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Diễn biến giá cổ phiếu IMP 

 

Thông tin giao dịch   

Giá cao nhất 52 tuần (đ/cp) 49,200 

Giá thấp nhấp 52 tuần (đ/cp) 34,300 

Số lượng CP niêm yết (CP) 15,214,50

0 Số lượng CP lưu hành (CP) 14,914,50

0 KLGD ngày bình quân 3 tháng(CP) 3,869 

% sở hữu nước ngoài 49% 

% giới hạn sở hữu nước ngoài 49% 

Vốn điều lệ (tỷ đồng) 152 

Vốn hóa thị trường (tỷ đồng) 574.21 

 

Chỉ tiêu  2010 2011 KH2012 

Doanh thu thuần 764 776       890 

Lợi nhuận gộp 353 388 N/A 

Lợi nhuận trước 
thuế 

98 110 115 

Lợi nhuận sau 
thuế 

80 78 N/A 

Tỷ lệ lãi gộp 46% 50% N/A 

Tỷ lệ lãi sau thuế 11% 10% N/A 

EPS (đồng/cp) 6,934 5,073 N/A 

P/E    7.6 N/A 

ROE 14% 12% N/A 

 

Danh sách cổ đông             Tỷ lệ  

Tổng công ty Dược VN 27.93% 

FTIF 9.98% 

KWE Beteiligungen AG 7.45% 

Balestrand Limited 7.10% 

Quỹ ĐTCK Y tế Bản Việt 5.55% 

 
Nguyễn Thị Huyền Dương 
Chuyên viên phân tích 
Email: duongnth@fpts.com.vn 
Điện thoại : (84) – 8 6290 8686 – Ext : 7598 
 
 

Ngày 15/10/2012, chúng tôi đã có buổi làm việc với đại diện công bố thông 

tin Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM tại văn phòng Công ty. Dưới 

đây là nội dung thảo luận 

Tóm lược thông tin nổi bật:  

 Công ty thay đổi chính sách bán hàng, chiết khấu trên doanh thu thay 

vì đưa vào chi phí bán hàng, nên doanh thu công ty không tăng 

trưởng, nhưng lợi nhuận ròng vẩn đạt mức tăng 2.2% so với cùng kỳ. 

 Kế hoạch hàng năm đều được công ty xây dựng trên cơ sở thận 

trọng, do đó khả năng hoàn thành kế hoạch hàng năm công ty đều rất 

cao. Ước tính cả năm 2012, doanh thu và lợi nhuận ròng đạt tương 

ứng 98% và 101% kế hoạch năm. 

 Nhà máy thuốc tiêm Penicilin dự kiến đóng góp 10% doanh thu công 

ty trong năm 2013 và sẽ là nhân tố chính giúp tăng trường doanh thu 

công ty trong thời gian 5 năm tới. 

 Thế mạnh của IMP là việc phân phối thuốc ở hệ thống bệnh viện, 

chiếm 50% tổng doanh thu của công ty, tuy nhiên kênh phân phối này 

lại tiềm ẩn rủi ro do thời gian chiếm dụng vốn cao từ 6 – 9 tháng.  

Khuyến nghị   

Ngành dược phẩm là ngành chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước, đồng 

thời rào cản gia nhập ngành lớn. Với các công ty dược lâu năm và xây 

dựng được thương hiệu cũng như hệ thống phân phối ổn định như IMP, 

hoạt động kinh doanh đã được đưa vào chu kỳ hoạt động ổn định và bền 

vững, do đó sẽ ít bị tác động từ các yếu tố bên ngoài. Cổ phiếu IMP thích 

hợp cho việc đầu tư dài hạn, tuy nhiên do cơ cấu cổ đông công ty, tổ chức 

chiếm tỷ trọng lớn nên thanh khoản thấp chính là điểm hạn chế của cổ 

phiếu IMP. 

 

 

 

 

 

 Ngành: Y tế - Dược phẩm                                                  Ngày : 17/10/2012 
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Do công ty thay đổi chính sách chiết khấu 
cho khách hàng thay vì đưa vào chi phí bán 
hàng nên doanh thu 6 tháng sụt giảm nhẹ 
0.4% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau 
thuế lãi tăng 2.2% so với cùng kỳ. 

 
 

 
 

 
 

 

 

Kế hoạch công ty được xây dựng trên các 

hợp đồng đã ký kết, nên kế hoạch đưa ra khả 

năng công ty hoàn thành gần như chắc chắn, 

đạt khoảng 870 tỷ doanh thu và 116 tỷ lợi 

nhuận trước thuế, tương đương 98% và 101% 

kế hoạch công ty. 

 

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 của IMP  

                                                                                                          Đơn vị: Tỷ đồng 

 
6T 

2012 

6T 

2011 

%tăng

/ giảm 

KH 2012 % KH 

 

Doanh thu 361 363 -0.4% 890 41% 

Giá vốn 183 177 
   

%Giá vốn/ DTT 51% 49% 
   

Lợi nhuận gộp 179 186 -4.2% 
  

Thu nhập tài chính 5 8 -37% 
  

CP tài chính 5 6  
  

CP lãi vay 0.4 0.5  
  

CP bán hàng & QLDN 120 135 -11% 
  

 

Lợi nhuận ròng 

 
43 

 
42 

 
2.2% 

 
86 

 
50% 

 

                                                 Nguồn: Công ty CP Dược phẩm IMEXPHARM 

Doanh thu công ty 6 tháng đầu năm chỉ sụt giảm nhẹ 0.4% so với cùng kỳ 

năm ngoái, do công ty thay đổi chính sách bán hàng, thực hiện chính sách 

chiết khấu cho người bán, thay vì ghi nhận vào chi phí bán hàng như trước 

đây. Điều này được thể hiện rõ trong việc doanh thu sụt giảm nhẹ so với 

cùng kỳ, đồng thời chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đã 

giảm mạnh gần 11%, giúp cho lợi nhuận ròng 6 tháng đầu năm tăng nhẹ 

2.2% so với cùng kỳ. 

Thu nhập hoạt động tài chính giảm mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu do thu 

nhập từ tiền gửi sụt giảm, cùng đó là việc phải trích lập dự phòng từ đầu tư 

tài chính ngắn hạn và dài hạn (đầu tư cổ phiếu), đã dẫn tới việc thu nhập từ 

hoạt động tài chính gần như không có đóng góp vào kết quả hoạt động 

công ty trong 6 tháng đầu năm. 

Kế hoạch công ty được xây dựng trên quan điểm thận trọng, chủ yếu dựa 

trên các hợp đồng sản xuất đã được ký kết. Do đó việc hoàn thành kế 

hoạch 890 tỷ doanh thu và 86 tỷ lợi nhuận sau thuế gần như nằm trong khả 

năng thực hiện của công ty, thể hiện qua việc kết quả kinh doanh 6 tháng 

đầu năm doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 41% và 50% kế hoạch cả 

năm. Căn cứ trên tình hình thực tế, và ước tính hoạt động kinh doanh, 

doanh thu 9 tháng công ty đạt khoảng 560 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 

trên 65 tỷ tương đương 64% và 75% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ròng 

cả năm. 
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Nhà máy sản xuất thuốc tiêm khác sinh dự 

kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2013, dự kiến 

nếu hoạt động trước thời gian đấu thầu thuốc 

sẽ giúp doanh thu công ty 2013 tăng trưởng 

khoảng 10%. 

 

 

 

 

 

Với kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng ước tính thực hiện như trên, 

cùng đó là việc quý 4 doanh thu thường tăng trưởng đột biến (trong quá 

khứ, doanh thu quý 4 chiếm trên 32% doanh thu cả năm) do tổng kết hoạt 

động kinh doanh các dòng sản phẩm nhượng quyền của công ty (chiếm từ 

20 – 25% tổng doanh thu công ty), chúng tôi ước tính doanh thu  và lợi 

nhuận trước thuế năm 2012 đạt lần lượt khoảng 870 tỷ và 116 tỷ (lợi nhuận 

sau thuế 87 tỷ)  tương đương 98% và 101% kế hoạch cả năm. 

 

Kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng 

Theo thông lệ hàng năm, công ty chỉ tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông 

sau khi kết thúc đại hội cổ đông thường niên, tuy nhiên trong quý 3 năm nay 

công ty đã tiến hành tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 12%/cổ phiếu và cổ 

phiếu thưởng tỷ lệ 10:1 (tổng mức cổ tức dự định chi trả cho năm 2012 là 

22% bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:1), thực hiện chi trả trong 

tháng 12. Mức cổ tức còn lại 10% bằng tiền mặt sẽ chi trả trong năm 2013. 

Lý do chính cho đợt tạm ứng cổ tức bất thường lần này nhằm tận dụng ưu 

đãi miễn thuế thu nhập cá nhân trong năm 2012 cho cổ đông. 

Từ năm 2010 tới nay, mức cổ tức công ty đều trên 20% bằng tiền mặt, với 

kết quả kinh doanh khả quan như đã đề cập ở trên, 10% còn lại sẽ được 

công ty chi trả trong năm 2013, đồng thời khả năng cao mức chi trả cổ tức 

bằng tiền mặt trên 20% vẫn sẽ được áp dụng cho năm 2013. 

 

Tình hình triển khai dự án đầu tư nhà máy Penicilin. 

Hiện tại công ty đang triển khai nhà máy mới Penicilin (sản xuất thuốc tiêm 

kháng sinh, sản phẩm chủ lực của công ty) với tổng số vốn đầu tư là 50 tỷ, 

nhà máy được xây dựng tại Bình Dương, bên cạnh nhà mày Cefalospirin 

(đã vận hành năm 2010) của công ty. Hiện tại nhà máy đã hoàn thành, tuy 

nhiên do đặc điểm ngành dược phẩm, sau khi hoàn thành nhà máy công ty 

phải tiến hành các thủ tục và thông qua các tiêu chuẩn sản xuất thuốc của 

Bộ Y tế ( tiêu chuẩn GMP – thực hành sản xuất thuốc tốt). Do đó, dự kiến 

nhà máy sẽ cho ra sản phẩm vào đầu năm 2013. Nếu thời gian nhà máy 

vận hành sản xuất kịp thời gian các đợt đấu thầu cung cấp thuốc tại các 

bệnh viện, vào thời điểm đầu năm, sẽ giúp doanh thu công ty năm 2013 

tăng trưởng 10% so với năm nay. 

Nhà máy sản xuất thuốc tiêm Penicilin được kỳ vọng là nhân tố tăng trưởng 

doanh thu công ty trong 5 năm tiếp theo, do lợi thế cạnh tranh từ dòng 

thuốc tiêm kháng sinh của công ty so với các công ty dược phẩm khác trên 

thị trường. 
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Đầu tư tài chính ngắn hạn của IMP, đáng 

chú ý nhất là 2 khoản đầu tư vào IMP và 

Bông Bạch Tuyết, trong đó khoản đầu tư và 

dự phòng IMP chiếm tỷ trọng lớn nhất, 

nhưng khả năng thanh lý cần được xem xét 

do IMP đã hủy niêm yết.                                              

 

 

                                                                 

Kế hoạch mở rộng mạng lưới phân phối 

Lợi thế cạnh tranh của các công ty trong ngành dược chủ yếu dựa trên hệ 

thống phân phối, do các dòng sản phẩm khá tương đồng với nhau. Hiện tại, 

thế mạnh của IMP chính là kênh phân phối tại các bệnh viện, với thị trường 

lớn nhất là khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh 

(chiếm lần lượt 50% và 20% tổng doanh thu). Hiện nay công ty đang có kế 

hoạch mở rộng thị trường ra phía Bắc, nhằm tạo đầu ra cho sản phẩm từ 

nhà máy mới và giúp tăng trưởng doanh thu. Đây sẽ là động lực cho sự 

phát triển của công ty, tuy nhiên chi phí bán hàng sẽ là điểm cần lưu ý khi 

công ty thực hiện kế hoạch này. 

 

Các khoản đầu tư tài chính của công ty 

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty chủ yếu là đầu tư vào các 

công ty dược phẩm khác, như công ty cổ phần XNK y tế Domesco, công ty 

cổ phần hóa dược Mekophar, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang và Công ty 

cổ phần Bông Bạch Tuyết... Hầu hết các khoản đều tư của công ty đều phải 

trích lập dự phòng (tổng giá trị đếu tư 6 tháng là 11 tỷ, công ty đã phải lập 

dự phòng 6.5 tỷ) do tình hình u ám của thị trường chứng khoán, tuy nhiên 

đáng chú ý là khoản đầu tư vào CTCP hóa dược Mekophar (MKP) và 

CTCP Bông Bạch Tuyết. Đầu tư vào MKP chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các 

cổ phiếu ngắn hạn (5.5 tỷ trong tổng số 11 tỷ cổ phiếu đầu tư), đồng thời 

cũng là khoản dự phòng giảm giá đầu tư lớn nhất của công ty (3.3 tỷ trong 

6.5 tỷ). Công ty đã chuyển khoản đầu tư MKP từ dài hạn sang ngắn hạn, 

thể hiện ý định sẽ thanh lý cổ phiếu  này khi đều kiện thị trường thuận lợi, 

tuy nhiên MKP đã hủy niêm yết từ cuối tháng 07/2012, do đó việc xác định 

giá trị khoản đầu tư cổ phiếu và khoản dự phòng của IMP đối với cổ phiếu 

MKP là điểm nhà đầu tư cần lưu ý. 

Về khoản đầu tư vào công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết chỉ chiếm tỷ trọng 

nhỏ với giá trị đầu tư trên 200 triệu đồng, tuy nhiên gần như không có khả 

năng thu hồi. IMP giữ lại khoản đầu tư này với mục đích theo dõi hoạt động 

kinh doanh của Bông Bạch Tuyết vì Bông Bạch Tuyết vẫn là nhà cung cấp 

gòn lớn nhất cho công ty hiện nay. 
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THÔNG TIN CHUNG 

Mã CK IMP 

Tên công ty Công ty cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM 

Trụ sở chính    Số 4, Đường 30/4, Cao Lãnh,  Đồng Tháp 

Điện thoại 84-(67) 385 19 41 

Fax 84-(67) 385 31 06 

Email imp@imexpharm.com 

Website http://www.imexpharm.com 

LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH 

 Sản xuất mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm; thiết bị và 

dụng cụ y tế; nguyên liệu bao bì sản xuất thuốc. 

 Sản xuất mua bán, xuất nhập khẩu thuốc y học cổ truyền, mỹ 

phẩm; thực phẩm chức năng; các loại thuốc uống, nước có 

cồn, có gaz, các chất diệt khuẩn, khủ trùng người. 

 Cung cấp các dịch vụ hệ thống kho bảo quản các loại thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc. 

 Nuôi trồng chế biến và mua bán dược liệu. 

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 

 Trở thành công ty sản xuất liên doanh và nhượng quyền 

hàng đầu ngành Dược Việt Nam, là lựa chọn đầu tiên của 

các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia trong việc hợp tác sản 

xuất các sản phẩm liên doanh và nhượng quyền. 

 Giữ vững thương hiệu IMEXPHARM là thương hiệu hàng 

đầu ngành công nghiệp dược Viêt Nam với các sản phẩm 

chất lượng, an toàn và hiệu quả trong điều trị. 

 Phát triển hệ thống phân phối đủ mạnh, chuyên nghiệp để 

cung cấp hàng hóa cho thị trường. 

 

 

 

BÁO CÁO KQKD   

Chỉ tiêu (tr. đồng)  2009 2010 2011 

Doanh thu thuần 660,076 

660,076 

660,076 

763,995 

763,995 

776,365 

Lơị nhuận gộp 293,433 352,896 387,935 

Thu nhập tài chính 11,246 10,140 12,941 

Chi phí tài chính 9,685 8,029 7,178 

LNTT 80,528 98,121 110,488 

LNST 65,707 80,466 77,606 

BẢNG CÂN ĐỐI TS - NV 

Chỉ tiêu (tr. đồng) 2009 2010 2011 

Tiền mặt     135,040 111,007 140,281 

ĐTTC ngắn hạn 12,808 3,601 3,035 

Phải thu ngắn hạn 175,895 199,981 194,275 

Hàng tồn kho 195,921 172,674 222,400 

TS ngắn hạn khác 7,527 10,425 6,769 

Phải thu dài hạn - - - 

TSCĐ&XDCB 152,338 205,073 213,030 

Đầu tư dài hạn 37,649 33,809 33,040 

TS dài hạn khác 14,291 14,430 14,861 

TỔNG TÀI SẢN 731,469 751,000 827,689 

Nợ ngắn hạn 177,375 159,658 116,644 

Nợ dài hạn 10,808 1,706 2,028 

Vốn chủ sở hữu 543,286 589,636 709,018 

Lợi ích CĐTS - - - 

TỔNG NGUỒN VỐN 731,469 751,000 827,689 

CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 

Tỷ suất LN gộp 44% 46% 50% 

Tỷ suất LNST 10% 11% 10% 

ROE% 12% 14% 12% 

ROA% 10% 11% 10% 

Vòng quay tồn kho 2.1 2.2 1.9 

Vòng quay phải thu 4.7 4.1 3.9 

Nợ phải trả/VCSH 0.4 0.3 0.2 

Khả năng TT nhanh 1.9 2.0 2.9 

Khả năng TT tiền mặt 0.8 0.7 1.2 

 

mailto:imp@imexpharm.com
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www: 

 

 

Mã cổ phiếu: IMP 

    

    

     

 

 

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 đang nắm giữ 6 cổ phiếu IMP, riêng chuyên viên phân tích không nắm 

giữ bất kỳ 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.  

 

Bản quyền © 2010 Công ty chứng khoán FPT  
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