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I. Thông tin nổi bật:

CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long (HSX: ACL): Doanh thu thuần 2022 là 1.450 tỷ đồng (+19% so với KQKD 2021). LNTT 200 tỷ đồng (gấp 4 lần so với KQKD
2021). Dựa trên kịch bản ACL đạt được kế hoạch lợi nhuận đề ra, EPS tương ứng là 3.987, 2022 P/E đạt 5x, thấp hơn nhiều so với mức Forward P/E lịch sử là 12,5x.
Tuy nhiên BVSC lưu ý đây là mức P/E dựa trên EPS kế hoạch cao đột biến. Chi phí đầu vào như cá tra nguyên liệu, chi phí logistic... duy trì ở mức cao cũng là điều cần
lưu ý.

CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn (HSX: SGT): Doanh thu 2022: 2.500 tỷ (+ 251% yoy). LNTT: 300 tỷ (+ 253% yoy). BVSC cho rằng SGT đang có những chuyển
biến mới và định hướng tham vọng hơn trong thời gian vừa qua. Sự phát triển mạnh của KBC trong 2020-2021 có lẽ tạo thêm động lực cho ban lãnh đạo trong việc định
hình lại hoạt động cho SGT. Với kế hoạch huy động vớn lớn trong 2022, SGT thực hiện thành công sẽ tạo nguồn vốn cho các dự án KCN mà công ty có chủ trương đầu
tư như Nam Tân Lập (244ha, Long An), CCN Tân Phú 1,2 (131ha, Thái Nguyên), CCN Lương Sơn (34ha, Thái Nguyên), KCN Tân Lập (654ha, Long An, do cty liên kết
đầu tư)...
CTCP Đầu tư Long Giang và Phát triển Đô thị Long Giang (HSX: LGL): Kế hoạch 2022 với doanh thu: 600 tỷ VNĐ (+384% yoy), lợi nhuận sau thuế: 45 tỷ VNĐ (%800
yoy). Hiện tại LGL đang được giao dịch với mức PB là 0.7x thấp hơn so với PB trung bình của ngành BĐS. Tuy nhiên, danh mục dự án Bất động sản có thể triển khai của
LGL trong 2022 là đa dạng. Một số dự án nổi bật là Rivera Mũi Né (12ha), Rivera Hạ Long, Kim Bôi (200ha).
CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX: VGS): Kế hoạch 2022 với doanh thu là 7.000 tỷ đồng (4,5% YoY), lợi nhuận trước thuế dự kiến 125 tỷ đồng (-19,9% YoY).
VGS dự kiến năm 2022 có KQKD đi lùi trong 2022. Tuy nhiên, trong 2023, VGS có thể ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đột biến từ dự án Legend city, ước tính 500 tỷ
đồng cho giai đoạn 1. Đây là khoản lợi nhuận bất thường tương đối lớn đối với VGS. Chúng tôi đánh giá VGS cũng là cơ hội tương đối hấp dẫn với thời gian nắm giữ đến
năm 2023.
Cập nhật một số doanh nghiệp khác: BAB, BIC, BSR, BVB, HHS, IJC, LTG, MCG, PEQ, PGC, PLX, PSB, PTV, SCI, SHI, SZL, TCD, VMC.

II. Kết quả ĐHCĐ:
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Nội dung nổi bật

Nhận định BVSC

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 174 tỷ đồng (+39% yoy).
- LNST: -37 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2020 đạt -10 tỷ
đồng).
- Cổ tức: Không chia
Kế hoạch 2022:
- Tổng doanh thu: 443 tỷ đồng (+154% yoy).
- LNST: 3 tỷ đồng.
- Cổ tức: Không chia

- MCG hoạt động chính trong các lĩnh vực: kinh doanh bất động sản, thi công xây
lắp và dịch vụ khác.
- Kết quả kinh doanh 2021 của MCG bị lỗ chủ yếu do Công ty thực hiện dự phòng
tổn thất đầu tư tài chính vào Công ty con và Công ty liên kết, dự phòng phải thu
khó đòi với giá trị 104 tỷ đồng, dự phòng giảm giá hàng tồn kho lâu ngày chậm
luân chuyển ở các công trình cũ với giá trị 12 tỷ đồng.
- Về thi công xây lắp: Công ty sẽ tiếp tục thi công các công trình chưa hoàn thành
trong 2021 như Thuỷ điện Suối Choang, Thuỷ điện Nậm Hoá 1, gói thầu số 20:
Đập chính Sông Cái và Đập phụ số 1 thuộc dự án Hệ thống thuỷ lợi Tân Mỹ - Ninh
Thuận, thuỷ điện Bình Long - Cao Bằng và sẽ ký kết thêm các hợp đồng xây lắp
mới.
- Về kinh doanh bất động sản: Công ty đang tiếp tục đánh giá để triển khai đầu tư,
hợp tác đầu tư 1 số dự án như: Nhà ở Xã hội ở Nha Trang, dự án Nhà liền kề tại
đường Hoàng Quốc Việt - Hà Nội, dự án Nam sông Mã tại Thanh Hóa, dự án Khu
đô thị tại xã Kim Chung huyện Đông Anh. Dự án BĐS 102 Trường Chinh (Meco
Complex) đã đi vào hoạt động từ 2014 mang về nguồn thu ổn dịnh cho MCG trong
công tác thuê văn phòng, thương mại, bán lẻ điện nước. Công ty đang xin chuyển
đổi một phần chức năng tòa văn phòng HH1B sang nhà ở để bán.
- MCG đang gặp rủi ro rất lớn liên quan đến các nợ phải thu khó đòi, khiến Công
ty đã phải trích lập dự phòng trong nhiều năm qua, tính đến cuối năm 2021 đã
thực hiện "xoá nợ" 104 tỷ đồng. Nợ đọng của Công ty vẫn còn hơn 253 tỷ đồng, do
đó khả năng cao Công ty sẽ tiếp tục trích lập các khoản nợ xấu này trong các năm
tiếp theo làm suy giảm lợi nhuận. Ngoài ra, MCG cũng đầu tư vào các công ty con,
công ty liên kết có hoạt động kinh doanh không hiệu quả dẫn đến tổn thất đầu tư
tài chính. MCG đang giao dịch ở mức P/B là 2,7 lần và mức P/E trượt là 146 lần.
Với tình hình kinh doanh khó khăn, chúng tôi tạm thời không khuyến nghị tham gia
cổ phiếu MCG.
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Thực hiện năm 2021:
- Doanh thu thuần đạt 6.296 tỷ đồng (+308% yoy),
LNST đạt 135 tỷ đồng (-26% yoy).
- Chia cổ tức năm 2020 tỉ lệ 70%/cổ phiếu trong năm
2021. Dự kiến chia cổ tức năm 2021 tỷ lệ 20% bằng
tiền mặt, hiện chưa giải ngân.
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu thuần 2.569,9 tỷ đồng (-59% so với
14/02/2022 15/03/2022 KQKD 2021)
- LNTT 168,4 tỷ đồng (+24% so với KQKD 2021)
- Chi trả cổ tức ở mức 10%
- Dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
(25,4 triệu cổ phiếu) và theo hình thức ESOP (381
nghìn cổ phiểu).
- Đàm phán 2 hợp đồng xây lắp thủy điện tại Lào với
tổng công suất lên tới 460 MW, tổng giá trị hợp đồng
lên tới 470 triệu USD.
Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 766 tỷ VNĐ (+19% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 4 tỷ VNĐ (+8% yoy)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 1.800 (+235% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 31 (+847% yoy)
Cổ tức dự kiến
- 2021: 8%
- 2022: 10%

- Trong năm 2021, Vimeco đã thực hiện các công trình có giá trị lớn như: Cao tốc
Phan Thiết Dầu Giây, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (đường giao thông); Bệnh viện K,
Cầu Vĩnh Tuy gói 1, 5 (cọc khoan nhồi tường vây); Nhà xưởng Phong Điền (Xây
dựng công nghiệp), ... Doanh thu 354 tỷ đồng cho cả mảng xây lắp.
Hoạt động sản xuất VLXD đạt doanh thu 387 tỷ đồng, LNG đạt 15,9 tỷ đồng
Hoạt động kinh doanh BĐS và hạ tầng: Hiện đang cho thuê một phần tầng 1 và
phần đất thuộc trụ sở công ty tòa CT1, CT2 và CT3. Doanh thu đạt 11,2 tỷ đồng và
LNG đạt 7,2 tỷ đồng.
- Kế hoạch 2022:
Tập trung đẩy mạnh thi công: Cao tốc Phan Thiết Dầu Giây, Quốc lộ 45 - Nghi
Sơn, Sân bay Long Thành
Hiện tại VMC đang giao dịch với mức PE trailing và PB trailing lần lượt là 135x và
1,4x. Mức PE cao do LNST năm 2021 không đạt kế hoạch. PE forward theo kế
hoạch lợi nhuận là 15,7x; mức PE cao thể hiện kì vọng của nhà đầu tư vào tình
hình sản xuất kinh doanh của VMC vào 2022 sẽ phục hồi và tăng trưởng sau 1
năm 2021 khó khăn.
Doanh nghiệp đặt kế hoạch cao, tự tin vào sự phục hồi của năm 2022, tuy nhiên, 3
năm gần nhất từ 2019 tới 2021 VMC đều đạt LNST dưới 8 tỷ đồng/năm. Sự kỳ
vọng của nhà đầu tư vào hai dự án Cao tốc Phan Thiết Dầu Giây và Quốc lộ 45 Nghi Sơn và việc chính phủ đang gia tăng giải ngân đầu tư công cho các dự án hạ
tầng làm giá cổ phiếu tăng cao, trong khi VMC trong hai năm vừa qua vẫn chưa
ghi nhận nhiều vào KQKD. Nhà đầu tư cần quan tâm tới tiện độ các dự án này
trong 2022.

Lưu ý: Đây là hội động cổ đông bất thường, PLX
chưa tổ chức HĐCĐ thường niên
Trong phần Q&A, ban chủ tọa thể hiện sự lạc quan
về khả năng PLX có thể hoàn tất quá trình thoái vốn
khỏi PG Bank (PGB) trong năm 2022 này, hiện tại tập
đoàn đang chờ đợi văn bản chỉ đạo và hướng dẫn từ
Ủy Ban Quản Lý vốn trước khi thực hiện các bước
tiếp theo của quy trình thoái vốn theo đúng quy định
của pháp luật.

Chúng tôi kỳ vọng tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm xăng dầu của PLX sẽ
tăng trưởng ít nhất 20% so với năm 2021 do nền kinh tế nhiều khả năng sẽ không
phải chịu rủi ro giãn cách xã hội như thời điểm quý 3 năm 2021 dẫn đến nhu cầu
đi lại phục hồi mạnh. Thêm vào đó, việc nối lại hoàn toàn hoạt động bay quốc tế kể
từ ngày 15/03, cũng sẽ giúp cho sản lượng tiêu thụ nhiên liệu bay Jet A1 hồi phục
trong năm nay.
- Việc giá dầu hồi phục mạnh và neo ở vùng 100 USD/thùng đã và đang có tác
động tích cực lên doanh thu của doanh nghiệp. Việc xung đột vũ trang giữa Nga
và Ukraine nói riêng và sự đối đầu giữa NATO và Nga nói chung vẫn chưa có dấu
hiệu hạ nhiệt sẽ tiếp tục hỗ trợ cho vùng giá dầu hiện tại. Ở chiều ngược lại, việc
các ngân hàng trung ương tăng lãi suất điều hành trên thế giới cũng như việc Mỹ
đang có động thái thúc đẩy các đồng minh có năng lực sản xuất các sản phẩm
dầu khí gia tăng sản lượng, được kỳ vọng sẽ là những yếu tố sẽ kìm hãm đà tăng
của giá dầu. Với những yếu tố như trên, chúng tôi kỳ vọng giá dầu trong năm 2022
sẽ có biến động mạnh trong vùng từ 100 – 130 USD/thùng. Điều này có thể sẽ tạo
áp lực lên công tác quản lý hàng tồn kho cũng như gia tăng tác động của việc
thiếu hụt xăng dầu sản xuất nội địa lên kết quả kinh doanh của PLX. Mặc dù vậy
việc nghị định 95/2021/ND-CP có hiệu lực từ ngày 02/01/2022 – điều chỉnh chu kỳ
điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 xuống còn 10 ngày cũng sẽ phần nào giúp giảm áp
lực cho doanh nghiệp.
- Với giả định giá dầu sẽ giao động quanh vùng 100 USD/thùng trong năm 2022,
chúng tôi dự báo doanh thu năm 2022 của doanh nghiệp đạt 225.198 tỷ VNĐ –
tăng +33,16% YoY, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ - không tính đến lợi
nhuận từ việc thoái vốn khỏi PG Bank, đạt 4.233,07 tỷ VNĐ – tăng +49,58% YoY.
- Chúng tôi đưa ra khuyến nghị Outperform đối với PLX, với giá mục tiêu được
xác định bằng phương pháp DCF là 65.663 đồng/cp.

16/02/2022 16/03/2022

03/03/2022 29/03/2022

- SCI là doanh nghiệp thực hiện các hợp đầu xây lắp điện tái tạo (thủy điện và điện
gió).
- Trong năm 2021, SCI đã ghi nhận phần lớn doanh thu từ 7 hợp đồng xây lắp
điện gió: Hướng Phùng 2&3, Gelex 1&2&3 (COD toàn phần), Hướng Linh 7&8
(COD 9/13 turbine).
- Năm 2022, nguồn việc từ các chủ đầu tư điện gió thu hẹp so với năm 2021 trong
bối cảnh đã qua thời hạn hưởng giá ưu đãi FIT (31/10/2021), và hiện chưa có
khung giá bán mới cho các dự án điện gió. Các dự án SCI sẽ tiếp tục triển khai
trong năm 2022 bao gồm Thủy điện Nậm Lụm 1&2, Thủy điện Nậm Xe, thủy điện
Nam San 3, điện gió Hướng Linh 3&4&7, thủy điện Xekaman 3. Trong đó, SCI dự
kiến sẽ hoàn thiện dự án thủy điện Xekaman 3, Hướng Linh 3&4, Nậm Lụm 2,
Nậm Lụm 1.
- EPS 2022 hậu phát hành tăng vốn của SCI là 2.631, tương ứng với mức forward
P/E là 10,2x ở mức giá đóng cửa ngày 1/4/2022. Trong bối cảnh các ít các dự án
điện tái tạo được triển khai do chưa có khung giá bán chính thức, và 2 nhà máy
thủy điện lớn tại Lào vẫn trong quá trình đàm phán, mã SCI không quá phù hợp
với những nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội trong ngắn hạn.
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III. Sự kiện nổi bật theo tài liệu ĐHCĐ
Mã
CK

BVB

HHS

PEQ

TCD

Ngày
ĐKCC

Ngày
ĐHCĐ

Nội dung nổi bật theo tài liệu ĐHCĐ

Nhận định BVSC

Kết quả kinh doanh 2021:
- LNTT đạt 311 tỷ (tăng trưởng 55%)
- Tăng trưởng tín dụng đạt 15,7% và tăng trưởng huy
động vốn đạt 20%.
Kế hoạch 2022:
- Tăng trưởng tín dụng đạt 15%. Tăng trưởng huy
08/03/2022 08/04/2022 động khách hàng đạt 28%. Tăng trưởng tổng tài sản
27%.
- Kế hoạch LNTT là 450 tỷ (tăng trưởng 44%)
- Tỷ lệ nợ xấu dưới 3% (năm 2021 là 2,5%)
- Các phương án tăng vốn: (1) Phát hành cổ phiếu từ
nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 15%; (2) Tăng vốn điều lệ
theo hình thức phát hành cổ phiếu ra công chúng tỷ lệ
4:1; và (3) Phát hành ESOP.
Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu đạt 516,3 tỷ (giảm 15,0% YoY)
- Lợi nhuận ròng đạt 236,4 tỷ (giảm 17,4% YoY)
08/03/2022 12/04/2022 Kế hoạch 2022:
- Doanh thu đạt 520 tỷ (tăng trưởng 1% YoY)
- Lợi nhuận ròng đạt 250 tỷ (tăng trưởng 6% YoY)

Giả định BVB hoàn thành kế hoạch năm 2022, BVB đang giao dịch tại mức P/B
forward năm 2022 là 1,45x, tỏ ra hợp lý so với trung bình lịch sử là 1,38x (kể từ
khi niêm yết năm Tháng 7/2020), quy mô là ngân hàng nhỏ, ROAE 2022 ở mức
khiêm tốn khoảng 7% và chất lượng tài sản cần cải thiện nhiều hơn nữa.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu đạt 711,19 tỷ VNĐ (+8,17% YoY), LNTT
đạt +19,61 tỷ VNĐ (+6,82% YoY).
Kế hoạch kinh doanh 2022:
- Lợi nhuận sau thuế đạt 21,5 tỷ VNĐ (+9,64% YoY)
- Kế hoạch cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 15%.Kết
15/03/2022 12/04/2022
quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu đạt 711,19 tỷ VNĐ (+8,17% YoY), LNTT
đạt +19,61 tỷ VNĐ (+6,82% YoY).
Kế hoạch kinh doanh 2022:
- Lợi nhuận sau thuế đạt 21,5 tỷ VNĐ (+9,64% YoY)
- Kế hoạch cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 15%.

- Giống như các doanh nghiệp trong ngành dầu khí Việt Nam, chúng tôi cho rằng
kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp là quá thận trọng.
- Trong năm 2022, với việc nền kinh tế dần mở cửa mạnh mẽ trở từ quý 2/2022,
chúng tôi cho rằng sản lượng tiêu thụ xăng dầu tiêu thụ của doanh nghiệp sẽ có
sự phục hồi mạnh mẽ,
- Thêm vào đó, việc giá dầu hồi phục và neo quanh vùng 100 USD sẽ tạo đà hỗ
trợ cho doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.
- Do đó, việc đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế chỉ tăng khoảng 2 tỷ VNĐ thể hiện
sự thận trọng quá mức,chúng tôi cho rằng doanh nghiệp hoàn toàn có thể vượt kế
hoạch kinh doanh trong năm nay.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 3.112 tỷ đồng (+9% yoy).
- LNST: 336 tỷ đồng (+129% yoy).
- Cổ tức: dự kiến 5% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền
mặt, thực hiện trong Q1/2022.
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 4.431 tỷ đồng (+42% yoy).
- LNST: 380 tỷ đồng (+13% yoy).
- Cổ tức: Ít nhất 10%.
Phát hành tăng vốn:
1. Phát hành riêng lẻ:
- Số lượng phát hành: 50.000.000 cổ phiếu cho 4 nhà
đầu tư.
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cp.
14/03/2022 14/04/2022 - Hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
2. Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 250 tỷ trái
phiếu thành cổ phiếu, dự kiến giá chuyển đổi 12.500
đồng/cp.
3. ESOP: 1.600.000 cổ phần.
4. Phát hành cho cổ đông hiện hữu: 258.239.219
cổ phần, dự kiến phát hành tăng vốn cho cổ đông
hiện hữu tỷ lệ 1:1 trong quý 3/2022.

- TCD định vị ngành nghề cốt lõi của Công ty là hoạt động xây dựng vì có lợi thế
triển khai thực hiện các công trình xây dựng bất động sản và năng lượng tái tạo từ
các dự án thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Bamboo Capital (HSX: BCG). Cụ thể,
doanh thu mảng xây dựng được ghi nhận từ thi công các dự án bất động sản đang
triển khai, năng lượng áp mái và nhà máy năng lượng mặt trời. Công ty đặt kế
hoạch doanh thu và lợi nhuận gộp ở mảng này trong năm 2022 đạt lần lượt 3.700
tỷ đồng và 219,2 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng TCD có thể đạt được kế hoạch đề ra
cho mảng kinh doanh này nhờ (1) một số công trình dang dở trong năm 2021
chưa ghi nhận hết doanh thu như Nhà máy Điện Mặt trời Phù Mỹ 1, 2, 3, Nhà máy
Điện Mặt trời VNECo, dự án Radison Blu Hội An, dự án Amor Riverside Bình
Chánh, dự án Casa Mũi Né; (2) TCD sẽ triển khai tiến độ thi công và nghiệm thu
theo giai đoạn của một số dự án bất động sản và NLTT có tổng giá trị là gần 7.000
tỷ đồng; (3) TCD cũng đã trúng gói thầu đường lăn của dự án Sân bay Phan Thiết
thuộc vốn ngân sách.
- Mảng kinh doanh lớn thứ 2 của TCD là khai thác đá tại Công ty Liên doanh
Antraco ở tình An Giang. Năm 2022, sản lượng tiêu thụ đá được Công ty kỳ vọng
sẽ tăng trưởng mạnh ở mức 22%. Đầu tư công là chiến lược tập trung của Chính
phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau dịch bệnh, nhờ đó giá trị xây dựng các
dự án trọng tâm, quy mô lớn dự kiến tăng trưởng mạnh giúp gia tăng sản lượng
đá tiêu thụ. TCD đã lập hồ sơ xin cấp phép mở rộng mỏ đá tăng lên gấp đôi (gần
50 triệu tấn) và đã được UBND tỉnh chấp thuận, hiện TCD đang xin được gia tăng
công suất khai thác lên 2,5 - 3 triệu tấn/năm (tăng 150% - 200% công suất hiện
tại). Doanh thu và lợi nhuận sau thuế của mảng khai thác đá xây dựng 2022 theo
kế hoạch của Công ty lần lượt đạt mức 633 tỷ đồng và 45 tỷ đồng - là mức khá
thận trọng so với kết quả kinh doanh năm 2021.
- Ngoài ra, TCD có kế hoạch tham gia vào mảng kinh doanh mới là đầu tư hạ tầng
giao thông theo hình thức PPP. TCD đang trong quá trình nghiên cứu khả thi đầu
tư dự án PPP trục động lực TP. HCM - Long An - Tiền Giang với tổng giá trị đầu
tư lên đến 20.000 tỷ đồng và đang trong quá trình tìm đối tác liên doanh, mục tiêu
nắm giữ không dưới 51% cổ phần.
- BVSC cho rằng TCD hoàn toàn có thể đạt được kế hoạch kinh doanh cho năm
2022. TCD đang giao dịch ở mức P/B là 3,5x - cao hơn khoảng 3 lần so với mức
bình quân trong 4 năm gần đây.

HHS có lịch sử hoàn thành kế hoạch kinh doanh tốt trong 2 năm gần nhất. Ban
lãnh đạo kỳ vọng năm 2022 có thể là năm tăng trưởng nhờ bàn giao và hạch toán
các dự án bất động sản đầu tư gián tiếp qua Công ty liên kết Hoàng Huy - Sở Dầu
(Hoang Huy Grand Tower). Chúng tôi cho rằng kế hoạch 2022 của Công ty là khả
thi.
Giả định HHS hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2022, HHS đang giao dịch tại mức
PE forward 2022 là 14,1x, tỏ ra kém hấp dẫn so với mức tăng trưởng một chữ số.
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LTG

KQKD 2021:
- Doanh thu: 10.224 tỷ đồng (+36% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 422 tỷ đồng (+14% yoy).
Kế hoạch 2022:
- Lợi nhuận sau thuế: 400 tỷ đồng (-5% yoy).
Khác:
14/03/2022 14/04/2022 - Trình ĐHCĐ thông qua việc gia hạn chuyển niêm
yết từ UpCOM sang HSX tới 2025 so với mốc 2022
đã được AGM 2020 thông qua.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 2.716 tỷ VNĐ (+13,4% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế:400 (+34,2% yoy)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 3.310 (+14,7% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 308 (-23% yoy)
Cổ tức:
- 2020: 8%
- 2021: 12%

- Trong 2021, mặc dù KQKD của Công ty nhìn chung là khá tích cực, tuy nhiên,
mảng kinh doanh thuốc BVTV vẫn đóng vai trò chủ yếu trong cơ cấu lợi nhuận của
Công ty, chiếm 79% LN gộp.
- Do đó, việc Syngenta (đóng góp 30% doanh thu mảng thuốc, theo Công ty) chấm
dứt hợp tác chiến lược phân phối độc quyền các sản phẩm trung cao cấp với LTG
sẽ khiến cho triển vọng kinh doanh 2022 đối mặt với nhiều thách thức. Ngoài ra,
việc phong tỏa chống dịch tại TQ từ đầu năm cũng khiến giá cả các hoạt chất
thành phần (VN chủ yếu nhập khẩu từ TQ) tăng mạnh do sản xuất bị ảnh hưởng,
từ đó cũng sẽ gây áp lực lên các nhà sản xuất thuốc BVTV tại Việt Nam.
- Hiện tại, LTG đang giao dịch tại mức P/E forward 2022 là 10x và với những khó
khăn trong 2022 như đã đề cập, chúng tôi khuyến nghị tiếp tục theo dõi thêm để
đánh giá về ảnh hưởng từ của sự kiện Syngenta cũng như sự cải thiện đóng góp
lợi nhuận bền vững của mảng dịch vụ nông nghiệp của LTG.
- Trong năm 2021, BIC vẫn giữ được mức tăng trưởng tốt, trong khi đó bảo hiểm
Con người ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu nghiệp vụ. Tuy nhiên,
các nghiệp vụ khác như Tài sản, Ô tô tăng trưởng thâp hơn bình quân thị trường
khiến tỷ trọng giảm mạnh. Các nhóm nghiệp vụ có tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc
độ tăng trưởng doanh thu gốc bao gồm: Tàu thủy 19,4%, con người tăng 29,2%,
hàng hóa 38,4%. Nhờ giãn cách và đẩy mạnh khai thác qua Bancas, tỉ lệ bồi
thường của BIC giảm xuống rất thấp, chỉ còn 27,8% (từ mức 34,1% trong năm
2020).
- Trong bối cảnh lãi suất thấp làm giảm hiệu quả đầu tư tiền gửi, BIC đã đẩy mạnh
đầu tư cổ phiếu và góp vốn, giúp doanh thu tài chính đạt 304 tỷ VNĐ (+14,47%
yoy), là mức rất tốt so với trung bình ngành.
- Năm 2022, tuy kế hoạch doanh thu tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kì,
nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 23,3%. Theo BLĐ, nguyên nhân do: (1) bối cảnh
lãi suất tiền gửi thấp; (2) lợi nhuận hoạt động thấp hơn 2021 do tỉ lệ bồi thường
tăng trở lại. Đây là mức kế hoạch phù hợp với thực tế môi trường và điều kiện
kinh doanh, tuy nhiên, là tương đối thận trọng. Chúng tôi cho rằng công ty hoàn
toàn có thể vượt kế hoạch, với mức lợi nhuận có thể vào khoảng 320 tỷ VNĐ (17,5% yoy).
- Hiện tại BIC đang được giao dịch ở mức PB = 1,6x, tương đương trung bình
ngành giai đoạn trước năm 2021. Do BIC không có kế hoạch thoái vốn như các
doanh nghiệp khác trong ngành, do đó mức định giá hiện tại là tương đối phù hợp.
Với ước tính lợi nhuận của PPT là 320 tỷ VNĐ, mức giá hợp lý cho BIC trong năm
2022 là 38.600 VNĐ/cp.

BIC

17/03/2022 14/04/2022

SZL

Kết quả kinh doanh 2021
Doanh thu: 387 tỷ (+8% yoy).
LNST: 101 tỷ (tương đương 2020).
Kế hoạch kinh doanh 2022:
Doanh thu: 428 tỷ (+11% yoy)
14/03/2022 14/04/2022 LNST: 92 tỷ (-9% yoy).

Xét về triển vọng kinh doanh năm 2022, BVSC cho rằng khả năng vượt kế hoạch
kinh doanh là khả thi. Hoạt động kinh tế liên tục trở lại đảm bảo cho hoạt động cho
thuê nhà xưởng, kinh doanh các sản phẩm nhà phố tại KDC Tam An thuận lợi.
Nhìn về dài hạn, quỹ đất của SZL vẫn còn khá nhiều để khai thác i) 45ha ở KCN
Châu Đức ii) 75ha đất CCN Long Phước 1 (đã đền bù 60ha) iii) 3ha đất Long
Thành. Căn cứ theo tiến đô, dự án CCN Long Phước 1 có thể bắt đầu triển khai
vào 2023. Do đó, lợi nhuận kỳ vọng tăng trưởng nhanh hơn thay vì đi ngang trong
những năm qua. Về định giá, BVSC giả đinh LNST 2022 tương đương 2021. Theo
đó, EPS đạt 5.050 VND/cp. Cổ phiếu giao dịch ở PE,PB fw là 13,8x và 2x. Mức giá
hợp lý cho SZC sẽ khoảng 78-80.000 đồng/cp, tương ứng PB mục tiêu là 2,2-2,3
lần.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu đạt 3.362 tỷ VNĐ (+19,06% YoY), LNTT
đạt +160,02 tỷ VNĐ (+2,08% YoY) và LNST đạt
+125.818 tỷ VNĐ (+0,31% YoY).
14/03/2022 14/04/2022 Kế hoạch kinh doanh 2022:
- Doanh thu đạt 3.529 tỷ VNĐ (+4,96% YoY), LNTT
đạt +160 tỷ VNĐ (+0,00% YoY).
- Kế hoạch cổ tức bằng tiền mặt 12%.

- Nhìn chung bãn lãnh đạo PGC tỏ ra khá thận trọng trước diễn biến phức tạp của
yếu tố địa chính trị trên thế giới lên giá các sản phẩm dầu và hóa dầu trong năm
2022, đặc biệt là trước sự cạnh tranh của các nhóm sản phẩm thay thế khác như
khí LNG và CNG đối với sản phẩm LPG của doanh nghiệp. Chúng tôi cho rằng sự
thận trọng này là hoàn toàn hợp lý do đặc thù cấu trúc là thành viên của tập đoàn
Petrolimex, tập sản phẩm của PGC khá là hẹp do đó rất khó để chống chịu trước
sức ép cạnh tranh của các dòng sản phẩm khác.
-Việc giá dầu trên thế giới biến động sẽ tiếp tục tạo ra áp lực trong công tác quản
lý hàng tồn kho và lợi nhuận của doanh nghiệp theo các quý.

PGC

Kết kinh doanh 2021:
Doanh thu: 2.613 tỷ (+20% yoy)
LNST: 621 tỷ (+68% yoy).

IJC

Kế hoạch kinh doanh 2022:
Doanh thu: 2.829 tỷ (+ 8% yoy).
16/03/2022 15/04/2022 LNST: 679 tỷ (+ 9% yoy).
Cổ tức: 10%

Năm 2022, công ty vẫn duy trì lợi nhuận kế hoạch tương đương 2021. Điều này ít
nhiều phản ánh kế hoạch hoạt động của IJC vẫn chưa có những động lực đột
biến. Công ty vẫn tập trung khai thác các quỹ đất ở KDC Hòa Lợi, Sunflower 2,
khu phố thương mại Bến Cát. Chiến lược phát triển quỹ đất của IJC chưa có sự
chủ động mà vẫn còn tâm lý phụ thuộc vào quỹ đất của BCM. Điều này làm cho
triển vọng của IJC chưa có sự bức phá, trong khi, thị trường bất động sản ở Bình
Dương khả quan trong 1-2 năm vừa qua.
Ngắn hạn, BVSC đánh giá IJC khả năng hoàn thành kế hoạch đề ra i) nguồn thu
từ thu phí phục hồi trở lại ii) các quỹ đất sẵn sàng kinh doanh vẫn còn. Theo đó,
EPS 2022 là 3.120 đồng/cp. Cổ phiếu đang giao dịch mức PE & PB là 9x và 1,6.
Với định hướng phát triển đề cao sự ổn định, cổ phiếu chỉ phù hợp đầu tư khi giá
chiết khấu tương đối giá trị hợp lý. Giá hợp lý theo PE&PB cho IJC là 36.000 37.000 đồng/cp.

4

ACL

PSB

LGL

Thực hiện năm 2021:
- Doanh thu thuần đạt 1.214 tỷ đồng (+24% yoy, hoàn
thành 87% kế hoạch năm)
- LNTT đạt 48 tỷ đồng (+54% yoy, hoàn thành 60% kế
hoạch năm).
- LNST đạt 42 tỷ đồng (+50% yoy)
- Sản lượng xuất khẩu đạt 10.402 tấn (-18% yoy,
hoàn thành 61% kế hoạch năm)
18/03/2021 15/04/2022 - Đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỉ lệ 6%
mệnh giá
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu thuần 1.450 tỷ đồng (+19% so với KQKD
2021)
- LNTT 200 tỷ đồng (gấp 4 lần so với KQKD 2021)
- Dự kiến chia cổ tức ít nhất 10% mệnh giá
Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 156,14 tỷ đồng (-9% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 0,85 tỷ đồng (-65% yoy)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 175,04 tỷ đồng (+12% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 0,9 tỷ đồng (+6% yoy)

Trong năm 2021, PSB có một năm hoạt động không quá khả quan khi KQKD sụt
giảm vì địa bàn hoạt động của công ty là ở Vũng Tàu, tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng
nặng nề bởi dịch Covid-19. Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác và phát triển
mỏ gần như đóng băng, sản lượng tiêu thụ sụt giảm, các hoạt động dầu khí ngoài
khơi gặp nhiều áp lực... ảnh hưởng rất lớn đến nguồn việc của công ty.
Đồng thời, công ty còn chịu sự cạnh tranh gay gắt với nhiều đơn vị trong và ngoài
ngành như: PTSC Supply base, PVShipyard, PVC MS, VSP, Đông Xuyên... có hạ
tầng kỹ thuật, trang thiết bị đầy đủ, đồng bộ, giá thành thấp. Ngoài ra, công ty phải
trích khấu hao tài sản lớn trong khi chưa có khách hàng thuê kho bãi dẫn đến tình
hình tài chính và công tác thu hồi công nợ bị ảnh hưởng.
Trong năm 2022, PSB đã đặt ra một KHKD khá thận trọng khi các nguồn việc mới
vẫn chưa có cải thiện rõ ràng trong khi công ty vẫn còn chịu áp lực cạnh tranh gay
gắt từ các đơn vị trong và ngoài ngành. Tuy nhiên, việc giá dầu leo thang và neo
cao quanh mức 100 USD/thùng đã có tác động tích cực đến nhóm cổ phiếu dầu
khí nói chung và tác động tích cực dài hạn đến PSB nói riêng. Các hoạt động đầu
tư thăm dò khai thác sẽ được đẩy mạnh, đặc biệt là việc triển khai các dự án lớn
cho PVS trong dài hạn sẽ tạo điều kiện giúp PSB có thêm nguồn việc từ công ty
mẹ.
Tuy nhiên, PSB có thanh khoản khá thấp nên sẽ phù hợp để đầu tư lâu dài hơn
nắm giữ ngắn hạn.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 124 tỷ VNĐ (-27% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 5 (+150% yoy)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 600 tỷ VNĐ (+384% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 45 tỷ VNĐ (%800 yoy)
Cổ tức:
- 2021: 0
- 2022: 10% (dự kiến)

Trong 2021:
- LGL chưa hoàn thành các thủ tục quyết toán lô C dự án Thành Thái (Rivera Park
Sài Gòn) với UBND quận 10 để được thanh toán cũng như hạch toán số tiền
doanh thu ước tính 300 tỷ đồng
- Các thủ tục pháp lý để khởi công dự án mới hoàn thành chậm, LGL không có
nguồn thu từ việc bán các căn hộ mới
- Các dự án đáng chú ý của LGL:
Rivera Park Cần Thơ: 6.200m2 đã hoàn thành công tác GPMB
Rivera Park Mũi Né: 11,6ha, đang triển khai công tác thẩm định kế hoạch 1/500
Rivera Premier Hạ Long: 12.000m2 với tổng mức đầu tư dự kiến 2.600 tỷ đồng,
đã phê duyệt 1/500
Kim Bôi: 200ha đang được triển khia lập quy hoạch phân khu 1/2000.
Kế hoạch 2022:
Hoàn thành thủ tục pháp lý triển khai Rivera Park Cần Thơ trong quý IV 2022
Hoàn thành 1/500 và quyết định giao đất Rivera Park Mũi Né trong quý IV 2022
Hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư Rivera Premier Hạ Long
Hoàn thành 1/2000 dự án Kim Bôi
Hoàn thành thủ tục quyết toán lô C dự án Thành Thái để ghi nhận doanh thu 300
tỷ đồng còn lại từ dự án này.
Kế hoạch doanh thu 2022 với 50% đến từ dự án trên và 300 tỷ đồng còn lại kỳ
vọng đến từ doanh thu tài chính và doanh thu khác
Hiện tại LGL đang được giao dịch với mức PB là 0.7x thấp hơn so với PB trung
bình của ngành BĐS do lợi nhuận của LGL từ 2018 đến nay đều giảm dần qua
các năm do việc khó khăn trong việc mở bán và triển khai xây dựng các dự án
mới. Nhà đầu tư cần quan sát sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc triển khai dự
án và công tác giải quyết các thủ tục pháp lý để mở bán dự án mới trong thời gian
tới.

28/02/2022 15/04/2022

15/03/2022 15/04/2022

- ACL chủ yếu xuất khẩu sản phẩm cá tra sang thị trường Nam Mỹ, Trung Đông,
Châu Á. Doanh thu thuần và LNST tuy không đạt kế hoạch đề ra, tuy nhiên vẫn ghi
nhận tăng trưởng 2 chữ số trên nền thấp của năm 2020.
- ACL dự kiến sẽ tiếp tục tập trung vào nuôi trồng và chế biến thủy sản xuất khẩu
thay vì lấn sân sang mảng kinh doanh khác. Doanh nghiệp hiện chỉ sở hữu 1 công
ty con trong cùng lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy sản.
- Dựa trên kịch bản ACL đạt được kế hoạch lợi nhuận đề ra, EPS tương ứng là
3.987, 2022 P/E đạt 5x, thấp hơn nhiều so với mức Forward P/E lịch sử là 12,5x.
Tuy nhiên BVSC lưu ý đây là mức P/E dựa trên EPS kế hoạch cao đột biến, và
doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn để mở rộng biên lợi nhuận trong bối cảnh (1)
giá cá nguyên liệu tăng mạnh lên mức 32.000-33.000 VNĐ/kg do sự thiếu hụt
nguồn cung ở vùng ĐBSCL, và (2) giá cước tàu vận chuyển chưa có dấu hiệu hạ
nhiệt, và (3) doanh nghiệp có quy mô nhỏ và chủ yếu xuất khẩu ở thị trường
ngách, vì vậy có nhiều khó khăn hơn trong việc thỏa thuận san sẻ chi phí với
khách hàng. Do đó, BVSC cho rằng nhà đầu tư cần cẩn trọng khi nắm giữ vào mã
ACL dựa trên kì vọng LNTT đột biến.
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SGT

SHI

VGS

Kết kinh doanh 2021:
Doanh thu: 710 tỷ (+50% yoy)
LNTT: 85 tỷ (+580% yoy).
Kế hoạch kinh doanh 2022:
Doanh thu: 2.500 tỷ (+ 251% yoy).
LNTT: 300 tỷ (+ 253% yoy).
Kế hoạch tăng vốn:
18/03/2022 15/04/2022 - Phát hành cổ đông hiện hữu: 74 triêu cổ phần (1:1),
giá 10.000 VND/cp.
- Phát hành riêng lẻ: 75 triêu cổ phần, giá phát hành
là trung bình 20 phiên và không thấp hơn GTSS.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 7.199 tỷ đồng (+29% YoY)
- Lợi nhuận sau thuế: 71 tỷ đồng (+60% YoY)
Cổ tức:
- 2021: 5% bằng tiền mặt

- SHI có 5 mảng hoạt động, trong đó, doanh thủ chủ yếu đến từ 2 mảng chính là
(1) sản xuất và kinh sản phẩm gia dụng; (2) sản xuất và kinh doanh sản phẩm
công nghiệp. Cơ cấu hoạt động của SHI tương đối cồng kềnh với 17 công ty con
trực tiếp và gián tiếp, 2 công ty liên kế khiến chi phí bán hàng và quản lý doanh
nghiệp của SHI tương đối cao. Biên gộp/DTT trung bình khoảng 13% thì
SG&A/DTT chiếm khoảng 8%.
- SHI thực hiện thâu tóm Công ty CP Sản xuất-Kinh doanh Toàn Mỹ năm 2018 và
bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường khu vực miền Nam và tận dụng công suất
chưa sử dụng hết, điều này giúp duy trì đà tăng trưởng DT trong giai đoạn vừa
qua.
- KQKD các mảng kinh doanh chính:
+ Mảng hàng gia dụng doanh thu thuần đạt 4.085 tỷ đồng (+13,1% YoY).
Dự báo giá NVL đầu vào chính là thép không gỉ (giá thép và niken tăng mạnh)
khiến biên lợi nhuận của mảng này trong 2022 tiếp tục bị ảnh hưởng và Biên LN
suy giảm.
+ Mảng sản phẩm công nghiệp: Doanh thu thuần đạt 2.912 tỷ đồng
(+99,3% YoY). Chủ yếu sản xuất ống thép inox, gia công cuộn cán inox và biên lợi
nhuận tương đối thấp (Biên LN gộp dưới 9%). Được hưởng lợi từ hàng tồn kho
khi giá inox tăng lên trong năm 2022.
- Tổng quan nhận định: DT năm 2022 của SHI dự kiến có tăng trưởng, hồi phục
sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, sản lượng tiêu thụ trong nước và xuất
khẩu tăng trưởng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy biên lợi nhuận của SHI sẽ bị ảnh
hưởng tiêu cực trong năm 2022 khi giá NVL đầu vào tăng. SHI cũng đang sử
dụng nợ vay khá lớn và chủ yếu là vay ngắn hạn, tỷ lệ Tổng nợ/ Tổng tài sản ở
mức 76,7%. Chi phí lãi vay của SHI năm 2021 là 160 tỷ đồng là áp lực đến khả
năng thanh toán của doanh nghiệp. P/E forward năm 2022 của SHI ở mức 30 lần,
SHI không là cơ hội đầu tư hấp dẫn ở vùng giá hiện tại.

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu: 6.694 tỷ đồng (-0,01% YoY)
- Lợi nhuận trước thuế: 156 tỷ đồng (+25,5% YoY)
Kế hoạch 2022:
- Doanh thu: 7.000 tỷ đồng (4,5% YoY)
- Lợi nhuận trước thuế: 125 tỷ đồng (-19,9% YoY)
Cổ tức:
- 2021: 10% bằng tiền mặt
- 2022: 15% bằng cổ phiếu.

- Mảng thép: hoạt động chính là sản xuất ống thép và tôn. Công suất sản xuất ống
thép và tôn là 600.000 tấn/năm, công suất sản xuất thép xây dựng là 700.000
tấn/năm (sản xuất từ phôi thép xây dựng và HRC) Với kịch bản cơ sở giá thép xây
dựng trung bình năm 2022 là 14,5 triệu đồng/tấn (-9,3% YoY) và HRC ở mức 17
triệu đồng/tấn (-11,4% YoY), kết quả kinh doanh năm 2022 mảng thép dự báo sẽ
giảm so với năm 2021. Cụ thể, ước tính LNST của VGS năm 2022 khoảng 100 tỷ
đồng (-22% YoY).
- Mảng BĐS: Hiện VGS đang triển khai dự án Việt Đức Legend City tại huyện Bình
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc nằm trên nút giao thông trục chính giữa KĐT Mê Linh và
QL2. Tổng diện tích dự án 620.798 m2. Mật độ xây dựng 43%. Đất ở 235.784 m2
bao gồm Chung cư, nhà liền kề, biệt thự và Shophouse. Tiến độ dự án: đã có bản
đồ quy hoạch 1/500. Dự án giai đoạn 1 (23ha) vẫn đang trong quá trình triển khai
xây dựng cơ sở hạ tầng. Dự kiến bàn giao phải sang năm 2023. chúng tôi ước
tính LNST có thể ghi nhận của giai đoạn 1 khoảng 500 tỷ đồng. Nếu VGS tiếp tục
triển khai giai đoạn 2 (diện tích 39ha), LNST ước tính có thể thu được khoảng 847
tỷ đồng.
- VGS dự kiến năm 2022 có KQKD đi lùi trong 2022. Tuy nhiên, trong 2023, VGS
có thể ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đột biến từ dự án Legend city, ước tính
500 tỷ đồng cho giai đoạn 1. Đây là khoản lợi nhuận bất thường tương đối lớn đối
với VGS. Chúng tôi đánh giá VGS cũng là cơ hội tương đối hấp dẫn với thời gian
nắm giữ đến năm 2023.

23/03/2022 15/04/2022

29/03/2022 16/04/2022

BVSC cho rằng SGT đang có những chuyển biến mới và định hướng tham vọng
hơn trong thời gian vừa qua. Sự phát triển mạnh của KBC trong 2020-2021 có lẽ
tạo thêm động lực cho ban lãnh đạo trong việc định hình lại hoạt động cho SGT.
Với kế hoạch huy động vốn lớn trong 2022, SGT thực hiện thành công sẽ tạo
nguồn vốn cho các dự án KCN mà công ty có chủ trương đầu tư như Nam Tân
Lập (244ha, Long An), CCN Tân Phú 1,2 (131ha, Thái Nguyên), CCN Lương Sơn
(34ha, Thái Nguyên), KCN Tân Lập (654ha, Long An, do cty liên kết đầu tư)...
Điểm lưu với SGT là quỹ đất sạch hiện hữu chủ yếu là KCN Đại Đồng Hoàn Sơn
GD2 (95ha), đang đền bù và dự kiến cho thuê 40ha trong 2022. Quỹ đất hiện hữu
vẫn tương đối khiêm tốn. Do đó, cơ hội đầu tư trong ngắn hạn vẫn chưa thât sự
thuyết phục. Nhất là, cổ phiếu SGT gia tăng gấp 3 lần trong 2021 với định giá PB
2021 là 3,3 lần là phù hợp.
Về quan điểm đầu tư, BVSC cho rằng năm 2022 là năm nhiều điểm mới với SGT.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ tăng vốn, và phát triển quỹ đất của SGT. Các
quỹ đất được đưa vào sẽ là động lực để việc phát triển trong tương lai & gia tăng
sự hấp dẫn trong định giá.
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BAB

Kết quả kinh doanh 2021:
- LNTT đạt 904 tỷ (tăng trưởng 23,7%)
- Tăng trưởng tín dụng đạt 9,3%. Tăng trưởng huy
động đạt 6,9%.
Kế hoạch 2022:
11/03/2022 16/04/2022
- Tăng trưởng tín dụng 10%. Tăng trưởng huy động
9%. Tăng trưởng tổng tài sản 8,4%.
- Kế hoạch LNTT là 1.000 tỷ (tăng trưởng 10,6%).
- Tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5% (năm 2021 là 0,77%).
- Kế hoạch cổ tức năm 2021: cổ phiếu 8%

Giả định BAB hoàn thành kế hoạch năm 2022, BAB đang giao dịch ở mức P/B
năm 2022 là 1,68x, tỏ ra kém hấp dẫn so với mức tăng trưởng tương đối thấp và
tỷ lệ lợi nhuận ROAE ở mức thấp là 8,46% và quy mô ngân hàng nhỏ, cũng như
thanh khoản của cổ phiếu ở mức rất thấp (KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
20.795 cổ phiếu). Điểm nổi bật của BAB là chất lượng tài sản, thể hiện qua tỷ lệ
nợ xấu NPL duy trì bền vững ở mức 0,63-0,77% trong 5 năm gần đây nhất. Ngân
hàng cũng tích cực trích lập dự phòng, chi phí tín dụng xu hướng tăng từ 0,9%
năm 2019 lên 1,25% năm 2021.

BSR

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu đạt 102.130 tỷ VNĐ (+74,13% YoY),
LNTT đạt +6.940,70 tỷ VNĐ ( tương đương 696,50%
Kế hoạch năm 2021), LNST đạt 6.683,50 tỷ VNĐ
(tương đương 664,77% kế hoạch năm 2021). Sản
lượng sản xuất đạt 6,53 triệu tấn các dòng sản phẩm,
tương đương 100,5% kế hoạch.
Kế hoạch kinh doanh 2022:
- Doanh thu đạt 91.677,70 tỷ VNĐ (-10,23% YoY),
LNTT đạt +1.370,7 tỷ VNĐ (-80,25% YoY), LNST đạt
1.295,44 tỷ VNĐ (-80,62% YoY). Sản lượng sản xuất
22/03/2022 22/04/2022 và tiêu thụ ở mức 6.49 triệu tấn các dòng sản phẩm.
Ước tính kết quả kinh doanh quý 1/2022:
- Q1/2022, BSR sản xuất ra 1.65 tấn sản phẩm tương đương 103,2% kế hoạch, sản lượng tiêu thụ ở
mức 1.59 triệu tấn sản phẩm - tương đương 99,7%
kế hoạch quý 1/2022.
- Tổng doanh thu quý 1/2022 đạt 35.471 tỷ VNĐ
tương đương với 38,69% kế hoạch của cả năm 2022,
LNTT đạt 2.164 tỷ VNĐ (+17,05% YoY và tương
đương 157,88% kế hoạch năm 2022), LNST đạt
2.029 tỷ VNĐ (+9,29% YoY và tương đương
156,63% kế hoạch năm 2022).

- Việc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine, phần nào cũng đã giúp cho spread
giữa dầu thô và các dòng sản phẩm xăng dầu tinh luyện tăng mạnh trong quý 1,
điều này đã góp phần tăng mạnh lợi nhuận của BSR trong quý 1 - so với kế
hoạch.
- Tuy nhiên, quan sát những động thái kìm hãm giá dầu cũng như tiến độ đàm
phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, chúng tôi kỳ vọng hoạt động này làm cho
spread giữa giá dầu thô và các sản phẩm xăng như RON 95, RON 92 sẽ dần có
sự ổn định trở lại nhưng vẫn sẽ ở mức cao, do sự thiếu hụt xăng tại các nhà máy
lọc dầu châu Âu cũng như sự hạn chế xuất khẩu xăng của Trung Quốc.
- Thêm vào đó,với việc nền kinh tế hoạt động trở lại cùng với các hoạt động du
lịch giữa các quốc gia dự kiến sẽ dần tăng mạnh về cuối năm, cùng với việc các
máy bay phải bay thêm giờ để tránh không phân Nga, chúng tôi kỳ vọng spread
giữa dầu thô và sản phẩm Jet A1 của BSR sẽ có sự mở rộng tích cực trong năm
2022 so với thời điểm cuối năm 2021 và đầu năm 2022.
- Dựa trên phương pháp DCF với giả định giá dầu biến động quanh vùng 100
USD/thùng trong năm 2022, trước khi có sự hạ nhiệt từ năm 2023, mức giá mục
của BSR là 35.538 VNĐ/cổ phiếu.

PTV

Kết quả kinh doanh 2021:
- Doanh thu đạt 245,27 tỷ VNĐ (-40,03% YoY), LNTT
đạt +2,71 tỷ VNĐ (+903,70% YoY), LNST đạt 1,50 tỷ
VNĐ.
18/03/2022 23/04/2022
Kế hoạch kinh doanh 2022:
- Doanh thu đạt 350,00 tỷ VNĐ (+42,70% YoY), LNTT
đạt +7,50 tỷ VNĐ (+176,75% YoY), LNST đạt 6,60 tỷ
VNĐ (+340% YoY)

- Với việc nền kinh tế mở cửa trở lại và giá dầu neo cao ở vùng 100 USD/thùng,
sẽ thúc đẩy các hoạt động thương mại và khai thác dầu khí, do đó chúng tôi cho
rằng trong năm 2022, kết quả PTV sẽ có sự hồi phục tích cực. Do đó kế hoạch
kinh doanh năm 2022 của doanh nghiệp đề ra có khả năng cao hoàn thành được.
- Tuy nhiên, với biên lợi nhuận mỏng, năm 2022, doanh nghiệp vẫn có rủi ro chịu
lỗ do tác động từ việc trích lập dự phòng dẫn đến chi phí quản lý doanh nghiệp
tăng.
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Báo cáo lần đầu | QTP

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

Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm

Thép, Phân bón, Dầu khí

Cảng, Vận tải biển

nguyenduchoang@baoviet.com.vn

nguyenhuynhbaotram@baoviet.com.vn

Trần Tuấn Dương
Tiện ích công cộng, Cao su tự nhiên, VLXD
trantuanduong@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 08 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
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