn, tăng trưởng kinh tế mục tiêu năm 2022 từ 6-6,5%
sẽ góp phần giúp gia tăng nhu cầu cho các sản phẩm bảo hiểm bán buôn như bảo
hiểm tài sản cho các dự án đầu tư công, bảo hiểm hàng hóa cho các hoạt động
xuất nhập khẩu, và bảo hiểm cháy nổ cho các dự án xây dựng. Ngoài ra, việc giảm
50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 1-12-2021 đến
31-5-2022 sẽ làm tăng mạnh nhu cầu bảo hiểm xe cơ giới trong giai đoạn 2 quý
đầu năm. Ngoài ra, giá dầu tăng cao sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng doanh thu nếu
so với cùng kỳ năm trước.
- Lãi suất có thể tăng trở lại từ Q2/2022, giúp hỗ trợ phần nào lợi nhuận tài chính.
Theo đánh giá, mức lãi suất tiền gửi hiện tại đang ở mức rất thấp, và rất ít khả
năng sẽ tiếp tục giảm thêm trong năm sau. Áp lực lạm phát hiện hữu có thể khiến
lãi suất tăng sớm hơn, có thể bắt đầu tư Q2/2022, tuy nhiên mức tăng là chưa
nhiều. Ước tính ROI năm 2022 tăng nhẹ lên 6,8%.
- Trong dài hạn, sự trợ giúp của cổ đông lớn là tiền đề cho PVI tiếp cận thị trường
quốc tế. Với sự trợ giúp của HDI – là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm lớn
nhất tại Đức, PVI đang hướng đến việc nâng xếp hạng tín nhiệm lên mức A-, qua
đó thâm nhập sâu hơn vào các thị trường quốc tế, mở ra cơ hội tăng trưởng lớn
hơn cho doanh nghiệp.
- Hiện tại PVI đang được giao dịch với mức P/B tương ứng 1,7x, thấp hơn nhiều
so với các doanh nghiệp khác ở mức 2,0x. Ngoài ra, công ty còn duy trì cổ tức
tương đối đều đặn, với tỉ lệ cổ tức trung bình duy trì trên 20%/năm. Ngoài ra, PVN
thoái vốn cũng là câu chuyện có thể hỗ trợ giá cổ phiếu trong tương lai. Với tất cả
những lý do đó, chúng tôi đánh giá PVI phù hợp với những nhà đầu tư thận trọng,
ưa thích sự ổn định.
- KHP mua điện từ EVN và bán điện trực tiếp cho tất cả các khách hàng thuộc địa
bàn quản lý của tỉnh Khánh Hòa. Mức giá bán điện của KHP sẽ được xác định theo
giá bán Nhà nước ban hành theo từng thời kỳ. Năm 2022, với kỳ vọng nền kinh tế
hồi phục sẽ làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ điện, đặc biệt ở các nhóm khách hàng
khách sạn, nhà hàng (đây là nhóm khách hàng có giá bán điện bình quân cao hơn
giá bán điện của KHP) sẽ giúp KHP gia tăng sản lượng điện thương phẩm cũng
như doanh thu.
- Tuy nhiên, mức giá mua lại từ EVN được xác định dựa trên giá vốn sản xuất điện
EVN mua vào trên thị trường điện cạnh tranh (VCGM). Chúng tôi cho rằng giá bán
điện trên VCGM sẽ gia tăng cao trong năm 2022 sẽ làm giảm biên lợi nhuận của
KHP.
- KHP hiện đang giao dịch ở mức P/E trượt là 20,3 lần - là mức khá cao và BVSC
đánh giá cơ hội đầu tư tại KHP là chưa hấp dẫn.
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Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 1.851 tỷ đồng (+54% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 173 tỷ đồng (+111% yoy)
- Cổ tức: 30% tiền mặt và 50% cổ phiếu.
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 1.800 tỷ đồng (-3% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 150 tỷ đồng (-13% yoy)
- Cổ tức: 80% tiền mặt/cổ phiếu
Khác:
28/02/2022 08/04/2022 SFI sẽ bán toàn bộ 1,73 triệu cổ phiếu quỹ ( được
mua lại của CBCNV nghỉ việc từ các đợt trước đây)
đang nắm giữ. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm
2022.

- Hoạt động kinh doanh chính của SFI là đại lý vận tải, dịch vụ vận tải và hậu cần.
Trong năm 2021,doanh thu SFI đạt 1.851 tỷ đồng, các mảng đều tăng trưởng tốt so
với năm 2020. Trong đó, doanh thu Logistic đạt 690 tỷ đồng, chiếm 37,3% tổng
doanh thu nhưng tỷ suất lợi nhuận chiếm tới 55,4% trong cơ cấu tổng lợi nhuận.
Công ty hưởng lợi từ việc giá cước vận tải quốc tế trong năm 2021 neo ở mức cao
trước tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng do đại dịch Covid-19, chính sách "ZeroCovid" của Trung Quốc.
- Trong năm 2022, công ty đã đặt ra kế hoạch kinh doanh là khá thận trọng với
doanh thu 1.800 tỷ đồng (-3% yoy) và LNST 150 tỷ đồng (-13% yoy) khi đứng trên
nền cao của KQKD năm 2021. Với kỳ vọng các nền kinh tế trên thế giới mở cửa
trở lại, kim ngạch XNK tăng trưởng mạnh mẽ sẽ góp phần giúp hoạt động logistics
và forwading của công ty giữ nhịp tăng trưởng. Tuy nhiên, trước diễn biến giá
cước vận tải biển mặc dù ở nền cao nhưng đã có dấu hiệu hạ nhiệt so với đỉnh
điểm của tháng 9/2021, cùng với chi phí đầu vào là giá xăng dầu đang neo ở mức
cao trước diễn biến phức tạp của tình hình chiến sự Nga - Ukraine. Chúng tôi cho
rằng công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2022 là phù hợp với diễn biến thực tế.
- Thanh khoản của SFI khá thấp nhưng suất cổ tức tiền mặt lại khá cao và đều
đặn. SFI có thể là một ý tưởng đầu tư nắm giữ để hưởng cổ tức cho nhà đầu tư.

Thực hiện năm 2021:
- Doanh thu thuần đạt 2.097 tỷ đồng (-34% yoy), LNST
đạt 128 tỷ đồng (năm 2020 ghi nhận lỗ sau thuế 2.383 tỷ đồng). Tới thời điểm 31/12/2021, HNG ghi
nhận lỗ lũy kế lên tới -3.427 tỷ đồng.
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu thuần 4.820 tỷ đồng (+130% so với KQKD
2021)
- LNST 1.120 tỷ đồng (gấp 8 lần so với KQKD 2021)
15/03/2022 08/04/2022 - HAG dự kiến đưa ra phương án chào bán riêng lẻ
trong ĐHCĐ, hiện chưa tiết lộ chi tiết.

- Doanh thu năm 2021 chỉ đạt 2.097 tỷ đồng (-34% yoy) do (1) không còn hợp nhất
BCTC của công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG), và (2)
mảng kinh doanh chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu là trái cây giảm
mạnh hơn nửa.
- Theo BCTC 2021, Khoản phải thu ngắn và dài hạn chiếm 51% cơ cấu tài sản của
doanh nghiệp, cao hơn nhiều sao với mức trung bình quá khứ là 27%. Đáng chú ý
là các khoản phải thu từ các bên liên quan chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu phải thu
của HAG, đặt ra dấu hỏi về khả năng thu hồi lại được các khoản phải thu này.
- HAG thực hiện tái cấu trúc tài chính trong năm năm 2021, đã giảm tỉ lệ Nợ
vay/Tài sản từ mức 49% ở thời điểm đầu năm 2021 xuống mức 45%. Doanh
nghiệp kì vọng sẽ (1) tiếp tục hoạt động tái cấu trúc tài chính trong thời gian tới
nhằm giảm thiểu gánh nặng tới từ chi phí lãi vay, và (2) tập trung nguồn lực vào 2
mảng kinh doanh chính là trái cây và chăn nuôi heo.
- HAG dự kiến sẽ tiếp tục không trả cổ tức cho năm 2022 và 2021 tập trung nguồn
lực vào cải thiện dòng tiền của doanh nghiệp
- Dựa trên việc thiếu thông tin quan trọng hỗ trợ cho định giá và khoản lỗ lũy kế
khổng lồ lên tới 3.427 tỷ đồng của doanh nghiệp, BVSC cho rằng nhà đầu tư cần
cẩn trọng khi tham gia giao dịch mã HAG.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 6.451 tỷ đồng (+301% YoY)
- Lợi nhuận trước thuế: 212 tỷ đồng (-33% YoY)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 1.882 tỷ đồng (-70% YoY)
- Lợi nhuận trước thuế: 112 tỷ đồng (-47% YoY)
Cổ tức:
- 2021: không có đợt chi trả nào.
- 2022: Dự kiến trả cổ tức từ LNST 2022: 10%.
Cổ tức bằng cổ phiếu từ LNST 2021: 8%.
- Các kế hoạch trả cổ tức, phát hành cũ chưa thực
hiện xong:
+ Dự kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ LNST
2020 là 8%
+ Chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1
14/03/2022 08/04/2022
+ Dự kiến phát hành ESOP: 2.621.336 cổ phiếu (5%
CP đang lưu hành).

2 mảng KD chính của S99 là thực hiện các hợp đồng thi công xây lắp và trực tiếp
đầu tư các dự án điện tái tạo (thủy điện và điện gió).
- KQKD 2021:
+ Doanh thu 2021 tăng rất mạnh khi ghi nhận doanh thu từ các hợp đồng thi
công điện gió. Cụ thể DT từ các HĐ xây dựng năm 2021 đạt 6.207 tỷ đồng (+323%
YoY). Do ngày 31/10/2021 là thời điểm cuối cùng được hưởng ưu đãi giá FIT cho
điện gió. Do đó số lượng lớn các dự án điện gió đều tập trung hoàn thành trước
31/10/2021 giúp DT mảng xây lắp của S99 tăng mạnh trong năm. Năm 2022 chưa
có chính sách cụ thể ưu đãi về điện tái tạo nên chúng tôi không kỳ vọng DT có thể
duy trì mức cao như 2021. Tổng hợp các dự án hoàn thành: Hướng Phùng 2&3
hoàn thành COD 12/12 tuabine, Gelex 1,2,3 hoàn thành COD 21/21 tuabine.
Hướng Linh 7&8 hoàn thành COD 9/13 tuabine. Các dự án đang thi công và chưa
hoàn thành: Nậm San 3, Hướng Linh 4, Xekaman3
+ Các dự án đầu tư của S99: Nậm Lụm 2 (18MW): dự kiến phát điện Q1/2023.
Nậm Lụm 1 (8MW): dự kiến phát điện Q4/2022. Thủy điện Nậm Xe (20MW): dự
kiến phát điện Q3/2023. Hướng Linh 8 (25,2 MW): đã hoàn thành COD 6/6
tuabine.
- KHKD 2022:
+ Mảng xây lắp: Thực hiện xây lắp Thủy điện Nậm San 3. Hoàn thành nốt và
bàn giao công trình cho chủ đầu tư Hướng Linh 3&4 và thủy điện Xekaman 3.
+ Sản xuất điện tại các dự án thủy điện Ca Nan 1 và Ca Nan 2 (23MW). DT
ước tính 109 tỷ đồng.
+ Mảng đầu tư dự án mới: hoàn thành thủ tục pháp lý và thi công Nậm Lụm 1
và 2; Nậm Xe.
Đánh giá tổng quan: DT và LNST của S99 năm 2022 bị giảm so với mức cao của
năm 2021 khi không có nhiều dự án thi công do chưa có chính sách ưu đãi giá
điện tái tạo. P/E forward của S99 dựa trên kế hoạch LNTT năm 2022 là khoảng
11,4 lần. Với các dự án Nậm Lụm 1,2 và Nậm Xe của S99 và tiềm năng của mảng
điện tái tạo trong thời gian tới tương đối lớn. Chúng tôi đánh giá cổ phiếu S99 đang
ở vùng giá tương đối hấp dẫn để đầu tư trong dài hạn.
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HPX

Trong 2021, tình hình dịch bệnh dẫn tới nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách
Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 1.393 tỷ đồng (bao gồm cả doanh thu tài trong thời gian dài, việc xây dựng hoàn thiện các dự án bị gián đoạn. Do vậy, HPX
không đạt được kế hoạch đề ra.
chính) (+4,7% YoY)
Cuối 31/12/2021, HPX có 3.876 tỷ đồng HTK (+69,4% YoY) từ BĐS để bán đang
- LNST: 328 tỷ đồng (+11,8% YoY)
xây dựng và đã hoàn thành sẵn sàng bàn giao. Công ty tự tin với kế hoạch doanh
Kế hoạch 2022:
thu và lợi nhuận khi mà thị trường BĐS đang khá sôi động. Năm 2022, HPX tập
- Doanh thu: 2.700 tỷ đồng (+93,8% YoY)
trung nguồn lực phục vụ công tác triển khai thi công hai dự án:
10/03/2022 08/04/2022 - LNST: 450 tỷ đồng (+37,1%)
- Dự án Cao Bằng: Hoàn thành công tác thi công phân khu 1,4ha; đủ điều kiện bàn
Tỷ lệ chia cổ tức: tối thiểu 10%
giao nhà cho khách trước tháng 11/2022.
- Dự án Bắc Giang: Hoàn thành thi công toàn bộ phần thấp tầng dự án, đảm bảo
bàn giao cho khách hàng trước tháng 11/2022.
Ngoài ra, HPX còn 417,7 ha quỹ đất để triển khai trong các năm tiếp theo.
Hiện tại HPX đang giao dịch với PB là 2.6 lần; mức hợp lý so với trung bình ngành.

HAX

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu đạt 5.238 tỷ (- 5% YoY)
- Lợi nhuận ròng đạt 164 tỷ (+30% YoY)
Kế hoạch 2022: Công ty chỉ trình kế hoạch LNTT
Công ty mẹ năm 2022 là 212 tỷ (+4% YoY), trong khi
đó không đề cập kế hoạch doanh thu.
09/03/2022 09/04/2022 - Kế hoạch cổ tức 2021: bao gồm 5% tiền mặt và 15%
cổ phiếu
- Kế hoạch phát hành ESOP: 4,85% tổng số lượng cổ
phiếu đang lưu hành
- Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện
hữu, tỷ lệ 1:1, giá chào bán 12.000 đồng/cp

Kế hoạch 2022 với mức tăng trưởng khiêm tốn 4% tỏ ra có khả năng thực hiện
được. Trong đó, chúng tôi dự báo điểm rơi tăng trưởng của HAX mạnh mẽ sẽ rơi
vào 3 quý đầu năm nhờ hưởng lợi từ chính sách giảm thuế trước bạ và nền so
sánh thấp năm 2021. Tuy nhiên, giá cổ phiếu đã tăng mạnh mẽ 92,5% trong 6
tháng vừa qua, định giá tỏ ra kém hấp dẫn hơn khi HAX đang giao dịch tại mức
P/E năm 2022 là 11,2x. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư xem xét khi giá cổ phiếu
trở nên hấp dẫn hơn.

Thực hiện năm 2021:
- Doanh thu thuần đạt 5.719 tỷ đồng (-10% yoy), LNST
đạt 143 tỷ đồng (34% yoy).
- Dự kiến chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 15% bằng tiền
mặt, dự kiến giải ngân vào Q2-3/2021
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu thuần 8.300 tỷ đồng (+ 45% so với KQKD
2021)
- LNST 900 tỷ đồng (gấp 6 lần so với KQKD 2021)
10/03/2022 10/04/2022 - Tỷ lệ chi trả cổ tức 30% bằng tiền mặt

- IDI chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cá tra sang thị trường Trung Quốc, Mexico, và
Ấn Độ. Kim ngạch và sản lượng xuất khẩu cá tra năm 2021 của IDI lần lượt đạt 76
triệu USD (-1% yoy) và 39.147 tấn (-14% yoy). Mức giảm đến từ việc Trung Quốc
áp dụng các chính sách giảm nhập khẩu hàng hóa và các nhà máy chế biến phải
đóng cửa do dịch COVID-19.
- Thị trường Trung Quốc được kì vọng sẽ tăng trưởng trở lại trên nền thấp của
năm 2021, dựa trên khả năng Trung Quốc sẽ khôi phục thông quan trong năm
2022 nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt tồn kho cá thịt trắng (như cá tra, cá rô
phi, v.v.) đang xảy ra ở nước này. Thực tế, cho tới ngày 23/3/2022, Trung Quốc
vẫn duy trì chính sách "zero-COVID", gây ra những khó khăn nhất định đối với hoạt
động xuất khẩu và kí kết đơn hàng mới của các doanh nghiệp Việt Nam.
- Dựa trên kịch bản IDI đạt được kế hoạch lợi nhuận đề ra là 900 tỷ đồng, EPS
tương ứng là 3.954. BVSC xin lưu ý đây là mức LNST cao hơn rất nhiều so với
mức LN (thực tế và kế hoạch) mà IDI đã đạt được trong quá khứ. Thực tế, trong 3
năm trở lại, IDI thường đạt KQKD thấp hơn khoảng 15-50% so với kế hoạch để ra.
- Cổ phiếu IDI mang tính đầu cơ cao, thường biến động theo tin tích cực của các
doanh nghiệp thủy sản đầu ngành nhưng chưa thực sự phản ảnh rủi ro nội tại của
IDI. Vì vậy, BVSC cho rằng nhà đầu tư cần cẩn trọng khi đầu tư vào mã IDI.

IDI
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TPB – Báo cáo cập nhật 03.2022

TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông
tin mà không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như
một nguồn thông tin tham khảo. Mọi quan điểm cũng như nhận định phân tích trong báo cáo cũng có thể được thay đổi mà không cần
báo trước. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được đề
cập đến trong báo cáo. 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.
Báo cáo này có bản quyền và là tài sản của BVSC. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BVSC đều trái luật.
Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

LIÊN HỆ
Khối Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Phạm Tiến Dũng

Lưu Văn Lương

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

phamtien.dung@baoviet.com.vn

luuvanluong@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

Hoàng Bảo Ngọc

Lê Thanh Hòa

Trần Xuân Bách

Công nghệ, Cảng biển

Ngân hàng, 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

Hoàng Thị Minh Huyền

Hàng không, Tài chính

Hàng tiêu dùng, CNTT

Chuyên viên vĩ mô

dolongkhanh@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

hoangthiminhhuyen@baoviet.com.vn

Trần Phương Thảo

Ngô Trí Vinh

Lê Hoàng Phương

VLXD, BĐS, Cao su tự nhiên

Bán lẻ, Dệt may, Chứng khoán

Chiến lược thị trường

tranphuongthaoa@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

lehoangphuong@baoviet.com.vn

Nguyễn Hà Minh Anh

Trần Đăng Mạnh

Nông nghiệp, Tiện ích công cộng

Công nghiệp, Vật liệu cơ bản, Ngân hàng

nguyenhaminhanh@baoviet.com.vn

trandangmanh@baoviet.com.vn

Nguyễn Đức Hoàng

Trần Tuấn Dương

Thép, Phân bón, Dầu khí

Tiện ích công cộng, Cao su tự nhiên, VLXD

nguyenduchoang@baoviet.com.vn

trantuanduong@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 8 Lê Thái Tổ, 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

