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TÓM TẮT BÁO CÁO 

 Kết thúc 9 tháng đầu năm 2012, tổng sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp cao su thiên nhiên (CSTN) 

niêm yết tăng 18,36% so với cùng kỳ năm 2011, giá bán bình quân chỉ đạt hơn 66,28 triệu đồng/tấn (giảm 33% 

so với cùng kỳ năm 2011). Kết quả là doanh thu giảm 22%, lợi nhuận gộp giảm 42% và tỷ suất lợi nhuận gộp của 

các công ty giảm mạnh từ 35,96% xuống còn 26,74%.  

 So với 9 tháng đầu năm 2011, sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp tăng cao, tồn kho và khoản phải 

thu đều giảm.  

 Hầu hết các doanh nghiệp CSTN niêm yết đều giảm vay nợ ngắn hạn. Nguyên nhân là do tình hình khó khăn 

chung của nền kinh tế dẫn đến việc các công ty (ngoại trừ HRC) chậm triển khai các dự án trồng mới cao su nên 

vẫn còn tiền dự trữ để sản xuất kinh doanh thay vì phải vay ngân hàng.   

 Khoản lợi nhuận từ hoạt động tài chính (tiền gửi ngân hàng) và lợi nhuận khác (thanh lý cây cao su già) 

đã giúp cho tỷ suất lợi nhuận trước và sau thuế ở cả 5 doanh nghiệp CSTN niêm yết chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ 

năm 2011. 

 Chỉ số ROE của cả 5 doanh nghiệp đều thấp hơn so với 9 tháng năm 2011 do (i) sự sụt giảm của tỷ suất lợi 

nhuận sau thuế, (ii) hiệu quả hoạt động tài sản kém  (vòng quay tài sản giảm), (iii) Doanh nghiệp chủ động giảm 

vay nợ  do nền kinh tế khó khăn. Cụ thể như: PHR giảm từ 54,27% xuống 40,02%, DPR giảm từ 51,19% xuống 

35,93%, TRC giảm từ 54,38% xuống 30,23%, HRC giảm từ 29,55% xuống 22,73% và TNC giảm từ 24,80% 

xuống 21,83%. 

 Ngoại trừ TNC có dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh 9T2012 tăng 4 tỷ so với cùng kỳ, các doanh 

nghiệp còn lại đều giảm mạnh. Đáng chú ý là PHR có dòng tiền sản xuất kinh doanh âm gần 25 tỷ đồng do 

9T2012 công ty không có khoản nhận ký quỹ đấu thầu thu mua cây cao su thanh lý trị giá 353 tỷ đồng như cùng 

kỳ. DPR có dòng tiền từ hoạt động đầu tư - 234,8 tỷ đồng do công ty tăng sở hữu tại các công ty liên doanh và 

dự án trồng mới cây cao su Đồng Phú – Senoul. Các công ty còn lại có dòng tiền này tốt hơn so với cùng kỳ do  

nguồn thu từ thanh lý cây cao su già và nguồn thu từ hoạt động tài chính.  

 Theo ước tính thì khả năng đạt kế hoạch năm 2012 của các doanh nghiệp CSTN niêm yết là khá cao : Đối 

với doanh thu : PHR đạt 100-101%, DPR khoảng 97%, TRC đạt 90-93%, HRC đạt 124-125% và TNC đạt 98%. 

Đối với lợi nhuận trướ c thuế (LNTT): PHR đạt 100-101%, DPR đạt 100-108%, TRC đạt 90-92%, HRC chỉ đạt 

75%, riêng TNC ước tính cuối năm sẽ đạt khoảng 77-79 tỷ đồng LNTT, gấp 2 lần so với kế hoạch năm nay. 

 KHUYẾN NGHỊ 

Với tiềm năng tăng trưởng và hiệu quả hoạt động tốt bên cạnh  những rủi ro nhất định về thanh khoản của cổ phiếu vì 

khối lượng giao dịch thấp, chuyên viên phân tích khuyến nghị đầu tư dài hạn đối với PHR, DPR, TRC và khuyến nghị 

đầu tư ngắn hạn đối với TNC.  

PHR: EPS forward 2012 đạt 5.354 đồng, theo giá ngày 23/11/2012-27.400 đồng thì P/E forward 2012 đạt 5,11 lần.  

DPR: EPS forward 2012 đạt 11.678-12.687 đồng; theo giá ngày 23/11/2012-52.000 đồng thì P/E forward 2012 đạt 

4,09-4,45 lần.  

TRC: EPS forward 2012 đạt 11.809 đồng, theo mức giá ngày 23/11/2012-41.000 đồng thì P/E forward 2012 đạt 3,47 

lần.  

TNC: EPS forward 2012 đạt 3.371 đồng, theo mức giá ngày 23/11/2012-14.900 đồng thì P/E forward 2012 đạt 4,42 

lần, đây là cổ phiếu  thanh khoản cao nhất trong 5 doanh nghiệp CSTN niêm yết  (bình quân 30 phiên đạt hơn 95.000 

CP/phiên). 

 

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. Vui lòng đọc kỹ phần tuyên 

bố miễn trách nhiệm cuối báo cáo này. 
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I TÌNH HÌNH NGÀNH CAO SU THIÊN NHIÊN  

1. Tình hình ngành cao su thiên nhiên trong 9 tháng đầu năm 2012 

Tổng kết 9 tháng đầu năm 2012, Việt Nam đã xuất khẩu được 719 nghìn tấn cao su thiên nhiên, giá trị đạt 2,05 

tỷ USD, tăng 35,4% về lượng nhưng giảm 10,8% về giá trị xuất khẩu, nguyên nhân là do giá cao su giảm hơn 

33% so với cùng kỳ năm trước (giá xuất khẩu bình quân 9 tháng đạt 2.849 USD/tấn). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng kết 9 tháng đầu năm 2012 (9T2012), tổng sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp cao su thiên nhiên 

(CSTN) niêm yết tăng 18,36% so với cùng kỳ năm 2011, đạt mức 52.724 tấn. Giá bán bình quân của các 

doanh nghiệp niêm yết chỉ đạt hơn 66,28 triệu đồng/tấn so với mức bình quân của 9 tháng năm 2011 là 99,03 

triệu đồng/tấn. Chính sự sụt giảm của giá cao su, đặc biệt là giá xuất khẩu đã làm cho doanh thu sụt giảm hơn 

22%, lợi nhuận gộp giảm 42% và tỷ suất lợi nhuận gộp của các công ty giảm mạnh từ 35,96% xuống còn 

26,74%.  

 

5 doanh nghiệp niêm yết Đvt 9T2011 9T2012 % Tăng/giảm 

Sản lượng tiêu thụ Tấn 44.543 52.724 +18,36% 

Giá bán bình quân Triệu đồng/tấn 99,03 66,28 -33,07% 

Doanh thu Triệu đồng    4.519.190          3.522.845  -22,05% 

GVHB Triệu đồng    2.893.950          2.580.768  -10,82% 

Lợi nhuận gộp Triệu đồng    1.625.240             942.077  -42,03% 

Chi phí tài chính Triệu đồng         42.882                 5.996  -86,02% 

Chi phí hoạt động Triệu đồng       189.318             170.664  -9,85% 

Lợi nhuận khác Triệu đồng 219.606 340.309 +54,96% 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng    1.796.640          1.261.964  -29,76% 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng    1.506.917          1.086.270   -27,91% 

Tỷ suất lợi nhuận gộp % 35,96 26,74 
 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế % 39,76 35,82 
 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế % 33,34 30,84 
 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 

Biến động giá nguyên liệu cao su thiên nhiên 

Nguồn: FPTS tổng hợp 
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Tuy nhiên có một điều đáng lưu ý đó là khoản lợi nhuận từ hoạt động tài chính và lợi nhuận khác  của các 

doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm 2012, các doanh nghiệp đã tiến hành thanh lý cây cao su già trên diện 

rộng để thực hiện tái canh trồng mới giúp khoản lợi nhuận khác tăng 54,96% so với cùng kỳ năm 2011. Ngoài 

ra, các doanh nghiệp đã duy trì lượng tiền gửi ngân hàng ở mức cao mang lại nguồn doanh thu tài chính đáng 

kể. Nhờ những hoạt động này đã cải thiện được tỷ suất lợi nhuận trước và sau thuế ở cả 5 doanh nghiệp niêm 

yết trong 9 tháng đầu năm nay. Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2011, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 35,96% 

xuống mức 26,74% nhưng tỷ suất lợi nhuận trước thuế chỉ giảm nhẹ từ 39,76% xuống còn 35,82%. 

 

2. Triển vọng ngành trong quý 4/2012 

Trong tháng 9 vừa qua, khối lượng giao dịch với khách hàng Trung Quốc đã tăng gấp đôi so với giai đoạn 

tháng 7 & 8. Xuất khẩu cao su qua cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh đã cải thiện đáng kể do giá và khối lượng 

giao dịch đều tăng so với khoảng thời gian nửa đầu năm nay khi khu vực biên giới bị phong tỏa. Theo các nhà 

quan sát, nhu cầu tiêu thụ cao su thiên nhiên trên thị trường Trung Quốc đang tăng trở lại. Vừa qua Chính phủ 

Trung Quốc đã có những động thái từng bước giảm thuế nhập khẩu cao su từ Việt Nam qua đường chính 

ngạch nhằm khuyến khích nhập khẩu cao su từ Việt Nam qua kênh này. Dự kiến trong quý 4/2012, lượng xuất 

khẩu qua Trung Quốc theo đường chính ngạch sẽ tăng so với tiểu ngạch . Tuy nhiên, theo đánh giá của các 

doanh nghiệp trong ngành thì giá cao su xuất khẩu trong quý 4/2012 sẽ không cao, có thể đi ngang hoặc thậm 

chí thấp hơn quý trước. 

 

II. TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH 

1. Tình hình kinh doanh 9 tháng năm 2012 

Doanh thu thuần và tỷ suất lợi nhuận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do giá cao su thiên nhiên xuất khẩu giảm mạnh từ đầu năm đến nay, hầu hết các doanh nghiệp CSTN niêm yết 

đều có doanh thu thuần và lợi nhuận gộp sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2011. Doanh thu của PHR giảm 

từ 1.783 tỷ đồng xuống mức 1.452 tỷ đồng (-18%); DPR giảm từ 1.205 xuống mức 852 tỷ đồng (-29%), TRC 

giảm từ 745 xuống mức 467 tỷ đồng (-37%), HRC giảm từ 480 xuống mức 366 tỷ đồng (-23%), riêng TNC tăng 

27% từ 93 lên 118 tỷ đồng do công ty bán được hàng tồn kho vào lúc giá vẫn còn cao (trên 68 triệu đồng/tấn 

vào tháng 5&6/2012). 

Doanh thu thuần Tỷ suất lợi nhuận gộp 

Đvt: triệu đồng 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 

http://thitruongcaosu.net/tag/xuat-khau-cao-su/
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Tỷ suất lợi nhuận gộp của các công ty theo đó cũng suy giảm mạ nh. Trong đó, DPR đạt 38% so với cùng kỳ 

2011 là 39%; kế tiếp là TNC đạt 32% (cùng kỳ 2011 đạt 53%), TRC đạt 31% (cùng kỳ 2011 đạt 41%),  PHR đạt 

22% (cùng kỳ 2011 đạt 34%) và thấp nhất là HRC chỉ đạt 9% (cùng kỳ 2011 đạt 20%). 

Đáng chú ý là TNC và HRC . TNC có mức tỷ suất lợi nhuận gộp khá cao  (32%) là do công ty bán được hàng 

tồn kho ở mức giá cao, giá bán bình quân 9 tháng đầu năm của TNC đạt hơn 68 triệu đồng/tấn (mức cao nhất 

trong 5 doanh nghiệp niêm yết). HRC có tỷ suất lợi nhuận gộp thấp nhất trong các doanh nghiệp niêm yết là do 

rừng cao su già nhiều  (hơn 50% diện tích) cho năng suất mủ rất thấp, làm tăng chi phí khai thác trên một đơn 

vị sản phẩm, dẫn đến giá vốn khai thác khá cao so với các doanh nghiệp trong ngành. Thêm vào đó, trong 

9T2012, công ty đã thu mua một phần lớn mủ từ các hộ tiểu điền (chiếm 61,8% tổng sản lượng bán ) để đưa 

vào chế biến thành phẩm xuất bán. Vì vậy giá vốn của HRC rất cao, chiếm tới 91,46% tổng doanh thu, dẫn đến 

tỷ suất lợi nhuận gộp của HRC giảm từ 20,37% trong 9T2011 xuống mức 9% giai đoạn 9T2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp giảm mạnh nhưng do hoạt động thanh lý cây cao su cùng với đó là doanh thu từ 

hoạt động tài chính (chủ yếu là lãi từ tiền gửi Ngân hàng) trong 9 tháng đầu năm đã giúp cải thiện mạnh lợi 

nhuận trước và sau thuế ở các doanh nghiệp. Cụ thể, tỷ suất LNTT của 5 doanh nghiệp lần lượt là PHR 

(30,87%), DPR (40,42%), TRC (43,86%), HRC (27,60%) và TNC (43,55%).  

Hàng tồn kho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vòng quay hàng tồn kho 9T2012 của TNC tăng 0,74 vòng so với cùng kỳ năm 2011 do giá vốn hàng bán 

9T2012 tăng mạnh 86% trong khi doanh thu tăng 27% và hàng tồn kho bình quân giảm 28%. 

Lợi nhuận tài chính và Lợi nhuận khác Tỷ suất lợi nhuận trước thuế 

 

Hàng tồn kho 

Đvt: triệu đồng 

Đvt: tỷ đồng 

Vòng quay hàng tồn kho 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 
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Chỉ số này của các doanh nghiệp khác đều giảm so với cùng kỳ năm 2011 trong khi sản lượng tiêu thụ tăng 

như: PHR tăng 21,66%, DPR tăng 3,15%, TRC tăng 31,10%, HRC tăng 12,69% và hàng tồn kho giảm như : 

DPR giảm 28%, HRC giảm 48%. Hàng tồn kho của PHR và TRC tăng nhẹ khoảng 3% do lượng hàng này ở cả 

hai công ty đều đã có đơn đặt hàng cho quý 4 năm nay nhưng chưa giao hàng vì vậy khi kết thúc 9 tháng vẫn 

ghi nhận tồn kho. Mặt khác, giá vốn hàng bán trung bình giảm 10,82% trong khi doanh thu thuần giảm hơn 

22% so với cùng kỳ cũng làm cho vòng quay hàng tồn kho giảm. 

 

Khoản phải thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với đặc thù của ngành, thường sau khi khách hàng thanh toán các công ty mới chuyển hàng. Vì vậy, khoản 

phải thu thường thấp (chiếm 5-10% doanh thu) và nếu có cũng chỉ kéo dài từ 5-7 ngày. Chính vì thế khoản phải 

thu thường biến động theo doanh thu mỗi năm, theo như số liệu đã phân tích, doanh thu 9 tháng đầu năm 2012 

các doanh nghiệp đều giảm dẫn đến khoản phải thu giảm tương ứng, cụ thể: PHR giảm 14,7%, DPR giảm 

22,5%, HRC giảm 79,1%, TNC gần như không đổi và riêng TRC tăng 21,7% do khách hàng chậm thanh toán 

trong quý 3 vừa qua. 

 

Tổng tài sản và vòng quay tổng tài sản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xét về tổng tài sản của các doanh nghiệp: trong 9 tháng đầu năm nay tổng tài sản tăng bình quân 3,5%, chủ 

yếu là do các khoản đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết vì các khoản phải thu và hàng tồn kho đều 

giảm so với cùng kỳ. Trong khi đó doanh thu lại sụt giảm đã làm giảm hiệu quả sử dụng tài sản ở hầu hết các 

doanh nghiệp, cụ thể: PHR đạt 0,49 vòng (cùng kỳ 2011 đạt 0,69 vòng), DPR đạt 0,4 vòng (cùng kỳ 2011 đạt 

0,66 vòng), TRC đạt 0,41 vòng (cùng kỳ 2011 đạt 0,72 vòng), HRC đạt 0,59 vòng (cùng kỳ 2011 đạt 0,90 vòng). 

Vòng quay tổng tài sản 

Đvt: triệu đồng  

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 

Phải thu khách hàng 

Tổng tài sản bình quân 

Đvt: tỷ đồng 
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Riêng TNC có vòng quay tài sản tăng nhẹ từ 0,39 lên 0,47 vòng do doanh thu tăng 27% so với 9T/2011 nhờ 

bán được hàng tồn kho giá cao. 

 

Vay nợ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong 9 tháng đầu năm, HRC đã tăng nợ vay d ài hạn lên mức 59,4 tỷ đồng so với mức 26,8 tỷ đồng cùng kỳ 

năm 2011 nhằm đầu tư trồng mới rừng cao su để thay cho diện tích rừng cao su già thanh lý từ đầu năm . Các 

doanh nghiệp khác đều giảm vay nợ ngắn hạn so với 9T2011, đáng chú ý là PHR, doanh nghiệp vay nợ nhiều 

nhất trong 5 doanh nghiệp CSTN niêm yết , đã giảm vay ngắn hạn từ 326 tỷ đồng xuống còn 294 tỷ đồng. 

Nguyên nhân là do tình hình kinh tế khó khăn các doanh nghiệp chậm triển khai các dự án trồng mới cao su 

nên vẫn còn tiền dự trữ để sản xuất kinh doanh thay vì phải vay ngân hàng.  

So với cùng kỳ 2011, vay nợ giảm, vốn chủ sở hữu tăng mạnh hơn mức tăng tổng tài sản nhờ nguồn lợi nhuận 

để lại trong 9 tháng đầu năm đã làm cho đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp đều giảm.  

 

Chỉ số ROE 

Chỉ tiêu PHR DPR TRC HRC TNC 

 9T2011 9T2012 9T2011 9T2012 9T2011 9T2012 9T2011 9T2012 9T2011 9T2012 

Tỷ suất LNST  26,7% 25,0% 39,0% 36,9% 42,9% 38,8% 20,8% 22,2% 52,7% 38,5% 

Vòng quay tài sản (vòng) 0,7 0,5 0,7 0,4 0,7 0,4 0,9 0,6 0,4 0,5 

Đòn bẩy tài chính (lần) 1,8 1,6 1,4 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 

ROE 32,4% 19,1% 35,1% 16,9% 38,2% 17,4% 23,3% 16,2% 23,2% 20,0% 

 

 

 

 

 

 

Với sự sụt giảm so với cùng kỳ năm 2011 của các yếu tố: tỷ suất lợi nhuận sau thuế, hiệu quả sử dụng tổng tài 

sản và sử dụng nợ vay thấp đã làm chỉ số ROE của cả 5 doanh nghiệp đều thấp hơn so với 9T2011, cụ thể: 

PHR giảm từ 54,27% xuống 40,02%, DPR giảm từ 51,19% xuống 35,93%, TRC giảm từ 54,38% xuống  

ROE 

Đòn bẩy tài chính 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 
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30,23%, HRC giảm từ 29,55% xuống 22,73% và TNC giảm từ 24,80% xuống 21,83%. Tuy giảm so với cùng kỳ 

năm 2011 nhưng đó là tình hình chung của toàn ngành trong nước lẫn khu vực và đây vẫn là mức tỷ suất lợi 

nhuận khá cao so với thị trường hiện nay. 

Quản lý dòng tiền 

Dòng tiền PHR DPR TRC HRC TNC 

 9T2011 9T2012 9T2011 9T2012 9T2011 9T2012 9T2011 9T2012 9T2011 9T2012 

Dòng tiền SXKD 314,6 -24,9 344,6 192,5 245,6 -194,1 12,6 -16,8 44,1 48,9 

Dòng tiền đầu tư -84,7 37,9 -42,6 -234,8 49,6 117,4 33,7 49,2 45,5 27,4 

Dòng tiền tài chính -72,5 -58,7 -107,1 -147,2 -101,6 -123,3 -11,8 17,3 -28,3 -38,4 

Tiền mặt cuối kỳ 541,4 548,7 663,2 541,9 640,3 475,5 59,5 86,8 132,9 177,9 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 

Dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh : Nhìn chung, ngoài TNC có dòng tiền từ hoạt động này tăng 4 

tỷ so với 9T2011do doanh thu 9T2012 vẫn tăng trưởng, các doanh nghiệp còn lại đều giảm so với cùng kỳ năm 

2011 do doanh thu giảm, hàng tồn kho tăng.  

 

PHR : có dòng tiền sản xuất kinh doanh 9T2012 - 24,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ + 314 tỷ đồng thì ngoài 2 

nguyên nhân trên còn do 9T2012 công ty không có khoản tiền ký quỹ từ các bên đấu thầu thu mua cây cao su 

thanh lý so với 9T2011 (khoản mục này giảm từ 353 tỷ đồng 9T2011 xuống mức 47 tỷ đồng 9T2012).  

 

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: Ngoại trừ DPR – 234,8 tỷ so với 9T2011 do công ty đã chi ra hơn 234,8 tỷ 

đồng cho hai hoạt động : (1) Kế hoạch đầu tư dự án Đồng Phú – Senoul bị chậm tiến độ nên công ty tận dụng 

nguồn tiền mặt lớn để gửi tiền ngân hàng kỳ hạn ngắn để hưởng lãi suất tiết kiệm (đầu tư ngắn hạn); (2) Công 

ty đã gia tăng nguồn vốn đầu tư vào các công ty con và công ty liên kết hiện tại. Cụ thể CTCP Đồng Phú – 

DakNong tăng từ 92,2 lên 104 tỷ đồng (nâng tỷ lệ nắm giữ của DPR lên 90%); CTCP Đồng Phú – Kratie tăng 

từ 189 lên 245 tỷ đồng (nâng tỷ lệ nắm giữ của DPR lên 40%). 

 

TNC có dòng tiền hoạt động đầu tư đạt 27 tỷ đồng phần lớn là do thanh lý cây cao su, thấp hơn so với mức 45 

tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Phần chênh lệch này là do cùng kỳ năm trước công ty thu hồi vốn đầu tư vào 

công ty liên kết hơn 40 tỷ đồng.  

 

Các công ty còn lại có dòng tiền này tốt hơn so với cùng kỳ do có nguồn thu từ thanh lý cây cao su già và 

nguồn thu từ hoạt động tài chính.  
 

Dòng tiền từ hoạt động tài chính : Ngoài HRC có dòng tiền này + 17 tỷ do công ty gia tăng nợ vay ròng 

khoảng 43 tỷ để đầu tư trồng mới cao su và chi 26 tỷ tạm ứng cổ tức năm 2012. Các công ty khác đều có dòng 

tiền này âm do tạm ứng cổ tức năm 2012 và giảm dư nợ vay ngân hàng.  
 

2. Khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2012 

 Doanh thu  
KH 2012 

9T so với 
KH 

2012  
ước tính 

% KH LNTT  
KH 2012 

9T so với 
KH 

2012 
ước tính 

% KH 

PHR 2.042 72% 2.070 101% 510 89% 511-515 100-101% 

DPR 1.517 63% 1.479 98% 529 72% 530-575 100-108% 

TRC 1.166 49% 1.053-1.091 90-93% 409 55% 368-378 90-92% 

HRC 462 79% 573 124% 140 72% 105 75% 

TNC 226 72% 222 98% 37 190% 77-79 210% 

Nguồn: FPTS ước tính 

Đvt: tỷ đồng 
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Khả năng đạt kế hoạch doanh thu 

Năm nay dự kiến hầu hết các doanh nghiệp CSTN đều có khả năng đạt kế hoạch sản lượng tiêu thụ đặt ra từ 

đầu năm. Do giá cao su giảm mạnh từ đầu năm đến nay , ước tính khả năng đạt kế hoạch doanh thu năm nay 

của các doanh nghiệp như sau: DPR khoảng 97%, TRC đạt 90-93% và TNC đạt 98%. PHR và HRC sẽ vượt kế 

hoạch, cụ thể: PHR đạt 100-101% và riêng HRC đạt 124-125% kế hoạch năm do nguồn thu từ thanh lý cây cao 

su già.  

Khả năng đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 

Đối với lợi nhuận trước thuế thì năm nay PHR, TRC và TNC sẽ vượt kế hoạch năm phần lớn nhờ đóng góp từ 

hoạt động tài chính và thanh lý cây cao su. Theo ước tính PHR đạt 100-101%, DPR đạt 106-108% kế hoạch 

năm. Riêng TNC sau 9 tháng đầu năm đã vượt hơn 90% kế hoạch năm do công ty đặt kế hoạch năm tương đối 

thấp và giá bán bình quân 9 tháng đầu năm đạt cao nhất trong 5 doanh nghiệp niêm yết đã giúp công ty vượt xa 

kế hoạch đặt ra. Ước tính cuối năm sẽ đạt từ 77-79 tỷ đồng LNTT, gấp 2 lần so với kế hoạch năm nay. TRC và 

HRC sẽ không đạt kế hoạch : TRC đạt từ 90-92%, HRC chỉ có thể đạt từ 75-80%.  

III. KHUYẾN NGHỊ 

Chỉ tiêu Đvt PHR DPR TRC TNC 

Thị giá (23/11/2012) Đồng/CP 27.400 52.000 41.000 14.900 

Khối lượng giao dịch BQ 3 tháng  CP/ngày 57.381 3.269 6.532 95.102 

Tỷ suất lợi nhuận gộp 9T/2012 % 22,10 37,50 30,99 31,72 

Tỷ suất lợi trước thuế 9T/2012 % 30,87 40,42 43,86 43,55 

ROE lũy kế 4 quý đến Q3/2012 % 20,28 17,87 18,52 20,04 

Giá tại ngày 28/09/2012 Đồng 25.600 51.400 37.000 15.300 

EPS 4 quý tính đến Q3/2012  Đồng/CP 9.142 16.373 12.357 3.578 

EPS dự phóng 2012  Đồng/CP 5.354 11.678 11.809 3.371 

P/E cuối Q3/2012 Lần 2,8 3,14 3,00 4,27 

P/E 2012 Lần 5,11 4,45 3,47 4,42 

Cổ tức  Đồng/CP 3.000 3.000 3.000 n/a 

Tăng trưởng doanh thu thuần  9T2012 % -17,99 -25,86 -31,57 28,65 

Tăng trưởng lợi nhuận gộp 9T2012 % -47,23 -29,02 -48,12 -22,61 

Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 9T2012 % -28,36 -31,51 -38,46 -9,40 

  Nguồn : BCTC công ty mẹ của các công ty, FPTS tổng hợp 

CTCP Cao su Phước Hòa - PHR 

 PHR là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất trong 5 doanh nghiệp CSTN niêm yết hiện n ay, bình quân giai 

đoạn 2007-2011 tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt 23,87%/năm, ROE bình quân đạt 35,93%/năm. Với quy 

mô rừng cao su và cơ cấu sản phẩm đa dạng đ ã tạo lợi thế cạnh tranh cho PHR so với các doanh nghiệp 

niêm yết còn lại. Một điều đáng lưu ý đối với PHR là mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty 

hiện nay vẫn phải chịu mức 25% trong khi các doanh nghiệp khác như DPR , TRC, HRC được hưởng mức 

thuế suất 15% và giảm 50% (theo quy định của Thông tư 134/2007/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 

23/11/2007 về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước).  

 Năm nay công ty đặt ra kế hoạch khá thận trọng (doanh thu chỉ bằng 75% và lợi nhuận trước thuế chỉ bằng 

51% so với năm 2011), dự kiến doanh thu và lợi nhuận trước thuế vượt khoảng 1-2% kế hoạch 2012.  

 Cổ tức 2012 dự kiến là 30% bằng tiền mặt. Ngày 01/12/2012 sẽ tạm ứng 15% cổ tức năm nay. 

 ROE 4 quý gần nhất đạt 20,28% cao nhất trong 5 doanh nghiệp niêm yết. 

 EPS forward 2012 đạt 5.354 đồng, theo giá ngày 23/11/2012-27.400 đồng thì P/E forward 2012 đạt 5,11 lần. 

Khuyến nghị đầu tư dài hạn đối với cổ phiếu này. 
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CTCP Cao su Đồng Phú - DPR 

 Trong giai đoạn 2007-2011, DPR là doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng bình quân về d oanh thu cao nhất 
trong 5 doanh nghiệp niêm yết, đạt 27,11%/năm. ROE bình quân đạt 35,73%.  

 Năm nay DPR sẽ khó đạt kế hoạch doanh thu nhưng lợi nhuận trước thuế sẽ vượt khoảng 6-8% so với kế 
hoạch, đạt 530-568 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào hoạt động tài chính và thanh lý cây cao su.  

 EPS forward 2012 đạt 11.678 - 12.500 đồng; theo giá ngày 23/11/2012 là 52.000 đồng thì P/E forward 2012 

đạt 4,09-4,45 lần. 

 Cổ tức năm nay dự kiến là 30% bằng tiền mặt, ngày 27/11/2012 sẽ tạm ứng 15% cổ tức năm nay. 

 Về tổng thể thì DPR vẫn kinh doanh khả quan với ROE 4 quý gần nhất đạt 17,87% thuộc nhóm đầu trong 

các doanh nghiệp CSTN niêm yết, cổ tức 30% và EPS khá cao thì đây là cổ phiếu phù hợp để đầu tư dài 

hạn. Tuy nhiên một điểm đáng lưu ý đó là tính thanh khoản của DPR rất thấp (bình quân 30 phiên chỉ đạt 

khoảng 3.300 CP/phiên).  

 

CTCP Cao su Tây Ninh – TRC 

 TRC là 1 trong 3 doanh nghiệp CSTN niêm yết đạt tăng trưởng doanh thu cao nhất  trong giai đoạn 2007 - 
2011, cụ thể tăng trưởng doanh thu đạt 24,85%/năm. ROE bình quân đạt 38,32%/năm. 

 Công ty đang triển khai mở rộng diện tích rừng cao su thông qua dự án Công ty Phát triển cao su Tây Ninh 
– Siêm Riệp. Dự kiến năm 2017 sẽ hoàn thành và nâng tổng diện tích cao su lên hơn gấp 2 lần so với hiện 
tại. 

 Dự phóng trong 3 tháng cuối năm nếu giá bán duy trì ở mức 60 triệu đồng/tấn thì công ty chỉ có thể đạt 90-

93% doanh thu và 90-92% lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch năm nay. Theo kết quả kinh doanh ước 

tính, EPS dự phóng 2012 đạt 11.809 đồng, theo mức giá ngày 23/11/2012 là 41.000 đồng thì P /E forward 

2012 đạt 3,47 lần. Khuyến nghị đầu tư dài hạn.  

 

CTCP Cao su Thống Nhất - TNC 

 9 tháng 2012, TNC đạt 203 tỷ đồng doanh thu, tương đương 89,6% kế hoạch cả năm 2012 và 73 tỷ đồng lợi 

nhuận trước thuế, vượt 94% kế hoạch năm 2012. 

 Dự kiến doanh thu cả năm sẽ đạt 98% kế hoạch, tương đương 222 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm nay 

sẽ đạt 78 tỷ đồng, tương đương 95% kết quả năm 2011 và gấp 2,1 lần kế hoạch cả năm (trong đó riêng 

hoạt động kinh doanh hạt điều và thức ăn gia súc sẽ không đạt kế hoạch năm nay). 

 EPS forward 2012 sẽ đạt 3.371 đồng, theo mức giá ngày 23/11/2012 là 14.900 đồng thì P/E forward 2012 

đạt 4,42 lần, đây là cổ phiếu có thanh khoản cao nhất trong năm doanh nghiệp  niêm yết (bình quân 30 

phiên đạt hơn 95.000 CP/phiên) nên khuyến nghị đầu tư ngắn hạn đối với cổ phiếu này. 
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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, chuyên viên phân tích và FPTS không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của các 

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  

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 

Trụ sở chính 

Tầng 2 – Tòa nhà 71 Nguyễn Chí 

Thanh. Quận Đống Đa.  Hà Nội. Việt 

Nam 

ĐT: (84.4) 3 773 7070 / 271 7171 

Fax: (84.4) 3 773 9058 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 

Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh 

29-31 Nguyễn Công Trứ  P.Nguyễn 

Thái Bình. Tp.Hồ Chí Minh. Việt Nam 

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 
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PHỤ LỤC 

 

Chỉ tiêu  
 

Đvt PHR DPR TRC HRC TNC 

 
 9T2011 9T2012 9T2011 9T2012 9T2011 9T2012 9T2011 9T2012 9T2011 9T2012 

Sản lượng tiêu thụ  Tấn 17.954 21.842 13.066 13.478 7.843 10.282 4.780 5.387 899,4 1.735 

Giá bán  
Triệu 

đồng/tấn 
98.610 67.065 95.700 63.300 95.067 65.364 100.414 67.000 103.541 68.671 

Doanh thu Triệu đồng  1.788.594 1.466.846 1.279.761 948.761 843.103 576.894 480.094 366.140 127.638 164.204 

Doanh thu cao su Triệu đồng  1.783.675 1.452.179 1.205.475 852.573 745.675 467.552 480.023 366.000 93.125 118.996 

Giá vốn hàng bán Triệu đồng 1.174.408 1.142.741 778.431 592.937 498.472 398.089 382.316 334.890 60.324 112.112 

Lãi gộp Triệu đồng  614.186 324.106 501.330 355.824 344.631 178.805 97.778 31.250 67.314 52.092 

Chi phí tài chính Triệu đồng  28.755 4.401 6.769 1.384 2.084 1.397 5.275 (1.634) 0 448 

Chi phí hoạt động Triệu đồng  74.791 77.469 48.368 41.602 40.631 26.539 17.791 15.893 7.736 9.161 

Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng  632.163 452.881 559.923 383.505 411.139 253.028 114.491 101.040 78.925 71.510 

Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng  478.000 367.436 499.528 350.116 362.080 224.074 100.046 81.390 67.264 63.255 

ROE (*) % 54,27 40,02 51,19 35,93 54,38 30,23 29,55 22,73 24,80 21,83 

Tỳ suất lợi nhuận  
          

Tỷ suất LN gộp % 34,34 22,10 39,17 37,50 40,88 30,99 20,37 8,54 52,74 31,72 

Tỷ suất LN trước thuế % 35,34 30,87 43,75 40,42 48,76 43,86 23,85 27,60 61,84 43,55 

Tỷ suất LN sau thuế % 26,72 25,05 39,03 36,90 42,95 38,84 20,84 22,23 52,70 38,52 

Tăng trưởng            

+/- Doanh  thu %  -17,99  -25,86  -31,57  -23,74  28,65 

+/- Lợi nhuận gộp %  -47,23  -29,02  -48,12  -68,04  -22,61 

+/- Lợi nhuận trước thuế %  -28,36  -31,51  -38,46  -11,75  -9,40 

(*): ROE tính theo 4 quý gần nhất của năm 2011 và 2012         

 

 

Chỉ tiêu 
 

PHR DPR TRC HRC TNC 

 
9T2011 9T2012 9T2011 9T2012 9T2011 9T2012 9T2011 9T2012 9T2011 9T2012 

Tổng tài sản 2.864.380 2.893.517 2.227.604 2.324.050 1.298.876 1.353.649 569.147 623.116 339.003 359.148 

Tiền 589.723 548.764 758.102 541.925 640.318 475.550 59.587 86.805 132.975 177.986 

Phải thu khách hàng 101.411 86.222 145.098 112.466 22.503 27.393 14.592 2.941 23.664 23.776 

Hàng tồn kho 265.484 273.570 143.596 103.324 103.128 106.731 72.728 39.164 29.911 21.428 

Tài sản dài hạn 1.571.106 1.724.089 1.003.027 1.110.684 482.235 522.194 413.851 478.655 134.872 127.628 

Tổng nguồn vốn 2.864.380 2.893.517 2.227.604 2.324.050 1.298.876 1.353.649 569.147 623.116 339.003 359.148 

Nợ phải trả 1.210.299  1.035.678 575.564 295.872 252.051 121.710 112.007 118.345 35.300 36547 

Nợ ngắn hạn 1.139.590 989.005 428.867 258.086 233.946 105.665 85.215 58.923 35.190 36.259 

Vay ngắn hạn 326.648 294.335 - 3.740 8.817 1.069 10.000 18.950 247 247 

Nợ dài hạn 70.709 46.673 146.697 37.785 18.105 16.045 26.792 59.421 110 288 

Vay dài hạn 4.972 - 35.500 35.077 13.116 8.691 26.792 59.421 - - 

Dòng tiền          Đvt: tỷ đồng  

Dòng tiền SXKD  314,6 -24,9 344,6 192,5 245,6 -194,1 12,6 -16,8 44,1 48,9 

Đvt: triệu đồng 

Chỉ tiêu bảng cân đối kế toán 

Chỉ tiêu bảng kết quả kinh doanh 
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09/05/2011 

09/05/2011 

 

11 

www.fpts.com.vn 

Dòng tiền đầu tư  -84,7 37,9 -42,6 -234,8 49,6 117,4 33,7 49,2 45,5 27,4 

Dòng tiền tài chính  -72,5 -58,7 -107,1 -147,2 -101,6 -123,3 -11,8 17,3 -28,3 -38,4 

Tiền mặt cuối kỳ 541,4 548,7 663,2 541,9 640,3 475,5 59,5 86,8 132,9 177,9 

 


