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Định giá 2010 2011 2012F 

EPS cơ bản 3.335 929 4.964 

P/E 6,5 8,0 5,0 

P/B 1,6 0,5 1,7 

BV (đ/cp) 15.988 14.649 16.026 

ROE 6% 30% 23% 

ROA 3% 15% 8% 

 

 

Thông tin giao dịch  03/01/2013 

Giá cao nhất 52 tuần (đ/cp)  29.700 

Giá thấp nhấp 52 tuần (đ/cp) 8.400 

Số lượng CP niêm yết (cp) 58.517.747 

Số lượng CP lưu hành (cp) 58.516.542 

KLGD bình quân 3 tháng (cp/ngày) 294.336 

% sở hữu nước ngoài 4,08% 

% giới hạn sở hữu nước ngoài 49% 

Vốn điều lệ (tỷ đồng) 585 

Vốn hóa thị trường (tỷ đồng) 1.381 

Danh sách cổ đông  

(chốt đến 30/09/2012) 
Tỷ lệ % 

Tập đoàn hóa chất VN 51,00% 

FTIF-Templeton Frontier 

Market s fund 
3,75% 

Ban điều hành 0,90% 

Cổ đông khác 44,35% 

Tiếp bước tăng trưởng bên cạnh áp 

lực chi phí khấu hao và lãi vay 

 Casumina là doanh nghiệp có doanh thu hàng năm lớn nhất 

trong 3 doanh nghiệp săm lốp niêm yết và là doanh nghiệp 

xuất khẩu săm lốp đứng thứ 2 tại Việt Nam. Doanh thu xuất 

khẩu hiện nay chiếm từ 20-25% tổng doanh thu của công ty, 

trong đó 70% xuất khẩu sang thị trường Asean, 30% còn lại 

xuất vào thị trường Mỹ, Châu Âu và Châu Phi. Xét về thị phần 

chung các mặt hàng săm lốp, CSM chiếm 33%, DRC chiếm 

25%, SRC chiếm 10%. Riêng săm lốp ô tô và xe máy, CSM 

chiếm 25% thị phần săm lốp ô tô và 35% thị phần săm lốp xe 

máy trên phạm vi cả nước. 

 Kết thúc 9 tháng đầu năm 2012, doanh thu của CSM tăng 

5,8% so với cùng kỳ năm 2011, đạt 2.308 tỷ đồng, tương 

đương 76,9% kế hoạch năm nay. Lợi nhuận trước thuế 

(LNTT) đạt 248 tỷ đồng, vượt 65,2% so với kế hoạch cả năm, 

gấp hơn 10 lần so với cùng kỳ năm 2011. Tỷ suất lợi nhuận 

gộp và lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt mức cao 

nhất trong 3 năm qua, tương ứng đạt 22% và 11%.  

 Quý 4/2012 dự kiến doanh thu xuất khẩu giảm từ 5-10% so 

với quý 3 do nhu cầu và đơn hàng xuất khẩu sụt giảm. Ước 

tính tổng doanh thu năm 2012 đạt 3.065-3.067 tỷ đồng, vượt 

2% so với kế hoạch năm nay và LNTT đạt 331-341 tỷ đồng, 

vượt hơn 2 lần so với kế hoạch năm nay. Theo đó, EPS 2012 

ước tính đạt 4.858-4.964 đồng. 

 Theo kế hoạch cuối quý 2/2013, nhà máy radian sẽ hoàn 

thành giai đoạn 1 và cho ra sản phẩm. Tuy nhiên trong nửa 

cuối năm 2013, nhà máy chỉ hoạt động mang tính chất thử 

nghiệm sản phẩm, vì vậy tôi dự báo doanh thu của CSM trong 

năm 2013 sẽ được đóng góp thêm một phần từ dự án lốp 

radian nhưng vẫn chưa đáng kể.  

 Ước tính lợi nhuận gộp sẽ giảm nhẹ trong năm 2013 và phục 

hồi lại trong năm 2014. Lợi nhuận trước thuế sẽ giảm trong 2 

năm tới 2013-2014 do CSM phải chịu chi phí khấu hao và chi 

phí lãi vay khi nhà máy hoàn thành giai đoạn 1 đi vào sản xuất 

     CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM – CASUMINA (CSM ) 
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Bảng KQKD 2010 2011 2012F 

Doanh thu  2.701 2.938 3.065 

Lợi nhuận gộp 371 262 671 

Lợi nhuận trước thuế 185 51 339 

Lợi nhuận sau thuế 141 39 254 

    

Bảng CĐKT 2010 2011 2012F 

Tổng tài sản 1.181 1.522 1.861 

Tài sản ngắn hạn 829 1.059 1.293 

Tài sản dài hạn 351 463 568 

Tổng nguồn vốn 1.181 1.522 1.861 

Nợ ngắn hạn 455 751 597 

Nợ dài hạn 50 153 206 

Vốn chủ sở hữu 675 619 937 

    

    

    

    

    

    

    

kinh doanh. Dự kiến từ 2015 trở đi, nhờ cải thiện tỷ suất lợi 

nhuận gộp từ dự án radian, lợi nhuận trước thuế của công ty 

sẽ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 9-10%/năm. 

 Sau khi nhà máy hoàn thành 3 giai đoạn và hoạt động ổn định 

(dự kiến năm 2023), cơ cấu doanh thu sẽ tập trung vào săm 

lốp radian (45-46%), săm lốp xe máy (15-16%) và săm lốp ô tô 

(không tính radian, chiếm 33-35%), còn lại là các sản phẩm 

khác. 

Khuyến nghị 
 
Casumina có tiềm năng tăng trưởng cao trong thời gian tới nhờ 

vào dự án radian. Xét trong trung hạn từ 1-2 năm tới doanh thu 

vẫn tăng trưởng nhưng lợi nhuận sẽ giảm do chi phí khấu hao 

và lãi vay gia tăng. Sự sụt giảm này tất yếu sẽ xảy ra khi nhà 

máy mới đi vào hoạt động. Nếu theo đúng kế hoạch thì nhà máy 

sẽ đi vào hoạt động nửa cuối năm 2013 vì vậy kết quả kinh 

doanh năm 2013 sẽ chỉ chịu tác động một phần và sang năm 

2014 sẽ là năm chịu ảnh hưởng mạnh nhất. Nếu loại năm 2012 

do giá cao su giảm mạnh dẫn đến lợi nhuận tăng cao thì việc 

sụt giảm lợi nhuận trong năm 2013 không có gì đáng phải lo 

ngại, bởi mức lợi nhuận trước thuế ước tính của 2013 vẫn cao 

hơn so với những năm hoạt động trước đó là 2010 và 2011. Cụ 

thể, theo ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2013 sẽ đạt mức 

264 tỷ đồng so với mức 2011 là 51 tỷ đồng và 2010 là 185 tỷ 

đồng. Một điều đáng lưu ý đó là vấn đề trả cổ tức trong 1-2 năm 

tới sẽ khó đạt mức cao và nếu có thì phương án trả cổ tức bằng 

cổ phiếu sẽ được ưu tiên khi mà nhu cầu vốn đầu tư trong các 

năm tới sẽ tăng cao buộc công ty phải tích lũy lợi nhuận để tái 

đầu tư. 

Dự kiến sau năm 2015, CSM sẽ tăng trưởng mạnh mẽ cả về 

doanh thu lẫn lợi nhuận. 

Theo những dự phóng, giả định đặt ra trong quá trình định 

giá lần đầu kèm theo những lập luận bên trên và những 

ước tính về rủi ro, biến động trong thời gian tới thì hoạt 

động kinh doanh của CSM từ nay đến hết quý 2 năm 2013 

sẽ chưa có nhiều biến động, tôi khuyến nghị MUA với mức 

giá mục tiêu là 28.200 đồng.  

Chỉ tiêu     2011 2012F 2013F 2014F  2015F 2016F 2017F 

Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)    619 937 1.065 1.128 1.291 1.703 2.095 

Tổng tài sản (tỷ đồng) 1.522 1.861 3.101 3.111 3.207 3.244 3.525 

Doanh thu (tỷ đồng) 2.938 3.065 3.469 4.271 4.954 5.164 5.388 

Tăng trưởng 
 

4% 13% 23% 16% 4% 4% 

Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 51 339 264 178 310 387 391 

Tăng trưởng 
 

549% -22% -33% 75% 25% 2% 

Lợi nhuận ròng của cổ đông công ty mẹ 39 254 198 133 233 291 293 

EPS (đồng) 929 4.964 3.865 2.605 4.549 4.122 3.650 

Book value (đồng) 14.649 16.026 18.210 19.292 22.076 24.132 26.048 

ROE 6% 30% 23% 12% 18% 17% 15% 
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TỔNG QUAN NGÀNH 

 

Ngành săm lốp được xem là ngành tiêu thụ cao su lớn nhất toàn cầu hiện nay với tỉ lệ tiêu thụ hàng năm lên đến 
70%. Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ chiếm 88% nhu cầu tiêu thụ sắm lốp toàn thế giới. Tính đến cuối năm 2011, 
tổng sản lượng lốp ô tô tiêu thụ trên thế giới đạt mức 1,38 tỷ chiếc tương đương doanh số 150 tỷ USD. 
Các doanh nghiệp sản xuất săm lốp đứng đầu thế giới hiện nay là Michelin (Pháp), Bridgestone và Yokohama 
(Nhật), GoodYear (Mỹ), Continental (Đức),...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đặc trưng của nền công nghiệp săm lốp là luôn gắn liền 

với sự tăng trưởng của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là 

tăng trưởng của ngành công nghiệp ô tô, xe máy. Một 

khi kinh tế phát triển sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ ô tô, 

xe máy gia tăng từ đó làm tăng nhu cầu săm lốp. Đối 

với ngành săm lốp, nguyên liệu đầu vào đóng vai trò 

quan trọng bậc nhất, quyết định đến hiệu quả kinh 

doanh của ngành. Trong đó, chiếm tỷ trọng nhiều nhất 

là cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp. Đây là 2 

nguyên liệu đóng vai trò thiết yếu trong cấu thành săm 

lốp. Mọi biến động giá của 2 nguồn nguyên liệu này đều 

sẽ tác động trực tiếp đến sự thành bại của các doanh 

nghiệp trong ngành săm lốp.  

 

Hai nguyên liệu này vừa tồn tại song song và quan 

trọng như nhau vừa mang tính chất thay thế vì vậy giá 

thường biến động đồng biến với nhau, trong đó giá cao 

su tổng hợp biến động theo giá dầu mỏ. Điều này đồng 

nghĩa với việc khi kinh tế phát triển, nhu cầu tiêu thụ ô 

tô, xe máy tăng cao làm tăng nhu cầu sử dụng xăng 

dầu dẫn đến giá xăng dầu tăng và kết quả là giá nguyên 

liệu đầu vào của ngành săm lốp cũng tăng và ngược lại. 

Đó là mối quan hệ giữa các yếu tố chính liên quan đến 

ngành săm lốp. Thực tế số liệu quá khứ đã chứng minh 

cho những điều nêu trên, xu hướng tăng trưởng doanh 

số bán xe hàng năm trên thế giới đều biến động cùng 

chiều với nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, ngoài ra sản lượng 

xe sản xuất và doanh số tiêu thụ săm lốp mỗi năm đều 

tăng trưởng đồng biến với biến động của GDP toàn 

cầu, điều này dễ dàng nhận ra tại các quốc gia có nền 

công nghiệp ô tô phát triển như: Mỹ, Nhật, các nước 

thuộc Châu Âu và Trung Quốc. 

 

 

Tăng trưởng GDP trên thế giới 

Diễn biến giá cao su thiên nhiên và giá dầu 
Diễn biến nhu cầu xăng dầu và doanh số bán 

xe ô tô của thế giới 

Doanh số tiêu thụ lốp trên thế giới qua các năm 

Nguồn: IMF, OICA, Tire business report, Indexmundi  
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Đối với ngành săm lốp trong nước, hiện nay có ba 

doanh nghiệp sản xuất săm lốp truyền thống lớn nhất 

của Việt Nam và đã niêm yết là CTCP Công nghiệp Cao 

su miền Nam (CSM), CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) và 

CTCP Cao su Sao Vàng (SRC). Ba doanh nghiệp này 

chiếm khoảng 68-70% thị phần săm lốp nói chung tại 

Việt Nam. Trong đó, Casumina được Tổ chức World 

Rubber Tyre xếp hạng 60 trên thế giới dựa trên kết quả 

doanh thu năm 2011 và là doanh nghiệp xuất khẩu săm 

lốp lớn thứ 2 tại Việt Nam. Ngoài ra còn có các doanh 

nghiệp săm lốp nước ngoài như: Kumho (Hàn Quốc), 

Chengshin (Đài Loan) và vài nhà sản xuất nhỏ lẻ khác. 

Tại Việt Nam, hiện nay nguồn cung lốp ô tô trong nước 

chỉ mới đáp ứng được khoảng 35-40% nhu cầu thị 

trường, phần còn lại đều phải nhập khẩu đặc biệt đối 

với dòng sản phẩm lốp radian toàn thép hơn 90% phải 

nhập khẩu. Việt Nam hiện sản xuất được lốp bán thép 

dành cho xe con và xe tải nhẹ, công suất 3 triệu 

lốp/năm; lốp bias (mành chéo) đạt 3 triệu lốp/năm; lốp 

xe máy đạt 40 triệu lốp/năm; lốp xe đạp đạt 20 triệu 

lốp/năm và các lốp chuyên dụng dành cho công trình 

đạt 100.000 lốp/năm. Phần lớn thị phần lốp radian toàn 

thép trong nước nằm trong tay các thương hiệu nổi 

tiếng của nước ngoài như: Michelin (45%), Bridgestone 

(10%), Kumho (7%),... Năng lực sản xuất săm lốp trong 

nước sẽ gia tăng mạnh mẽ từ sau năm 2013 khi hàng 

loạt các nhà máy săm lốp công suất lớn đi vào hoạt 

động. 

Triển vọng tăng trưởng của ngành săm lốp trong tương lai 

Thế giới: Nhu cầu tiêu thụ lốp ô tô hiện tại của cả thế 

giới đạt mức khoảng 1,38 tỷ chiếc/năm. Theo báo cáo 

của Freedonia Group và Pirelli thì nhu cầu lốp thế giới 

sẽ tăng trưởng bình quân 4,7%/năm, đạt mức 3,3 tỷ 

chiếc vào năm 2015, trong đó lốp ô tô ước đạt 1,66 tỷ 

chiếc. Ngoài ra, theo dự báo của World Bank thì kinh tế 

thế giới đặc biệt là Mỹ và Châu Âu trong 3 năm tới sẽ 

đạt tăng trưởng tốt. Vì vậy thị trường thế giới vẫn còn 

nhiều cơ hội tốt cho các doanh nghiệp trong nước mở 

rộng xuất khẩu trong tương lai. 

Trong nước: Theo định hướng phát triển của Tập đoàn 

hóa chất Việt Nam (Vinachem) và dự báo của 

Casumina thì nhu cầu săm lốp tại Việt Nam trong thời 

gian tới sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ. Dự kiến giai 

đoạn 2010-2020, lốp xe máy tăng trưởng 2,5%/năm, lốp 

ô tô bias tăng trưởng 5%/năm, lốp radian tăng trưởng 

14-20%/năm. Theo đó, ước tính nhu cầu lốp bias sẽ đạt 

khoảng 3,69 triệu lốp và lốp radian đạt khoảng 7,78 

triệu lốp vào năm 2020. 

Với nhu cầu tăng cao của lốp ô tô vừa nêu sẽ là cơ hội 

tốt cho tiềm năng phát triển của các doanh nghiệp săm 

lốp, đặc biệt là CSM và DRC khi mà 2 nhà máy lốp 

radian đang trong quá trình hình thành và trong thời 

gian tới sẽ cho ra những dòng sản phẩm radian toàn 

thép đáp ứng nhu cầu trong nước hiện nay.  

Bên cạnh đó, theo quy hoạch phát triển ngành công 

nghiệp xe máy của Bộ Công thương trong thời gian tới 

cũng sẽ góp phần tạo đà tăng trưởng cho các doanh 

nghiệp săm lốp trong nước, cụ thể là: 

  Đến năm 2015, lượng xe máy lưu hành trong cả 

nước khoảng 31 triệu xe, tăng bình quân hàng năm 

vào khoảng 2 triệu xe/năm. Dự kiến nhu cầu sẽ vào 

khoảng 30,35 triệu lốp. 

  Đến năm 2020, tổng số xe máy lưu hành trong cả 

nước đạt khoảng 33 triệu xe, tăng bình quân hàng 

năm vào khoảng 1,8 triệu xe/năm. Dự kiến đến 2020, 

nhu cầu sẽ vào khoảng 31,65 triệu lốp. 

Dự báo nhu cầu lốp ô tô tại Việt Nam Dự báo nhu cầu lốp xe máy tại Việt Nam 

Nguồn: Vinachem, Casumina Nguồn: Bộ công thương 
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Địa chỉ  : 180 Nguyễn Thị Minh Khai, 
P.6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (08) 39303 122  
Số fax : (08) 39303 205 
Website: www.casumina.com.vn  
Email: casumina@casumina.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG QUAN VỀ CASUMINA 

Hoạt động kinh doanh chính của Casumina 

Casumina được thành lập năm 1976, là thành viên của Tập đoàn hóa chất Việt 
Nam (Vinchem). Cổ phần hóa năm 2005, niêm yết sàn HOSE vào tháng 
08/2009. 
Tính đến 30/09/2012, vốn chủ sở hữu đạt 901 tỷ đồng – 43,13 triệu USD; tổng 
tài sản đạt 1.645 tỷ đồng – 78,78 triệu USD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casumina là công ty sản xuất săm lốp hàng đầu Việt Nam hiện nay với thế 

mạnh trong các dòng sản phẩm săm lốp xe máy, xe ô tô và xe tải nhẹ. Hiện 

công ty đang tiến hành xây dựng nhà máy lốp radian (lốp toàn thép) nhằm xâm 

nhập vào phân khúc sản phẩm này theo chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và 

đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Mỹ. 

Hệ thống phân phối 

Công ty có hơn 200 đại lý cấp I và đã xây dựng mạng lưới tiêu thụ qua các nhà 
phân phối tại 36 quốc gia và vùng lãnh thổ để quảng bá thương hiệu và tiêu thụ 
sản phẩm . Trong cơ cấu doanh thu hàng năm của CSM , tỷ trọng xuất khẩu 
chiếm khoảng 20-25%, tiêu thụ nội địa chiếm khoảng 75-80%. 
 
Tại thị trường nội địa, chủ yếu công ty bán hàng thông qua hệ thống đại lý phân 
phối và bán sỉ trực tiếp cho các tập đoàn và công ty vận tải, các hãng taxi. 

 
Năng lực sản xuất 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng tài sản và Vốn chủ sở hữu 

Nguồn: CSM 

Nguồn: CSM 

http://www.casumina.com.vn/
mailto:casumina@casumina.com.vn
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Casumina hiện có 4 nhà máy sản xuất săm lốp, tổng công suất tính đến năm 
2012 như sau:      
Lốp ô tô : 1.200.000 chiếc;  Săm ô tô : 800.000 chiếc 
Lốp xe máy : 6.000.000 chiếc; Săm xe máy : 22.000.000 chiếc 
Lốp xe đạp : 5.000.000 chiếc; Săm xe đạp : 8.000.000 chiếc 

 
Sản phẩm sản xuất chính:  
Săm lốp ô tô, Săm lốp xe máy, Săm lốp xe công nghiệp, xe tải nhẹ, Săm lốp xe 
đạp, găng tay các loại,... 
 
 
 

Nhà máy Sản phẩm Công suất 
(chiếc/tháng) 

Cao su Hóc Môn 

Săm – Lốp xe đạp 

Săm – Lốp xe máy 

Lốp xe công nghiệp 

Săm và yếm ô tô 

750.000    

1.220.000 

60.000 

75.000 

Cao su Đồng Nai 

Lốp xe đạp 

Săm – Lốp xe máy 

Lốp ô tô 

Lốp Nông nghiệp 

200.000 

1.075.000 

60.000 

2.000 

Cao su Bình Lợi 
Lốp ô tô  

Lốp nông nghiệp 

18.000 

1.000 

Cao su Bình Dương 

Các SP cao su bán thành phẩm  

Lốp xe nâng 

Lốp đặc 

3.500 tấn/ngày 

2.000 

15.000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lốp xe đạp Lốp xe công nghiệp Lốp xe nông nghiệp 

Lốp xe ô tô Lốp xe máy 

Các nhà máy sản xuất 

 

Nguồn: CSM 
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Nguồn nguyên liệu 

Nguyên liệu chính của Công ty bao gồm: Cao su thiên nhiên, cao su tổng hợp, vải 

mành, than đen, thép tanh, các loại hóa chất và nhiên liệu khác. 

Casumina đã thiết lập được mối quan hệ đối tác lâu năm với các nhà cung cấp 

nguyên liệu nhằm tạo nguồn cung ứng ổn định và giá cả cạnh tranh cho công ty 

như:  

 

 

 

 

 

 

Cao su thiên nhiên : CTCP Cao su Phước Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Phú, 

Phú Riềng, Dầu Tiếng,… 

Cao su tổng hợp: Công ty Kumho, TSRC, LG, BST, Lanxess, Exxon Mobile,… 

CSM, DRC và SRC đã tham gia góp vốn liên doanh cùng với công ty Philips 

Carbon Black của Ấn Độ xây dựng nhà máy sản xuất Than đen tại Việt Nam. 

Ngoài ra, công ty cũng liên kết với các đối tác khác trong và ngoài nước cung cấp 

các nguyên liệu phục vụ cho sản xuất săm lốp như vải mành, thép tanh, hóa 

chất,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ cấu doanh thu & lợi nhuận gộp 

 

 

 

 

 

 
Theo thị trường 

Trong cơ cấu doanh thu, xuất khẩu chiếm khoảng 20-25%, nội địa chiếm khoảng 

75-80%. Thị trường xuất khẩu chính của Casumina là ASEAN (70%); Châu Âu, 

Châu Phi, Mỹ và Trung Quốc (30%). 

Mảng xuất khẩu đã được công ty nổ lực đẩy mạnh từ mức 16% tổng doanh thu lên 

mức 24% tổng doanh thu tính đến cuối năm 2011. Bởi đây là mảng mang về tỷ 

suất lợi nhuận khá cao so với tiêu thụ nội địa, cụ thể tỷ suất lợi nhuận gộp của lốp 

xe đạp, xe máy và radial bán thép xuất khẩu gấp khoảng 3 lần so với nội địa. 

Nguyên liệu Nguồn cung cấp Tỷ trọng 

Cao su thiên nhiên Trong nước 
50-55% 

Cao su tổng hợp Nhập khẩu 

Vải mành Nhập khẩu 14% 

Than đen Nhập khẩu 12% 

Thép tanh Nhập khẩu 2,5% 

Hóa chất khác 
Trong nước & Nhập khẩu 

13,5% 

Cơ cấu doanh thu Cơ cấu lợi nhuận gộp 

Nguồn: CSM 

Nguồn: CSM 



 

   

 

 

8 

www.fpts.com.vn 

www: 

 

      Mã cổ phiếu: CSM   

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo sản phẩm 

Săm lốp ô tô và xe máy là hai sản phẩm chủ lực của Casumina từ khi thành lập 

đến nay. Điều này thể hiện rõ trong kết quả cơ cấu doanh thu qua các năm: mảng 

săm lốp xe máy thường chiếm từ 35-41%; săm lốp ô tô chiếm từ 45-50% trên tổng 

doanh thu.  

Tỷ trọng lợi nhuận gộp cao nhất thuộc về 2 dòng sản phẩm là săm lốp ô tô chiếm 

từ 44-59% và săm lốp xe máy chiếm 38-46%. Còn lại là săm lốp xe đạp và các 

sản phẩm khác. 

 
 

Vị thế của Casumina trong ngành 

Thị phần và hệ thống tiêu thụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo số liệu tổng hợp tính đến cuối năm 2011, thị phần tính chung các mặt hàng 

săm lốp như sau: CSM chiếm 33%, DRC chiếm 25%, SRC chiếm 10%, 32% còn 

lại thuộc về các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động kinh doanh tại 

Việt Nam. Trong đó, CSM vượt trội trong phân khúc săm lốp ô tô, xe máy; DRC 

chiếm lĩnh thị trường lốp xe tải nặng, tải nhẹ và lốp xe chuyên dụng; SRC có thế 

mạnh về lốp xe đạp. Xét riêng săm lốp ô tô và xe máy, CSM chiếm 25% thị phần 

săm lốp ô tô và 35% thị phần săm lốp xe máy trên phạm vi cả nước. Điều này cho 

thấy CSM đã tạo được thế đứng khá vững chắc so với 2 doanh nghiệp cùng 

ngành. Ngoài ra, với sự đa dạng trong cơ cấu sản phẩm từ săm lốp xe đạp đến 

săm lốp xe máy, ô tô và xe tải đã giúp cho CSM duy trì được khả năng cạnh tranh 

cao trên thị trường hiện nay. 

 

Doanh nghiệp Đại lý trong nước 

CSM 200 

SRC 119 

DRC 83 

 

CSM đang dẫn đầu trong 3 doanh nghiệp săm lốp niêm yết về số lượng đại lý 

phân phối cấp I trong cả nước với khoảng 200 đại lý. Xét về tỷ lệ xuất khẩu, tính 

đến cuối năm 2011, doanh thu xuất khẩu của CSM chiếm 25% tổng doanh thu của 

công ty. Trong khi đó, tỷ lệ này của DRC chỉ chiếm từ 7-10%. Trong top 5 doanh 

nghiệp xuất khẩu săm lốp năm 2011 của Việt Nam, CSM đứng vị trí thứ 2 với thị 

phần 12%; DRC đứng thứ 5 với thị phần 5%.  

Trong nước Xuất khẩu 

Nguồn: FPTS tổng hợp 

Nguồn: FPTS tổng hợp 
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Quy mô 

 

 

 

 

 

 

 

Xét về quy mô vốn chủ sở hữu và tổng tài sản, trong 3 doanh nghiệp săm lốp niêm 

yết (CSM, DRC và SRC) thì CSM hiện là doanh nghiệp đứng thứ 2 sau DRC. Xét 

về doanh thu, CSM là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất trong 3 doanh nghiệp. Cụ 

thể doanh thu năm 2011 của CSM là 2.939 tỷ đồng, DRC  đạt 2.706 tỷ đồng, SRC 

đạt 1.218 tỷ đồng. 

Kế hoạch đầu tư phát triển 

Theo kế hoạch phát triển chung của ngành, hiện nay Casumina đang đầu tư xây 

dựng nhà máy lốp radian toàn thép với tổng vốn đầu tư vào khoảng 3.300 tỷ đồng, 

công suất tối đa của nhà máy là 1.000.000 lốp/năm. 

Dự án được dự kiến đầu tư thành 3 giai đoạn như sau: 

Hạng mục Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 

Thời gian xây dựng Q2/2012-Q2/2013 Q2/2016-Q2/2017 Q2/2019-Q2/2020 

Công suất thiết kế (lốp) 350.000 600.000 1.000.000 

 

Nguồn vốn đầu tư bao gồm 2 nguồn là vốn tự có (35%) và vốn vay (65%). Trong 

cơ cấu vay, USD chiếm 60% và VND chiếm 40%. 

 

Hiện tại nhu cầu lốp radian hiện nay trong cả nước là rất lớn, hầu hết đều phải 

nhập khẩu, trong đó riêng lốp radian dành cho xe tải trung và xe tải nhẹ hơn 90% 

là nhập khẩu. Vì vậy, khi nhà máy đi vào hoạt động hứa hẹn sẽ mang về nguồn 

thu cũng như tạo sự tăng trưởng mạnh mẽ cho Casumina trong tương lai. 

Việc đầu tư xây dựng nhà máy góp phần thực hiện chiến lược phát triển, đa dạng 

hóa sản phẩm của Casumina.  

 

Xem xét các số liệu về việc sử dụng lốp radian trên thị trường thế giới, có thể 

khẳng định lốp radian đang chiếm ưu thế trên thị trường. Tại các nước phát triển 

như Mỹ, Pháp, Hàn Quốc, Anh, Nhật,... đã sử dụng hầu hết lốp ô tô là lốp radian. 

Đối với Trung Quốc, Ấn Độ tỷ lệ lốp radian khoảng 53%. Tính chung cho toàn thế 

giới tỷ lệ sử dụng lốp radian cho xe con, xe tải nhẹ khoảng 92%; xe tải trung và xe 

tải nặng vào khoảng 53%. Có thể nói, dự án nhà máy lốp radian nằm trong xu thế 

phát triển chung của nền công nghiệp lốp ô tô và sẽ tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ 

cho Casumina trong thời gian tới. 

 

Nguồn: FPTS tổng hợp 

Nguồn: CSM 

Vốn chủ sở hữu - Tổng tài sản Doanh thu 
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 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

Hoạt động sản xuất kinh doanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong giai đoạn 2007-2011, doanh thu đạt tăng trưởng bình quân 10,7%/năm. 

Trong đó, hoạt động xuất khẩu của công ty đạt tăng trưởng bình quân 23,9%/năm 

từ mức 288 tỷ đồng vào năm 2007 đã tăng lên mức 679 tỷ đồng tương đương 

32,5 triệu USD vào năm 2011. Doanh thu của công ty tăng chủ yếu là do nới lỏng 

chính sách bán hàng để thúc đẩy các đại lý tiêu thụ sản phẩm. Trong giai đoạn 

này, mặc dù doanh thu vẫn tăng trưởng tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận gộp lại cho 

thấy xu hướng giảm dài hạn. Nguyên nhân chủ yếu là do giá nguyên liệu cao su 

tăng liên tục trong 5 năm qua trong khi đó tốc độ tăng giá bán không theo kịp so 

với chi phí nguyên liệu cao su đã làm cho tỷ suất lợi nhuận gộp giảm.  

Riêng năm 2009 là năm tăng trưởng đột biến chủ yếu một phần là do kinh tế phục 

hồi nhẹ sau khủng hoảng tài chính năm 2008 giúp hoạt động xuất khẩu tăng trở 

lại. Ngoài ra, vào năm này Chính phủ Việt Nam đã đưa ra các gói cứu trợ doanh 

nghiệp, bơm thêm tiền, hỗ trợ lãi suất kích thích nền kinh tế đã giúp công ty tăng 

trưởng mạnh trong năm này.  

Nếu loại bỏ năm 2009 và năm 2011 (do năm này giá cao su tăng đột biến) thì bình 

quân tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 14-15%. 

Cơ cấu chi phí 

 

 

 

 

 

 

Trong giai đoạn 2007-2011, chi phí bán hàng và QLDN bình quân chiếm khoảng 3-

5% doanh thu. Chi phí tài chính phụ thuộc vào cơ cấu vay ngoại tệ và VND mỗi 

năm, giao động từ 3-6% doanh thu.  

 

 

Nguồn: FTPS tổng hợp 

Tỷ suất lợi nhuận gộp 

CAGR =10,7% 

Nguồn: CSM 

Doanh thu – Giá vốn hàng bán 
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Một số điểm nổi bật trong kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm nay: 

Đây là năm Casumina đạt kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm tốt nhất trong 3 

năm qua. Xu hướng tăng giá dài hạn của nguyên liệu cao su đã làm cho lợi nhuận 

và tỷ suất lợi nhuận của công ty giảm dần từ 2009 đến 2011. Tuy nhiên nhờ vào 

việc đảo chiều giảm giá của cao su thiên nhiên từ nửa cuối năm 2011 đến nay đã 

tạo ra một bước ngoặc cho kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm nay của CSM. 

 

Chỉ tiêu 9T/2012 9T/2011 +/-Thay đổi %KH2012 

Doanh thu  2.308,0 2.180,6 5,8% 76,9% 

GVHB 1.779,5 2.016,8 -11,7%  

% GVHB/Doanh thu 78.0% 92.7%    

Lợi nhuận gộp 501,9 157,7 218,2%  

Doanh thu tài chính 4,1 14,8 -72,5%  

Chi phí tài chính 54,9 69,1 -20,6%  

Chi phí lãi vay 54,5 55,2 -1,3%  

Chi phí bán hàng 93,6 49,1 90,6%  

Chi phí quản lý DN 112,5 36,2 210,7%  

LNTT 247,8 22,9 982,1% 165,2% 

 

So với cùng kỳ năm 2011, 9 tháng đầu năm nay tỷ trọng doanh thu xuất khẩu 

được nâng từ 23% lên hơn 25% trên tổng doanh thu, tương đương 27,65 triệu 

USD. Đối với thị trường nội địa, CSM đã điều chỉnh chính sách bán hàng thông 

qua việc gia tăng số ngày phải thu đối với các đại lý phân phối từ 36 lên 48 ngày. 

Động thái này giúp hỗ trợ các đại lý trong quá trình bán hàng qua đó đẩy mạnh 

tiêu thụ sản phẩm. Trong 9 tháng đầu năm nay, chi phí bán hàng và quản lý doanh 

nghiệp gia tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ 2011. Cụ thể chi phí bán hàng và quản lý 

doanh nghiệp so với doanh thu lần lượt đạt 4,1% và 4,9%. Nguyên nhân là do 

công ty gia tăng chi phí chiết khấu và hoa hồng cho các đại lý đồng thời tăng 

lương cho nhân viên trong 9 tháng vừa qua. 

Kết quả cho thấy, doanh thu 9 tháng năm 2012 của CSM tăng 5,8% so với cùng kỳ 

năm 2011, đạt 2.308 tỷ đồng, tương đương 76,9% kế hoạch 2012. Lợi nhuận 

trước thuế (LNTT) đạt 248 tỷ đồng, vượt 65,2% so với kế hoạch cả năm, gấp hơn 

10 lần so với cùng kỳ năm 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ suất lợi nhuận 9 tháng 

Nguồn: FTPS tổng hợp 

Nguồn: FTPS tổng hợp 
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Xét riêng 9 tháng đầu năm, giá cao su thiên nhiên giảm hơn 33% so với cùng kỳ 

năm trước, giúp cho tỷ suất lợi nhuận gộp của CSM tăng từ 7% lên 22%. Tỷ suất lợi 

nhuận trước thuế đạt 11%, mức cao nhất trong 3 năm qua. Đây là một kết quả 

đáng khích lệ cho CSM trong năm nay.  

 

Tình hình tài chính tại CSM 
 

Cơ cấu tài sản  

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 9T2012 

Tài sản ngắn hạn 74% 63% 66% 70% 70% 72% 

Tiền và tương đương tiền 11% 8% 4% 5% 3% 2% 

Đầu tư ngắn hạn 4% 1% 4% 3% - - 

Phải thu khách hàng 12% 9% 13% 21% 17% 21% 

Hàng tồn kho 44% 43% 42% 38% 46% 41% 

Tài sản lưu động khác 2% 2% 1% - 2% 1% 

Tài sản dài hạn 26% 37% 34% 30% 30% 28% 

Tài sản cố định 24% 30% 29% 25% 27% 26% 

Đầu tư dài hạn 1% 6% 4% 5% 3% 3% 

Các tài sản dài hạn khác 1% 1% - - - - 
Nguồn: CSM, FPTS  

Trong cơ cấu tài sản của CSM, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 60% và có xu hướng 

tăng từ năm 2008 đến 9 tháng đầu năm nay, cụ thể tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng 

từ 63% lên 72% tính đến cuối quý 3 năm nay. Nguyên nhân là do: (1) Thị trường 

tiêu thụ khó khăn, các năm qua CSM đã nới lỏng chính sách bán hàng, gia tăng các 

khoản phải thu đối với các đại lý để tăng sản lượng tiêu thụ, cụ thể tỷ trọng khoản 

phải thu/tổng tài sản tăng từ 9% năm 2008 lên mức 21% tính đến 9 tháng đầu năm 

nay; (2) Trong những năm qua công ty ít đầu tư vào tài sản cố định và các khoản 

đầu tư dài hạn đã được cắt giảm làm cho tỷ trọng tài sản dài hạn của CSM có xu 

hướng giảm từ mức 37% năm 2008 xuống còn 28% tính đến tháng 9 năm nay. Tuy 

nhiên trong thời gian tới khi nhà máy radian đi vào hoạt động thì cơ cấu tài sản sẽ 

thay đổi đáng kể, đặc biệt là tài sản cố định sẽ gia tăng theo từng giai đoạn đầu tư 

của nhà máy. 

Cơ cấu nguồn vốn 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 9T2012 

Nợ phải trả 73% 77% 52% 43% 59% 45% 

Nợ ngắn hạn 60% 63% 44% 39% 49% 33% 

Vay ngắn hạn 50% 52% 33% 24% 39% 18% 

Phải trả người bán 4% 7% 3% 5% 4% 3% 

Phải trả ngắn hạn 
khác 

6% 4% 8% 10% 6% 12% 

Nợ dài hạn 13% 14% 8% 4% 10% 13% 

Vay dài hạn 13% 13% 8% 4% 10% 12% 

Phải trả dài hạn khác - 1% - - - 1% 

Vốn chủ sở hữu 27% 24% 48% 57% 41% 55% 
Nguồn: CSM, FPTS  

Theo số liệu cơ cấu nguồn vốn qua các năm, nợ phải trả chiếm bình quân 58%, 

trong đó nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao, bình quân chiếm 49% tổng nguồn 
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vốn và chủ yếu là vay ngắn hạn để bổ sung nhu cầu vốn lưu động mỗi năm. Tỷ 

trọng nợ/tổng vốn đang có xu hướng giảm từ năm 2007 đến nay là do công ty đang 

cơ cấu chuyển dần nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn và đã tiến hành tăng vốn liên tục 

từ mức 150 tỷ đồng năm 2007 lên mức 585 tỷ đồng tính đến tháng 10/2012.  

Nợ dài hạn hiện chiếm hơn 10% tổng nguồn vốn. Trong thời gian tới tỷ trọng này sẽ 

gia tăng do công ty tăng nguồn vốn vay dài hạn phục vụ cho dự án radian, ước tính 

chiếm hơn 30% tổng nguồn vốn. 

Đòn bẩy tài chính và khả năng thanh toán  

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: CSM, FPTS 

Nhờ vào việc cơ cấu lại nợ và tăng vốn qua các năm đã làm giảm đòn bẩy tài chính 

đồng thời đã giúp cho khả năng thanh toán hiện hành và khả năng thanh toán 

nhanh của công ty được cải thiện rõ rệt. Cụ thể từ năm 2007 đến 9 tháng đầu năm 

nay đòn bẩy tài chính giảm từ 3,7 lần về mức 1,8 lần và hai tỷ số thanh toán lần lượt 

đạt 2,2 lần và 0,9 lần đây là mức khá an toàn so với các công ty trong ngành như 

DRC (2,0 lần và 0,8 lần) và SRC (1,3 lần và 0,4 lần). Dự kiến từ năm 2013 trở về 

sau tỷ lệ nợ dài hạn và đón bẩy tài chính sẽ tiếp tục tăng do CSM sẽ tăng nguồn vốn 

vay dài hạn để đầu tư nhà máy radian. 

Hiệu quả sử dụng tài sản 

 

 Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 
4 quý 

gần nhất 
Vòng quay phải thu 20,2 19,5 19,6 13,4 11,6 9,49 

Vòng quay tồn kho 4,5 4,1 3,8 4,9 4,6 3,85 

Vòng quay tổng tài sản 2,3 2,0 2,2 2,3 2,2 2,00 

 
 

Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng tài sản được duy trì ở mức ổn định. Riêng chỉ tiêu vòng 

quay phải thu có xu hướng giảm dần qua các năm, điều này là do áp lực cạnh tranh 

của mặt hàng săm lốp trong thời gian qua buộc công ty phải nới lỏng chính sách 

bán hàng, gia tăng số ngày phải thu đối với các đại lý. Ngoài ra, trong 9 tháng đầu 

năm nay tốc độ tiêu thụ sản phẩm của toàn ngành đang chậm lại trong đó có CSM 

đã làm cho vòng quay hàng tồn kho 4 quý gần nhất của CSM chỉ đạt 3,85 vòng 

(tương đương 95 ngày) cao hơn so với mức năm 2011 là 80 ngày. Nhìn chung, nhờ 

vào sự linh hoạt trong chính sách bán hàng cùng với những ứng phó kịp thời trước 

biến động của thị trường trong việc kiểm soát hàng tồn kho và khoản phải thu đã 

giúp cho doanh thu của công ty tăng trưởng đều đặn mỗi năm từ đó duy trì được 

hiệu quả sử dụng tài sản ở mức ổn định thông qua vòng quay tổng tài sản luôn xoay 

quanh mức 2 vòng/năm. 

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 9T2012 

Tỷ lệ vốn vay/Vốn CSH 230% 275% 85% 49% 121% 54% 

Vay ngắn hạn/Vốn CSH 183% 220% 69% 43% 96% 32% 

Vay dài hạn/Vốn CSH 47% 55% 16% 6% 25% 22% 

Nợ phải trả/Vốn CSH 270% 323% 109% 75% 146% 82% 

Nợ phải trả/Tổng tài sản 73% 76% 52% 43% 59% 45% 

Đòn bẩy tài chính 
(TTS/VCSH) 

3,7 4,2 2,1 1,7 2,4 1,8 

Tỷ số thanh toán hiện hành 
(lần) 

1,2 1,0 1,5 1,8 1,4 2,2 

Tỷ số thanh toán nhanh (lần) 0,5 0,3 0,6 0,8 0,5 0,9 

Nguồn: FTPS tổng hợp 
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Tỷ suất lợi nhuận sau thuế, ROE và ROA 

 

 

 

 

 

 

 

Trong giai đoạn 2007-2011, bên cạnh việc giá cao su tăng làm cho lợi nhuận gộp 

của CSM giảm thì chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều tăng cao do lãi vay tăng 

và công ty thực hiện nới lỏng chính sách bán hàng. Điều này đã làm cho tỷ suất lợi 

nhuận sau thuế của công ty giảm qua các năm. Xét riêng giai đoạn từ 2009 đến nay, 

tỷ suất LNST sụt giảm từ 11,6% năm 2009 xuống mức 6,8% (theo kết quả kinh 

doanh 4 quý gần nhất).  

Chỉ tiêu 2007 2008 2009 2010 2011 
4 quý gần 

nhất 

Tỷ suất LNST 4,1% 0,4% 11,6% 5,2% 1,3% 6,8% 

Đòn bẩy tài chính 3,7 4,2 2,1 1,7 2,5 1,8 

Vòng quay tổng tài sản 2,3 2,0 2,2 2,3 2,2 2,00 

ROE theo Dupont 34,3% 3,5% 52,5% 21,0% 7,2% 24,5% 

ROA 9,3% 0,8% 25,1% 12,0% 2,9% 13,4% 

 

 

Xét trong xu hướng dài hạn từ 2007 đến quý 3 năm 2012  (ngoại trừ năm 2009) thì 

hiệu quả sử dụng tài sản của công ty được duy trì ổn định quanh mức 2 vòng/năm, 

đòn bẩy tài chính và tỷ suất lợi nhuận giảm kèm theo việc tăng vốn của CSM như đã 

trình bày ở những phần trên đã làm cho ROE và ROA đều giảm trong giai đoạn vừa 

qua. Xét riêng 4 quý gần nhất, giá cao su thiên nhiên giảm giúp các chỉ số được 

phục hồi, trong đó tỷ suất lợi nhuận của CSM tăng mạnh lên mức 6,8%; ROE tăng 

lên 24,5%. Nếu loại bỏ các năm thay đổi bất thường như 2009 và 2011, bình quân 

tỷ suất LNTT đạt 5-7%, tỷ suất LNST đạt 4-5%, ROE đạt mức 22-23%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: FTPS tổng hợp 

Nguồn: FTPS tổng hợp 

Diễn biến giá cao su thiên nhiên Tỷ suất lợi nhuận  
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DỰ PHÓNG KẾT QUẢ KINH DOANH 

 
Dự phóng kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2012 

Theo chia sẻ từ phía CSM, quý 4/2012 dự kiến doanh thu xuất khẩu giảm từ 5-10% 

so với quý 3 do nhu cầu và đơn hàng sụt giảm, dẫn đến ước tính tổng doanh thu 

quý 4 sẽ đạt khoảng 759 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm trước và giảm 2-3% so 

với quý 3 năm nay. Lợi nhuận trước thuế đạt 84-95 tỷ đồng. Tổng doanh thu ước 

tính năm 2012 đạt 3.065-3.067 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch năm nay và LNTT 

đạt 331-341 tỷ đồng, vượt hơn 2 lần so với kế hoạch năm nay. Theo đó, EPS ước 

đạt 4.858 – 4.964 đồng. 

Chỉ tiêu KH2012 9T2012 Q4/2012 2012 ước tính % KH2012 

Doanh thu 3.000 2.308 755-759 3.065-3.067 102% 

Giá vốn hàng bán  1.779 575 2.355  

LN gộp  502 175 671-676  

LN trước thuế 150 248 84-93 331-341 221% 

 
Dự phóng kết quả kinh doanh các năm tiếp theo 

 
              Nhà máy Radian 

Hạng mục Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 

Thời gian xây dựng  Q2/2012-
Q2/2013 

Q2/2016-
Q2/2017 

Q2/2019-
Q2/2020 

Công suất thiết kế (lốp) 350.000 600.000 1.000.000 

Tổng vốn đầu tư (triệu đồng) 1.537.850 722.891 862.777 

Tổng vay (triệu đồng) 968.834 407.611 519.530 

 
 
Sản lượng tiêu thụ 

Hiện nay nguồn cung săm lốp ô tô chỉ đáp ứng được khoảng 35-40% nhu cầu trong 

nước. Trong đó, đa phần lốp radian phải nhập khẩu, đặc biệt lốp radian dùng cho xe 

tải trung và tải nặng phải nhập khẩu hơn 90%. Điều này cho thấy nguồn cung trong 

nước đang rất khan hiếm. Thêm vào đó, theo chia sẻ từ phía CSM, thì công ty đã ký 

kết thỏa thuận với các đối tác bên Mỹ tiêu thụ lượng lốp radian xuất khẩu được sản 

xuất từ nhà máy mới. Vì vậy, với hai cơ sở trên khả năng tiêu thụ toàn bộ sản phẩm 

của nhà máy là có thể đạt được. Loại đi những yếu tố rủi ro khác, ước tính lượng 

lốp sẽ được tiêu thụ hết tương ứng với mức sản xuất qua từng thời kỳ. Tuy nhiên, ở 

mức độ thận trọng và dựa trên thực tế cho thấy công suất khai thác của nhà máy 

hiện tại, tôi giả định công suất khai thác đạt khoảng 80-85% công suất thiết kế của 

nhà máy.  

Chỉ tiêu 2013-2016 2017-2020 2020-2023 2024 trở đi  

Công suất khai thác (lốp) 297.500 510.000 850.000 850.000 

Tăng trưởng 18% 20% 18%-19% Giữ nguyên 

 

Nguồn: FTPS ước tính 

Nguồn: CSM 
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Ảnh hưởng của dự án mới đến tăng trưởng của hoạt động SXKD hiện tại 

 

 

 

 

 

 

Khi dự án radian đi vào hoạt động sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng của săm lốp bias 

(săm lốp ô tô loại vải mành đang sản xuất), theo dự kiến tốc độ tăng trưởng của lốp 

bias giảm dần từ 14%/năm về ổn định mức 5%/năm từ sau năm 2017. Theo chiến 

lược phát triển, Casumina sẽ gia tăng tỷ trọng lốp radian và giảm dần tỷ trọng lốp xe 

máy và xe đạp. Vì vậy, Casumina lên kế hoạch sau năm 2013 săm lốp xe đạp sẽ 

không tăng trưởng và săm lốp xe máy sẽ duy trì mức tăng trưởng 2%/năm. 

Giá vốn hàng bán  

 

 

 

 

 

 

Theo dự báo của Worldbank và Tổ chức 

thống kê Canada thì giá cao su thiên 

nhiên sẽ ổn định trong giai đoạn 5 năm 

tới 2013-2017, xoay quanh mức 3.100-

3.350 USD/tấn; sau đó sẽ giảm dần và 

duy trì khoảng 3.000 USD/tấn sau năm 

2025. Dựa trên cơ sở này, tôi ước lượng 

chi phí giá vốn hàng bán của CSM trong 

thời gian tới sẽ không biến động nhiều 

và giả định sẽ duy trì theo mức trung 

bình 3 năm trở lại đây giai đoạn 2008-

2010 (loại bỏ năm 2011 do giá cao su 

tăng đột biến), cụ thể như sau: 

Nguồn: Worldbank  

 

Doanh thu & Giá vốn hàng bán 

Rubber Price Trend 

Tăng trưởng của hoạt động hiện tại 

Nguồn: CSM 
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Đối với các sản phẩm hiện tại: giả định tỷ lệ giá vốn/doanh thu duy trì ở mức như 

hiện nay, tương đương 80-85%. Đối với dự án radian: dựa vào tỷ lệ giá vốn/doanh 

thu của riêng hoạt động sản xuất lốp ô tô bình quân trong giai đoạn phát triển ổn 

định là 2007-2010 (ngoại trừ năm 2009), tương đương mức 82-86% doanh thu và 

sẽ giảm dần theo tỷ lệ giá cao su thiên nhiên dự báo. 

Chi phí bán hàng và QLDN  

Đây là các khoản chi phí biến động theo doanh số bán hàng của doanh nghiệp. Hai 

chi phí này sẽ chịu tác động bởi sản lượng tiêu thụ, tăng trưởng doanh thu cũng 

như các chính sách bán hàng mỗi năm. Vì vậy, theo kế hoạch tăng trưởng trong 

thời gian tới, dựa vào dự toán của dự án radian cùng với phương thức quản lý chi 

phí của CSM trong 3 năm trở lại đây, tôi ước tính chi phí bán hàng và QLDN so với 

doanh thu duy trì ở mức 3-5%, cụ thể: 

 Chi phí BH/Doanh thu Chi phí QLDN/Doanh thu 

Hiện tại  4,5-5% 2-3% 

Radial  3,5% 3% 

Tổng  4-5% 3-4% 

 
Doanh thu và chi phí tài chính 

Theo dự phóng kết quả kinh doanh, trong giai đoạn 10 năm tới lượng tiền mặt của 

công ty sẽ gia tăng. Vì vậy, với mức lãi suất tiết kiệm vào khoảng 8-10%/năm sẽ 

giúp mang về một khoản doanh thu tài chính nhằm bù đắp phần nào vào các khoản 

chênh lệch tỷ giá hối đoái và lãi vay trong thời gian tới. 

Chi phí tài chính sẽ bao gồm chi phí lãi vay và chênh lệch tỷ giá hối đoái. Trong đó, 
lãi vay sẽ tính dựa trên hoạt động kinh doanh hiện tại và lãi vay của dự án radian. 
Chênh lệch tỷ giá hối đoái sẽ được tính theo doanh thu xuất khẩu và biến động tỷ 
giá để ước tính. Theo kinh nghiệm kiểm soát trong quá khứ của Casumina thì mức 
chênh lệch này sẽ duy trì vào mức 2% doanh thu xuất khẩu. Giả định tỷ giá trượt 2-
3%/năm dựa theo dự báo của HSBC và EIU (tổ chức nghiên cứu kinh tế độc lập của 
Anh) và chỉ điều chỉnh 1 lần trong năm.  
 
Giá bán 

Theo dự báo giá cao su sẽ giảm trong tương lai, ngoài ra đây là dự án mới nên cần 

có thời gian tiếp cận thị trường, vì vậy giả định giá bán sẽ được giữ ở mức ổn định 

trong từng giai đoạn. Theo trao đổi với doanh nghiệp thì biên độ dao động giá sau 

mỗi giai đoạn sẽ vào khoảng 2-5%/năm. Đây là mức biến động giá dựa vào mức 

bình quân các lần điều chỉnh trong quá khứ và đã được tham khảo với các dòng sản 

phẩm của Chengshin, Kenda, Bridgestone, Michelin và Kumho,… nhằm tạo lợi thế 

cạnh tranh trên thị trường. Tùy vào tình hình thị trường thực tế sẽ quyết định đến 

việc tăng/giảm giá. 

 

Tỷ suất lợi nhuận 

Theo các dự phóng và giả định bên trên, dựa trên sự ổn định trong giá vốn hàng 

bán, chi phí bán hàng và QLDN, kèm theo đó là đặc trưng của ngành săm lốp thì 

ước tính tỷ suất lợi nhuận trước thuế của dự án radian khi hoạt động ổn định duy trì 

ở mức 8-10%/năm theo đó ước tính tỷ suất LNTT của cả công ty được nâng lên và 

về dài hạn sẽ duy trì ở mức 7-9%/năm. 

 

 2007   2008   2009   2010 Bình quân 

Tỷ suất LNTT 4,09% 0,47% 13,32% 6,86% 5-7% 

Nguồn: FTPS ước tính 
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Hàng tồn kho 

Dựa vào đặc trưng của ngành săm lốp và kết quả quá khứ của CSM. Giả định vòng 

quay hang tồn kho sẽ đạt từ 3-4 vòng/năm. 

 

 

 

 

 

 

Kết quả kinh doanh dự phóng 

 

 

 

 

 

Chúng tôi dự báo, doanh thu của CSM trong năm 2013 sẽ được đóng góp thêm một 

phần từ dự án lốp radian, tuy nhiên vẫn chưa đáng kể do nhà máy chỉ hoạt động thử 

nghiệm sản phẩm trong nửa cuối năm 2013. Dự kiến doanh thu của công ty năm 

2013 tăng trưởng từ 10-13% so với 2012. Từ năm 2014, sẽ tăng trưởng mạnh mẽ 

khi nhà máy đi vào hoạt động và hoàn thiện giai đoạn 1. Dự kiến năm 2014 doanh 

thu của CSM tăng trưởng 40% so với 2012 và hơn 23% so với 2013..  

 

 

 

 

 

 

Ước tính lợi nhuận gộp sẽ giảm nhẹ trong năm 2013 và phục hồi trong năm 2014. 

Trong giai đoạn 2012-2015 lợi nhuận gộp tăng trưởng bình quân 8%/năm. Từ 2015 

trở đi, tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ được cải thiện đáng kể, lợi nhuận gộp ước tính sẽ 

tăng trưởng trên 10-14%/năm.  

Doanh thu dự phóng 2012-2023 

Lợi nhuận gộp dự phóng 2012-2023 

Nguồn: CSM 

Nguồn: FTPS ước tính 

Nguồn: FTPS ước tính 

Vòng quay hàng tồn kho 
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Lợi nhuận trước thuế sẽ giảm trong 2 năm tới 2013 và 2014 là do CSM phải chịu chi 

phí khấu hao và chi phí lãi vay khi nhà máy hoàn thành giai đoạn 1 đi vào sản xuất 

kinh doanh. Theo đó, dự kiến năm 2013-2014, tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi 

nhuận trước thuế cũng sẽ giảm theo. Dự kiến từ 2015 trở đi, nhờ cải thiện tỷ suất lợi 

nhuận gộp từ dự án radian giúp cho lợi nhuận trước thuế của công ty sẽ đạt tốc độ 

tăng trưởng bình quân 9-10%/năm. Tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận trước 

thuế sẽ gia tăng nhanh, ước tính lần lượt duy trì ở mức 18% và 7-9%. 

EPS dự phóng 

 

 

 

 

Trong thời gian tới, nếu theo đúng kế hoạch đầu tư nhà máy radian toàn thép thì 

CSM phải thực hiện tăng vốn đối ứng phục vụ cho nhu cầu vay vốn đầu tư. Chính vì 

vậy, mặc dù sau năm 2015, LNTT sẽ tăng dần nhưng EPS sẽ có xu hướng giảm. 

Cơ cấu doanh thu 

 

 

 

 

 

Theo dự kiến, khi nhà máy radian đi vào hoạt động, một phần lốp ô tô bias sẽ bị 

thay thế bằng lốp radian. Ngoài ra, trong thời gian tới CSM sẽ tập trung nâng cao tỷ 

trọng lốp radian trong cơ cấu doanh thu của công ty và giảm tỷ trọng sản xuất săm 

lốp xe máy và xe đạp. Sau năm 2023, cơ cấu doanh thu sẽ tập trung vào săm lốp 

radian (45-46%), săm lốp xe máy (15-16%) và săm lốp ô tô (không tính radian, 

chiếm 33-35%), còn lại là các sản phẩm khác.  

2013 Sau 2023 

Lợi nhuận trước thuế dự phóng 

2012-2023 

Nguồn: FTPS ước tính 

Nguồn: FTPS ước tính 

Nguồn: FTPS ước tính 
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ĐỊNH GIÁ(*) 

Phương pháp/mô hình Giá Tỷ trọng Bình quân gia quyền 

FCFF 30.521 60% 18.312 

P/E 24.820 40% 9.927 

Giá bình quân  100% 28.200 

 

Theo phương pháp FCFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào dự báo nhu cầu săm lốp trong nước của Bộ GTVT, Bộ công thương và 

Vinachem trong giai đoạn 2010-2020, cùng với đó là cam kết bao tiêu đầu ra xuất 

khẩu của nhà máy radian như đã trình bày những phần trên, tôi ước lượng tốc độ 

tăng trưởng của CSM trong thời gian tới như sau: 

Tăng trưởng  bình quân 2013-2017 2017-2020 2020-2023 

Sản lượng  18% 20% 18%-19% 

Doanh thu Radial  18% 20% 18%-19% 

Doanh thu hiện tại  5,2% 4,9% 4,2% 

Tổng doanh thu  13% 10% 

 
(*) Phần định giá này tạm thời tôi không xét các dự án bất động sản do hiện tại các dự án này vẫn nằm trong kế 
hoạch chưa có quyết định rõ ràng. Phần này sẽ được cập nhật trong các báo cáo tiếp theo khi có thông tin cụ thể của 
từng dự án. 

Nguồn: Vinachem, CSM Nguồn:  Bộ công thương, FPTS 

Nhu cầu săm lốp xe máy Nhu cầu lốp bias và lốp radian 

Doanh thu dự phóng theo nhóm sản phẩm  



 

   

 

 

21 

www.fpts.com.vn 

www: 

 

      Mã cổ phiếu: CSM   

          

 
Giai đoạn 1: 2013-2017 (g1 = 13%/năm) 

Đây là giai đoạn bước đầu cho ra sản phẩm thâm nhập thị trường và mở đầu cho kế 

hoạch xuất khẩu lốp radian. Công suất giai đoạn 1 của nhà máy radian sẽ đạt được 

trong thời gian này. Theo thiết kế giai đoạn 1 sẽ mất 3 năm để đạt công suất, giả 

định giá bán sẽ được duy trì ổn định trong mỗi giai đoạn, dự phóng giai đoạn 2013-

2016 doanh thu của lốp radian tăng trưởng bằng mức tăng trưởng bình quân của 

sản lượng là 18%/năm, doanh thu hiện tại tăng khoảng 5,2% tương đương mức 

tăng trưởng nhu cầu của ngành. Theo đó tổng doanh thu cả công ty tăng 13%/năm.  

 

Giai đoạn 2: 2017-2023 (g2= 10%/năm) 

Đây là giai đoạn tăng trưởng mạnh của dự án lốp radian. Khi giai đoạn 2 và 3 hoàn 

thành và đi vào hoạt động sẽ làm gia tăng sản lượng cũng như doanh thu của dự 

án. Từ năm 2017, theo cam kết WTO thì thuế nhập khẩu ô tô giảm về mức 47% đối 

với xe ô tô con và 50% đối với xe tải nhẹ, chính vì vậy xu hướng nhập khẩu ô tô sẽ 

gia tăng dẫn đến nhu cầu săm lốp trong giai đoạn này sẽ tăng cao, đặc biệt là lốp 

radian. Thêm vào đó, dựa theo công suất thiết kế của nhà máy, dự kiến doanh thu 

lốp radian sẽ tăng 20%/năm giai đoạn 2017-2020 và 18,6%/năm giai đoạn 2020-

2023. Đối với hoạt động kinh doanh hiện tại thì sản lượng của lốp bias sẽ giảm do bị 

thay thế một phần bởi lốp radian. Theo như trình bày ở những phần trên, dự kiến 

tốc độ tăng trưởng của dòng lốp bias sẽ giảm xuống mức 5%/năm sau năm 2017. 

Ngoài ra, CSM chủ trương giảm tỷ trọng săm lốp xe máy và xe đạp dẫn đến giảm 

tốc độ tăng trưởng về mức 2% đối với xe máy và 0% đối với xe đạp từ năm 2013 về 

sau. Dự kiến hoạt động hiện tại tăng trưởng chậm lại, đạt 4,2-4,9%/năm. Từ những 

cơ sở trên tôi dự phóng tốc độ tăng trưởng bình quân chung của toàn công ty ở 

mức 10%/năm trong giai đoạn này. 

 

Giai đoạn 3: Tăng trưởng bền vững 2024 trở về sau (gs= 5%/năm) 

 

Công ty  Quốc gia 10 năm 

Goodyear  USA 4,68% 

Continental  Germany 9,59% 

Sumitomo  Japan 4,81% 

Yokohama  Japan 3% 

Bình quân   5,48% 

 

Cơ sở chọn năm 2024 là năm tăng trưởng đều là do: 

Năm 2023 dự kiến nhà máy sẽ đạt tối đa công suất (theo ước tính là 80% công suất 

thiết kế của cả dự án). Vì vậy từ năm 2024 trở đi tăng trưởng doanh thu phụ thuộc 

vào nhu cầu và giá bán, sẽ duy trì ở mức ổn định.  

Các yếu tố còn lại duy trì ổn định như: vòng quay hàng tồn kho duy trì ở mức 3,3 

vòng/năm, các yếu tố về chi phí sẽ tính theo tỷ lệ % doanh thu, tăng trưởng tương 

ứng theo tăng trưởng của doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trước thuế vào khoảng 7-

8%/năm. 

Doanh nghiệp tham chiếu 

 

Nguồn: FTPS tổng hợp 
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2024 về sau đạt tốc độ tăng trưởng gs = 5%, với cơ sở giả định như sau: 

Dữ liệu quá khứ 
Tham chiếu theo tốc độ tăng trưởng doanh thu 10 năm quá khứ của nhóm doanh 
nghiệp lớn và có lịch sử hình thành lâu đời trên thị trường như: Cooper (Mỹ); 
Yokohama (Nhật); Sumitomo (Nhật); Goodyear (Mỹ); Continental (Đức). Bình quân 
đạt 5,48%/năm. 
Dựa vào dữ liệu quá khứ 2001-2008 (trước khủng hoảng kinh tế): theo thống kê từ 
Reuters và tổ chức tư vấn của Anh - LMC tốc độ tăng trưởng ngành săm lốp thế giới 
bình quân đạt 5,9%/năm và Châu Á đạt 7%/năm.  
Theo dự báo của European Tyre & Rubber: giai đoạn 2010-2025, sản lượng sản 
xuất xe ô tô con và xe tải nhẹ khu vực Châu Á tăng 4-5%/năm. 
Dựa vào các cơ sở trên, tôi dự phóng trong giai đoạn ổn định, tốc độ tăng trưởng gs 
= 5%. 
 

Tỷ suất chiết khấu WACC 

WACC  Ước tính 

E/(D+E) =w(e)  45% 

D/(D+E) =w(d)  55% 

Chi phí nợ (Rd)  8,6% 

Thuế suất (T)  25% 

Chi phí sử dụng nợ sau thuế= Rd*(1-T)  6,5% 

Lãi suất phi rủi ro (Lãi suất TPCP kỳ hạn 10-13 năm)  11,5% 

Hệ số beta  1,31 

Phần bù rủi ro thị trường  12% 

Chi phí vốn (Re)  27,2% 

WACC= Re* w(e)+Rd*(1-T)*w(d) + Rp*w(p)  15,9% 

 

Tóm tắt định giá theo phương pháp FCFF 

FCFF  2012F  2013F  2014F  2015F  2017F 2024F 

FCFF  324.544 -1.037.159 333.760 387.021 -94.808 783.638 

Thời gian dự phóng  13 
   

  

Suất chiết khấu (WACC)  15,9% 15,5% 14,5% 14,2% 15,5% 14,8% 

Hiện giá của dòng tiền  280.093 -773.487 217.458 220.796 -40.444 123.655 

Tổng hiện giá của dòng tiền (13 năm)  2.087.486 
   

  

Giá trị công ty  2.980.070 
   

  

(+) Tiền và các CK ngắn hạn  295.555 
   

  

(-)  Nợ  597.029 
   

  

Giá trị vốn chủ sở hữu  1.786.012 
   

  

Lợi ích cổ đông thiểu số  - 
   

  

Giá trị vốn chủ sở hữu Công ty mẹ  1.786.012 
   

  

Số cổ phiếu hiện hành (triệu CP)  58,5 
   

  

Giá trị nội tại  30.521 
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Số liệu độ nhạy của phương pháp FCFF 

 

 

 

 

 

Theo phương pháp P/E  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Dựa vào các công ty tương đồng trong khu vực về quy mô vốn hóa, tỷ suất lợi nhuận HĐKD và ROE. Cùng với đó 

là dữ liệu P/E lịch sử của CSM, ước tính P/E = 5x, EPS dự phóng 2012 đạt 4.964 đồng tương đương giá 24.820 

đồng. 

WACC / g 6% 5,50% 5% 4,50% 4% 3% 2% 

18,0% 31.938 30.856 29.877 28.988 28.176 26.749 25.534 

17,0% 32.255 31.163 30.176 29.280 28.461 27.022 25.796 

15,9% 32.620 31.518 30.521 29.615 28.789 27.335 26.098 

15,5% 32.741 31.635 30.635 29.727 28.898 27.440 26.198 

15,0% 32.906 31.795 30.791 29.878 29.046 27.581 26.335 

14,0% 33.239 32.119 31.106 30.186 29.346 27.868 26.611 

12,0% 33.925 32.785 31.754 30.817 29.962 28.458 27.178 

Nguồn: FPTS 

Doanh nghiệp cùng ngành  Quốc gia   P/E 2012  ROE 2011  Tỷ suất LN 
HĐKD 

Vốn hòa thị 
trường  

Goodyear Indonesia Tbk PT  Indonesia 8,8 4,6% 1,8%   60.977.575  

Ceat Ltd  India 3,9 5,2% 4,5%   78.948.577  

Stamford Tyres Corp Ltd  Korea 6,1 11,4%   7,1% 65.460.600  

JK Tyre & Industries Ltd  India 4,6 7,6% 3,0%    96.960.911  

      

Casumina Vietnam    6,1% 5,0%   60.256.226  

Bình quân     5,6    

Nguồn: Bloomberg, FPTS 

Dữ liệu P/E lịch sử của CSM 
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RỦI RO ĐẦU TƯ 

 

 Rủi ro về giá nguyên vật liệu: Mặc dù Casumina có thể chủ động được nguồn cung cao su thiên nhiên trong 

nước tuy nhiên biến động giá vẫn là yếu tố đáng quan ngại do Việt Nam vẫn bị phụ thuộc rất nhiều vào giá cao 

su thiên nhiên thế giới. Bên cạnh cao su thiên nhiên thì cao su tổng hợp cũng là một thành phần quan trọng 

trong cấu thành săm lốp. Mặt hàng này CSM hoàn toàn phải nhập khẩu, trong khi đó giá cả sản phẩm này biến 

động theo giá dầu. Biến động giá cao su tác động trực tiếp đến tỷ suất lợi nhuận của CSM. Thực tế cho thấy 

trong xu hướng tăng dài hạn của giá cao su thiên nhiên giai đoạn 2009-2011, tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty 

giảm liên tục qua các năm. Chính vì vậy, rủi ro nguyên vật liệu vẫn tiếp tục là vấn đề đáng quan tâm của công ty 

trong thời gian tới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rủi ro về tỷ giá: Hiện nay các sản phẩm của CSM không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước mà 

còn xuất khẩu đến nhiều nước tại Châu Âu, Châu Á như các nước Asean, các nước Trung Đông, Đức... do đó 

rủi ro tỷ giá tác động trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. 

Bên cạnh đó, nguồn nguyên vật liệu đầu vào của công ty chủ yếu nhập khẩu và phần lớn các trang thiết bị, máy 

móc hiện đại của Công ty đều nhập khẩu từ các nước Đức, Ý, Nhật, Nga, Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ thì 

những biến động về tỷ giá hối đoái giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ mạnh (đặc biệt là Ðôla Mỹ) sẽ có tác 

động nhất định đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. 

 

 Rủi ro về lãi suất: Trong cơ cấu vốn kinh doanh của công ty thì tỷ trọng nợ khá cao so với các doanh nghiệp 

trong ngành. Trong 3 năm gần nhất, chi phí tài chính của công ty chiếm từ 2-3% doanh thu. Đây là một áp lực 

đối với công ty trước những biến động lãi suất của thị trường. Đặc biệt là sẽ ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư các 

dự án của Casumina. 

 

 Rủi ro của dự án nhà máy Radian:  Việc giải quyết bài toán đầu ra cho nhà máy radian là một vấn đề rất quan 

trọng đối với sự tăng trưởng của CSM trong thời gian tới. Mặc dù cầu hiện đang vượt cung nhưng khả năng 

chuyển đổi từ lốp bias thông thường hiện nay sang lốp radian thị trường cần có một thời gian nhất định để thay 

đổi thói quen tiêu dùng, đặc biệt là thị trường nội địa. Đây là một yếu tố trở ngại cho việc tiêu thụ của CSM trong 

thời gian tới. Bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu cần có thời gian để thị trường chấp nhận sản phẩm, các chi phí 

về khấu hao, chi phí nhân viên, chi phí vận hành sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 

Điều này đồng thời ảnh hưởng đến cổ tức chia cho cổ đông trong tương lai. 

Ngoài ra, việc thực hiện đúng tiến độ dự án từ khâu tiêu thụ đến khâu mở rộng sản xuất theo từng giai đoạn sẽ 

vẫn là một ẩn số mà hiện tại chỉ mang tính chất dự báo cho tương lai. Yếu tố này cần phải theo dõi sát sao hơn 

trong thời gian tới để cập nhật chính xác nhất tình hình thực tế qua từng giai đoạn của công ty. 

 

 Rủi ro tiêu chuẩn sản phẩm: Hiện nay Việt Nam vẫn chưa có quy chuẩn quốc gia về mặt hàng săm lốp, vì vậy 

đây sẽ là trở ngại cho các doanh nghiệp săm lốp trong nước trước những rào cản thương mại trong hoạt động 

xuất khẩu, trong đó có Casumina. 

Biến động Tỷ suất LN gộp của CSM Diễn biến giá cao su thiên nhiên và giá dầu 
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CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN 

 

 
 

Hiện tại chỉ có dự án số 9 Nguyễn Khoái là cần được chú ý và tiến độ triển khai tương đối tốt. Các dự án 

còn lại chỉ đang trong kế hoạch, cụ thể như sau: 

 

Dự án bất động sản tại số 9 Nguyễn Khoái: 

Đây là dự án Casumina hợp tác với CTCP TM Địa ốc Tân Thuận Việt và Vietcomreal. Vừa qua công ty đã vay 

Ngân hàng khoảng 150 tỷ đồng để đóng tiền sử dụng đất đồng thời đã chuyển cho công ty Tân Thuận Việt đứng 

tên dự án để không vi phạm quy định về đầu tư ngoài ngành. Khoản này hiện đang nằm trong chi phí xây dựng cơ 

bản dở dang, sau khi dự án đi vào triển khai xây dựng khoản vay này sẽ chuyển sang Tân Thuận Việt và phần lãi 

vay cũng sẽ do đối tác này chịu, CSM chỉ đóng vai trò trung gian vay giúp cho công ty này. 

 

Theo thông tin mới cập nhật, CSM đã đạt thêm thỏa thuận với một đối tác nữa đó là CTCP XD và Kinh doanh địa 

ốc Hòa Bình (HBC). Cụ thể HBC sẽ bỏ vốn xây dựng toàn bộ công trình, đổi lại 3 đối tác còn lại (CSM, 

Vietcomreal, Tân Thuận Việt) sẽ bán lại số căn hộ tương ứng với số vốn góp theo tỷ lệ của mỗi bên cho công ty 

con của HBC (hiện chưa có tỷ lệ chính thức). Sau đó mỗi bên dùng số tiền thu được để trả lại cho HBC. Số căn hộ 

còn lại sẽ thuộc về mỗi bên và tự phân phối cho chính mình. Hiện tại chỉ cần đạt được đồng thuận giữa các bên về 

tỷ lệ góp vốn và giá bán căn hộ cho công ty con của HBC thì sẽ tiến hành xây dựng ngay sau đó. 

 

Dự án tòa nhà văn phòng ở số 180 Nguyễn Thị Minh Khai: đã xin giấy phép xây dựng và ký kết hợp tác với 

công ty xây dựng Ba Đình. Hiện đang chờ đối tác này thu xếp vốn để tiến hành triển khai. Theo đó, Ba Đình sẽ bỏ 

vốn ra xây dựng tòa nhà, tiền thuê đất hai bên sẽ cùng chịu theo tỉ lệ: Ba Đình 60% - CSM 40%. CSM sẽ được 

quyền khai thác 7/17 tầng của tòa nhà khi hoàn thành. Đây là hướng đi giúp CSM chủ động sử dụng và nâng cao 

giá trị khai thác từ khu đất hiện có, đồng thời tạo ra nguồn thu thông qua hoạt động cho thuê tòa nhà trong tương 

lai. 

  

Các dự án tại số 504 Nguyễn Tất Thành, 146 Nguyễn Biểu, 2/3 Kha Vạn Cân và 384 Kha Vạn Cân cũng sẽ 

được thực hiện dần trong các năm tới.  Hiện CSM cũng ký hợp tác với công ty Ba Đình để khai thác dần các 

khu đất này. Theo đó, CSM sẽ hỗ trợ quĩ đất cho đối tác này, đổi lại công ty nhận tiền bồi thường từ Ba Đình theo 

thỏa thuận trong từng dự án và cho phép Ba Đình tiến hành xây dựng, khai thác cao ốc trên các khu đất đó, trong 

đó CSM cũng sẽ được quyền khai thác khoảng 10% giá trị mỗi cao ốc. Với số tiền nhận được, CSM sẽ hạch toán 

dần vào thu nhập bất thường trong các năm tới và dùng để mua đất phục vụ công tác di dời các xí nghiệp, nhà 

máy cũ về Bình Dương theo chủ trương tập trung hóa sản xuất giúp tiết giảm chi phí cho công ty. 

 

Dự án Hạng mục xây dựng Tiến độ 

180 Nguyễn Thị Minh Khai, Q1 Tòa nhà văn phòng 17 
tầng 

Chờ đối tác thu xếp vốn 

146 Nguyễn Biểu, Q4 Chung cư 20 tầng Đang lên kế hoạch xin GCN Quyền 
sử dụng đất 

9 Nguyễn Khoái, Q9 Khu căn hộ, Trung tâm 
thương mại 

Đã ký kết hợp tác, chuẩn bị triển khai 
xây dựng 

504 Nguyễn Tất Thành, Q4 Khu căn hộ Đang lên kế hoạch 

2/3 Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức Khu căn hộ Đang lên kế hoạch 

384 Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức  Khu căn hộ Đang lên kế hoạch 
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DIỄN GIẢI KHUYẾN NGHỊ 

Đánh giá về giá trị cổ phiếu 

Việc đánh giá này nhằm xác định giá trị mỗi cổ phần đại diện cho việc định giá doanh nghiệp, nhằm tìm ra giá trị tiềm năng 

trong mỗi cổ phần công ty và cung cấp thông tin hữu ích cho nhà đầu tư trong thời gian  đầu tư 12 tháng. Các thang điểm từ 

mức 5 (mua mạnh với mức giá thị trường hiện tại) đến mức 1 (bán mạnh với mức giá thị trường hiện tại). 

 

Đánh giá về giá cổ phiếu Diễn giải 

5/5 Mua mạnh - Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường 25% 

4/5 Mua - Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường 10% đến 25% 

3/5 Nắm giữ - Nếu giá mục tiêu trong biện độ +/-10% giá thị trường  

2/5 Bán - Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường 10% đến 25% 

1/5 Bán mạnh - Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường 25% 

 

 

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 kỳ ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.  
 

Tại thời điểm thực hiện báo cáo phân tích, FPTS nắm 8 cổ phiếu CSM và 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  
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PHỤ LỤC 
 

CĐKT 2012F 2013F 2014F 2015F   CĐKT 2012F 2013F 2014F 2015F 

Doanh thu thuần 3.065.345 3.469.219 4.271.736 4.954.870 
 

Tài sản 
    

 - Giá vốn hàng bán -2.394.572 -2.834.354 -3.586.824 -4.120.053 
 

 + Tiền và tương đương  295.555 121.423 149.511 309.764 

Lợi nhuận gộp 670.772 634.866 684.912 834.817 
 

 + Đầu tư TC ngắn hạn 0 0 0 0 

 - Chi phí bán hàng -125.000 -140.187 -169.246 -194.211 
 

 + Các khoản phải thu 215.856 244.296 300.808 348.913 

 - Chi phí quản lí DN -151.000 -167.730 -198.216 -224.730 
 

 + Hàng tồn kho 679.316 716.114 843.754 986.523 

Lợi nhuận thuần HĐKD 394.772 326.948 317.450 415.876 
 

 + Tài sản ngắn hạn khác 25.185 25.185 25.185 25.185 

 - Chi phí lãi vay -83.584 -71.643 -146.554 -113.958 
 

Tổng tài sản ngắn hạn   1.293.802 974.651 1.186.890 1.488.018 

Lợi nhuận trước thuế 339.139 264.089 178.012 310.821 
 

 + Tài sản dài hạn   890.502 2.442.352 2.449.352 2.449.352 

 - Thuế TNDN 0 -66.022 -44.503 -77.705 
 

 + Khấu hao lũy kế -531.518 -660.099 -860.971 -1.065.182 

LNST  254.354 198.067 133.509 233.116 
 

 + Tài sản dài hạn 358.984 1.782.253 1.588.381 1.384.170 

 - Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0 0 
 

 + Đầu tư tài chính dài hạn 45.966 45.966 45.966 45.966 

LNST của cổ đông CT Mẹ 254.354 198.067 133.509 233.116 
 

 + Tài sản dài hạn khác 2.271 291.691 290.291 288.891 

EPS (đ) 4.964 3.865 2.605 4.549 
 

Tổng tài sản dài hạn 568.006 2.126.910 1.924.638 1.719.027 

Tăng trưởng doanh thu 4,3% 13,2% 23,1% 16,0% 
 

Tổng Tài sản 1.861.808 3.101.560 3.111.528 3.207.045 

Tăng trưởng LNTT 
          

Chỉ số khả năng sinh lợi 2012F 2013F 2014F 2015F 
 

Nợ & Vốn chủ sở hữu 2012F 2013F 2014F 2015F 

Tỷ suất lợi nhuận gộp 21,9% 18,3% 16,0% 16,8% 
 

 + Phải trả ngắn hạn 113.214 134.006 169.583 194.793 

Tỷ suất LNST 8,3% 5,7% 3,1% 4,7% 
 

 + Vay và nợ ngắn hạn 597.029 558.543 310.156 310.156 

ROE DuPont 29,8% 23,2% 11,8% 18,3% 
 

 + Phải trả ngắn hạn khác 7.640 0 0 0 

ROA DuPont 15,0% 8,0% 4,3% 7,4% 
 

Nợ ngắn hạn 717.883 992.549 779.739 754.949 

Tỷ suất EBIT 13,8% 9,7% 7,6% 8,6% 
 

 + Vay và nợ dài hạn 0 1.043.378 1.222.868 1.200.280 

Chỉ số hiệu quả vận hành 2012F 2013F 2014F 2015F 
 

 + Phải trả dài hạn 0 0 0 0 

Số ngày phải thu 105,7 89,8 79,4 81,1 
 

Nợ dài hạn 206.149 1.043.378 1.222.868 1.200.280 

Số ngày tồn kho 29,8 24,2 23,3 23,9 
 

Tổng nợ 924.032 2.035.926 2.002.606 1.955.229 

Số ngày phải trả 18,2 15,9 15,4 16,1 
 

 + Cổ phiếu ưu đãi 0 0 0 0 

Vòng quay tổng tài sản  1,8 1,4 1,4 1,6 
 

 + Thặng dư 0 0 0 0 

Thời gian luân chuyển tiền  117,2 98,1 87,2 88,9 
 

 + Vốn điều lệ 585.177 585.177 585.177 585.177 

Chỉ số TK/đòn bẩy TC 2012F 2013F 2014F 2015F 
 

 + LN chưa phân phối 352.611 480.457 543.744 706.639 

CS thanh toán hiện hành 1,80 0,98 1,52 1,97 
 

 + Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0 0 

CS thanh toán nhanh 0,86 0,26 0,44 0,66 
 

Vốn chủ sở hữu 937.777 1.065.634 1.128.922 1.291.816 

CS thanh toán tiền mặt 0,41 0,12 0,19 0,41 
 

Tổng cộng nguồn vốn 1.861.808 3.101.560 3.111.528 3.207.045 

Đòn bẩy tài chính 2,2 2,5 2,8 2,6 
      

Nợ / Tài sản 0,32 0,52 0,49 0,47 
 

Lưu chuyển tiền tệ 2012F 2013F 2014F 2015F 

Nợ / Vốn CSH 0,64 1,50 1,36 1,17 
 

Tiền đầu năm 42.504 295.555 121.423 149.511 

Khả năng TT  lãi vay  5,06 4,69 2,21 3,73 
 

Lợi nhuận sau thuế 254.354 198.067 133.509 233.116 

Định giá 2012 2013 2014 2015 
 

 + Khấu hao lũy kế 56.038 129.282 202.272 205.610 

P/E 5,0 6,5 9,6 5,5 
 

 + Điều chỉnh 0 0 0 0 

P/B 1,4 1,2 1,1 1,0 
 

 + Thay đổi vốn lưu động 84.353 -52.086 -148.575 -165.663 

EV / EBITDA 2,7 2,9 2,6 2,1 
 

Tiền từ hoạt động KD 394.745 275.263 187.206 273.063 

      
 + Thanh lý tài sản cố dinh   0 0 0 0 

      
 + Chi mua sắm TSCĐ -153.785 -1.384.065 0 0 

      
 + Tăng (giảm) đầu tư 0 0 0 0 

      

 + Các hoạt động đầu tư 
khác -153.785 -1.384.065 -20.000 -20.000 

      
Tiền từ hoạt động đầu tư -153.785 -1.384.065 -20.000 -20.000 

      
 + Cổ tức đã trả 0 -70.221 -70.221 -70.221 

      
 + Tăng (giảm) vốn 162.679 0 0 0 

      
 + Thay đổi nợ ngắn hạn 0 -38.486 -248.386 0 

      
 + Thay đổi nợ dài hạn -150.588 1.043.378 179.490 -22.588 

      
 + Các hoạt động TC khác 0 0 0 0 

      
Tiền từ hoạt động TC 415.730 934.670 -139.118 -92.809 

      
Tổng lưu chuyển tiền tệ 253.051 -174.132 28.088 160.253 

      
Tiền cuối năm 295.555 121.423 149.511 309.764 

 


