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I. Thông tin nổi bật:

CTCP Tập đoàn C.E.O (HNX: CEO): Công ty đặt kế hoạch doanh thu 2018 là 2,200 tỷ, tăng 17%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 370 tỷ, tăng 15% yoy. Công ty không đặt

kế hoạch LNST thuộc cổ đông công ty mẹ. Tuy nhiên, với doanh thu từ dự án River Silk City GD2 - CEO sở hữu 100%, chúng tôi cho rằng lợi nhuận thuộc cổ đông công
ty mẹ sẽ tăng trưởng so với 2017. Giả định mức tăng trưởng 20%, EPS 2018 là 1,387 đồng/cp. Mức giá hợp lý cho CEO là 15,000 - 17,000 đồng/cp, tương ứng PE là 10

- 12 lần.
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HSX: KBC): chúng tôi kỳ vọng năm 2018 là năm tích cực với giá cổ phiếu KBC. Với giá thị trường hiện tại, cổ phiếu
KBC đang giao dịch với PE & PB lần lượt là 7x và 0.78x, là đang hấp dẫn. Điểm hạn chế của cổ phiếu KBC là thanh khoản lớn, động thái bán ra nhà đầu tư nước ngoài
trong thời gian qua. Mặc dù vậy, cơ hội đầu tư ngắn với KBC vẫn hiện hữu với giá kỳ vọng khoảng 17,000 đồng/cp, tương đương PE& PB là 10 và 1 lần.
Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi (Upcom: QNS): Giá mục tiêu của BVSC đối với QNS là 65.000 đồng/cp và tiếp tục duy trì khuyến nghị OUTPERFORM theo báo
cáo cập nhật QNS vào tháng 1.2018. Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm theo link sau: http://www.bvsc.com.vn/Reports/5899/bao-cao-cap-nhat-qns-q1-2018-outperformtin-hieu-tich-cuc-tu-sua-dau-nanh-trien-vong-2018-kha-quan.aspx
Công ty cổ phần Phú Tài (HSX: PTB): Doanh thu 2018 dự báo đạt 4.443 tỷ đồng, tăng 11,8% yoy và LNTT đạt 478 tỷ đồng, tăng 12,7% yoy. BVSC cho rằng mức giá
hợp lý của PTB là 132.000 đồng/cp và khuyến nghị OUTPERFORM cho mục tiêu trung và dài hạn.
Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú (HNX: VPI): Với quỹ đất lớn cùng tình hình tài chính đảm bảo để có thể phát triển các dự án theo đúng kế hoạch, chúng tôi cho rằng
trong 5 năm tới VPI sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao. Trong ngắn hạn 2018, ước tính tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp đạt 35,8% cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ

cho giá cổ phiếu.
Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (Upcom: HPI): Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng của HPI trong dài hạn. Công ty sở hữu quỹ đất lớn để triển khai ở
KCN Hiệp Phước giai đoạn 2 và 3. Giai đoạn 2 đang kinh doanh với diện tích thương phẩm sẵn sàng bán là 284ha. Trong khi đó, dự án Hiệp Phước GD3 với quy mô
520ha đã cơ bản hoàn tất công tác đền bù. Với giá thị trường hiện tại, HPI đang giao dịch với PE là 11.6 lần và PB là 0.83x, là hấp dẫn đối với doanh nghiệp có quy mô
đất lớn như HPI. Đây là cơ hội tốt cho nhà đầu tư trong dài hạn.
Công ty cổ phần Sợi thế kỷ (HSX: STK): Sau giai đoạn khó khăn, KQKD 2017 của STK có sự phục hồi mạnh mẽ với LNST tăng gấp 3,5 lần so với năm 2016. Năm
2018, Công ty đưa ra kế hoạch kinh doanh tương đối tích cực với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ở mức 2 con số. Yếu tố hỗ trợ tình hình kinh doanh cho STK bao
gồm: (i) Các thị trường mới với nhu cầu lớn về sợi cao cấp sẽ cải thiện biên lợi nhuận; (ii) Thị trường dệt may phục hồi và (iii) Sự tăng trưởng của sợi Recycle cùng các
dự án sản phẩm mới góp phần thúc đẩy tăng trưởng của STK.
Công ty cổ phần Bột giặt NET (HNX: NET): Chúng tôi đánh giá kế hoạch tăng trưởng âm của NET trong năm 2018 là hợp lý. Điểm nổi bật nhất của NET trong năm
2018 có lẽ là việc Vinachem thoái vốn xuống dưới 50% mà cụ thể là xuống 36%. Hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể về thời gian và nhà đầu tư chiến lược quan tâm
đến phần mà Vinachem có thể thoái.
Cập nhật một số doanh nghiệp khác: ROS, TDM, IBC, MKP, TVS, NBB, TLH, TCL, TAC, VIX, KSB, KDC, PMG, BHA, GTN, ACB, PVI, HNA, VNR.

II. Kết quả ĐHCĐ:
Mã
CK

HPI

Ngày
ĐKCC

Ngày
ĐHCĐ

Nội dung nổi bật

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 470 tỷ, tăng 161% yoy.
- LNST hợp nhất công ty mẹ: 92 tỷ, tăng 26% yoy.
- Cổ tức: 10% tiền mặt.
Kế hoạch 2018:
- Doanh thu thuần: 570 tỷ, tăng 12% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 72 tỷ, giảm 21% yoy.
Tiến độ dự án:
- KCN Hiệp Phước 1: cho thuê 217ha (93%).
26/02/2018 28/03/2018 - KCN Hiệp Phước 2: cho thuê 88ha (23.6%)
- KCN Hiệp Phước 3: đền bù 446ha, gần 100% diện tích cần
bồi thường. Diện tích 67ha là đất không phải bồi thường.
- KCN Hiệp Phước 2 mở rộng: đền bù 29ha/83ha.

Nhận định BVSC
Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng của HPI trong dài hạn. Công ty sở
hữu quỹ đất lớn để triển khai ở KCN Hiệp Phước giai đoạn 2 và 3.
Giai đoạn 2 đang kinh doanh với diện tích thương phẩm sẵn sàng
bán là 284ha. Trong khi đó, dự án Hiệp Phước GD3 với quy mô
520ha đã cơ bản hoàn tất công tác đền bù. Hiện tại, giá đất khu công
nghiệp Hiệp Phước khoảng 120 -130USD/m2, cao hơn 20-30% so
với KCN Long Hậu. Điểm hạn chế của Công ty chủ yếu từ khả năng
bán hàng, và sự chủ động trong công tác triển khai kêu gọi đầu tư
chưa quyết liệt nếu so sánh với KCN Long Hậu. Theo đó, sở hữu quỹ
đất thương phẩm lớn và thị trường khu công nghiệp sôi động trong
2017 nhưng kết quả bán hàng chỉ đạt 45ha là chưa ấn tượng so với
quy mô của Hiệp Phước. Mặc dù vậy, với quy mô diện tích đất sạch
mà Công ty sở hữu,tiềm năng trong dài hạn của HPI là rất lớn. Điểm
quan ngại chủ yếu của HPI là Công ty vẫn chịu sự chi phối lớn của
IPC (40.5%) nên ít nhiều sẽ bị hạn chế trong các chính sách đầu tư,
động lực phát triển. Với giá thị trường hiện tại, HPI đang giao dịch với
PE là 11.6 lần và PB là 0.83x, là hấp dẫn đối với doanh nghiệp có quy
mô đất lớn như HPI. Đây là cơ hội tốt cho nhà đầu tư trong dài hạn.
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Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 1,874 tỷ, tăng 36% yoy.
- LNST hợp nhất công ty mẹ: 177 tỷ, tăng 13% yoy.
- Cổ tức: 10% tiền mặt.
Kế hoạch 2018:
- Doanh thu thuần: 2,200 tỷ, tăng 17% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 370 tỷ, tăng 15% yoy.
Công ty không đặt kế hoạch LNST sau khi trừ lợi ích cổ đông
thiểu số.
- Cổ tức: 10%.

Sau giai đoạn đầu tư mạnh ở Phú Quốc, CEO đã có những bước
chuyển khi hiện diện ở Vân Đồn và Cam Ranh với hai dự án M&A
trong 2017. Hai dự án có quy mô lần lượt là 100ha (Vân Đồn) và 8ha
(Cam Ranh). Công ty sẽ đầu tư sản phẩm bất động sản du lịch gồm
condotel, villa, khách sạn với các thương hiệu Sonasea, Novotel,
Pullman. Các dự án bất động sản nhà ở chưa có nhiều thông tin mới.
Công ty đã đền bù và sẽ triển khai giai đoạn 2 dự án River Silk City,
Hà Nam với 17ha. Dự án Sunny Garden, Bamboo Garden đã kinh
doanh và ghi nhận xong doanh thu. Như vậy, phát triển bất động sản
du lịch sẽ là hướng phát triển chủ đạo của CEO trong 2-3 năm tới.
Đánh giá của BVSC, chúng tôi có phần quan ngại khi công ty tập
trung nhiều nguồn lực với các dự án du lịch. Mặc dù, vị trí dự án của
CEO nằm ở khu vực đang phát triển nóng về du lịch. Tuy nhiên, rủi ro
của bất động sản du lịch đánh giá cao hơn so với dự án nhà ở
thương mại. Sự phát triển dài hạn của Công ty sẽ chưa thật sự bền
vững.
Về cơ hội đầu tư, với triển dự án River Silk City GD2 - CEO sở hữu
100%, chúng tôi cho rằng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ sẽ
tăng trưởng so với 2017. Giả định mức tăng trưởng 20%, EPS 2018
là 1,387 đồng/cp. Mức giá hợp lý cho CEO là 15,000 - 17,000
đồng/cp, tương ứng PE là 10 - 12 lần.

Kết quả kinh doanh 2017:
- Doanh thu 7.673 tỷ đồng (+9,5% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế 1.027 tỷ đồng (-27,2% yoy)
Kế hoạch 2018:
- Doanh thu 7.500 tỷ đồng (-2,3% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế 194 tỷ đồng (-81,1% yoy)
Cổ tức:
- 2017: 15% tiền mặt va 20% cổ phiếu
- 2018: tối thiểu 15%
ESOP 1-3% tuỳ vào mức độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế
(trước khấu hao) so với năm trước

QNS

05/03/2018 31/03/2018

- Kết quả 2017 sụt giảm mạnh về lợi nhuận chủ yếu là do: (i) phần
mở rộng công suất nhà máy Đường An Khê lên 18.000TMN làm chi
phí khấu hao tăng mạnh; (ii) giá mía thu mua mía chốt ở mức cao 1,1
triệu/tấn trong khi giá đường giảm mạnh về cuối năm khiến cho lợi
nhuận mảng mía đường sụt giảm nghiêm trọng (iii) sản lượng sữa
đậu nành tăng khiêm tốn chỉ 6% sau khi mới nâng công suất thêm 90
triệu lít/năm tại nhà máy Bình Dương.
- QNS tiếp tục truyền thống đặt kế hoạch rất thấp so với thực tế có
thể thực hiện được, do đó nhà đầu tư không nên dựa quá nhiều vào
mục tiêu công ty đề ra. Dự báo mới nhất cho năm 2018 của chúng tôi
cho QNS là 8.670 tỷ đồng doanh thu (+13% yoy) và 1.234 tỷ đồng lợi
nhuận sau thuế (+21% yoy) dựa trên các cơ sở như sau: (i) giá thu
mua mía sẽ được điều chỉnh giảm 20% giúp cho lợi nhuận mảng
Đường được cải thiện; (ii) sữa đậu nành dự báo tăng 10% về sản
lượng.
- QNS có thể sẽ tiếp tục đầu tư vào đường tinh luyện RE. Chúng tôi
đánh giá đây là một chiến lược có thể củng cố lợi thế về chi phí sản
xuất thấp của QNS và tiến sâu hơn trên chuỗi giá trị ngành đường.
Tuy nhiên chi phí cố định có thể làm ảnh hưởng đáng kể kết quả kinh
doanh trong giai đoạn 2019-2020. Bên cạnh đó, việc bơm thêm vốn
cho mảng mía đường sẽ làm cho mức độ ảnh hưởng của giá hàng
hoá (giá đường) đối với cổ phiếu QNS tăng lên đáng kể trong tương
lai. Do đó trên phương diện đầu tư tài chính, đây là điều mà không
phải nhà đầu tư nào cũng ưa thích.
- Giá mục tiêu của BVSC đối với QNS là 65.000 đồng/cp và tiếp tục
duy trì khuyến nghị OUTPERFORM theo báo cáo cập nhật QNS vào
tháng 1.2018. Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm theo link sau:
http://www.bvsc.com.vn/Reports/5899/bao-cao-cap-nhat-qns-q12018-outperform-tin-hieu-tich-cuc-tu-sua-dau-nanh-trien-vong2018-kha-quan.aspx

ROS

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 5.360 tỷ đồng, tăng 51% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 848 tỷ đồng, tăng 80,4%yoy
- Cổ tức: 20% bằng cổ phiếu
Kế hoạch kinh doanh 2018
20/03/2018 02/04/2018
- Doanh thu: 5.500 tỷ đồng, tăng 2,6% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 352 tỷ đồng, giảm 58,4% yoy
- Cô tức: 20% bằng cổ phiếu
Kế hoạch phát hành cho cổ đông hiện hữu: tối đa 300 triệu cổ
phiếu; giá chào bán: 12.000 đồng/cp.

Dự báo về thị trường bất động sản trong năm 2018, các chuyên gia
đánh giá thị trường sẽ phát triển tốt hơn năm 2017. Khu vực bất động
sản du lịch nghỉ dưỡng sẽ tiếp tục có sức hút lớn trong năm 2018 vì
tăng trưởng ngành du lịch các năm gần đây đạt khá cao (30-40%) và
có xu hướng đi lên. Vì vậy kế hoạch kinh doanh của ROS không đạt
được kỳ vọng của nhà đầu tư. 83% tổng số tiền thu được từ đợt phát
hành dự kiến sẽ được công ty dự định đầu tư vào dự án quần thể du
lịch tại đảo Ngọc Vừng, Quảng Ninh.

TDM

Kết quả kinh doanh 2017
- Tổng doanh thu: 220 tỷ đồng, +34% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 76 tỷ đồng, +31% yoy
- Cổ tức: 8% tiền mặt
21/03/2018 05/04/2018 Kế hoạch kinh doanh 2018
- Tổng doanh thu: 258 tỷ đồng, +17% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 103 tỷ đồng, +35% yoy
- Cô tức: 9%

- Doanh thu nước sạch năm 2017 tăng 9,5% yoy, đạt 197 tỷ đồng và
dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2018.
- Giá nước sạch ở tỉnh Bình Dương được điều chỉnh tăng trung bình
khoảng 8% từ ngày 5/3/2018 nên TDM sẽ được hưởng lợi từ việc
này.
- TDM đang giao dịch tại P/E fwd2018 là 14,1 lần và P/B là 1,85 lần.
Chúng tôi cho rằng mức định giá này khá phù hợp cho triển vọng của
TDM.

CEO

15/03/2018 30/03/2018
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KBC

VPI

Kết quả kinh doanh 2017:
- Doanh thu thuần: 550 tỷ đồng, tăng 39 lần
- Lợi nhuận sau thuế: 171 tỷ đồng, tăng 14 lần
Kế hoạch 2018:
- Doanh thu thuần: 1.560 tỷ đồng, gấp 2,8 lần
19/03/2018 09/04/2018
- Lợi nhuận sau thuế: 92 tỷ đồng, giảm 50% yoy
- Cổ tức: ~10%

Năm 2017, Apax Holding sở hữu 3 công ty con hoạt động trong các
mảng: (i) Giáo dục Tiếng Anh; (ii) Giáo dục mầm non và (ii) Gíao dục
trực tuyến. LNST năm 2017 tăng trưởng đột biến so với năm 2016 là
do sự đóng góp của công ty con.
Chiến lược của Apax trong năm 2018-2019 là tiếp tục tăng tỷ lệ đầu
tư dài hạn vào công ty con, công ty liên kết trong lĩnh vực giáo dục.
Mở thêm 45 trung tâm ở khu vực Miền Nam để chiếm lĩnh thị phần
về trung tâm Tiếng Anh. Mở rộng chuỗi mầm non thêm 12 trường lên
15 trường. Mở thêm 15-20 trung tâm Apax Franklin.
EPS theo kế hoạch ~1.336 đồng, P/E forward là 14,9 lần.

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 1,260 tỷ, giảm 37% yoy
- LNST công ty mẹ: 584 tỷ, tăng 4.8% yoy.
- Cổ tức: tối thiểu 30% ( 10% tiền và còn lại cổ phiếu)
Kế hoạch 2018:
- Tổng doanh thu (bao gồm DT tài chính): 2,600 tỷ, tăng 60%
yoy,
- LNST: 800 tỷ, tăng 37%.
Kế hoạch đầu tư quan trọng trong 2018:
- Triển khai bán tiếp tiểu dự án 6.27ha và 22ha của KDT Phúc
23/02/2018 10/04/2018 Ninh.
- Hoàn tất thủ tục pháp lý KCN Tràng Duệ GD3 - 678ha.
- Đầu tư hạ tầng, kêu gọi đầu tư cho KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh
cho diện tích 100ha đã san lấp.

Căn cứ trên tài liệu và kết quả đại hội cổ đông 2018. Chúng tôi thấy
có một số điểm nhấn với KBC. Đầu tiên, hoạt động kinh doanh và
định hướng phát triển của KBC từ 2018 bắt đầu có điểm sáng mới
đáng ghi nhận, đó là sự đóng góp các quỹ đất đô thị mà công ty đã
tích lũy. Trong năm 2018, công ty đẩy mạnh kinh doanh đối với dự án
KDT Phúc Ninh. Dự án đã đóng góp 232 tỷ doanh thu trong 2017 và
dự kiến sẽ ghi nhận nhiều hơn trong 2018 khi giá trị hợp đồng ký kết
chưa ghi nhận là 1,300 tỷ. Biên lợi nhuận gộp lên đến 66%. Bên cạnh
KDT Phúc Ninh, KBC còn dự án rất lớn KCN - ĐT Tràng Cát quy mô
584ha (đền bù 511ha) ở Hải Phòng. Đây là dự án trọng điểm và có
giá trị của KBC. Công ty chưa có kế hoạch triển khai trong 2018.
Điểm nhấn thứ 2 của KBC là chính sách cổ tức hấp dẫn hơn trong
2018 ( tiền mặt với yield 7%). Và cuối cùng là kế hoạch lợi nhuận
tăng trưởng cao so với 2017. Với những điểm trên, chúng tôi kỳ vọng
năm 2018 là năm tích cực với giá cổ phiếu KBC. Với giá thị trường
hiện tại, cổ phiếu KBC đang giao dịch với PE & PB lần lượt là 7x và
0.78x, là đang hấp dẫn. Điểm hạn chế của cổ phiếu KBC là thanh
khoản lớn, động thái bán ra nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian
qua. Mặc dù vậy, cơ hội đầu tư ngắn với KBC vẫn hiện hữu với giá
kỳ vọng khoảng 17,000 đồng/cp, tương đương PE& PB là 10 và 1
lần.

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 875 tỷ đồng, tăng 13,2% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 418 tỷ đồng, tăng 2.248,8% yoy
- Cổ tức: 11% bằng tiền
Kế hoạch kinh doanh 2018
- Doanh thu: 2.334 tỷ đồng, tăng 170% yoy
26/03/2018 10/04/2018 - Lợi nhuận sau thuế: 573 tỷ đồng, tăng 35,8% yoy
- Cổ tức: 16% bằng tiền

Chúng tôi cho rằng kế hoạch tăng trưởng của VPI trong năm 2018 là
hoàn toàn khả quan. Trong năm nay, VPI sẽ triển khai 4 dự án lớn là
The Terra Hào Nam, Grandeur Palace Giảng Võ, The Terra An
Hưng, Grandeur Palace Phạm Hùng. Đây đều là những dự án có vị
trí đắc địa và có thể đảm bảo cho kế hoạch tiêu thụ của VPI. ĐHCĐ
cũng thông qua kế hoạch chuyển sàn niêm yết sang HOSE của VPI
vào khoảng cuối tháng 5. Chúng tôi cho rằng chuyển sàn sẽ củng cố
vị thế của VPI, các thông tin sẽ minh bạch hơn và cổ phiếu sẽ thu hút
nhà đầu tư hơn. Với quỹ đất lớn cùng tình hình tài chính đảm bảo để
có thể phát triển các dự án theo đúng kế hoạch, chúng tôi cho rằng
trong 5 năm tới VPI sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ cao. Trong
ngắn hạn 2018, ước tính tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp đạt
35,8% cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu.
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III. Sự kiện nổi bật theo tài liệu ĐHCĐ
Mã
CK

PTB

MKP

TVS

NBB

Ngày
ĐKCC

Ngày
ĐHCĐ

Nội dung nổi bật theo tài liệu ĐHCĐ

Nhận định BVSC

Kết quả kinh doanh 2017
- Tổng doanh thu: 4.017 tỷ đồng, +9% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 424 tỷ đồng, +26% yoy
- Cổ tức: 10% tiền mặt + 50% cổ phiếu
Kế hoạch kinh doanh 2018
15/03/2018 14/04/2018
- Tổng doanh thu: 5.216 tỷ đồng, +30% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 475 tỷ đồng, +12% yoy
- Cô tức: 30%

- Máy móc ở nhà máy Diên Tân đã được PTB đầu tư hoàn chỉnh,
hiện chỉ còn chờ phê duyệt từ ủy ban tỉnh trong tháng 3 này để chính
thức đi vào hoạt động. Nhà máy này sẽ giúp PTB tăng công suất
thêm 900.000 m2/năm. Còn nhà máy đá Đồng Xuân – Phú Yên dự
kiến sẽ được PTB đầu tư 80 tỷ đồng trong năm 2018 và có công suất
là 900.000 m2/năm.
- Doanh thu 2018 dự báo đạt 4.443 tỷ đồng, tăng 11,8% yoy và LNTT
đạt 478 tỷ đồng, tăng 12,7% yoy. BVSC cho rằng mức giá hợp lý của
PTB là 132.000 đồng/cp và khuyến nghị OUTPERFORM cho mục
tiêu trung và dài hạn.

Kết quả kinh doanh 2017:
- Doanh thu thuần: 1.366 tỷ đồng, tăng 8% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 111 tỷ đồng, -1% yoy.
- Cổ tức: 20% tiền mặt
Kế hoạch 2018:
- Doanh thu thuần: 1.400 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 110 tỷ đồng, -28% yoy
- Cổ tức: ~15% tiền mặt.

Thị trường xuất khẩu không thuận lợi khiến doanh số xuất khẩu chỉ
bằng một nửa năm 2016. Theo đó, công ty đã tập trung đẩy mạnh thị
trường trong nước để bù đắp cho sự sụt giảm doanh số xuất khẩu.
Biên lợi nhuận gộp tăng lên 22,7% từ 21% ở năm trước. Chi phí hoạt
động tăng để hỗ trợ cho doanh thu mở rộng. Thu nhập từ hoạt động
khác giảm 26% yoy. Như vậy, mặc dù doanh thu tăng trưởng 8% yoy,
nhưng LNST chỉ tương đương với năm ngoái.
Năm vừa qua, MKP đã hoàn thành xây dựng nhà máy Dược công
nghệ cao với tổng vốn đầu tư là 654 tỷ đồng. Nhà máy đang trong
quá trình thẩm định, dự kiến sẽ đạt GMP WHO vào quý II/2018 và
GMP PIC/S vào quý IV/2018. Dự kiến chính thức hoạt động trong quý
I/2019.
MKP đặt kế hoạch cho năm 2018 với LNTT chỉ ở mức 110 tỷ đồng, 28% yoy. Chúng tôi cho rằng đây là kế hoạch thận trọng và khả năng
hoàn thành rất cao. EPS sau khen thưởng phúc lợi ~4.179 đồng/cp,
P/E forward 16,7x.
MKP trình ĐHCĐ phương án phát hành chào bán vốn nhằm mục
đích:
(i) Tăng vốn điều lệ
(ii) Đầu tư vào giai đoạn 2 nhà máy CNC
(iii) Xây dựng văn phòng tòa nhà
Phương thức chào bán: phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ
10:2
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 19.143.167 CP
Số lượng cổ phiếu sau khi hoàn tất chào bán: 22.971.800 CP
EPS pha loãng sau khi chào bán theo KH 2018 ~ 3.900 đồng

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 414 tỷ đồng, +147% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 112 tỷ đồng, +67% yoy
- Cổ tức: 6% tiền mặt + 9% cổ phiếu
Kế hoạch kinh doanh 2018
- Lợi nhuận sau thuế: 131 tỷ đồng, +18% yoy
- Cô tức: 10%

- Kết quả 2017 của TVS tăng trưởng mạnh là nhờ mảng nghiệp vụ
đầu tư, bao gồm các hoạt động như quản lý quỹ, tự doanh… Doanh
thu nghiệp vụ này đạt khoảng 372 tỷ đồng, chiếm gần 90% doanh thu
năm vừa qua.
- Ngành cốt lõi thứ hai của TVS là hoạt động ngân hàng đầu tư (IB),
có một năm chưa hiệu quả khi doanh thu giảm khá mạnh so với cùng
kỳ. Tuy vậy, đây cũng là một đặc thù của ngành IB.
- TVS đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2018 tăng trưởng khoảng
18% yoy. Tuy nhiên, công ty chưa công bố tài liệu về phương án hoạt
động để đạt được mục tiêu này nên chúng tôi chưa thể có đánh giá
cụ thể. Chúng tôi cho rằng TVS vẫn sẽ tập trung vào nghiệp vụ đầu
tư và IB vì công ty chưa có kế hoạch tăng vốn để triển khai các
nghiệp vụ môi giới, sản phẩm phái sinh khi vốn điều lệ của TVS mới
chỉ gần 580 tỷ đồng.

22/03/2018 14/04/2018

28/03/2018 14/04/2018

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 1,058 tỷ, tăng mạnh so với 2016 do bàn
giao dự án City Gate.
- LNST: 73 tỷ, tăng 60% yoy.
- Cổ tức: không chia cổ tức.
Kế hoạch 2018:
- Doanh thu: 850 tỷ, giảm 20% yoy,
- LNST: 170 tỷ, tăng 130%.
15/03/2018 15/04/2018 Nội dung khác:
Xin ý kiến cổ đông cho CII tăng sở hữu lên 49% mà không
thực hiện chào mua công khai.

Theo kế hoạch ban đầu mà NBB chia sẽ trong quý 4.2017, công ty sẽ
triển khai nhiều dự án trong năm 2018 là NBB3, dự án Thủ Thiêm,
Đồi Thủy Sản và mở bán trở lại KDC Sơn Tịnh. Công ty cũng sẽ tìm
kiếm đối tác để chuyển nhượng 1 trong hai dự án là NBB 2 và NBB
4. Theo đó, đây sẽ là năm kỳ vọng sẽ có nhiều thay đổi cho NBB. Tuy
nhiên, sự cố xảy ra ở dự án Carina cuối quý 1.2018 đã có những ảnh
hưởng đáng kể đến Công ty cũng như kế hoạch dự định. Do đó,
chúng tôi cho rằng khả năng Công ty tạm dừng mở bán dự án căn hộ
ở thị trường Hồ Chí Minh. Hoạt động của công ty sẽ tập trung bàn
giao căn hộ còn lại của City Gate (doanh số còn khoảng 500 - 600 tỷ),
kinh doanh 1 phần dự án Đồi Thủy Sản và KDC Sơn Tịnh. Điểm
nhấn duy nhất của NBB chủ yếu từ câu chuyện tăng sở hữu của CII.
Tuy nhiên, đánh giá khách quan, chúng tôi chưa nhận thấy cơ hội rõ
ràng ở NBB trong 6 tháng tới. Công ty phải xử lý vấn đề liên quan dự
án Carina, cũng như, cần thời gian để lấy lại niềm tin với khách hàng.
Nhà đầu tư nên tiếp tục quan sát đối với cổ phiếu NBB.
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TLH

TCL

TAC

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 4.972 tỷ đồng, tăng 23%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 347 tỷ đồng, giảm 26%yoy
- Cổ tức: 10% cổ tức bằng tiền và 10% cổ tức bằng cổ phiếu.
Kế hoạch kinh doanh 2018
21/03/2018 15/04/2018
- Doanh thu: 4.725 tỷ đồng, giảm 4% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 279 tỷ đồng, giảm 20% yoy
- Cô tức: N/A

Lợi nhuận của TLH tiếp tục ở mức cao nhưng sụt giảm nhẹ so với
cùng kỳ do giá thép tiếp tục tăng trong năm 2017 nhưng mức tăng
không mạnh như trong năm 2016. Định giá của TLH đang khá rẻ khi
TLH sở hữu nhiều tài sản BĐS và P/E đang ở mức thấp, Tuy nhiên,
BVSC cũng lưu ý đặc thù kinh doanh của TLH là công ty kinh doanh
thương mại thép vì vậy chịu tác động lớn của biến động giá thép do
công ty thường xuyên duy trì lượng hàng tồn kho lớn. TLH sẽ thu
được được lợi nhuận cao nếu giá thép tăng tuy nhiên đây cũng là rủi
ro nếu giá thép sụt giảm làm cho lợi nhuận giảm thậm chí có thể dẫn
tới thua lỗ như năm 2015 khi giá thép sụt giảm mạnh.

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu 832 tỷ VNĐ, tăng 1.3% so với 2016.
- Lợi nhuận sau thuế 96,6 tỷ VNĐ, tăng 2,7% so với 2016
- Tỷ lệ cổ tức: 18%
19/03/2018 16/04/2018
Kế hoạch kinh doanh 2018
- Doanh thu 899 tỷ VNĐ, tăng 8% so với 2017.
- Lợi nhuận sau thuế 98,5 tỷ VNĐ, tăng 2% so với 2017
- Tỷ lệ cổ tức 18%

Chúng tôi cho rằng năm 2018 TCL có thể hoàn thành kế hoạch sản
xuất kinh doanh đã đề ra. Về cơ bản, TCL có hoạt động kinh doanh
ổn định, tỷ lệ cổ tức/thị giá cao (6,5%). P/E forward 2018 ở mức 5,9
lần, là mức rất hấp dẫn so với mặt bằng chung của thị trường hiện
nay. Tuy nhiên, cổ phiếu có thanh khoản rất thấp (bình quân 5.883 cổ
phiếu/phiên) do đó rất khó có khả năng giao dịch.

Kết quả kinh doanh 2017:
- Doanh thu 4.338 tỷ đồng (+9% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế 166 tỷ đồng (+98% yoy)
Kế hoạch 2018:
- Doanh thu 5.100 tỷ đồng (+18% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng (+51% yoy)
Kế hoạch cổ tức:
- 2017: 24% tiền mặt
- 2018: 24% tiền mặt
ESOP:
19/03/2018 16/04/2018 - Giải toả trước thời hạn đối với 1,61 triệu cổ phiếu phát hành
ESOP trong tháng 10/2017

- Kết quả kinh doanh của TAC trước 2016 nhìn chung không có
nhiều nổi bật. Với việc doanh thu đi ngang nhiều năm liền khiến thị
phần của TAC sụt giảm mạnh từ 19% còn 14% (2013-2016) vào tay
các thương hiệu khác trong khi đó Calofic vẫn giữ vững phong độ với
thị phần ổn định ~40% trong giai đoạn này.
- Kể từ khi Kido thâu tóm TAC, KQKD của TAC đã có những bước
chuyển biến ngoạn mục. Kido không những thay đổi hệ thống bán
hàng mà còn cải tiến, định vị lại và tăng cường quảng bá hình ảnh
cho các sản phẩm của TAC. Qua đó biên gộp của TAC tăng từ 9%
lên 13% trong năm 2017, là yếu tố chính giúp lợi nhuận của TAC tăng
trưởng ấn tượng đến 98%. Tuy nhiên chúng tôi cũng không loại trừ
khả năng Kido chuyển giá giữa Vocarimex và TAC. Hiện Kido đang
nắm TAC trực tiếp 61.9% và 25.7% gián tiếp qua Vocarimex.
- TAC tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh về cả doanh thu và lợi
nhuận trong năm 2018. BVSC cho rằng kế hoạch có phần lạc quan
do chúng tôi lo ngại chi phí bán hàng có thể phải tăng mạnh theo để
hỗ trợ tăng trưởng doanh số. Ngoài ra, chúng tôi cũng lo ngại việc
cạnh tranh từ các hàng nhập khẩu sau khi thuế tự vệ (2%) đối với
dầu ăn bị gỡ bỏ. Cuối cùng, Calofic - doanh nghiệp đầu ngành dầu ăn
đang có lợi thế hơn trong cuộc chiến giành thị phần này khi biên ròng
của doanh nghiệp này lên đến 6%, cao hơn TAC 3%.

Kết quả kinh doanh 2017:
- Doanh thu thuần: 1.989 tỷ đồng,tăng 46% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 100 tỷ đồng, tăng 245% yoy.
- Cổ tức: 8% tiền mặt
Kế hoạch 2018:
- Doanh thu thuần:2.354 tỷ đồng, tăng 18% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 126 tỷ đồng, tăng 26 % yoy
- Cổ tức: ~10% tiền mặt.

STK

28/03/2018 17/04/2018

Sau giai đoạn khó khăn, KQKD 2017 của STK có sự phục hồi mạnh
mẽ với LNST tăng gấp 3,5 lần so với năm 2016. Các yếu tố chính
góp phần cải thiện KQKD bao gồm: (i) Sự chuyển đổi nhanh chóng
sang thị trường Châu Á khi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ gặp khó khăn; (ii)
Nhu cầu về sợi tăng cao do nhu cầu dệt may hồi phục trong năm
2017; (iii) Sợi recycle với biên lợi nhuận cao và nguồn cầu lớn từ các
nước phát triển; (iv) Giảm hàng tồn kho giúp tiết kiệm chi phí lưu kho
đồng thời mang lại doanh thu.
Năm 2018, Công ty đưa ra kế hoạch kinh doanh tương đối tích cực
với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ở mức 2 con số. Yếu tố hỗ
trợ tình hình kinh doanh cho STK bao gồm: (i) Các thị trường mới với
nhu cầu lớn về sợi cao cấp sẽ cải thiện biên lợi nhuận; (ii) Thị trường
dệt may phục hồi và (iii) Sự tăng trưởng của sợi Recycle cùng các dự
án sản phẩm mới góp phần thúc đẩy tăng trưởng của STK.
Phương án phát hành tăng VĐL:
- VĐL trước khi phát hành: 599 tỷ đồng
- SLCP dự kiến phát hành: 5.993.780 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ
10:1
- VĐL sau khi phát hành: 659 tỷ đồng
Nếu phát hành thành công, EPS pha loãng ~1,719 đồng, P/E forward:
8,75x
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VIX

KSB

KDC

NET

Kết quả kinh doanh 2017
- Tổng doanh thu: 395 tỷ đồng, +45% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 96 tỷ đồng, -31% yoy
- Cổ tức: 5% tiền mặt +10% cổ phiếu
Kế hoạch kinh doanh 2018
- Tổng doanh thu: 455 tỷ đồng, +15% yoy
26/03/2018 17/04/2018
- Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ đồng, +26% yoy
- Cô tức: N/A
Phát hành riêng lẻ
40 triệu cp, giá 10.000 đồng/cp, hạn chế chuyển nhượng 1
năm, thời gian phát hành dự kiến vào Q3/2018.

- Vốn điều lệ hiện tại của VIX là 736 tỷ đồng, chưa đáp ứng đủ điều
kiện về vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng để triển khai sản phẩm Covered
Warrant (CW). Do đó, VIX dự định phát hành riêng lẻ 40 triệu cổ
phiếu cho nhà đầu tư cá nhân/tổ chức trong và ngoài nước để nâng
vốn điều lệ và đáp ứng yêu cầu cho sản phẩm CW.
- Tuy nhiên, thị giá của VIX hiện đang khoảng 8.000 đồng/cp, thấp
hơn 20% so với mức giá phát hành. Do đó, điều này có thể sẽ ảnh
hưởng đến khả năng phát hành thành công của VIX.
- Cổ phiếu VIX đang giao dịch tại P/E trailing là 7,5 lần và P/B là 0,64
lần. Mức định giá theo giá trị tài sản khá là hấp dẫn và câu chuyện
tăng vốn có thể là động lực cho doanh nghiệp tác động đến mức giá
cổ phiếu hiện tại.

Kết quả kinh doanh 2017
- Tổng doanh thu: 1.123 tỷ đồng, +30% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 347 tỷ đồng, +34% yoy
- Cổ tức: 15% tiền mặt +10% cổ phiếu
Kế hoạch kinh doanh 2018
- Tổng doanh thu: 1.168 tỷ đồng, +4% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 400 tỷ đồng, +15% yoy
19/03/2018 18/04/2018 - Cô tức: 20-25%
Phát hành ESOP
2,3 triệu cp, giá 10.000 đồng/cp, 50% hạn chế chuyển nhượng
2 năm và 50% hạn chế chuyển nhượng 3 năm.

- KSB đặt kế hoạch kinh doanh 2018 tăng trưởng nhẹ. Công ty cũng
đang lên kế hoạch đầu tư khá lớn để tạo động lực tăng trưởng mạnh
hơn trong tương lai.
- KSB dự kiến dành 152 tỷ đồng để đền bù mở rộng các mỏ đá hiện
hữu, ngân sách 450 tỷ đồng để tìm kiếm mỏ đá mới. Bên cạnh đó,
khoảng 418 tỷ đồng để mở rộng đất kinh doanh và xây dựng cơ sở
hạ tầng tại KCN Đất Cuốc.
- Việc gia hạn ở cụm mỏ Tân Đông Hiệp hiện vẫn chưa có thông tin
chính thức nên sản lượng khai thác năm 2018 dự kiến chỉ còn
khoảng 830.000 m3 (trước đây là khoảng 2 triệu m3/năm). Tuy nhiên,
chúng tôi cho rằng khả năng cao cụm mỏ này sẽ được gia hạn khai
thác thêm 2 năm nữa.
- KSB hiện đang giao dịch tại mức P/E 6,6 lần. Mức định giá tương
đối hấp dẫn trong bối cảnh thị trường hiện nay. Tuy nhiên, KSB có rủi
ro pha loãng do phát hành ESOP, mức pha loãng là 5%.

Kết quả kinh doanh 2017:
- Doanh thu 7.016 tỷ đồng (+213% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế 561 tỷ đồng (-63% yoy)
Kế hoạch 2018:
- Doanh thu 12.000 tỷ đồng (+71% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế 800 (+43% yoy)
Kế hoạch cổ tức:
- 2017: 16% tiền mặt
- 2018: 16% tiền mặt

- Doanh thu 2017 tăng mạnh chủ yếu do hợp nhất Vocarimex và
TAC trong khi lợi nhuận giảm mạnh do không còn khoản đột biến từ
bán mảng bánh kẹo. Như vậy sau quá trình tái cơ cấu và M&A, các
mảng kinh doanh chính của KDC bao gồm thực phẩm lạnh thông qua
KDF (kem, yogurt, bánh bao, thịt tươi sống, v.v) và dầu thực vật
thông qua VOC và TAC.
- Chúng tôi đánh giá về triển vọng của các mảng như sau:
+ Kem: Đây có thể là trụ cột tăng trưởng của KDC trong thời gian tới:
(i) KDC hiện là doanh nghiệp có thị phần lớn nhất >35%; (ii) tiêu thu
kem trên đầu người của Việt Nam còn tương đối thấp và dự báo có
thể tăng khoảng 7%/năm trong 5 năm tới (Euromonitor).
+ Dầu thực vật: là ngành có thể tăng trưởng 6%/năm về sản lượng
trong 5 năm tới với xu hướng chuyển dần từ các loại dầu thấp cấp
như dầu dừa sang các loại cao cấp hơn như dầu hạt đậu nành, dầu
mè, olive, hoa hướng dương, v.v. Chúng tôi cho rằng câu chuyện sắp
tới trong mảng này của KDC là tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận và thị
phần của TAC trong 1-2 năm tới. Tuy nhiên trong dài hạn, ngành dầu
ăn ở các nước khác trên thế giới đều diễn ra quá trình "hàng hoá
hoá" (commoditization) khiến biên lợi nhuận gộp trở về mức bình
quân khoảng 10% khi các sản phẩm của các doanh nghiệp trong
ngành ngày càng trở nên giống nhau. Do đó chúng tôi không thực sự
ưa thích ngành này.
+ Thịt tươi sống: là ngành đang có nhiều doanh nghiệp quan tâm, cả
trong và ngoài nước như Masan, CJ, CP, v.v. do đó cạnh tranh trong
ngành sẽ rất khốc liệt trong tương lai.
+ Sữa chua ăn: đang bị thống trị bởi Vinamilk. Chúng tôi không kỳ
vọng lắm về sự đột phá của KDC trong mảng này.
- Chúng tôi đánh giá kế hoạch 2018 của KDC là khả quan. Nhà đầu
tư cần lưu ý rằng KDC chỉ mới hợp nhất một phần VOC và TAC
trong năm 2017. Do đó nếu so sánh trên cơ sở cả năm thì kế hoạch
2018 tương ứng với mức tăng trưởng 16% về doanh thu và 6% về lợi
nhuận. Sở dĩ lợi nhuận tăng khiêm tốn như trên là do khấu hao lợi
thế thương mại hơn 100 tỷ đồng/năm (trong vòng 10 năm) sau khi
thâu tóm VOC và TAC.

Kết quả kinh doanh 2017:
- Doanh thu 1.085 tỷ đồng (+28,6% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế 74 tỷ đồng (-28,7% yoy)
Kế hoạch 2018:
- Doanh thu 943 tỷ đồng (-13,1% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng (-19% yoy)
26/03/2018 18/04/2018
Kế hoạch cổ tức:
- 2017: 25%
- 2018 chưa có kế hoạch cụ thể

- Chúng tôi đánh giá kế hoạch tăng trưởng âm của NET trong năm
2018 là hợp lý: (i) nhà máy mới được di dời về Long Thành do đó sản
lượng gia công trong năm 2018 có thể bị ảnh hưởng đáng kể; (ii) nhà
máy mới được đầu tư hơn 300 tỷ sẽ bắt đầu khấu hao đủ 12 tháng từ
2018 (năm 2017 khấu hao từ cuối tháng 7), do đó áp lực chi phí cố
định sẽ khá lớn trong năm 2018; (iii) giá dầu tiếp tục ở mức cao 6970USD/thùng sẽ làm tăng giá một số hoá chất nhập khẩu, ảnh hưởng
đến chi phí sản xuất chung của NET.
- Điểm nổi bật nhất của NET trong năm 2018 có lẽ là việc Vinachem
thoái vốn xuống dưới 50% mà cụ thể là xuống 36%. Hiện tại vẫn
chưa có thông tin cụ thể về thời gian và nhà đầu tư chiến lược quan
tâm đến phần mà Vinachem có thể thoái.

20/03/2018 18/04/2018
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PMG

Kết quả kinh doanh 2017
- Doanh thu thuần: 879,72 tỷ đồng, tăng 87% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 46 tỷ đồng, tăng 109% yoy
- Cổ tức: 15%
04/04/2018 18/04/2018
Kế hoạch kinh doanh 2018
- Doanh thu: 1.100 tỷ đồng, tăng 25,4% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 58 tỷ đồng, giảm 25% yoy
- Cổ tức: 15%-20%

PMG là một trong những thương hiệu uy tín của thị trường Gas tỉnh
Quảng Nam trong lĩnh vực sản xuất vỏ bình Gas, tồn trữ và chiết nạp
khí hóa lỏng, là đầu mối cung ứng gas cho thị trường Miền Trung và
Tây Nguyên. Công ty có lợi thế về hệ thống cầu cảng, kho bãi để
nhập khẩu và tích trữ LPG, hệ thống kho chứa và địa điểm chiết xuất
Gas gần nhau, do đó tiết giảm được chi phí vận chuyển, do đó PMG
có lợi thế cạnh tranh về giá Gas hơn các doanh nghiệp trong ngành.

BHA

Kết quả kinh doanh 2017
- Sản lượng điện thương phẩm đạt 379,22 triệu kWh, đạt
128% kế hoạch.
- Doanh thu thuần: 405,17 tỷ đồng, đạt 121% KH năm, tăng
25% yoy
05/04/2018 18/04/2018 - Lợi nhuận sau thuế: 63 tỷ đồng, đạt 454% KH năm, tăng
530% yoy
Kế hoạch kinh doanh 2018
- Doanh thu: 363 tỷ đồng, giảm 10% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 40 tỷ đồng, giảm 36% yoy

Năm 2017, Kết quả kinh doanh của BHA tăng trưởng ấn tượng do
hưởng lợi từ hiện tượng Lanina. Lượng mưa nhiều khiến cho sản
lượng điện thương phẩm vượt kế hoạch 28%.
Bước sang năm 2018 các doanh nghiệp thủy điện sẽ không được
hưởng lợi như năm 2017, sản lượng có thể bị suy giảm, theo đó ảnh
hưởng tới kết quả kinh doanh.

Kết quả kinh doanh 2017:
- Doanh thu 3.788 tỷ đồng (+107% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế (cđcty mẹ) 40 tỷ đồng (158% yoy)
Kế hoạch 2018:
- Doanh thu 3.450 tỷ đồng (-9% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế (cđcty mẹ) 165 tỷ đồng (+315% yoy)
Kế hoạch cổ tức:
- 2017: Không chia cổ tức
- 2018: 5% vốn điều lệ

GTN

ACB

26/02/2018 19/04/2018

Kết quả kinh doanh 2017:
- Tổng tài sản: 284.000 tỷ đồng, +22% yoy
- Vốn CSH: 16.031 tỷ đồng, +14% yoy
- Huy động: 241.000 tỷ đồng, +17% yoy
- Dư nợ tín dụng: 199.000 tỷ đồng, +20% yoy
- NPL: 0,7%
- LNTT: 2.656 tỷ đồng, + 59% yoy
- Cổ tức: 10%
21/03/2018 19/04/2018
Kế hoạch kinh doanh 2018:
- Tổng tài sản: 335.000 tỷ đồng, tăng 18% yoy
- Huy động: 284.000 tỷ đồng, +18% yoy
- Dư nợ tín dụng: 229.000 tỷ đồng, +15%
- NPL <2%
- LNTT: 5.699 tỷ đồng, +114% yoy
- Cổ tức: 10%

- Kết quả kinh doanh 2017 về tổng thể tăng trưởng khá tốt sau khi
hợp nhất VLC. Các tiêu điểm chính như sau: (i) Sữa Mộc Châu
(MCM) tăng trưởng khả quan 10% về sản lượng tuy nhiên đóng góp
vào lợi nhuận cổ đông công ty mẹ không nhiều do GTN chỉ sở hữu
gián tiếp 51% MCM thông qua 73,72% VLC. Đây là điều đáng tiếc do
MCM là yếu tố đóng góp lợi nhuận chính trong năm 2017; (ii) chăn
nuôi heo của VLC giảm 39% do giá heo thấp kỷ lục và phát sinh lỗ;
(iii) sản lượng chè của Vinatea tăng trưởng khả quan, chủ yếu là nhờ
xuất khẩu có biên lợi nhuận thấp trong khi tỷ trọng chè có thương
hiệu phân phối trong nước còn thấp (dưới 6%). Tuy nhiên mức tăng
trưởng như vậy vẫn chưa đủ bù đắp mức độ pha loãng cổ phiếu sau
2 đợt phát hành riêng lẻ trong năm 2016 với tổng số lượng lên đến
175,2 triệu cổ phiểu. Hiện GTN đang dịch ở mức P/E lên đến 68 lần.
- Chúng tôi vẫn cho rằng GTN sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan
trong năm 2018 từ nền thấp 2017, tuy nhiên mức tăng trưởng lợi
nhuận gấp 4 lần có thể hơi lạc quan: (i) MCM dự báo vẫn tăng trưởng
được 8-10% về doanh số và lợi nhuận (nếu có thể kiểm soát tốt chi
phí) theo mức tăng trưởng chung của ngành nhưng sở hữu của GTN
lại quá thấp; (ii) Vinatea kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tốt về sản lượng
tuy nhiên cần có nhiều thời gian hơn để có thể định vị phân khúc, cải
thiện bán và biên lợi nhuận ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu;
(iii) giá heo hơi vẫn ở mức thấp quanh 30.000 đồng/kg nên kỳ vọng
tối đa của chúng tôi là mảng này chỉ không còn lỗ trong 2018.
- Với dân số trẻ, thu nhập và tầng lớp trung lưu ngày càng tăng,
chúng tôi có thể hiểu được tham vọng của GTN trong việc muốn chia
sẻ miếng bánh ngành Hàng tiêu dùng tại Việt Nam nói chung. Tuy
nhiên chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng câu chuyện của GTN rất
dài hạn và nhà đầu tư không nên kỳ vọng vào sự quay đầu ngoạn
mục trong 1 vài năm. Cuối cùng chúng tôi cũng nhận thấy các hoạt
động tạo lập thị trường hiện diện rất rõ nét tại cổ phiếu GTN.
ACB đạt KQKD vượt kỳ vọng của NĐT với LNST tăng trưởng 59%
yoy đạt 2.118 tỷ đồng nhờ: (i) Thu nhập lãi thuần tăng 23% yoy do tỷ
lệ NIM cải thiện và tài sản sinh lãi tăng 20%; (ii) Thu nhập ngoài lãi
tăng gấp 3 lần nhờ hoàn nhập dự phòng và thu hồi được nợ xấu.
Năm 2018, ngân hàng đặt kế hoạch kinh doanh lạc quan với LNTT
tăng trưởng mạnh mẽ. Với vị thế là ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt
Nam, mạng lưới chi nhánh rộng rãi và hiệu quả quản trị cao. Chúng
tôi cho rằng ACB sẽ tiếp tục duy trì tốt các mảng kinh doanh cốt lõi để
gia tăng thị phần cho vay cũng như huy động. Triển vọng thị trường
tài chính và bất động sản dự báo sẽ tích cực trong năm 2018 tạo điều
kiện để Ngân hàng thu hồi nợ xấu, đặc biệt là thanh lý tài sản liên
quan đến nhóm G6. Đây được xem như nguồn lợi nhuận tiềm năng
cho ngân hàng trong năm nay.

7

PVI

HNA

VNR

Kết quả kinh doanh 2017
Tổng doanh thu 9.029 tỷ đồng
LNTT 683 tỷ đồng
Kế hoạch kinh doanh 2018
23/03/2018 19/04/2018
Tổng doanh thu 9.069 tỷ đồng (+0,44% yoy)
LNTT 587,17 tỷ đồng (-14,03% yoy)
PVI chưa công bố các tờ trình về phân phối lợi nhuận 2017 và
kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018

PVI đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 tương đối dè dặt cả về doanh
thu và lợi nhuận. Chúng tôi cho rằng kế hoạch này chưa tính đến
khoản lợi nhuận từ chuyển nhượng PVI Tower và lợi nhuận đối với
dự án Embassy Garden. Ngoài ra, trong năm 2018, PVI có thể có
thêm khoản hoàn nhập khoảng 30 tỷ đối với một số khoản phải thu
khó đòi đã trích lập trong những năm trước. Do đó, chúng tôi cho
rằng PVI có thể hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm 2018.

Kết quả kinh doanh 2017- Sản lượng tiêu thụ: 734 triệu kwh, doanh thu đạt 653 tỷ VNĐ
tăng 25% và LNST đạt 9,4 tỷ VNĐ
27/03/2018 19/04/2018 Kế hoạch kinh doanh 2018
- Sản lượng điện: 650 triệu kwh, doanh thu 660 tỷ VNĐ, LNST
6,97tỷ VNĐ, tăng 67% so với 2016.

Tình hình thời tiết thuận lợi do Lanina đã giúp HNA đạt lợi nhuận
trong năm 2017. Năm 2018, chúng tôi cho rằng Lanina kết thúc sẽ
khiến sản lượng điện của HNA giảm so với 2017 do đó Công ty khó
có thể đạt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đã đề ra. Thanh khoản
của cổ phiếu HNA trên sàn UPCOM cũng khá thấp để có thể giao
dịch (trung bình 10 phiên gần nhất là 620 cổ phiếu/phiên) do đó
chúng tôi cho rằng HNA không phải là cổ phiếu hấp dẫn để đầu tư.

Kết quả kinh doanh 2017
Doanh thu phí nhận 1.651 tỷ (-0,2%)
Phí giữ lại 587 tỷ (+4,5%)
Lợi nhuận thuần KDBH 56 tỷ (-2,6%)
Lợi nhuận đầu tư 233 tỷ (+9,2%)
LNTT 285 tỷ (+5,4%)
28/03/2018 19/04/2018 Cổ tức 12%
Kế hoạch kinh doanh 2018
Doanh thu phí nhận 1.770 tỷ đồng (+7,2% yoy)
Phí giữ lại 677 tỷ đồng (+15,4%)
Lợi nhuận hoạt động tài chính 254 tỷ đồng (+8,9%)
Lợi nhuận trước thuế 308 tỷ đồng (+7,3%)
Cổ tức 12%

Trong bối cảnh kinh doanh tái bảo hiểm tương đối khó khăn với tốc
độ tăng trưởng thấp của những nghiệp vụ có tái bảo hiểm và thị
trường bảo hiểm quốc tế tiếp tục trong xu hướng mềm, chúng tôi
đánh giá cao VNR về mặt quản trị chi phí nhằm duy trì được tăng
trưởng lợi nhuận ở mức 5,4%. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình thiên
tai, mưa bão lũ lụt nghiêm trọng trong 2017 với bão Doksuri và
Damrey. Đối với năm 2018, chúng tôi cho rằng mục tiêu tăng doanh
thu thêm 7,2% và phí giữ lại tăng trưởng 15,4% là tương đối thách
thức do các nghiệp vụ tạo động lực tăng trưởng cho thị trường bảo
hiểm phi nhân thọ vẫn là những nghiệp vụ không có tái bảo hiểm
(bảo hiểm tai nạn con người, bảo hiểm xe cơ giới). Về lợi nhuận, nếu
tình hình thời tiết không có những diễn biến quá bất thường (thiên tai,
lũ lụt…) thì VNR có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2018.
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Báo cáo thăm doanh nghiệp DAG
TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo này đã được xem xét cẩn trọng và được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên Công ty Cổ
phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) không đảm bảo tuyệt đối chính xác và đầy đủ của những thông tin nêu trên. Các quan điểm,
nhận định, đánh giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích tại thời điểm viết báo cáo và có thể thay
đổi bất cứ lúc nào. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư.
Báo cáo chỉ nhằm cung cấp thông tin mà không hàm ý chào bán, lôi kéo, khuyên người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán.
Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn thông tin tham khảo.
BVSC có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh, tham gia đầu tư hoặc thực hiện nghiệp vụ ngân hàng đầu tư với đối tượng
được đề cập đến trong bài báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng BVSC có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi
thực hiện báo cáo phân tích này.

LIÊN HỆ
Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Bộ phận Phân tích Ngành & Doanh nghiệp

Bộ phận Vĩ mô & Thị trường

Lưu Văn Lương

Lê Đăng Phương

Nguyễn Xuân Bình

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

nguyenxuanbinh@baoviet.com.vn

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Bạch Ngọc Thắng

Ngân hàng, Bảo hiểm

Bất động sản

Kinh tế trưởng

nguyenthuha@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

bachngocthang@baoviet.com.vn

Chế Thị Mai Trang

Lê Thanh Hòa

Trần Hải Yến

Thép, Phân bón, Điện

Vật liệu xây dựng

Chuyên viên vĩ mô

chethimaitrang@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Phan Thùy Trang

Trương Sỹ Phú

Trần Đức Anh

Cao su tự nhiên, Mía đường

Ô tô & Phụ tùng, Dệt may

Chiến lược thị trường

phanthuytrang@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranducanh@baoviet.com.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Thị Thu Hằng

Trần Xuân Bách

Công nghệ thông tin

Dược

Phân tích kỹ thuật

nguyentiendung@baoviet.com.vn

hathithuhang@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Thái Anh Hào
Hạ tầng, Nước
thaianhhao@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

▪ Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

▪ Tel: (84 24) 3 928 8080

▪ Tel: (84 28) 3 914 6888

