
 

  
     

ANALYST CERTIFICATION AND IMPORTANT DISCLOSURES ARE 
LOCATED IN APPENDIX A. 
Yuanta does and seeks to do business with companies covered in its 
research reports. As a result, investors should be aware that the firm 
may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this 
report. Investors should consider this report as only a single factor in 
making their investment decision. 

 

 
Tương quan giá cổ phiếu với VNIdex 

 
GT vốn hóa (triệu USD) 254 

GTGDTB 6T (triệu USD) 319 

SLCP lưu hành (triệu) 288 

Chuyển nhượng tự do (%) 32,4 

Tỉ lệ sở hữu NĐTNN (%) 18,3 

Tỉ lệ cổ đông lớn (%) 67,6 

 2020E Tài sản/VCSH (%) 1,8x 

2020E EV/EBITDA 4,3x 

2020E P/B  1,5x 

Sàn giao dịch HOSE 

Room NN còn lại (%) 30,7 

Triển vọng tài chính (tỷ đồng) 

Năm 2019A 2020E 2021E 2022E 

Doanh thu 8.295 7.208 7.790 8.534 

LN HĐKD 1.006 839 813 1.128 

LN ròng 843 705 755 1.098 

EPS (VND)  2.567 2.399 2.572 3.737 
Chênh lệch EPS 
(%) (2,7) (6,6) 7,2 45,3 

P/E (x) 8,0 8,6 8,0 5,5 

ROE (%) 19,3 17,7 19,7 27,3 
Lợi suất cổ tức 
(%) 12,2 9,7 12,2 12,2 

DPS (VND) 2.500 2.000 2.500 2.500  

 

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 [NT2] 
Nơi trú ẩn an toàn tại thời điểm “không thể dự đoán” 
Kết quả kinh doanh 1H2020 được cải thiện. LNST 1H2020 tăng 10,7% YoY 
lên 1.447 tỷ đồng dù doanh thu giảm 10,4% YoY xuống 3.599 tỷ đồng. Điều 
này chủ yếu đến từ lợi nhuận gộp tăng lên 15,1%, tăng 2,6 điểm % YoY. Chi 
phí tài chính ròng giảm 39,5% YoY xuống 50,8 tỷ đồng, trong khi chi phí hoạt 
động giảm 7,9% YoY xuống 36,8 tỷ đồng. 

Cổ tức hấp dẫn. NT2 đặt mục tiêu chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với 
20% mệnh giá (2.000 đồng/ cổ phiếu), tương đương với lợi suất cổ tức 9,7% 
và tỷ lệ chi trả cổ tức là 83%. Kế hoạch này khá hợp lý do không đầu tư thêm 
trong giai đoạn sắp tới. Chúng tôi kỳ vọng cổ tức tiền mặt sẽ tăng lên 25% 
mệnh giá từ năm 2021 trở đi, tương đương với tỷ suất cổ tức là 12,2%, khi sản 
lượng phục hồi sau đợt trung tu năm 2020. 

Cập nhật đàm phán lại PPA. Ban lãnh đạo dự kiến sẽ không điều chỉnh giá 
bán hợp đồng trong năm nay và dự kiến mức điều chỉnh giảm không vượt quá 
40 đồng / kWh trong năm tới, không cao hơn nhiều so với kịch bản xấu của 
chúng tôi, 35 đồng/ kWh được nêu trong báo cáo lần đầu. Do đó, chúng tôi đã 
áp dụng mức điều chỉnh giảm 40 đồng/ kWh từ năm 2021 trở đi trong mô hình 
để phản ánh đầy đủ các rủi ro đàm phán lại giá điện. 

Điều chỉnh mô hình. Chúng tôi giảm dự báo doanh thu năm FY2020E 14% 
xuống còn 7.208 tỷ đồng (-6,1% YoY), chủ yếu đến từ việc sản lượng giảm 5% 
YoY do trung tu trong năm nay dự kiến kéo dài 32 ngày trong 2H2020. Chúng 
tôi giảm 7,7% dự báo LNST năm 2020E xuống còn 705 tỷ đồng (-16,7% YoY). 
NT2 đã hoàn trả hoàn tất chi trả 100% nợ dài hạn trong 2Q20. 

Chúng tôi giảm giá mục tiêu 13,7% xuống còn 25.181 đồng/ cổ phiếu, 
tương đương EV / EBITDA 4,8x 2021. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA (từ 
NẮM GIỮ-Khả quan) do triển vọng hoạt động của NT2 đã cải thiện rõ ràng hơn. 
Rủi ro chính đối với khuyến nghị của chúng tôi là sự ổn định của nguồn cung 
cấp khí đầu vào. Tuy nhiên, rủi ro ổn định nguồn khí đầu vào sẽ được giải quyết 
ổn thỏa vào năm 2021 khi mỏ khí Sao Vàng – Đại Nguyệt đi vào hoạt động. 
Với chính sách cổ tức hấp dẫn, chúng tôi cho rằng NT2 là một lựa chọn tốt cho 
chiến lược phòng thủ trong thời điểm “không thể dự báo” như hiện nay.

   Cáo cáo cập nhật  

     

 Việt Nam: Ngành năng lượng  03 August 2020  
 NT2  

MUA 
Giá MT tăng  +22,5% 
Đóng cửa  03/8/2020 
Giá  VND 20.550 
Mục tiêu 12T        VND 25.181 
Mục tiêu trước  VND 29.195 
Chênh lệch -13,7% 

Tiêu điểm 
► LNST 1H20 cải thiện nhờ tăng trưởng lợi 

nhuận gộp và giảm chi phí tài chính ròng. 

► Kế hoạch chia cổ tức tiền mặt 2020E 20% 
mệnh giá, tương đương với 9,8% lợi suất 
cổ tức. 

► Giá bán điện hợp đồng được điều chỉnh 
không vượt quá 40 đồng/kWh vào 2021. 

► Chúng tôi giảm giá mục tiêu 13,7% 
nhưng nâng lên khuyến nghị MUA với 
nhiều triển vọng sắp tới. 

 
 

Quan điểm 
► Trả hết nợ dài hạn làm giảm chi phí tài 

chính trong giai đoạn sắp tới. 

► Chúng tôi kỳ vọng lợi suất cổ tức 12,2% từ 
FY2021E khi sản lượng phục hồi. 

► Chúng tôi giảm 7% LNST dự báo 2020E so 
với báo cáo trước đây. 

► Rủi ro chính với khuyến nghị của chúng 
tôi là sự bất ổn định của nguồn khí đầu 
vào. Chúng tôi kỳ vọng vấn đề này sẽ giải 
quyết ổn thỏa trong năm 2021. 

 

 
Giới thiệu doanh ngiệp: NT2 là công ty con với 59% sở hữu của POW (MUA), vận hành nhà máy điện hiện đại chạy bằng khí đốt có công suất 750MW tại 
miền Nam Việt Nam, nơi có nhu cầu tiêu thụ điện cao. NT2 đã ký hợp đồng cung cấp khí đốt 25 năm với PV GAS vào năm 2010 và hợp đồng mua bán điện 
10 năm (PPA) với EVN năm 2012. Điểm hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư là tỷ suất cổ tức cao. 

 

 

Chuyên viên phân tích: 

Trương Quang Bình 

+84 28 3622 6868 ext 3845 

Binh.truong@yuanta.com.vn  

 
 
http://yuanta.com.vn 

Bloomberg code: YUTA 

https://yuanta.com.vn/wp-content/uploads/2019/10/20191002-NT2-initiation_Murky-short-term-outlook.pdf
http://yuanta.com.vn/
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Mô hình định giá: Điều chỉnh giảm trong năm 
2020   
Chúng tôi đã giảm 14% dự báo doanh thu năm 2020 so với dự báo trước xuống còn 7.208 tỷ 
đồng (-13% YoY), đến từ việc giảm 5% sản lượng đầu ra xuống còn 4.500 triệu kWh. Chu kỳ 
trung tu 75.000 giờ vận hành tương đương (EOH) sẽ kéo dài trong 32 ngày trong 2H2020, sẽ 
ảnh hưởng đến sản lượng đầu ra. Ngoài ra, giá bán bình quân được dự báo giảm 4,4% với 
giả định giá khí giảm. 

Chúng tôi tăng biên lợi nhuận gộp 2020E lên 13,1%, từ 12,2% trong dự báo trước đó, một 
phần là do giá khí đầu vào giảm. Chúng tôi giả định giá khí đầu vào trung bình ở mức 6,1 
USD/ mmBTU, thấp hơn 13,7% so với giả định trước đây, điều này sẽ cải thiện biên lợi nhuận 
của giá bán điện trên thị trường cạnh tranh (CGM). 

Do đó, chúng tôi giảm dự báo LNST xuống 7,7% so với dự báo trước đó, còn 705 tỷ đồng (-
16,4% YoY). 

Biểu đồ 1: Điều chỉnh dự báo FY2020E  

 
Nguồn: YSVN 

NT2 đã hoàn trả tất cả các khoản nợ dài hạn trong 2Q2020 đúng với kỳ vọng của chúng tôi 
trong báo cáo lần đầu. Chi phí lãi ròng năm 2020 sẽ giảm 52,4% YoY còn 99 tỷ đồng. Từ năm 
2020 trở đi, NT2 sẽ gần như không còn chịu các rủi ro từ biến động tỷ giá. 

Hơn nữa, chúng tôi đã phản ánh các điều chỉnh giá bán điện hợp đồng vào mô hình của 
chúng tôi. Cụ thể, chúng tôi điều chỉnh giảm giả định về giá hợp đồng 40 đồng / kWh từ năm 
2021 trở đi để phản ánh đầy đủ rủi ro giảm giá sau khi đàm phán lại PPA. 

 

 

FY Dec 31 (VND’bn) 2020E Old 
forecas t

2020E new 
forecas t

New forecas t/ 
Old forecas t (%)

YoY change (%)

Revenue                   8,369                   7,208 -14% -13%
Total volume 4,752                  4,500                  -5% -9%
Qc volume 3,594                                    3,825 6% -3%
Qm volume 1,158                                       675 -42% -32%

Cos t of goods  s old                  (7,350)                  (6,261) -15% -13%
Gros s  profits                   1,019                       947 -7% -16%
Operating expens es                     (126)                     (108) -14% -13%
Operating profits                       893                       839 -6% -17%
Net interes t expens es                       (90)                       (97) 8% -18%
Net inves tments                           -                            -   
Net other incomes                          -                            -   
Pretax profits                       803                       742 -8% -16%
Income taxes                       (40)                       (37) -8% -16%
Minority interes ts                          -                            -   
Net profits                       763                       705 -8% -16%

Core earnings                      763                      705 -8% -16%
E BITDA                   1,585                   1,531 -3% -3%
E PS  (VND)                   2,598                   2,399 -8% -7%
Dividend 2500 2000 -20% -20%
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Định giá: Giá mục tiêu giảm 13,7%  
Chúng tôi nâng khuyến nghị lên MUA (từ NẮM GIỮ-Khả quan) cho NT2 dù giảm giá mục 
tiêu 13,7% xuống còn 25.181 đồng do triển vọng hoạt động của NT2 đã cải thiện rõ ràng hơn. 
Giá mục tiêu mới của chúng tôi tương đương 4,8x EV/EBITDA FY2021E. Giá mục tiêu của 
chúng tôi dựa trên phương pháp định giá hợp lý gồm ba phần với tỷ lệ 50% cho Chiết khấu 
dòng cổ tức, 40% cho EV/EBITDA và 10% cho phương pháp Chiết khấu dòng tiền. 

NT2 vận hành nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí hiện đại có công suất 750MW ở miền Nam 
Việt Nam nơi có nhu cầu tiêu thụ điện cao. NT2 đã ký hợp đồng cung cấp khí 25 năm với PV 
GAS vào năm 2010 và hợp đồng mua bán điện 10 năm (PPA) với EVN vào năm 2012. Với 
chính sách cổ tức hấp dẫn, NT2 là một lựa chọn tốt cho chiến lược phòng thủ trong 
thời điểm “không thể dự báo” như hiện nay. 

Biểu đồ 2: Cách tính giá   

  
Nguồn: YSVN 

 

Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức 

Giả định trong mô hình chiết khấu dòng cổ tức của chúng tôi như sau: Chúng 
tôi sử dụng chi phí vốn 14,4% trong suốt vòng đời còn lại của NT2 (16 năm). Đối với 
thu nhập 2020E, NT2 có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt 20% mệnh giá (2.000 
đồng/cổ phiếu), tương đương với tỷ suất sinh lời 9,8%. Trong dài hạn (2023-2036), 
chúng tôi giả định tỷ lệ chi trả cổ tức là 90%.  

Biểu đồ 3: Mô hình định giá chiết khấu dòng cổ tức 

 
Nguồn: Yuanta Vietnam 

 

EV/EBITDA  

Giá mục tiêu dựa trên EV/EBITDA của chúng tôi là 25.130 đồng với EV/EBITDA 
5,12x 2021E, thấp hơn 20% so với trung vị các đối thủ cùng ngành trong khu vực là 
6,40x. Chúng tôi cho rằng mức chiết khấu như vậy là hợp lý với mức thanh khoản 
và giá trị vốn hóa thấp của NT2. 

  

Target Price Weight
Dividend discount model 24,741       50%
EV/EBITDA multip le 25,130       40%
FCFF 27,589       10%
Overall 25,181       

Year 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
Dividend 2,000   2,500 2,500 2,979 2,970 3,433 4,548 4,547 4,551 4,553 4,555 4,132 4,395 4,372 4,350 4,326 4,311 9,666 
PV 2,000   2,185 1,910 1,989 1,733 1,751 2,027 1,772 1,550 1,355 1,185 939    873    759    660    574    500    979    
Total present value 24,741 
Cost of Equity 14.4%
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Biểu đồ 4: Các đối thủ ngành năng lượng trong khu vực 

 
Nguồn: Bloomberg, Yuanta Vietnam 

 

FCFF  

Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý theo phương pháp chiết khấu dòng tiền cho NT2 là 
27.589 đồng sau khi áp dụng mức chiết khấu 10% từ 30.655 đồng/cổ phiếu. Chúng 
tôi thực hiện chiết khấu để đảm bảo tính thận trọng trong định giá. Các giả định của 
chúng tôi bao gồm 11,5% WACC trong suốt vòng đời còn lại của NT2 (16 năm). 

Biểu đồ 5: Phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền 

 
Nguồn: Yuanta Vietnam 

 

Rủi ro với khuyến nghị của chúng tôi 

Đàm phán lại hợp đồng mua bán điện (PPA). Ban lãnh đạo NT2 đã cho biết rằng cuộc đàm 
phán lại vẫn chưa hoàn tất, nhưng mức điều chỉnh giảm giá hợp đồng sẽ không vượt quá 40 
đồng/ kWh từ năm 2021 trở đi (so với ước tính của “trường hợp xấu nhất” của chúng tôi là 35 
đồng trong báo cáo lần đầu). Chúng tôi đã áp dụng mức điều chỉnh giảm 40 đồng/ kWh để 
phản ánh đầy đủ những rủi ro trái chiều. Tất nhiên, kết quả cuối cùng có thể cao hơn hoặc 
thấp hơn kế hoạch. 

Nguồn khí không ổn định. Khí đầu vào của NT2 được khai thác từ các bể Cửu Long và 
Nam Côn Sơn, nơi trữ lượng đang ngày càng giảm. Trong 1H20, công ty gặp phải sự cố thiếu 
hụt nguồn khí chủ yếu do bảo trì thượng nguồn. Như đã đề cập, chúng tôi kỳ vọng vấn đề 
này sẽ được giải quyết ổn thỏa vào tháng 4 năm 2021E khi dự án mỏ khí Sao Vàng-Đại 
Nguyệt đi vào hoạt động, đảm bảo lượng khí ổn định trong thời gian tới.   

NAME COUNTRY  Market Cap 
(VND bn) 

FY 2021E 
PER (X)

FY2021 
EV/EBITDA 

ROE (%) ROA (%)

MANILA ELECTRIC COMPANY PH 141,185       13.7 7.1 26.9 5.7
RATCH GROUP PCL TH 65,163         12.5 15.5 9.3 5.4
HUADIAN FUXIN ENERGY CORP -H CH 61,112         6.6 8.1 8.7 2.2
BEIJING JINGNENG CLEAN ENE-H CH 52,773         6.4 5.8 9.5 3.6
FIRST GEN CORPORATION PH 45,834         6.7 4.3 13.3 5.4
TATA POWER CO LTD IN 40,016         8.3 8.0 5.4 1.2
MALAKOFF CORP BHD MA 25,385         15.0 5.6 5.4 1.3
JSW ENERGY LTD IN 23,514         7.4 4.7 9.4 4.3
PETROVIETNAM POWER CORP VN 21,428         7.6 5.3 9.4 4.4
PHA LAI THERMAL POWER JSC VN 7,374            8.6 7.5 18.5 15.7
Median -                8.0 6.4 9.4 4.4
PETROVIETNAM NHON TRACH 2 PO VN 6,031            8.0 4.7 18.0 10.3

FCFF 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
EBIT 839             813              1,128           947             957              1,086          1,466          1,451            1,435           1,420    1,404    1,422    1,519      1,503     1,485     1,468    1,454     

Less: Tax (37)              (40)              (58)              (51)               (108)            (125)             (165)             (165)             (165)             (165)       (165)       (337)      (359)      (357)      (355)      (353)      (352)      
add: Depreciation 692             697             695             694             694             550              155               155               155               155         156        120        7            6            6            6            2            
less: FCInvestment (Capex) -              (101)             -              -              -              -              -              -              -              -        -        -        -        -        -        -        -        
less: WCInvestment (301)            (17)               56                (45)              (2)                25                81                (6)                (6)                (7)           (7)           4            19          (7)           (7)           (7)           (6)          

Free cash flow 1,192           1,352           1,821           1,544           1,541            1,537           1,537           1,435           1,419           1,403    1,387     1,210     1,186     1,146     1,130     1,114      1,098    
PV of free cash flow 1,192           1,212           1,464          1,113            996             891              799             669             593             526       466       364       320       277        245       217        192        
Total PV of free cash flow 11,536         

Terminal value
PV of terminal value -              

PV of free cash flow 11,536         
less: debt 2,806         
Add: cash 95                

Equity value 8,825          
Outstanding shares (000) 287,876     
Intrinsic value/share 30,655  
Discount 10%
Fair value 27,589  
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (tỷ đồng)   BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ đồng)         
 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E   2018A 2019A 2020E 2021E 2022E 
             
Doanh thu 7.670 8.295 7.208 7.790 8.534  Tổng tài sản 8.852 7.564 6.624 6.317 6.797 

Khí đốt 7.670 8.295 7.208 7.790 8.534  Tiền & tương đương tiền 65 451 95 197 1.169 
       Đầu tư ngắn hạn 0 200 - - - 

Giá vốn (6.654) (7.165) (6.261) (6.860) (7.279)  Khoản phải thu 2.520 1.459 1.682 1.809 1.973 
LN gộp 1.015 1.130 947 929 1.256  Hàng tồn kho 261 302 257 282 299 
Chi phí hoạt động (101) (124) (108) (117) (128)  Tài sản ngắn hạn khác 0 4 0 0 0 
LN từ HĐKD 914 1.006 839 813 1.128  Tài sản dài hạn 5.562 4.876 4.176 3.578 2.882 
Chi phí lãi vay (119) (119) (97) (17) 28  Khác 443 272 413 449 474 
Doanh thu từ HĐ đầu tư - - - - -  Tổng nợ 5.169 3.437 2.806 2.478 2.603 
Doanh thu khác 29 - - - -  Khoản phải trả ngắn hạn 3.572 2.944 2.768 2.440 2.564 
LNTT 824 887 742 795 1.156  Khoản phải trả 1.569 195 1.476 1.617 1.716 
Thuế TNDN (42) (44) (37) (40) (58)  Nợ ngắn hạn 1.391 1.350 697 200 200 
LNCĐ thiểu số - - - - -  Phải trả dài hạn 1.597 493 38 38 38 
LN ròng 782 843 705 755 1.098  Vay và thuê tài chính dài hạn 1.558 492 - - - 
EBITDA 782 843 705 755 1.098  Khác 38 1 38 38 38 
EPS (đồng) 1.608 1.578 1.531 1.510 1.823  Vốn chủ sở hữu 3.683 4.127 3.818 3.839 4.195 
KEY RATIOS       Vốn góp 2.879 2.879 2.879 2.879 2.879 
KEY RATIOS       Cổ phiếu quỹ - - - - - 

 2018A 2019A 2020E 2021E 2022E  Khác 137 137 137 137 137 
Tăng trưởng (%YoY)       LN giữ lại 668 1.111 802 823 1.179 
Doanh thu 13% 8% -13% 8% 10%  CĐ thiểu số - - - - - 

Khí đốt 13% 8% -13% 8% 10%      
       BẢNG LUÂN CHUYỂN DÒNG TIỀN (tỷ đồng)    

Lợi nhuận từ HĐKD (28,5) 10,1 (16,6) (3,1) 38,8   2018A 2019A 2020E 2021E 2022E 
EBITDA (18,4) (1,9) (3,0) (1,4) 20,7        

LN ròng (3,5) 7,7 (16,4) 7,2 45,3  Lưu chuyển tiền từ hoạt 
động kinh doanh 1.406 1.721 1.825 1.456 1.716 

EPS (VND) (2,9) (2,7) (6,6) 7,2 45,3  LN ròng 782 843 705 755 1.098 
Sinh lời       Khấu hao 695 688 698 699 696 
Biên LN gộp 13,2 12,7 13,1 11,9 14,7  Thay đổi vốn lưu động 237 430 301 17 (56) 
Biên LN từ HĐKD 11,9 12,1 11,6 10,4 13,2  Khác (307) (239) 121 (15) (22) 

Biên EBITDA 21,0 19,0 21,2 19,4 21,4  Lưu chuyển tiền từ hoạt 
động đầu tư 1.071 (29) 59 (137) (25) 

Biên LN ròng 10,2 9,9 9,8 9,7 12,9  Đầu tư TSCĐ (2) - - (101) - 
ROA 8,3 9,2 9,9 11,7 16,7  Thay đổi trong đầu tư dài hạn 173 171 (142) (36) (25) 
ROE 18,0 19,3 17,7 19,7 27,3  Thay đổi trong tài sản khác 900 (200) 200 - - 
Ổn định       Dòng tiền sau đầu tư 2.478 1.692 1.884 1.319 1.691 

Nợ ròng/VCSH 78,3 28,9 15,8 0,1 -23,1  Lưu chuyển tiền từ hoạt 
động tài chính (2.558) (1.826) (1.720) (1.217) (720) 

Khả năng thanh toán lãi 
vay 8,7 10,1 19,6 31,5 110,6  Thay đổi trong vốn - - 0 - - 
Khả năng thanh toán lãi 
vay và nợ ngắn hạn 0,8 0,7 0,9 1,9 5,9  Thay đổi trong nợ (749) (1.107) (1.145) (497) - 

Số ngày chuyển đổi tiền 43,5 57,3 42,0 9,1 7,5  Thay đổi trong khoản phải trả 
dài hạn khác (1.810) (720) (576) (720) (720) 

Hệ số thanh toán hiện 
hành 0,8 0,8 0,7 0,9 1,3  Lưu chuyển tiền thuần 

trong năm (81) (134) 164 102 971 

Hệ số thanh toán nhanh 0,7 0,7 0,6 0,8 1,2  Dòng tiền đầu năm 146 65 (69) 95 197 
Tiền mặt ròng/(nợ) (VND) (2.883) (1.191) (602) (3) 969  Dòng tiền cuối năm 65 (69) 95 197 1.169 
Hiệu quả hoạt động             
Số ngày khoản phải thu 98 90 74 77 77  Chỉ số chính      
Số ngày hàng tồn kho 14 15 16 14 15   2018A 2019E 2020E 2021E 2022A 
Số ngày khoản phải trả 68 48 49 82 84  PE (x) 7.8 8.0 8.6 8.0 5.5 
       PE pha loãng (x) 7.8 8.0 8.6 8.0 5.5 

       PB (x) 1.6 1.4 1.5 1.5 1.4 
       EBITDA/CP 5.585 5.481 5.317 5.245 6.332 

       DPS 7.192 2.500 2.000 2.500 2.500 
       Tỉ suất cổ tức (%) 35,0 12,2 9,7 12.2 12.2 

       EV/EBITDA (x) 5,5 4,5 4,3 3.9 2.7 

Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Yuanta Vietnam     EV/EBIT (x) 9.6 EV/EBI
T (x) 7,8 7,3 4,4 
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representation or warranty, express or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. This report is not (and should not be 
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Exchange Act of 1934, as amended and SEC staff interpretations thereof).  All transactions by a US person in the securities mentioned in this 
report must be effected through a registered broker-dealer under Section 15 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. Yuanta research 
is distributed in Taiwan by Yuanta Securities Investment Consulting. Yuanta research is distributed in Hong Kong by Yuanta Securities (Hong 
Kong) Co. Limited, which is licensed in Hong Kong by the Securities and Futures Commission for regulated activities, including Type 4 regulated 
activity (advising on securities). In Hong Kong, this research report may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in part or and 
any form or manner, without the express written consent of Yuanta Securities (Hong Kong) Co. Limited.  
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