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TÓM TẮT BÁO CÁO 

 9 tháng đầu năm 2012, doanh thu của 3  niêm yết tăng 3,70%, giá vốn hàng bán
 98,58% so với cùng kỳ năm 2011.  

 
 Nhờ giá cao su thiên nhiên giảm 33% so v 2011 ba

10,33%.  
 
 Kết quả quý 3/2012 vừa qua cho thấy doanh thu các doanh nghiệp săm lốp đều giảm so với quý 

2/2012 và cùng kỳ 2011 nguyên nhân là do lực cầu của thị trường suy giảm mạnh, doanh số bán xe quý 3 giảm 
hơn 32% so với cùng kỳ năm trước và lượng hàng tồn kho từ Trung Quốc nhập vào đã gây 
trở ngại cho lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp trong nước. Dự kiến quý 4/2012 sẽ tiếp tục bi quan trước nhu 
cầu tiêu thụ sụt giảm. Theo các doanh nghiệp niêm yết thì xuất khẩu quý 4 sẽ giảm từ 5-10% so với cùng kỳ. 
 

 2012 các công ty săm lốp niêm yết
hàng
tiê

2011.  
 

 3 2011
3,24% lên 14,84% và -0,96% lên 9,39%. 

 
 :

cho giai đoạn 1 dự án radial. -
trả tiền nợ gốc vay 2012 thông qua việc dư nợ vay ngắn hạn giảm mạnh. SRC

129 tỷ đồng. 
 

 CSM: dự  doanh thu năm - , vượt 1-2% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế năm 
2 300-331 2,1- năm. 
 

 DRC: hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt 77% lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch đặt ra đầu năm. 
 

 SRC: chỉ hoàn thành khoảng 86% kế hoạch doanh thu và vượt 72% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 
nay. 
 

 

KHUYẾN NGHỊ 

Trong  DRC và CSM là hai doanh nghiệp đầu ngành. B 2007-2011, DRC đạt tăng 

trưởng , ROE 35%/năm; CSM đ

, ROE 23 , cả hai đều có kế hoạch đầu tư 

phát triển dài hạn thông qua dự án radial đầy tiềm năng.  đối với hai doanh nghiệp này. 

DRC: EPS 4 quý gần nhất đạt 4.557 đồng, EPS forward 2012 ước đạt 5.018 đồ 19/11/2012-24.5

/E forward đạt mức 4,9 lần. . 

CSM: , EPS forward 2012 ước đạt 4.050-4.833 đ 19/11/2012- 

21.3 /E forward đạt 4,4-5,3 lần. . 

 

 

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 SĂM LỐP  

1. Tình hình ngành săm lốp 9 tháng năm 2012 

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán xe trong 9 tháng đầu năm 

2012 giảm 38% so với cùng kỳ năm 2011 và đặc biệt mức giảm mạnh xảy ra trong quý 3 năm nay. Điều này 

phản ánh khó khăn cũng như tốc độ tăng trưởng chậm của nền kinh tế . Tuy nhiên, do nhu 

cầu săm lốp thay thế chiếm đến 70-75% trong khi nhu cầu săm lốp mới chỉ chiếm 20-25% tổng nhu cầu 

săm lốp, dẫn đến nhu cầu săm lốp chỉ giảm nhẹ so với cùng kỳ từ 9-10%.  cũng đã phản 

á oanh thu của các doanh nghiệp săm lốp trong quý 3/2012. 

 Tháng 7 % cùng kỳ Tháng 8 % cùng kỳ Tháng 9 % cùng kỳ 

Số lượng xe tiêu thụ 7.433 -26% 7.056 -34% 7.669 -36% 

Nguồn : VAMA 

 

 

2012 (9T2012), tổng doanh thu của ba doanh nghiệp niêm yết ) 

tăng 3,70%, giá vốn hàng bán (GVHB) 7,23%, lợi nhuận 98,58% và lợi nhuận trước thuế 

tăng hơn 84% so với 9 tháng đầu năm 2011. Điều này cho thấy các doanh nghiệp săm lốp đã khai thác rất tốt 

sự giảm giá mạnh của nguồn nguyên liệu cao su thiên nhiên (Giá cao su thiên nhiên đầu vào giảm hơn 33% so 

với cùng kỳ năm 2011). 

C (QLDN) trên 50% so với cùng kỳ 

. Chi phí tài chính giảm hơn 21% nhờ vào chính sách giảm lãi 

suất của Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm đến nay và các công ty giảm bớt nợ vay ngắn hạn. 

, lợi nhuận trước thuế lợi 

nhuận sau thuế . 

 

 

Ngành (DRC,CSM,SRC) Đvt 9T2011 9T2012 % Tăng/giảm 

Doanh thu  5.061.550 5.249.069 +3,70% 

Giá vốn hàng bán  4.538.540 4.210.467 -7,23% 

Lợi nhuận gộp  523.010 1.038.602 +98,58% 

Doanh thu tài chính  23.113 8.658 -62,54% 

Chi phí tài chính  148.961 117.651 -21,02% 

Chi phí bán hàng  101.910 159.526 +56,54% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp  98.951 191.527 +93,56% 

Lợi nhuận trước thuế  205.730 584.850 +184,28% 

Lợi nhuận sau thuế  154.248 438.909 +184,55% 

Tỷ suất lợi nhuận gộp % 10,33% 19,79% 
 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế % 4,06% 11,14% 
 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế % 3,05% 8,36% 
 

   Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 
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2. Triển vọng quý 4/2012 

Trước dự báo giá cao su thiên nhiên tiếp tục đi ngang và thậm chí thấp hơn quý 3 vừa qua, thì đây là một tín 

hiệu tốt cho các doanh nghiệp săm lốp.  3 là quý có doanh số cao nhất trong 

mỗi nă 3 

đã phát đi một  hiệu khá bi quan cho tình hình tiêu thụ trong những tháng 

cuối năm. Hiện nay nhu cầu nhập khẩu săm lốp từ Châu Âu và Mỹ đang chậm lại làm ảnh hưởng đến doanh số 

xuất khẩu của các doanh nghiệp trong ngành. Ngoài ra, doanh số bán xe nội địa cũng đang suy yếu, đồng thời 

lượng hàng tồn kho  từ phía Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam đang gia tăng gây áp lực cạnh tranh 

đối với sản phẩm trong nước, ảnh hưởng đến doanh số nội địa của các doanh nghiệp. Những điều này tiếp tục 

sẽ là mối quan ngại cho quý 4 năm nay. Các doanh nghiệp săm lốp niêm yết dự báo quý 4 năm nay sản lượng 

xuất khẩu sẽ giảm từ 5-10% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy lực cầu trong  không 

được khả quan.  

II. TÌNH HÌNH KINH DOANH  SĂM LỐP  

1. Tình hình kinh doanh 9 tháng năm 2012 

 

Chỉ tiêu DRC CSM SRC 

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

Doanh thu 1.967.717 2.125.697 2.174.597 2.281.519 919.236 841.853 

Giá vốn hàng bán 1.674.388 1.721.572 2.016.825 1.779.553 847.327 709.342 

 gộp 293.329 404.125 157.772 501.966 71.909 132.511 

Chi phí bán hàng 36.281 43.697 49.144 93.667 16.485 22.162 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 37.663 48.817 36.245 112.510 25.043 30.200 

Lợi nhuận trước thuế 184.785 290.599 22.909 247.812 (1.964) 46.439 

Lợi nhuận sau thuế 138.552 217.861 17.660 186.218 (1.964) 34.830 

Tỷ suất lợi nhuận 
      

Tỷ suất lợi nhuận gộp 14,91% 19,01% 7,26% 22,00% 7,82% 15,74% 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế 9,39% 13,67% 1,05% 10,86% -0,21% 5,52% 

Tăng trưởng 
      

Doanh thu 
 

8,03% 
 

4,92% 
 

-8,42% 

L  gộp 
 

37,77% 
 

218,16% 
 

84,28% 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 

 lợi nhuận gộp  

 

 

 

 

Doanh thu qua các quý Tỷ suất lợi nhuận gộp 
Đvt: triệu đồng 

Đvt: triệu đồng 
 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 
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Nếu xét  2012, kết quả kinh doanh của ba doanh nghiệp săm lốp đều tăng trưởng khá tốt so 

với năm ngoái. 

,

14,9% lê 7,8% lên 15,7%. Kết quả này là do giá nguyên 

liệu đầu vào giảm mạnh, (chiếm 58-60% chi phí nguyên liệu) giảm 33% so với 

cùng kỳ năm 2011 và giảm 28% từ đầu năm đến nay. 

Tuy nhiên nếu xem xét riêng từng quý và tính đến yếu tố chu kỳ thì quý 3 

năm nay là rất đáng lưu ý. Doanh thu quý 3/2012 của các doanh nghiệ

trường ô tô quý 3 suy giảm mạnh (theo báo cáo của VAMA); (2) Sản lượng săm lốp xuất khẩu đạt thấp vì sự 

sụt giảm nhu cầu tiêu thụ ở Mỹ và Châu Âu. DRC và CSM là hai doanh nghiệp bị ảnh hưởng mạnh nhất từ 

những yếu tố tiêu cực này do sản phẩm săm lốp dùng cho hoạt động lắp ráp xe ô tô mới chiếm khoảng 15% 

tổng doanh thu của DRC, còn doanh thu từ hoạt động xuấ

.  

 

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước xu hướng giảm giá nguyên liệu đầu vào, các doanh nghiệp săm lốp đã không điều chỉnh giảm 

giá bán mà thay vào đó là cân đối giữa mức giảm giá nguyên vật liệu để thực hiện gia tăng các chính sách hoa 

hồng, khuyến mãi, chiết khấu cho các đại lý từ đó làm tăng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của các 

 trong 9T2012 so với cùng kỳ 2011. Trong đó tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trên 

doanh thu của CSM là cao nhất (4,06% và 4,87%), tiếp theo là SRC (2,61% và 3,56%) và DRC (1,99% và 

2,23%). 

 

 

 

Chi phí QLDN/Doanh thu Chi phí bán hàng/Doanh thu 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 
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Lợi nhuận trước thuế vượt xa kế hoạch mong đợi 

 

 

 

 

 

 

 

Mặc dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ  nhưng do trong 9 tháng đầu 

năm nay tỷ suất lợi nhuận gộp tăng cao phí lãi vay giảm đã giúp kết quả lợi nhuận trước thuế của 3 

doanh nghiệp săm lốp vượt xa kế hoạch cả năm : DRC vượt 26%, CSM vượt 65% và SRC vượt 29%. 

 

Chỉ tiêu DRC CSM SRC 

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

Tổng tài sản 1.344.742 2.074.330 1.426.389 1.645.091 610.368 585.877 

Tiền 34.568 32.659 24.138 29.603 9.700 19.646 

Phải thu khách hàng 314.250 227.909 296.922 455.072 108.674 102.861 

Hàng tồn kho 549.126 579.191 581.728 679.316 289.844 302.095 

Tài sản dài hạn 323.939 1.096.642 468.696 467.804 186.308 157.285 

Tài sản cố định 298.816 1.073.290 409.509 419.612 174.611 145.678 

Tổng nguồn vốn 1.344.742 2.074.330 1.426.389 1.645.091 610.368 585.877 

Nợ phải trả 525.643 995.589 830.463 744.485 399.574 344.921 

Vay ngắn hạn 188.257 95.040 544.143 288.945 298.052 245.756 

Vay dài hạn 126.235 515.349 147.799 201.034 36.958 25.728 

Vốn chủ sở hữu 819.099 1.078.741 595.926 900.606 210.794 240.957 

Vốn điều lệ 461.539 692.289 422.498 522.498 162.000 162.000 

 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 
Hàng tồn kho  

9 tháng đầu năm mức độ tiêu thụ của các doanh nghiệp chậm lại và đơn hàng giảm so với 

cùng kỳ, đặc biệt trong quý 3 vừa qua doanh thu của 3 doanh nghiệp giảm khoảng 6% so với cùng kỳ 2011 do 

ảnh hưởng của hàng Trung Quốc giá rẻ nhập vào Việt Nam. So với cùng kỳ năm 2011, thành phẩm tồn kho 

của DRC tăng 10 tỷ đồng (2,9%), CSM tăng 14 tỷ đồng (5,7%) và SRC tăng 50 tỷ đồng (44%). Riêng SRC,

 2011. 

:

. 

 

LNTT qua các quý 9 tháng so với kế hoạch 2012 

Đvt: triệu đồng 

Đvt: triệu đồng 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 
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Số ngày phải thu 

So với cùng kỳ năm 2011, CSM và SRC đều gia tăng số ngày phải thu, riêng DRC có số ngày phải thu giảm từ 

41 xuống 35 ngày. Tuy nhiên nếu xét từ đầu năm đến nay thì số ngày phải thu của các doanh nghiệp đang có 

xu hướng tăng. Cụ thể DRC tăng từ 29 lên 34 ngày; CSM tăng từ 36 lên 42 ngày và SRC tăng từ 30 lên 37 

ngày. Điều này cho thấy các  săm lốp đang nới lỏng chính sách bán hàng thông qua việc gia hạn 

thời gian trả chậm cho các đại lý phân phối. Trước áp lực cạnh tranh hiện nay thì đây cũng là một động thái 

nhằm chia sẻ khó khăn của các công ty đối với hệ thống phân phối của mình nhằm hỗ trợ các đại lý trong quá 

trình bán hàng qua đó đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phẩm tồn kho 

Số ngày phải thu qua các quý năm 2012 

Đvt: triệu đồng 

Đvt: ngày 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 

Số ngày phải thu so với cùng kỳ 2011 

Đvt: ngày 

 tồn kho 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 



 

 

NGÀNH SĂM LỐP 
 

 

09/05/2011 

09/05/2011 

 

6 

www.fpts.com.vn 

Vòng quay tài sản 

 

 

 

 

 

 

 

Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh thu DRC và CSM lần lượt tăng 8,03% và 4,92%

2011. Trong khi đó với việc đầu tư nhà máy radial làm cho tài sản của DRC và CSM tăng đáng kể (chủ yếu là 

khoản mục chi phí xây dựng dở dang), cụ thể: DRC tăng 54,25%, CSM tăng 15,33%.

- àm cho vòng quay 

tổng tài sản của DRC và CSM giảm mạnh. Riêng SRC chưa có kế hoạch đầu tư mở rộng, khấu hao lũy kế tăng 

cao làm tổng tài sản giảm khoảng 4% so với cùng kỳ, trong khi đó doanh thu giảm nhanh hơn lên tới 8,42%, 

chính điều này làm cho vòng quay tài sản của SRC cũng giảm từ 1,6 xuống mức 0,9 vòng. Nhìn chung vòng 

quay tài sản của DRC và CSM giảm nhưng theo hướng tích cực do mở rộng quy mô, còn SRC giảm theo 

hướng tiêu cực do quy mô không mở rộng nhưng tiêu thụ lại giảm. 

Tình hình vay nợ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Từ đầu năm đến nay hai trong số ba doanh nghiệp săm lốp đó là DRC và CSM đang chuyển dịch cơ 

cấu vay nợ từ vay ngắn hạn sang vay dài hạn. Vay ngắn hạn của các doanh nghiệp giảm mạnh, trong đó: DRC 

giảm từ 188 xuống còn 95 tỷ đồng, CSM giảm từ 544 xuống mức 288 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản vay dài hạn 

của DRC tăng mạnh từ 126 lên 515 tỷ đồng, CSM tăng từ 147 lên 201 tỷ đồng. Điều này nằm trong kế 

hoạch đầu tư dài hạn của hai doanh nghiệp này. DRC hiện đang cần vốn tài trợ cho việc di dời nhà máy săm 

lốp ô tô  đầu tư dự án lốp Radial công suất 600.000 lốp/năm, dự kiến đưa vào hoạt động giai đoạn 1 

(250.000 lốp) vào  năm nay. CSM đang tập trung vốn để đầu tư trang thiết bị và nhà xưởng cho dự án 

Radial công suất 1.000.000 lốp/năm, dự kiến giai đoạn 1 (350.000 lốp) đi vào hoạt động vào quý 2/2013.  

Vay dài hạn Vay ngắn hạn 

Đvt: triệu đồng Đvt: triệu đồng 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 

 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 
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Tuy nhiên nhờ lãi suất giảm mạnh đồng thời hiện đang trong giai đoạn xây dựng của dự án nên lãi vay đầu tư  

chưa hạch toán vào hoạt động kinh doanh mà được đưa vào chi phí đầu tư. Vì thế, tuy vốn vay dài hạn tăng 

nhưng không tác động đến chi phí tài chính của các doanh nghiệp này.  
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So với cùng kỳ 2011, ROE của cả ba doanh nghiệp đều được cải thiện đáng kể. Trong đó, ROE của DRC tăng 

từ 18,89% lên mức 22,67% là do tỷ suất lợi nhuận sau thuế và đòn bẩy tài chính tăng cao.  

ROE của CSM và SRC tăng chủ yếu là do tỷ suất lợi nhuận sau thuế cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 

2011, cụ thể CSM tăng từ 0,81% lên mức 8,16%; SRC tăng từ -0,21% lên mức 4,14%. 9 tháng đầu năm 2012, 

ROE của CSM và SRC lần lượt đạt 14,84% và 9,39%. 

 
 

Chỉ tiêu DRC CSM SRC 

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

Tỷ suất LNST (%) 7,04% 10,25% 0,81% 8,16% -0,21% 4,14% 

Vòng quay tài sản (vòng) 1,63 1,15 1,67 1,00 1,56 0,93 

Đòn bẩy tài chính (lần) 1,6 1,9 2,4 1,8 2,9 2,4 

ROE 18,89% 22,67% 3,24% 14,84% -0,96% 9,39% 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 

Đòn bẩy tài chính 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 
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Quản lý dòng tiền  

Dòng tiền DRC CSM SRC 

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

 39.259 479.636 1.395.776 1.841.758 -41,45 135,77 

 -129.593 -653.503 21.952 -17.935 -22,05 -1,38 

 16.830 128.396 -1.457.113 -1.836.724 45,52 -129,99 

Tiền cuối kỳ 34,57 32,66 24,14  29,60 9,70 19,64 

Nguồn: BCTC công ty mẹ 9 tháng năm 2012 

CSM: nhờ doanh thu tăng cao và giá vốn hàng bán giảm đáng kể so với cùng kỳ năm  giúp cho dòng tiền 

sản xuất kinh doanh đạt hơn 1.841 tỷ đồng. Dòng tiền hoạt động tài chính -1.836 tỷ đồng do công ty 

chi trả tiền nợ gốc vay trong 9 2012 thông qua việc dư nợ vay ngắn hạn giảm mạnh. Cuối kỳ 

tiền mặt đạt hơn 29,6 tỷ đồng. 

DRC: dòng tiền sản xuất kinh doanh đạt hơn 479 tỷ đồng nhờ vào kết quả kinh doanh tốt trong 9 tháng đầu 

năm, riêng mảng đầu tư DRC đã chi hơn 654 tỷ đồng nhằm mua sắm trang thiết bị cho dự án radial giai đoạn 

1 , 9 tháng  nay dòng tiền đầu tư ở mức - 654 tỷ đồng. Kèm theo đó công ty đã vay thêm vốn 

đầu tư dự án giúp dòng tiền tài chính đạt 128 tỷ đồng. Kết thúc quý 3 tiền mặt còn lại hơn 32,6 tỷ đồng. 

SRC: cũng như hai doanh nghiệp trên, dòng tiền sản xuất kinh doanh của SRC được cải thiện đáng kể so với 

cùng kỳ 2011, đạt 135,7 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2012, công ty đã chi trả nợ gốc vay hơn 624 tỷ đồng

 dòng tiền tài chính âm 129 tỷ đồng. Cuối tháng 9 năm 2012 tiền mặt đạt 19,6 tỷ đồng. 

2. Khả năng hoàn thành kế hoạch năm 2012 

Khả năng đạt kế hoạch doanh thu 

Theo ước tính, 

sau: DRC đạt 2.991 tỷ đồng tương đương 100% kế hoạch; CSM ước đạt 3.040-3.065 tỷ đồng, vượt từ 1-2% so 

với kế hoạch và riêng SRC chỉ đạt khoảng 1.114 tỷ đồng, tương ứng 86% kế hoạch năm nay. 

Khả năng đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 

Mặc dù chỉ có hai doanh nghiệp có khả năng hoàn thành kế hoạch trong năm nay, tuy nhiên nhờ vào giá 

nguyên liệu cao su giảm mạnh giúp cho cả ba doanh nghiệp săm lốp năm nay vượt xa kế hoạch lợi nhuận 

trước thuế năm 2012, trong đó dự kiến: DRC đạt khoảng 406 tỷ đồng, vượt 77%; CSM đạt từ 300-331 tỷ đồng, 

 2,1-2,2 lần so với kế hoạch cả năm và SRC đạt khoảng 61 tỷ đồng, vượt 72%. 

 

 

 

 

 

 

 

 Doanh thu  
KH 2012 

9T so với 
KH 

2012F % KH LNTT  
KH 2012 

9T so với 
KH 

2012 F % KH 

DRC 2.991 73% 2.991 100% 230 126% 406 177% 

CSM 3.000 77% 3.040-3.065 101-102% 150 165% 300-331 221% 

SRC 1.300 65% 1.114 86% 36 129% 60-61 172% 

Nguồn: FPTS ước tính 
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III. KHUYẾN NGHỊ 

 

CTCP Cao su Đà Nẵng – DRC 

 2007-2011, DRC đạt tăng trưởng 

35%/năm. So với đối thủ ngang tầm là CSM thì DRC có tỷ suất lợi nhuận và ROE cao hơn do 

cơ cấu sản phẩm của DRC là săm lốp xe tải nặng có .  

 2.193 tỷ đồng, đạt 73%  đ 290,6 tỷ đồng, đạt 

126% so với , tương đương tỷ suất LNTT 10%. 

ớc tính lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt 406 tỷ , vượt 77%  

năm. 

 EPS 4 quý gần nhất đạt 4.557 đồng, EPS forward 2012 ước đạt 5.018 đồng, 19/11/2012 – 

24.5 P/E forward đạt mức 4,9 lần. Khuyến nghị . 

CTCP Công nghiệp Cao su  Miền Nam – CSM 

 -

23%/năm. 9T2012 doanh thu đạt 2.308 tỷ đồng, tương đương 77% kế hoạch năm. Lợi 

nhuận trước thuế đạt 247,8 tỷ, tương đương 165%  năm, so với cùng kỳ tăng 10,8 lần; tỷ suất 

LNTT đạt 8% lợi nhuận sau thuế 2011.  

 Khả năng quý 4/2012 doanh thu xuất khẩu có thể giảm nhẹ 5-10% do lực cầu  các khách hàng quốc tế 

của CSM đang chậm lại. Dự 3.040 - - ; lợi 

nhuận trước thuế năm 300-331 -  năm. 

 4.053 , EPS forward 2012 đạt 4.050-4.833 đồng, 19/11/2012-

21.300 P/E forward đạt 4,4-5,3  . 

 

 

 

Chỉ tiêu Đvt DRC CSM 

Thị giá (19/11/2012) Đồng/CP 24.500 21.300 

Khối lượng giao dịch BQ 3 tháng  CP/ngày 368.931 443.599 

Tỷ suất l  gộp 9T/2012 % 19,10% 22,00% 

Tỷ suất l  trước thuế 9T/2012 % 13,67% 10,86% 

ROE lũy kế 4 quý đến Q3/2012 % 28,30% 27,34% 

EPS 4 quý gần nhất (đến Q3/2012 ) Đồng/CP 4.557 4.053 

EPS dự phóng 2012  Đồng/CP 5.018  4.745 

P/E  Lần 4,9 4,4-5,3 

Cổ tức Đồng/CP 2.000 >1.200 

Tăng trưởng doanh thu thuần  % 8,03 4,92 

Tăng trưởng   % 37,77 218,16 

Tăng trưởng l  trước thuế  Lần 1,57 10,54 

Nguồn : BCTC công ty mẹ của các công ty, FPTS tổng hợp 
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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 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 6 cổ phiếu DRC và 94 cổ phiếu CSM; 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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