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Thông tin chung 

Tên cổ phiếu FCN 

Loại cổ phiếu 
Cổ phiếu phổ 

thông 

Tổng số lƣợng niêm yết 13.805.162 CP 

Thời gian niêm yết 24/07/2012 

Sàn niêm yết HOSE 

Giá tham chiếu ngày GD 
đầu tiên 

24.000 đ/CP 

Cổ phiếu bị hạn chế chuyển 
nhƣợng 

4.595.816 CP 

Tỷ lệ CP bị hạn chế chuyển 
nhƣợng/Vốn điều lệ 

33,29% 

Tỷ lệ cổ đông nƣớc 
ngoài/Vốn điều lệ 

12,07% 

Tổ chức tƣ vấn 
CTCP Chứng 

khoán MB 

 
 
  

Cơ cấu cổ đông 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
BÁO CÁO NHANH VỀ BUỔI ROADSHOW GIỚI 
THIỆU TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƢ VÀO 
FECON 
 

Ngày 18/07/2012, chúng tôi đã tham dự Roadshow của CTCP Kỹ thuật nền 

móng và Công trính ngầm Fecon. Dưới đây là tóm tắt một số nội dung của 

buổi giới thiệu. 
 
 
 

Nội dung: 

 Giới thiệu về CTCP Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm 

Fecon. 

 Phân tích tình hình tài chính của công ty. 

 Chiến lược phát triển của công ty. 

 Phân tích giá cổ phiếu FCN của Fecon. 

 

 Giới thiệu về CPTC FECON: 

 Thông tin chung: 

- Tên doanh nghiệp: CTCP Kỹ thuật nền móng và công trình 

ngầm FECON 

- Tên viết tắt: Công trình ngầm FECON. 

- Ngày thành lập: 18/06/2004. 

- Vốn điều lệ ban đầu: 05 tỷ đồng. 

- Vốn điều lệ tính đến 31/03/2012: 138.051.620.000 đồng.  

- Trụ sở chính: Tầng 15 tháp CEO, Lô HH2 – 1 Khu đô thị Mễ 

Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. 

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc: Ông Phạm Việt Khoa; 

Nguyên quán: Nam Định.  

 

 Hoạt động kinh doanh chính của công ty: 

Thiết kế và thi công xử lý nền đất yếu:  

- Đây là hoạt động mang lại nguồn thu chủ yếu cho công ty. 

Năm 2011, doanh thu từ các dự án xử lý nền của công ty đạt 

591 tỷ đồng, chiếm 65% tổng doanh thu toàn công ty. Về địa 

bàn hoạt động, 70% doanh thu từ xử lý đất nền của công ty là 

ở địa bàn phía Nam. 

- Việc sử dụng công nghệ xử lý nền bằng cố kết chân không 

mang đến lợi thế công nghệ vượt trội cho công ty. Hiện nay, 

ROADSHOW GIỚI THIỆU TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƢ VÀO FECON (FCN) 

      Ngành : Xây dựng – Bất động sản                    Cập nhật ngày : 18/07/2012
                         
 

Màu trắng, size 15, Bold 

Size 18 , Bold, Màu xanh 

dương đậm 

mailto:anhtt@fpts.com.vn
http://www.fpts.com.vn/


 

 

BÁO CÁO CẬP NHẬT 
 

 

09/05/2011 

09/05/2011 

 

 

1 

www.fpts.com.vn 

FCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ty cổ phần Cao su Đồng Phú  (HOSE : DPR)      

    

 Công ty cổ phần 

Cao su Đồng Phú  

(HOSE : DPR) 

 
Cơ cấu doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh của 

công ty năm 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chỉ có Fecon là đơn vị có khả năng sử dụng công nghệ này để 

xử lý nền đất yếu. 

- Một số công trình lớn đã được Fecon xử lý đất nền như: 

Metro 2 Hà Nội, Nhà máy Nakashima (Hải Phòng), Quốc lộ 1A 

đoạn Cầu Giẽ (Ninh Bình), đường cao tốc Láng – Hòa Lạc, 

nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, nhà máy nhiệt điện Quảng 

Ninh… 

Sản xuất và thi công cọc bê tông ly tâm dự ứng lực PC/PHC: 

- Hoạt động sản xuất và thi công cọc chủ yếu đáp ứng trong nội 

bộ dùng cho các hoạt động thi công xây dựng và xử lý công 

trình ngầm. Doanh thu từ các dự án cung cấp và thi công cọc 

năm 2011 của Fecon đạt khoảng 302 tỷ đồng, chiếm 33% 

tổng doanh thu toàn công ty. 

- Gần 100% thị trường cung ứng cọc bê tông của công ty được 

tập trung ở miền Bắc. Fecon đã đầu tư 300 tỷ đồng vào Nhà 

máy sản xuất bê tông tại Hà Nam với năng lực sản xuất đạt 

mức 4.000m cọc/ngày.  

- Fecon là đơn vị đầu tiên sản xuất được loại cọc bê tông dự 

ứng lực mác 800 và có độ dài 27m/cọc. 

- Một số dự án sản xuất và thi công cọc bê tông ly tâm dự ứng 

lực PC/PHC mà Fecon đã và đang thực hiện như: Dự án Tòa 

nhà hỗn hợp Văn phòng – TMDV kết hợp với nhà ở cao tầng 

Tasco, dự án Nhà máy nước giải khát Pesico, dự án Nhà máy 

Nhiệt điện Nghi Sơn 1, dự án Dây chuyền sản xuất giấy tráng 

phấn cao cấp – CTCP Giấy Hòa An… 

Thí nghiệm nền móng và Tƣ vấn địa kỹ thuật công trình: 

- Đây là hoạt động mang tính chất bổ trợ làm đồng bộ hóa gói 

hợp đồng về công trình ngầm mà Fecon có thể mang lại cho 

khách hàng, góp phần gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho 

công ty. 

- Lợi thế cạnh tranh mảng tư vấn thiết kế địa kỹ thuật công trình 

được đánh giá cao hơn so với đối thủ cạnh tranh khác là do 

công ty có Viện nghiên cứu riêng (Viện nền móng công trình). 

- Một số dự án tiêu biểu của công ty như: Dự án Keangnam 

Hanoi Landmark, dự án xây dựng Trụ sở Bộ ngoại giao mới, 

dự án Rạp Kim Đồng… 

 

 Đơn vị thành viên của Fecon: 
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 Công ty cổ phần 

Cao su Đồng Phú  
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STT Đơn vị thành viên 
Nhân 

sự 

Vốn 
điều 
lệ (tỷ 
đồng) 

% vốn 
góp 
của 

Fecon 

1 Công ty mẹ 357 138 100% 

2 Viện nền móng công trình 122 26 100% 

3 
Cty TNHH Xử lý nền FECON-
Shanghai Harbour 

13 100 51% 

4 CTCP FECON Miltec 27 40 51% 

5 CTCP Bê tông FECON 279 300 55% 

6 Cty TNHH Đầu tư FECON 8 10 100% 

 

 Khách hàng và đối tác: 

Công ty có mạng lưới khách hàng và đối tác rộng khắp ở trong và 

ngoài nước. Nhiều đối tác là những tập đoàn lớn và có trình độ 

chuyên môn cao như: Tập đoàn thép JFE (Nhật), Tập đoàn Posco và 

Huyndai (Hàn Quốc), Tập đoàn dầu khí (PVN), Tập đoàn điện lực 

(EVN)… 

 

 Phân tích SWOT: 

Điểm mạnh: 

- Fecon có định hướng kinh doanh rõ ràng đó là thi công công 

trình dưới đất. 

- Nguồn nhân lực trẻ, năng động, có kiến thức chuyên môn 

sâu. 

- Có nền tảng công nghệ hiện đại. Công ty có nhiều đối tác liên 

kết là những công ty nước ngoài có uy tín trong lĩnh vực mà 

công ty đang hoạt động. 

- Fecon có thương hiệu tốt, là doanh nghiệp hàng đầu trong 

lĩnh vực thi công – khảo sát các công trình ngầm. 

- Công ty có định hướng chiến lược rõ ràng và có tính khả thi. 

Điểm yếu: 

- Đội ngũ nhân sự trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm. 

- Khả năng huy động vốn thấp do công ty chỉ là đơn vị thi công 

công trình. 

Cơ hội: 

- Chiến lược phát triển của Việt Nam đến 2020 cơ bản trở 
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Tồn kho của công ty qua các năm (triệu đồng) 

 
 
 
 
 

Quy mô vốn chủ sở hữu của công ty qua các năm 
(triệu đồng) 

 
 

thành nước công nghiệp hiện đại. Nhu cầu đầu tư và xây 

dựng công trình của Việt Nam trong thời gian tới vẫn còn rất 

lớn. 

- Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ vào kinh tế thế giới. Khả 

năng thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài cũng rất lớn. 

Thách thức: 

- Thị trường có nhiều đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là các đối thủ 

cạnh tranh nước ngoài có nền tảng công nghệ cao và lâu đời. 

- Rủi ro về chính sách vĩ mô. Cơ cấu phát triển kinh tế của Việt 

Nam không bền vững. Lạm phát và hệ thống pháp lý yếu kém 

là những thách thức cho sự phát triển kinh tế bền vững của 

đất nước. 

 

 Phân tích tình hình tài chính công ty: 

 Tốc độ tăng trưởng: 

Tồn kho: 

- Tồn kho năm 2011 của công ty đạt 247,8 tỷ đồng, tăng tới 

328% so với năm 2010. Tồn kho tăng mạnh do thị trường xây 

dựng và BĐS 2011 gặp nhiều khó khăn. Quý 1/2012, công ty 

đã chủ động cắt giảm sản lượng sản xuất mới và đẩy mạnh 

việc bán hàng để giải phóng hàng tồn kho. Tồn kho quý 

1/2012 của công ty ở khoảng 192 tỷ đồng, giảm 22% so với 

cuối năm 2011. 

- So với các công ty cùng ngành, giá trị tồn kho của Fecon ở 

mức khá thấp. Tuy nhiên, so sánh tốc độ tăng trưởng qua các 

năm thì tồn kho của Fecon đã tăng cao hơn rất nhiều so với 

các doanh nghiệp cùng ngành. Tồn kho tăng mạnh khiến chi 

phí (bán hàng, lãi vay, quản lý) của công ty cũng tăng theo. 

Điều này sẽ làm giảm hiệu quả kinh doanh của công ty. 

Vốn chủ sở hữu: 

- Quy mô vốn chủ sở hữu của Fecon khá thấp so với các doanh 

nghiệp cùng ngành. Trong khi định hướng chiến lược của 

công ty là tập trung vào phân khúc đòi hỏi hàm lượng công 

nghệ cao và phải đầu tư nhiều vào máy móc thiết bị hiện đại. 

Do đó, áp lực nguồn vốn tài trợ cho các công trình, dự án của 

công ty là rất lớn.  

- Tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu bình quân giai đoạn 2009 

– 2011 của công ty lên tới 105%/năm, cao hơn rất nhiều so 
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Tăng trƣởng doanh thu qua các năm (%) 

 
 

Tăng trƣởng lợi nhuận sau thuế qua các năm (%) 

 
 

Tăng trƣởng chi phí của FCN qua các năm (%) 

 

với các doanh nghiệp cùng ngành. Nguyên nhân là do vốn 

ban đầu khi mới thành lập năm 2004 của công ty là rất thấp, 

chỉ khoảng 5 tỷ đồng. Trải qua gần 8 năm hoạt động, công ty 

đã thực hiện 8 lần tăng vốn. Quy mô vốn điều lệ của công ty 

tăng từ 5 tỷ đồng năm 2004  lên 138 tỷ đồng vào năm 2012. 

Doanh thu: 

- Tăng trưởng doanh thu bình quân giai đoạn 2009 – 2011 của 

Fecon đạt khoảng 77%/năm. Doanh thu năm 2011 của công 

ty đạt khoảng 914,6 tỷ đồng, tăng 155% so với năm 2011. 

- Doanh thu quý 1/2012 và quý 2/2012 lần lượt đạt 280,3 tỷ 

đồng và 220 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu 6 tháng đầu năm 

2012 ước đạt trên 500 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch 

doanh thu năm 2012. Đây là kết qủa rất khả quan của công ty. 

- So với các công ty ngành xây lắp, tăng trưởng doanh thu bình 

quân qua các năm của Fecon có cao và ổn định hơn. Tăng 

trưởng doanh thu năm 2011 của Fecon cao gấp 4 – 7 lần so 

với một số công ty cùng ngành.  

Lợi nhuận: 

- Tăng trưởng lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế bình quân 

giai đoạn 2009 – 2011 của Fecon lần lượt đạt 63%/năm và 

59%/năm. Lợi nhuận gộp năm 2011 của công ty đạt khoảng 

197,7 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2010. Lợi nhuận sau thuế 

năm 2011 của công ty đạt khoảng 65,6 tỷ đồng, giảm 27% so 

với năm 2010. 

- Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của công ty ước đạt 52 

tỷ đồng, hoàn thành 55% kế hoạch năm 2012. 

- So với các công ty trong ngành, tăng trưởng lợi nhuận của 

Fecon cao hơn bình quân ngành. Cụ thể, tăng trưởng lợi 

nhuận gộp bình quân giai đoạn 2009 – 2011 của Fecon đạt 

63%/năm, cao hơn so với mức tăng trưởng lợi nhuận gộp 

bình quân của BCE (40%), BT6 (33%), CTD (30%) và chỉ thấp 

hơn HBC (91%). 

Chi phí: 

- Chi phí của công ty tăng rất mạnh qua các năm. Tăng trưởng 

giá vốn hàng bán bình quân giai đoạn 2009 – 2011 của Fecon 

lên tới 72%/năm. Giá vốn hàng bán năm 2011 của công ty đạt 

693,2 tỷ đồng, tăng tới 167% so với năm 2010. Các khoản chi 

phí khác cũng có mức tăng trưởng rất mạnh. Tăng trưởng chi 

phí tài chính bình quân đạt 134%/năm trong khi chi phí bán 
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Cơ cấu tài sản của công ty qua các năm 

 
So sánh cơ cấu tài sản quý 1/2012 của FCN so 

với các công ty cùng ngành 
 

 

hàng bình quân tăng tới 2382%/năm.  

- Nguyên nhân chi phí công ty tăng mạnh là do; (1) Áp lực cạnh 

tranh trong phân khúc cung ứng cọc bê tông khá gay gắt buộc 

công ty phải giảm giá bán hoặc tăng chi phí bán hàng để cạnh 

tranh. (2) Chi phí đầu vào bao gồm nguyên vật liệu, lãi suất, tỷ 

giá liên tục tăng. (3) Tồn kho năm 2011 ở mức cao làm góp 

phần làm tăng chi phí quản lý và chi phí lãi vay của công ty. 

Tăng trƣởng chi phí qua các năm (%) 

Cơ cấu chi phí 2009 2010 2011 

Giá vốn hàng bán 6% 43% 167% 

Chi phí tài chính 170% 46% 187% 

Chi phí bán hàng -63% 6849% 361% 

Chi phí quản lý 41% 105% 76% 

Tổng chi phí 11% 50% 162% 

 

 Cấu trúc tài chính: 

Cơ cấu tài sản: 

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn và dài hạn trên tổng tài sản của 

công ty khá cân bằng qua các năm. Tỷ lệ tài sản ngắn 

hạn/tổng tài sản của Fecon bình quân ở khoảng 52%, còn lại 

là tài sản dài hạn. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn của công ty, 

tồn kho và khoản phải thu chiếm tỷ trọng khá lớn. Cụ thể, tỷ 

trọng tồn kho trên tài sản ngắn hạn tính đến quý 1/2012 là 

36% trong khi tỷ trọng khoản phải thu ở khoảng 36%. 

- Cơ cấu tài sản của công ty khá khác biệt so với các công ty 

xây lắp cùng ngành. Cụ thể, tỷ trọng tài sản ngắn hạn của các 

công ty xây lắp thường chiếm tỷ trọng rất lớn, khoảng 80 – 

85% tổng tài sản. Nguyên nhân là các công ty xây lắp chủ yếu 

thi công công trình nên được thanh toán thành nhiều đợt và 

theo tiến độ thi công. Do đó, các khoản phải thu ngắn hạn 

thường chiếm tỷ trọng rất lớn. Đối với Fecon, bắt đầu từ năm 

2011, công ty đã đầu tư rất lớn vào tài sản cố định, đặc biệt là 

các máy móc – thiết bị phục vụ cho công tác khảo sát và thi 

công cọc. Hầu hết các thiết bị này có xuất xứ từ Nhật Bản nên 

đảm bảo được chất lượng cũng như tính ưu việt trong thi 

công. Đây được xem như là một lợi thế cạnh tranh rất lớn của 
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 Công ty cổ phần 

Cao su Đồng Phú  

(HOSE : DPR) 

 
 
Cơ cấu nguồn vốn của công ty qua các năm 

 
 

So sánh cơ cấu nguồn vốn của các công ty trong 
ngành xây lắp 

 

công ty trong thời gian tới. 

Cơ cấu nguồn vốn: 

- Cơ cấu nguồn vốn bình quân trong giai đoạn 2008 đến nay 

của Fecon bao gồm 65% nợ phải trả và 35% vốn chủ sở hữu. 

Trong cơ cấu nợ phải trả, tỷ trọng các khoản vay ngắn hạn 

đang có xu hướng tăng lên trong khi tỷ trọng các khoản vay 

dài hạn lại có xu hướng giảm. 

- So với các công ty cùng ngành, tỷ lệ vay nợ trên tổng nguồn 

vốn của công ty khá cao. Điều này xuất phát từ 2 nguyên 

nhân chính: (1) Công ty đang trong giai đoạn đầu tư, mở rộng 

sản xuất nên nhu cầu mua sắm máy móc thiết bị là rất lớn. (2) 

Khả năng tiếp cận được vốn vay ngân hàng nhờ xếp hạng tín 

nhiệm loại A. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường xây dựng – 

Bất động sản vẫn còn gặp khó khăn, lãi suất đang ở mức cao 

sẽ gây áp lực lên công ty.  

Hiệu quả hoạt động: 

- Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất sinh lợi trên 

vốn chủ sở hữu (ROE) có chiều hướng giảm mạnh trong năm 

2011. Cụ thể, ROA năm 2011 của công ty chỉ ở khoảng 8%, 

thấp hơn nhiều so với ROA năm 2010 (25%). ROE năm 2011 

cũng chỉ ở mức 25% so với mức 44% của năm 2010. Điều 

này do tồn kho tăng mạnh. Chi phí tăng cao đã bào mòn lợi 

nhuận của công ty. 

-  Mặc dù tỷ suất sinh lợi của công ty có giảm, tuy nhiên, so với 

các công ty cùng ngành thì Fecon vẫn là công ty hoạt động 

hiệu quả. ROA và ROE năm 2011 của FCN lần lượt ở khoảng 

8% và 25%, cao hơn so với ROA và ROE bình quân ngành 

(lần lượt khoảng 6% và 17%). 
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 Công ty cổ phần 

Cao su Đồng Phú  

(HOSE : DPR) 

 

 Chiến lƣợc phát triển của công ty trong thời gian tới: 

Định hƣớng chiến lƣợc: 

Công ty triển khai chiến lược khác biệt hóa bằng cách tập trung vào 

ngành kinh doanh cốt lõi của công ty là kỹ thuật nền móng và công 

trình ngầm. 

- Tầm nhìn đến 2015 trở thành doanh nghiệp hàng đầu về nền 

móng tại Việt Nam. 

- Tầm nhìn đến 2025 trở thành doanh nghiệp hàng đầu về nền 

móng và công trình ngầm tại Việt Nam. 

 

Triển khai chiến lƣợc: 

- Tiếp tục phát triển đội ngũ nhân lực có trình độ, chuyên môn 

cao thông qua việc hợp tác đào tạo quốc tế, cử nhân viên đi 

đào tạo ở nước ngoài. 

- Triển khai liên kết, hợp tác với các đối tác nước ngoài. Đây là 

những công ty hoạt động lâu năm trong lĩnh vực xây dựng, 

đặc biệt là xây dựng nền móng và các công trình ngầm như 

Tập đoàn thép JFE, Tập đoàn Chikami Miltec Inc (Nhật 

Bản)… 

- Đẩy mạnh đầu tư vào máy móc và công nghệ để trở thành 

một công ty chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh 

vực nền móng và thi công công trình ngầm. 

- Công ty đang tập trung nghiên cứu và cử chuyên gia đi học 

hỏi lĩnh vực kinh doanh công trình ngầm và không gian ngầm. 

Đây là lĩnh vực rất khó nhưng mang lại giá trị gia tăng rất lớn. 

Mặt khác, triển vọng của lĩnh vực này trong thời gian tới ở Việt 

Nam rất lớn do quỹ đất ở các thành phố đang bị thu hẹp dần 

và nhu cầu giao thông dưới lòng đất đang ngày càng bức 

thiết. 

- Tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán để tăng 

cường khả năng huy động vốn tài trợ cho các công trình, dự 

án lớn của công ty trong thời gian tới.  

 

Kế hoạch tài chính giai đoạn 2012 – 2015: 

Căn cứ vào chiến lược và các kế hoạch triển khai, dự kiến tình hình 

tài chính của công ty trong giai đoạn 2012 – 2015 như sau: 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 2012 2013 2014 2015 
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 Công ty cổ phần 

Cao su Đồng Phú  

(HOSE : DPR) 

Tổng tài sản 1.010 1.060 1.080 1.150 

Vốn điều lệ 138 189 250 300 

Doanh thu 960 1.000 1.105 1.210 

Lợi nhuận sau thuế 96 99 129 150 

 

Cơ sở đảm bảo kế hoạch tài chính của công ty: 

Đvt: tỷ đồng 

 Hoạt động 
Doanh 

thu 2011 

Doanh thu dự kiến 

2012 2013 

Các dự án đang thực hiện 913 564 - 

Các dự án xử lý nền 591 424 - 

Các dự án cung cấp và thi công 

cọc 

302 135 - 

Các dịch vụ khác 20 5 - 

Các dự án chuẩn bị thực hiện  396 1.000 

Các dự án xây dựng Nhà máy - 258 650 

Các công trình hạ tầng - 99 300 

Các công trình đô thị - 39 50 

Tổng cộng 913 960 1.000 

 

 Phân tích giá cổ phiếu FCN: 

Phƣơng pháp tính giá: 

- Phương pháp 1: Giá trị sổ sách (BV): 

Tại thời điểm 31/03/2012, tổng vốn đầu tư đã góp của các cổ đông là 

138.051.620.000 đồng, tương ứng 13.805.162 đồng. Tổng vốn chủ 

sở hữu tính đến 31/03/2012 là 296.853.049.527 đồng.  

Giá trị sổ sách 
cổ phiếu 

Nguồn vốn chủ 
sở hữu = 296.853.049.527 = 21.503 

Số cổ phần lưu 
hành nội bộ - 
Cổ phiếu quỹ 

13.805.162 - 0 

 

đồng/cổ 
phiếu 

 

- Phương pháp 2: Tính P/E bình quân: 

P/E được tính toán dựa trên P/E bình quân của một số doanh nghiệp 

trong ngành xây lắp có nhiều sự tương đồng nhất với Fecon: 
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 Công ty cổ phần 

Cao su Đồng Phú  

(HOSE : DPR) 

Mã 
CP 

Tên doanh nghiệp 
Tỷ 

trọng 
vốn hóa 

Giá 
(20/07
/2012) 

EPS 
4 

Quý 
gần 
nhất 

P/E 
(tính 
theo 
trọng 

số vốn 
hóa) 

BCE 
CTCP Xây dựng và 
Giao thông Bình 
Dương 

10% 8.900  1.677  0,52  

BT6 CTCP Beton 6 10% 7.900  917     0,83  

CTD 
CTCP Xây dựng 
Cotec 

56% 36.000  6.767  2,98  

HBC 
CTCP Xây dựng và 
Kinh doanh Nhà Hòa 
Bình 

24% 17.700  6.988  0,62  

  

100% 
  

4,96  

Số cổ phiếu lưu hành bình quân 4 quý gần nhất của Fecon: 

12.240.071 cổ phiếu. 

Lợi nhuận sau thuế 4 quý gần nhất của Fecon: 101.621.956.846 

đồng. 

EPS 4 quý gần nhất của Fecon: 8.302 đồng. 

P/E bình quân theo tỷ trọng vốn hóa của một số công ty trong ngành 

khoảng: 4,96. 

Mức giá tham khảo cổ phiếu FCN theo phương pháp P/E là: 41.177 

đồng/cổ phiếu. 

- Phương pháp 3: Tính P/B bình quân: 

P/B được tính toán dựa trên P/B bình quân của một số doanh nghiệp 

trong ngành xây lắp có nhiều sự tương đồng nhất với Fecon: 

Mã 
CP 

Tên doanh nghiệp 

Tỷ 
trọng 
vốn 
hóa 

Giá 
(20/07
/2012) 

BV tính 
đến 

31/03/20
12 

P/B 
(tính 
theo 
trọng 

số vốn 
hóa) 

BCE 
CTCP Xây dựng và 
Giao thông Bình 
Dương 

10% 8.900  12.884  0,07  

BT6 CTCP Beton 6 10% 7.900  13.411     0,06  

CTD 
CTCP Xây dựng 
Cotec 

56% 36.000  46.879  0,43  

HBC 
CTCP Xây dựng và 
Kinh doanh Nhà 
Hòa Bình 

24% 17.700  39.204  0,11  

  

100% 
  

0,67 



 

 

BÁO CÁO CẬP NHẬT 
 

 

09/05/2011 

09/05/2011 

 

 

10 

www.fpts.com.vn 

FCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ty cổ phần Cao su Đồng Phú  (HOSE : DPR)      

    

 Công ty cổ phần 

Cao su Đồng Phú  

(HOSE : DPR) 

Giá trị sổ sách của Fecon tại 31/03/2012: 21.503 đồng/cổ phiếu. 

P/B bình quân theo tỷ trọng vốn hóa của một số công ty trong ngành 

khoảng: 0,67. 

Mức giá tham khảo cổ phiếu FCN theo phương pháp P/B là: 14.407 

đồng/cổ phiếu. 

 

Kết luận: 

Tính giá cổ phiếu FCN căn cứ vào tỷ trọng của 3 phương pháp. Theo 

đó, giá cổ phiếu FCN được xác định bình quân như sau: 

PFCN = (21.503+*45%)+(41.177*20%)+(14.407*35%) = 22.954  

  

100% đồng/cp 

Nhƣ vậy, nếu tính theo phƣơng pháp so sánh, giá tham khảo cổ 

phiếu FCN ở vào khoảng 22.954 đồng/cố phiếu. Mức giá này 

thấp hơn 4,3% so với mức giá tham chiếu trong phiên giao dịch 

đầu tiên (24/07/2012) của cổ phiếu FCN (24.000 đồng/cổ phiếu). 

 

 Nhận định chung: 

- CTCP kỹ thuật nền móng và công trình ngầm Fecon có lợi thế 

hoạt động trong phân khúc rất hẹp của lĩnh vực xây dựng đó 

là thi công nền móng và công trình ngầm. Đây là lĩnh vực đòi 

hỏi chuyên môn và kỹ thuật cao. Tỷ suất lợi nhuận của phân 

khúc này cũng cao hơn so với các đơn vị chỉ thi công các 

hạng mục công trình từ mặt đất trở lên. 

- Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của Fecon cũng rất chắc chắn 

và cao hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành. Quan sát 

tình hình hoạt động từ năm 2010 đến nay, hầu hết các doanh 

nghiệp xây dựng và bất động sản đều bị ảnh hưởng do tình 

hình kinh tế bất ổn. Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu và lợi 

nhuận của Fecon vẫn duy trì ở mức cao. Nguyên nhân chính 

là nhờ công ty hoạt động trong một phân khúc hẹp nhưng rất 

quan trọng và thiết yếu của lĩnh vực xây dựng. 

- Triển vọng tăng trưởng trong lĩnh vực kinh doanh của công ty 

là rất lớn do; (1) Nhu cầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng của Việt 

Nam vẫn còn rất lớn, đặc biệt là các công trình ngầm như: các 

tuyến tàu điện ngầm, bãi đỗ xe ngầm… (2) Hầu hết các chủ 

đầu tư quan tâm nhiều đến công tác khảo sát nền móng đều 

là những công ty hoạt động chuyên nghiệp, có quy mô lớn. Do 
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 Công ty cổ phần 

Cao su Đồng Phú  

(HOSE : DPR) 

đó, Fecon có cơ hội để thực hiện những dự án có giá trị đầu 

tư lớn. Ngoài ra, do tính chất kéo dài của dự án sẽ đảm bảo 

được nguồn thu ổn định cho công ty.  

- Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của công ty là tiềm lực tài chính. 

Quy mô vốn cổ phần của công ty khá thấp trong khi đây là lĩnh 

vực đòi hỏi sự đầu tư lớn về máy móc thiết bị cũng như đội 

ngũ kỹ sư, chuyên gia giỏi. Do đó, công ty sẽ phần nào gặp 

khó khăn khi triển khai các kế hoạch dài hạn cũng như tài trợ 

cho các dự án thi công công trình. 

- Khả năng kiểm soát chi phí của Fecon chưa hiệu quả khi giá 

vốn hàng bán và nhiều loại chi phí khác như chi phí lãi vay, 

quản lý, bán hàng liên tục tăng mạnh. Đặc biệt, trong hoạt 

động sản xuất và cung ứng cọc bê tông, lĩnh vực hoạt động 

đóng góp 33% tổng doanh thu cho công ty. Đây là lĩnh vực có 

tỷ suất sinh lời thấp và tiêu tốn khá nhiều chi phí của công ty.  

- Với việc hoàn thành hơn 55% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 

trong 6 tháng đầu năm, khả năng lợi nhuận sau thuế 2012 ở 

khoảng 96 tỷ đồng của công ty là hoàn toàn khả quan. Như 

vậy, EPS dự kiến cuối năm của công ty khoảng 7.843 đồng. 

Với mức giá tham chiếu dự kiến vào ngày 24/07/2012 là 

24.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này tuy có cao hơn khoảng 

4% so với tính toán của chúng tôi, nhưng với triển vọng tăng 

trưởng tốt, P/E dự phóng đến cuối năm 2012 của công ty là 

3,06. Đây là mức thấp và rất hấp dẫn để đầu tư. 
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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, CTCP Chứng khoán FPT nắm giữ 0 cổ phiếu của doanh nghiệp này. Chuyên viên phân tích 
thực hiện báo cáo 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 đƣợc xem tại 
https://ezsearch.fpts.com.vn hoặc sẽ đƣợc cung cấp khi có yêu cầu chính thức. 
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ĐT:  (84.8) 6 290 8686 

Fax: (84.8) 6 291 0607 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 

Chi nhánh Tp. Đà Nẵng 

124 Nguyễn Thị Minh Khai – Quận Hải 

Châu, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam 

ĐT:  (84.511) 3553 666 

Fax: (84.511) 3553 888 

 

 
 
 

 

 

https://ezsearch.fpts.com.vn/

