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Lý Hoàng Anh Thi  

Chuyên viên phân tích 

Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư 

CTCP Chứng khoán FPT – CN TP.HCM 

Email: thilha@fpts.com.vn 

Phone: (84) – 8 6290 8686 – Ext : 7593 
www.fpts.com.vn 
 

Giá cao nhất trong 52 tuần              42.200 VND 

Giá thấp nhất trong 52 tuần             32.900 VND 

KLGD khớp lệnh BQ 3 tháng                  185 CP 

Vốn điều lệ                                          18 tỷ đồng 

Vốn hóa (28/05/2012)                      59,2 tỷ đồng 

 

Diễn biến giá VTL 

 

 

Danh sách cổ đông lớn 

Cổ đông nhà nước: Tổng công ty Thương 

mại Hà Nội nắm 40% cổ phần 

 

 

 

 

 

Nguồn: BC thường niên 2011 VTL 

 

 

CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2012 
 

Ngày 28/05/2012 CTCP Vang Thăng Long đã họp Đại hội cổ đông thường niên 

(ĐHCĐ) 2012, và đã thông qua một số nội dung chính sau (nguồn thông tin: 

website www.vangthanglong.com.vn và www.cafef.vn): 

1. Kết quả kinh doanh năm 2011 đạt thấp so với năm trước 

(trích BCTC hợp nhất đã kiểm toán 2011): 

Theo báo cáo của HĐQT, nguyên nhân của sự suy giảm nói trên bao 

gồm các yếu tố sau: 

- Chính sách thắt chặt tín dụng: ngân hàng thay đổi chính sách cho 

vay dẫn đến công ty luôn thiếu vốn kinh doanh, đặc biệt vào thời 

điểm mua nguyên vật liệu cho sản xuất và lãi suất cao kéo dài mà 

không có được sự hỗ trợ (chi phí lãi vay năm 2011 là 9,4 tỷ đồng, 

tăng gần 88% so với năm 2010). 

- Thu nhập của người tiêu dùng nói chung bị giảm sút, ảnh hưởng tới 

sản lượng tiêu thụ và doanh thu. 

- Cạnh tranh trên thị trường về sản phẩm ngày càng khốc liệt, đặc 

biệt là rượu nhập ngoại. Sản phẩm của công ty gặp phải khó khăn 

trong cạnh tranh với sản phẩm của các hãng rượu tư nhân về giá 

do tình trạng gian lận thuế, trong khi đây là mặt hàng phải đóng thuế 

TTĐB (cơ cấu thuế trong giá thành sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn). 

(Đơn vị: tỷ đồng)      TH 2010 TH 2011 +/-% 

Tổng doanh thu 110,8 96,3 -13,1% 

Doanh thu thuần 96,3 84,1 -12,7% 

Lãi gộp 19,3 18,2 -5,5% 

Lãi trước thuế 4,2 3,1 -27,4% 

Lãi sau thuế 3,2 2,2 -31,8% 

EPS (đồng/cp) 1.770 1.200 -31,8% 

   Công ty Cổ phần Vang Thăng Long (HNX: VTL) 
    Ngành: Đồ uống (bia – rượu)                                           Cập nhật ngày: 29/05/2012  
 

Màu trắng, size 15, Bold 

Size 18 , Bold, Màu xanh 

dương đậm 

40,00%

60,00%

Tổng số CĐ lớn Còn lại

http://www.vangthanglong.com.vn/
http://www.cafef.vn/
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Kết quả SXKD trong 3 năm 

Nguồn: BCTC VTL và FPTS tổng hợp 

Đơn vị: tỷ đồng 

 

Biểu đồ tăng trưởng doanh thu & lợi nhuận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiệu quả kinh doanh 

Nguồn: BCTC VTL và FPTS tổng hợp 

Ghi chú: ROA & ROE tính trên Tổng TS và Vốn CSH bq 4 

quý trong năm 

 

 

 

 

Chỉ tiêu         2009        2010         2011 

Doanh thu thuần 92,7 96,3 84,1 

Lãi gộp 18,7 19,3 18,2 

Lãi trước thuế & 
lãi vay (EBIT) 

8,5 9,2 9,0 

Chi phí lãi vay 2,7 5,0 9,4 

Lãi bất thường -0,1 0,0 3,5 

Lãi trước thuế 5,7 4,2 3,1 

Lãi sau thuế 4,7 3,2 2,2 

EPS (ng.đ/cp) 2,60 1,77 1,20 

Cổ tức tiền mặt 
(ng.đ/cp) 

1,1 1,1  

Chỉ tiêu         2009        2010         2011 

ROA 5,9% 3,6% 2,3% 

ROE 15,0% 9,8% 6,6% 

 

2. Kế hoạch năm 2012: 

- Tổng doanh thu: 125 tỷ VNĐ (không phải là doanh thu thuần). 

- Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ VNĐ (tăng 61,3% so với năm 2011). 

- Sản lượng: 3,5 triệu chai. 

- Nộp ngân sách: 23 tỷ VNĐ. 

3. Kế hoạch chia cổ tức năm 2011:  

- Mức cổ tức tiền mặt năm 2011: 1.000 đồng/cp (giảm 9% so với mức 

1.100 đồng/cp của năm trước). 

4. Kế hoạch đầu tư năm 2012:  

- Hoàn tất việc di dời Chi nhánh xí nghiệp sản xuất hàng nhựa: đã 

thực hiện xong toàn bộ khối lượng xây dựng thuộc giai đoạn I của 

dự án tại Cụm Công nghiệp thực phẩm Hapro Lệ Chi. 

- Hợp tác toàn diện với Tổng công ty Thương mại Hà nội để hoàn 

thiện các dự án. 

Nhận định chung: 

Năm 2011 là năm kinh doanh khó khăn đối với công ty mà kết quả 

cuối cùng là doanh thu thuần sụt giảm đến 12,7% và lợi nhuận kinh 

doanh chính không đủ để bù đắp chi phí lãi vay. Tuy công ty đã thực 

hiện nhiều biện pháp nhằm giảm chi phí như:  

- Hạn chế các khoản công nợ khó đòi bằng giới hạn tỷ lệ hàng thu về 

sau ký gửi. 

- Cân đối lượng tiêu thụ với lượng hàng sản xuất không để tồn đọng 

hàng sau Tết nguyên đán. 
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Tăng trưởng doanh thu & lãi 

Nguồn: BCTC VTL và FPTS tổng hợp 

 

Hiệu quả hoạt động 

Nguồn: BCTC VTL và FPTS tổng hợp 

 

Tỷ trọng các khoản phải thu & tồn kho trên 

Tài sản ngắn hạn 
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Biểu đồ tính thời vụ theo DT hàng quý 
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Tăng trưởng     Y09/08      Y10/09      Y11/10 

Doanh thu thuần 13,2% 3,9% -12,7% 

Lãi gộp 20,2% 3,0% -5,5% 

Lãi trước thuế & 
lãi vay (EBIT) 

91,4% 9,1% -2,1% 

   Chi phí lãi vay   84,9% 87,9% 

Lãi trước thuế 25,6% -25,2% -27,4% 

Hiệu quả       2009       2010       2011 

Lãi gộp/DT 20,2% 20,0% 21,7% 

EBIT/DT 9,1% 9,6% 10,7% 

Lãi trước thuế/DT 6,1% 4,4% 3,7% 

Lãi sau thuế/DT 5,0% 3,3% 2,6% 

 

 

- Cân đối chặt chẽ khâu nhập nguyên vật liệu đầu vào sát thực theo 

nhu cầu sử dụng... 

Những điều đó đã góp phần khiến mức lãi gộp, lãi trước thuế và lãi 

vay giảm chậm hơn mức giảm của doanh thu (tương ứng giảm 5,5% 

và 2,1%), các chỉ số lãi biên trên doanh thu nhờ đó cũng tốt hơn năm 

trước, tuy nhiên chi phí lãi vay đã tăng gần gấp đôi (từ 5 tỷ đồng lên 

9,4 tỷ đồng), cao hơn lãi trước thuế và lãi vay khoảng 400 triệu đồng. 

Điều này cho thấy rằng thực sự lợi nhuận công ty làm ra không bù đắp 

chi phí lãi vay và công ty đã thua lỗ nếu không có lợi nhuận bất thường 

bù đắp (theo BCTC hợp nhất kiểm toán 2011, lợi nhuận bất thường 

chủ yếu có được từ việc chuyển nhượng nhà xưởng kèm quyền thuê 

đất ở Ninh Thuận). 

Tổng lãi trước thuế tuy dương 3,1 tỷ đồng (chủ yếu dựa vào mức 

lãi bất thường), nhưng không che dấu được tình hình kinh doanh ảm 

đạm bên trong, mà ngoài sự sụt giảm doanh thu còn có: 

- Tồn kho cao: tỷ trọng hàng tồn kho chiếm 3/4 giá trị tài sản ngắn 

hạn, tỷ trọng này đã tăng gấp đôi so với hai năm trước đó. Nguyên 

nhân chủ yếu là sức cạnh tranh của công ty đang kém đi so với 

hàng nhập khẩu, nhất là đối với các loại sản phẩm rượu vang, rượu 

chát... Tuy công ty có thể trữ hàng tồn kho theo thời vụ (2 biểu đồ 

bên trái cho thấy tính thời vụ thường rơi vào quý 4 và sản phẩm đã 

bắt đầu trữ nhiều vào quý 2), nhưng việc duy trì tỷ trọng thường 

xuyên trên 70% giá trị TS ngắn hạn sẽ tạo rủi ro rất lớn cho việc 

quản trị dòng tiền cũng như trả nợ vay đến hạn của công ty. 

- Tổng nợ tuy giảm về giá trị so với năm 2010, nhưng vẫn chiếm tỷ 

trọng cao trong tổng tài sản (năm 2011 là 63,8%) và chủ yếu lại là 

nợ ngắn hạn, thậm chí đến 70% nợ ngắn hạn là nợ vay. Điều này 

đang gây ra rủi ro thanh toán rất lớn cho công ty, vì hệ số thanh 

toán nhanh đang ở mức báo động: 0,34 lần. 

Nói chung, hiện nay công ty gặp nhiều vấn đề, từ việc giải quyết 
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Giá trị các khoản nợ 

Nguồn: BCTC VTL và FPTS tổng hợp 

Đơn vi: tỷ đồng 

 

Tỷ trọng các khoản nợ trong tổng nợ 

Nguồn: BCTC VTL và FPTS tổng hợp 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: tỷ đồng 2009 2010 2011 

Tổng nợ 71,4 71,7 58,8 

Nợ NH 65,0 65,2 52,2 

     Nợ vay NH 25,5 44,1 36,5 

Nợ DH 6,4 6,5 6,7 

     Nợ vay DH 3,8 6,3 6,1 

Chỉ tiêu    2009    2010    2011 

Tổng nợ/TTS 68,2% 68,1% 63,8% 

Nợ NH/Tổng nợ 91,0% 90,9% 88,7% 

     Nợ vay NH/Nợ 
NH 

35,7% 61,5% 70,0% 

Nợ DH/Tổng nợ 9,0% 9,1% 11,3% 

 

 

hàng tồn kho, tiêu thụ hàng hóa, phục hồi sản xuất kinh doanh để tránh 

thua lỗ đến việc thanh toán nợ ngắn hạn cho các chủ nợ. 

Tuy nhiên theo tôi, công ty cũng đạt được một điều khá quan trọng 

là giảm nợ vay ngắn hạn từ con số 44,1 tỷ đồng còn 36,5 tỷ đồng (giảm 

17,2%). Tổng nợ vay phát sinh lãi (nợ vay ngắn hạn cộng nợ vay dài 

hạn) cũng đã giảm 15,4% còn 42,6 tỷ đồng, điều này sẽ giúp giảm chi 

phí lãi vay trong thời gian tới, giảm áp lực thua lỗ và dẫn đến khả năng 

công ty đạt được lãi từ hoạt động kinh doanh chính.  

Đối với thông tin trên CafeF về việc ĐHCĐ công ty thông qua chia 

thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 2:1, tôi cho rằng khi mà thanh khoản hầu như 

không có, thông tin này sẽ khó tác động nhiều lên giá cổ phiếu VTL (kể 

cả sau chia tách). VTL không phải là cổ phiếu đáp ứng được khả năng 

đầu tư ngắn hạn dựa vào tin chia tách giá này. Ngoài ra, mức giá trên 

sàn HNX cũng khá cao (giá đóng cửa ngày 29/05/2012: 32.900 

đồng/cp, P/E = 23 lần), kể cả cho mục tiêu đầu tư trung hạn. 

Tóm lại, Công ty cổ phần Vang Thăng Long đang gặp nhiều 

khó khăn: khả năng làm ăn thua lỗ, tồn đọng sản phẩm, rủi ro 

thanh toán nợ... Với mức giá trên sàn hiện nay, VTL cũng không 

phải là cổ phiếu nên mua vào lúc này, cho dù là dựa vào tin chia 

thưởng (đang chờ Nghị quyết ĐHCĐ công bố chính thức qua HNX 

để xác nhận) hay đầu tư trung hạn. 
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Tuyên bố miễn trách nhiệm  

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng tin cậy, có 

sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.  

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích 
FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.  
 

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị phụ thuộc 
vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.  
 
Tại thời điểm thực hiện báo cáo phân tích, FPTS và chuyên viên viên phân tích của FPTS không nắm giữ cổ phiếu nào của doanh 

nghiệp này. 

Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết liên quan đến cố phiếu này có thể được xem tại 

https://ezsearch.fpts.com.vn hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức  
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