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Ngành Dầu khí 

 

Báo cáo phân tích 

6 tháng 10, 2016 

Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam 
 

Mã giao dịch: CSV 

 

Khuyến nghị: Mua và nắm giữ 

 
 

 

Giá kỳ vọng (VND) 
 

36 
 

Giá hiện tại  (30/09/2015) 
 

28,6 
 

Lợi nhuận kỳ vọng  
 

26% 

 

Sàn giao dịch HSX 

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 1250 

SL cổ phiếu lưu 

hành (triệu cp) 44,2 

KLGD bình 

quân10 ngày  249.558 

 
 

Room nước ngoài 49% 

Tỷ lệ cổ tức 26% 

Beta 0,87 

 
     Đây là cổ phiếu Midcap vốn 

hóa trung bình.   

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Giới thiệu  CSV là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn hóa chất Việt Nam 

với ngành nghề kinh doanh chính là: Sản xuất hóa chất trong lĩnh vực công 

nghiệp. Sản xuất vật tư, thiết bị ngành hóa chất, gia công, chế tạo, lắp đặt thiết bị 

chuyên dùng, đường ống công nghệ và đường ống dùng trong ngành cấp thải nước 

công nghiệp… 

       Tiềm năng phát triển của ngành hóa chất Các sản phẩm hóa chất cơ bản phục 

vụ cho rất nhiều ngành công nghiệp sản xuất trong nước. Chính vì vậy nhu cầu đối 

với ngành hóa chất sẽ đi cùng với sự phát triển của nền kinh tế và các ngành công 

nghiệp. Theo Đề án Tái cơ cấu ngành hóa chất Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2030, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công 

nghiệp hóa chất đạt bình quân 14% - 16% và tỷ trọng ngành công nghiệp hóa chất so 

với toàn ngành công nghiệp đạt đến 14% vào năm 2020 và khoảng 15% vào năm 

2030. Nhu cầu nội địa cho các sản phẩm hóa chất đang rất cao, trong khi nguồn 

cung còn thấp, cho thấy dư địa phát triển của thị trường còn rất nhiều. 

      Vị thế trong ngành 

–

-

. 

 

     Cơ cấu cổ đông Nhà nước nắm tỷ lệ chi phối và chưa có kế hoạch thoái vốn 

trong thời gian tới. Trong khi đó nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng gia tăng tỷ lệ sở 

hữu tại CSV. Nhóm ba quỹ thuộc VinaCapital nắm giữ tổng cộng 16,55% cổ phần 

của CSV, trong đó, Vietnam Investment Property Holdings Ltd. giữ 7,5%, Vietnam 

Investment Ltd. chiếm 4,75% và Vietnam Enterprise Ltd. giữ 4,3%. 
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Biến động CSV so với  

Vn-index 

 

 

 

  Trong vòng 1 năm trở lại đây 

cổ phiếu này biến động tích cực 

hơn chỉ số chung do kết quả 

kinh doanh tăng trưởng và sự 

chú ý của thị trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận phân tích và đầu tư 
Công ty Cổ phần Chứng khoán 

Hải Phòng  

Trụ sở chính: 24 Cù Chính Lan, 

quận Hồng Bàng, tp Hải Phòng  

Điện thoại hội sở: (84-031) 384 

2335 

Email: haseco@haseco.vn 

 

    

18%

65%

17%

Cổ đông Nhà nước 

Cổ đông nước ngoài

Cổ đông khác

 

    Lợi thế từ rào cản gia nhập ngành Với đặc thù là ngành sản xuất đòi hỏi vốn 

đầu tư lớn, công nghệ phức tạp, chịu quy hoạch ngành của Vinachem nên các doanh 

nghiệp tư nhân trong nước khó có cơ hội tham gia ngành này. CSV chủ yếu chịu sự 

cạnh tranh từ các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là sản phẩm nhập khẩu cùng loại 

giá rẻ từ Trung Quốc 

   Nhu cầu sản phẩm tăng cao Theo chia sẻ của ban lãnh đạo thì các nhà máy của 

CSV liên tục hoạt động hết công suất thiết kế, chạy liên tục suốt ngày đêm nhưng vẫn 

không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt là sản phẩm xút lỏng (NaOH) 

luôn trong tình trạng cầu vượt cung. Công ty đã phải hoạt động thêm hoạt động 

thương mại là nhập hàng từ các nước trong khu vực hoặc làm đại lý tiêu thụ cho một 

số công ty trong nước như Hóa chất Việt trì, đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng 

nhằm giữ thị phần và giữ mối quan hệ. Điều này cũng được thể hiện ở doanh thu 

công ty tăng 8.6% trong 6 tháng đầu năm 2016 so với 2015. 

   Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể Giá của hầu hết các nguyên liệu chính đầu 

vào đều suy giảm. Đặc biệt là hai nguyên liệu chiếm tỷ trọng cao nhất là muối (chiếm 

30% giá vốn của NaOH) và Lưu huỳnh (nguyên liệu sản suất H2SO4) đều giảm 

mạnh. Nguyên nhân là do Lưu huỳnh là sản phẩm phụ của quá trình trưng cất dầu mỏ 

nên giá dầu giảm kéo theo giá Lưu huỳnh giảm và hiện tượng El Nino khiến sản 

lượng muối tăng vọt làm giá muối giảm liên tục từ năm trước tới nay.  

   Từ năm 2016, chi phí khấu hao tài sản cố định tại các nhà máy của CSV bắt đầu 

giảm, do tài sản cố định vào giai đoạn cuối của quá trình khấu hao và có thể sẽ hết 

khấu hao vào cuối năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2016, chi phí khấu hao tài sản 

của công ty giảm 22.8% so với cùng kỳ, tương đương tiết kiệm 13.4 tỷ đồng chi phí 

khấu hao. Dự kiến, trong hai quý cuối năm, khấu hao tài sản cố đinh của công ty sẽ 

tiếp tục giảm được 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015. 
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   Chi phí thuế cũng giúp gia tăng lợi nhuận sau thuế cho CSV. Từ năm 2016, thuế 

thu nhập doanh nghiệp giảm xuống 20% thay vì 22% như các năm trước. So sánh 

   Những điều này đã giúp cải thiện biên lợi nhuận ròng của CSV tăng từ 9,57% 

trong 6 tháng đầu năm 2015  lên 12,2% của 6 tháng đầu năm 2016 

 

6T/2016 6T/2015 Chênh lệch 

Doanh Thu 835.7 769.6 8.60% 

Giá vốn 623.2 594.6 4.80% 

Trong đó: khấu hao 45.4 58.8 -22.80% 

Chi phí nguyên liệu 212.1 251.7 -15.70% 

Lợi Nhuận Gộp 212.5 175 21.40% 

Chi phí bán hàng 42 32.6 28.80% 

Chi phí quản lý 38 37 2.70% 

Lợi nhuận trước thuế 128.8 97.5 32.10% 

Lợi nhuận sau thuế 101.9 73.7 38.20% 

LNST  của công ty mẹ 92 64.6 42.40% 

         

        Kết quả kinh doanh chưa hạch toán dự phòng phải thu Kunming Taijin 

đây là khoản nợ quá hạn phát sinh tại công ty con là CTCP Phốt pho Việt Nam. 

Khoản nợ này chưa được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi và cũng đã được 

kiểm toán nếu ý kiến ngoại trừ trên BCTC soát xét bán niên của CTCP Phốt Pho 

Việt Nam. Nếu trích lập dự phòng theo quy định, thì tính đến 30/6/2016, chi phí sẽ 

tăng lên hơn 21 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế sẽ giảm đi tương ứng. Theo lãnh đạo 

công ty thì CSV sẽ tiến hành trích lập dự phòng khoản phải thu này trên báo cáo tài 

chính quý 3 và 4 năm 2016. 

Các rủi ro cần lưu ý Thiệt hại nặng nề nếu xảy ra sự cố môi trường 

trong quá trình sản xuất hóa chất của công ty 

2622:1995. Thực tế lịch sử hoạt động 

CSV cũng không xảy ra sự cố đáng kể nào.  

Giá nguyên liệu đầu vào biến động. Dù vậy với lợi thế đầu ngành CSV hoàn 

toàn có thể tăng giá bán phù hợp giúp cho biên lợi nhuận ít bị ảnh hưởng. Với 

tình thế giới hiện tại thì giá nguyên liệu đầu vào của CSV cũng khó tăng mạnh 

trong 2 năm tới. 
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Định giá và khuyến nghị Sau trích lập dự phòng phải thu kể trên thì chúng tôi ước định CSV đạt được lợi 

nhuận khoảng 161 tỷ cho năm 2016 (tăng 21% so với 2015), tương ứng mức EPS đạt 3.640 đồng/cp. Mức giá 

hợp lý của CSV là 36.000. Dựa trên mức giá thị trường hiện tại đang thấp hơn giá trị, cũng như khả năng tăng 

trưởng mạnh lợi nhuận từ 2017, chúng tôi đưa ra khuyến nghị mua và nắm giữ cổ phiếu này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      Khuyến cáo sử dụng: Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo này đã được xem xét cẩn trọng và được cho là đáng tin 

cậy nhất, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (Haseco) không đảm bảo tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của 

những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận định, đánh giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên 

phân tích tại thời điểm viết báo cáo và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm phải thông báo 

cho nhà đầu tư. Báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý chào bán, lôi kéo, khuyên nguời đọc mua, bán 

hay nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn thông tin tham khảo. Haseco có 

thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh, tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư với đối tượng 

được đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng Haseco có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư 

khi thực hiện báo cáo phân tích này.  

 

     Bộ phận phân tích và đầu tư 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng  

Trụ sở chính: 24 Cù Chính Lan, quận Hồng Bàng, tp Hải Phòng  

Điện thoại hội sở: (84-031) 384 2335 

Email: haseco@haseco.vn 

 

Chi nhánh:  

1. Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ: Số 328 Võ Văn Kiệt, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Tel: (84-08)39207800; Fax: (84-08)39207825 

2. Chi nhánh Hà Nội 

- Địa chỉ: Số 4 Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội 

- Tel: (84-04)35747020; Fax: (84-04)35747019 
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