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I. Thông tin nổi bật:

Bản tin số: 05
Ngày 17/5/2019

CTCP Xây lắp điện 1 (HSX: PC1): Mảng thủy điện là mảng đóng góp lợi nhuận gộp lớn nhất năm 2018 với tỷ lệ đóng góp 40%. Lợi nhuận mảng năng lượng sẽ tiếp tục

tăng lên trong những năm tới nhờ có thêm các nhà máy mới như Bảo Lạc B, Mông Ân và Sông Nhiệm 4 đi vào hoạt động. Năm 2019 mả ng xây lắp của PC1 sẽ cải thiện
nhẹ nhờ các dự án điện mặt trời ngoài EVN có biên lợi nhuận gộp cao hơn tuy nhiên vướng mắc từ Quyết định 4970 vẫn chưa được tháo gỡ và những khó khăn này dự
kiến có thể sẽ chưa thể thay đổi trong ngắn hạn. BVSC đánh giá ở mức giá hiện tại (23.000 VND/CP) là khá hấp dẫn trong dài hạ n nhờ PC1 sở hữu nhiều dự án thủy

điện hiệu quả. Trong ngắn hạn nhà đầu tư cần lưu ý lợi nhuận năm 2019 của PC1 sẽ tăng trưởng âm do PC1 sẽ không kịp ghi nhận dự án BĐS Thanh Xuân cũng như
khả năng tình hình thủy văn sẽ kém thuận lợi hơn so với 2018.
Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (UpCOM: VLC): Chúng tôi cho rằng lợi nhuận 2019 của VLC sẽ giảm nhưng không quá mức như kế hoạch mà công ty đề
ra: (i) dù dịch ASF sẽ tiếp tục gây khó khăn cho mảng chăn nuôi, thức ăn gia súc của VLC (đặc biệt là trại Tam Đảo với hình t hức nuôi hở, trang thiết bị đã cũ rất dễ bị
nhiễm dịch), mảng này lại đóng góp không nhiều vào doanh thu/lợi nhuận so với Mộc Châu Milk; (ii) năm 2018 VLC có ghi nhận lã i bán công ty con/công ty liên kết,
nhưng khoản này chỉ ở mức gần 20 tỷ đồng trước thuế. Trong trung - dài hạn, chúng tôi kỳ vọng nếu VNM có thể tham gia vào cải tổ và nâng cấp hệ thống phân phối
của Mộc Châu Milk thì tiềm năng của thương hiệu sữa này còn rất lớn. Thực tế, Mộc Châu Milk tuy mạnh ở miền Bắc nhưng độ phủ sóng ở các thành phố lớn còn yếu.
Ngoài ra công ty cũng muốn mượn sức VNM để phát triển thị trường tiêu thụ ở phía Nam ở những giai đoạn thời tiết lạnh ở miền Bắc khiến tiêu thụ sữa chậm lại.
CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (HSX: D2D): Hoạt động của D2D khá ổn định với nguồn doanh thu phân bổ từ KCN Nhơn Trạch 2, bán quỹ đất nhà xưởng.
Từ 2018, với sự phát triển bất động sản Biên Hòa và Đồng Nai, D2D hưởng lợi nhiều do đang triển khai 2 dự án KDC Thống Nhất B iên Hòa (37ha) và KDC Lộc An (hơn
40ha). Hai dự án này, đánh giá chủ quan, đảm bảo lợi nhuận duy trì 100 tỷ sau thuế cho D2D ít nhất trong 2-3 năm tới. Đây là điểm mà giúp cổ phiếu D2D tăng mạnh từ
65.000 đồng/cp lên 120.000 đồng/cp trong 6 tháng qua (cùng với kế hoạch chia thưởng 1:1 vừa trình DHCD 2019).
Công ty cổ phần FECON (HSX: FCN): Lợi nhuận 2019 sẽ được hỗ trợ bởi (1) Chuyển nhượng cổ phần tại dự án điện gió và (2) Một phần tại chuyển nhượng cổ phần
tại FCI cho cổ đông chiến lược. Tiếp tục phát hành 25 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. BLĐ cho biết đang trong quá trình đàm phán với đối tác Nhật Bản. Tuy

nhiên, vẫn đang gặp một số khó khăn như (1) Những điều khoản của cổ đông này gây khó với hoạt động điều hành của Công ty; và (2) Việc đàm phán giá không đạt
như công ty mong muốn khi giá cổ phiếu đang ở mức khá thấp. BLĐ cho biết thêm hiện có hai nhà đầu tư khác đến từ Hàn Quốc và Singapore. Dự kiến thương vụ này
có thể hoàn thành nhanh hơn.
Công ty Cổ phần Transimex (HSX: TMS): Đánh giá tổng thể, chúng tôi cho rằng TMS là doanh nghiệp tốt với hoạt động kinh doanh mang tính ổn định. Mặc dù vậy, cơ
hội để TMS tăng trưởng mạnh là bài toán mà nhiều doanh nghiệp lớn khác trong ngành như GMD, VSC cũng đang đối mặt. Nguyên nhâ n, hoạt động thương mai xuất
nhập khẩu và logistic ở Việt Nam đang chịu sự cạnh tranh mạnh từ các doanh nghiệp NN. Điều này ít nhiều thể hiện trong kết qu ả kinh doanh 2018 và kế hoạch năm
2019. Điểm tích cực mà chúng tôi nhận thấy ở TMS là tỷ suất cổ tức ổn định (8-9%/năm) và cổ phiếu định giá thấp (PE 6x và PB < 1 lần). Ngoài ra, với kế hoạch phát

hành riêng lẻ dự kiến, giá cổ phiếu TMS ít nhiều sẽ được hỗ trợ trong 2019. Do đó, đánh giá khách quan, chúng tôi cho rằng TM S chưa phải là cổ phiếu tăng trưởng với
nhiều điểm nhấn đầu tư mạnh. Tuy nhiên, xét về khía cạnh phòng thủ, đây là cổ phiếu phù hợp đối nhà đầu tư yêu thích sự an to àn vì định giá vẫn còn hấp dẫn, tài sản
tốt và yield cổ tức cao.
CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HSX: RAL): Ban lãnh đạo cho biết thị trường chiếu sáng tại Việt Nam đang cạnh tranh khốc liệt và cơ cấu sản phẩm thay
đổi khó lường. Sản phẩm chiếu sáng truyền thống đang suy giảm rất nhanh so với dự kiến chỉ còn chiếm khoảng 14% tổng doanh th u Q1 2019 so với mức
69%/50%/35%/17% năm 2015/2016/2017/2018. Theo đó, sản phẩm LED là các sản phẩm chủ lực và chiến lược của Công ty để bù đắp sự thiếu hụt từ các sản phẩm
truyền thống. Với kế hoạch kinh doanh 2019, EPS 2019 của Công ty được ước tính là 14.191 đồng/ cổ phần. Giá của cổ phiếu đã điều chỉnh khoảng 10% từ đỉnh ở
tháng 2 năm nay trong môi trường khó khăn của ngành và tăng trưởng giảm tốc của Công ty, cổ phiếu RAL hiện đang giao dịch tại mức P/E forward 2019 khá hấp dẫn là
5,6 lần.
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HSX: HVN): Tăng trưởng của ngành hàng không Việt Nam đang chậm lại trong khi cạnh tranh đang gia tăng với sự tham
gia của Bamboo Airways và Air Asia vẫn chưa từ bỏ ý định gia nhập ngành hàng không Việt Nam. Chúng tôi cho rằng thị phần của HVN sẽ tiếp tục sụt giảm trong thời
gian tới và khả năng tăng trưởng về mạnh về doanh thu là khá khó khăn. Tăng trưởng lợi nhuận sẽ chủ yếu đến từ việc cắt giảm chi phí và điều này sẽ phụ thuộc lớn
vào nỗ lực của Ban điều hành. Chúng tôi ghi nhận những biện pháp cắt giảm chi phí thông qua các chương trình quản trị nhiên l iệu, giảm chi phí bán hàng và chi phí
quản lý doanh nghiệp, giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu… trong thời gian qua. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng mức giá giao d ịch hiện tại đã phản ánh tương đối sát
với mức giá trị hợp lý của HVN theo mô hình định giá Adj.EV/EBITDAR của chúng tôi (44.828 VNĐ/cổ phần). Do đó chúng tôi duy t rì khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ
phiếu HVN.
Công ty Cổ phần Gemadept (HSX: GMD): GMD quyết tâm đầu tư mới hai dự án lớn là Gemalink GD1 và Nam Đình Vũ GD2 trong 2019 là điểm cần lưu ý. Dự án hoàn

thành sẽ nâng công suất cho GMD lên rất lớn, và ngược lại sẽ áp lực liên quan đến chi phí tài chính, khấu hao, nếu hiệu suất khai thác chưa hiệu quả. Đây thật sự là
yếu tố ảnh hưởng lớn cho HDKD của GMD từ năm 2021 mà NDT cần lưu tâm quan sát. Về triển vọng 2019, chúng tôi cho rằng động lực tăng trưởng vẫn có, đến từ
Nam Đình Vũ GD1. Do đó, GMD hoàn toàn có thể đạt tăng trưởng LNTT 15-20% như dự tính. Ở giá hiện tại, cổ phiếu GMD giao dịch PE2019 là 13-14x, và PB là 1,2x.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HSX: MBB): Chúng tôi cho rằng MBB có thể hoàn thành vượt kế hoạch đề ra cho 2019. Theo dự báo của BVSC, LNST
dự báo đạt 7.771 tỷ VNĐ (+26% yoy - cao hơn so với kế hoạch 23% của ngân hàng) nhờ triển vọng khả quan của công ty mẹ và tất cả các công ty con, cụ thể như sau:
- MCredit. Tỷ trọng MCredit trong tổng dư nợ của MBB sẽ tăng từ 2,55% năm 2018 lên 4,5% trong 2019. Ngân hàng đặt kế hoạch tăngtrưởng gấp đôi so với cùng kỳ
cho MCredit. Năm 2018, dư nợ tín dụng của MCredit đạt khoảng 5.480 tỷ VNĐ (+254%yoy) và LNTT 300 tỷ VNĐ (so với mức 2 tỷ của năm 2017). Năm 2019, kế hoạch
LNTT của MCredit là khoảng 600 tỷ VNĐ.
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LNTT của MCredit là khoảng 600 tỷ VNĐ.
- MBS giải quyết hết các vấn đề tồn đọng và lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 360 tỷ VNĐ, tăng trưởng 77% yoy.
- MB Ageas Life bắt đầu có lãi từ hoạt động kinh doanh. Cơ cấu phí bảo hiểm của MB Ageas Life đã đa dạng hơn với 69% tổng doanh thu phí đến từ bảo hiểm hỗn hợp
và liên kết chung. Công ty cũng sẽ không còn phải ghi nhận lỗ kỹ thuật trong 2019, do đó, sẽ có mức đóng góp tốt hơn vào kết quả chung của MBB.
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HSX: TDH): - Chúng tôi đánh giá cao TDH bởi Công ty là nhà phát triển Bất động sản dân dụng lâu năm tại Việt Nam chủ yếu tập trung

tại phân khúc trung cấp và bình dân ở các vị trí đông đúc dân cư cũng như hướng đến người tiêu dùng cuối.
- Vào ngày 03/05/2019, TDH đóng cửa tại mức giá 12.000 đồng/ cổ phần, đang giao dịch tại mức P/B trượt là 0,57 lần, tương đối thấp hơn ngành và các doanh nghiệp
khác trong ngành. Mặc dù vậy, cho năm 2019 chúng tôi nhấn mạnh rằng việc bàn giao và ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ hai dự án Citrine Apartment và TDH
Riverview chỉ diễn ra trong quý 3 và quý 4 năm nay. Giá cổ phiếu hiện tại phần nào phản ánh kết quả tích cực năm 2019, ở giá hiện tại cổ phiếu TDH đã tăng khoảng
20% so với mức giá đầu năm. Với kỳ vọng thị trường điều chỉnh trong ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi và mu a ở vùng giá hấp dẫn hơn.
- Những điểm sáng khác đến từ cổ phiếu TDH mà chúng tôi nhận thấy bao gồm (i) chính sách cổ tức nhất quán và suất cổ tức tương đối hấp dẫn; (ii) câu chuyện tăng
trưởng 2020 đến từ dự án Centum Wealth ở phân khúc cao cấp hơn có giá bán trung bình và biên lợi nhuận cao hơn; và (iii) động lực tăng trưởng dài hạn hơn đến từ
việc Công ty đang mở rộng các dự án ở các tỉnh thành phố như Cần Thơ, Long An, Bình Dương và Đồng Nai. Tuy nhiên, chúng tôi c ũng lưu ý rằng việc lấn sân sang bất
động sản khu vực tỉnh cũng mang những rủi ro tiềm ẩn do tính dễ bị tổn thương hơn so với bất động sản khu vực thành phố.
Cập nhật một số doanh nghiệp khác: BFC, BHN, CSM, DBC, DNP, DPM, EIB, GEG, IBC, LAS, PGD, POM, QTP, S4A, SCS, SVI, VGG, VPB, YEG.
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Nội dung nổi bật

Nhận định BVSC

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 5.084 tỷ đồng, tăng 60,9%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 467 tỷ đồng, tăng 97,1%yoy
- Cổ tức: Cổ tức cổ phiếu 20%
Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu: 6.042 tỷ đồng, tăng 18,8% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 424 tỷ đồng, giảm 9,2% yoy
- Cổ tức: Cổ tức 20%
Điểm chính của năm 2019
22/03/2019 11/04/2019 - Phát hành 1.280 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm để đầu tư
dự án năng lượng mặt trời

PC1 là công ty xây lắp điện hàng đầu ở Việt Nam. Từ 2014, công ty
bắt đầu đầu tư vào mảng thủy điện và đã nhanh chóng đưa nhiều nhà
máy điện thủy điện nhỏ vào vận hành. Tính đến cuối năm 2018 công
ty đã đưa vào vận hành 4 nhà máy với tổng công suất đặt 114 MW,
đến cuối năm 2020 công suất đặt của mảng thủy điện của PC1 sẽ đạt
180 MW. Mảng thủy điện là mảng đóng góp lợi nhuận gộp lớn nhất
năm 2018 với tỷ lệ đóng góp 40%. Lợi nhuận mảng năng lượng sẽ
tiếp tục tăng lên trong những năm tới nhờ có thêm các nhà máy mới
như Bảo Lạc B, Mông Ân và Sông Nhiệm 4 đi vào hoạt động. Năm
2019 mảng xây lắp của PC1 sẽ cải thiện nhẹ nhờ các dự án điện mặt
trời ngoài EVN có biên lợi nhuận gộp cao hơn tuy nhiên vướng mắc
từ Quyết định 4970 vẫn chưa được tháo gỡ và những khó khăn này
dự kiến có thể sẽ chưa thể thay đổi trong ngắn hạn. BVSC đánh giá ở
mức giá hiện tại (23.000 VND/CP) là khá hấp dẫn trong dài hạn nhờ
PC1 sở hữu nhiều dự án thủy điện hiệu quả. Trong ngắn hạn nhà đầu
tư cần lưu ý lợi nhuận năm 2019 của PC1 sẽ tăng trưởng âm do PC1
sẽ không kịp ghi nhận dự án BĐS Thanh Xuân cũng như khả năng
tình hình thủy văn sẽ kém thuận lợi hơn so với 2018.

Kết quả kinh doanh 2018
- Sản lượng tiêu thụ: 812.000 tấn urea Phú Mỹ, 35.000 tấn NPK
Phú Mỹ
- Doanh thu thuần: 9.439 tỷ VNĐ, tăng 4% so với kế hoạch
- LNST: 712 tỷ VNĐ, tăng 15% so với kế hoạch
18/03/2019 17/04/2019 Kế hoạch kinh doanh 2019
- Sản lượng tiêu thụ: 680.000 tấn urea Phú Mỹ, 155.000 tấn
NPK Phú Mỹ
- Doanh thu hợp nhất 8.645 tỷ VNĐ, tương đương 2018
- Lợi nhuận sau thuế: 170 tỷ VNĐ, giảm 76%yoy

Q1/2019 nhà máy gặp sự cố phải dừng 80 ngày để bảo dưỡng theo
đó, sản lượng tiêu thụ urea ước đạt 146.161 tấn, giảm 28% yoy và
khiến lợi nhuận sau thuế Q1/2019 giảm 71%yoy. Tuy nhiên chúng tôi
cho rằng kế hoạch lợi nhuận giảm 76% năm 2019 của DPM đưa ra là
quá thận trọng. Chúng tôi ước tính LNST 2019 cả DPM sẽ đạt 533 tỷ
VNĐ, giảm 25% so với 2017. P/E forward 2019 hiện vẫn ở mức 13
lần, chúng tôi cho rằng vẫn là mức cao đối với cổ phiếu DPM.

Kết quả kinh doanh 2018
Sản lượng khí tiêu thụ: 977,31 triệu sm3 (105,51% yoy), trong
đó khí thấp áp là 619,24 triệu sm3, CNG là 358,07 triệu sm3
Doanh thu: 8.142 tỷ đồng (119,98% yoy)
LNTT: 307 tỷ đồng (116,55% yoy)
LNST: 243 tỷ đồng (116,50% yoy)
Chia cổ tức: 25% vốn điều lệ tương đương với 225 tỷ đồng
28/03/2019 23/04/2019 Kế hoạch 2019
Sản lượng khí tiêu thụ: 955 triệu sm3, trong đó khí thấp áp là
609 triệu sm3, CNG là 346 triệu sm3
Doanh thu: 8.172 tỷ đồng
LNTT: 232 tỷ đồng
LNST: 190 tỷ đồng
Chia cổ tức: 18% vốn điều lệ tương đương 162 tỷ đồng

Giá dầu hồi phục mạnh trong 9 tháng đầu năm 2018 là yếu tố chính
hỗ trợ lợi nhuân của PGD trong năm 2018 do giá khí có tương quan
biến động cùng chiều với giá dầu. Cho năm 2019, với giả định giá dầu
Brent trung bình ở mức 70 USD/bbl, thấp hơn cùng kỳ năm ngoái 4%
chúng tôi cho rằng hoạt động kinh doanh của PGD sẽ tương đương
với năm 2018 và PGD hoàn toàn có khả năng hoàn thành kế hoạch
đã đặt ra.
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Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 9.018 tỷ đồng, tăng 9,8%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 275 tỷ đồng, giảm 61,2%yoy
- Cổ tức: Cổ tức 0%
Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu: 9.226 tỷ đồng, tăng 2,3% yoy
02/04/2019 23/04/2019 - Lợi nhuận sau thuế: 364 tỷ đồng, tăng 32,4% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 0%

Nhà máy nhiệt điện QTP có công suất đặt 1.200 MW. Nhà máy đã vận
hành ổn định hơn sau khi vượt qua những sự cố trong những năm
đầu mới hoạt động và đạt hiệu quả rất cao trong năm 2017. Sang năm
2018, doanh thu từ việc chênh lệch phân bổ Qc suy giảm cũng như
việc thiếu than và tỷ lệ Qc giảm đã làm cho lợi nhuận của QTP năm
2018 giảm mạnh. Nợ vay của QTP còn khá lớn dẫn tới chi phí lãi vay
lớn (569 tỷ trong năm 2018). Nợ vay của QTP sẽ giảm nhanh trong
những năm tới và hết nợ vay dài hạn vào 2021. Cùng với đó chi phí
khấu hao của QTP cũng sẽ hết vào vào 2023 giúp cho lợi nhuận của
QTP sẽ tăng dần qua từng năm và tăng mạnh từ 2024. Tuy nhiên nhà
đầu tư cần lưu ý thêm về rủi ro của QTP do chủ trương giảm tỷ lệ Qc
để tăng tính thị trường của thị trường phát điện cạnh tranh.

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 340 tỷ đồng, +17%%
- Lợi nhuận sau thuế: 94 tỷ đồng, +25% yoy.
- EPS: 8.785 đồng/cp
- Cổ tức: 30% tiền (tạm ứng 15%).
- Chia thưởng cổ phiếu: 1:1 (thực hiện trong 2019)
Kế hoạch 2019
- Doanh thu thuần:336 tỷ đồng, -2% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 89 tỷ đồng, -5% yoy.
05/04/2019 24/04/2019 - EPS: 4.158 đồng/cp (so VDL tăng gấp đôi lên 215 tỷ).
- Cổ tức: 30%, tạm ứng 15% trong 2019.

D2D là doanh nghiệp trực thuộc tổng công ty Idico. Công ty thành lập
ban đầu nhằm phát triển dự án KCN Nhơn Trạch 2. Sau khi dự án
KCN Nhơn Trạnh 2 hoàn thành và cho thuê 100%, Công ty chưa phát
triển dự án KCN mới mà chủ yếu đầu tư mảng bất động sản dân
dụng, khai thác dịch vụ KCN. Vài năm gần đây, hoạt động của D2D
khá ổn định với nguồn doanh thu phân bổ từ KCN Nhơn Trạch 2, bán
quỹ đất nhà xưởng. Từ 2018, với sự phát triển bất động sản Biên Hòa
và Đồng Nai, D2D hưởng lợi nhiều do đang triển khai 2 dự án KDC
Thống Nhất Biên Hòa (37ha) và KDC Lộc An (hơn 40ha). Hai dự án
này, đánh giá chủ quan, đảm bảo lợi nhuận duy trì 100 tỷ sau thuế cho
D2D ít nhất trong 2-3 năm tới. Đây là điểm mà giúp cổ phiếu D2D
tăng mạnh từ 65.000 đồng/cp lên 120.000 đồng/cp trong 6 tháng qua
(cùng với kế hoạch chia thưởng 1:1 vừa trình DHCD 2019).
Đánh giá cơ hội đầu tư, chúng tôi cho rằng cơ hội cho D2D cũng
không còn nhiều vì i) giá cổ phiếu tăng mạnh làm chỉ số PE,PB không
hấp dẫn (PE 12x, PB là 2,6x) ii) quan điểm ghi nhận lãnh đạo D2D là
duy trì ổn định thay vì đột biến. Do đó, tại giá hiện tại, chúng tôi không
khuyến nghị gì đối với D2D.

Kết quả kinh doanh 2018:
-Doanh thu thuần 2.545 tỷ đồng (-6% yoy)
-Lợi nhuận sau thuế - cty mẹ 120 tỷ đồng (+46% yoy)
-Không chia cổ tức
Kế hoạch kinh doanh 2019:
-Doanh thu thuần 2.700 tỷ đồng (+6% yoy)
-Lợi nhuận sau thuế - cty mẹ 75 tỷ đồng (-38% yoy)
03/04/2019 24/04/2019 -Cổ tức 6,5-9%

- Chúng tôi cho rằng lợi nhuận 2019 của VLC sẽ giảm nhưng không
quá mức như kế hoạch mà công ty đề ra: (i) dù dịch ASF sẽ tiếp tục
gây khó khăn cho mảng chăn nuôi, thức ăn gia súc của VLC (đặc biệt
là trại Tam Đảo với hình thức nuôi hở, trang thiết bị đã cũ rất dễ bị
nhiễm dịch), mảng này lại đóng góp không nhiều vào doanh thu/lợi
nhuận so với Mộc Châu Milk; (ii) năm 2018 VLC có ghi nhận lãi bán
công ty con/công ty liên kết, nhưng khoản này chỉ ở mức gần 20 tỷ
đồng trước thuế.
- Trong trung - dài hạn, chúng tôi kỳ vọng nếu VNM có thể tham gia
vào cải tổ và nâng cấp hệ thống phân phối của Mộc Châu Milk thì tiềm
năng của thương hiệu sữa này còn rất lớn. Thực tế, Mộc Châu Milk
tuy mạnh ở miền Bắc nhưng độ phủ sóng ở các thành phố lớn còn
yếu. Ngoài ra công ty cũng muốn mượn sức VNM để phát triển thị
trường tiêu thụ ở phía Nam ở những giai đoạn thời tiết lạnh ở miền
Bắc khiến tiêu thụ sữa chậm lại.

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu: 3.800 tỷ đồng, -7%
- Lợi nhuận sau thuế: 156 tỷ đồng, -19%
- Cổ tức: 10% tiền
Kế hoạch kinh doanh 2019
29/03/2019 25/04/2019 - Doanh thu: 3.980 tỷ đồng, +5% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 162 tỷ đồng, +4% yoy
- Cô tức: 9%

- Doanh thu năm 2018 giảm là do thị trường phân bón trong nước
đang trong giai đoạn bão hòa, công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty
gặp nhiều khó khăn; cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành. Bên
cạnh đó, công ty còn phải chịu áp lực từ phân bón nhập khẩu khi
nguồn cung thế giới tăng mạnh.
- Tổng mức đầu tư kế hoạch 2019 là 27 tỷ đồng cho các dự án nâng
cấp công đoạn nấu chảy lưu huỳnh 100.000 tấn/năm, dự án xây dựng
nhà kho chứa sản phẩm NPK, v.v.
- Với nhận định tình hình thị trường vẫn còn khó khăn và kết quả quý
1/2019 thực tế giảm khá mạnh so với cùng kỳ thì khả năng hoàn
thành kế hoạch của LAS sẽ gặp nhiều khó khăn.

Kết quả kinh doanh 2018:
-Doanh thu thuần 3.892 tỷ đồng (+11% yoy)
-Lợi nhuận trước thuế 16,5 tỷ đồng (-76% yoy)
Kế hoạch kinh doanh 2019:
-Doanh thu thuần 4.567 tỷ đồng (+17% yoy)
-Lợi nhuận trước thuế 80 tỷ đồng (+385% yoy)
CSM

25/03/2019 25/04/2019

- KQKD năm 2019 của CSM có thể sẽ được cải thiện nhưng nhìn
chung BVSC vẫn đánh giá là một năm khó khăn và chỉ vọng lợi nhuận
trước thuế quanh mức 50 tỷ đồng: (i) thị trường nội địa có sự dịch
chuyển mạnh sang lốp Radial nhưng những doanh nghiệp như CSM,
DRC khó cạnh tranh về giá với các sản phẩm từ Trung Quốc; (ii) Việt
Nam chưa có các biện pháp rào cản đối với hàng Trung Quốc, trong
khi đó các thị trường XK lớn như Mỹ, Ấn Độ và Brazil đều đã áp thuế
nên áp lực hàng Trung Quốc đổ về Việt Nam rất lớn; (iii) doanh số xe
tải của các DN nội địa lớn như Thaco chậm lại do thị trường vẫn ưu
tiên tiêu thụ xe chuẩn Euro 2-3 còn tồn kho qua đó ảnh hưởng các
đơn hàng OEM của CSM và DRC; (iv) giá cao su tự nhiên đã tăng lại
đáng kể do thời tiết nắng nóng, trong khi các loại hoá chất cũng tăng
giá do ảnh hưởng từ chính sách môi trường của Trung Quốc, do đó
nhìn chung tình hình nguyên vật liệu nhìn chung vẫn rất căng thẳng.
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Kết quả kinh doanh 2018:
-Doanh thu sản phẩm chính 7.558 tỷ đồng
-Lợi nhuận sau thuế 518 tỷ đồng
Kế hoạch kinh doanh 2019:
-Doanh thu thuần sản phẩm chính 8.271 tỷ đồng (+9% yoy)
-Lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng (-40% yoy)
BHN

EIB

VPB

IBC

20/03/2019 25/04/2019

ĐHCĐ lần 1 ngày 26/4/2019 đã không được tổ chức thành công
và EIB sẽ tổ chức ĐHCĐ vào 26/5/2019
Kết quả kinh doanh 2018
- Tăng trưởng tín dụng 2,7%; Tăng trưởng TGKH 1,0%
- Lợi nhuận trước thuế: 827 tỷ đồng, -18,8% yoy.
- NPL 2,4%
Kế hoạch 2019:
28/01/2019 26/04/2019 - LNTT 1.077 tỷ VNĐ, +30% yoy
- Tăng trưởng tín dụng 11% và tăng trưởng huy động 21%
Tình hình thực hiện Kết luận Thanh tra:
Tính đến 18/2/2019 EIB đã thực hiện 401/425 kiến nghị của
đoàn thành tra

Lợi nhuận năm 2018 chỉ đạt 827 tỷ VNĐ, giảm 19% yoy mặc dù ngân
hàng đã có một khoản lợi nhuận từ thoái vốn khỏi STB. Điều này là do
trong năm EIB đã phải trích lập dự phòng liên quan đến vụ việc lừa
đảo chiếm đoạt tiền gửi khách hàng của những năm trước.
Về hoạt động kinh doanh cốt lõi, mặc dù chất lượng tài sản đang cho
thấy những dấu hiệu cải thiện nhưng ngân hàng vẫn cần nhiều thời
gian đề hồi phục. Trái phiếu VAMC vẫn còn khoảng 3.351 tỷ VNĐ và
như vậy, áp lực đến lợi nhuận vẫn rất lớn nếu ngân hàng dự định tất
toán hết trong 2019-20. Khả năng huy động vốn cũng như cho vay
khách hàng trong 2018 (chỉ tăng lần lượt 1% và 2,7%) cũng ảnh
hưởng đến khả năng tạo ra lợi nhuận của EIB và do đó, chúng tôi
không đánh giá cao triển vọng dài hạn của EIB.
Riêng đối với 2019, chúng tôi cho rằng ngân hàng có thể hoàn thành
kế hoạch đề ra (do không còn khoản dự phòng bất thường như trong
2018).

Kết quả kinh doanh 2018
- Tăng trưởng tín dụng 17,3%; Tăng trưởng huy động vốn 9,9%
- Lợi nhuận trước thuế: 9.199 tỷ đồng, +13% yoy.
- NPL 2,4%
Kế hoạch 2019:
08/04/2019 26/04/2019 - LNTT 9.500 tỷ VNĐ, +3% yoy
- Tăng trưởng cho vay khách hàng 15% và tăng trưởng huy
động 15%
Phương án tăng vốn điều lệ thêm 2.910 tỷ VNĐ
- Phát hành cho CBNV 31 triệu cổ phần vào Q2/2019
- Phát hành riêng lẻ 260 triệu cổ phần trong 2019-20

Nếu không tính đến khoản lợi nhuận bất thường trong 2018 thì kế
hoạch lợi nhuận trước thuế của năm 2019 tương đương với tăng
trưởng hoạt động kinh doanh cốt lõi khoảng 14% yoy. Chúng tôi cho
rằng kế hoạch này là hợp lý và VPB có thể hoàn thành được mục tiêu
đề ra (giả định Dự thảo sửa đổi Thông tư 43 chưa được ban hành
trong 2019).

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu: 1.045 tỷ đồng, +90%
- Lợi nhuận sau thuế: 86 tỷ đồng, -50%
- Cổ tức: 9% tiền mặt và 11% cổ phiếu thưởng
16/04/2019 26/04/2019 Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu: 1.543 tỷ đồng, +48% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 103 tỷ đồng, +20% yoy
- Cô tức: 10%

- Doanh thu 2018 tăng mạnh 90% yoy là nhờ hợp nhất từ Apax
English và Igarten. Apax English đóng góp phần lớn trong cơ cấu
doanh thu, đạt trên 900 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận giảm do lợi
nhuận năm 2017 ở mức cao vì có doanh thu tài chính bất thường.
- Kế hoạch 2019 tăng trưởng chủ yếu dựa vào chuỗi Apax English,
công ty dự kiến tăng số lượng trung tâm từ 63 lên 120 vào cuối 2019.
Bên cạnh đó, Igarten cũng sẽ tăng số lượng trường Steame Garten từ
7 lên 13 trường vào cuối năm 2019.

Kết quả kinh doanh 2018:
- Doanh thu thuần: 2.859 tỷ, +23% yoy
- LNST: 248 tỷ, +49% yoy
- Cổ tức: 5% cổ phiếu và 5% tiền mặt
Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 4.200 tỷ, +48% yoy
- LNST: 356 tỷ, +43% yoy
- Cổ tức: không vượt quá 10%
FCN

- Việc thoái vốn tại BHN vẫn đang được tiến hành theo chỉ đạo của Bộ
Công Thương và tích cực đàm phán với Carlsberg. Trong khi đó,
chúng tôi bắt đầu nhận thấy những nỗ lực thay đổi của BHN từ một
thương hiệu già cỗi trở nên hiện đại hơn. Hiện tại công ty đã đổi logo
từ đỏ sang xanh và trong Q2-Q3 sẽ đưa ra các sản phẩm mới ra thị
trường.
- Về KQKD 2019, chúng tôi cho rằng sẽ là một năm đầy khó khăn: (i)
giá nguyên vật liệu malt và hops tăng do thời tiết không thuận lời ảnh
hưởng đến mùa vụ; (ii) Heineiken và Sabeco đang đẩy mạnh quảng
cáo và bán hàng khiến cho thị phần của BHN sụt giảm rất mạnh; (iii)
BHN có thể phải chi mạnh để đưa sản phẩm mới ra thị trường trong
Q2-Q3.
- Về mặt định giá, BHN đang giao dịch ở mức P/E lên đến gần 40 lần
mà P/E này sẽ còn cao hơn trong những quý sắp tới khi lợi nhuận tiếp
tục sụt giảm.

04/02/2019 26/04/2019

- Ban lãnh đạo cho biết năm 2019 sẽ hướng tới việc quản lý tập trung
giảm giá thành và tăng lợi nhuận đối đa. Định hướng chuyển sang
dần vai trò Tổng thầu các dự án hạ tầng tại Việt Nam thường có giá trị
hợp đồng lớn hơn hỗ trợ tăng trưởng kết quả kinh doanh và hoàn
thành kế hoạch trong thời gian tới.
- Lợi nhuận 2019 sẽ được hỗ trợ bởi (1) Chuyển nhượng cổ phần tại
dự án điện gió và (2) Một phần tại chuyển nhượng cổ phần tại FCI
cho cổ đông chiến lược.
- Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 dự kiến sẽ chi trả vào cuối quý III,
đầu quý IV năm 2019
- Tiếp tục phát hành 25 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. BLĐ
cho biết đang trong quá trình đàm phán với đối tác Nhật Bản. Tuy
nhiên, vẫn đang gặp một số khó khăn như (1) Những điều khoản của
cổ đông này gây khó với hoạt động điều hành của Công ty; và (2) Việc
đàm phán giá không đạt như công ty mong muốn khi giá cổ phiếu
đang ở mức khá thấp. BLĐ cho biết thêm hiện có hai nhà đầu tư khác
đến từ Hàn Quốc và Singapore. Dự kiến thương vụ này có thể hoàn
thành nhanh hơn.

4

GEG

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 559 tỷ đồng, tăng 3,7%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 145 tỷ đồng, giảm 5,9%yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 7%
Kế hoạch kinh doanh 2019
04/04/2019 26/04/2019 - Doanh thu: 663 tỷ đồng, tăng 18,6% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 141 tỷ đồng, giảm 2,8% yoy
- Cổ tức: Cổ tức 10%
Điểm chính của năm 2019
- Phát hành 9,71 triệu cổ phiếu ESOP giá 11.000 VND/CP
- Chuyển sàn niêm yết sang HOSE

GEG là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực năng lượng mặt trời,
sở hữu danh mục dự án lớn, đảm bảo tăng trưởng trong những năm
tới. Bên cạnh đó, GEG cũng sở hữu 14 nhà máy thủy điện với tổng
công suất lên tới 84 MW giúp tạo ra dòng tiền ổn định cho GEG. Tuy
nhiên, mức định giá của GEG đang khá cao với P/E khoảng 21 lần
(tại mức giá 22.700 VND/CP) cũng như trong ngắn hạn mảng thủy
điện có thể giảm do tác động của hiện tượng El Nino. Cùng với đó,
năng lượng mặt trời là một ngành rất mới ở Việt Nam vì vậy nhà đầu
tư cân nhắc theo dõi thêm kết quả hoạt động của của nhà máy năng
lượng mặt trời trong thời gian tới.

POM

Kết quả kinh doanh 2018
- Sản lượng tiêu thụ: 9,99 triệu tấn, tăng 9,6%.
- Doanh thu thuần: 13.467 tỷ VNĐ, vượt 8% kế hoạch
- LNST: 433 tỷ VNĐ, thấp hơn 13,2% so với kế hoạch và giảm
38%yoy.
Kế hoạch kinh doanh 2019
02/04/2019 26/04/2019 - Doanh thu hợp nhất 13.500 tỷ VNĐ, tương đương 2018
- Lợi nhuận sau thuế: 400 tỷ VNĐ, giảm 8%yoy
Kế hoạch đầu tư:
- Dự án lò cao 800.000 tấn/năm, đưa vào hoạt động 2020.
- Dự án mạ màu 600.000 tấn/năm, đưa vào hoạt động giai đoạn
1 tháng 4/2019
- Dự án cán 500.000 tấn/năm, đưa vào hoạt động 2020.

Chúng tôi cho rằng POM sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2019 và
2020, khi dự án đầu tư mới đi vào hoạt động trong bối cảnh thị trường
không thuận lợi. Ngành tôn mạ đang gặp khó khăn về tình hình tiêu
thụ khi các thị trường xuất khẩu bị đánh thuế chống bán phá giá, trong
khi ngành thép xây dựng cạnh tranh đang rất gay gắt khi dự án thép
Dung Quất của HPG sẽ đi vào hoạt động giai đoạn 1 với công suất 2
triệu tấn thép xây dựng trong năm 2019.

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 307 tỷ đồng, tăng 7,3%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 131 tỷ đồng, giảm 2,2%yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 30%
Kế hoạch kinh doanh 2019
12/03/2019 26/04/2019 - Doanh thu: 292 tỷ đồng, giảm 4,9% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 102 tỷ đồng, giảm 22,1% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 20-30%

S4A là doanh nghiệp thủy điện nằm trên bậc thang cuối cùng của
sông Sê San với công suất lắp đặt là 63MW. Năm 2017 và 2018 là 2
năm có tình hình thủy văn thuận lợi giúp cho sản lượng của S4A ở
mức cao. Hiện tượng thời tiết La Nina gây mưa đã kết thúc trong năm
2019 và được thay thế bằng hiện tượng El Nino là hiện tượng gây hạn
hán. Điều này sẽ làm cho sản lượng của các nhà máy thủy điện sẽ sụt
giảm và S4A cũng không phải là ngoại lệ dẫn tới doanh thu và lợi
nhuận của S4A dự kiến sẽ sụt giảm trong năm 2019. Bên cạnh đó nhà
đầu tư cần lưu ý thêm thanh khoản của S4A là thấp với khối lượng
giao dịch bình quân khoảng 9.117 CP/phiên.

S4A

KQKD 2018:
- Doanh thu: 6.382 tỷ đồng, +1,2% yoy.
- LNST: 193 tỷ đồng, -30% yoy.
- Cổ tức: 25%.
Kế hoạch KD 2019:
- Doanh thu: 6.280 tỷ đồng, -3,4% yoy.
- LNST: 190 tỷ đồng, -9,5% yoy.
- Cổ tức: 20%.
BFC

TMS

25/3/2019 26/04/2019

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 2.323 tỷ đồng, +9%
- NPAT: 217 đồng, +12% yoy.
- EPS: 4.568 đồng/cp
- Cổ tức: 25%
Kế hoạch 2019
- Doanh thu thuần: 2.461 tỷ đồng, +6% yoy
28/03/2019 27/04/2019 - NPAT: 212 tỷ đồng, -2,3% yoy.
Kế hoạch tăng vốn:
Phát hành riêng lẻ: 7,6 triệu cp. Giá phát hành không thấp hơn
1,3 GTSS tại thời điểm phát hành. Số tiền dự kiến thu: 260 tỷ,
tương đương 34.000 đồng/cp.

- BFC là doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu chuyên sản xuất phân bón
phức hợp NPK với thị phần chiếm khoảng 17% cả nước.
- Nhìn chung, trong năm 2018 cũng như sang 2019, các nhà sản xuất
phân bón nội địa, đặc biệt các nhà sản xuất phân NPK vẫn đang đối
mặt với các khó khăn sau:
(1) Thị trường cạnh tranh gay gắt với việc khá nhiều công ty lớn khác
tham gia sản xuất NPK như LAS, DPM bên cạnh tình trạng phân bón
kém chất lượng, hàng nhái hàng giả chưa được xử lý dứt điểm.
(2) Thời tiết thiếu ổn định ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông
nghiệp, ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng phân bón.
(3) Việc áp thuế phòng vệ với mặt hàng DAP nhập khẩu sẽ làm tăng
giá nguyên liệu, tăng giá thành sản phẩm và giảm năng lực cạnh tranh
của các doanh nghiệp sản xuất NPK như BFC.
(4) Phần lớn nguyên liệu sử dụng được mua ngoài, trong đó phần lớn
được nhập khẩu do đó biến động giá các loại phân đơn trên Thế giới
có thể tác động đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Đánh giá tổng thể, chúng tôi cho rằng TMS là doanh nghiệp tốt với
hoạt động kinh doanh mang tính ổn định. Mặc dù vậy, cơ hội để TMS
tăng trưởng mạnh là bài toán mà nhiều doanh nghiệp lớn khác trong
ngành như GMD, VSC cũng đang đối mặt. Nguyên nhân, hoạt động
thương mai xuất nhập khẩu và logistic ở Việt Nam đang chịu sự cạnh
tranh mạnh từ các doanh nghiệp NN. Điều này ít nhiều thể hiện trong
kết quả kinh doanh 2018 và kế hoạch năm 2019.
Điểm tích cực mà chúng tôi nhận thấy ở TMS là tỷ suất cổ tức ổn định
(8-9%/năm) và cổ phiếu định giá thấp (PE 6x và PB < 1 lần). Ngoài ra,
với kế hoạch phát hành riêng lẻ dự kiến, giá cổ phiếu TMS ít nhiều sẽ
được hỗ trợ trong 2019. Do đó, đánh giá khách quan, chúng tôi cho
rằng TMS chưa phải là cổ phiếu tăng trưởng với nhiều điểm nhấn đầu
tư mạnh. Tuy nhiên, xét về khía cạnh phòng thủ, đây là cổ phiếu phù
hợp đối nhà đầu tư yêu thích sự an toàn vì định giá vẫn còn hấp dẫn,
tài sản tốt và yield cổ tức cao.
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KQKD 2018:
- Doanh thu: 9,712 tỷ đồng, +16% yoy.
- LNTT: 414,14 tỷ đồng, +15,6% yoy.
- Cổ tức: 35% tiền mặt.
Kế hoạch KD 2019:
- Doanh thu: 8,800 tỷ đồng, -9,4% yoy.
- LNTT: 380 tỷ đồng, -8,25% yoy.
- Cổ tức: tối thiểu 25%.

- Kế hoạch 2019 thận trọng ,theo Ban lãnh đạo, chủ yếu đến từ đơn
hàng từ đối tác Uniqlo suy giảm 30% yoy. Trong 2018, cơ cấu doanh
thu xuất khẩu của VGG như sau: Nhật (33%, +3% yoy), US (21%, 4,5% yoy), EU (14%, -17,6% yoy) và các thị trường khác (32% yoy,
+10,3% yoy).
- Bên cạnh đó, thu nhập bình quân của người lao động năm 2018 của
VGG là 9,3 triệu VND/tháng, chủ yếu do phần lớn cơ cấu lao động
hiện tại của VGG nằm tại các khu vực có chi phí nhân công cao như
TP. HCM, ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp.
- Tuy nhiên, BVSC cho rằng Công ty hoàn toàn có khả năng vượt chỉ
tiêu kế hoạch nhờ vào (1) vị thế đầu ngành với kim ngạch xuất khẩu
thuộc top 10 các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như (2) lịch sử thương
hiệu lâu năm có thể giúp cải thiện đơn hàng cho VGG đặc biệt trong
bối cảnh chuyển dịch đơn hàng tiếp tục được duy trì.
- Bên cạnh đó, việc cơ cấu lại mô hình bán hàng tại thị trường nội địa
(chuyển sang mô hình các cửa hàng VIETTIEN HOUSE khang trang
thay vì các cửa hàng đại lý bán lẻ quy mô nhỏ và thiết kế của hàng
kém thu hút), cũng như gia tăng tìm kiếm cơ hội kinh doanh các mặt
hàng thời trang như Sketchers trong thời gian vừa qua hứa hẹn VGG
gia tăng thị phần tại thị trường nội địa.

Kết quả kinh doanh 2018
- Lợi nhuận trước thuế: 7.767 tỷ đồng, +68% yoy.
- NPL 1,33%; ROE 19,4%; ROA 1,8%; LDR 73,3%
- Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 33,5%
- 6% cổ tức tiền mặt và 8% cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến trả
trong 2019
Kế hoạch 2019:
- LNTT 9.560 tỷ VNĐ, +23% yoy
- Tăng trưởng cho vay khách hàng 15% và tăng trưởng tiền gửi
khách hàng 12%
- Cổ tức 14%
04/03/2019 27/04/2019
Mục tiêu CAGR 2019-2024
- TTS 14%, Huy động và dư nợ 15%
- LNTT 20%
- NPL < 2%
- CAR theo Basel 2 ~ 9%
Phương án tăng vốn điều lệ thêm 4.236 tỷ VNĐ
- Trả cổ tức bằng cổ phiếu 8% (169 triệu cổ phần) trong Q23/2019
- Phát hành 2% cho CBNV (43 triệu cổ phần) trong Q2-3/2019
- Phát hành riêng lẻ 258 triệu cổ phần trong Q3-4/2019

Chúng tôi cho rằng MBB có thể hoàn thành vượt kế hoạch đề ra cho
2019. Theo dự báo của BVSC, LNST dự báo đạt 7.771 tỷ VNĐ (+26%
yoy - cao hơn so với kế hoạch 23% của ngân hàng) nhờ triển vọng
khả quan của công ty mẹ và tất cả các công ty con, cụ thể như sau:
- MCredit. Tỷ trọng MCredit trong tổng dư nợ của MBB sẽ tăng từ
2,55% năm 2018 lên 4,5% trong 2019. Ngân hàng đặt kế hoạch tăng
trưởng gấp đôi so với cùng kỳ cho MCredit. Năm 2018, dư nợ tín
dụng của MCredit đạt khoảng 5.480 tỷ VNĐ (+254%yoy) và LNTT 300
tỷ VNĐ (so với mức 2 tỷ của năm 2017). Năm 2019, kế hoạch LNTT
của MCredit là khoảng 600 tỷ VNĐ.
- MBS giải quyết hết các vấn đề tồn đọng và lợi nhuận trước thuế kế
hoạch đạt 360 tỷ VNĐ, tăng trưởng 77% yoy.
- MB Ageas Life bắt đầu có lãi từ hoạt động kinh doanh. Cơ cấu phí
bảo hiểm của MB Ageas Life đã đa dạng hơn với 69% tổng doanh thu
phí đến từ bảo hiểm hỗn hợp và liên kết chung. Công ty cũng sẽ
không còn phải ghi nhận lỗ kỹ thuật trong 2019, do đó, sẽ có mức
đóng góp tốt hơn vào kết quả chung của MBB.

KQKD 2018:
- Tổng doanh thu (bao gồm nội bộ): 10.209 tỷ đồng, +16% yoy.
- Doanh thu thuần: 6.674 tỷ đồng, +14% yoy.
- LNST: 360 tỷ đồng, +80% yoy.
- Cổ tức: 15% bằng cổ phiếu.
Kế hoạch KD 2019:
- Tổng doanh thu (bao gồm nội bộ): 10.401 tỷ đồng, +1,9% yoy.
28/4/2019 - LNST: 356 tỷ đồng, -1,1% yoy.
- Cổ tức: 5% tiền mặt và 10% cổ phiếu.

- Thận trọng đánh giá tác động từ dịch cúm châu Phi ASF, BVSC ước
tính EPS điều chỉnh 2019 của DBC đạt 3.033 VND/CP (-23% yoy). Do
đó, chúng tôi tạm thời khuyến nghị NEUTRAL với mức giá mục tiêu 1
năm là 25.400 VND/CP, tương đương P/E mục tiêu là 8,34x là mức
P/E trượt bình quân tính từ 04/2018, thời điểm thị trường lợn hơi dần
khởi sắc.
- BVSC cũng lưu ý đến việc sản lượng đàn lợn tại Việt Nam nhiều khả
năng sẽ tiếp tục suy giảm với ảnh hưởng của ASF, do đó, kỳ vọng sự
hồi phục mạnh mẽ của giá lợn khi dịch bệnh được kiểm soát một
cách hiệu quả cũng như dư luận hiểu rõ hơn về tác động của ASF lên
người.
- ĐHCĐ 2019 cũng thông qua việc chuyển niêm yết sang HoSE, ủy
quyền cho HĐQT thực hiện niêm yết trên HoSE và hủy niêm yết tại
HNX trong 2019 sau khi được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

04/04/2019

16/4/2019

27/4/2019
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TDH

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 2.400 tỷ, +34% yoy
- LNST: 115 tỷ, -12% yoy
- Cổ tức 2018: 10% tiền mặt
Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 3.443 tỷ, +36% yoy
- LNST: 231 tỷ, +149% yoy
- Cổ tức dự kiến 10% tiền mặt

- Chúng tôi đánh giá cao TDH bởi Công ty là nhà phát triển Bất động
sản dân dụng lâu năm tại Việt Nam chủ yếu tập trung tại phân khúc
trung cấp và bình dân ở các vị trí đông đúc dân cư cũng như hướng
đến người tiêu dùng cuối.
- Vào ngày 03/05/2019, TDH đóng cửa tại mức giá 12.000 đồng/ cổ
phần, đang giao dịch tại mức P/B trượt là 0,57 lần, tương đối thấp
hơn ngành và các doanh nghiệp khác trong ngành. Mặc dù vậy, cho
năm 2019 chúng tôi nhấn mạnh rằng việc bàn giao và ghi nhận doanh
thu, lợi nhuận từ hai dự án Citrine Apartment và TDH Riverview chỉ
diễn ra trong quý 3 và quý 4 năm nay. Giá cổ phiếu hiện tại phần nào
phản ánh kết quả tích cực năm 2019, ở giá hiện tại cổ phiếu TDH đã
tăng khoảng 20% so với mức giá đầu năm. Với kỳ vọng thị trường
điều chỉnh trong ngắn hạn, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi
và mua ở vùng giá hấp dẫn hơn.
- Những điểm sáng khác đến từ cổ phiếu TDH mà chúng tôi nhận thấy
bao gồm (i) chính sách cổ tức nhất quán và suất cổ tức tương đối hấp
dẫn; (ii) câu chuyện tăng trưởng 2020 đến từ dự án Centum Wealth ở
phân khúc cao cấp hơn có giá bán trung bình và biên lợi nhuận cao
hơn; và (iii) động lực tăng trưởng dài hạn hơn đến từ việc Công ty
đang mở rộng các dự án ở các tỉnh thành phố như Cần Thơ, Long An,
Bình Dương và Đồng Nai. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý rằng việc
lấn sân sang bất động sản khu vực tỉnh cũng mang những rủi ro tiềm
ẩn do tính dễ bị tổn thương hơn so với bất động sản khu vực thành
phố.

Kết quả kinh doanh 2018

- Ban lãnh đạo cho biết thị trường chiếu sáng tại Việt Nam đang cạnh
tranh khốc liệt và cơ cấu sản phẩm thay đổi khó lường. Sản phẩm
chiếu sáng truyền thống đang suy giảm rất nhanh so với dự kiến chỉ
còn chiếm khoảng 14% tổng doanh thu Q1 2019 so với mức
69%/50%/35%/17% năm 2015/2016/2017/2018. Theo đó, sản phẩm
LED là các sản phẩm chủ lực và chiến lược của Công ty để bù đắp sự
thiếu hụt từ các sản phẩm truyền thống.
- Q1 2019 doanh thu tăng 11%, biên lợi nhuận gộp tăng lên mức
30,5% so với mức 26,5%. Tuy nhiên, chi phí hoạt động/ doanh thu
thuần tăng lên mức 22% tổng doanh thu Q1 2019 so với mức 18% Q1
2018 trong bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt và Công ty phải giữ
vững thị phần của mình. Biên lợi nhuận hoạt động gần như đi ngang,
chi phí tài chính gia tăng vì thế LNTT của Công ty chỉ tăng khoảng
6%. Kết thúc Q1 2019, Công ty đã hoàn thành 28%/ 32% kế hoạch
doanh thu/ LNST năm 2019.
- Vị thế tài chính của RAL tính đến cuối Q1 2019. Vị thế tiền mặt dồi
dào 495 tỷ (19% tổng tài sản). Nợ vay ngắn hạn và dài hạn tổng cộng
là 2.078 tỷ, theo đó tỷ lệ đòn bẩy ở mức khá cao (D/E là 2,4 lần và
D/A là 0,9 lần).
- Với kế hoạch kinh doanh 2019, EPS 2019 của Công ty được ước
tính là 14.191 đồng/ cổ phần. Mặc dù giá của cổ phiếu đã điều chỉnh
khoảng 10% từ đỉnh ở tháng 2 năm nay trong môi trường khó khăn
của ngành và tăng trưởng giảm tốc của Công ty, cổ phiếu RAL hiện
đang giao dịch tại mức P/E forward 2019 khá hấp dẫn là 5,6 lần.

01/03/2019 03/05/2019

- Doanh thu thuần: 3.621 tỷ, +11% yoy
- LNTT: 259 tỷ, -4% yoy
Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 3.620 tỷ, +0% yoy
- LNTT: 204 tỷ, -18% yoy
- Cổ tức: 50% vốn điều lệ và bằng tiền. Chia thành hai đợt (Đợt
1: T9 2019 và Đợt 2: T4 2020)

RAL

DNP

10/04/2019 04/05/2019

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu: 2.181 tỷ đồng, +45%
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng, -83%
- Không chia cổ tức
21/03/2019 05/05/2019 Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu: 2.481 tỷ đồng, +14% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng, +0% yoy
- Cô tức: n/a

- Doanh thu 2018 tăng trưởng 45% yoy là nhờ đóng góp từ cty thành
viên nước mới gia nhập (Nhà máy nước Bắc Giang). Tuy nhiên lợi
nhuận lại giảm mạnh khi chỉ còn 15 tỷ đồng. Nguyên nhân là do lợi
nhuận mảng nhựa sụt giảm và chi phí Lợi thế thương mại tăng lên
(2018: 34 tỷ đồng) do hoạt động M&A.
- Theo công ty, các dự án nước thường lỗ trong 4-5 năm đầu nên kế
hoạch lợi nhuận 2019 tiếp tục đặt ở mức thấp.
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KQKD 2018:
- Doanh thu: 1.677 tỷ đồng, +99,5% yoy
- LNST: 163 tỷ đồng, 98% yoy.
- LNST sau CĐTS: 141 tỷ đồng, +139% yoy.
Kế hoạch KD 2019:
- Doanh thu: 2.000 tỷ đồng, +20% yoy.
- LNST: 180 tỷ đồng, +10% yoy.

YEG

SVI

HVN

16/4/2019 08/05/2019

- Với việc sở hữu hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện bên cạnh
triển vọng của lĩnh vực truyền thông số, kết quả kinh doanh 2018 của
YEG đạt tăng trưởng ấn tượng, với doanh thu và LNST lần lượt là
99,5% yoy và 98% yoy. Trong đó, các mảng đóng góp đáng kể vào kết
quả chung Tập đoàn gồm: Dịch vụ giải pháp quảng cáo với LNST
tăng trưởng hơn 600% yoy đạt hơn 55 tỷ đồng, Truyền hình truyền
thống đạt hơn 30 tỷ LNST (vs cùng kỳ lỗ 3.4 tỷ đồng).
- Tuy nhiên, với việc Thỏa thuận lưu trữ nội dung với YouTube bị
chấm dứt sau Quý 1/2019, YEG cũng trích lập dự phòng cho các
khoản đầu tư vào kênh MCN SRINGme (11.3 tỷ) cũng như chi phí
thẩm định đầu tư với MCN ScaleLab (6.9 tỷ) khiến cho LNST của
mảng YouTube MCN giảm mạnh gần 83% yoy xuống còn hơn 6 tỷ
đồng.
- Với việc mất giấy phép hoạt động như MCNs, chúng tôi cho rằng về
mặt tỷ trọng đóng góp lợi nhuận dù khoảng 15% (trong trường hợp
không trích dự phòng cho SPRINGme và chi phí thẩm định ScaleLab),
sự cố trên sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến triển vọng tăng trưởng của
YEG sắp tới. Cụ thể, BVSC cho rằng, việc sở hữu giấy phép MCNs
cho phép YEG tận dụng lợi thế trong việc quản lý và khai thác quảng
cáo trên 1 lượng kênh phân phối hấp dẫn bao gồm kênh tự sở hữu và
kênh của đối tác. Từ đó, YEG có thể tối ưu hóa chi phí nội dung đầu
tư sản xuất/mua bản quyền cũng như gia tăng vị thế cũng như mức
độ hấp dẫn đối với các nhãn hàng bên cạnh các kênh truyền thông
khác như truyền hình, fanpage, websites, ...
- Thực tế, sau sự kiện YouTube MCN nói trên, kế hoạch kinh doanh
của YEG được đưa ra với mức tăng trưởng khoảng 10% yoy về
LNST so với mục tiêu tăng trưởng 50-60% yoy trước đó.
- Với kế hoạch 2019, hiện tại YEG đang được giao dịch với mức P/E
mục tiêu là 20x, tương đối cao so với mức tăng trưởng 10%/năm.
- Rủi ro: như YouTube, hiện tại YEG cũng đang tận dụng và khai thác
kinh doanh trên các nền tảng công nghệ khác như Google Adsense
(8,2% LNST) và Facebook (6,34% LNST), BVSC cho rằng rủi ro liên
quan đến các mảng kinh doanh này, nếu có, sẽ ảnh hưởng tới mục
tiêu tăng trưởng chung của toàn Tập đoàn.
- Bên cạnh đó, ĐHCĐ 2019 của YEG cũng thông qua việc mua lại cổ
phiếu quỹ của Công ty với chi phí dự kiến lấy từ: (1) LNST để lại cuối
2018 là 80 tỷ và (2) thặng dư vốn cổ phần từ đợt phát hành riêng lẻ là
220 tỷ. Giá mua, thời điểm mua, số lượng cp quỹ và các thủ tục cần
thiết được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai và đưa ra phương án
chi tiết.

Kết quả kinh doanh 2018:
-Doanh thu thuần 1.780 tỷ đồng (+11% yoy)
-Lợi nhuận trước thuế 77 tỷ đồng (-76% yoy)
-Không chia cổ tức
17/04/2019 10/05/2019
Kế hoạch kinh doanh 2019:
-Doanh thu thuần 1.820 tỷ đồng (+2% yoy)
-Lợi nhuận trước thuế 120 tỷ đồng (+56% yoy)

- BVSC cho rằng biên lợi nhuận của SVI sẽ được cải thiện hơn trong
năm 2019 do giá giấy kraft nhìn chung đã giảm khá mạnh so với cùng
kỳ 2018 khi mà Trung Quốc áp dụng chuẩn môi trường mới gây cú
sốc lớn với giá giấy toàn thế giới. Nếu giá giấy kraft đầu vào ít biến
động thì biên lợi nhuận của SVI cũng sẽ tốt và ổn định hơn. Thực tế
chúng tôi quan sát thấy GPM của SVI đã tăng thêm 2% trong Q1
2019. Tuy nhiên chúng tôi cảm thấy kế hoạch lợi nhuận SVI đưa ra là
hơi cao trong khi sản lượng tăng trưởng không nhiều.

Kết quả kinh doanh 2018
- Lượt khách vận chuyển: 21,9 triệu lượt khách.
- Doanh thu hợp nhất: 98.950 tỷ VNĐ, vượt 2% kế hoạch
- Lợi nhuận hợp nhất: 2.599 tỷ VNĐ, vượt 35,6% kế hoạch
- Tỷ lệ cổ tức: 10%
Kế hoạch kinh doanh 2019
- Lượt khách vận chuyển 24,9 triệu lượt, tăng 13,7% so với
2018.
19/04/2019 10/05/2019 - Doanh thu hợp nhất 111.729 tỷ VNĐ, tăng 12,9%.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đặt kế hoạch 3.362 tỷ VNĐ,
tăng 3,8%yoy
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đặt kế hoạch 2.680 tỷ VNĐ tăng
3,1%.
Kế hoạch đội bay:
- Mua 50 chiếc A321neo giai đoạn 2021-2025.
- Bán 5 chiếc A321ceo trong năm 2019

Tăng trưởng của ngành hàng không Việt Nam đang chậm lại trong khi
cạnh tranh đang gia tăng với sự tham gia của Bamboo Airways và Air
Asia vẫn chưa từ bỏ ý định gia nhập ngành hàng không Việt Nam.
Chúng tôi cho rằng thị phần của HVN sẽ tiếp tục sụt giảm trong thời
gian tới và khả năng tăng trưởng về mạnh về doanh thu là khá khó
khăn. Tăng trưởng lợi nhuận sẽ chủ yếu đến từ việc cắt giảm chi phí
và điều này sẽ phụ thuộc lớn vào nỗ lực của Ban điều hành. Chúng tôi
ghi nhận những biện pháp cắt giảm chi phí thông qua các chương
trình quản trị nhiên liệu, giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý
doanh nghiệp, giảm tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu… trong thời gian
qua. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng mức giá giao dịch hiện tại đã phản
ánh tương đối sát với mức giá trị hợp lý của HVN theo mô hình định
giá Adj.EV/EBITDAR của chúng tôi (44.828 VNĐ/cổ phần). Do đó
chúng tôi duy trì khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu HVN.
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SCS

GMD

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 675 tỷ đồng, tăng 14,8%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 416 tỷ đồng, tăng 20,7%yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 72%
Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu: 765 tỷ đồng, tăng 13,3% yoy
08/04/2019 14/05/2019 - Lợi nhuận trước thuế: 537 tỷ đồng, tăng 15,1% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 45%
Điểm chính của năm 2019
- Phát hành 380 nghìn cổ phiếu ESOP với giá phát hành tối
thiếu là 30% giá bình quân 10 phiên giao dịch trước ngày
HĐQT thông qua việc triển khai phát hành ESOP

SCS là một doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, có nhiều tiềm năng
tăng trưởng cao, có hiệu quả hoạt động cao cũng như có tỷ lệ cổ tức
cao. Cùng với đó doanh nghiệp cũng được quản lý chặt chẽ giúp tiết
giảm chi phí cũng như có bảng cân đối kế toán rất khỏe mạnh. Với
nhu cầu đầu tư thấp và dòng tiền mạnh mẽ thì SCS nhiều khả năng
sẽ tiếp tục chính sách trả cổ tức với tỷ lệ cao. Nhìn chung, BVSC
đánh giá SCS là một doanh nghiệp tốt và có triển vọng tăng trưởng
tích cực tuy nhiên nhà đầu tư cần lưu ý mức định giá SCS đang khá
cao với P/E ở mức 22 lần.

Kết quả kinh doanh 2018
- Doanh thu thuần: 2.707 ỷ đồng, -32%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 1.847 tỷ đồng, +264%yoy
- Cổ tức: 15% tiền
- EPS: 6.220 đồng/cp.
Kế hoạch kinh doanh 2019
- Doanh thu: 2.800 tỷ đồng, tương đương 2018
- Lợi nhuận sau thuế: 575 tỷ đồng, giảm 70%
16/04/2019 16/05/2019 - EPS: 1.936 đồng/cp.
Hoạt động kinh doanh core là cảng, logistic tăng 15% so với
thực hiện năm 2018.
Kế hoạch đầu tư 2019:
1. Khởi công giai đoạn 1 dự án Gemalink trong 2.2019.
2. Chuẩn bị khởi công GD2 của Nam Đình Vũ trong Q4.2019.

Tương đồng với TMS, kế hoạch kinh doanh của GMD năm 2019 nhìn
chung tăng trưởng ở mức vừa phải. Công ty đặt kế hoạch LNTT 690
tỷ, tăng 15% yoy. Điều này phản ánh sự cạnh tranh trong hoạt động
logistic, vận tải biển và khai thác cảng ở Việt Nam. Bên cạnh đó, hoạt
động thương mại toàn cầu dự báo sẽ tiếp tục biến động trước vấn đề
trade war, làm cho ngành gia tăng thêm áp lực. Mặc dù vậy, GMD vẫn
quyết tâm đầu tư mới hai dự án lớn là Gemalink GD1 và Nam Đình
Vũ GD2 trong 2019 là điểm cần lưu ý. Dự án hoàn thành sẽ nâng
công suất cho GMD lên rất lớn, và ngược lại sẽ áp lực liên quan đến
chi phí tài chính, khấu hao, nếu hiệu suất khai thác chưa hiệu quả.
Đây thật sự là yếu tố ảnh hưởng lớn cho HDKD của GMD từ năm
2021 mà NDT cần lưu tâm quan sát.
Về triển vọng 2019, chúng tôi cho rằng động lực tăng trưởng vẫn có,
đến từ Nam Đình Vũ GD1. Do đó, GMD hoàn toàn có thể đạt tăng
trưởng LNTT 15-20% như dự tính. Ở giá hiện tại, cổ phiếu GMD giao
dịch PE2019 là 13-14x, và PB là 1,2x.
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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

