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TÓM TẮT BÁO CÁO 

 năm 2012, doanh thu của 3  niêm yết tăng 2,5%, giá vốn hàng bán 9,1

lợi nhuận  87,9% so với cùng kỳ năm 2011.  

 Nhờ giá cao su thiên nhiên giảm 33% 2011 ba

20,8 11,4%.  

 Kết quả kinh doanh năm 2012 của 3 doanh nghiệp săm lốp niêm yết 
CSM: 3.

.  
DRC: doanh thu đạt 2.895 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế vượt 81% so với kế hoạch đặt ra 
đầu năm, đạt 417 tỷ đồng. 
SRC: chỉ hoàn thành 84% kế hoạch doanh thu, đạt 1.095 tỷ đồng và vượt 76% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 
năm nay, tương đương 63,4 tỷ đồng. 

 2012 các công ty săm lốp niêm yết  thông 

qua việc gia hạ

2011. 

 3 2011, đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2010-2012. 

T DRC tăng từ 27% lên mức 32%; CSM tăng từ 7% lên mức 28% 1,1% lên 16,2%. 

 Về tổng tài sản: so với năm 2011, tổng tài sản của DRC tăng 53% do đầu tư dự án radian, CSM tăng 21% một 

phần do đầu tư dự án radian, một phần do tăng trữ nguyên vật liệu tồn kho hơn 31% so với 2011. Tổng tài sản 

của SRC giảm 19% do khấu hao lũy kế tăng trong khi đó không đầu tư thêm.  

 Về nguồn vốn chủ sở hữu: so với năm 2011, vốn CSH của DRC tăng 33% từ 877 lên 1.169 tỷ đồng là do công 

ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2011 và thưởng cổ phiếu, thêm vào đó là lợi nhuận giữ lại dự kiến tăng thêm 91 

tỷ đồng. CSM tăng hơn 56% từ 618 lên 966 tỷ đồng là do công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức 12% cho năm 

2011 và phát hành thành công 10 triệu cp huy động vốn cho dự án radian, cùng với đó là lợi nhuận giữ lại dự kiến 

tăng hơn 182 tỷ đồng. SRC tăng hơn 18% từ 213 lên 250 tỷ đồng chủ yếu là do nguồn lợi nhuận giữ lại. 

 : DRC có dòng tiền đầu tư bị âm 720,7 tỷ đồng do chi đầu tư dự án radian. Tiền mặt cuối kỳ 

còn 75,5 tỷ đồng. -

vay 2.177 tỷ đồng trong năm 2012 thông qua việc giảm mạnh dư nợ vay ngắn hạn. Chi đầu tư dự án radian hơn 

189 tỷ đồng. Tiền mặt cuối kỳ còn 30,4 tỷ đồng. SRC năm vừa qua đã giảm đầu tư làm cho dòng tiền đầu tư giảm 

từ -16,35 xuống mức -3,09 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty giảm vay nợ ngắn hạn và dài hạn. Tiền mặt cuối kỳ đạt 

29,9 tỷ đồng. 

 

KHUYẾN NGHỊ 

Trong  DRC và CSM là hai doanh nghiệp đầu ngành. B 2010-2012, DRC đạt tăng 
trưởng 14 26 , ROE 25%/năm; g 7

35 , ROE 20 , cả hai đều có kế hoạch đầu tư phát triển 
dài hạn thông qua dự án radian đầy tiềm năng.  đối với hai doanh nghiệp này. 
 

DRC: EPS 2012 ước đạt 5.310 đồng. DRC đưa ra kế hoạch năm 2013 doanh thu tăng 8%, LNTT duy trì bằng năm 
2012. Tuy nhiên theo ước tính của tôi, LNTT của DRC năm 2013 sẽ dao động trong khoảng 360-420 tỷ đồng. EPS 
2013 dự kiến đạt 3.900-4.600 đồng (chưa tính pha loãng do phát hành tăng vốn nếu có). –

/E forward đạt mức 10 lần. , cần quan sát thêm khi nhà máy radian 
đưa vào hoạt động từ tháng 7/2013. 
CSM: EPS 2012 ước đạt 5.260 đồng. CSM đưa ra kế hoạch doanh thu tăng 1,7%, LNTT giảm 26% so với năm 2012. 
Tuy nhiên theo ước tính của tôi, LNTT của CSM năm 2013 sẽ dao động trong khoảng 230-270 tỷ đồng. EPS 2013 dự 
kiến đạt 3.000-3.500 đồng (chưa tính pha loãng do phát hành tăng vốn nếu có). Theo  19/03/2013-30.90

/E forward đạt 8 lần. , cần quan sát thêm khi nhà máy radian đưa vào hoạt 
động từ cuối quý 3/2013. 
 

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 năm 2012 

năm 2012, tổng doanh thu của ba doanh nghiệp săm lốp ) chỉ tăng nhẹ 

2,5% so với năm 2011; giảm mạnh so với mức tăng 13% của giai đoạn 2010-2011. Theo đó, DRC tăng 7%, 

CSM tăng 4%, riêng SRC giảm 10% so với năm 2011 đã làm giảm tốc độ tăng của 3 doanh nghiệp niêm yết 

xuống mức 2,5%. Nguyên nhân là do thị trường tiêu thụ chậm, đặc biệt là nhu cầu tiêu thụ xe đạp hiện nay 

đang bão hòa, không tăng trưởng nữa làm giảm doanh số mặt hàng này của các doanh nghiệp đặc biệt là 

SRC. Bên cạnh đó, theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán xe trong 

năm 2012 giảm 33% so với cùng kỳ năm 2011 dẫn đến nhu cầu thay thế và đổi lốp mới bị giảm mạnh. Chính 

thực trạng này dẫn đến doanh thu của các doanh nghiệp săm lốp đạt mức tăng trưởng khá khiêm tốn so với 

năm ngoái. 

 

Với việc khai thác tốt sự giảm giá nguyên liệu cao su trong năm qua, đã giúp mang lại hiệu quả kinh doanh cao 

cho cả 3 doanh nghiệp niêm yết trong ngành. Tổng doanh thu tăng 2,5%, trong khi đó giá vốn hàng bán 

(GVHB) 9,1% (tương đương 546,5 tỷ đồng) do giá cao su giảm mạnh giúp cho lợi nhuận 88% 

(tương đương 687 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế tăng hơn 156% (tương đương 499 tỷ đồng) so với năm 

2011.  

C (QLDN) so với cùng kỳ 

vừa qua. Chi phí tài chính giảm 11% nhờ vào chính sách giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà 

nước trong năm 2012 vừa qua đồng thời các công ty cũng đã giảm bớt nợ vay ngắn hạn. năm,

năm lợi nhuận trước thuế lợi nhuận sau thuế đạt 

mức cao nhất trong 3 năm qua (2010-2012). 

2. Triển vọng năm 2013 

Trước dự báo giá cao su thiên nhiên tiếp tục đi ngang và thậm chí sẽ giảm trong 6 tháng đầu năm 2013, thì đây 

là một tín hiệu tốt cho các doanh nghiệp săm lốp. Vì vậy, dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp trong năm 2013 của các 

doanh nghiệp săm lốp vẫn ở mức cao. Dự báo nhu cầu săm lốp sẽ tăng nhẹ trong năm 2013, khoảng 7% đối 

Ngành (DRC,CSM,SRC) Đvt 2011 2012 % Tăng/giảm 

Doanh thu  6.864 7.068 2,5% 

Giá vốn hàng bán  5.990 5.444 -9,1% 

Lợi nhuận gộp  782 1.469 87,9% 

Doanh thu tài chính  27 11 -57,3% 

Chi phí tài chính  222 198 -11,0% 

Chi phí bán hàng  145 193 33,7% 

Chi phí quản lý doanh nghiệp  142 283 100,0% 

Lợi nhuận trước thuế  318 817 157,3% 

Lợi nhuận sau thuế  239 613 156,5% 

Tỷ suất lợi nhuận gộp % 11,4 20,8 
 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế % 4,6 11,6 
 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế % 3,5 8,7 
 

   Nguồn:  BCTC kiểm toán năm 2012 
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với lốp xe máy và 5% đối với lốp ô tô. Đối với xe đạp hiện nay đang bão hòa vì vậy dự báo sẽ không tăng 

trưởng. Theo đó, tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành dự báo vào khoảng 5% trong năm 2013. 

Thị trường xuất khẩu săm lốp dự báo gặp nhiều khó khăn do suy giảm của kinh tế thế giới và sự áp đảo của 

sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc với giá thành rẻ, chất lượng có thể chấp nhận được. Sự dư thừa công 

suất của các đối thủ cùng ngành đặc biệt là lốp ô tô, thêm vào đó là sự thu hẹp thị phần lốp ô tô bias trong tổng 

số lốp ô tô các loại do việc chuyển đổi nhu cầu sử dụng sang lốp Radian (khoảng 80%) đã làm cho mức độ 

cạnh tranh trong ngành sản xuất săm lốp xe hết sức khốc liệt. 

Năm 2013, dự kiến kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của ngành đặc biệt là DRC và CSM sẽ khả quan hơn 

so với năm 2012. Nguyên nhân là do cả hai doanh nghiệp này đều đã thu mua nguyên liệu cao su lúc giá thấp 

vào cuối năm 2012 để dự trữ đủ phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm nay. 6 tháng cuối 

năm theo dự báo giá cao su sẽ phục hồi do nhu cầu nguyên liệu sản xuất săm lốp gia tăng từ Ấn Độ và Trung 

Quốc, vì vậy sẽ tác động đến giá vốn đầu vào và ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp 

trong 6 tháng cuối năm nay. 

Ngoài ra, cần phải quan sát thêm bởi cả 2 doanh nghiệp DRC và CSM đều đưa nhà máy radian vào hoạt động 

cuối năm nay, điều này sẽ gia tăng doanh thu cho 2 doanh nghiệp này. Tuy nhiên nếu xét đến khả năng gia 

tăng lợi nhuận năm nay sẽ tương đối thấp do trong những năm đầu khi đưa dự án vào hoạt động thì cả hai đều 

phải gánh chịu chi phí khấu hao và lãi vay khá lớn. Chính các khoản chi phí này sẽ là rào cản của DRC và 

CSM trong việc gia tăng lợi nhuận ít nhất là 1-2 năm tới. 

 

II. TÌNH HÌNH KINH DOANH  SĂM LỐP  

1. Hiệu quả kinh doanh năm 2012 

 

Chỉ tiêu DRC CSM SRC 

  2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Doanh thu 2.706.755 2.895.509 2.938.889 3.048.464 1.218.311 1.094.574 

Giá vốn hàng bán 2.220.807 2.190.919 2.661.210 2.336.699 1.108.738 919.743 

 415.890 594.015 262.627 707.115 103.629 168.608 

Chi phí bán hàng 50.876 59.891 73.401 108.890 20.364 24.686 

Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 

49.656 81.972 59.749 160.813 32.095 40.241 

Lợi nhuận trước thuế 263.613 417.115 51.236 337.290 3.022 63.379 

Lợi nhuận sau thuế 197.654 312.128 39.264 253.884 2.266 47.534 

Tỷ suất lợi nhuận 
      

Tỷ suất lợi nhuận gộp 15,36% 20,52% 8,94% 23,20% 8,51% 15,40% 

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế 9,74% 14,40% 1,74% 11,07% 0,25% 5,52% 

Tăng trưởng 
      

Doanh thu 
 

6,97% 
 

3,73% 
 

-10,15% 

 
 

42,83% 
 

169,25% 
 

62,70% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 

Đvt: triệu đồng 
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 lợi nhuận gộp  

 

 

 

 

 

 

 

Kết thúc năm 2012, kết quả kinh doanh của ba doanh nghiệp săm lốp đều tăng trưởng khá tốt so với 

năm ngoái. 7%, CSM tăng 4%. Tuy nhiên 10% so với cùng kỳ 

do áp lực cạnh tranh cao của thị trường và nhu cầu tiêu thụ xe đạp hiện đã bão hòa và có xu hướng giảm. 

Xét về tăng trưởng lợi nhuận gộp, so với năm 2011 DRC đạt 42,8%, CSM đạt 169,3% và SRC đạt 62,7%. 

Nhờ giá nguyên liệu cao su giảm gần 33% so với năm 2011, t

, 15,4% lên 20,5 8,9% lên 23 8,5% lên 15,4%. 

Có thể nói năm 2012 vừa qua là năm mà các doanh nghiệp săm lốp niêm yết đạt tỷ suất lợi nhuận gộp cao 

nhất trong 3 năm qua (2010-2012). 

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước xu hướng giảm giá mạnh của nguyên liệu cao su đầu vào, các doanh nghiệp săm lốp đã linh 

hoạt cân đối giữa mức giảm giá nguyên vật liệu để thực hiện gia tăng các chính sách hoa hồng, khuyến 

mãi, chiết khấu hỗ trợ cho các đại lý trong công tác bán hàng từ đó làm tăng chi phí bán hàng và quản lý 

doanh nghiệp của các  trong năm 2012 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 (3,5% và 5,2%), tiếp theo là SRC (2,3% và 

3,7%) và DRC (2,1% và 2,8%). Trước nhu cầu tiêu thụ chậm của thị trường, kèm theo đó là chi phí nguyên 

liệu giảm mạnh trong năm qua thì đây được xem là bước đi khá khôn ngoan và hiệu quả của các doanh 

nghiệp săm lốp niêm yết mặc dù tỷ lệ chi phí BH và QLDN/doanh thu năm nay là mức cao nhất trong 3 năm 

qua của cả 3 doanh nghiệp săm lốp niêm yết. 

Doanh thu  

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

Tỷ suất lợi nhuận gộp 

Đvt: triệu đồng 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 

Nguồn: BCTC kiểm toán 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 68% so với cùng kỳ  song với sự tăng 

trưởng mạnh mẽ của lợi nhuận gộp năm nay (tăng 88%) do giá cao su giảm hơn 33% so với 2011, kèm 

theo đó là chi phí tài chính giảm gần 11% đã giúp kết quả lợi nhuận trước thuế của 3 doanh nghiệp săm lốp 

vượt xa kế hoạch cả năm: DRC vượt 81%, CSM vượt 125% và SRC vượt 76%. Theo đó tỷ suất 

LNTT/doanh thu cũng được cải thiện rõ rệt: DRC tăng từ 9,7% lên 14,4%; CSM tăng từ 1,7% lên 11% và 

SRC tăng từ 0,2% lên 5,8%. 

2. Tình hình tài chính năm 2012 

Hàng tồn kho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo số liệu báo cáo của 3 doanh nghiệp cao su niêm yết, hàng tồn kho của DRC giảm 13% và SRC giảm 

18%, riêng CSM có hàng tồn kho tăng mạnh 18% từ 707 tỷ đồng năm 2011 lên mức 836 tỷ đồng. Nguyên 

nhân là do quý 4/2012, CSM trữ nguyên vật liệu đủ dùng cho 6 tháng đầu năm 2013 dẫn đến nguyên vật 

liệu tăng 31% so với năm 2011 từ 403 tỷ đồng lên 529 tỷ đồng. Đối với DRC, hàng tồn kho giảm chủ yếu là 

thành phẩm giảm 17%, bên cạnh đó công ty cũng tăng trữ nguyên vật liệu thêm 6% so với năm 2011. Đối 

với SRC hàng tồn kho giảm là do sản lượng tiêu thụ giảm mạnh, công ty giảm dự trữ nguyên vật liệu (giảm 

34%). Trong khi đó, thành phẩm tồn kho tăng tới 11% so với năm 2011. Điều này cho thấy tình hình tiêu thụ 

của SRC đang gặp khó khăn.  

Đvt: triệu đồng 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 

Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu 

Hàng tồn kho 

Đvt: triệu đồng 

 tồn kho 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 

Đvt: Vòng 
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Mặc dù tồn kho cuối năm 2012 giảm nhưng mức tồn kho đầu năm 2012 chuyển qua ở mức rất cao đã làm 

cho tồn kho bình quân 2011-2012 cả 3 doanh nghiệp tăng cao 22% so với mức bình quân 2010-2011. Cùng 

với đó là tình hình tiêu thụ sản phẩm chậm lại đã làm cho vòng quay tồn kho của 3 doanh nghiệp giảm 

mạnh: DRC giảm từ 3,5 xuống 2,9 vòng; CSM giảm từ 4,6 xuống 3,0 vòng; SRC giảm từ 3,5 xuống 2,8 

vòng. 

 

Các khoản phải thu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với SRC, mặc dù công ty đã tăng số ngày phải thu từ 19 ngày lên 22 ngày làm cho vòng quay phải thu 

giảm từ 18 vòng xuống 16 vòng tuy nhiên doanh thu của công ty cũng giảm 10% so với năm 2011. Điều này 

cho thấy tình hình tiêu thụ của công ty đang có vấn đề cần xem xét.   

Vòng quay phải thu của DRC gần như không đổi, duy trì mức 17 vòng tương ứng số ngày phải thu là 21 

ngày. Riêng đối với CSM, công ty đã nới lỏng chính sách bán hàng, gia tăng số ngày phải thu từ 31 lên 35 

ngày, vòng quay giảm từ 11 vòng xuống còn 10 vòng. Có thể đây là cách thức linh hoạt nằm trong chiến 

thuật bán hàng giúp gia tăng doanh số tiêu thụ của CSM trong năm 2012 vừa qua. Điều này còn thể hiện rõ 

hơn khi chỉ riêng CSM là doanh nghiệp có các khoản phải thu khách hàng gia tăng 33% so với năm trước. 

Trong khi đó 2 doanh nghiệp còn lại đều giảm mạnh: DRC giảm 16%, SRC giảm 23%. 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. 

T tài sản 

 

 

 

 

 

 
 

Trong năm qua, doanh thu 7% và 4% 2011. Trong khi 
đó với việc đầu tư nhà máy radian làm cho tài sản của DRC và CSM tăng đáng kể. DRC tăng 53% do đầu tư 

Tổng tài sản Vòng quay tổng tài sản 

Vòng quay phải thu  

Đvt: Vòng 

Khoản phải thu khách hàng 

Đvt: triệu đồng 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 

Đvt: triệu đồng Đvt: vòng 
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dự án radian, CSM tăng 21% một phần do đầu tư dự án radian, một phần do tăng trữ nguyên vật liệu tồn kho hơn 

31% so với 2011. Điều này àm cho vòng quay tổng tài sản của DRC và CSM giảm mạnh về mức 1,41 
vòng và 1,83 vòng. Riêng SRC chưa có kế hoạch đầu tư mở rộng, khấu hao lũy kế tăng cao làm tổng tài 
sản giảm khoảng 19% so với cùng kỳ, trong khi đó doanh thu giảm 10% so với năm 2011, chính điều này 
làm cho vòng quay tài sản của SRC cũng giảm từ 1,98 vòng xuống mức 1,83 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 do áp lực 
cạnh tranh từ thị trường. 
 
Tình hình vay nợ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Từ đầu năm đến nay, trong số ba doanh nghiệp săm lốp thì DRC và CSM đang chuyển dịch cơ 

cấu vay nợ từ vay ngắn hạn sang vay dài hạn. Vay ngắn hạn của hai doanh nghiệp đều giảm, trong đó: 

DRC giảm từ 555 xuống còn 537 tỷ đồng, CSM giảm từ 751 xuống mức 675 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản 

vay dài hạn của DRC tăng mạnh từ 188 lên 771 tỷ đồng, CSM tăng từ 152 lên 205 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 Radian công suất 600.000 lốp/năm, dự kiến đưa vào hoạt động giai 

đoạn 1 (250.000 lốp) vào tháng 7 năm nay. CSM đang tập trung vốn để đầu tư trang thiết bị và nhà xưởng 

cho dự án Radian công suất 1.000.000 lốp/năm, dự kiến giai đoạn 1 (350.000 lốp) đi vào hoạt động vào cuối 

quý 3 năm nay.  

 

Trong năm 2012, mặc dù vay nợ của CSM và DRC tăng nhưng 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 đã 

được đưa vào chi phí đầu tư. Vì thế, tuy vốn vay dài hạn tăng nhưng chưa tác động đến chi phí tài 

chính của các doanh nghiệp này trong năm vừa qua. 

 

Riêng đối với SRC thì doanh nghiệp này đang giảm dần vay ngắn hạn lẫn dài hạn. Vay ngắn hạn giảm từ 

420 xuống còn 268 tỷ đồng. Vay dài hạn giảm từ 26,7 xuống còn 14,7 tỷ đồng. Động thái này xuất phát từ 

việc doanh thu tiêu thụ giảm trong năm qua dẫn đến nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh giảm; thêm vào đó 

SRC hiện không có kế hoạch đầu tư phát triển nào trong tương lai vì vậy nhu cầu vay nợ đang giảm dần. 

 

 

 

 

 

Vay dài hạn Vay ngắn hạn 

Đvt: triệu đồng Đvt: triệu đồng 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 
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 4,1

2011) tron g 33

 trong năm qua 1,8 lần lên 2,1 . 

CSM, kết thúc 36 34 dư vay 

hơn 3 , 56 422 lên 585

182

2,5 lần 1,9 .  

SRC, 163  (giảm 36%) thô cắt 

tăng 37,8  (tăng 18%) dự kiến trong 

năm nay, thêm vào đó tài sản cố định giảm hơn 35,7 tỷ đồng (giảm 21%) do khấu hao lũy kế tăng trong khi 

không đầu tư thêm. Chính những điều này làm cho 3,1 lần 2,1 . 

 

ROE 

 

So với cùng kỳ 2011, ROE của cả ba doanh nghiệp đều được cải thiện đáng kể. Trong đó, ROE của DRC 

tăng từ 27,2% lên mức 32,3% 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 1,3 % lên mức 8,3%; SRC tăng từ 0,2% lên mức 4,3%. Kết thúc năm 2012, ROE 

của CSM và SRC lần lượt đạt 28,8% và 16,9%. 

Nhờ vào việc giảm giá của cao su thiên nhiên, năm 2012 đánh dấu một năm mà cả 3 doanh nghiệp săm lốp 

niêm yết đều đạt chỉ số ROE cao nhất trong 3 năm qua (2010-2012). Đây là một tín hiệu tốt tuy nhiên dự 

báo trong thời gian tới khi 2 nhà máy radian của DRC và CSM đi vào hoạt động, trong giai đoạn đầu sẽ gặp 

không ít khó khăn, khi nhà máy chưa đạt công suất thiết kế, chi phí khấu hao, lãi vay tăng cao sẽ làm giảm 

Chỉ tiêu DRC CSM SRC 

 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Tỷ suất LNST (%) 7,3 10,8 1,3 8,3 0,2 4,3 

Vòng quay tài sản 
(vòng) 

2,0 1,4 2,2 1,8 1,9 1,8 

Đòn bẩy tài chính (lần) 1,8 2,1 2,5 1,9 3,1 2,1 

ROE 27,2% 32,3% 7,2% 28,8% 1,1% 16,9% 

Nguồn:  BCTC kiểm toán năm 2012 

Đòn bẩy tài chính 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 

Đvt:lần 
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lợi nhuận của DRC và CSM. Vì vậy, để duy trì kết quả cao như năm qua sẽ là một thách thức lớn cho hai 

doanh nghiệp này.  

 
 

Quản lý dòng tiền  

Dòng tiền DRC CSM SRC 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 41,53 554,23 2.036 2.138 -92,91 197,73 

 -247,76 -720,67 10,02 -23,24 -16,35 -3,09 

 176,30 163,87 -2.067 -2.127 96,84 -175,02 

Tiền cuối kỳ 78,14 75,55 42,50 30,42 15,25 29,87 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2012 

CSM: nhờ kết quả kinh doanh khá tốt trong năm qua, doanh thu tăng 5%, LNTT tăng gấp 7 lần so với năm 

2011, giúp cho dòng tiền hoạt động kinh doanh tăng 5% so với năm trước, cuối năm dòng tiền sản xuất kinh 

doanh đạt hơn 2.138 tỷ đồng. Đối với dòng tiền đầu tư, trong năm công ty đã chi ra hơn 189 tỷ đồng cho dự 

án radian và dự án nhà văn phòng tại số 180 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.HCM, ngoài ra công ty thu hồi về 

hơn 146 tỷ đồng từ khoản cho vay của dự án chung cư số 9 Nguyễn Khoái cùng với các khoản thu hồi từ 

một số công trình khác. Cuối kỳ dòng tiền đầu tư ở mức -23,24 tỷ đồng. Dòng tiền hoạt động tài chính 

-2.216 tỷ đồng do công ty chi trả tiền nợ gốc vay 2.177 tỷ đồng trong năm 2012 thông qua việc giảm 

mạnh dư nợ vay ngắn hạn. Cuối kỳ tiền mặt đạt hơn 30,42 tỷ đồng. 

DRC: nhờ vào kết quả kinh doanh rất tốt trong năm vừa qua, doanh thu tăng 14% và LNTT tăng 58% so với 

năm 2011 giúp dòng tiền sản xuất kinh doanh đạt hơn 554 tỷ đồng tăng 13,3 lần so với năm 2011. Ngoài ra, 

mảng đầu tư DRC đã chi hơn 722 tỷ đồng nhằm mua sắm trang thiết bị cho dự án radian giai đoạn 1, trong 

khi thu lãi cổ tức chỉ hơn 1,1 tỷ đồng đã làm cho dòng tiền đầu tư bị âm 720,7 tỷ đồng. Kết thúc năm tiền 

mặt còn lại hơn 75,55 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 197,73 tỷ đồng. Năm vừa qua công ty giảm đầu tư làm cho dòng tiền đầu tư giảm 

mạnh từ -16,35 xuống mức -3,09 tỷ đồng. Năm 2012, công ty giảm vay nợ ngắn hạn và dài hạn, nợ ngắn 

hạn trong kỳ nhận được 658 tỷ đồng, chi hơn 815 tỷ đồng trả nợ gốc, chi trả cổ tức và nợ thuê tài chính hơn 

18 tỷ đồng  dòng tiền tài chính âm 175,02 tỷ đồng. Tiền mặt cuối kỳ đạt 29,87 tỷ đồng. 

 

3. Kế hoạch kinh doanh và triển vọng năm 2013 (*) 

CTCP Cao su Đà Nẵng – DRC 

Chỉ tiêu kế hoạch 

Chỉ tiêu (triệu đồng) 2012 KH2013 %2013/2012 

  Doanh thu  thuần 2.785.000 3.020.000 108% 

  LN trước thuế   417.000 417.000 100% 

 

 

(*) Tại thời điểm báo cáo SRC chưa có công bố kế hoạch 2013 vì vậy trong phần Kế hoạch và triển vọng 2013 chỉ đề cập đến DRC và 

CSM 



 

 

NGÀNH SĂM LỐP 
 

 

09/05/2011 

09/05/2011 

 

9 

www.fpts.com.vn 

Sản lượng tiêu thụ kế hoạch 

Sản phẩm (chiếc) 2012 KH2013 % so với 2012 

Lốp xe máy         1.122.500         1.450.000  29% 

Săm xe máy         2.822.000         3.300.000  17% 

Săm xe đạp         4.284.000         4.500.000  5% 

Lốp ôtô - máy kéo            703.000            730.000  4% 

Lốp xe đạp         3.483.000         3.600.000  3% 

Yếm ôtô            398.000            410.000  3% 

Săm ôtô            517.000            520.000  1% 

Lốp ô tô đắp             52.500              52.000  -1% 

 

Theo kế hoạch năm 2013, doanh thu tăng 8%, LNTT đạt bằng mức 2012. DRC sẽ gia tăng tiêu thụ dòng 
sản phẩm săm lốp xe máy. Theo đó, sản lượng tiêu thụ lốp xe máy ước tăng 29% và săm xe máy tăng 17% 
so với năm 2012. Riêng lốp radian ước tính sẽ tiêu thụ khoảng 50.000 lốp.  
 
Theo ước tính của tôi, trên cơ sở thận trọng, năm 2013 DRC sẽ phải gánh thêm 2 khoản chi phí là khấu hao 
nhà máy mới, di dời và lãi vay dự án. Chủ yếu sẽ hạch toán từ tháng 07/2013 trở đi. Vì vậy dự kiến LNTT sẽ 
giảm trong năm nay, đạt từ 360-420 tỷ đồng, bằng mức đạt được hoặc giảm 13% so với năm 2012. 
 

CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam – CSM 

Chỉ tiêu kế hoạch 

Chỉ tiêu (triệu đồng) 2012 KH2013 %2013/2012 

  Doanh thu   3.048.000 3.100.000 101,7% 

  LN trước thuế   337.291 250.000 74% 

Sản lượng tiêu thụ kế hoạch 

Sản phẩm (chiếc) 2012 KH2013 %2013/2012 

  Lốp xe máy            3.922.000            4.450.000  13% 

  Lốp xe đạp            3.149.000            3.375.000  7% 

  Lốp công nghiệp              644.000               665.000  3% 

  Săm xe máy          19.467.000          20.000.000  3% 

  Lốp ôtô - máy kéo          745.000,00          765.000,00  3% 

  Săm xe đạp            5.895.000            5.985.000  2% 

  Ống cao su dân dụng                     217                     220  1% 

  Găng tay            6.735.000            6.800.000  1% 

  Yếm ôtô          268.000,00          270.000,00  1% 

  Săm ôtô          459.000,00          460.000,00  0% 

 

Theo kế hoạch năm 2013, doanh thu tăng 1,7%, LNTT giảm 26% so với năm 2012. Trong đó, CSM sẽ gia 
tăng tiêu thụ lốp xe máy và lốp xe đạp. Lốp xe máy tăng 13%, riêng lốp xe đạp tăng 7% là do công ty gia 
tăng xuất khẩu lốp xe đạp trong năm nay. Đối với lốp radian dự kiến tiêu thụ khoảng 10.000 lốp trong năm 
nay. 

Theo ước tính của tôi, năm 2013 tương tự như DRC thì CSM cũng sẽ chịu chi phí khấu hao và lãi vay khi 
đưa nhà máy vào hoạt động. Một phần sẽ hạch toán bắt đầu từ cuối quý 3 năm 2013, phần lớn còn lại sẽ 
hạch toán từ năm 2014 trở về sau. Ước tính LNTT năm 2013 sẽ vào khoảng 230-270 tỷ đồng, giảm 20-30% 
so với 2012. 

Nguồn: DRC 

Nguồn: CSM 
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III. KHUYẾN NGHỊ 

 

CTCP Cao su Đà Nẵng – DRC 

 2010-2012, DRC đạt tăng trưởng 14 26

25%/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 .  

 Năm 2.895 tỷ đồng, đạt 97% LNTT 417 tỷ đồng, đạt 181% so với 

, tương đương tỷ suất LNTT/doanh thu đạt 14%.  

 EPS 2012 ước đạt 5.310 đồng, 20/03/2012 – 40.0 P/E hiện tại đạt mức 7,5 lần.  

 EPS 2013 dự kiến đạt 3.900-4.600 đồng (chưa tính pha loãng do phát hành tăng vốn nếu có).  

, cần quan sát thêm khi nhà máy radian đưa vào hoạt động từ tháng 7/2013. 

 

CTCP Công nghiệp Cao su  Miền Nam – CSM 

 2010-2012 7 35

20%/năm.. 

 , đạt 103% kế hoạch năm; LNTT

, tỷ suất LNTT/doanh thu đạt 11%. 

 EPS 2012 ước đạt 5.260 đồng, theo giá ngày 20/03/2013 – 31.200 thì P/E hiện tại đạt 5,9 lần. 

 EPS 2013 dự kiến đạt 3.000-3.500 đồng (chưa tính pha loãng do phát hành tăng vốn nếu có).  

, cần quan sát thêm khi nhà máy radian đưa vào hoạt động từ cuối quý 3/2013. 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu Đvt DRC CSM 

Thị giá (20/03/2012) Đồng/CP 40.000 31.200 

Khối lượng giao dịch BQ 3 tháng  CP/ngày 719.276 850.748 

Tỷ suất l  gộp 2012 % 20,5 23,2 

Tỷ suất l  trước thuế 2012 % 14,4 11,1 

ROE 2012 % 32,3 28,8 

EPS 2012  Đồng/CP 5.310 5.260 

P/E hiện tại Lần 7,5 5,9 

Tăng trưởng doanh thu thuần  % 6,9 3,7 

Tăng trưởng   % 42,8 169,3 

Tăng trưởng l  trước thuế  Lần 58,2 558,6 

Nguồn : BCTC kiểm toán 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 14 cổ phiếu DRC và 05 cổ phiếu CSM; chuyên viên phân tích 

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  
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