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Kế hoạch 2017 tương đối thận trọng với tiềm
năng của doanh nghiệp
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Khuyến nghị

N/A

Giá kỳ vọng (VND)

N/A

Giá thị trường (25/4/2017)

23.200
N/A

Lợi nhuận kỳ vọng

Kết quả kinh doanh 2016 tăng trưởng ấn tượng
Mảng kinh doanh

FY 2016

%yoy

Viễn thông

611

96%

Giao thông thông minh

338

55%

An ninh quốc phòng

247

128%

Nông nghiệp công nghệ cao

104

N/A

1.301

80%

94

28,7%

12%

N/A

Tổng doanh thu

THÔNG TIN CỔ PHẦN
Sàn giao dịch

HSX

Khoảng giá 52 tuần
Vốn hóa
SL cổ phiếu lưu hành
KLGD bình quân 10 ngày

Reuters: ELC.HMBloomberg: ELC VN

Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ cổ tức

18.000 – 28.240

Năm 2016 ELC đạt doanh thu 1.301 tỷ đồng, hoàn thành 130,4% kế hoạch,

1.099 tỷ đồng

tăng trưởng 80% yoy, lợi nhuận sau thuế đạt 94,1 tỷ đồng, hoàn thành 109%

47.474.375 CP

kế hoạch, tăng trưởng 28,7% yoy. Các mảng hoạt động của ELC đã hoàn
thành tốt mục tiêu đề ra, trong đó đóng góp lớn nhất là mảng viễn thông với

142.992 CP

% sở hữu nước ngoài

20,81%

Room nước ngoài

49%

doanh thu tăng trưởng 100% yoy, chiếm tỷ trọng 47% doanh thu, hai mảng
giao thông thông minh và an ninh quốc phòng cũng đạt tăng trưởng tốt với

Giá trị cổ tức/cổ phần

1.200

Tỷ lệ cổ tức/thị giá

5,2%

mức tăng lần lượt đạt 55% yoy và 128% yoy. Trong năm 2016 ELC cũng đã
bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao với việc đưa ra bộ

0,51

sản phẩm trọn gói các giải pháp nhà màng cho nông nghiệp, doanh thu năm

BIẾN ĐỘNG GIÁ

đầu triển khai đã đạt 104 tỷ đồng. Công ty có kế hoạch chi trả cổ tức 8% bằng
tiền và 7% bằng cổ phiếu cho năm 2016 (đã chi trả 6% cổ tức bằng tiền tháng

Beta

4/2017).
YTD
ELC
Vn-index

1T

12,7% -1,4%
9,1%

1,9%

3T

6T

-1% -15,1%
5,6%

6,3%

Kế hoạch 2017 – tương đối thận trọng với tiềm
năng tăng trưởng của doanh nghiệp
ELC đặt kế hoạch doanh thu 1.350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 108 tỷ đồng,
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tăng trưởng lần lượt 4% yoy và 15% yoy, tỷ lệ cổ tức bằng tiền dự kiến 12%
trong năm 2017. Theo chúng tôi kế hoạch này tương đối thận trọng, ELC hoàn
toàn có khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch trong năm tới.
 Mảng viễn thông đặt kế hoạch doanh thu 702 tỷ, tăng trưởng
15% yoy.Năm 2017 sẽ là năm các nhà mạng tập trung phát triển và
khai thác dịch vụ 4G và tất yếu là các hệ thống truyền dẫn phải tiếp
tục được mở rộng, tăng dung lượng. ELC đã hoàn thành gói thầu
cung cấp thiết bị cho dự án trục cáp quang Bắc- Namcủa Mobifone
trong năm 2016 và đang bắt tay thực hiện gói thầu về thi công dự án
này trong năm 2017, dự kiến sẽ đóng góp lớn vào doanh thu của
mảng viễn thông trong năm nay. Dự án có tổng chiểu dài 2.800 km
được thực hiện theo hình thức BOT, thời gian thực hiện 8 năm với
giá trí hợp đồng vào khoảng 1.800 tỷ, tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)
của doanh nghiệp ước tính không thấp hơn 20%. Chỉ tính riêng giá trị
ghi nhận trên hợp đồng, mỗi năm ELC có thể ghi nhận thêm khoảng

225 tỷ doanh thu từ dự án này.Thành công ở dự án này sẽ tạo cơ hội
cho ELC tiếp tục giành được các dự án lớn trong mảng truyền dẫn
trong thời gian tới. Ngoài ra, công ty cũng đang nghiên cứu phát triển
các sản phẩm để đón đầu xu thế Big data, điện toán đám mây... phục
vụ cho các nhà mạng di động trong nước. So với thế giới, thị trường
này ở Việt Nam mới chỉ ở mức độ sơ khai và còn rất nhiều tiềm năng
phát triển.
 Mảng giao thông đặt kế hoạch doanh thu 257 tỷ, giảm 24% yoy.
ELC cho rằng lĩnh vực này sẽ bị ảnh hưởng bởi các dự án giao thông
đang có xu hướng chững lại bởi sự điều hành của bộ trưởng
mới.Tuy nhiên hệ thống giao thông thông minh tại Việt Namvẫn còn
tiềm năng phát triển lớn, trước mắt sẽ được triển khai trên các tuyến
đường cao tốc Bắc- Nam với tổng chiều dài hiện là 2.200 km và
1.300 km dự kiến đầu tư xây mới đến năm 2020. Trong năm 2017
ELC cũng sẽ tiếp tục triển khai hệ thống quản lý hàng hải (VTS) cho
hệ thống cảng vụ trên cả nước. Hiện mới chỉ có 3/30 tuyển hàng hải
trên cả nước sử dụng hệ thống thông minh để quản lý, giá trị thị
trường ước tính vào khoảng 2.000 tỷ đồng.
 Mảng an ninh quốc phòng đặt kế hoạch doanh thu 256 tỷ, tăng
3,6% yoy. Bối cảnh nhiều biến động cùng với xu hướng hiện đại hóa
công nghệ An ninh quốc phòng sẽ tiếp tục tạo thuận lợi và mở ra các
cơ hội cho ELC phát triển các giải pháp, sản phẩm cung cấp tới
khách hàng.
 Mảng nông nghiệp công nghệ cao đặt kế hoạch doanh thu 135
tỷ, tăng 30% yoy.Hiện ELC đang cung cấp các giải pháp nhà màng
trồng hoa, rau cho các dự án của PAN. Công ty sẽ hoàn thành 2 mẫu
nhà màng đáp ứng trồng nhiều các loại cây bao gồm toàn bộ hệ
thống nhà và hệ thống điều khiển, chăm sóc vào quý 2/2017. Về mặt
tổ chức, ELC sẽ hoàn thiện bộ máy từ giải pháp, thiết kế, sản xuất, thi
công, quản lý chất lượng để tung sản phẩm ra thị trường vào quý
3/2017 và cung cấp hoàng loạt từ năm 2018.
ĐHCĐ cũng thông qua việc thưởng cổ phiếu quỹ cho người lao động với số
lượng 116.000 cổ phiếu. Ngoài ra ELC cũng thông qua chương trình ESOP
cho cán bộ nhân viên với số lượng 2,3 triệu cổ phiếu, chiếm 4,8% lượng cổ
phiếu của công ty. Việc phát hành sẽ chia làm 3 đợt từ 2018-2020.

Nhận định của BVSC
Những dự án mà ELC đang triển khai đều là những dự án tích hợp hệ thống
mới, trong 1-2 năm đầu tiên thường có tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thấp do chi
phí liên quan đến triển khai, phát triển lớn. Tuy nhiên, sau này khi giành được
những hợp đồng mở rộng tiếp theo, chi phí sẽ giảm và làm tỷ suất lợi nhuận
tăng. Chúng tôi cho rằng từ năm 2017 trở đi ELC sẽ có sự bứt phá về lợi
nhuận khi các dự án được triển khai các bước tiếp theo sau giai đoạn bản lề.
Kế hoạch kinh doanh 2017 doanh nghiệp đề ra tương đối thận trọng, theo
chúng tôi ELC hoàn toàn có khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch này. Mức
P/E forward 2017 tương ứng với kế hoạch hiện vào khoảng 11,7 lần, tuy nhiên
với tiềm năng tăng trưởng lớn của ELC chúng tôi cho rằng đây là mức giá
tương đối hấp dẫn để đầu tư.
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

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

Chi nhánh:

8 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

Instituational sales: (84 4) 3 928 8080 ext 603

Instituational sales: (84 8) 3 914 6888 ext 703

Research: (84 4) 3 928 8080 ext 512

Research: (84 8) 3 914 6888 ext 714

