Chuyên Mục Đại Hội Cổ Đông 2019
I. Thông tin nổi bật:
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CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 (HNX: TV2): Trong 5 năm gần đây, công ty đã đạt được kết quả kinh doanh hết sức ấn tượng với mức tăng trưởng bình quân doanh

thu và lợi nhuận lần lượt là 43% và 67%. Chiến lược phát triển giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn 2030 là đẩy mạnh hoạt động sang lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự án
phát điện. TV2 đang nắm giữ lượng tiền mặt lên tới 1.044 tỷ đồng tiền mặt (tương đương với 84.798 VND/CP) và mức P/E hiện tại chỉ vào khoảng mức 8,7 lần là mức
khá thấp đối với doanh nghiệp có lượng tiền mặt lớn và hiệu quả hoạt động cao như TV2. Tuy nhiên nhà đầu tư cần lưu ý thêm là thanh khoản của TV2 khá thấp.
Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB): Chúng tôi cho rằng ACB có thể hoàn thành vượt KH 2019 với LNTT tăng trưởng 13.9%. ACB đã được NHNN công nhận tuân
thủ Basel II nên có khả năng được giao hạn mức tăng trưởng cao hơn vào nửa cuối năm nếu duy trì được hệ số CAR cao dựa trên Basel II. ACB đang giao dịch ở mức
P/B 1,64, mức thấp cho một ngân hàng có chất lượng tài sản vào hàng tốt nhất trong hệ thống.
CTCP Tập đoàn Masan (HSX: MSN): Sau một năm 2018 rất thành công, MSN tiếp tục đặt kế hoạch tăng trưởng cao. chủ yếu kỳ vọng vào tiếp tục chiến lược cao cấp
hoá và đa dạng hóa sản phẩm và tiết giảm chi phí lãi vay sau khi trả 12.800 tỷ từ nguồn tiền bán cổ phiếu quỹ cho SK. BVSC cũng đặt nhiều kỳ vọng về MeatDeli sẽ trở
thành một trong những đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng chính của MSN trong những năm sắp tới. Chúng tôi không nhìn vào MNS với những mảng kinh doanh riêng biệt
(thức ăn chăn nuôi, thịt, v.v) mà nhìn thấy một chuỗi giá trị thịt hoàn chỉnh làm nền tảng để xây dựng một thương hiệu thịt mát hàng đầu tại thị trường Việt Nam.
CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HSX: HCM): Đáng chú ý, thị phần phái sinh Q1/2019 của HCM đã giảm còn 13,8%, giảm mạnh từ mức 18,6% vào Q4/2018 do
việc giảm phí cạnh tranh từ chứng khoán VPS. BVSC dự báo lợi nhuận 2019 giảm 5,8% so với năm trước, đạt 637 tỷ đồng, trên cơ sở dự báo lĩnh vực tự doanh của
HCM không còn đem lại nhiều lợi nhuận như năm 2018. Tuy lợi nhuận năm 2019 dự báo giảm, chúng tôi vẫn cho rằng HCM là một cơ hội đầu tư dài hạn nhằm đón đầu
bước chuyển mình của thị trường chứng khoán Việt Nam.
CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (UPCOM: BSR): Kết quả kinh doanh Q1/2019 của BSR vẫn chưa thực sự khả quan dù đã có cải thiện so với Q4/2018. Nguyên nhân
chủ yếu không còn do ảnh hưởng của tồn kho dầu thô giá cao như Q4/2018 mà chủ yếu do biên lợi nhuận của các sản phẩm lọc hóa dầu có xu hướng giảm chung cả
khu vực. BVSC cho rằng 2019 chưa phải là một năm thuận lợi với các doanh nghiệp lọc hóa dầu Châu Á nói chung cũng như Việt Nam nói riêng khi spread các sản

phẩm lọc dầu dự báo sẽ ở mức thấp. Cho năm 2019, BVSC dự báo doanh thu và lợi nhuận của BSR lần lượt là 105.777 tỷ đồng và 4.232 tỷ đồng, thay đổi -5,5% và
18,8% yoy.
Tập đoàn xăng Dầu Việt Nam (HSX: PLX): Năm 2019, PLX đặt kế hoạch sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất chỉ bằng 95% so với thực hiện năm 2018 là do ảnh
hưởng của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn nên sản lượng bán của Công ty TNHH 1 TV Petrolimex Singapore bán về Việt Nam bị sụt giảm gần 900 nghìn m3, tấn. Mặc dù
vậy, kế hoạch lợi nhuận và doanh thu vẫn tăng nhẹ lần lượt là 2% và 3%. BVSC cho rằng với vị thế là doanh nghiệp đầu ngành kinh doanh xăng dầu, khả năng quản trị
hàng tồn kho tốt, PLX hoàn toàn có khả năng đạt được mục tiêu này. Cuối năm 2018, giá dầu sụt giảm mạnh nhưng lợi nhuận của PLX chỉ giảm khoảng 10%, ảnh
hưởng ít hơn nhiều nếu so sánh với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác.
Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (HSX: PVD): Kéo dài thời gian khấu hao giàn khoan sẽ hỗ trợ tích cực lợi nhuận của PVD trong dài hạn. Theo tính toán
của BVSC, việc kéo dài thời gian khấu hao đã giúp PVD giảm khoảng 240 tỷ đồng chi phí khấu hao năm 2018 và khoảng 280 tỷ đồng năm 2019. Lợi nhuận thuần từ
hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2019 dự báo cải thiện tích cực. Chúng tôi ước tính, năm 2019 PVD có thể đạt 5.887 tỷ đồng doanh thu và 143 tỷ đồng lợi
nhuận sau thuế, tương ứng tăng 6,9% về doanh thu và giảm 12% về lợi nhuận so với năm 2018. Tuy nhiên, nếu loại trừ các yếu tố đột biến, lợi nhuận trước thuế từ hoạt
động sản xuất kinh doanh chính của PVD có thể gần đạt điểm hòa vốn với mức lỗ khiêm tốn -13 tỷ năm 2019, được cải thiện hơn nhiều so với mức lỗ 476 tỷ năm 2017
và lỗ 126 tỷ năm 2018.
Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (HSX: PET): Với kế hoạch năm 2019, EPS của PET được ước tính là 1.559 đồng/ cổ phần. Theo đó, cổ phiếu PET đang giao

dịch tại mức P/E forward 2019 là 5,8 lần so với mức giá đóng cửa tại ngày 26/04/2019 là 8.990 đồng/ cổ phần so với mức P/E trượt trung bình ba năm là 6,6 lần.Chúng
tôi nhận thấy những điểm hấp dẫn đối với cổ phiếu này bao gồm (1) Chính sách cổ tức 2018 và dự kiến 2019 được duy trì ở mức 10% ứng với suất cổ tức 11%;; (2)
Câu chuyện thoái vốn của PVN trong thời gian tới là yếu tố thay đổi cục diện câu chuyện tăng trưởng và hỗ trợ giá của cổ phiếu trong thời gian tới; và (3) Hoàn thành
pháp lý và chuyển nhượng dự án Cape Pearl sớm hơn dự kiến theo đó Công ty có thể ghi nhận một khoản lợi nhuận bất thường từ dự án này vẫn là một điểm nhấn đầu
tư đáng chú ý với cổ phiếu này.
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (HSX: VCB): VCB là ngân hàng có lợi thế vượt trội về vốn cũng như đi đầu về chất lượng tài sản trong hệ thống. Với hai
thế mạnh này, tiềm năng tăng trường về lợi nhuận của VCB vẫn rất lớn trong tương lai, đặc biệt là khi ngân hàng tiếp tục mở rộng mảng ngân hàng bán lẻ. Năm 2019,

NIM của VCB có thể bị ảnh hưởng do nguồn vốn giá rẻ từ Kho bạc Nhà nước có thể sẽ giảm trong 2019 do tình hình giải ngân đầu tư công tốt hơn so với 2018. Ngân
hàng cũng có thể sẽ có nguồn thu đột biến liên quan đến bancassurance.
Cập nhật một số doanh nghiệp khác: BID, BMI, CHP, CSV, CTG, DCM, DGW, DHA, DIG, DQC, FOX, HAG, HDB, HHS, HNA, HND, HRC, ITC, LGC, LPB, NS2,
NSC, NT2, NVL, PAN, PPC, PTI, SHB, SID, SJS, SNZ, SSI, STB, TPB, TTB, TVT, UIC, VGT, VLB, VNR, VPD.
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Nhận định BVSC

Kết quả kinh doanh 2018
Huy động vốn: 825.816 tỷ đồng (tăng 9,7% yoy)
Dư nợ tín dụng: 888.216 tỷ đồng (tăng 6,1% yoy)
LNTT riêng lẻ: 6.365 tỷ đồng (giảm 23,8% yoy)
LNTT hợp nhất: 6.730 tỷ đồng (giảm 26,9% yoy)
Kế hoạch 2019
19/03/2019 23/04/2019 Du nợ tín dụng: tăng 6-7%
Huy động vốn: tăng 10-12%
Tỷ lệ nợ xấu nộ bảng: <2%
LNTT hợp nhất: 9.500 tỷ đồng
Cổ tức: cổ tức bằng cổ phiếu hoặc để lại toàn bộ lợi nhuận còn
lại để tăng vốn

- Chất lượng tài sản được cải thiện nhiều với tỷ lệ NPL dự báo ở
mức 1,3%, LLCR trên 100% và đã tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC
trong 2018. Nhờ đó chi phí dự phòng 2019 dự báo giảm 10% yoy.
- Tăng vốn là vấn đề cấp thiết với CTG để phục vụ cho Basel II.

Kết quả HĐKD hợp nhất 2018:
Tổng giá trị SXKD thực hiện 737 tỷ đạt 107% kế hoạch) tổng
giá trị đầu tư 476 tỷ (đạt 119% kế hoạch). DTHN đạt 546 tỷ (đạt
98% KH) và LNTT 135 tỷ (đạt 102% KH)
Kế hoạch hợp nhất 2019:
Tổng giá tri SXKD 793 tỷ, tổng giá trị đầu tư 446 tỷ, DTHN 700
tỷ, LNTT 135 tỷ và cổ tức 5 – 10%.
04/04/2019 23/04/2019 Kết quả kinh doanh Q1 2019:
DT 78 tỷ VNĐ (+400%), LNTT 12 tỷ (-80%)

Toàn bộ kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính 2018 của SJS bị ảnh
hưởng do việc chuyển nhượng lô đất 12ha tại dự án Hòa Hải, Đà
Nẵng không được thực hiện do đối tác trúng thầu không sắp xếp
được tài chính.
HĐQT được ủy quyền để chủ động điều chỉnh kế hoạch 2019 cho
phù hợp tình hình thực tế. Kế hoạch được xây dựng khá chắc chắn
dựa trên các hạng mục đủ điều kiện để bán trong 2019. Hoạt động
đầu tư lẽ ra phải được thực hiện tích cực hơn để chuẩn bị cho các
năm sau, tuy nhiên do tình hình tài chính gặp khó khăn, năm 2018 bị
mất cân đối vốn nên hoạt động này đầu tư đang bị chậm lại.
DT Q1 đột biến do ghi nhận từ dự án khu dân cư Bắc đường Trần
Hưng Đạo - Hòa Bình và một số căn hộ khu đô thị mới Nam An
Khánh. Tuy vậy LN Q1 giảm mạnh do LN Q1 2017 đột biến từ hoạt
động tài chính (chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty con - CT
TNHH Sudico miền Nam).

Kết quả kinh doanh 2018
- Tổng doanh thu 8,822 tỷ VNĐ
- LNTT 1,458 tỷ VNĐ
- Cổ tức tiền mặt 20%
04/01/2019 23/04/2019 Kế hoạch 2019
- Tổng doanh thu 9,980 tỷ VNĐ (13,1% yoy)
- LNTT 1,660 tỷ VNĐ (13,9% yoy)
- Cổ tức: tối thiểu 20%

FOX dự kiến đầu tư thêm 4 dự án mới trong năm 2019 và tiếp tục
đầu tư 7 dự án đã bắt đầu trong năm 2018. Ngoài dự án xây dựng
văn phòng Tân Thuận, các dự án đầu tư còn lại phục vụ việc mở
rộng kinh doanh thuê bao Internet băng thông tại các tỉnh và nhu cầu
của nhóm khách hàng doanh nghiệp. Việc mở rộng kinh doanh
Internet băng thông rộng ra các tỉnh nhiều khả năng sẽ làm giảm
ARPU của FOX. Chúng tôi dự báo năm 2019 FOX giữ nguyên mức
tăng trường doanh thu, nhưng biên lợi nhuận có thể giảm nhẹ so với
năm 2018.

Kết quả kinh doanh 2018
- Tổng doanh thu 4.286 tỷ VNĐ
- LNTT 24.3 tỷ VNĐ
- Cổ tức: 8%
04/08/2019 23/04/2019 Kế hoạch 2019
- Tổng doanh thu 4.853 tỷ VNĐ (13,2% yoy)
- LNTT 149.9 tỷ VNĐ (517% yoy)
- Cổ tức: 10%

Lợi nhuận năm 2018 giảm mạnh do PTI phải trích lập dự phòng giảm
giá cho các khoản đầu tư chứng khoán. Nếu không có quá nhiều thay
đổi trong các khoản đầu tư, LNTT nhiều khả năng sẽ cải thiện đạt kế
hoạch dựa vào các khoản tiền gửi.

Kết quả kinh doanh 2018:
Dư nợ 230,5 nghìn tỷ VNĐ (+16,2% yoy)
Tiền gửi khách hàng 270 nghìn tỷ VNĐ (+11,9%)
Thu nhập lãi thuần 10.365 tỷ VNĐ (+22,2%)
Thu nhập ngoài lãi 3.670 tỷ (+23,1%)
Tổng thu nhập hoạt động 14.033 tỷ VNĐ (+22,7%)
LNTT 6.388 tỷ VNĐ (+140,5%)
NPL 0,73%
Cổ tức cổ phiếu 30%
22/03/2019 23/04/2019 Kế hoạch 2019
Tăng trưởng tăng 13% dựa trên hạn mức tăng trưởng tín dụng
NHNN giao
Tiền gửi khách hàng tăng 15%
LNTT 7.279 tỷ VNĐ (+13,9%)
Kết quả kinh doanh Q1 2019:
Tín dụng 237.357 tỷ VNĐ (+3%)
Tiền gửi KH 275.070 tỷ VNĐ (+1,9%)
NPL 0,68%
LNTT 1.707 tỷ VNĐ (+14,5%)

Chúng tôi cho rằng ACB có thể hoàn thành vượt KH đề ra: ACB đã
được NHNN công nhận tuân thủ Basel II nên có khả năng được giao
hạn mức tăng trưởng cao hơn vào nửa cuối năm nếu duy trì được hệ
số CAR cao dựa trên Basel II.
ACB đang giao dịch ở mức P/B 1,64, mức thấp cho một ngân hàng
có chất lượng tài sản vào hàng tốt nhất trong hệ thống.
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Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 9.527 tỷ đồng, tăng 4,8%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 425 tỷ đồng, tăng 7,4%yoy
- Cổ tức: Cổ tức bằng tiền 7,5%
Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu: 10.191 tỷ đồng, tăng 6,9% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 359 tỷ đồng, giảm 20% yoy
04/02/2019 23/04/2019 - Cổ tức: Cổ tức bằng tiền 7,5%

Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng có tuổi đời hoạt động khá trẻ (7 năm
đối với Hải Phòng 1 và 4 năm đối với Hải Phòng 2) và có chi phí biến
đổi vào khoảng 905 đồng, là mức khá thấp so với các nhà máy nhiệt
điện than khác. Nợ vay của HND vẫn đang trong quá trình giảm
nhanh và dự kiến đến năm 2022 HND sẽ thanh toán hết nợ vay. Năm
2018 cũng là năm cuối cùng HND hoạch toán khoản lỗ tỷ giá trong
giai đoạn xây dựng cơ bản. HND với ưu thế chi phí biến đổi thấp nên
có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường phát điện cạnh tranh đặc
biệt là trong giai đoạn thị trường cạnh tranh có giá cao như hiện nay.
Trong ngắn hạn nhà đầu tư cần lưu ý HND đang gặp vấn đề thiếu hụt
nguyên liệu than cũng như thanh khoản của cổ phiếu HND thấp. Về
dài hạn, nhà đầu tư cần lưu ý thêm đơn bán điện theo hợp đồng của
HND sẽ giảm xuống từ năm 2021 sau khi hết giai đoạn EVN hỗ trợ
giá cao giúp HND có khả năng thanh toán lãi vay ở giai đoạn mới đi
vào hoạt động.

Kết quả kinh doanh 2018
- Tổng tài sản 323 nghìn tỷ VNĐ
- Vốn điều lệ: 12 nghìn tỷ VNĐ
- Vốn tự có: 22 nghìn tỷ VNĐ
- Tiền gửi khách hàng: 243 nghìn tỷ VNĐ
- LNTT 2.094 tỷ VNĐ
- Cổ tức cổ phiếu: 21%
03/11/2019 23/04/2019 Kế hoạch 2019
- Tổng tài sản 373 nghìn tỷ VNĐ (15% yoy)
- Vốn điều lệ: 17,6 nghìn tỷ (45,97% yoy)
- Tiền gửi khách hàng: 284 tỷ VNĐ (16,6% yoy)
- LNTT 3.068 tỷ VNĐ (46,51% yoy)
- Cổ tức cổ phiếu: 11%
Năm 2019 SHB dự kiến tăng vốn điều lệ từ phân phối cổ tức
bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu.

Năm 2018, tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 2,4% (so với 2,33% cuối năm
2017), và tỷ lệ nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng đáng kể so
với đầu năm, lên 3.938 tỷ đồng. Vấn đề chất lượng tài sản tiếp tục là
một rủi ro đối với SHB và chưa có dấu hiệu sẽ được cải thiện do khối
lượng nợ xấu tiếp nhận từ HBB vẫn chưa xử lý hết.

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 1.840 tỷ đồng, tăng 0,1%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 225 tỷ đồng, giảm 10%yoy
- Cổ tức: Cổ tức bằng cổ phiếu 100%
Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu: 1.959 tỷ đồng, tăng 6,5% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 225 tỷ đồng, tăng 0% yoy
- Cổ tức: Cổ tức không thấp hơn 25%
04/05/2019 23/04/2019 Điểm chính của năm 2019
- Chuyển sàn niêm yết sang HOSE. Dự kiến hoàn thành trước
tháng 6/2019
- Thông qua đề án Định hướng phát triển và mô hình tổ chức
giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn 2030

TV2 là doanh nghiệp tư vấn xây lắp điện hàng đầu Việt Nam. Trong 5
năm gần đây, công ty đã đạt được kết quả kinh doanh hết sức ấn
tượng với mức tăng trưởng bình quân doanh thu và lợi nhuận lần
lượt là 43% và 67%, hiệu quả hoạt động của công ty cũng được duy
trì ở mức cao với mức bình quân ROE là 41,7% và ROA là 10,6%.
Công ty cũng đã hoạch định ra chiến lược phát triển giai đoạn 20192025 và tầm nhìn 2030, điểm nhấn của của định hướng phát triển này
là công ty đẩy mạnh hoạt động sang lĩnh vực đầu tư xây dựng các dự
án phát điện. Một số dự án phát điện của TV2 như Dự án điện mặt
trời Vĩnh Tân, Dự án điện mặt trời Sơn Mỹ 3.1, Dự án điện gió Tân
Thuận và Dự án thủy điện Thác Bà 2. Định hướng này sẽ giúp cho
TV2 hoạt động ổn định hơn trong tương lai nhờ dòng tiền ổn định từ
các dự án phát điện. TV2 đang nắm giữ lượng tiền mặt lên tới 1.044
tỷ đồng tiền mặt (tương đương với 84.798 VND/CP) và mức P/E hiện
tại chỉ vào khoảng mức 8,7 lần là mức khá thấp đối với doanh nghiệp
có lượng tiền mặt lớn và hiệu quả hoạt động cao như TV2. Tuy nhiên
nhà đầu tư cần lưu ý thêm là thanh khoản của TV2 khá thấp.

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 601 tỷ đồng, +11%
- Lợi nhuận sau thuế: 278 tỷ đồng, +22%
- Không chia cổ tức
04/02/2019 23/04/2019 Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu: 870 tỷ đồng, +45% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 305 tỷ đồng, +10% yoy
- Cô tức: 6%

- Dự án thu phí Xa lộ Hà Nội sau thời gian triển khai kéo dài, có thể
sẽ đi vào hoạt động vào Q2/2019, đóng góp dự kiến 171 tỷ đồng
doanh thu trong 2019.
- Theo kế hoạch dòng tiền 5 năm từ 2019-2023 thì việc chi trả cổ tức
cho các năm 2018-2020 do nhu cầu đầu tư và lợi nhuận từ các dự án
chưa đảm bảo. Thêm vào đó, kế hoạch tăng phí năm 2019 theo hợp
đồng đối với các dự án như dự án cầu Rạch Miễu, dự án mở rộng
QL1 qua Ninh Thuận và dự án cầu Cổ Chiên khó thực hiện do chính
sách Nhà nước có nhiều thay đổi.

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu: 377 tỷ đồng, +5%
- Lợi nhuận sau thuế: 26 tỷ đồng, -30%
- Cổ tức: 5% cổ phiếu
Kế hoạch kinh doanh 2019
04/03/2019 23/04/2019 - Doanh thu: 490 tỷ đồng, +30% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 31 tỷ đồng, +20% yoy
- Cô tức: 5%

- Doanh thu từ bán hàng dự án Green City Bắc Giang dự kiến năm
2019 ghi nhận từ 150-200 tỷ đồng khi dự án kịp bàn giao một phần
vào quý IV.
- TTB vẫn tập trung phát triển 2 lĩnh vực chính là bất động sản và
kinh doanh thép. Công ty sẽ hoàn thiện tòa nhà A7 (Dream Home),
bàn giao đưa vào sử dụng quý II năm 2019 và khởi công xây dựng 2
tòa nhà A5, A6 với gần 500 căn hộ. Về lĩnh vực thép, công ty tiếp tục
thiết lập và mở rộng mạng lưới hệ thống các cửa hàng phân
phối trên địa bàn bàn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh.
- ĐHCĐ thông qua phương án M&A các doanh nghiệp có quỹ đất để
đầu tư dự án bất động sản, nguồn vốn dự kiến là 200 tỷ đồng.
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TPB có khả năng hoàn thành kế hoạch do:
- TPB có thể ghi nhận các khoản lãi bất thường từ giao dịch trái
phiếu và thu hồi nợ đã bán cho VAMC trong 2 năm tới.
- TPB còn nhiều dư địa tăng trưởng doanh thu phí từ banca nhân thọ

TPB

Kết quả kinh doanh 2018:
Dư nợ tín dụng 84.329 tỷ VNĐ (+18,3%)
Huy động 118.592 tỷ VNĐ (+3,4%)
NPL 1,1%
CAR 10,5%
LNTT 2.258 tỷ VNĐ (+87,2%)
ROE 20,8%
Kế hoạch 2019:
Dư nợ tín dụng 101.195 tỷ VNĐ (+20%)
04/02/2019 23/04/2019 Huy động 142.309 tỷ VNĐ (+20%)
NPL dưới 1,5%; CAR trên 9%
LNTT 3.200 tỷ VNĐ (+42%)
ROE 20,87%
Kết quả kinh doanh Q1 2019:
Cho vay khách hàng 84.724 tỷ VNĐ (+9,8%)
Tiền gửi khách hàng 77.913 tỷ VNĐ (+2,3%)
NPL 1,39%
LNTT 852,87 tỷ VNĐ (+ 66,3%)

HDB

Kết quả kinh doanh 2018:
Dư nợ tín dụng đạt 129.624 tỷ VNĐ (+17,8% yoy)
Huy động đạt 186.722 tỷ VNĐ (+9.5%yoy)
NPL hợp nhất1,53%, NPL riêng lẻ là 1,08%
CAR 12,1%
LNTT 4.005 tỷ VNĐ (+65,7%)
ROA 1,6%; ROE 20,3%
Kế hoạch 2019:
Dư nợ tín dụng 160.811 tỷ VNĐ (+24%)
04/02/2019 23/04/2019 Huy động 224.238 tỷ VNĐ (+20%)
NPL <2%
LNTT 5.077 tỷ VNĐ (+27%)
ROA 1,7%; ROE 21,2%
Kết quả kinh doanh Q1/2019:
Dư nợ 135.499 tỷ VNĐ (+12% yoy)
Huy động 177.237 tỷ VNĐ (+12%yoy)
LNTT 1.101 tỷ VNĐ
NPL hợp nhất 1,45%, NPL riêng lẻ 0,96%
ROA 1,7%, ROE 20,4%

Chúng tôi cho rằng HDB có thể hoàn thành kế hoạch năm nhờ các
động lực sau:
- Tăng trưởng dư nợ tín dụng nhờ hệ sinh thái khách hàng Vietjet,
Petrolimex, Vinamilk…
- NIM ngân hàng mẹ được cải thiện do LDR vẫn có thể được nới
- Banca được đẩy mạnh trong 2019
Việc sát nhập với PGBank có thể được hoàn tất vào cuối 2019. Việc
sáp nhập sẽ làm giảm chất lượng tài sản của HBB trong 2019 - 2020
tuy nhiên đem lại cơ hội lớn trong việc mở rộng danh mục cho vay và
đa dạng hóa cơ cấu nguồn thu nhập. Rủi ro pha loãng cũng cần
được lưu ý do HDB sẽ phát hành thêm cổ phần để hoán đổi với cổ
động PGBank (tỷ lệ pha loãng cho cổ đông hiện hữu là 23%) và phát
hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi (70% giá trị vốn điều lệ hiện
tại).

LPB

Kết quả kinh doanh 2018:
Cho vay khách hàng 119,2 nghìn tỷ VNĐ (+18,5%)
Tiền gửi khách hàng 124,94 nghìn tỷ VNĐ (-2,59%)
LDR 95,39%
NPL tăng từ 1,07% 2017 lên 1,41%
LNTT 1.212 tỷ VNĐ (-31,4%yoy)
CAR 10,85%
Kế hoạch 2019:
Dư nợ 140 nghìn tỷ VNĐ (+15,73%)
28/02/2019 24/04/2019
Huy dộng vốn 165 nghìn tỷ (+ 19,27%)
LNTT 1.900 tỷ VNĐ (+ 56,64%)
Tăng VĐL từ 8.881 tỷ lên 9.770 tỷ VNĐ thông qua trả cổ tức
bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
Kết quả kinh doanh Q1 2019
Cho vay khách hàng 123.758 tỷ VNĐ (+3,8%)
Tiền gửi khách hàng 125.843 tỷ VNĐ (+0,7%)
NPL 1,36%
LNTT 511,4 tỷ VNĐ (+0,8%)

Chất lượng tài sản ko có cải thiện (lãi dự thu tiếp tục tăng mạnh), trái
phiếu VAMC còn hơn 500 tỷ và LPB cũng không cho thấy nỗ lực trích
lập và xử lý hết các khoản nợ xấu, nợ đã bán cho VAMC. Bên cạnh
đó, NIM của ngân hàng cũng giảm khá nhiều trong 2018 mặc dù LDR
tăng khi cho vay khách hàng tăng hơn 19%. Điều này một phần do
nguồn tiền gửi KKH giảm rất mạnh trong 2018. Ngân hàng còn luôn
có khoản chi hoạt động xã hội (trong phần thu nhập - chi phí khác) có
quy mô lớn nhỏ tuỳ thuộc vào lợi nhuận hàng năm.
Việc cấp cho hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn cho LPB trong
2019 theo chúng tôi cũng không cao vì NHNN có thể sẽ phải xem xét
cấp hạn mức tín dụng cao hơn cho những ngân hàng đã hoàn thành
Basel II (đến nay là 5 ngân hàng). Nếu cấp cho quá nhiều ngân hàng
hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn sẽ dẫn đến tăng trương tín
dụng toàn hệ thống ở mức cao. Do đó, chúng tôi cho rằng có thể LPB
sẽ không hoàn thành kế hoạch 2019.

Kết quả kinh doanh 2018:
- Doanh thu 1.588 tỷ (+8% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế 254 tỷ (+3% yoy)
Kế hoạch kinh doanh 2019:
- Doanh thu 1.466 tỷ (-8% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế 255 tỷ (+0,5% yoy)
Cổ tức 36% năm 2018 và 20% năm 2019
CSV

04/01/2019 24/04/2019

- Chúng tôi đánh giá CSV đặt kết hoạch 2019 thận trọng là khá hợp
lý: (i) giá nguyên vật liệu (muối và lưu huỳnh) phụ thuộc vào nhập
khẩu đang có chiều hướng tăng mạnh do những diễn biến chiến
tranh thương mại Mỹ - Trung gần đây; (ii) giá điện vừa mới tăng 8% một trong những chi phí chính trong sản xuất Xút; (iii) sản lượng muối
nhập khẩu trong hạn ngạch còn thấp, DN phải nhập ngoài hạn ngạch
với thuế cao, khó cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại từ Trung
Quốc; (iv) nhà máy đã full công suất và trong giai đoạn di dời nên chi
phí bảo dưỡng phát sinh lớn; (v) việc mở rộng công suất là không dễ
dàng do phải xử lý đầu ra cho sản phẩm song song có gốc Clo như
HCL.
- Không như DRC, CSM hay PAC, CSV không nằm trong nhóm
Vinachem sẽ giảm tỷ lệ sở hữu nên động lực từ thoái vốn là không có.
- Suất cổ tức ở thị giá hiện tại có vẻ hấp dẫn với mức trả tiền mặt từ
20-30%/năm.
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MSN

25/03/2019 24/04/2019

- Sau một năm 2018 rất thành công, MSN tiếp tục đặt kế hoạch tăng
trưởng cao chủ yếu kỳ vọng vào: (i) MCH tiếp tục chiến lược cao cấp
hoá sản phẩm giúp duy trì tăng trưởng tốt trong mảng Thực phẩm
(gia vị và đồ đóng gói); (ii) tiếp tục đưa ra các mẫu mã mới cho sản
phẩm nước tăng lực - cần phải nói rằng dù đã tăng trưởng mảng này
BQ 50%/năm trong 3 năm qua, MSN chỉ mới chiếm dưới 10% thị
phần; (iii) tiết giảm chi phí lãi vay sau khi trả 12.800 tỷ từ nguồn tiền
bán cổ phiếu quỹ cho SK.
- Trong báo cáo cập nhật MSN cần nhất, chúng tôi cũng đưa ra dự
báo doanh thu 42.870 tỷ và lợi nhuận sau thuế 5.079 tỷ đồng. Doanh
thu/lợi nhuận Q1 của MSN tăng trưởng có vẻ thấp hơn kỳ vọng, tuy
nhiên chúng tôi cho rằng Q2 trở đi sẽ khả quan hơn khi MCH sẽ tung
hơn 30 đầu sản phẩm mới trong khi MeatDeli tiếp tục mở rộng độ
bao phủ ở Hà Nội.
- BVSC cũng đặt nhiều kỳ vọng về MeatDeli sẽ trở thành một trong
những đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng chính của MSN trong những năm
sắp tới. Chúng tôi không nhìn vào MNS với những mảng kinh doanh
riêng biệt (thức ăn chăn nuôi, thịt, v.v) mà nhìn thấy một chuỗi giá trị
thịt hoàn chỉnh làm nền tảng để xây dựng một thương hiệu thịt mát
hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

DCM

Kết quả kinh doanh 2018
- Sản lượng tiêu thụ 767.900 tấn, giảm 11% yoy.
- Tổng doanh thu: 6.880 tỷ đồng, tăng 16%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 659 tỷ đồng, tăng 3%yoy
- Cổ tức: 9% bằng tiền mặt
26/03/2019 24/04/2019 Kế hoạch kinh doanh 2019
- Sản lượng tiêu thụ 731.000 tấn, giảm 5% yoy.
- Tổng doanh thu: 6.941 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 240 tỷ đồng, giảm 64%yoy
- Cổ tức: 4% bằng tiền mặt

Năm 2019 DCM không còn được hưởng cơ chế giá khí ưu đãi để lợi
nhuận đạt 12% trên vốn chủ sở hữu nữa. Tuy nhiên giá khí hiện tại
của DCM vẫn đang thấp hơn so với giá thị trường (tính theo công
thức 46% giá dầu FO). Chúng tôi được biết, giá khí kế hoạch PVN
phê duyệt cho DCM năm 2019 là 4 USD/mmBTU. Với mức giá khí
tạm tính này, DCM hoàn toàn có thể đạt kế hoạch kinh doanh đã đề
ra. Trong Q1/2019, DCM đạt 1.447 tỷ VNĐ doanh thu và 187 tỷ VNĐ
LNST, tăng 14% về doanh thu do giá phân bón tăng và giảm 28% về
lợi nhuận sau thuế do giá khí hạch toán tăng (giá khí cùng kỳ 2018 là
2,06 USD/mmBTU).

VNR

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu phí nhận: 1.803 tỷ VNĐ
- Doanh thu phí giữ lại: 785 tỷ VNĐ
- LNTT 316 tỷ VNĐ
- Cổ tức: 12%
04/03/2019 24/04/2019
Kế hoạch 2019
- Doanh thu phí nhận: 1.967 tỷ VNĐ (9,1% yoy)
- Doanh thu phí giữ lại: 945 tỷ VNĐ (20,4% yoy)
- LNTT 331 tỷ VNĐ (5% yoy)
- Cổ tức: 12%

Trong bối cảnh kinh doanh tái bảo hiểm tương đối khó khăn, chúng
tôi đánh giá cao nỗ lực của VNR trong việc duy trì tăng trưởng lợi
nhuận thuần ở mức 9% so với năm 2017. Việc tăng cường các biện
pháp quản trị nhân lực và rủi ro có thể giúp duy trì hiệu quả kinh
doanh. Mục tiêu tăng trưởng doanh thu tương đương năm 2018 có
thể gặp nhiều thách thức, tuy nhiên VNR nhiều khả năng vẫn sẽ đạt
được lợi nhuận kế hoạch.

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 7.670 tỷ đồng, tăng 13,4%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 782 tỷ đồng, giảm 3,4%yoy
- Cổ tức: Cổ tức bằng tiền 24%
29/03/2019 24/04/2019 Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu: 7.482 tỷ đồng, giảm 2,5% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 743 tỷ đồng, giảm 5% yoy
- Cổ tức: Cổ tức bằng tiền 25%

NT2 là doanh nghiệp hoạt động tốt và thường xuyên trả cổ tức bằng
tiền mặt với tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, NT2 được hưởng lợi nhờ EVN sẽ
huy động nguồn điện từ các công ty nhiệt điện nhiều hơn và giá bán
trên thị trường cạnh tranh có thể cao hơn do công suất lắp đặt tăng
trưởng chậm hơn nhiều so với nhu cầu tiêu thụ điện và điều kiện thủy
văn bất lợi cho các công ty thủy điện. Tuy nhiên tỷ lệ Qc cũng giảm
dẫn tới kết quả kinh doanh của NT2 năm 2019 dự kiến chỉ tương
đương với năm 2018. Mức giá hợp lý cho NT2 theo phương pháp
DCF là 23.900 VND/CP..

Kết quả kinh doanh 2018:
- Doanh thu 39.379 tỷ (+1% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế 4.916 tỷ (+58% yoy)
Kế hoạch kinh doanh 2019:
- Doanh thu 45.000 - 50.000 (+13-31% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế 5.000 - 5.500 (+44-58% yoy) (chỉ tính
tăng trưởng về core)
Phát hành tối giá 0.5% VĐL cho ESOP

NT2

KQKD 2018:
- Doanh thu: 1.605 tỷ đồng, +6% yoy.
- LNST: 253 tỷ đồng, +7% yoy.
- Cổ tức: 30% bằng tiền, đã chốt quyền 15% tại ngày 7/3/2019.
Kế hoạch KD 2019:
- Doanh thu: 1.781 tỷ đồng, +11% yoy.
- LNST: 261 tỷ đồng, +3,2% yoy.
- Cổ tức: 30%.
NSC

04/03/2019 24/04/2019

- Trong 2018, sản lượng tiêu thụ toàn Công ty đạt 74.227 tấn,+16%
yoy, qua đó chiếm 19% cả nước (+3,2% yoy).
- Trong năm, NSC tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại SSC lên 85,34% từ
mức 67,5% với chi phí là hơn 187 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NSC thực
hiện đầu tư xây dựng dự án Đồng Tháp với tổng công suất 30 tấn
giống/giờ và 15 tấn gạo/giờ với công nghệ hoàn toàn tự động được
nhập khẩu từ Nhật Bản, Trung Quốc dự kiến hoàn thành và đi vào
hoạt động trong tháng 10/2019.
- Sang 2019, kế hoạch vốn đầu tư chủ yếu bao gồm tiếp tục thực
hiện DA Đồng Tháp (280-300 tỷ) và thành lập Trung tâm Nghiên cứu
lúa Cờ Đỏ (20 tỷ).
- Năm 2019, SSC chính thức hết thời gian được miễn giảm thuế
TNDN.
- Với điều kiện thất thường của khí hậu cũng thị trường nông sản Việt
Nam đặc biệt là lúa gạo vẫn còn nhiều thách thức, BVSC cho rằng
KHKD 2019 NSC đặt ra là khá hợp lý. Tuy nhiên, với lợi thế về quy
mô cũng như tổ chức sản xuất có định hướng lâu dài cũng như
không ngừng đổi mới áp dụng cải tiến trong nghiên cứu phát triển,
NSC có nhiều triển vọng trong định hướng phát triển nông nghiệp
hiện đại bền vững của Chính phủ thông qua việc cơ giới hóa và hiện
đại hóa.

5

PPC

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 7.117 tỷ đồng, tăng 14,1%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 1.122 tỷ đồng, tăng 13,1%yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 27%
Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu: 7.268 tỷ đồng, tăng 2,1% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 781 tỷ đồng, giảm 30,4% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 20%
26/03/2019 24/04/2019 Điểm chính của năm 2019
- Trình đưa quy hoạch nhà máy PL3 vào quy hoạch điện.

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 2.459 tỷ đồng, +44%
- Lợi nhuận sau thuế: 323 tỷ đồng, +65% yoy.
- EPS: 1.282 đồng/cp
- Cổ tức: 7% tiền và 5% cổ phiếu (đã chia cổ tức bằng tiền)
Kế hoạch 2019
- Doanh thu thuần: 2.900 tỷ đồng, +18% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 440 tỷ đồng, +36% yoy.
- EPS: 1.401 đồng/cp.

PPC là doanh nghiệp ngành điện đã hết khấu hao và trả cổ tức bằng
tiền mặt đều đặn với tỷ lệ cổ tức cao. Bên cạnh đó, PPC được hưởng
lợi nhờ EVN sẽ huy động nguồn điện từ các công ty nhiệt điện nhiều
hơn và giá bán trên thị trường cạnh tranh có thể cao hơn do công
suất lắp đặt tăng trưởng chậm hơn nhiều so với nhu cầu tiêu thụ điện
và điều kiện thủy văn bất lợi cho các công ty thủy điện. Đối với vấn đề
nguyên liệu than, PPC đã ký hợp đồng 5 năm với Tổng Công ty Đông
Bắc và đang tiến tới ký hợp đồng suốt vòng đời dự án đối với Tập
đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Bên cạnh những thuận lợi thì PPC
cũng đối mặt với một số thách thức như tỷ lệ Qc vẫn đang trong lộ
trình giảm theo chủ trương của nhà nước. BVSC đánh giá kế hoạch
kinh doanh năm 2019 của PPC là thận trọng. Chúng tôi dự báo năm
2019 PPC đạt mức LNST 1.016 tỷ đồng (-3,1% yoy) tương đương
với EPS là 2,965 VND/CP. Mức giá thị trường hiện tại đã cao hơn
khá nhiều so với mức giá mục tiêu, tuy nhiên dưới góc nhìn cổ tức thì
tỷ suất cổ tức của PPC xấp xỉ 10% là mức cao hơn so với lãi suất
tiền gửi vì vậy BVSC khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu PPC.
Xét trong năm 2019, chúng tôi cho rằng bức tranh về hoạt động DIG
vẫn khả quan về cả i) hoạt động triển khai dự án và bán hàng ii) kết
quả kinh doanh có tính khả thi cao iii) tình hình tài chính ở mức an
toàn dù nhu cầu đầu tư lớn. Đối với câu chuyện dài hạn, chúng tôi
cho rằng sẽ rất phụ thuộc vào triển vọng vĩ mô và diễn biến thị
trường bất động sản. Hiện tại, chúng tôi ít nhiều cho rằng thị trường
đã qua giai đoạn tăng trưởng. Xu hướng chậm lại về thanh khoản
trong 2-3 năm đang dần hiện hữu. Do đó, đây là rủi ro mà DIG có thể
đối mặt nếu tiếp tục đẩy mạnh đầu tư như dự kiến.
Về cơ hội đầu tư vào DIG trong H2.2019, với kế hoạch đề ra, EPS
2019 của DIG là 1.414 đồng/cp. Cổ phiếu đang giao dịch PE2019 là
10,7x. So sánh doanh nghiệp khác trong ngành, PE2019 của DIG
đang ở mức hợp lý và chưa hấp dẫn cho nhà đầu tư cá nhân giải
ngân lúc này. Chúng tôi kỳ vọng sự điều chỉnh thị trường chung sẽ
mang lại cơ hội tích lũy vào DIG trong 2-3 tháng tới. Nhà đầu tư nên
chờ thời điểm phù hợp để giải ngân với kỳ vọng vào lợi nhuận ghi
nhận cao trong H2.2019. Mức giá kỳ vọng trong H2.2019 cho DIG là
17.000 – 18.000 đồng/cp.

DIG

03/08/2019 24/04/2019

TVT

KQKD 2018:
- Doanh thu: 2.332 tỷ đồng, -7,8% yoy.
- LNTT: 128 tỷ đồng, +13,2% yoy.
- LNST: 102 tỷ đồng, +13,5% yoy.
- Cổ tức: 100% (25% cổ tức 2018 + 75% chia bổ sung).
Kế hoạch KD 2019:
- Doanh thu: 2.402 tỷ đồng, +2,4% yoy.
- LNTT: 119 tỷ đồng, -6,3% yoy.
04/05/2019 25/04/2019 - Cổ tức: 25%.

- TVT là doanh nghiệp chuyên về sản xuất và kinh doanh sản phẩm
dệt may trong đó: sản phẩm sợi và vải dệt (chiếm hơn 75% doanh
thu), hàng may mặc (20%). Trong đó, doanh thu phát sinh nội địa
chiếm hơn 76% và doanh số xuất khẩu chiếm 24% chủ yếu tới các thị
trường: US, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, Colombia, Thổ Nhĩ Kỳ.
- Trong 2018, doanh thu giảm nhẹ -7,8% yoy, bị tác động bù đắp bởi
2 yếu tố: DT xuất khẩu giảm mạnh 39% yoy trong khi doanh thu trong
nước tăng gần 9%. Tuy nhiên, nhờ việc tiết giảm chi phí, cụ thể là chi
phí bán hàng và chi phi QLDN lần lượt là 55% và 15% yoy, qua đó
giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, qua đó LNST ghi nhận tăng
trưởng 13,5% yoy.
- Với triển vọng của ngành dệt may Việt Nam, cũng như các yêu cầu
xuất xứ từ các FTAs như CPTPP và EVFTA mở ra nhiều cơ hội sắp
tới cho TVT, qua việc hiện đại hóa và cải thiện hoạt động sản xuất,
nâng cao chất lượng và đa dạng hóa mẫu mã, đẩy mạnh doanh thu
nội địa nhờ nhu cầu nguyên liệu sợi, vải gia tăng nhằm nắm bắt các
ưu đãi thuế từ các FTAs kể trên.

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 470 tỷ đồng, giảm 45,3%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 96 tỷ đồng, giảm 76,6%yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 15%
Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu: 767 tỷ đồng, tăng 63,2% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 260 tỷ đồng, tăng 170,8% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 18%
25/03/2019 25/04/2019
Điểm chính của năm 2019
- Nhà máy năng lượng mặt trời Cư Jút đi vào hoạt động vào
tháng 4/2019. Nhà máy có công suất lắp đặt là 50MW với tổng
vốn đầu tư 1.125 tỷ đồng.

Trái ngược với kết quả kinh doanh đi ngang hoặc tăng trưởng của
đại đa số doanh nghiệp thủy điện, CHP có kết quả kinh doanh năm
2018 không thuận lợi với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm so với
cùng kỳ lần lượt là 45,3% và 76,6%. Kết quả kinh doanh hạn chế này
là do lưu lượng nước về hồ thấp bất thường, bình quân năm 2018
lưu lượng nước về chỉ vào khoảng 15,66 m3/s thấp hơn nhiều so với
mức trung bình nhiều năm là 27,29 m3/s. Năm 2019, kết quả của
mảng thủy điện dự kiến sẽ còn khó khăn nhưng sẽ cải thiện đáng kể
so với mức thấp kỷ lục của năm 2018. Cùng với đó nhà máy điện mặt
trời Cư Jut đi vào hoạt động vào tháng 4/2019 sẽ giúp cho doanh thu
và lợi nhuận của CHP tăng trưởng mạnh trong năm 2019. Mặc dù kết
quả kinh doanh 2018 sụt giảm mạnh nhưng giá cổ phiếu CHP không
sụt giảm. Vì vậy khi lợi nhuận CHP phần nào phục hồi vào năm 2019
thì vẫn chưa làm cho định giá của CHP trở nên hấp dẫn. Bên cạnh đó
nhà đầu tư cần lưu ý thêm là thanh khoản của CHP khá thấp với khối
lượng giao dịch bình quân vào khoảng 3.050 CP/phiên.

CHP
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Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 4.559 tỷ đồng, +14%
- Lợi nhuận sau thuế:794 tỷ đồng, +34% yoy.
- LNST IM: 466 tỷ, +34%
- EPS: 1.237 đồng/cp.
- Cổ tức: 8% tiền.
04/08/2019 25/04/2019 Kế hoạch 2019
- Doanh thu thuần: 4.434 tỷ đồng, -3% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: tỷ đồng, +4,4% yoy.

SNZ hoạt động theo mô hình tập đoàn với cổ đông lớn của SNZ là
UBND tỉnh Đồng Nai với tỷ lệ sở hữu lên đến 99,54% . Do đó, SNZ là
doanh nghiệp trọng điểm của tỉnh với nhiều ưu đãi trong phát triển dự
án. Tiềm năng và vị thế của SNZ là lớn, tương đồng như Becamex ở
Bình Dương. Mặc dù vậy, quan điểm khách quan, chúng tôi ít nhiều
cảm thấy cơ hội đầu tư ở SNZ là chưa hấp dẫn. Đầu tiên, UBND tỉnh
DN sở hữu chi phối tỷ lệ cao và chưa có kế hoạch giảm vốn trong
2019 nên thanh khoản thấp & khả năng mua số lượng lớn rất khó
khăn. Tiếp theo đó, nhiều dự án tiềm năng do công ty con triển khai
và các công ty này đang dần được niêm yết (SZL, D2D, SZC, SZB..).
Điều này làm cho cơ hội đầu tư vào công ty con hấp dẫn và cạnh
tranh với SNZ. Do đó, chúng tôi cho rằng cơ hội đầu tư vào SNZ
trong 2019 chưa hiện hữu.

KQKD 2018:
- Doanh thu: 19.101 tỷ đồng, +9,5% yoy.
- LNTT: 761 tỷ đồng, +1,7% yoy.
- LNST: 438 tỷ đồng, +13,5% yoy.
- Cổ tức: 6%.
Kế hoạch KD 2019:
- LNTT: 839 tỷ đồng, +10,2% yoy.
04/05/2019 25/04/2019
- Cổ tức: 6% yoy.

- Với lợi thế là doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu trong lĩnh vực Dệt
may, BVSC thấy rằng triển vọng tăng trưởng của Tập đoàn là khá
tích cực với xu hướng chuyển dịch sản xuất nhờ lợi thế về các ưu đãi
thuế quan cũng như chi phí nhân công cạnh tranh của Việt Nam.
- Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng việc tăng trưởng lợi nhuận của Tập
đoàn còn được hỗ trợ bởi khả năng cải thiện hiệu quả kinh doanh
trong thời gian sắp tới với việc tham gia của nhà đầu tư chiến lược
khi Nhà nước thoái vốn. Cụ thể, hiện tại các chỉ số hiệu quả tài chính
của Tập đoàn là khá thấp so với các đơn vị thành viên là công ty con
và công ty liên kết đã cổ phần hóa và niêm yết.
- Tập đoàn cũng dự kiến phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ
từ 5.000 tỷ lên 5.913 tỷ, trong đó cổ đông Nhà nước góp vốn bằng
tiền chuyển mục đích sử dụng đất đã được giải ngân đến 31/12/2017.

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 649,8 ỷ đồng, + 8%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 81 tỷ đồng, +2,5%yoy
- Cổ tức: 10% (5% cash, 5% cp)
- EPS: 1.174 đồng/cp.
Kế hoạch kinh doanh 2019
04/01/2019 25/04/2019
- Doanh thu: 866 tỷ đồng, + 33% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 100 tỷ đồng, +23% yoy.
- EPS: 1.449 đồng/cp.

Hoạt động kinh doanh của ITC trong 2 năm gần đây chưa có nhiều
nổi bật. Công ty triển khai chủ yếu 2 dự án KDC Long Thới, NB và dự
án Terra Royal. Doanh thu 2016-2018 chủ yếu từ ghi nhận dự án
Long Thới, NB. Do không có sẵn dự án gối đầu, ITC phân bổ ghi
nhận dàn trải nên doanh thu, lợi nhuận chủ yếu duy trì 80 - 100
tỷ/năm. Điều này có thể sẽ diễn ra khi dự án Terra Royal hoàn thành
bàn giao từ 2020. Nguyên nhân, do Resco vẫn nắm tỷ lệ 16,26% và
chưa có kế hoạch thoái. Do đó, động lực để ban điều hành ITC ghi
nhận kết quả đột biến là không nhiều. Theo đó, chúng tôi nhận thấy
điểm nhấn đầu tư ở ITC là chưa rõ ràng. Bên cạnh đó, với EPS 2019
dự kiến 1.449 đồng/cp, cổ phiếu ITC đang giao dịch tại PE2018 là
gần 9x, là chưa hấp dẫn.

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 875 tỷ đồng, tăng 33,9%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 217 tỷ đồng, tăng 1266%yoy
- Cổ tức: Cổ tức 0%
Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu: 710 tỷ đồng, giảm 18,8% yoy
28/03/2019 25/04/2019 - Lợi nhuận trước thuế: 61,5 tỷ đồng, giảm 72,2% yoy
- Cổ tức: Cổ tức 0%
Điểm chính của năm 2019
- Phát hành ESOP tỷ lệ 4,43% với giá 10.000 VND/CP

HNA sở hữu nhà máy thủy điện Hủa Na ở Nghệ An với công suất lắp
đặt là 180MW với tổng mức đầu tư vào khoảng 6.730 tỷ đồng. Trong
2 năm gần đây, lượng nước về hồ lớn làm cho sản lượng điện
thương phẩm tăng mạnh giúp cho HNA có lợi nhuận. Mặc dù sản
lượng năm 2018 đạt kỳ lục và cao gần 2 lần so với sản lượng thấp
điểm năm 2015 nhưng mực nước hồ vẫn đạt mức dâng bình thường
đảm bảo sản lượng cho 6 tháng đầu năm (sản lượng 6 tháng cuối
năm sẽ phụ thuộc vào lượng mưa trong năm). Chi phí lãi vay của
HNA đang trên đà giảm nhanh và dự kiến từ 2021 sẽ có nguồn tiền
mặt để trả cổ tức. Trong vài năm tới, hiệu quả hoạt động của HNA
chưa cao do nợ vay lớn, tuy nhiên trong dài hạn thì thủy điện là
ngành hấp dẫn. Đối với HNA nhà đầu tư cần lưu ý thêm là thanh
khoản của HNA ở mức thấp (bình quân 400 CP/phiên).

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 383 tỷ đồng, tăng 3,8%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 12,7 tỷ đồng, tăng 0,1%yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 1,07%
04/10/2019 25/04/2019 Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu: 408 tỷ đồng, tăng 6,5% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 12,9 tỷ đồng, tăng 1,6% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 1,14%

Doanh thu và lợi nhuận của NS2 đang đi ngang trong 2 năm gần đây.
Hiệu quả hoạt động của NS2 cũng đang ở mức thấp với ROE và
ROA đang chỉ ở mức 2,2% và 1,1%. Lợi nhuận thuần của NS2 khó
có khả năng cải thiện trong ngắn hạn do các chi phí của NS2 chủ yếu
các chi phí hoạt động. Mức định giá P/E hiện đang rất cao với mức
P/E trên 100 lần và thanh khoản của cổ phiếu NS2 đang rất thấp
(bình quân 30 CP/phiên), vì vậy NS2 chưa phù hợp để đầu tư đặc
biệt là các nhà đầu tư ngắn hạn.

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu: 1.702 tỷ đồng, +23%
- Lợi nhuận sau thuế: 675 tỷ đồng, +22%
- Cổ tức: 25% tiền mặt
03/12/2019 25/04/2019 Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu: 1.666 tỷ đồng, -2% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 681 tỷ đồng, +1% yoy
- Cô tức: 15% tiền mặt

- Đáng chú ý, thị phần phái sinh Q1/2019 của HCM đã giảm còn
13,8%, giảm mạnh từ mức 18,6% vào Q4/2018 do việc giảm phí
cạnh tranh từ chứng khoán VPS.
- BVSC dự báo lợi nhuận 2019 giảm 5,8% so với năm trước, đạt 637
tỷ đồng, trên cơ sở dự báo lĩnh vực tự doanh của HCM không còn
đem lại nhiều lợi nhuận như năm 2018.
- Tuy lợi nhuận năm 2019 dự báo giảm, chúng tôi vẫn cho rằng HCM
là một cơ hội đầu tư dài hạn nhằm đón đầu bước chuyển mình của
thị trường chứng khoán Việt Nam.
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BSR

KQKD 2018:
- Doanh thu: 5.937 tỷ đồng, +56% yoy.
- LNST: 111 tỷ đồng, +40% yoy.
- Cổ tức: 5% bằng tiền.
Kế hoạch KD 2019:
- Doanh thu: 7.150 tỷ đồng, +19% yoy.
- LNST: 137 tỷ đồng, +25% yoy.

- Kế hoạch 2019 của Công ty với động lực tăng trưởng doanh thu
chính từ mảng ĐTDĐ đạt 3 nghìn tỷ (+27,6% yoy), Thiết bị văn phòng
đạt 1.390 tỷ (+25,6% yoy), Ngành hàng tiêu dùng đạt 350 tỷ (+354,5%
yoy) trong khi mảng Laptop và máy tính bảng tăng được dự báo gần
như đi ngang (2.410 tỷ, +0,3% yoy) khi thị trường ngàng hàng này
được cho là đã bão hòa.
- Trong đó, mảng ĐTDĐ với mức tăng trưởng khả quan với kỳ vọng
từ đóng góp của các sản phẩm Nokia (DGW mới chính thức phân
phối từ T11/2018) cũng như các sản phẩm mới từ đối tác Xiaomi như
Redmi Note 7, Redmi 7 và Mi 9 trong Q2.2019.
- Mảng thiết bị văn phòng sẽ tiếp tục đầy hứa hẹn với định hướng số
hóa 10% số lượng DNVVN và tiến tới 50% vào 2025 của Chính phủ.
DGW với lợi thế là 1 trong những nhà phân phối thiết bị văn phòng
nhiều khả năng sẽ được hưởng lợi từ xu hướng chuyển đối số sắp
tới.
- Bên cạnh đó, đóng góp từ mảng Ngành hàng tiêu dùng, mảng có
biên lợi nhuận tốt hơn so với ngành hàng ĐTDĐ, được hỗ trợ bởi
việc phân phối các sản phẩm dinh dưỡng từ thương hiệu Nestle sẽ
giúp cải thiện hiệu quả lợi nhuận trong hoạt động của Công ty.
- DGW dự kiến phát hành trái phiếu 1.500 trái phiếu kèm chứng
quyền, qua đó huy động 150 tỷ đồng phục vụ cho mảng chuyển đổi số
cũng như kế hoạch phân phối sản phẩm tivi của Xiaomi sắp tới.
- BVSC cũng lưu ý rủi ro pha loãng với chương trình ESOP 2019 với
số lượng phát hành là 1,2 triệu cp, tương đương 2,87% số CP đang
lưu hành, trong đó 50% sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 3.997 tỷ đồng, +31%
- Lợi nhuận trước thuế: 1.623 tỷ đồng, +16%
- Cổ tức: 10% tiền
Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu: 3.775 tỷ đồng, -6% yoy
04/01/2019 25/04/2019 - Lợi nhuận trước thuế: 1.701 tỷ đồng, +5% yoy
- Cô tức: 10-15%
Kế hoạch phát hành
- Phát hành ESOP 10 triệp cp, giá 10.000 đồng/cp, chỉ được
chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm.

- Kế hoạch kinh doanh 2019 của SSI xây dựng trên cơ sở VN-Index
đạt 1.100 điểm & giá trị giao dịch bình quân 6.000 tỷ đồng/phiên. Tuy
nhiên, tình hình thị trường giai đoạn đầu năm chưa khả quan do đó
SSI sẽ gặp khó khăn để hoàn thành kế hoạch kinh doanh của mình.
- Năm nay là năm thứ 5 liên tiếp SSI phát hành ESOP nhằm gia tăng
sự gắn kết của nhân viên với công ty. Với số lượng 10 triệu cp phát
hành thì tổng số lượng cổ phiếu của SSI pha loãng khoảng 2%. SSI
cũng đối mặt rủi ro pha loãng khi chính sách ESOP ngoài việc đem
lại những lợi ích như thúc đẩy tinh thần nhân viên, thì ngược lại cũng
làm pha loãng lợi ích của cổ đông.
- Cổ phiếu công ty hiện đang được giao dịch tại mức P/E trailing là
11,6 lần và P/B là 1,4 lần.

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu: 978 tỷ đồng, -1%
- Lợi nhuận trước thuế: 178 tỷ đồng, -7%
- Cổ tức: 25% tiền
Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu: 1.048 tỷ đồng, +7% yoy
04/04/2019 25/04/2019 - Lợi nhuận trước thuế: 122 tỷ đồng, -31% yoy
- Cô tức: 15%

- Công ty nhận định tình hình tiêu thụ sản phẩm đá sẽ khả quan hơn
năm 2018. Công ty đặt kế hoạch doanh thu sản phẩm đá đạt 801 tỷ
đồng, tăng 15% yoy. Tuy nhiên, các mảng kinh doanh còn lại đặt kế
hoạch giảm là xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Doanh thu Q1/2019 đạt 220 tỷ đồng, tăng 4,6% yoy và lợi nhuận
trước thuế đạt 33 tỷ đồng, giảm 19%.
- VLB thường có lịch sử đặt kế hoạch lợi nhuận thấp hơn khả năng
thực tế thực hiện được, do đó, lợi nhuận 2019 có thể không sụt giảm
nhiều như kế hoạch.
- VLB là doanh nghiệp dẫn đầu về số lượng và trữ lượng mỏ đá ở
Đồng Nai và khu vực Đông Nam Bộ. Do đó, doanh nghiệp sẽ hưởng
lợi khi các dự án hạ tầng lớn quanh khu vực được triển khai như dự
án sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Kết quả kinh doanh 2018
Sản lượng sản xuất: 6.302.381 tấn
Tổng doanh thu: 112.635 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 3.786 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế: 3.557 tỷ đồng
Kế hoạch 2019
Sản lượng sản xuất: 6.456.968 tấn
Tổng doanh thu: 97.979 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 3.103 tỷ đồng
20/03/2019 25/04/2019 Lợi nhuận sau thuế: 2.939 tỷ đồng
Tỷ lệ chia cổ tức: 7,0% vốn điều lệ, tương đương với 2.170,4
tỷ đồng

Kết quả kinh doanh Q1/2019 của BSR vẫn chưa thực sự khả quan dù
đã có cải thiện so với Q4/2018. Doanh thu và lợi nhuận lần lượt là
23.070 tỷ đồng và 608 tỷ đồng, giảm 0,4% và 49,4% yoy. Nguyên
nhân chủ yếu không còn do ảnh hưởng của tồn kho dầu thô giá cao
như Q4/2018 mà chủ yếu do biên lợi nhuận của các sản phẩm lọc
hóa dầu có xu hướng giảm chung cả khu vực.
Với giả định giá dầu Brent ổn định quanh khoảng 70 USD/bbl cho
những tháng còn lại của năm 2019, BVSC dự báo kết quả kinh doanh
của BSR sẽ được cải thiện đáng kể và sẽ khó có thể xấu như Q1.
Tuy nhiên, BVSC cho rằng 2019 chưa phải là một năm thuận lợi với
các doanh nghiệp lọc hóa dầu Châu Á nói chung cũng như Việt Nam
nói riêng khi spread các sản phẩm lọc dầu dự báo sẽ ở mức thấp do
những nguyên nhân chính sau:
- Công suất lọc dầu gia tăng mạnh tại các nước Châu Á, đặc biệt là
Trung Quốc.
- Nhu cầu về các sản phẩm lọc hóa dầu yếu.
Cho năm 2019, BVSC dự báo doanh thu và lợi nhuận của BSR lần
lượt là 105.777 tỷ đồng và 4.232 tỷ đồng, thay đổi -5,5% và 18,8%
yoy.

25/03/2019 25/04/2019
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HRC

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu: 298 tỷ đồng, +16%
- Lợi nhuận trước thuế: 83 tỷ đồng, +13%
- Cổ tức: 30% tiền
Kế hoạch kinh doanh 2019
20/03/2019 25/04/2019 - Doanh thu: 291 tỷ đồng, -2% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 74 tỷ đồng, -11% yoy
- Cô tức: 15%

- Năm nay, DHA đã chia cổ tức khá cao, là 30% tiền mặt.
- Hiện nay, DHA và C32 đang đầu tư chéo lẫn nhau, DHA nắm 9% cổ
phần C32 và ngược lại C32 nắm 13,5% cổ phần DHA, trong bối cảnh
nguồn cung mỏ đá quanh thị trường tiêu thụ trở nên khan hiếm. Việc
này cũng giúp giá cổ phiếu của hai doanh nghiệp này diễn biến tích
cực.
- BVSC cho rằng DHA là một trong số ít công ty niêm yết hoạt động
trong lĩnh vực đá xây dựng mà sở hữu các mỏ đá có trữ lượng lớn
và thời gian khai thác dài. Tuy nhiên, giá cổ phiếu đã tăng đạt mức
giá mục tiêu của chúng tôi nên BVSC khuyến nghị NEUTRAL cho cổ
phiếu DHA cho giai đoạn hiện nay.

Kết quả kinh doanh 2018:
- Doanh thu 191 tỷ (+12% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế 8 tỷ (-8% yoy)
Kế hoạch kinh doanh 2019:
- Doanh thu 155 tỷ (-19% yoy)
13/03/2019 25/04/2019
- Lợi nhuận sau thuế 3 tỷ (-63% yoy)

- Giá cao su có xu hướng tăng trở lại trong thời gian gần đây (theo
giá dầu và rủi ro El Nino trong 2019) do đó áp lực đối với các công ty
cao su tự nhiên cũng ít hơn so với năm 2018.
- Chúng tôi không đánh giá cao HRC do diện tích vườn cây còn trẻ
(chỉ đang khai thác trên 40% tổng diện tích) và năng suất bình quân
chỉ đạt 1,42 tấn/ha, do đó khả năng chống chọi với biến động giá cao
su sẽ rất thấp. Nếu loại trừ phần mua bán gỗ thì biên hoạt động kinh
doanh chính rất mỏng.
- Cổ phiếu HRC không có thanh khoản và cũng như không trả cổ tức
tiền mặt trong những năm gần đây..

Kết quả kinh doanh 2018
- Tổng doanh thu 4.269 tỷ VNĐ
- LNTT 200 tỷ VNĐ
- Cổ tức: 12%
Kế hoạch 2019
- Tổng doanh thu 4.577 tỷ VNĐ (7,18% yoy)
- LNTT 220 tỷ VNĐ (9% yoy)
- Cổ tức: tối thiểu 15%
BMI

04/05/2019 25/04/2019

UIC

"Kết quả kinh doanh 2018:
DT 2.552 tỷ VNĐ (+10,96%); LNTT 61,7 tỷ VNĐ
Cổ tức 35%
Kế hoạch 2019:
DT 2.581 tỷ VNĐ (+2%)
29/03/2019 25/04/2019 LNTT 59 tỷ VNĐ (-4%)
Cổ tức 20%
Kết quả kinh doanh Q1 2019:
DT 592 tỷ VNĐ (+1,3% yoy, hoàn thành 23% KH năm)
LNTT 15,2 tỷ (+14,3%, hoàn thành 25,8% KH năm)
Kết quả kinh doanh 2018
Doanh thu: 5.500 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế: 233 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 198 tỷ đồng
Hiệu suất sử dụng giàn khoan đạt 85% trong năm 2018 so với
74% năm 2017
Kế hoạch 2019
Doanh thu: 3.850 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: n/a

PVD

27/03/2019 26/04/2019

- Năm 2018, mặc dù lợi nhuận hoạt động tài chính của BMI giảm
31,4% yoy nhưng doanh nghiệp vẫn duy trì được LNTT tương đương
với cùng kỳ 2017 nhờ lợi nhuận thuần hoạt động bảo hiểm được cải
thiện rất nhiều. Tỷ lệ kết hợp giảm từ 99,7% năm 2017 xuống 97,7%
năm 2018 nhờ việc đẩy mạnh khai thác bảo hiểm tai nạn con người
qua HDSaison. Các khoản này được cơ cấu lại thời hạn thanh toán
theo từng tháng và do đó được ghi nhận thành nguồn thực hưởng
(không phải trích lập dự phòng bồi thường). Điều này đã tác động rất
tích cực đến lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm trong 2018.
- Đối với 2019, nếu BMI có thể tiếp tục nâng cao tỷ trọng mảng kinh
doanh này trong cơ cấu doanh thu thì BMI có thể vẫn sẽ duy trì chi
phí dự phòng bồi thường ở mức thấp và hoàn thành kế hoạch lợi
nhuận đặt ra cho cả năm 2019.
- BMI hiện đang giao dịch với mức P/B 1,1 lần là mức tương đối hấp
dẫn. Bên cạnh đó, kỳ vọng từ thương vụ thoái vốn tại BMI của SCIC
có thể sẽ tạo ra động lực tăng giá tốt đối với cổ phiếu BMI trong 2019.
"DT2018 chủ yếu đến từ kinh doanh điện năng (97,2%).
DT2019 chủ yếu vẫn đến từ DT cung cấp điện dựa trên tình hình
cung cấp điện thực tế tại Trạm biến áp 110/22kV Tuy Hạ và trạm
Nhơn Trạch V nên sẽ không có biến động
2019 UIC sẽ tiếp tục thực hiện dự án Trạm biến áp 110/22kV KCN
Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An. Hoàn thiện công tác GPMB cho DA
Khu nhà ở chung cư cao tầng đường quốc lộ 1K. DA KCN Sơn Mỹ II Bình Thuận UIC vẫn đang tìm kiếm đối tác để triển khai hoặc chuyển
nhượng.
- Kéo dài thời gian khấu hao giàn khoan sẽ hỗ trợ tích cực lợi nhuận
của PVD trong dài hạn. PVD đã được Bộ Tài Chính cho phép thay
đổi thời gian khấu hao các giàn khoan biển PVD II, PVD III và PVD VI
từ mức 20 năm lên 35 năm, áp dụng bắt đầu từ năm 2018. Theo tính
toán của BVSC, việc kéo dài thời gian khấu hao đã giúp PVD giảm
khoảng 240 tỷ đồng chi phí khấu hao năm 2018 và khoảng 280 tỷ
đồng năm 2019.
- Giá thuê giàn năm 2019 dự báo tăng do có độ trễ với giá dầu.
Chúng tôi nhận thấy giá cho thuê giàn khoan thường có độ trễ
khoảng 3 năm so với giá dầu thô Sau chu kỳ tăng giá 3 năm liên tục
kể từ tháng 01/2016 của giá dầu, chúng tôi cho rằng giá thuê giàn
khoan sẽ bắt đầu hồi phục vào đầu năm 2019 và sẽ có tác động tích
cực lên kết quả kinh doanh của PVD.
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính năm 2019
dự báo cải thiện tích cực. Chúng tôi ước tính, năm 2019 PVD có thể
đạt 5.887 tỷ đồng doanh thu và 143 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế,
tương ứng tăng 6,9% về doanh thu và giảm 12% về lợi nhuận so với
năm 2018. Tuy nhiên, nếu loại trừ các yếu tố đột biến, lợi nhuận
trước thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của PVD có thể
gần đạt điểm hòa vốn với mức lỗ khiêm tốn -13 tỷ năm 2019, được
cải thiện hơn nhiều so với mức lỗ 476 tỷ năm 2017 và lỗ 126 tỷ năm
2018.
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VPD

Kết quả kinh doanh 2018
Doanh thu thuần: 618,7 tỷ, +3,4% yoy
LNST: 174,3 tỷ, +7,4%yoy
Cổ tức: 11% tiền mặt, ứng với suất cổ tức
Kế hoạch kinh doanh 2019
Doanh thu thuần: 585,1 tỷ, -5,4% yoy
05/02/2018 25/04/2019 LNST: 145 tỷ, -16,7% yoy
Cổ tức: 12%

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 1.152 tỷ, -6,7% yoy
- LNTT: 219 tỷ, +68% yoy
- Cổ tức: 11% tiền mặt
Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 1.200 tỷ, +4,2% yoy
- LNTT: 230 tỷ, +5,0% yoy

- Công ty Cổ phần dịch vụ Hoàng Huy chủ yếu hoạt động trong lĩnh
vực dịch vụ (phân phối xe tải) và thâm nhập lĩnh vực bất động sản
gần đây. Cho năm 2019, BLĐ cho biết mục tiêu duy trì quy mô nhập
khẩu và phân phối xe trên cả nước cho mảng dịch vụ cùng với nâng
cao tỷ trọng các dịch vụ sau bán hang như bảo trì, bão dưỡng, thay
thế linh kiện. Về dài hạn, Công ty định hướng chuyển dịch cơ cấu
kinh doanh sang lĩnh vực trọng điểm là bất động sản trong thời gian
tới.
- Kết quả kinh doanh Q1 2019: Doanh thu thuần đạt 192,4 tỷ (-30%
yoy) và LNST đạt 50,2 tỷ (+13% yoy) chủ yếu hỗ trợ bởi thu nhập tài
chính tăng mạnh (+45% yoy) và lợi nhuận khác thuần (+117% yoy).
Vị thế tài chính của Công ty ở mức khả quan với tiền và tiền gửi ngân
hàng là 1.930 tỷ (chiếm 55% tổng tài sản). Công ty hiện không có
khoản vay ngắn hạn hay dài hạn nào.
- Trong thời gian qua, HHS đã thực hiện đầu tư cũng như hợp tác
cùng với các đơn vị đầu tư các dự án bất động sản tại Hải Phòng.
Công ty hiện có quỹ đất 20ha tại An Đông, An Dương, Hải Phòng. Tại
thời điểm cuối 2018, dự án đang hoàn thành những hạng mục cuối
và thực hiện chào bán, phân phối các sản phẩm trên thị trường. Năm
2019 và 2020, HHS dự kiến sẽ có thêm lợi nhuận từ mảng kinh
doanh bất động sản từ chính dự án Pruksa Town hỗ trợ tăng trưởng
trong những năm tới.

Kết quả kinh doanh 2018:
Cho vay khách hàng 257,17 nghìn tỷ VNĐ (+15%)
Tiền gửi khách hàng 349,19 nghìn tỷ VNĐ (+9,2%)
LDR tăng từ 69% 2017 lên 73%
NPL 2,11%
LNTT 2.246 tỷ VNĐ (+50,6%)
Kế hoạch 2019:
Dư nợ tín dụng 298,1 nghìn tỷ VNĐ (+16%)
Huy động 423,5 nghìn tỷ VNĐ (+14%)
LNTT 2.650 tỷ VNĐ (+16%)
NPL dưới 2%
Kết quả kinh doanh Q1 2019:
Cho vay khách hàng 267.226 tỷ VNĐ (+5,6%)
Tiền gửi khách hàng 377.233 tỷ VNĐ (+8%)
LNTT 1.061 tỷ VNĐ (+110,7%)

- Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng chất lượng tài sản của STB sẽ có sự
cải thiện nhiều hơn trong 2019 và 2020 và tập trung ở việc giảm
mạnh mệnh giá trái phiếu VAMC trên Bảng cân đối kế toán.
- Đối với các khoản lãi dự thu, việc giải quyết phụ thuộc vào nguồn
lợi nhuận có được để thoái thu lãi. Tổng giá trị các khoản lãi dự thu
mới giảm khoảng hơn 1.000 tỷ trong vòng 3 năm gần đây. Trong
tương lai, chúng tôi cho rằng việc thoái thu lãi này sẽ phải tăng dần
theo từng năm khi TOI của STB tăng trưởng tốt hơn.
- Đối với kế hoạch 2019, mặc dù việc dự báo lợi nhuận trước thuế
của STB là tương đối khó do STB được trích lập dự phòng tuỳ theo
khả năng và kết quả kinh doanh nhưng chúng tôi cho rằng kế hoạch
2.650 tỷ VNĐ là có thể đạt được, dựa trên cơ sở sau:
+ STB vẫn còn room để nới rộng NIM do tỷ lệ LDR thuần hiện tại mới
chỉ ở mức 73,6% (LDR theo Thông tư 36 là khoảng 72%) và tỷ trọng
tài sản sinh lãi trên tổng tài sản dự báo tiếp tục có sự cải thiện (do
TTS tăng trưởng 13-14% trong khi các tài sản xấu giảm).
+ Với tăng trưởng tín dụng giả định ở mức 13-15%, LDR tăng lên
76,8% và trái phiếu VAMC giảm khoảng 5.000 tỷ VNĐ, NIM dự báo
tăng thêm 340 bps và thu nhập lãi thuần tăng trưởng 27,4% yoy. Các
khoản thu ngoài lãi được chúng tôi giả định đạt 24%.
+ Trên cơ sở đó TOI năm 2019 dự báo đạt 14.612 tỷ VNĐ tăng
25,1%yoy.
+ Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng STB sẽ tiếp tục duy trì việc tiết
giảm chi phí với mức tăng chi phí khoảng 10-12% và nhờ đó lợi
nhuận trước dự phòng có thể tăng trưởng 56% yoy đạt 5.833 tỷ VNĐ.
+ STB có thể sẽ trích lập trên 2.000 tỷ dự phòng trong 2019 và đạt
2.650 tỷ VNĐ LNTT như kế hoạch đã đề ra.
- Tóm lại, mặc dù mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi của ngân hàng
vẫn duy trì mức tăng tốt, việc giải quyết các tài sản có vấn đề vẫn là
câu chuyện dài hạn với các khoản (i) cần tối thiểu 2-3 năm nữa và
với khoản (ii), chúng tôi cho rằng ngân hàng sẽ giải quyết từ từ theo
như Đề án do không có đủ nguồn lợi nhuận để trích lập nhanh. Bên
cạnh đó, trong thời gian tái cơ cấu, tăng trưởng tín dụng đạt 13-15%
trong khi ROE chỉ khoảng 8-9% cũng sẽ tạo áp lực về nhu cầu vốn
của STB trong tương lai. Do đó, sau khi giải quyết được vấn đề về
chất lượng tài sản, STB sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực tăng vốn với rủi
ro pha loãng tương đối lớn.

HHS 27/03/2019 26/04/2019

STB

22/02/2019 26/04/2019

- Công ty Cổ phần Phát triển điện Việt Nam (HSX: VPD) hiện sở hữu
ba nhà máy thuỷ điện Nậm Má (Công suất 3,2MW), Khe Bố (100
MW) và Bắc Bình (33 MW). Điểm nổi bật là nhà máy Khe Bố đóng
góp khoảng 70% doanh thu của Công ty đang được giảm 50% thuế
thu nhập doanh nghiệp cho đến 2023.
- Mặc dù nhà máy thuỷ điện Khe Bố có hiệu suất hoạt động cao nhờ
vị trí địa lý thuận lợi (nằm trên khu vực sông Cả có nguồn nước dồi
dào). Hoạt động sản xuất ngành thuỷ điện phụ thuộc nhiều vào điều
kiện thuỷ văn và tình hình thời tiết khi xác suất hiện tượng El Nino
trong năm nay là cao.
- Kết quả kinh doanh Q1 2019: Doanh thu thuần đạt 120 tỷ (+2% yoy)
và LNST đạt 25 tỷ (+33% yoy), chủ yếu hỗ trợ bởi cải thiện biên lợi
nhuận gộp và quản lý lợi nhuận tài chính thuần tăng.
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PAN

Kết quả kinh doanh 2018:
- Doanh thu 7.942 tỷ (+90% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế 334 tỷ (-10% yoy)
Kế hoạch kinh doanh 2019:
- Doanh thu 10.513 tỷ (+32% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế 340 tỷ (+2% yoy)
Kế hoạch cổ tức - tăng vốn:
- Cổ tức 10% mệnh giá
- Phát hành 3tr cp cho chương trình ESOP (hạn chế chuyển
nhượng 100% trong 2 năm đầu và 50% trong năm thứ 3)

- PAN đã trải qua quá trình M&A liên tục để xây dựng chiến lược
Farm-to-Table trong những năm qua. Hiện nay hệ thống của PAN
bao gồm PAN FARM (VFG, SSC, NSC) và PAN FOOD (BBC, LAF,
ABT, FMC và nước mắm 584 Nha Trang). Nhờ vào những thương
vụ trên, PAN đạt mức tăng trưởng bình quân 57% về lợi nhuận trong
giai đoạn 2013-2018, từ khởi đầu là một công ty về dịch vụ vệ sinh
các cao ốc, văn phòng.
- Nhìn trên kế hoạch và kinh doanh của các thành viên, chúng tôi
cho rằng để tiếp tục tăng trưởng trong năm 2019 là điều khó khăn,
giả sử không có thương vụ M&A nào tiếp tục diễn ra. Trong đó: (i)
SSC và NSC khó đạt được mức tăng trưởng cao do ngành Giống
cạnh tranh nhiều và thời tiết/mùa vụ 2019 cũng không thực sự thuận
lợi; (ii) VFG đặt kế hoạch đi lùi do cạnh tranh khốc liệt trong hệ thống
phân phối, tồn kho cao, áp lực từ các sản phẩm của Trung Quốc
cộng thêm chính sách ngày các thắt chặt các hoạt chất được sử
dụng trong thuốc BVTV; (iii) do thay đổi niên độ kế toán, KQKD 2018
của FMC thực chất là bao gồm tới 15 tháng trước đó tính từ
1/10/2017 tới 31/12/2018; trong khi đó động lực thúc đẩy ngành tôm
là EVFTA có vẻ sẽ vẫn tiếp tục bị trì hoãn.
- Chúng tôi cho rằng chiến lược Farm-To-Table của PAN khá thú vị
và đang được nhiều doanh nghiệp lớn khác theo đuổi. Giá PAN đã
giảm khá nhiều từ vùng đỉnh và P/E hiện tại chỉ còn khoảng hơn 16x.

Kết quả kinh doanh 2018:
- Doanh thu 5.388 tỷ (+11% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế 48 tỷ (-89% yoy)
Kế hoạch kinh doanh 2019:
- Doanh thu 5.125 tỷ (-5% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế 88 tỷ (+83% yoy)

- Chúng tôi từng kỳ vọng HAG/HNG nổi lên như một công ty nông
nghiệp hàng đầu trong khu vực, tuy nhiên điểm kéo Tập đoàn này
thụt lùi cho đến thời điểm hiện này là những tồn đọng sâu sắc về cơ
cấu tài chính, nguồn vốn, khác khoản phải thu/phải trả giữa các đơn
vị liên quan không minh bạch. Sau khi có sự tham gia của THACO,
chúng tôi đánh giá áp lực tài chính và dòng tiền đối với HAG tuy đã
giảm đi đáng kể nhưng vẫn được xem là một gánh nặng: (i) tỷ lệ nợ
vay ngắn/dài hạn/trái phiếu vẫn cao hơn gấp đôi so với vốn chủ sở
hữu, chưa tính đến các khoản phải trả khác; (ii) các khoản cho nhóm
An Phú vay vẫn còn số dư lên đến hơn 6.000 tỷ cho đến nay vẫn
chưa có hướng giải quyết nhưng vẫn hạch toán đều hơn 700 tỷ
doanh thu tài chính mỗi năm. Chúng tôi cho rằng nếu loại trừ các
khoản này thì thực tế mỗi năm HAG vẫn đang gánh khoản lỗ rất lớn;
(iii) ngoài ra HNG vẫn còn hơn 47.000 hecta cao su với lãi vay vốn
hoá chồng chất lên nhiều năm nên chi phí khấu hao nếu đưa vào khai
thác rất cao. Chúng tôi vốn kỳ vọng HNG sẽ thoái khỏi mảng này hơn
nhưng có vẻ việc thanh lý cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ rất nhạy
cảm do vùng cao su ở vị trí biên giới của Việt Nam - Lào Campuchia.
- Kỳ vọng 2019-2020 HAG sẽ tiếp tục thoái bớt vốn tại dự án Yangon
Myanmar va thu về nguồn tiền tiếp tục tái cơ cấu nợ. Không như
mảng cao su và cọ dầu, chúng tôi lại đánh giá rất cao mảng trái cây
của HNG khi công ty đang sở hữu quỹ đất rất lớn và tập trung. Nếu
HNG có thể đi sâu vào hệ thống phân phối tại Trung Quốc và xây
dựng kênh tiêu thụ ổn định thì trái cây sẽ là con đường để vực dậy
HAG/HNG.

04/01/2019 26/04/2019

HAG

04/08/2019 26/04/2019

BID

Kết quả kinh doanh 2018
Huy động vốn: 1.226.454 tỷ đồng (tăng 9,0% yoy)
Dư nợ tín dụng và đầu tư: 1.237.755 tỷ đồng (tăng 7,2% yoy)
Tỷ lệ nợ xấu riêng ngân hàng: 1,8%
Lợi nhuận trước thuế: 9.473 tỷ đồng
21/03/2019 26/04/2019 Kế hoạch 2019
Huy động vốn: tăng trưởng 11%
Dư nợ tín dụng: Tăng trưởng 12%
LNTT hợp nhất: 10.300 tỷ đồng
Tỷ lệ nợ xấu: <2%
Tỷ lệ chi trả cổ tức: không thấp hơn mức thực hiện năm trước

Chi phí dự phòng dự báo giảm mạnh trong 2019 là yếu tố hỗ trợ lớn
nhất cho tăng trưởng lợi nhuận.
Nếu phát hành riêng lẻ thành công sẽ giúp ngân hàng mở rộng nhanh
chóng danh mục cho vay trong 2019. Tăng trưởng tín dụng trong
2018 tương đối cầm chừng do tỷ lệ CAR đã chạm ngưỡng 9% theo
quy định của NHNN. Kế hoạch phát hành riêng lẻ cho NĐTNN KEB
Hân Bank hiện vẫn còn có một số rào cản kỹ thuật và giá kỳ vọng
chưa gặp nhau.

VCB

Kết quả kinh doanh 2018
Lợi nhuận trước thuế: 18.269 tỷ đồng, tăng 61,1% yoy, là mức
tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua
NIM đạt 2,94%, tăng gần 0,3% yoy
ROAA: 1,39% và ROAE: 25,49%
18/03/2019 26/04/2019 Kế hoạch 2019
Huy động vốn: tăng 11-13%
Tín dụng: tăng 15%
Tỷ lệ nợ xấu duy trì mức 1,0% của năm 2018
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: tăng 9,5%

VCB là ngân hàng có lợi thế vượt trội về vốn cũng như đi đầu về chất
lượng tài sản trong hệ thống. Với hai thế mạnh này, tiềm năng tăng
trường về lợi nhuận của VCB vẫn rất lớn trong tương lai, đặc biệt là
khi ngân hàng tiếp tục mở rộng mảng ngân hàng bán lẻ. Năm 2019,
NIM của VCB có thể bị ảnh hưởng do nguồn vốn giá rẻ từ Kho bạc
Nhà nước có thể sẽ giảm trong 2019 do tình hình giải ngân đầu tư
công tốt hơn so với 2018. Ngân hàng cũng có thể sẽ có nguồn thu
đột biến liên quan đến bancassurance.
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Kết quả kinh doanh 2018
-Doanh thu thuần: 11.902 tỷ, +4% yoy
-LNST: 130 tỷ, -10% yoy
-Cổ tức: 10% tiền mặt, ứng với suất cổ tức 11%
Kế hoạch kinh doanh 2019
-Doanh thu thuần: 9.050 tỷ, -18% yoy
-LNST: 135 tỷ, +4% yoy
-Cổ tức: 10% tiền mặt

- Với kế hoạch năm 2019, EPS của PET được ước tính là 1.559
đồng/ cổ phần. Theo đó, cổ phiếu PET đang giao dịch tại mức P/E
forward 2019 là 5,8 lần so với mức giá đóng cửa tại ngày 26/04/2019
là 8.990 đồng/ cổ phần so với mức P/E trượt trung bình ba năm là
6,6 lần.
'- Kế hoạch kinh doanh 2019 của Công ty dường như là thận trọng và
khả năng đạt và vượt cao. Chúng tôi nhận thấy lịch sử hoàn thành kế
hoạch kinh doanh của PET giai đoạn 2014-2018 là ở mức cao. Ngoài
ra, chúng tôi cũng nhận thấy những điểm hấp dẫn đối với cổ phiếu
này bao gồm (1) Chính sách cổ tức 2018 và dự kiến 2019 được duy
trì ở mức 10% ứng với suất cổ tức 11% là hấp dẫn theo quan điểm
của chúng tôi; (2) Câu chuyện thoái vốn của PVN trong thời gian tới
là yếu tố thay đổi cục diện câu chuyện tăng trưởng và hỗ trợ giá của
cổ phiếu trong thời gian tới; và (3) Hoàn thành pháp lý và chuyển
nhượng dự án Cape Pearl sớm hơn dự kiến theo đó Công ty có thể
ghi nhận một khoản lợi nhuận bất thường từ dự án này vẫn là một
điểm nhấn đầu tư đáng chú ý với cổ phiếu này.

PET

04/02/2019 26/04/2019

PLX

Kết quả kinh doanh 2018:
Sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất: 12.878.580 (m3, tấn)
(+33%yoy)
Doanh thu thuần: 191.977 tỷ đồng (+23%)
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 5.093 (+4% yoy)
Chia cổ tức: tỷ lệ 26% trên vốn góp, tương đương với 3.044 tỷ
04/05/2019 26/04/2019 đồng
Kế hoạch 2019
Sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất: 12.227.600 (m3, tấn) (5% yoy)
Doanh thu thuần: 195.000 tỷ đồng (+2% yoy)
Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: 5.250 (+3%)
Chia cổ tức: tối thiểu 12%

Năm 2019, PLX đặt kế hoạch sản lượng xăng dầu xuất bán hợp nhất
chỉ bằng 95% so với thực hiện năm 2018 là do ảnh hưởng của nhà
máy lọc dầu Nghi Sơn nên sản lượng bán của Công ty TNHH 1 TV
Petrolimex Singapore bán về Việt Nam bị sụt giảm gần 900 nghìn
m3, tấn. Mặc dù vậy, kế hoạch lợi nhuận và doanh thu vẫn tăng nhẹ
lần lượt là 2% và 3%. BVSC cho rằng với vị thế là doanh nghiệp đầu
ngành kinh doanh xăng dầu, khả năng quản trị hàng tồn kho tốt, PLX
hoàn toàn có khả năng đạt được mục tiêu này. Cuối năm 2018, giá
dầu sụt giảm mạnh nhưng lợi nhuận của PLX chỉ giảm khoảng 10%,
ảnh hưởng ít hơn nhiều nếu so sánh với các doanh nghiệp kinh
doanh xăng dầu khác.

Kết quả kinh doanh 2018
Doanh thu thuần: 1.160 tỷ,
LNTT: 150 tỷ,
Cổ tức: tiền mặt 3.000 đồng/ cổ phiếu
Kế hoạch kinh doanh 2019
Doanh thu thuần: 1.200 tỷ, +1% yoy
27/03/2019 26/04/2019 LNTT: 60 tỷ, -47% yoy
Cổ tức: tiền mặt 1.500 đồng/ cổ phiếu (lợi suất cổ tức 7,2%)
Những phát triển chính 2019: Tăng cường đầu tư vào công
nghệ để tăng cường khả năng cạnh tranh ngoài các sản phẩm
hiện hữu như smartlighting, smarthome.

- BLĐ rằng DQC sẽ khó tạo ra tăng trưởng lợi nhuận trong năm 20192020 do cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt từ các sản phẩm
kém chất lượng từ Trung Quốc. BLĐ cho rằng thương hiệu và hệ
thống phân phối mạnh và chiến lược sản phẩm phù hợp sẽ mang tới
thành công cho từng doanh nghiệp trong ngành.
'- Rào cản lớn nhất là Việt Nam chưa có các chính sách bảo hộ về
thuế quan cho sản xuất các sản phẩm chiếu sáng trong nước.
'- Cho năm 2019, Công ty đề ra 5 nhóm giải pháp chính bao gồm (1)
tái cấu trúc hệ thống phân phối; (2) tăng cường năng lực kênh B2B
để chuyển đổi chiến lược từ công ty sản xuất và kinh doanh thành
công ty cung cấp giải pháp tổng thể; (3) đầu tư cho các sản phẩm
thông minh; (4) tiếp tục đầu tư công tác truyền thông nhận biết
thương hiệu; (5) khép kín hệ thống sinh thái để gia tăng chất lượng
cho người tiêu dùng cuối.

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 134 tỷ đồng, -42%
- Lợi nhuận sau thuế: 27 tỷ đồng, -52% yoy.
- EPS: 270 đồng/cp.
- Cổ tức: 6% tiền.
Kế hoạch 2019
- Doanh thu thuần: 44 tỷ đồng, -68%
26/03/2019 26/04/2019 - Lợi nhuận sau thuế: 16 tỷ đồng, -41% yoy.
- EPS 2019: 160 đồng/cp.

SID là công ty con của HTX Coop, hoạt động chính trong lĩnh vực
đầu tư bất động sản thương mại, và phát triển hệ thống Coop Mart
cho công ty mẹ. SID là đơn vị đồng sở hữu các dự án lớn là Vivo
City, Sencity Phạm Văn Đồng, Sencity Market với tỷ lệ cho thuê cao.
Bên cạnh đó, SID còn phát triển mô hình Sense Market cùng với hệ
thống Coop Mart sang các thị trường tiềm năng như Cần Thơ, Bến
Tre... Nhìn chung, SID với sự hỗ trợ tương hỗ từ HTX Coop thì đây là
doanh nghiệp khá hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản thương mại.
Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất là tỷ lệ sở hữu của HTX Coop vẫn
rất lớn (96%) nên thanh khoản của SID là rất thấp (gần như không có
giao dịch). Và chúng tôi chưa thấy kế hoạch giảm tỷ lệ tại SID của
HTX Coop trong 2019. Do đó, dù triển vọng hoạt động của SID là khá
thú vị. Chúng tôi cho rằng cơ hội cho NĐT vẫn chưa hiện hữu. Nhà
đầu tư nên theo dõi và chờ thêm thông tin giảm vốn của HTX Coop.

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 15.290 tỷ đồng, +40%
- NPAT: 3.267 đồng, +188% yoy.
- EPS: 6.663 đồng/cp
- Cổ tức: 10% tiền và 25% cổ phiếu.
Kế hoạch 2019
26/03/2019 26/04/2019 - Doanh thu thuần: 18.000 tỷ đồng, +17,7% yoy
- NPAT: 3.300 tỷ đồng, +,7% yoy.
Dự án trọng điểm triển khai:
Năm 2019, NVL dự kiến mở bán 6.500 sẳn phẩm từ các dự án
The Palace, Thắng Lợi, 2 dự án quận 9, 1 dự án quận 2
(Waterbay) và các dự án du lịch như Nova Beach, Nova Hill và
Nova World.

Chúng tôi cho rằng dù còn nhiều thách thức nhưng giai đoạn khó
khăn nhất với Công ty đã đi qua. Năm 2019, hoạt động công ty kỳ
vọng sẽ có chuyển biến khả quan hơn về triển khai dự án, hoạt động
bán hàng. Mặc dù vậy, kết quả kinh doanh không tăng trưởng và sự
siết chặt trong vấn đề pháp lý là yếu tố cần phải cân nhắc. Với lợi
nhuận sau thuế khoảng 3.300 tỷ, tương đương EPS 2019 là 3.440
đồng/cp. Cổ phiếu giao dịch với PE2019 là 16,5x. Do đó, chúng tôi
cho rằng cơ hội đầu tư trong ngắn hạn là chưa thật sự quá hấp dẫn.
Xét trong dài hạn, với quỹ đất lớn mà công ty sở hữu, câu chuyện
tương lai của Novaland vẫn còn nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, Công ty
vẫn còn nhiều việc phải làm để hợp nhất các quỹ đất này và có thể
mất thời gian thêm 1-2 năm nữa. Do đó, chúng tôi chưa khuyến nghị
gì đối với cơ hội đầu tư cổ phiếu Novaland hiện tại.

DQC

SID

NVL
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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

Phạm Tiến Dũng

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

phamtien.dung@baoviet.com.vn

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Ngân hàng, Bảo hiểm

Bất động sản

Chuyên viên vĩ mô

nguyenthuha@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Chế Thị Mai Trang

Lê Thanh Hòa

Trần Xuân Bách

Thép, Phân bón

Điện

Phân tích kỹ thuật

chethimaitrang@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Nguyễn Bình Nguyên

Trương Sỹ Phú

Cao su tự nhiên, Dầu khí

Hàng tiêu dùng

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

Phạm Lê An Thuận

Thái Anh Hào

Dược, Thủy sản

Hạ tầng, Nước

phamleanthuan@baoviet.com.vn

thaianhhao@baoviet.com.vn

Trần Đăng Mạnh

Ngô Trí Vinh

Xây dựng

Hàng tiêu dùng

trandangmanh@baoviet.com.vn

ngotrivinh@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

