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Thông tin cổ phiếu 

Giá hiện tại (24/07):                      8.700 vnđ 

Giá thấp nhất trong 52 tuần         6.200 vnđ 

Giá cao nhất trong 52 tuần         13.900 vnđ 

KLGD BQ 30 phiên gần nhất     162.178 CP 

Cổ phiếu lưu hành                15.911.988 CP 

Vốn điều lệ                                150 tỷ đồng 

Vốn hóa thị trường               138,72 tỷ đồng 

(24/07/2012)          

 
 

 
 

 
 

 

 

 
BÁO CÁO VỀ BUỔI GẶP GỠ  
CTCP Đầu tư và Thương mại Intraco 
 

Ngày 18/07/2012, chúng tôi đã có buổi làm việc với đại diện công bố thông tin 

tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Intraco (HOSE: DIC). 

Dưới đây là tóm tắt nội dung thảo luận. 
 
 
 

Nội dung trao đổi: 

 Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 

 Tiến độ thực hiện các dự án 

 Kế hoạch kinh doanh sắp tới và triển vọng lợi nhuận 2012 

 

 Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012: 

Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 của công ty không khả 

quan. Lợi nhuận đạt được thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. 

Một số nguyên nhân tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của 

công ty gồm: 

- Thị trường xây dựng và bất động sản trong nước gặp khó khăn. 

- Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh do tỷ giá USD/VND 

ổn định trong 6 tháng đầu năm. 

- Chi phí lãi vay tiếp tục tăng mạnh do lãi suất vẫn ở mức cao. 

- Do yếu tố mùa vụ nên doanh thu chỉ đạt hơn 40% so với kế 

hoạch.  

 

Tồn kho 6 tháng đầu năm là 82 tỷ đồng: 

 

Cơ cấu hàng tồn kho của công ty tính đến 30/6/2012 
 

- Tồn kho của công ty tính đến 30/06/2012 là hơn 82 tỷ đồng, giảm 

    Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Intraco            
      Ngành : Xây dựng – Bất động sản                    Cập nhật ngày : 24/07/2012
                         
 

Màu trắng, size 15, Bold 

Size 18 , Bold, Màu xanh 

dương đậm 

Diễn biến giá DIC 

Cơ cấu cổ đông tính đến 

31/12/2011 

 

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 

DIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    

 Công ty cổ phần 

Cao su Đồng Phú  

(HOSE : DPR) 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Biểu đồ doanh thu của công ty theo 
quý 

 

Đvt: triệu đồng 

Biểu đồ doanh thu từ hoạt động tài 

chính của công ty theo quý  

 

 

Đvt: triệu đồng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% so với thời điểm 31/03/2012 và giảm 5% so với cùng kỳ 

năm trước. 

- Trong cơ cấu hàng tồn kho, sắt thép (nhập khẩu) là 46,8 tỷ đồng, 

chiếm 57%; gỗ là 25,8 tỷ đồng, chiếm 31%; Clinker là 8,8 tỷ 

đồng, chiếm 11%. 

 

Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 662,7 tỷ đồng: 

- Doanh thu thuần quý 2/2012 của công ty đạt 297,68 tỷ đồng, 

giảm 18% so với quý 1. Nguyên nhân là do Đài Loan, nước nhập 

khẩu chính sản phẩm Clinker của công ty, đang trong thời kỳ 

mưa bão nên sản lượng tiêu thụ giảm. Doanh thu thuần 6 tháng 

đầu năm đạt 662,7 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước 

và hoàn thành được 41% kế hoạch doanh thu cả năm 2012. 

- Sản lượng Clinker xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 587,41 

triệu tấn, tương đương khoảng 400 tỷ đồng. Khoản thu này đã 

đóng góp tới 60% tổng doanh thu của công ty. Bangladesh và 

Đài Loan là 2 thị trường nhập khẩu Clinker chính của công ty. 

 

Doanh thu từ hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm giảm mạnh: 

- Doanh thu từ hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm chỉ đạt 2,23 tỷ 

đồng, giảm 86% (tương đương 13,5 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 

trước. Nguyên nhân là do tỷ giá USD/VND 6 tháng đầu năm 

2012 ổn định nên công ty không ghi nhận thêm khoản thu nào từ 

hạch toán chênh lệch tỷ giá. 

 

Chi phí lãi vay 6 tháng đầu năm là 24,3 tỷ đồng: 

- Giá trị các khoản vay của công ty 6 tháng đầu năm 2012 ở 

khoảng 240 – 260 tỷ đồng. Hầu hết các khoản vay được công ty 

sử dụng để bổ sung vốn lưu động. Lãi suất các khoản vay của 

công ty trong 6 tháng đầu năm giao động trong khoảng 12 – 

18%/năm. BIDV và An Bình là 2 ngân hàng cho vay chính của 

công ty với giá trị các khoản vay lần lượt là 100 tỷ đồng và 140 – 

160 tỷ đồng. Lãi suất cho vay của BIDV giao động trong khoảng 

12 – 15%/năm trong khi lãi suất cho vay của ngân hàng An Bình 

giao động trong khoảng 15 – 18%/năm. 

- Chi phí lãi vay quý 2/2012 của công ty là 12,45 tỷ đồng, tăng 5% 

so với quý 1. Chi phí lãi vay 6 tháng đầu năm 2012 là 24,3 tỷ 

đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu các 
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Biểu đồ lợi nhuận sau thuế của công 

ty theo quý  

 
Đvt: triệu đồng 

 

Tỷ suất lợi nhuận của công ty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

khoản mục chi phí của công ty, chi phí lãi vay chiếm tới 60%. 

Điều này cho thấy, chi phí lãi vay đang tạo áp lực rất lớn lên công 

ty và là nhân tố chính bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp. 

 

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 2,75 tỷ đồng: 

- Lợi nhuận sau thuế quý 2 của công ty chỉ đạt hơn 1,04 tỷ đồng, 

giảm 39% so với quý 1. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm chỉ 

đạt 2,75 tỷ đồng, giảm tới 75% so với cùng kỳ năm trước và mới 

chỉ hoàn thành được 11% kế hoạch lợi nhuận của năm 2012. 

- Tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận sau thuế của công ty 

khá thấp và liên tục giảm quá các năm qua. Cụ thể, tỷ suất lợi 

nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế lũy kế (4 quý gần nhất) đến quý 

2/2012 của công ty lần lượt ở khoảng 6% và 1%.  

- So sánh với một số công ty cùng ngành thì tỷ suất lợi nhuận gộp 

và tỷ suất lợi nhuận sau thuế của DIC khá thấp. Cụ thể: 

 
DIC BT6 ACC CTV VCG 

Tỷ suất lợi nhuận 
gộp 

6% 18,56% 22,60% 23,70% 14,50% 

Tỷ suất lợi nhuận 
sau thuế 

1,12% 2,25% 18,26% 2,80% 1,32% 

So sánh tỷ suất lợi nhuận của công ty so với một số doanh nghiệp cùng 

ngành. 

 

 Tiến độ thực hiện các dự án của công ty: 

Nhìn chung, công ty có chủ trương tạm ngưng hoặc chủ động thoái 

vốn ở các dự án bất động sản do thị trường diễn biến xấu.  

Đối với dự án xi măng Hữu Nghị. Do thị trường biến động trái ngược với 

tính toán ban đầu nên công ty dự kiến sẽ thay đổi công năng của nhà 

máy xi măng. Theo đó, công ty sẽ chuyển sang sản xuất sản phẩm thay 

thế nhưng vẫn không làm thay đổi kết cấu nhà máy cũng như máy móc 

thiết bị phục vụ cho sản xuất. Theo công ty, dự án này sẽ được hoàn 

thành vào cuối năm 2012 và chính thức hoạt động kể từ năm 2013.  

Mặc dù công ty chưa công bố chi tiết thay đổi của dự án nhưng đại diện 

của công ty cho biết chi phí đầu tư cho dự án không thay đổi so với kế 

hoạch ban đầu. Sản phẩm thay thế được đánh giá cao nhờ có thị trường 

tiêu thụ ổn định. Dự kiến lợi nhuận sẽ bắt đầu được ghi nhận kể từ năm 

2013. 

Dưới đây là Bảng cập nhật tiến độ các dự án của công ty tính đến quý 

2/2012: 
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Dự án Tiến độ triển khai 

Khu công nghiệp xen 

kẽ khu dân cư Xuân 

Thới Thượng 

- Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 

1/2000 cho khu công nghiệp và đồ án 

1/500 cho khu dân cư.  

- Đang hoàn thành thủ tục pháp lý về 

quy hoạch. 

Khu cao ốc Trung 

tâm thương mại Trần 

Hưng Đạo, Q1 

- Dự kiến thoái vốn. 

Khu dân cư Xuân 

Thới Sơn 

- Thu hồi khoản đã tạm ứng là 18,9 tỷ 

đồng cùng lãi vay và phạt hợp đồng. 

Dự án xi măng Hữu 

Nghị 2 

- Chuyển đổi công năng để tạo ra sản 

phẩm thay thế xi măng. 

 

 Kế hoạch kinh doanh sắp tới và triển vọng lợi nhuận 2012: 

Đánh giá thị trường tiêu thụ sẽ tiếp tục gặp khó khăn đến hết năm 

2012, công ty đã có một số điều chỉnh kế hoạch kinh doanh như 

sau: 

Doanh thu 2012 có thể đạt 90 – 100% kế hoạch: 

- Doanh thu 6 tháng đầu năm mới chỉ hoàn thành được 41% kế 

hoạch năm. Theo công ty, sản lượng xuất khẩu sẽ tăng mạnh 

vào quý 3 và quý 4 (do yếu tố mùa vụ) nên doanh thu thực tế 

2012 có thể hoàn thành được 90 – 100% kế hoạch đặt ra. Xuất 

khẩu vẫn là hoạt động then chốt đóng góp trên 60% doanh thu 

cho công ty. 

- Công ty đang có kế hoạch xuất khẩu đá vôi sang thị trường Đài 

Loan. Nếu thành công, dự kiến công ty sẽ bắt đầu xuất khẩu đá 

vôi từ tháng 8/2012. Doanh số dự kiến từ việc xuất khẩu đá vôi ở 

khoảng 40 – 50 tỷ đồng/tháng. 

 

Chủ trương tiết giảm chi phí: 

- Kể từ tháng 4/2012, công ty đã tiếp cận được các khoản vay với 

lãi suất trong khoảng 12 – 15%/năm. Do đó, chi phí lãi vay 6 

tháng cuối năm của công ty dự kiến sẽ giảm được khoảng 20% 

so với 6 tháng đầu năm. Như vậy, chi phí lãi vay 6 tháng cuối 

năm dự kiến ở khoảng gần 20 tỷ đồng. 

- Công ty đang có chủ trương tái cơ cấu lại bộ máy nhân sự theo 
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hướng tinh gọn hơn. Ngoài ra, cuối năm là dịp cao điểm xuất 

khẩu clinker nên dự kiến công ty sẽ giảm được chi phí bán hàng 

do không bị đối tác ép giá hay yêu cầu phải tăng chiết khấu bán 

hàng. Như vậy, công ty có thể giảm được 10% chi phí bán hàng 

và chi phí quản lý doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm 2012. 

 

Dự kiến lợi nhuận sau thuế 2012 chỉ hoàn thành được 50 – 60% kế 

hoạch: 

- Với việc dự kiến những khó khăn sẽ tiếp tục kéo dài đến hết năm 

2012, công ty có chủ trương điều chỉnh lại kế hoạch lợi nhuận 

năm. Theo đó, lợi nhuận sau thuế 2012 theo kế hoạch mới dự 

kiến sẽ khoảng từ 12 – 14 tỷ đồng, tức bằng 50 – 60% kế hoạch 

đặt ra hồi đầu năm. 

- Nếu thoái vốn thành công từ dự án Khu cao ốc Trung tâm 

thương mại Trần Hưng Đạo (Quận 1) và Khu dân cư Xuân Thới 

Sơn, công ty sẽ ghi nhận thêm một khoản lợi nhuận do chênh 

lệch trong hoạt động đầu tư. Điều này sẽ góp phần cải thiện 

được kết quả lợi nhuận của công ty. Tuy nhiên, khả năng thành 

công còn phụ thuộc rất lớn vào tình hình của thị trường các 

tháng cuối năm và khả năng công ty có thể tìm kiếm được đối 

tác có đầy đủ năng lực tài chính. 

 

 Nhận định chung: 

- Nhìn chung, do ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ trong và ngoài 

nước nên tình hình kinh doanh của công ty 6 tháng đầu năm 

không được khả quan. Căn cứ vào triển vọng kinh tế và triển 

vọng ngành 6 tháng cuối năm thì dự kiến công ty rất khó hoàn 

thành được kế hoạch lợi nhuận của năm 2012 là 24 tỷ đồng.  

- Nếu chỉ dựa vào nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh chính 

của công ty như xuất khẩu hay cung ứng nguyên vật liệu nhập 

khẩu thì lợi nhuận năm 2012 của công ty chỉ ở khoảng 12 – 14 tỷ 

đồng, tương đương 50 – 60% kế hoạch. Theo đó, EPS cuối năm 

của công ty sẽ ở khoảng 754 – 880 đồng. Với mức giá giao dịch 

hiện tại là 8.700 đồng/cổ phiếu, P/E cuối năm của cổ phiếu DIC 

sẽ ở trong khoảng 9,89 – 11,54 lần. Đây là mức giá khá cao và 

khó hấp dẫn nhà 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 10 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 được xem tại 
https://ezsearch.fpts.com.vn hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức. 
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