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OUTPERFORM

Khuyến nghị
Giá kỳ vọng (VND)

57.850

Giá thị trường (11/06/2018)

45.650

Các khoản thu nhập bất thường của PHR trong 2018
Năm 2018, PHR dự kiến ghi nhận những khoản đền bù đầu tiên từ việc chuyển
giao đất tại KCN Nam Tân Uyên và VSIP. Ngoài ra hoạt động thanh lý cây cao
su vẫn tiếp tục đóng góp lớn vào lợi nhuận của PHR do giá gỗ cây cao su tăng
mạnh. Lợi nhuận từ cây cao su năm 2018 sẽ chỉ chiếm khoảng 20%. Kế hoạch

26,7%

Lợi nhuận kỳ vọng

năm nay tỉ lệ sở hữu tại hai công ty này tạm thời sẽ không thay đổi.

THÔNG TIN CỔ PHẦN
HSX

Sàn giao dịch
Khoảng giá 52 tuần

32.700-52.000
3.821 tỷ VNĐ

Vốn hóa
SL cổ phiếu lưu hành

81.300.000 CP

KLGD bình quân 10 ngày
% sở hữu nước ngoài
Room nước ngoài

49%

mức 1 tỷ đồng, do Nam Tân Uyên và VSIP có vị trí địa lý tương đồng.

5,04%

Beta

BVSC dự phóng KQKD 2018 của cao su Phước Hòa với triển vọng doanh thu
đạt khoảng 1.280 tỷ đồng, lợi nhuận 636 tỷ đồng dựa trên cơ sở:

8,93%

2.300 VND/CP

Tỷ lệ cổ tức/thị giá

Dự báo KQKD 2018

❑ Lợi nhuận bất thường từ chuyển giao đất cho VSIP và Nam Tân
Uyên. Chúng tôi điều chỉnh giá đền bù cho 1ha đất Nam Tân Uyên lên

240.669 CP8

Giá trị cổ tức/cổ phần

thoái vốn khỏi CTCP Khu CN Nam Tân Uyên (sở hữu 32,85%) và CTCP Thể
thao ngôi sao Geru (sở hữu 26,82%) hiện vẫn chưa có lộ trình cụ thể, trong

0,76

Việc chuyển giao đất dự kiến hoàn thành trong vòng ba năm 2018 2020.
❑ Lợi nhuận từ việc thanh lý gỗ. Từ đầu năm 2018 đến nay, giá gỗ cao
su diễn biến tích cực do nhu cầu về gỗ cây cao su tiếp tục tăng mạnh.
Chúng tôi ước tính giá thanh lý khoảng 260 triệu đồng/ha, lợi nhuận thu
về theo đó đạt khoảng 338 tỷ đồng cho 1.300ha gỗ thanh lý.

BIẾN ĐỘNG GIÁ
YTD

1T

3T

6T

❑ Giá cao su năm 2018 chưa có nhiều thay đổi. Chúng tôi cho rằng giá

PHR

2,17%

0%

1%

0%

VN-Index

0,21%

3,45% -0,72%

0%

cao su bình quân năm 2018 sẽ ở mức 37 triệu đồng/tấn, thấp hơn 7,5%
giá cao su năm 2017 do thị trường vẫn tiếp tục đối mặt với tình trạng
khó khăn do nguồn cung dư thừa.

Chuyên viên phân tích
Nguyễn Bình Nguyên
(84 4) 3928 8080 ext 213
nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

Khuyến nghị đầu tư
Trên cơ sở định giá cổ phiếu PHR vào khoảng 57.850 đồng/cổ phần, cao hơn
mức giá thị trường 24%, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị OUTPERFORM đối với
cổ phiếu PHR. Mặc dù triển vọng về giá cao su chưa thật sự rõ ràng nhưng
trong ba năm tới PHR vẫn sẽ đạt được mức lợi nhuận rất khả quan nhờ hưởng
lợi từ những khoản thu nhập bất thường do thanh lý cây cao su và chuyển giao
đất công nghiệp.
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Triển vọng giá cao su tự nhiên năm 2018
Dự báo giá cao su tự nhiên trong nửa còn lại của năm 2018 sẽ duy trì ổn
định.
Giá dầu và giá cao su tự nhiên trong lịch sử thường có quan hệ cùng chiều tuy
nhiên những năm trở lại đây tương quan ấy không còn chặt chẽ, nguyên nhân
chính do thị trường cao su vẫn tiếp tục phải đối mặt với tình trạng khó khăn do
cung vượt quá cầu. Giá dầu thô từ đầu năm đến nay đã tăng khoảng 15% nhưng
giá cao su RSS3 gần như đi ngang.
Tương quan giữa giá dầu và giá cao su không còn lớn
Nguồn Bloomberg
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Thị trường cao su vẫn tồn tại một số bất lợi do tồn kho cao cùng với nhu cầu tiêu
thụ yếu. Từ tháng 4/2018, thỏa thuận cắt giảm sản lượng ba bên Thái Lan,
Malaysia và Indonesia đã kết thúc. Các nước này có thể tăng xuất khẩu trở lại,
cộng với việc cao su vào mùa khai thác sau khi mùa thay lá của cây kết thúc sẽ
khiến nguồn cung cao su tăng mạnh.
Nhìn chung, mặc dù giá dầu tăng một cách tương đối nhưng BVSC cho rằng giá
cao su trong năm 2018 sẽ chưa thể bật tăng mạnh mẽ. Chúng tôi dự báo giá cao
su bình quân có thể đạt khoảng 37 triệu đồng/tấn.

Đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu vườn cây
Năm 2018, PHR tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu vườn cây, mục tiêu đến
năm 2025 sẽ giảm diện tích trồng cao su tại Việt Nam từ 14.000 ha xuống còn
10.000 ha. Việc tái cơ cấu diễn ra chủ yếu thông qua 3 mảng :
❑ Chuyển đổi đất trồng cao su sang đất kinh doanh KCN
PHR sở hữu quỹ đất rộng lớn, ở vị trí đắc địa rất gần với các khu công
nghiệp lớn. Kế hoạch đến năm 2020, PHR sẽ chuyển giao gần 1.000 ha
đất, trong đó 691 ha đất cho KCN VSIP3 và 325 ha đất cho KCN Nam
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Tân Uyên, thu về khoản tiền đền bù BVSC ước tính cho hai khu đất trên
vào khoảng hơn 2.000 tỷ.
Ngoài ra, PHR cũng dự kiến mở rộng KCN Tân Bình thêm 1.055 ha, hiện
đã được tỉnh Bình Phước thông qua và đang chờ sự phê duyệt từ Bộ Kế
hoạch và Đầu tư. Như vậy cho đến năm 2025, tổng diện tích đất chuyển
đổi thành KCN khoảng 2.000 ha.
❑ Nông nghiệp công nghệ cao
Năm 2018, PHR đã hợp tác góp đất và hạ tầng sẵn có để trồng thử
nghiệm 100 ha chuối, dự kiến sẽ được chia lãi cố định 25 triệu/1ha, cao
hơn nhiều so với trồng cây cao su. Kế hoạch đến năm 2020 nếu thuận
lợi, diện tích trồng chuối sẽ tăng lên 500ha, và đến năm 2025 là 1.000ha.
Do diện tích trồng chuối hiện còn khiêm tốn nên sẽ chưa ảnh hưởng
nhiều đến lợi nhuận của PHR.
Ngoài ra trong năm 2018, PHR tiếp tục giao thêm 300 ha cho SBT trong
số 1.000ha để luân canh trồng mía nhằm hữu cơ hóa đất.
❑ Dự án Phước Hòa – Kampong Thom
Tổng diện tích vườn cây cao su ở Campuchia khoảng 7.600 ha, đây sẽ
là nhân tố chính bù đắp cho sự cắt giảm vườn cây cao su ở Việt Nam.
Năm 2018, PHR đặt kế hoạch khai thác 4.800 tấn mủ cao su ở
Campuchia. Dự án trồng cao su tại Đắk Lắk với diện tích khoảng
10.000ha hiện mới đang trong giai đoạn thực hiện các thủ tục pháp lý.
Hiện tại, hơn 50% diện tích vườn cây của PHR ở độ tuổi trên 20 tuổi, có
năng suất thu hoạch thấp. Trong ba năm tới, PHR sẽ tiếp tục đẩy mạnh
thanh lý vườn cây và trồng tái canh tại Campuchia, Đắk Lắk với kì vọng
đạt được cơ cấu tuổi lý tưởng cho vườn cây.
Việc chuyển dần vườn cây cao su từ Bình Dương sang Campuchia và
Đắk Lắk không những giúp PHR tận dụng được quỹ đất có giá trị mà còn
giảm áp lực về nhân công do Campuchia và Đắk Lắk là những nơi có
nguồn nhân công rẻ và dồi dào.

Điểm nhấn chính đối với triển vọng lợi nhuận 2018
vẫn chủ yếu đến từ các khoản thu nhập bất thường
Lợi nhuận của PHR năm 2018 chủ yếu vẫn đến từ các khoản đền bù đất trồng
cao su và thanh lý gỗ. Chúng tôi ước tính tổng lợi nhuận bất thường thu về sẽ
cao gấp khoảng 4 lần lợi nhuận từ hoạt động khai thác cao su.
Ước tính các khoản lợi nhuận bất thường của PHR
Nguồn gốc thu nhập bất thường
Tiền đền bù đất trồng cao su từ VSIP
Dự kiến PHR sẽ bàn giao xong cho VSIP trong ba năm. Chúng tôi giả
định năm 2018 giao 200 ha đất với giá đền bù 1 tỷ VND/1ha. Ngoài

2018

2019

2020

200 ha x 1 tỷ

200 ha x 1 tỷ

291 ha x 1 tỷ

VND/ha = 200
tỷ VND

VND/ha = 200
tỷ VND

VND/ha = 291
tỷ VND
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ra, về khoản 20% lợi nhuận của VSIP, BVSC giả định giá đầu tư là
35USD/m2, giá cho thuê khu CN VSIP là 75USD/m2, PHR sẽ thu thêm
khoảng 1,38 tỷ đồng/ha đất chuyển giao. Hiện tại chúng tôi chưa tính
khoản 20% lợi nhuận từ VSIP vào kết quả kinh doanh trong những
năm tới của PHR.
Tiền đền bù đất trồng cao su từ Nam Tân Uyên
PHR cũng sẽ bàn giao 325 ha cho CTCP Khu CN Nam Tân Uyên trong
vòng ba năm 2018-2020. Do vị trí của Nam Tân Uyên và VSIP là tương

100 ha x 1 tỷ

100 ha x 1 tỷ

125 ha x 1 tỷ

VND/ha = 100
tỷ VND

VND/ha = 100
tỷ VND

VND/ha = 125
tỷ VND

1300ha x 0,26 1300 ha x 0,26

1000ha x 0,26

đương, chúng tôi giả định giá đền bù KCN Nam Tân Uyên bằng với
giá đền bù KCN VSIP là 1 tỷ VND/ha.
Thanh lý gỗ
Giá gỗ đầu năm 2018 tăng mạnh 30% so với năm 2017 do nhu cầu về
gỗ cây cao su tiếp tục tăng sau khi Chính phủ có lệnh đóng cửa rừng.

tỷ VND/ha =
338 tỷ VND

tỷ VND/ha =
338 tỷ VND

tỷ VND/ha =
260 tỷ VND

638 tỷ VND

638 tỷ VND

676 tỷ VND

BVSC giả định giá thanh lý gỗ cao su trung bình năm 2018 ở mức 260
triệu đồng/ha. PHR sẽ tiếp tục thanh lý 1.000ha cao su hết tuổi khai
thác và 300ha cao su trên đất chuyển giao tiếp cho SBT thuê năm nay.
Tổng lợi nhuận bất thường

Dự báo KQKD năm 2018
Chỉ tiêu

2018F Cơ sở dự báo

Hoạt động khai thác

Sản lượng khai Khoảng thời gian từ cuối tháng 12 đến tháng 3 hàng năm là mùa cao su thay

cao su

thác mủ cao su lá, do vậy hoạt động khai thác cao su khá trầm lắng. Báo cáo KQKD Q1/2018,
13.330 tấn sản lượng cao su khai thác và thu mua mới chỉ đạt lần lượt 12,47% và 10,93%
kế hoạch. Cho năm 2018 BVSC dự báo hoạt động khai thác cao su như sau:
Sản lượng khai thác và thu mua. Chúng tôi ước tính sản lượng khai thác
2018 đạt 13,3 nghìn tấn, thấp hơn 9% so với năm 2017 và sản lượng thu mua
theo kế hoạch của PHR vào khoảng 12.000 tấn.
Giá cao su. BVSC dự báo thận trọng giá cao su ở mức 37 triệu đồng/tấn.

Hoạt động của các

CTCP KCN Tân Bình. Q1/2018, KCN Tân Bình đã cho thuê thêm 21,72ha (lũy

công ty con

kế diện tích đã cho thuê 171,12 ha), BVSC giả định đến cuối năm 2018 tổng
diện tích cho thuê lũy kế vào khoảng 200ha.
CTCP Cao su Trường Phát. Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận lần
lượt là 300 tỷ đồng và 10 tỷ đồng.

Tổng doanh thu

1.280 tỷ Tổng doanh thu đạt 1.280 tỷ đồng, giảm 22,6% so với năm 2017.

Giá vốn

1.113 tỷ BVSC ước tính giá vốn cho riêng hoạt động sản xuất cao su là 789 tỷ.

Lợi nhuận gộp

167 tỷ Lợi nhuận gộp 167 tỷ, giảm 41,1% so với năm 2017.
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Lợi nhuận khác

638 tỷ PHR sở hữu quỹ đất đang trong quá trình chuyển giao và một lượng lớn cây
cao su thuộc diện thanh lý. BVSC dự báo lợi nhuận cho hai mảng này như sau:
Chuyển giao đất. Chúng tôi giả định lộ trình năm 2018 sẽ chuyển giao xong
200ha đất cho VSIP và 100ha đất cho Nam Tân Uyên, và giá đền bù Nam Tân
Uyên sẽ ở mức tương đương như giá đền bù VSIP (1 tỷ đồng/ha) do hai khu
đất có cùng vị trí địa lý, thu về khoản tiền 300 tỷ đồng.
Thanh lý gỗ cây cao su. Gỗ cây cao su liên tục tăng giá từ cuối năm 2017 đến
nay, BVSC giả định giá 1ha gỗ cao su thanh lý là 260 triệu đồng (tăng 16% so
với năm 2017), lợi nhuận thu về từ việc thanh lý cây cao su của PHR sẽ đạt
338 tỷ đồng nếu tiếp tục thanh lý 1.300 ha theo kế hoạch.

Lợi nhuận từ công ty
liên doanh liên kết

66 tỷ Trong kì họp ĐHCĐ tháng 3/2018, ban lãnh đạo PHR đã khẳng định tỉ lệ sở
hữu tại CTCP KCN Nam Tân Uyên và CTCP Thể thao Ngôi sao Geru tạm thời
giữ nguyên. Do đó, năm 2018 PHR tiếp tục ghi nhận khoản lợi nhuận từ NTC
theo chúng tôi dự báo khoảng 66 tỷ, tăng gấp 2,5 lần so với 2017. Sự tăng
trưởng đột biến này là do NTC có khoản thu từ khu công nghiệp mở rộng giai
đoạn 2 và khu dân cư Nam Tân Uyên.

Lợi nhuận sau thuế

636 tỷ BVSC ước tính lợi nhuận sau thuế của PHR vào khoảng 607 tỷ đồng, tăng đột
biến so với năm 2017 (93% yoy). Chúng tôi dự báo lợi nhuận từ hoạt động khai
thác cao su sẽ giảm, nhưng sẽ được bù đắp bằng lợi nhuận bất thường lớn từ
việc chuyển giao đất khu công nghiệp và thanh lý cây cao su.

EPS

5.964 đồng EPS tính sau khi trừ đi quỹ khen thưởng phúc lợi.

Khuyến nghị đầu tư
Kết quả định giá cổ phiếu PHR vào khoảng 57.850 đồng/ cổ phần, cao hơn 24%
so với mức giá giao dịch hiện tại. BVSC lựa chọn phương pháp dòng tiền để định
giá cổ phiếu với giả định chính dựa trên giá bán cao su ở mức 37 triệu đồng/tấn
trong năm 2018 và các năm sau được dự báo trên cơ sở mức tăng trưởng giá
cao su do World Bank dự báo.
Phương pháp định giá

Tỷ trọng

Giá trị (VND)

Giá trị tỷ trọng (VND)

Phương pháp FCFE

50%

56.200

28.100

Phương pháp FCFF

50%

59.500

29.750

Giá cổ phiếu PHR

57.850
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Chỉ số tài chính dự báo
Kết quả kinh doanh
Đơn vị (tỷ VND)

2016

2017

2018F

2019F

Doanh thu

1.178

1.654

1.280

1.515

Giá vốn

1.020

1.370

1.113

1.293

158

284

167

222

Doanh thu tài chính

77

75

58

69

Chi phí tài chính

21

51

39

46

223

330

636

616

2016

2017

2018F

2019F

Tiền & khoản tương đương tiền

293

241

838

1.391

Các khoản phải thu ngắn hạn

160

218

169

200

Hàng tồn kho

177

258

200

236

2.188

2.304

2.306

2.306

249

501

501

501

3.860

4.295

4.652

5.302

Nợ ngắn hạn

603

463

463

548

Nợ dài hạn

232

239

239

239

Vốn chủ sở hữu

2.236

2.349

2.908

3.309

Tổng nguồn vốn

2.295

2.411

2.976

3.381

2016

2017

2018F

2019F

-4

40,4

-22,6

18,4

4

48

93

-3,2

13,4

17,2

13,1

14,7

Lợi nhuận thuần biên (%)

6,6

11

7

8,5

ROA (%)

5,8

7,7

13,7

11,6

ROE (%)

10

14,1

21,9

18,6

40,5

43,9

36

36,2

70

80,2

58

58

2.707

4.004

5.964

5.536

37.205

44.194

29.152

33.317

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận sau thuế

Bảng cân đối kế toán
Đơn vị (tỷ VND)

TSCĐ hữu hình
Đầu tư tài chính dài hạn
Tổng tài sản

Chỉ số tài chính
Chỉ tiêu
Chỉ tiêu tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu (%)
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (%)
Chỉ tiêu sinh lời
Lợi nhuận gộp biên (%)

Chỉ tiêu cơ cấu vốn
Tổng nợ/Tổng tài sản (%)
Tổng nợ/Tổng vốn chủ sở hữu (%)
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 Nguyễn Bình Nguyên 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
Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Bộ phận Phân tích Ngành & Doanh nghiệp

Bộ phận Vĩ mô & Thị trường

Lưu Văn Lương

Lê Đăng Phương

Phạm Tiến Dũng

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

phamtiendung@baoviet.com.vn

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Ngân hàng, Bảo hiểm

Bất động sản

Chuyên viên vĩ mô

nguyenthuhapt@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Chế Thị Mai Trang

Trương Sỹ Phú

Trần Đức Anh

Thép, Phân bón, Điện

Ô tô & Phụ tùng

Chiến lược thị trường

chethimaitrang@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

Dệt may

Phân tích kỹ thuật

nguyentiendungbvsc@baoviet.com.vn

hathithuhang@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Nguyễn Bình Nguyên

Thái Anh Hào

Cao su tự nhiên

Hạ tầng nước

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

thaianhhao@baoviet.com.vn

Lê Thanh Hòa
Vật liệu xây dựng
lethanhhoa@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

▪ Tel: (84 4) 3 928 8080

▪ Tel: (84 8) 3 914 6888

