
 

  

     

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 vs VN-Index 

 

Vốn hóa thị trường 856,86 triệu USD 

GTGD BQ 6T  13,63 triệu USD 

SLCP đang lưu hành 469,76 triệu 

Tỷ lệ chuyển nhượng tự do 64,22% 

Sở hữu nước ngoài 18,63% 

Cổ đông lớn 42,12% 

Nợ ròng/VCSH 6T2021 0,42x 

2021F P/E (x) 14,51x 

2022F P/E (x) 7,60x 

2021F P/B (x) 1,91x 

2022F P/B (x) 1,54x 

Room ngoại còn lại 30,73% 

Cổ tức tiền mặt 2020 (đồng/CP) 0 

Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Bloomberg, YSVN 

 

 

Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) 

Kỳ vọng biên lợi nhuận sẽ cải thiện trong 2022F 

KQKD cải thiện đáng kể trong 6T2021… Doanh thu đạt 2.752 tỷ đồng (+278% 

YoY) và LNST đạt 785 tỷ đồng (+647% YoY). KBC đã cho thuê 16,6ha tại khu 

công nghiệp (KCN) Nam Sơn Hạp Lĩnh; 40,7ha tại KCN Quang Châu; và 21,9ha 

tại KCN Tân Phú Trung. Ngoài ra, công ty cũng đã bàn giao 5,4ha nhà xưởng 

xây sẵn tại KCN Quang Châu và KCN Quế Võ; và 2,2ha đất dân dụng tại khu đô 

thị (KĐT) Tràng Duệ. … nhưng chậm so với kế hoạch năm 2021 và kỳ vọng 

của chúng tôi, nguyên nhân chính là do dịch bệnh COVID bùng phát. Trong 

6T2021, KBC đã hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu và 39% kế hoạch LNST 

năm 2021 của công ty. Đầu thàng 7/2021 dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát 

tại các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh – địa bàn hoạt động kinh doanh chính của 

KBC. Tuy vậy, các doanh nghiệp trong KCN vẫn đang phải đối mặt với những 

thách thức và rủi ro liên quan đến dịch bệnh. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án KĐT Tràng Cát. KBC hiện có kế hoạch bổ 

sung từ 1,5 – 3,0 nghìn tỷ đồng vào công ty con (thuộc 100% sở hữu của KBC) 

đang phát triển dự án KĐT Tràng Cát. Khoản đầu tư này sẽ được thực hiện từ 

Q3/2021 – Q1/2022. Trong tháng 9 này thì KBC đã huy động thành công 1 nghìn 

tỷ đồng từ việc phát hành trái phiếu. Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng vào những giao 

dịch bán sỉ (bulk sales) tại KĐT Tràng Cát có những đóng góp đáng kể vào lợi 

nhuận của KBC bắt đầu từ năm 2022F. 

Kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất của các khách hàng hiện tại là động 

lực mở rộng và mở mới các khu công nghiệp của KBC. Ngày 31/08, LG 

Display – khách hàng của KCB tại KCN Tràng Duệ - thông báo sẽ gia tăng vốn 

đầu tư tại Việt Nam từ 3,25 tỷ USD lên 4,65 tỷ USD. KBC dự kiến sẽ hoàn thành 

tất cả các thủ tục phát lý của KCN Tràng Duệ GĐ 3 trong năm nay và tiến hành 

xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng kế họach mở rộng sản xuất của LG. 

Giá mục tiêu mới của chúng tôi là 50.800 đồng, tương ứng với mức TSSL 

là +19,5%. Giá mục tiêu mới thấp hơn giá mục tiêu trước đó là 8,7% do (1) Số 

lượng cổ phiếu tăng lên (KBC dự kiến phát hành 100 triệu cổ phiếu thông qua 

phương án phát hành riêng lẻ, với giá bán ước tính của chúng tôi là 30.000 

đồng/cổ phiếu) và (2) Dự báo dòng tiền giảm vì chúng tôi cho rằng KĐT Tràng 

Cát sẽ tạo ra dòng tiền bắt đầu từ năm 2022 thay vì 2021 như giả định tước đó. 

Do đó, chúng tôi cũng điều chỉnh 31% giảm LNST năm 2021 và giảm 8% đối với 

LNST năm 2022F.
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    Báo Cáo Cập Nhật    

     

 Việt Nam: Ngành Bất Động Sản  10 September, 2021  

 
KBC 

MUA 

Giá mục tiêu tăng   +19,5% 

Đóng cửa ngày       07/09/2021 

Giá                  42.500 đồng 

Mục tiêu 12T         50.800 đồng  

 

Tiêu điểm 
► KQKD 6T2021 cải thiện, với doanh thu tăng 

+278% YoY và LNST tăng +647% YoY. 

► Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu đô 
thị Tràng Cát. KBC đã phát hành thành công 
1 nghìn tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9 để đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng của dự án này. 

► Sự tin tưởng của khách hàng tạo nên lợi 
thế. Các doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng 
quy mô sản xuất có xu hướng tiếp tục thuê các 
khu công nghiệp (KCN) của KBC. Ví dụ, LG 
Display sẽ thuê một phần diện tích đất tại KCN 
Tràng Duệ Giai đoạn 3. 

Quan điểm 
► Mặc dù lợi nhuận 6T2021 tăng mạnh so với cùng kỳ 

nhưng vẫn chậm so với kế hoạch năm 2021 và kỳ vọng 
của chúng tôi.  

► Chúng tôi giảm dự báo LNST 2021F xuống 31% với giả 
định dòng thu nhập từ dự án khu đô thị Tràng Cát sẽ bắt 
đầu được ghi nhận từ năm 2022F thay vì 2021F. 

► Sự pha loãng giá trị từ 100 triệu cổ phiếu phát hành 
riêng lẻ, do đó chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu đối 
với cổ phiếu KBC.  

► Mức giảm là 8,7% so với giá mục tiêu trước đây, xuống 
còn 50.800 đồng, tương ứng với mức TSSL là +19,5%. Vì 
vậy, chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị MUA đối với KBC. 

 

Tổng quan doanh nghiệp: KBC là công ty phát triển BĐS KCN và BĐS dân dụng với tổng quỹ đất đạt khoảng 5,3 nghìn ha đất 

KCN, chiếm gần 5,5% tổng diện tích đất KCN tại Việt Nam. KBC là đối tác quen thuộc của các công ty sản xuất đa quốc gia như 

Samsung, Nokia, LG và Foxconn. Ngoài ra, công ty hiện đang sở hữu khoảng 939 ha đất cho phát triển khu dân cư. 

 

Tâm Nguyễn 

Chuyên viên phân tích Ngành bất động sản 

+84 28 3622 6868 ext 3874 

tam.nguyen@yuanta.com.vn  
 
Bloomberg code: YUTA 

https://yuanta.com.vn/wp-content/uploads/2021/04/Initiation-KBC_The-Giant-Has-Awakened.pdf
mailto:tam.nguyen@yuanta.com.vn
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Cập nhật kết quả hoạt động kinh doanh 

Lợi nhuận Q2/2021 giảm mạnh so với Q1/2021 nhưng cao hơn so với cùng kỳ do nền 

thu nhập thấp trong năm 2020. Doanh thu Q2/2021 đạt 750 tỷ đồng (-63% QoQ/ +337% 

YoY) và LNST đạt 71 tỷ đồng (-90% QoQ/ +547% YoY). KBC đã cho thuê 7,8ha tại KCN 

Quang Châu và 6,3ha tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh. Ngoài ra, công ty đã bàn giao 10 căn nhà 

xưởng tại KCN Quang Châu và KCN Quế Võ. Bên cạnh đó, 0,86ha diện tích đất dân dụng tại 

dự án KĐT Tràng Duệ cũng đã được bàn giao cho khách hàng. 

KQKD cải thiện đáng kể trong 6T2021… Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu của KBC’s đạt 

2.752 tỷ đồng, tăng +278% YoY; và LNST đạt 785 tỷ đồng, tăng +647% YoY. KBC đã cho 

thuê 16,6ha tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh; 40,7ha tại KCN Quang Châu; 21,9ha tại KCN Tân 

Phú Trung. Ngoài ra, công ty cũng đã bàn giao 5,4ha đất nhà xưởng xây sẵn tại KCN Quang 

Châu và KCN Quế Võ; và 2,2ha đất dân dụng tại KĐT Tràng Duệ. 

… nhưng vẫn khá chậm so với kế hoạch năm 2021 và dự báo của chúng tôi, nguyên 

nhân chính là do đại dịch bùng phát. KBC đã hoàn thành 42% kế hoạch doanh thu và 39% 

kế hoạch LNST năm 2021 của công ty. KQKD 6T2021 tương ứng hoàn thành 40% dự báo 

doanh thu và 35% dự báo LNST so với ước tính ban đầu của chúng tôi. Để biết thêm thông 

tin chi tiết về các dự báo trước đó của chúng tôi và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của KBC, 

vui lòng xem báo cáo lần đầu được phát hành vào ngày 12/04 với tiêu đề “KBC: Gã khổng lồ 

thức tỉnh” và những báo cáo ngắn của chúng tôi về buổi họp Đại hội Cổ đông vào 2/2021.  

Biểu đồ 1:  Doanh thu theo quý của KBC (tỷ đồng) Biểu đồ 2: LNST theo quý của KBC (tỷ đồng) 

  

Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Yuanta Việt Nam 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án KĐT Tràng Cát. KBC quyết định bổ sung 1,5 – 3,0 

nghìn tỷ đồng vốn đầu tư vào công ty con sở hữu dự án KĐT Tràng Cát (công ty này thuộc 

100% sở hữu của KBC). Khoản đầu tư này sẽ được thực hiện từ Q3/2021 – Q1/2022, đồng 

nghĩa với việc công ty sẽ gia tăng giải ngân vào xây dựng tại dự án KĐT Tràng Cát nhiều hơn 

so với kỳ vọng ban đầu của chúng tôi. Điều này hỗ trợ cho kỳ vọng của chúng tôi là giao dịch 

bulk sales từ dự án KĐT Tràng Cát sẽ tăng lên và có những đóng góp đáng kể vào lợi nhuận 

của KBC trong thời gian tới. 
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KBC tích cực huy động vốn. KBC đã phát hành 1,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu trong tháng 

06/2021 và phát hành thêm một đợt trái phiếu khác trị giá 1 nghìn tỷ đồng vào tháng 09/2021. 

Ngoài ra, công ty sẽ huy động thêm được 3 nghìn tỷ đồng từ kế hoạch phát hành 100 triệu cổ 

phiếu mới thông qua phát hành riêng lẻ (chúng tôi giả định rằng 100 triệu cổ phiếu mới sẽ 

được bán với giá 30.000 đồng/ cổ phiếu). Với một số lượng lớn các dự án trong kế hoạch, 

KBC cần tiếp tục huy động vốn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng của các dự án này cũng như 

hoàn thành đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định. 

Niềm tin của khách hàng đặt vào KBC: Kế hoạch mở rộng sản xuất từ các khách hàng 

hiện tại của KBC sẽ giúp lấp đầy một phần diện tích cho thuê các KCN mới của KBC. 

LG Display là khách hàng thuê của KBC tại KCN Tràng Duệ. Vào ngày 31/08/2021, LG 

Display đã được trao giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tăng vốn đầu tư vào Việt Nam từ 

3,25 tỷ USD lên 4,65 tỷ USD. Ban lãnh đạo KBC dự kiến sẽ hoàn thành tất cả các thủ tục 

pháp lý cần thiết cho Giai đoạn 3 của dự án KCN Tràng Duệ trong năm nay, nhằm bắt kịp tiến 

độ mở rộng sản xuất của LG. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu dự án KCN Tràng Duệ (Giai đoạn 

3) của KBC sẽ bắt đầu được ghi nhận từ Q4/2022, với giá thuê là 100USD/m2. 

Biểu đồ 3: Danh mục các dự án KCN của KBC 

 
Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Yuanta Việt Nam  

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định mở rộng diện tích KCN Tràng Duệ vào ngày 

25/03/2021. Sau đó KBC đã tập trung vào công tác đền bù và giải phóng mặt bằng với tổng 

diện tích là 687ha đất, gồm: 540,5ha đất nông nghiệp, 73,7ha đất ao, 9ha đất nghĩa trang, và 

63,4ha đất ở của 2.100 hộ dân. 

Các cơ quan chức năng tại tp.Hải Phòng cho biết, giải phóng mặt bằng cho KCN Tràng Duệ 

Giai đoạn 3 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của họ. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ 

đưa ra các chương trình nhằm thu hút các nhà sản xuất đầu tư vào KCN Tràng Duệ Giai đoạn 

3. Ban lãnh đạo KBC cho biết, một số khách thuê hiện tại như Heesung Electronics Việt Nam; 

Haengsung; Kr EMS Việt Nam, SL Electronics; Inabata Việt Nam; Kaidi; và Sankyo đều bày 

tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư dự án tại Hải Phòng, đặc biệt là tại KCN Tràng Duệ 

giai đoạn 3. 

KBC hiện đang phát triển các dự án KCN tại tỉnh Long An, nơi đang chịu nhiều tác động từ 

COVID hơn so với các KCN ở miền Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, các dự án KCN tại Long An 

hiện mới đang trong quá trình xin giấy phép xây dựng để khởi công, nên những tác động trực 

tiếp đến tiến độ các dự án này là không nhiều. Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng cụm các dự án tại 

Long An sẽ đóng góp vào lợi nhuận của KBC bắt đầu từ năm 2023. 

KBC cần tiếp tục huy động vốn 

để đẩy nhanh tiến độ xây dựng 

của các dự án đang trong quá 

trình triển khai. 

Chính quyền Hải Phòng dự 

định sẽ hỗ trợ nhiệt tình cho 

dự án KCN Tràng Duệ Giai 

đoạn 3 của KBC. Các công ty 

sản xuất có kế hoạch mở rộng 

quy mô cũng đồng ý đầu tư 

vào Giai đoạn 3. 
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Biểu đồ 4:  Danh mục dự án khu đô thị (dân cư) của KBC  

 

Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Yuanta Việt Nam 

KĐT Tràng Cát là dự án đô thị trọng điểm của KBC. Tuy nhiên, KBC dường như vẫn đang 

trong quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định để có thể chuyển nhượng 

một phần dự án cho bên thứ ba. Đối với các dự án BĐS dân dụng khác, KBC sẽ tiếp tục cho 

ra mắt các giai đoạn tiếp theo của KĐT Phúc Ninh và KĐT Tràng Duệ. 

Biểu đồ 5: Cập nhật tình hình dịch bệnh tại các thị trường của KBC 

  
 

Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Yuanta Việt Nam 

Việt Nam đang phải đối mặt với làn sóng COVID thứ tư đã kéo dài từ cuối tháng 04 đến 

nay. Đợt bùng phát bắt đầu từ tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, nơi tập trung nhiều khu công 

nghiệp với hàng chục nghìn công nhân. Nhằm kiểm soát đại dịch hiệu quả, các cơ quan chức 

năng đã yêu cầu những khu vực xuất hiện ca nhiễm tạm thời đóng cửa, ngưng hoạt động. 

Sau đó, đến tháng 7 thì hoạt động sản xuất của hầu hết các khu công nghiệp tại các khu vực 

này bắt đầu dần khôi phục, các công nhân được ưu tiên tiêm vaccine trước khi được vào ở 

khu ký túc xá và quay trở lại với công việc. 

Đối với hoạt động kinh doanh của KBC, ban lãnh đạo cho biết tiến độ xây dựng tại các dự án 

KCN và KĐT của công ty vẫn được diễn ra bình thường, những khó khăn tác động đến hoạt 

động sản xuất trong ngắn hạn của khách thuê hiện tại không làm ảnh hưởng đến doanh thu 

của KBC vì hầu hết các hợp đồng thuê là trả tiền một lần và KBC đã thu tiền đầy đủ và ghi 

nhận doanh thu. 

Tuy nhiên, đại dịch vẫn là một rào cản lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài muốn thâm 

nhập vào thị trường Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội mở rộng sản xuất. Việc áp dụng các biện 

pháp giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt cũng làm dấy lên mối lo ngại về tính liên tục 

trong hoạt động kinh doanh cũng như khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng. 
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Chúng tôi ước tính rằng, 75-80% lợi nhuận mục tiêu của năm 2021 đến từ các khách hàng 

hiện tại (tức những doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất tại các KCN của KBC) 

và những khách mua nhà người Việt Nam (tức những khách hàng mua nhà tại các KĐT của 

KBC như Phúc Ninh và Tràng Duệ, KBC gần như đã hoàn thành công tác xây dựng và đang 

chờ cấp giấy ủy quyền hợp pháp để có thể bàn giao nhà cho các khách hàng). 

Chúng tôi duy trì quan điểm rằng nguồn doanh thu từ KCN và KĐT của KBC sẽ tăng trở lại 

trong Q3 khi mà tình hình dịch bệnh tại các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đã được kiểm soát 

(xem biểu đồ 5). 

Tuy nhiên, dự báo doanh thu 2021F của chúng tôi được điều chỉnh giảm 20% sau khi đẩy lùi 

thời gian ghi nhận doanh thu từ dự án KĐT Tràng Cát sang năm 2022F, trong khi đó các giả 

định doanh thu trước đó của chúng tôi đối với các dự án khác của KBC vẫn được giữ nguyên. 

Vì biên lợi nhuận bulk sales từ dự án KĐT Tràng Cát cao hơn so với biên lợi nhuận của các 

dự án khác, nên LNST năm 2021E của chúng tôi giảm mạnh xuống 31% so với dự báo ban 

đầu của chúng tôi. Dự báo LNST năm 2022F của chúng tôi cũng giảm 8% (do chúng tôi giảm 

dự báo doanh thu xuống 15%, nhưng giả định LNST của chúng tôi chỉ giảm 8% do đã tính 

đến các giao dịch bulk sales có biên lợi nhuận cao của dự án KĐT Tràng Cát). 

Biểu đồ 6:  Điều chỉnh dự báo 

 
 

Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Yuanta Việt Nam 
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Định Giá  

Gía mục tiêu được điều chỉnh giảm còn 50.800 đồng, tương ứng với TSSL tăng +19,5% 

- và chúng tôi vẫn duy trì khuyến nghị MUA đối với KBC. Chúng tôi giảm giá mục tiêu 

xuống 8,7% dựa trên những lý do sau: 

 1) Sự pha loãng cổ phiếu từ phát hành riêng lẻ. KBC dự kiến phát hành 100 triệu 

cổ phiếu mới thông qua phát hành riêng lẻ, với giá ước tính là 30.000 đồng/ cổ phiếu. 

 2) Dự báo lợi nhuận giảm. Dòng tiền vào tính đến thời điểm hiện tại vẫn chậm hơn 

so với kỳ vọng của chúng tôi. Chủ yếu là do tiến độ của dự án KĐT Tràng Cát, chúng 

tôi đã đẩy lùi thời gian ghi nhận doanh thu cũng như dòng tiền thu về từ dự án sang 

năm 2022F trong mô hình định giá.  

Biểu đồ 4: Danh mục dự án KCN của KBC  

 
Nguồn: Yuanta Việt Nam 



 

10 September 2021   Page 7 of 11  

Các rủi ro trọng yếu đối với quan điểm của chúng tôi 

1) Dòng tiền sẽ thấp hơn so với dự kiến của chúng tôi, với 4 lý do dưới đây: 

 Đại dịch COVID và những nỗ lực nhằm ngăn chặn đại dịch đã gây ra sự gián 

đoạn chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Tất nhiên là khả năng hồi phục nền kinh tế 

tại Việt Nam và trên thế giới vẫn chưa rõ ràng. Cụ thể hơn, khả năng/sự sẵn sàng 

của các khách thuê tiềm năng trong việc mở rộng sản xuất tại Việt Nam vẫn chưa 

thể chắc chắc nếu họ không thể bay đến Việt Nam. Do đó, nếu các chính sách hạn 

chế bay và đi lại vẫn chưa được nới lỏng thì nhu cầu về đất công nghiệp và giá thuê 

có thể sẽ giảm. 

 Sự cạnh tranh gia tăng từ các công ty cùng ngành trong khu vực. Việt Nam 

không phải là thị trường sản xuất duy nhất có thể thay thế cho Trung Quốc. Các 

nước láng giềng cũng đang nhanh chóng xây dựng các khu công nghiệp mới nhằm 

thu hút dòng vốn FDI. Ngoài ra, làn sóng dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc 

có thể bị gián đoạn do đại dịch COVID đang lan rộng trong khu vực Đông Nam Á. 

 Sự phát triển cơ sở hạ tầng giao thông có thể sẽ không bắt kịp với đà tăng trường 

của hoạt động công nghiệp tại Việt Nam, thậm chí có thể khiến chi phí logistic tại 

Việt Nam đã cao nay càng tăng cao hơn. Nếu không giải quyết kịp thời những hạn 

chế về cơ sở hạ tầng, thì sẽ tạo ra những tác động tiêu cực đến lợi thế so sánh của 

Việt Nam so với các quốc gia khác. 

 Sự trì trệ trong quá trình phê duyệt thủ tục pháp lý có thể kéo dài hơn chúng tôi 

dự kiến. Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, hiện rủi ro này không quá nghiêm 

trọng do các giấy tờ pháp lý quan trọng (như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quy hoạch tổng thể tỷ lệ 1/500) cho các dự án lớn của KBC đã được ban hành. 

2) Đòn bẩy tài chính cao hơn trung vị ngành. Hiện nay, tỷ lệ đòn bẩy tài chính của KBC 

đang ở mức khá cao, được dùng để phát triển các dự án của công ty, đặc biệt là để phát triển 

dự án KĐT Tràng Cát và các dự án KCN mới (như KCN Bình Giang và các KCN tại Long An). 

Mặc dù chúng tôi cho rằng đây là “khoản nợ tốt” sẽ nhanh chóng mang lại một khoản lợi 

nhuận lớn cho các cổ đông, nhưng các dự án này vẫn tiềm ẩn trong đó một mức độ rủi ro tập 

trung nhất định. Do đó, bất kỳ tác động tiêu cực nào làm ảnh hưởng đến dòng tiền từ các dự 

án đang trong quá trình triển khai sẽ có thể làm tăng rủi ro tài chính của KBC một cách đáng 

kể. 
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BÁO CÁO THU NHẬP (Tỷ đồng) 2019A 2020E 2021E 2022E  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tỷ đồng) 2019A 2020E 2021E 2022E 

Doanh thu thuần 3.210 2.151 5.441 8.032  Tổng tài sản 16.433 23.786 26.143 30.097 

Giá vốn hàng bán (1.363) (1.462) (2.809) (3.329)  Tài sản ngắn hạn 13.912 21.404 22.981 27.109 

Lợi nhuận gộp 1.847 689 2.632 4.703  Tiền & Các khoản tương đương tiền 652 1.050 1.261 2.550 

Chi phí bán hàng (142) (52) (125) (229)  Đầu tư ngắn hạn 3 1.940 1.940 1.940 

Chi phí quản lý doanh nghiệp (172) (271) (359) (532)  Khoản phải thu 5.493 6.638 6.320 6.658 

Lợi nhuận từ HĐKD 1.533 366 2.148 3.942  Hàng tồn kho 7.548 11.534 13.010 15.292 

Thu nhập tài chính 80 314 86 86  Tài sản ngắn hạn khác 216 242 450 669 

Chi phí tài chính (223) (230) (358) (543)  Tài sản dài hạn 2.521 2.382 3.162 2.988 

Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh - 3 11 12  Khoản phải thu dài hạn 128 182 397 475 

Thu nhập/Chi phí khác (27) 1 20 1  Tài sản cố định ròng 254 256 257 251 

Lợi nhuận trước thuế 1.363 454 1.907 3.498  Đầu tư dài hạn 861 661 694 763 

Thuế (323) (133) (381) (700)  Tài sản dài hạn khác 1.278 1.283 1.814 1.499 

Lợi nhuận sau thuế 1.040 321 1.526 2.798  Tổng nguồn vốn 16.433 23.786 26.143 30.097 

Lợi ích cổ đông thiểu số (122) (96) (132) (135)  Tổng nợ phải trả 6.053 13.133 14.487 15.778 

LNST của CĐCT mẹ 918 225 1.394 2.663  Người mua trả tiền trước 414 894 350 1.260 

      Khoản phải trả 371 155 429 417 

EPS cơ bản được công bố (đồng) 1.955 477 2.929 5.595  Nợ ngắn hạn 804 1.547 1.646 1.362 

EPS pha loãng hoàn toàn (đồng) 1.955 477 2.929 5.595  Nợ phải trả ngắn hạn khác 2.479 4.366 3.423 3.895 

      Nợ dài hạn 1.122 4.218 7.231 7.163 

HỆ SÓ TÀI CHÍNH 2019A 2020E 2021E 2022E  Nợ phải trả dài hạn khác 863 1.953 1.408 1.681 

Tăng trưởng (%)      Vốn chủ sở hữu 10.380 10.653 11.656 14.319 

Doanh thu 29% -33% 153% 48%  Vốn cổ phần 4.757 4.757 4.757 4.757 

Lợi nhuận hoạt động 32% -76% 487% 84%  Thặng dư vốn cổ phần 989 989 989 989 

Lợi nhuận trước thuế 30% -67% 320% 83%  Lợi nhuận giữ lại 4.099 4.317 5.193 7.721 

EPS 23% -76% 514% 91%  Vốn chủ sở hữu khác (362) (362) (368) (368) 

Tổng tài sản -3% 45% 10% 15%  Lợi ích cổ đông thiểu số 898 953 1.085 1.220 

Vốn chủ sở hữu 6% 3% 9% 23%  DÒNG TIỀN (Tỷ đồng) 2019A 2020E 2021E 2022E 

Khả năng sinh lời (%)           

Biên lợi nhuận gộp 58% 32% 48% 59%  Tiền và tương đương tiền đầu năm 224 652 1.050 1.652 

Biên lợi nhuận hoạt động 48% 17% 39% 49%  Lợi nhuận trước thuế  1.364 453 1.907 3.498 

Biên lợi nhuận ròng 32% 15% 28% 35%  Các khoàn điều chỉnh 175 3 358 543 

ROE 10% 3% 14% 22%  Thay đổi trong vốn lưu động 0 (3.370) (3.318) (2.712) 

ROA 6% 2% 6% 10%  Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 1.539 (2.914) (1.053) 1.329 

ROIC 13% 5% 12% 19%  Chi tiêu vốn (275) (213) (1) 6 

Hiệu suất (x)      Đầu tư 0 (120) (33) (69) 

Hệ số vòng quay khoản phải thu 0,57x 0,35x 0,84x 1,24x  Thay đổi khác 200 (147) (1.291) 510 

Hệ số vòng quay hàng tồn kho 0,17x 0,15x 0,23x 0,24x  Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (75) (480) (1.325) 447 

Hệ số vòng quay khoản phải trả 1,87x 1,59x 3,07x 2,71x  Chi trả cổ tức (455) (62) - - 

Thanh khoản (x)      Tiền chi cho việc phát hành cổ phần 0 0   

Hệ số thanh toán tức thời 3,42x 3,07x 3,93x 3,91x  Thay đổi ròng trong nợ (582) 3.853 3.112 (352) 

Hệ số thanh toán nhanh 1,51x 1,38x 1,63x 1,61x  Thay đổi khác 0 0 (132) (135) 

Cơ cấu tài chính (x)      Dòng tiền từ hoạt động tài chính (1.037) 3.791 2.980 (487) 

Tổng nợ/vốn chủ sở hữu 0,58x 1,23x 1,24x 1,10x  Tác động từ chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 

Tổng nợ/tổng tài sản 0,37x 0,55x 0,55x 0,52x  Thay đổi trong dòng tiền 427 397 602 1.289 

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,19x 0,54x 0,76x 0,60x  Tiền và tương đương tiền cuối năm 652 1.050 1.652 2.941 

Nguồn: KBC, Yuanta Việt Nam     
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