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Tương quan giá CP với VN-Index 

 

 

Vốn hóa thị trường 447 triệu USD 

Giá trị GDBQ 6T  0,75 triệu USD 

SLCP đang lưu hành  193 triệu CP 

Tỷ lệ chuyển nhượng tự do  5% 

Tỷ lệ sở hữu NĐTNN  19,6% 

Tỷ lệ cổ đông lớn  69,9% 

P/E TTM 16,2x 

P/B  2,6x 

Sàn giao dịch HOSE 

Room ngoại còn lại 29,4% 

Tình hình tài chính (tỷ đồng) 

Năm 2018A 2019A 2020A 2021E 

Doanh thu 2.198 2.546 3.025 3.119 

LN hoạt động  487 619 747 845 

Lợi nhuận ròng 325 476 535 749 

EPS (đồng)  1.733 2.540 2.748 3.254 

Thay đổi EPS (%) 57% 47% 8% 18% 

P/E (x) 12,8 8,5 11,5 13,2 
  
Nguồn: Bloomberg, Fiinpro 

 

Nước – Môi trường Bình Dương (BWE) 

Thực hiện M&A để thâm nhập vào thị trường mới 

BWE công bố kế hoạch tài chính khá thận trọng trong năm 2022. Cụ thể, 

ban lãnh đạo kỳ vọng kế hoạch doanh thu năm 2022E sẽ tăng +10% YoY, đạt 

3,9 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch LNST năm 2022E chỉ tăng +1,8% YoY, 

tương ứng đạt 750 tỷ đồng,  

Giá bán bình quân dự kiến sẽ tăng +5% YoY trong năm 2022E, phù hợp với 

lộ trình điều chỉnh của UBND tỉnh. 

BWE dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt (1.300 đồng/cổ phiếu) vào năm 

2022, tương ứng với tỷ suất cổ tức là 2,5% và tỷ lệ chi trả cổ tức bằng ~30% 

nếu tính toán dựa trên kế hoạch lợi nhuận năm 2022E.  

BWE vẫn là công ty phân phối nước hiệu quả nhất có tỷ lệ thất thoát nước 

thấp nhất ngành, tỷ lệ này của BWE chỉ đạt 5,0% trong năm 2021, giảm so với 

mức 5,3% trong năm 2022. 

Thực hiện các thương vụ M&A để thâm nhập vào thị trường mới. BWE và 

cổ đông lớn là TDM dự kiến mua ~50% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại các 

đơn vị là CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCom: CTW, Không đánh giá), 

CTCP Cấp nước Cần Thơ 2 và Nhà máy Nước Cần thơ 3 tại khu vực Đồng 

Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) tỉnh Cần Thơ. 

Sau khi toàn tất thương vụ, BWE sẽ nâng công suất lên thêm 200.000 

m3/ngày tại tỉnh mà chúng tôi cho là có nền kinh tế năng động nhất tại khu vực 

ĐBSCL. Ban lãnh đạo cũng bàn luận về các dự án đầu tư quy mô lớn vào khu 

công nghiệp sắp tới của VSIP (chưa niêm yết), từ đó nhu cầu sử dụng nước 

của các khu công nghiệp sẽ tăng lên. 

Chúng tôi không có khuyến nghị đối với BWE và sẽ không đưa ra luận 

điểm đầu tư đối với mã cổ phiếu này. BWE hiện đang giao dịch tương ứng 

với P/E lũy kế là 16,2x, cao hơn đáng kể so với mức trung vị ngành là 13,9x. 

BWE vẫn là doanh nghiệp có khả năng sinh lợi cao nhất trong ngành, với tỷ lệ 

ROE năm 2021 đạt 17,4%, so với trung vị ngành chỉ đạt 12,2%. 

 

 (20)

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 20,000

 40,000

 60,000
BWE

BWE vs. VNIndex (RHS)

VND ppt

   THĂM DOANH NGHIỆP  

     

 Việt Nam: Ngành Tiện Ích  6 April 2022  

 
BWE  

KHÔNG ĐÁNH GIÁ 
 

Giá đóng cửa ngày    05/04/2021 

Giá        53.000 đồng 

Giá MT 12T       N/A 

 

Tiêu điểm 

► Chúng tôi đã tham dự buổi họp 

đại hội cổ đông của BWE.  

► Ban lãnh đạo đưa ra kế hoạch 
kinh doanh thận trọng cho năm 
2022E. 

► BWE dự kiến mở rộng địa bàn 
hoạt động thông qua các thương 
vụ M&A. 

 

 

Quan điểm 

► BWE được hưởng lợi từ tốc độ phát 
triển cũng như đô thị hóa nhanh 
chóng của Bình Dương. 

► BWE dự kiến thực hiện thương vụ 
mua lại tại tỉnh Cần Thơ và sẽ nâng 
công suất lên thêm 200.000 
m3/ngày. 

► BWE đang giao dịch tương ứng với 
P/E lũy kế đạt 16,2x, cao hơn so với 
mức trung vị ngành là 13,9x. 

 

 
Tổng quan công ty: BWE là công ty phân phối nước lớn thứ 3 tại Việt Nam, với công suất thiết kế lên đến 760.000 m3/ngày (tối đa là 

997.000 m3). Thị trường phân phối chủ yếu của công ty là tại tỉnh Bình Dương, đây là tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất tại Việt Nam 

với tỷ lệ đô thị hóa đạt đến 83%. 
  

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 

http://yuanta.com.vn/
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BWE: Vị thế vững chắc trong ngành cấp nước   

BWE và cổ đông lớn nhất của công ty – Công ty cấp nước Thủ Dầu Một (TDM) 

– là 2 công ty cấp nước duy nhất tại tỉnh Bình Dương. BWE có năng lực cung 

cấp 760.000 m3/ngày đêm, lượng công suất này đã đưa BWE trở thành công ty cấp 

nước lớn thứ 3 tại Việt Nam, chỉ đứng sau Sawaco (với công suất là 2,4 triệu m3) và 

REE (1,1 triệu m3). BWE là công ty phân phối nước hiệu quả nhất với tỷ lệ thất thoát 

nước thấp nhất ngành, chỉ đạt 5,00% trong năm 2021, giảm so với mức 5,33% trong 

năm 2020, con số này thấp hơn mức 17% so với mức bình quân tại các đô thị. 

Biểu đồ 1: Cơ cấu doanh thu năm 2021  Biểu đồ 2: Tỷ lệ thất thoát nước đang giảm đi 

 
 
 

Nguồn: BWE   Nguồn: BWE  

 

Với vai trò là công ty cấp nước lớn nhất tại Bình Dương, BWE sẽ là doanh nghiệp 

được hưởng lợi nhiều nhất từ chiến lược công nghiệp hóa và đô thị hóa của tỉnh 

Bình Dương. 

Nhu cầu sử dụng nước được kỳ vọng sẽ tăng tương ứng với tỷ lệ đô thị hóa. 

Tỷ lệ đô thị hóa của Bình Dương là 83% - mức cao nhất Việt Nam. Bình Dương hiện 

có 3 thành phố và 2 thị xã là thị xã Tân Uyên và thị xã Bến Cát. Tỉnh Bình Dương 

đã lập đề án đưa Tân Uyên và Bến Cát chính thức trở thành thành phố trực thuộc 

tỉnh trong tương lai gần. Chủ trương này sẽ thúc đẩy nhu cầu sử dụng nước của 

dân cư tăng lên trong tương lai. 

Mở rộng hoạt động sản xuất cũng giúp thúc đẩy nhu cầu sử dụng nước tăng 

cao hơn. Hiện nay, Bình Dương có 27 khu công nghiệp (KCN) với tổng diện tích là 

12.662ha và tỷ lệ lấp đầy đạt 88%. Bình Dương hiện vẫn còn dư địa để nâng số 

lượng lên đến 34 KCN, với tổng diện tích là 14.790 ha. Trong ngắn hạn, 2 KCN hiện 

đang trong quá trình xây dựng (là KCN VSIP 3 và KCN Cây Trường) với tổng quy 

mô là 1.700ha sẽ giúp Bình Dương tiếp tục thu hút thêm nhiều nhà sản xuất có vốn 

FDI và từ đó nhu cầu sử dụng nước tại các KCN sẽ tăng lên. 

BWE cũng đã “có mặt” tại các tỉnh/thành khác. Tính đến cuối năm 2021, BWE 

cũng có sở hữu cổ phần của 2 công ty cấp nước khác là Cấp nước Gia Tân – Đồng 

Nai (32,46%) và Nước Đồng Nai (17,7%). Ban lãnh đạo công ty cho biết BWE có 

quyền kiểm soát đối với Cấp Nước Gia Tân thông qua hình thức sở hữu gián tiếp. 

Mở rộng ở các tỉnh/thành khác 

BWE và TDM (công ty sở hữu 29,9% cổ phần của BWE) dự kiến mua lại ~50% 

số cổ phần có quyền biểu quyết tại Nước Cần Thơ (mã cổ phiếu: CTW, Không 

đánh giá), Cấp Nước Cần Thơ 2 và nhà máy Nước Cần Thơ 3, các công ty này 

chiếm 90% thị trường cấp nước nước tại tỉnh Cần Thơ, 

Sau khi hoàn tất thương vụ, BWE sẽ nâng công suất lên thêm 200.000m3/ngày 

tại khu vực trung tâm kinh tế Cần Thơ, đây là nơi mà chúng tôi cho rằng có nền kinh 

tế năng động nhất tại vùng ĐBSCL. Ban lãnh đạo cho biết những dự án đầu tư vào 

KCN quy mô lớn sắp tới từ VSIP đang trong quá trình hoàn thiện, và đây sẽ là động 

lực giúp thúc đẩy nhu cầu sử dụng nước trong tương lai. 
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BWE ước tính giá trị của thương vụ đạt khoảng 500 tỷ đồng. Chỉ riêng CTW đã 

chiếm khoảng 50%, ~300 tỷ đồng nếu tính theo giá đóng cửa ngày 05/04. 

Định giá so với ngành 

BWE hiện đang giao dịch tương ứng với P/E lũy kế là 16,2x, cao hơn đáng kể so 

với trung vị ngành là 13,9x. 

Chúng tôi cho rằng sự chênh lệch này là hợp lý do BWE là doanh nghiệp có khả 

năng sinh lợi tốt nhất trong ngành khi ROE năm 2021 đạt 17,4%, cao hơn nhiều so 

với trung vị ngành là 12,2%. 

Biểu đồ 3:  Định giá so sánh 

 
Nguồn: Bloomberg 
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Source: Fiinpro 

  

C ash F lo w Statement (VN D  bn)  2017  2018  2019  2020  2021 

     Net profit/(loss) before tax 238                         362                         540                        600                        864                        

     Depreciation and amortisation 388                         401                          430                        466                        484                        

     Amortisation of goodwill -                          -                          -                         -                         -                         

     Provisions (11)                            (7)                            1                              43                          (58)                         

     Unrealised foreign exchange gain/loss 7                              4                              (1)                            16                           (26)                         

     Profit/loss from liquidating fixed assets -                          -                          -                         -                         -                         

     Profit/loss from investing activities (37)                          (46)                          (59)                         (59)                         (92)                         

     Interest expense 93                           132                          145                         156                         155                         

     Interest income and dividend -                          -                          -                         -                         -                         

     Other adjustments -                          -                          13                           0                             37                          

Operating profit/(loss) before changes in Working Capital 678                         845                         1,068                     1,222                     1,364                     

     (Increase)/decrease in receivables (105)                        20                           823                        470                        (308)                      

     (Increase)/decrease in inventories (37)                          (58)                          (132)                       (138)                       (76)                         

     Increase/(decrease) in payables 1,169                       1,350                      (88)                         (113)                        239                        

     (Increase)/decrease in prepaid expenses 0                              12                            (16)                          (0)                           4                             

     (Increase)/decrease  in trading securities -                          -                          -                         -                         -                         

     Interest paid (93)                          (130)                        (141)                        (148)                       (146)                       

     Corporate Income Tax paid (25)                          (40)                          (54)                         (63)                         (96)                         

     Other receipts from operating activities 336                         1,425                      -                         -                         -                         

     Other payments on operating activities (35)                          (44)                          (996)                      (80)                         (89)                         

Net cash inflows/(outflows) from operating activities 1,888                      3,381                      463                        1,150                      892                        

     Purchases of fixed assets and other long term assets (1,952)                     (3,203)                    (668)                      (1,732)                    (770)                      

     Proceeds from disposal of fixed assets -                          1                               0                             1                              -                         

     Loans granted, purchases of debt instruments (18)                           (109)                        (210)                       (284)                      (408)                      

     Collection of loans, proceeds from sales of debts instruments 10                            110                           127                         197                         145                         

     Investments in other entities -                          (293)                       (3)                           (101)                        (142)                       

     Proceeds from divestment in other entities -                          -                          -                         -                         -                         

     Dividends and interest received 43                           27                           51                           33                          94                          

Net cash inflows/(outflows) from investing activities (1,917)                      (3,466)                    (702)                      (1,888)                    (1,081)                     

     Proceeds from issue of shares -                          (0)                            -                         997                        93                          

     Payments for share returns and repurchases -                          -                          -                         -                         -                         

     Proceeds from borrowings 1,490                      1,456                      1,703                     2,409                    1,941                      

     Repayment of borrowings (1,181)                       (1,405)                     (1,451)                     (1,865)                    (1,873)                    

     Finance lease principal payments -                          -                          -                         -                         -                         

     Dividends paid (224)                       (68)                          (105)                       (150)                       (225)                      

     Interests, dividends, profits received -                          -                          -                         -                         -                         

Net cash inflows/(outflows) from financing activities 85                           (17)                           147                         1,391                      (63)                         

Net increase in cash and cash equivalents 56                           (103)                        (92)                         653                        (252)                      

Cash and cash equivalents at the beginning o period 214                          270                         167                         75                          728                        

Effect of foreign exchange differences (0)                            0                              (0)                           (0)                           (0)                           

Cash and cash equivalents at the end of period 270                         167                          75                          728                        476                        
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