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Thông tin giao dịch  22/01/2013 

Giá hiện tại 42.300 

Giá cao nhất 52 tuần (đ/cp)
 

47.600 

Giá thấp nhấp 52 tuần (đ/cp)
 

31.900 

Số lượng CP niêm yết (CP)    30.000.000 

Số lượng CP lưu hành (CP) 29.600.000 

KLGD bình quân 30 phiên (CP) 4.140 

% giới hạn sở hữu nước ngoài 49,0% 

% sở hữu nước ngoài 30,3% 

Vốn điều lệ (tỷ đồng) 300 

Vốn hóa thị trường (tỷ đồng) 1.232 

 

  

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 2011 2012E 

Doanh thu  1.335 1.052 

Lợi nhuận trước thuế 568 381 

TS LNTT/Doanh thu 
(%) 

42,5 36,2 

EPS (đồng/cp) 17.169 12.218 

ROE (%) 54,4 27,6 

 
 

Danh sách cổ đông  

(chốt 07/2012)  
Tỷ lệ (%) 

Tập đoàn Cao su VN 60,00 

FTIF Templeton Frontiers Markets 

Fund 
5,68 

Citigroup Global Market Ltd & 

Citigroup Global Market Financial 

Products Ltd 

5,26 

Nội bộ 0,10 

Khác 28,96 

 
 

 

Tóm lược thông tin nổi bật 

Kết quả kinh doanh năm 2012 

Kết quả kinh doanh năm 2012: doanh thu không đạt kế hoạch 

nhưng LNTT vượt 2,7% kế hoạch cả năm 

Chỉ tiêu (*) Đvt KH 
2012 

TH2012 
ước tính 

%KH2012 

SL khai thác Tấn 11.200 11.602 103,6 

SL tiêu thụ Tấn 15.468 13.879 89,7 

Giá bán BQ Triệu 
đồng/tấn 

67 62,6 93,4 

Tổng doanh thu  Tỷ đồng 1.195 1.052 88,0 

LNTT Tỷ đồng (**)371,6 381,7 102,7 

Cổ tức  30% 30% 100% 

(*): Số liệu chưa kiểm toan 
(**):đây là kế hoạch LNTT đã được điều chỉnh trong năm so với kế 
hoạch của Nghị quyết ĐHCĐ đầu năm là 304 tỷ đồng 

Theo số liệu cho thấy sản lượng tiêu thụ cả năm giảm 10,3% so với 

năm 2011 thêm vào đó là giá giảm mạnh dẫn đến doanh thu chỉ đạt 

88% KH2012. Tuy nhiên nhờ lợi nhuận thu về từ hoạt động tài 

chính (tiền gửi ngân hàng) và thanh lý cây cao su giúp cho LNTT 

vượt 2,7% so với KH2012 điều chỉnh, đạt 381,7 tỷ đồng.  

Cổ tức theo kế hoạch là 30% tiền mặt và đã tạm ứng 15% tiền mặt 

vào ngày 17/12/2012 vừa qua. EPS ước tính 2012 đạt 12.218 

đồng. 

Xét về hiệu quả sử dụng vốn ROE: năm 2012 ước tính ROE giảm 

đáng kể so với năm 2011, về mức 27,6%. Lý do là lợi nhuận sau 

thuế ước tính giảm 33%, vốn chủ sở hữu bình quân ước tăng 22% 

so với năm 2011 từ nguồn lợi nhuận để lại. Thêm vào đó là tỷ suất 

lợi nhuận sau thuế giảm mạnh từ 43,1% năm 2011 về mức 32,9% 

năm 2012. Năm 2011 giá cao su tăng mạnh giúp cho lợi nhuận và 

ROE tăng đột biến, vì vậy nếu so sánh với giai đoạn 2009-2010 thì 

mức giảm của ROE không quá quan ngại và đây vẫn là mức ROE 

cao so với doanh nghiệp cùng ngành (PHR: 32%; DPR: 24%). 

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012E 

ROE 28% 39% 54% 27% 

 

Kế hoạch kinh doanh năm 2013  

Sản lượng tiêu thụ giảm hơn 9%, doanh thu giảm 14,3%  và 

LNTT giảm 22,5% so với mức thực hiện năm 2012. 
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Sau khi thanh lý, lượng cây cao su mới đưa vào khai thác năng suất còn thấp dẫn đến việc công ty đưa ra kế 

hoạch sản lượng khai thác năm 2013 chỉ bằng 88,7% so với năm 2012. Sản lượng tiêu thụ theo kế hoạch giảm 

hơn 9% so với thực hiện năm 2012 do lượng hàng tồn kho của các thương lái bên Trung Quốc hiện rất cao (trên 

400.000 tấn) dự kiến làm giảm sản lượng tiêu thụ trong năm 2013 tới đây của công ty. Bên cạnh đó, dự kiến giá 

bán sẽ giảm về mức 62 triệu đồng/tấn. Vì vậy theo kế hoạch năm 2013, doanh thu chỉ đạt 85,7% so với thực 

hiện năm 2012, tương đương 901,3 tỷ đồng. Ngoài ra, lợi nhuận trước thuế giảm khoảng 22,5% so với 

thực hiện năm 2012 là do giá thành sản xuất tăng cao, lãi suất ngân hàng giảm làm giảm lợi nhuận từ hoạt 

động tài chính của công ty. Dự kiến lợi nhuận từ hoạt động tài chính và thanh lý cây cao su sẽ giảm gần 

50% so với thực hiện năm 2012. Theo đó, kế hoạch LNTT năm 2013 chỉ đạt khoảng 257 tỷ đồng. 

Cập nhật dự án trồng cao su tại Campuchia  

Nếu so với tổng diện tích rừng cao su khai thác hiện tại ở Việt Nam của TRC là 5.407 ha trên tổng diện tích đất là 

7.300 ha thì dự án tại Campuchia được xem là dự án lớn nhất và mang tính tồn vong của công ty hiện nay. Hiện 

tại dự án này đã được Chính Phủ Campuchia cấp đất 100% nhưng vẫn đang xin giấy phép đầu tư từ Việt Nam. 

Chính vì vậy công ty đang gặp một số trở ngại trong việc chuyển giao vốn đầu tư trực tiếp từ Việt Nam sang. Tuy 

nhiên theo kế hoạch đến năm 2015 sẽ trồng xong 7.250 ha rừng cao su. Kế hoạch trước mắt, năm 2013 công ty 

sẽ trồng thêm 2.000 ha.  

Cập nhật tiến độ đầu tư các công ty con, công ty liên kết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chỉ tiêu Đvt Năm 
2012 

Năm 
2013 

% so với 
2012 

Diện tích khai thác  Ha 5.407 5.407 - 

Sản lượng khai thác Tấn 11.602 10.300 88,7 

Tiêu thụ Tấn 13.879 12.602 90,8 

Giá bán BQ Triệu 
đồng/tấn 

62,6 62,0 99 

Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.052 901,3 85,7 

LNTT Tỷ đồng 381 257 67,5 

Tên dự án Diện tích trồng 
dự kiến (ha) 

Tiến độ hiện nay 

(ha) 
Kế hoạch trồng (ha) 

Dự án Cao su tại Siem Riep 
(Campuchia) 

7.250 473 2012: 473ha; 2013: 2.000ha 

Khoản mục 
% nắm giữ 

hiện tại 
Đvt Vốn góp hiện tại 

Đầu tư công ty liên kết    

CTCP Chế biến XNK Gỗ Tây Ninh 49,0% Tỷ đồng 24,5 

CTCP An Thịnh Việt Lào 2,0% Tỷ đồng 1 

Đầu tư dài hạn khác  Tỷ đồng  

CTCP Cao su Việt Lào 10,0% Tỷ đồng 77,5 

CTCP TMDV & Du lịch Cao su 2,3% Tỷ đồng 10,0 

Cty TNHH XDKD CSHT Geruco 10,0% Tỷ đồng 26,8 

CTCP Phát triển đô thị & KCN Geruco 4,3% Tỷ đồng 19,7 

CTCP Đầu tư phát triển cao su Nghệ An 8,0% Tỷ đồng 12,0 

CTCP Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai 3,2% Tỷ đồng 12,8 
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THÔNG TIN CHUNG 

Mã CK TRC 

Tên công ty CTCP Cao su Tây Ninh 

Trụ sở chính Quốc lộ 22B,Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, 

Tỉnh Tây Ninh 
Điện thoại 84-(66) 3853 606 

Fax 84-(66) 3853 60 

Email taniruco@gmail.com 

Website http://www.taniruco.com.vn 

  

LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH 

 

 Trồng mới, chăm sóc, khai thác, chế biến và xuất khẩu 
cao su thiên nhiên. 

 Sản xuất thùng phuy thép, chế biến XNK gỗ, SX cây cao 
su giống. 

 Kinh doanh nhiên liệu, vật tư tổng hợp. 
 Xây dựng công trình dân dụng , công nghiệp và điện. 

 

 

KẾT QUẢ KINH DOANH   

Chỉ tiêu (tr. đồng)  2009 2010 2011 

Doanh thu thuần 440.350 757.982 1.195.284 

Lơị nhuận gộp 150.558 325.501 494.546 

Thu nhập tài chính 14.428 33.034 76.951 

Chi phí tài chính 2.450 3.046 2.391 

Lợi nhuận trước thuế 162.510 304.993 568.058 

Lợi nhuận sau thuế 153.290 274.606 515.082 

    

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

Chỉ tiêu (tr. đồng) 2009 2010 2011 

Tiền mặt     10.484 12.299 110.586 

ĐTTC ngắn hạn 9.296 10.449 32.900 

Phải thu ngắn hạn 10.025 34.683 66.674 

Hàng tồn kho 38.863 85.585 125.293 

TS ngắn hạn khác 1.418 6.246 2.523 

Phải thu dài hạn - - - 

TSCĐ&XDCB 323.606 335.411 350.760 

ĐTTC dài hạn 129.410 138.287 146.847 

TS dài hạn khác 32.987 3.081 71.274 

TỔNG TÀI SẢN 790.848 1.054.948 1.471.258 

Nợ ngắn hạn 142.547 263.788 329.904 

Nợ dài hạn 42.003 23.760 14.295 

Vốn chủ sở hữu 606.298 767.400 1.127.060 

Lợi ích CĐTS - - - 

TỔNG NGUỒN VỐN 790.848 1.054.948 1.471.258 

    

 

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 

Tỷ suất LN gộp % 34,19 42,94 41,37 

Tỷ suất LNST % 34,81 36,23 43,09 

ROE % 28,25 39,98 54,38 

ROA % 21,12 29,75 40,78 

Vòng quay tồn kho (lần) 8,78 6,95 6,65 

Vòng quay phải thu (lần) 77,8 58,63 50,21 

Nợ phải trả/VCSH (lần) 30,44 37,47 30,54 

Khả năng TT nhanh (lần) 1,87 1,87 2,36 

Khả năng TT tiền mặt (lần) 1,72 1,67 2,05 

EPS (đồng/cp) 5.110 9.154 17.169 

Giá trị sổ sách 20.210 25.580 37.569 

P/E (lần) 9,23 6,49 1,74 

P/B (lần) 2,33 2,32 0,79 
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Tuyên bố miễn trách nhiệm  

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng tin cậy, 

có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.  

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân 
tích FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.  
 

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị phụ 
thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.  
 

Tại thời điểm thực hiện báo cáo phân tích, CTCP Chứng khoán FPT 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.  

 

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, Quận 1, 
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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