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Duy trì hoạt động kinh doanh ổn định mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình

OUTPERFORM

Khuyến nghị
Giá kỳ vọng (VNĐ)

73.188

Giá thị trường (22/6/2022)

60.600

Lợi nhuận kỳ vọng

20,8%

dịch bệnh
Tổng doanh thu thuần đạt 6.491,9 tỷ đồng (+16% yoy) trong đó doanh thu mảng gỗ
đạt 3.436,0 tỷ đồng (chiếm 52,9%); mảng ô tô đạt 1.010,6 tỷ đồng (chiếm 15,6%);
mảng đá đạt 1.444,1 tỷ đồng (chiếm 22,2%) và mảng BĐS đạt 511,5 tỷ đồng (chiếm
7,9%). Doanh thu 2021 tăng trưởng so với năm 2020 chủ yếu là do mảng gỗ tăng
trưởng 15,9% yoy và việc bắt đầu ghi nhận KQKD từ dự án chung cư Phu Tai

THÔNG TIN CỔ PHẦN
Sàn giao dịch

HSX

Residence.

Mảng gỗ dự báo duy trì tăng trưởng nhưng tốc độ chậm lại

Khoảng giá 52 tuần

59.000-92.060

Hoạt động kinh doanh chế biến gỗ đóng góp khoảng 52,84% doanh thu thuần trong

Vốn hóa

4.946 Tỷ VNĐ

năm 2021. BVSC dự báo tăng trưởng xuất khẩu của PTB sẽ chậm lại do nhu cầu

68.038.403

ở thị trường Mỹ giảm sút cũng như giá bán đã hạ nhiệt. Giá NVL đầu vào tăng và

232.930

giá bán hỗ trợ khách hàng do cước vận tải vẫn duy trì ở mức cao gây áp lực lên

% sở hữu nước ngoài

19%

biên LNG của mảng gỗ. BVSC dự đoán, doanh thu mảng gỗ 2022 đạt 3.515 tỷ

Room nước ngoài

49%

đồng (+2,3% yoy) so với mức +15% năm trước. Biên LNG đạt 22,1% so với mức

SL cổ phiếu lưu hành
KLGD bình quân 10 ngày

Giá trị cổ tức/cổ phần

500

Tỷ lệ cổ tức/thị giá

23,3% của năm 2021.

0,7%

Beta

1,03

Tăng trưởng mảng đá phụ thuộc vào nhà máy thạch anh nhân tạo mới
Dự án bột thạch anh nhân tạo công suất 65.000 tấn/năm vào Q2.2022 sẽ giúp đảm

BIẾN ĐỘNG GIÁ

bảo NVL đầu vào cho nhà máy thạch anh nhân tạo, công suất 450.000 m2/năm.
Tuy nhiên, KQKD sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng xâm nhập thị trường xuất khẩu,

VNĐ/CP

Cổ phiếu
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Sau một thời gian dài PTB trả cổ tức tiền mặt với tỉ lệ 20% -25% qua các năm, 2022

20.000

400.000

là năm đầu tiên PTB trả mức cổ tức tiền mặt chỉ 5% và 40% bằng cổ phiếu. Tích

-

cực tăng vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu thể hiện quyết tâm của doanh nghiệp đẩy

-

chủ yếu là Mỹ.

Quyết tâm phát triển mảng bất động sản

mạnh định hướng phát triển mảng mới là BĐS gồm hai dự án là Chung cư Hoàng
Văn Thụ và Long Vân 4. Năm 2022, BVSC dự báo PTB tiếp tục ghi nhận 964,2 tỷ
YTD
PTB
VNIndex

4,4%
-18,9%

1T

3T

6T

-0,2% -11,4%

-0,6%

-0,3% -17,8% -16,3%

đồng doanh thu và 391,6 tỷ đồng LNG từ dự án Phu Tai Residence.

Khuyến nghị và định giá
Chúng tôi nhận thấy nhiều tiềm năng tăng trưởng của PTB trong 2022, với quyết
tâm phát triển ngành mới là BĐS trên thành công bước đầu là chung cư Phu Tai
Residence; cũng như phát triển mảng đá thạch anh nhân tạo. BVSC sử dụng

Chuyên viên phân tích

phương pháp định giá SoTP, so sánh PB và PE để xác định giá trị hợp lý của PTB.

Trần Phương Thảo

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với PTB tại thời điểm hiện tại với mức giá hợp

(84 24) 3928.8080 ext 207
thaotp@bvsc.com.vn

lý là 73.188 đồng/cp với mức PE forward là 7,7x; upside 20,8% so với giá đóng cửa
ngày 22/6/2022.
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Cập nhật kết quả kinh doanh
Năm 2021
Nhìn chung năm 2021, PTB vẫn duy trì hoạt động kinh doanh ổn định mặc dù bị ảnh hưởng bởi
tình hình dịch bệnh. Tổng doanh thu thuần đạt 6.491,9 tỷ đồng (+16% yoy) trong đó doanh thu
mảng gỗ đạt 3.436,0 tỷ đồng (chiếm 52,9%); mảng ô tô đạt 1.010,6 tỷ đồng (chiếm 15,6%); mảng
đá đạt 1.444,1 tỷ đồng (chiếm 22,2%) và mảng bất động sản (BĐS) đạt 511,5 tỷ đồng (chiếm
7,9%). Doanh thu 2021 tăng trưởng so với năm 2020 chủ yếu là do mảng gỗ tăng trưởng 15,9%
yoy và việc bắt đầu ghi nhận KQKD từ dự án chung cư Phu Tai Residence.
Ở thị trường Nội địa, doanh thu đạt mức 2.973,93 tỷ đồng tăng 21,49% so với năm 2020 đóng góp
hơn 45% vào cơ cấu doanh thu. Địa bàn kinh doanh chủ yếu của PTB nằm tại các tỉnh như Phú
Yên, Bình Định, Đồng Nai, TP.HCM và Đà Nẵng. Trong đó, Bình Định là tỉnh dẫn đầu với tỷ trọng
cao nhất là 66,59% tổng doanh thu trên toàn thị trường. Tiếp theo đó là Đồng Nai và Đà Nẵng lần
lượt ở vị trí thứ 2 và thứ 3 với tỷ trọng lần lượt là 16,54% và 10,81% tổng doanh thu trên toàn thị
trường. Ở thị trường xuất khẩu ghi nhận doanh thu tăng đạt mức 3.518,02 tỷ đồng, tăng 11,50%
so với năm ngoái và đóng góp vào cơ cấu cơ cấu doanh thu hơn 54%. Thị trường xuất khẩu chủ
yếu của PTB vẫn là Mỹ. Khi Mỹ bước vào đại dịch, trạng thái “work from home” thay đổi thói quen
tiêu dùng, nhu cầu xây dựng, sửa chữa nội thất tăng nhanh. Cùng với, đứt gãy nguồn cung gỗ và
sản phẩm gỗ (G&SPG) do thiếu nhân lực cũng như vấn đề logistic (đặc biệt là từ Canada) đã làm
giá G&SPG tăng nhanh, gấp 3 lần so với mức ở năm 2019 và đạt đỉnh vào tháng 5.2021. Hai yếu
tố này giúp các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ của PTB tăng trưởng cả về lượng và về giá.
Giá vốn hàng bán trong năm 2021 tăng mạnh lên tới 5.039,39 tỷ đồng, tăng 12,93% so với năm
2020. Chi phí bán hàng tăng 30,41% đạt mức 550,50 tỷ đồng trong năm 2021 do chi phí nguyên
liệu, vật liệu tăng hơn 35 tỷ đồng, chi phí dịch vụ mua ngoài tăng hơn 25 tỷ chủ yếu bị ảnh hưởng
bởi giá cước vận chuyển tăng cao. Lợi nhuận thuần năm 2021 đạt 525,9 tỷ đồng (+38,6% yoy)
chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của mảng gỗ (với biên LNG đạt 23,3%) và mảng BĐS (với biên
LNG đạt 40,6%).
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Nguồn: PTB, BVSC tổng hợp
Quý 1 năm 2022
Quý 1.2022, tổng doanh thu và lợi nhuận của PTB lần lượt đạt 1.722,5 tỷ đồng (+22,6% QoQ) và
145,6 tỷ đồng (+42,1% QoQ). Chi tiết như sau:
Mảng

Giá vốn hàng bán

Doanh thu
Q1.2022

Q1.2021

Q1.2022

Q1.2021

Lợi nhuận gộp
Q1.2022

Notes

Q1.2021

Với 89,9% doanh thu mảng gỗ tới từ hoạt động xuất
khẩu với hơn 70% doanh thu đến từ thị trường Mỹ.
Các đơn hàng tới Mỹ của PTB vẫn ổn định về lượng
và về giá. Nhà máy Bình Định mới hoạt động khi
Gỗ

951,7

831,7

731,9

627,2

219,8

204,5

nhu cầu về lượng tăng cao nên PTB không khó
khăn trong việc hoàn thành các đơn hàng. Biên
LNG giảm từ 24,6% về 23,1% trong quý I năm nay,
cho thấy sự chậm lại của thị trường xuất khẩu.

QoQ

14%

17%

7%
Tình hình kinh doanh mảng ô tô khởi sắc rõ nét, khi
2021 tình hình kém khả quan do các trở ngại của
dịch Covid-19. Nhà nước thực hiện chính sách giảm

Ô tô

261,1

204

251,8

196,9

9,3

7,1

phí trước bạ ô tô lắp ráp trong nước 50% từ cuối
11.2021 tới hết 31.5.2022, giúp kích thích nhu cầu
mua ô tô.

QoQ

28%

28%

31%
Mảng đá ốp lát trong nước gặp nhiều khó khăn khi
cạnh tranh cao và có nhiều sản phẩm thay thế hiện

Đá

333,3

339,8

231,2

238,0

102,1

101,8

hữu dẫn tới tình hình kinh doanh không thuận lợi.
Nhà máy thạch anh nhân tạo mới vẫn chưa đem lại
lợi nhuận trong quý 1.

QoQ
BĐS

-2%

-3%

0%

147,4

86,5

60,9

0

Ghi nhận KQKD từ dự án Phu Tai Residence.

Các yếu tố hỗ trợ, rủi ro tác động tới hoạt động sản xuất
kinh doanh
PTB hoạt động trong bốn lĩnh vực kinh doanh chính là gỗ, đá, ô tô và BĐS. Trong đó, năm 2021
là năm đầu tiên công ty ghi nhận KQKD từ hoạt động phát triển và kinh doanh BĐS. Sau một thời
gian dài PTB trả cổ tức tiền mặt với tỉ lệ 20% -25% qua các năm, 2022 là năm đầu tiên PTB trả
mức cổ tức tiền mặt chỉ 5% và 40% bằng cổ phiếu. Tích cực tăng vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu thể
hiện quyết tâm của doanh nghiệp đẩy mạnh định hướng phát triển mảng mới là BĐS gồm hai dự
án là Chung cư Hoàng Văn Thụ và Long Vân 4; hay mảng đá thạch anh nhân tạo.
Mảng gỗ
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BVSC dự báo tăng trưởng xuất khẩu của PTB sẽ chậm lại. Giá NVL đầu vào tăng khoảng 7-8%
và giảm giá bán hỗ trợ khách hàng; do cước vận tải vẫn duy trì ở mức cao; hai điều này sẽ gây
áp lực lên biên LNG của mảng gỗ. Ngoài ra, mảng gỗ của PTB có rủi ro bị Mỹ áp dụng các biện
pháp phòng vệ thương mại. Doanh thu mảng gỗ năm 2022 ước đạt 3.515 tỷ đồng (+2,3% yoy) so
với mức +15% năm trước. Biên LNG đạt 22,1% so với mức 23,3% của năm 2021.
Tăng trưởng xuất khẩu của PTB dự kiến chậm lại do:
•

giá bán tại Mỹ sụt giảm: giá bán buôn gỗ nguyên liệu tại Mỹ bắt đầu giảm từ giữa tháng 3
và giảm mạnh tới 40% trong 3 tuần cuối tháng 5;

•

rủi ro cạnh tranh từ các sản phẩm Trung Quốc: ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông
báo có thể hủy bỏ một số thuế đối với những hàng hóa từ Trung Quốc như bỉm, quần áo
và đồ nội thất để kiềm chế lạm phát.

Cơ sở dự báo giá NVL đầu vào tăng do nhu cầu khai thác gỗ tăng cao trong khi gỗ lại là nguồn tài
nguyên có hạn. Nguồn tài nguyên gỗ sẽ tự nhiên có thể rơi vào tình trạng khan hiếm, khi đó chi
phí đầu vào sẽ tăng lên. Cụ thể, trong năm vừa qua, các loại gỗ nguyên liệu phổ biến là keo, bạch
đàn, cao su đều tăng từ 15-20% so với cùng kỳ. Đối với nguồn gỗ nhập khẩu, giá đầu vào cũng
tăng khoảng 13% so với cung kỳ do nhu cầu sử dụng đồ gỗ tăng mạnh và nguồn cung giảm do
giãn cách và khu vực khai thác dùng để phòng chống dịch. Giá nguyên vật liệu gỗ đầu vào chiếm
khoảng 30% giá thành sản phẩm của PTB, trong thời gian vừa qua, cùng với đà tăng của giá gỗ
NVL trên thế giới, chi phí NVL đầu vào của PTB tăng khoảng 7%. PTB khá chủ động với hơn 70%
dùng gỗ trong nước và 30% còn lại chủ yếu là nhập từ Paraguay, Uruguay và Brazil. PTB không
phải chịu phí vận chuyển các đơn hàng xuất khẩu, tuy nhiên PTB vẫn giảm giá bán để hỗ trợ khách
hàng do tình hình giá cước vận chuyển tăng. Lãnh đạo PTB cho biết, một số khách hàng lớn của
PTB với các đơn hàng lớn và thường xuyên, như Carrefour, khách hàng chủ động đặt trước
container đi Mỹ cho cả năm. Do đó, đạt được mức cước thấp hơn khoảng 50% so với khách lẻ.
Dự báo KQKD mảng gỗ 2022 như sau:
Triệu đồng

2021

2022F

Doanh thu

3.436.036

3.514.933

15,0%

2,3%

2.635.063

2.737.649

13,9%

3,9%

Notes
- Thị trường xuất khẩu dự báo sẽ không

yoy (%)
COGS
yoy (%)

thuận lợi như 2021.

- Biên LNG giảm do dự báo giá bán các đơn
hàng sang Mỹ sẽ có thay đổi về giá theo giá
GP

800.973

777.284

chung. Chi phí NVL đầu vào tăng cao kèm
hỗ trợ giá bán cho khách hàng do cước vận
tải tăng cao.

yoy (%)
GPM

18,9%

-3,0%

23,3%

22,1%
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Rủi ro xuất khẩu gỗ của bị Mỹ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại: mảng gỗ chịu sự
kiểm soát một cách thường xuyên với nguồn gốc gỗ hợp pháp đưa vào sử dụng như Lacey hay
Flegt nhằm quản lý thương mại lâm sản khi xuất khẩu sang Mỹ hoặc Châu Âu. Theo như thống
kê từ tổng cục hải quan, tăng trưởng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) tháng 8, 9, 10 của
2021 đều âm và tháng 11, 12 tăng trưởng chậm so với cùng kỳ 2020. Hơn 60% giá trị xuất khẩu
G&SPG của Việt Nam là tới thị trưởng Mỹ. Do Covid-19, do thiếu nhân công, tăng giá vận chuyển,
tăng nhu cầu sửa chữa và làm mới nội thất trong nhà, làm cho giá G&SPG tại Mỹ tăng phi mã và
đạt đỉnh vào tháng 5.2021. Trong 4 tháng đầu năm 2022, mặc dù không giữ được tăng trưởng
mạnh như những năm trước nhưng vẫn giữ được tăng trưởng dương 6,7% so với 4 tháng đầu
năm 2021. Số liệu cho thấy, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu G&SPG không còn bùng nổ như cuối
2020 đầu 2021. Có thể thấy, việc tăng trưởng phi mã vào thị trường Mỹ của Việt Nam như năm
2021 khó có thể đạt được.
USD
Tháng

2020
Giá trị

2021
MoM

Giá trị

2022
MoM

Giá trị

MoM

Tháng 1

842.292.588

-15,2%

1.355.434.567

60,9%

1.549.310.749

14,3%

Tháng 2

774.784.126

92,6%

938.567.012

21,1%

882.296.821

-6,0%

Tháng 3

998.979.877

13,2%

1.531.275.789

53,3%

1.159.196.977

-24,3%

Tháng 4

698.989.340

-18,5%

1.419.647.053

103,1%

1.589.925.033

12,0%

Tháng 5

776.493.818

-14,5%

1.436.886.897

85,0%

na

na

Tháng 6

955.072.693

16,6%

1.577.738.705

65,2%

na

na

Tháng 7

1.138.545.986

30,9%

1.333.391.270

17,1%

na

na

Tháng 8

1.162.836.995

23,0%

811.539.372

-30,2%

na

na

Tháng 9

1.159.974.305

34,5%

701.230.700

-39,5%

na

na

Tháng 10

1.283.344.747

23,9%

950.887.932

-25,9%

na

na

Tháng 11

1.241.982.725

29,2%

1.272.488.623

2,5%

na

na

Tháng 12

1.338.656.257

20,1%

1.430.178.820

6,8%

na

na

Nguồn: Tổng cục hải quan, BVSC tổng hợp

Ngày 24/5/2022, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã khởi xướng điều tra xem xét tủ gỗ nhập khẩu từ
Việt Nam và Malaysia vào Mỹ sử dụng các bộ phận nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo quy định của
Mỹ, các bên có liên quan có thời hạn 30 ngày kể từ ngày khởi xướng để nộp bản bình luận và
cung cấp thông tin phản biện tới cơ quan điều tra Mỹ. Dự kiến, DOC sẽ đưa ra kết luận cuối cùng
trong vòng 120 ngày kể từ ngày khởi xướng (có thể gia hạn thêm 180 ngày nếu có lý do hợp lý).
BVSC cho rằng, USITC nhằm vào các doanh nghiệp gỗ FDI tại Việt Nam hơn là PTB. Lãnh đạo
PTB chỉ ra đây là một vấn đề đáng để đề phòng tuy nhiên không đánh giá cao mức ảnh hưởng.
Do PTB có NVL gỗ đầu vào hơn 70% là gỗ trong nước và phần còn lại nhập khẩu từ Paraguay,
Uruguay và Brazil. Tuy nhiên, PTB cũng nhận thấy, chủ nghĩa bảo hộ và kiện cáo thương mại sẽ
5
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xảy ra thường xuyên hơn, nên doanh nghiệp chủ động liên hệ với các hãng luật nước ngoài, để
kịp thời phản ứng khi chuyện kiện cáo xảy ra.
Mảng đá
Lĩnh vực khai thác, chế biến đá đóng góp khoảng 22,39% trong cơ cấu doanh thu thuần của Công
ty năm 2021. Nguyên liệu đầu vào chủ yếu là tự khai thác, đa dạng, màu sắc phong phú nên công
ty cẩn trọng trong việc lựa chọn sản phẩm để mang ra thị trường. Chi phí khai thác luôn là mối
quan tâm với phần lớn doanh nghiệp khai thác, chế biến đá. Các mỏ đá của PTB hiện tại có trữ
lượng rất lớn khoảng 53 triệu m2, chủ yếu là các mỏ đá màu và đều còn hạn khai thác trên 20
năm. Điều này giúp công ty luôn chủ động và đảm bảo nguồn cung NVL sản xuất.
Dự báo KQKD mảng đá 2022 như sau:
Triệu đồng

2021

2022F

Notes
Mảng đá ốp lát truyền thống kinh doanh ở
mức ổn định. Nhà máy thạch anh nhân tạo

Doanh thu

1.444.088

1.547.931

mới với công suất thiết kế 450.000m2/năm,
dự kiến 2022 hoạt động với 20% công suất
thiết kế

yoy (%)
COGS
yoy (%)
GP
yoy (%)

0,6%

7,2%

1.055.932

1.158.228

4,2%

9,7%

388.156

389.702

-8,0%

0,4%
Biên LNG giảm do nhà máy thạch anh nhân
tạo hoạt động không full công suất nên kém

GPM

26,9%

25,2%

hiệu quả hơn. Mảng đá ốp lát gặp nhiều áp
lực về giá và cạnh tranh gay gắt.

Trong năm 2020-2021, thị trường BĐS đình trệ do Covid, thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng
nề do các khu vực thực hiện phong tỏa, giá vận tải biển và dịch vụ logistic tăng cao gây ra nhiều
khó khăn trong khâu xuất khẩu của đá ốp lát. Hơn nữa, thị trường gạch ốp lát Việt Nam cạnh tranh
khá cao. Tổng công suất các nhà máy của cả nước khoảng 850tr m2/năm, hoàn toàn đáp ứng
nhu cầu về vật liệu ốp lát trong nước và đã xuất khẩu một lượng lớn. Hiện nay, các doanh nghiệp
vẫn nhập khẩu từ Ấn Độ, Trung Quốc, Ý và Tây Ban Nha. Áp lực từ nhiều mặt, cạnh tranh gay gắt
trong ngành, cũng như nhiều sản phẩm thay thế, xu hướng giảm giá của đá ốp lát trong nước
đang hiện hữu rõ. Cho nên, biên LNG mảng đá ốp lát của PTB giảm dần và ít tăng trưởng về
doanh thu.
Động lực tăng trưởng chính của mảng đá vẫn là nhà máy thạch anh nhân tạo mới. Dự án bột
thạch anh nhân tạo công suất 65.000 tấn/năm dự kiến sẽ hoạt động vào Q2.2022 sẽ giúp đảm
bảo NVL đầu vào cho nhà máy thạch anh nhân tạo. Nhà máy thạch anh nhân tạo với công suất

6

Báo cáo cập nhật PTB 06.2022

450.000 m2/năm dự kiến sẽ hoạt động ở mức 20% công suất vào năm 2022. Tuy nhiên, KQKD
sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng xâm nhập thị trường xuất khẩu, chủ yếu là Mỹ.
Mảng BĐS
Chung cư Phu Tai Residence là dự án BĐS đầu tiên được thực hiện bởi PTB. Năm 2021, mảng
này đã đem lại 511,5 tỷ đồng doanh thu cho PTB, với biên lợi nhuận gộp cao đạt 40,6%. Dự án
sẽ tiếp tục được ghi nhận vào KQKD của năm 2022 và 2023. Với dự án thành công đầu tiên, PTB
đẩy mạnh tiến sâu hơn vào mảng BĐS với việc tích cực tăng vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu và tiếp
tục với hai dự án là Chung cư Hoàng Văn Thụ và Long Vân 4.
Chung cư Hoàng Văn Thụ (Phú Tài 2 – Central Life): quy mô 25 tầng trên diện tích đất là
4.000m2; bao gồm 410 căn hộ với diện tích từ 35-78m2; sổ hồng lâu dài. Giá bán dự kiến tại dự
án này là khoảng 25-27 triệu/m2, giá bán này tương đương với giá bán chung cư Phu Tai
Residence đã ra hàng của PTB khoảng 27-28 triệu/m2. Hiện tại dự án đã đang nhận booking. Dự
kiến sớm nhất sẽ ghi nhận doanh thu lợi nhuận bắt đầu từ quý 1/2024.
Long Vân 4: Dự án có diện tích 31,2ha, được thực hiện từ quý I/2021 đến quý I/2028 với tổng
mức đầu tư khoảng 2.220 tỷ đồng, bởi Công ty Cổ phần Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đầu tư
và Phát triển kho bãi Nhơn Tân. Ngày 6/8/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi
tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Long Vân 4. Tháng 11/2021, CTCP Phú Tài và Công ty TNHH MTV Đầu
tư và Phát triển Kho bãi Nhơn Tân góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Khu đô thị Long Vân
4, vốn điều lệ 444 tỷ đồng. Trong đó, Phú Tài nắm giữ 85% vốn, tương đương 377,4 tỷ đồng. 15%
vốn còn lại do Kho bãi Nhơn Tân sở hữu. Hiện tại, BVSC vẫn chưa đưa Long Vân 4 vào dự báo
cũng như định giá của chúng tôi.
Dự báo KQKD mảng BĐS 2022-2025:
Đơn vị: tỷ đồng

2022F

2023F

2024F

2025F

Doanh thu

964,2

0,0

617,5

494,0

- Phu Tai Residence

964,2

0,0

-

-

-

-

617,5

494,0

Lợi nhuận gộp

391,6

0,0

367,5

294,0

- Phu Tai Residence

391,6

0,0

-

-

-

-

367,5

294,0

- Central Life

- Central Life

Mảng ô tô
Kinh doanh, phân phối xe Toyota là hoạt động đóng góp đáng kể khoảng 15,61% trong cơ cấu
doanh thu thuần của Công ty. Thị trường ô tô Việt Nam vừa trải qua một năm nhiều biến động với:
(1) dịch Covid; (2) sự khởi phát của ô tô điện phần nào tác động tới cầu; và (3) các đợt triệu hồi
xe để khắc phục lỗi nhà sản xuất. Ngoài ra, lần thứ 2 trong vòng 2 năm trở lại đây, Chính phủ ban
hành chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước. Tính toàn
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năm 2021, tổng cộng có 304.149 ô tô các loại được bán ra tại Việt Nam, cao hơn 2,5% so với mức
296.634 xe của năm 2020. Thị trường xe ô tô đang từng bước phục hồi và vượt qua khó khăn do
dịch Covid gây ra.
Trong nửa cuối 2022, khi hết hạn chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cùng với việc thiếu hụt linh
kiện đang diễn ra, thị trường ô tô Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Toyota Nhật Bản
cho biết, họ gặp phải khó khăn do tình trạng thiếu chíp bán dẫn và đã phải cắt giảm 9,7 triệu xe
trong năm nay. Toyota Việt Nam cũng gặp khó khăn tương tự như công ty mẹ. BVSC dự báo,
mảng ô tô sẽ hạ nhiệt trong nửa năm còn lại của 2022. Chúng tội dự báo, năm 2022 PTB bán
được 1.860 chiếc xe, tăng 26,4% so với 2021. BVSC dự báo, doanh thu và lợi nhuận gộp mảng
ô tô năm 2022 đạt lần lượt là 1.391,5 tỷ đồng (+37,7% yoy) và 47,9 tỷ đồng (+14,6% yoy).

Dự phóng doanh thu lợi nhuận
BVSC dự báo doanh thu năm 2022 và 2023 lần lượt là 7.958,2 tỷ đồng và 7,961,4 tỷ đồng và
LNST lần lượt là 643,0 tỷ đồng và 683,4 tỷ đồng. Với những kỳ vọng từ các mảng như sau:
•

Mảng gỗ: tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Lãnh đạo PTB chia sẻ chưa nhận thấy nhu cầu giảm
do lĩnh vực nhà ở chững lại tại các thị trường như Mỹ, Châu Âu. Điều này là do nhu cầu xây
dựng mới ở hai thị trường này giảm, nhưng nhu cầu sửa chữa tăng lên. Biên lợi nhuận gộp
mảng gỗ vẫn duy trì ở mức cao do lợi thế về các đơn đặt hàng lớn và kinh tế về quy mô.

•

Mảng đá: kỳ vọng tăng trưởng chủ yếu do nhà máy thạch anh nhân tạo mới đi vào hoạt động.
PTB đang trong những bước đầu đưa sản phẩm ra thị trường và phụ thuộc rất lớn vào việc
hấp thụ sản phẩm của thị trường Mỹ.

•

Mảng BĐS: tiếp tục ghi nhận KQKD từ dự án chung cư Phu Tai Residence. Tập trung phát
triển hai dự án mới là Hoàng Văn Thụ và Long Vân 4.

•

Mảng ô tô: phục hồi và dần dần vượt qua khó khăn do Covid gây ra. Hiện hữu rủi ro do thị
hiếu của khách hàng với các hãng xe cạnh tranh khác cũng như xe điện.
2022F

2023F

Doanh thu thuần

7.958

7.961

Giá vốn hàng bán

6.048

6.240

Lợi nhuận gộp

1.910

1.721

Chi phí bán hàng

781

517

Chi phí quản lý doanh nghiệp

251

252

45

38

Chi phí tài chính

117

131

Lợi nhuận trước thuế

821

874

Thuế thu nhập doanh nghiệp

149

161

Lợi nhuận sau thuế

643

683

Doanh thu tài chính
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BVSC dự báo doanh thu và LNST năm 2022 lần lượt đạt 7.958,3 tỷ đồng (+22,6% yoy) và 643,0
tỷ đồng (+22,3% yoy). Trong đó, đóng góp doanh thu các mảng như sau:
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000

964
512
1.011

1.398

1.444

1.573

3.436

3.515

2021

2022F

3.000
2.000
1.000
0
DT gỗ

DT đá

DT ô tô

DT BĐS
Nguồn: PTB, BVSC

Định giá
BVSC sử dụng phương pháp định giá SoTP, so sánh PB và PE để xác định giá trị hợp lý của PTB.
Kết quả, giá trị hợp lý xác định của PTB là 73.188 đồng/cp, tương ứng với mức thặng dư 0,7% so
với mức giá đóng cửa ngày 16/6/2022.
Phương pháp

Giá hợp lý

Tỷ trọng

Bình quân gia quyền

Sum of the part (SoTP)

73.613

50%

36.806

PE historical

79.025

25%

19.756

PB historical

66.502

25%

16.625

Giá mục tiêu

73.188

PE 2022 tại giá mục tiêu

7,7

PE 2022 tại giá hiện tại

7,6

Định giá theo SoTP
Giá mục tiêu theo phương pháp FCFE gồm các hoạt động kinh doanh chính là gỗ, đá và ô tô của
PTB là 67.138 đồng/cp. Cộng với giá trị NAV của hai dự án BĐS là Phu Tai Residence và Chung
cư Hoàng Văn Thụ, giá mục tiêu là 73.613 đồng/cp.
Định giá theo phương pháp so sánh
BVSC sử dụng mức PE và PB lịch sử trung bình hai năm của PTB để so sánh, do PTB là doanh
nghiệp đa ngành, khó có thể tìm được doanh nghiệp tương đồng để dùng các chỉ số tương quan
trong ngành. BVSC lựa chọn mức PE và PB mục tiêu cho PTB lần lượt là 8,3x và 1,8x. Với ngành
nghề truyền thống, PTB tăng trưởng đều đặn khó bứt lên khỏi mức định giá PE quanh mức 8x10x do đặc thù ngành xuất khẩu có định giá chiết khấu đi nhiều do có nhiều rủi ro.
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Rủi ro
Đầu ra cả ngành gỗ và ngành đá đều phụ thuộc phần nhiều vào Mỹ và Châu Âu, tình hình kinh tế
của Mỹ và Châu Âu tạo ra rủi ro không nhỏ cho PTB khi chưa có những bước tiến cụ thể trong
việc đa dạng hóa thị trường đầu ra để giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ.
Rủi ro về việc triển khai và hiệu quả của các dự án BĐS trong tương lai, do ngành BĐS hiện tại
đang gặp những khó khăn nhất định do chi phí GPMB tăng cao và rủi ro về huy động vốn.

Khuyến nghị
Chúng tôi nhận thấy nhiều tiềm năng tăng trưởng của PTB trong 2022, với quyết tâm phát triển
ngành mới là BĐS trên thành công bước đầu là chung cư Phu Tai Residence; cũng như phát triển
mảng đá thạch anh nhân tạo. BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với PTB tại thời điểm hiện tại
với mức giá hợp lý là 73.188 đồng/cp với mức PE forward là 7,7x; upside 20,8% so với giá đóng
cửa ngày 22/6/2022.
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Kết quả kinh doanh
Đơn vị (tỷ VND)

2019

2020

2021

2022F

Doanh thu thuần

5.549

5.601

6.492

7.958

(4.518)

(4.460)

(5.039)

(6.048)

1.031

1.141

1.453

1.910

16

24

61

45

Chi phí tài chính

(97)

(106)

(120)

(117)

Lợi nhuận sau thuế

457

379

526

643

Giá vốn
Lợi nhuận gộp
Doanh thu tài chính

Bảng cân đối kế toán
Đơn vị (tỷ VND)

2019

2020

2021

2022F

Tiền & khoản tương đương tiền

127

168

136

57

Các khoản phải thu ngắn hạn

739

824

929

1.122

Hàng tồn kho

1.322

1.440

1.859

1.775

Tài sản cố định hữu hình

1.638

1.712

1.894

1.635

5

10

15

15

Tổng tài sản

4.329

4.774

5.431

5.361

Nợ ngắn hạn

2.203

2.462

2.665

2.793

280

321

376

60

Vốn chủ sở hữu

1.846

1.991

2.391

2.508

Tổng nguồn vốn

4.329

4.774

5.431

5.361

2019

2020

2021

2022F

Tăng trưởng doanh thu (%)

18%

1%

16%

23%

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (%)

14%

-17%

39%

22%

19%

20%

22%

24%

8%

7%

8%

8%

ROA (%)

11%

8%

10%

12%

ROE (%)

25%

19%

22%

26%

Tổng nợ/Tổng tài sản (%)

41%

36%

36%

31%

Tổng nợ/Tổng vốn chủ sở hữu (%)

97%

86%

83%

66%

2.750

2.284

3.166

2.487

16.700

9.823

11.175

11.031

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Nợ dài hạn

Chỉ số tài chính
Chỉ tiêu
Chỉ tiêu tăng trưởng

Chỉ tiêu sinh lời
Lợi nhuận gộp biên (%)
Lợi nhuận thuần biên (%)

Chỉ tiêu cơ cấu vốn

Chỉ tiêu trên mỗi cổ phần
EPS (đồng/cổ phần)
Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Trần Phương Thảo, xin khẳng định hoàn toàn trung thực và không có động cơ cá nhân khi thực hiện báo cáo này.
Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo này được thu thập từ những nguồn tin cậy và đã được tôi xem xét cẩn thận. Tuy nhiên,
tôi không đảm bảo tính đầy đủ cũng như chính xác tuyệt đối của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận định trong báo cáo
này chỉ là quan điểm riêng của cá nhân tôi mà không hàm ý chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Báo
cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Cá
nhân tôi cũng như Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối
tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Báo cáo này là một phần tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tất cả những hành vi sao chép, trích dẫn một phần
hay toàn bộ báo cáo này phải được sự đồng ý của 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

dungpt@bvsc.com.vn

luonglv@bvsc.com.vn

ngocnch@bvsc.com.vn

Đỗ Long Khánh

Lê Thanh Hòa

Trần Xuân Bách

Hàng không, Tài chính

Ngân hàng, Tiện ích công cộng

Phân tích kỹ thuật

khanhdl@bvsc.com.vn

hoalt@bvsc.com.vn

bachtx@bvsc.com.vn

Trần Phương Thảo

Trương Sỹ Phú

Hoàng Thị Minh Huyền

VLXD, BĐS, Cao su tự nhiên

Hàng tiêu dùng, CNTT

Chuyên viên vĩ mô

thaotp@bvsc.com.vn

phuts@bvsc.com.vn

huyenhtm@bvsc.com.vn

Nguyễn Hà Minh Anh

Ngô Trí Vinh

Lê Hoàng Phương

Nông nghiệp, Tiện ích công cộng

Bán lẻ, Dệt may, Chứng khoán

Chiến lược thị trường

anhnhm@bvsc.com.vn

vinhnt@bvsc.com.vn

phuonglh@bvsc.com.vn

Nguyễn Đức Hoàng

Trần Đăng Mạnh

Hoàng Bảo Ngọc

Thép, Phân bón, Dầu khí

Công nghiệp, Vật liệu cơ bản, Ngân hàng

Chiến lược thị trường

hoangnd@bvsc.com.vn

manhtd@bvsc.com.vn

ngochb@bvsc.com.vn

Trần Tuấn Dương

Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm

Tiện ích công cộng, Cao su tự nhiên, VLXD

Cảng, Vận tải biển

duongtt@bvsc.com.vn

tramnhb@bvsc.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

