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Ngành Caosu tự nhiên 

 

Báo cáo phân tích 

11 tháng 05, 2016 

Công ty cổ phần caosu Phước Hòa 
 

Mã giao dịch: PHR 

 

Khuyến nghị: Mua và nắm giữ 

 
 

 

Giá kỳ vọng (VND) 
 

25 
 

Giá hiện tại  (30/09/2015) 
 

19 
 

Lợi nhuận kỳ vọng 
 

31,5% 

 

Sàn giao dịch HSX 

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 1.490 

SL cổ phiếu lưu 

hành (triệu cp) 78,49 

KLGD bình 

quân10 ngày  315.000 

Sở hữu hiện tại của 

nước ngoài 10,74% 

Room nước ngoài 49% 

Tỷ lệ cổ tức/thị giá 18% 

Beta 0,34 

 
     Đây là cổ phiếu Midcap với 

thanh khoản tốt nhất trong 

ngành caosu. Tỷ lệ cổ tức cao 

phù hợp với nhà đầu tư thích 

thu lợi từ cổ tức.            

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Giới thiêu công ty Tiền thân của Công ty là đồn điền cao su Phước Hòa, sau 

ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đổi tên thành Nông trường Cao su Quốc 

Doanh Phước Hòa.  Đây là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tập đoàn Công 

nghiệp Cao su Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su, Khai thác, thu 

mua và chế biến mủ cao su, mua bán và chế biến gỗ caosu… 

     Vị thế trong ngành  Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa là một trong những 

công ty có diện tích cao su lớn của ngành, nằm trong tốp 5 đơn vị quản lý diện tích 

và sản lượng cao su lớn nhất ngành. Công ty là doanh nghiệp có quy mô lớn nhất 

trong 5 doanh nghiệp cao su đã niêm yết. Trong những năm vừa qua, giá bán sản 

phẩm cao su của công ty luôn trong tốp 5 đơn vị có giá bán cao nhất ngành, năm 

2008 giá bán của công ty cao thứ 2 toàn ngành. So với các doanh nghiệp cùng 

ngành niêm yết trên sàn thì PHR là công ty sản xuất mủ cao su có vốn hoá lớn thứ 

hai sau DPR, nhưng có vùng nguyên liệu lớn nhất hơn 9.087 ha ( so với 7,225 ha 

của DPR) 

    Có cơ cấu sản phẩm tốt các sản phẩm chủ lực bao gồm CV50,60 và latex cùng 

nhau đóng góp 63% tổng sản lượng sản xuất. Các sản phẩm này có giá bán tương 

đối cao, được sử dụng chủ yếu ở trong các dụng cụ y tế, găng tay, vỏ lốp xe, etc... 

Công ty hiện đang có tổng công suất 28,000 ha, trong đó cao su thu mua chiếm 35% 

- 38%. Tỷ trọng thu mua cao khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp thấp hơn so với 

ngành, đồng thời tiềm ẩn rủi ro liên quan đến chất lượng cao su thu mua.   

   Vườn cây rộng lớn nhưng cơ cấu tuổi cây không tối ưu. PHR hiện có 4.1% 

diện tích cây khai thác là thuộc cây nhóm 2, là nhóm có năng suất cao nhất, trong 

khi 60% diện tích thuộc về nhóm cây già. Cơ cấu vườn cây không tối ưu khiến cho 

năng suất khai thác của PHR là không ổn định. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá cao su 

ở mức thấp khiến hoạt động chế biến cao su không đưa lại nhiều lợi nhuận, PHR có 

lợi thế với 1000 ha cao su thanh lý mỗi năm trong khoảng 5 năm tới. 

    Tỷ lệ chi trả cổ tức Trong 4 năm gần đây công ty duy trì tỷ lệ trả cổ tức tiền 

mặt rất cao so với thị giá. Điều này thể hiện tình hình tài chính lành mạnh cũng như 

dòng tiền kinh doanh thực của công ty. 
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Biến động PHR so với  

Vn-index 

 

 
 

PHR biến đồng tương đối độc 

lập so với chỉ số thị trường 

chung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Năm 
2011 2012 2013 2014 2015 

Tỷ lệ chi trả cổ tức 

tiền mặt 
35% 30% 30% 15% 35% 

 

   Cơ cấu doanh thu Bên cạnh nghiệp vụ kinh doanh chính là khai thác và chế 

biến cây caosu thì PHR còn tận dụng quỹ đất để phát triển thêm 2 khu công 

nghiêp: Tân Bình (Bình Dương) và  Nam Tân Uyên (Bình Dương). Lĩnh vực đầu 

tư ngoài ngành này chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng tài sản của PHR (180/3251 tỷ 

đồng) và cũng có lãi nên rủi ro ngoài ngành của PHR là không đáng kể. Doanh thu 

và lợi nhuận của PHR vẫn chủ yếu dến từ ngành nghề kinh doanh chính. 

 

  Cơ cấu cổ đông Cơ cấu cổ đông của PHR khá cô đặc khi cổ đông tổ chức, trong 

đó có cổ đông Nhà nước (Tập đoàn Công nghiệp caosu Việt Nam) nắm giữ chủ yếu. 

Và cổ đông cá nhân bên ngoài chiếm tỷ lệ thấp 8,69% (tương ứng khoảng 7 triệu cổ 

phiếu trôi nổi). Đây là lý do mà công ty vẫn hoạt động theo mô hình doanh nghiệp 

Nhà nước mà chưa phát huy hết lợi thế tiềm năng. 

 

 

 Từ đầu năm khối ngoại có hoạt động bán ra cổ phiếu PHR khi giảm tỷ lệ sở 

hữu từ 17% xuống còn 10.8%. Giao dịch này chủ yếu do các cổ đông lớn là quỹ 

Halley Sicav - Halley Asian Prosperity, Vietnam Infrastructure Holdings, và Asia 

Value Investment Limited Limited bán ròng. Điều này khiến cho cổ đông bên 

ngoài tăng lên tỷ lệ 20.2% và thanh khoản cổ phiếu này cũng tăng theo. 
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 Chỉ số tài chính 

STT Chỉ số 
Năm 

2015 2014 2013 2012 2011 

1 Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 27% 35% 39% 40% 47% 

2 Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 73% 65% 61% 60% 53% 

3 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 34% 33% 36% 34% 42% 

4 Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 50% 49% 56% 51% 73% 

5 Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 66% 67% 64% 66% 58% 

6 Thanh toán hiện hành 114% 146% 135% 127% 115% 

7 Thanh toán nhanh 95% 120% 102% 95% 87% 

8 Thanh toán nợ ngắn hạn 52% 56% 49% 46% 51% 

9 Vòng quay Tổng tài sản 36% 47% 58% 72% 96% 

10 Vòng quay tài sản ngắn hạn 117% 127% 148% 165% 222% 

11 Vòng quay vốn chủ sở hữu 55% 72% 90% 116% 168% 

12 Vòng quay Hàng tồn kho 582% 495% 438% 470% 584% 

13 Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần 21% 21% 26% 34% 39% 

14 Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 18% 17% 20% 27% 32% 

15 Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA) 6% 8% 12% 20% 31% 

16 Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) 10% 12% 18% 32% 54% 

 

Tài sản dài hạn tăng  PHR có xu hướng tăng tỷ trọng tài sản dài hạn trong tổng tài sản. Điều này là do công 

ty tập trung nguồn lực tài trợ vốn cho các dự án trông mới caosu tại Việt Nam và Campuchia.  

Chỉ số nợ an toàn: Tài sản của PHR chủ yếu được tài trợ bởi nguồn vốn chủ sở hữu và lợi nhuận giữ lại, tỷ 

lệ vay nợ ở mức thấp giúp giảm chi phí lãi vay. Tỷ lệ thanh toán nhanh và hiện hành của công ty không có nhiều 

biến động đặc biệt cho thấy khả năng thanh toán của công ty vẫn duy trì đảm bảo. 
Tỷ suất lợi nhuận giảm Biên lợi nhuận gộp, ROA và ROE đều có xu hướng suy giảm cho thấy hiệu quả sử 

dụng vốn của công ty kém đi. Điều này chủ yếu do ảnh hưởng của xu hướng giảm giá caosu tự nhiên trong 

những năm gần đây. 

Dòng tiền kinh doanh dương Lưu chuyển dòng tiền cho thấy hoạt động kinh doanh của PHR luôn thu về 

dòng tiền thực qua các năm. Điều này do đặc thù kinh doanh của ngành là tồn kho thấp (trong trường hợp giá 

đầu ra biến động bất lợi công ty sẽ ngừng khai thác) và thu tiền khách hàng gần như chắc chắn. 
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Diễn biến giá cổ phiếu Giá caosu tự nhiên tăng trên 40% từ mức đáy được thiết lập và giá cổ phiếu PHR 

cũng tăng được khoảng 26% kể từ mức đáy. Dù vậy đây vẫn là mức tăng khiêm tốn nếu so sánh với các cổ phiếu 

nhóm ngành (tương tự) mía đường. Cụ thể giá đường tăng hơn 50% từ mức thấp nhất nhưng rất nhiều cổ phiếu 

mía đường có mức tăng giá ấn tượng: SBT ( tăng 230%), BHS ( tăng  118%), KTS (tăng 410%)…Trong những 

phiên giao dịch gần đây thanh khoản của PHR đã cao hơn khá nhiều so với 2 năm không có giao dịch thể hiện sử 

quan tâm trở lại của nhà đầu tư đối với cổ phiếu này. 

            

 

Tháng Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 

Giá caosu (Yên/tấn) sàn 

Topcom Nhật 
159 164 147 160 161.7 176.8 187.5 

Tỷ giá VNĐ/Yên 184 182 182 182 197 197 206 

Giá caosu (triệu 

VNĐ/tấn) 
29,256 29,848 26,754 29,120 31,855 34,830 38,625 

Mức tăng so với giá 

thấp nhất 
44% 

 

Cập nhật thông tin Từ đầu năm đến nay giá caosu phục hồi tuy nhiên các doanh nghiệp sản xuất caosu 

trong đó có PHR chưa tận dụng nhiều đà tăng này do chu kỳ sản xuất ngành và lượng tồn kho thấp. Cây cao su có 

đặc thù thu hoạch theo mùa vụ nên việc thu hoạch mủ thông thường được bắt đầu từ tháng 5 và kéo dài đến tháng 

12 hàng năm hoặc tháng 1 năm sau. Tính đến cuối quý 1, PHR đang có lượng tồn kho (thành phẩm) cao nhất 

trong ngành với giá trị 67 tỷ đồng, và có thể thu được lợi nhuận ít nhất 15 tỷ đồng tạm tính từ việc giá caosu tăng. 
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Doanh nghiệp  

(mã cổ phiếu) 
PHR TRC DPR HRC VHG HNG 

Tồn kho cuối quý 

1/2016 
67,1 43,52 28,68 0,6 0 0 

 

Quý 1/2016 Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 10,13% so với cùng kỳ là do: sản lượng tiêu 

thụ mủ caosu giảm 458 tấn và giá bán bình quân sản phẩm giảm 5.85 triệu đồng nên mặc dù chi phí quản giảm 

tương ứng nhưng lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính vẫn thấp hơn 24.18 tỷ đồng (giảm 98%). Lợi nhuận tài 

chính cũng giảm 4.6 tỷ đồng do giảm lãi tiền gửi và tiền nhận cổ tức. Lãi ròng công ty liên doanh liên kết tăng 

2,37 tỷ đồng (tăng 33%) đặc biệt là lợi nhuận từ thanh lý vườn cây caossu  đạt 21,6 tỷ (tăng 265%) 

        Rủi ro biến động giá caosu tự nhiên, hạn hán và giá thuê đất tăng Mặc dù giá cao su đang có bước chuyển 

biến từ đầu năm song hiện tượng tăng giá này chủ yếu nhờ vào cung giảm, yếu tố thiếu bền vững hơn nếu tăng giá 

bởi cầu kéo. Ngành sản xuất xăm lốp, vốn tiêu thụ khoảng 70% sản lượng cao su tự nhiên, đang có dấu hiệu tăng 

trưởng chậm lại. Cùng với đó, nỗi lo về nguy cơ “hạ cánh cứng” của kinh tế Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ cao su 

nhiều nhất. Chi phí thuê đất của các doanh nghiệp cao su Việt Nam cũng được dự đoán sẽ tăng từ năm 2016 vì năm 

2015 là năm cuối cùng trong chặng 5 năm tính tiền thuê đất trồng cao su. Sang 2016, tiền thuê đất có thể tăng gấp 3 

lần. Tuy nhiên, Hiệp hội Cao su Việt Nam hiện đang đề xuất Bộ Tài chính trình Thủ tướng tạm thời miễn tiền thuê 

đất vườn cao su tái canh trong thời gian xây dựng cơ bản nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, và hiện chờ 

phản hồi chính thức từ Bộ Tài chính. Tác động mạnh của El Nino có thể ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cao 

su của các doanh nghiệp. 

 Định giá cổ phiếu: Cao su Phước Hòa cũng đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu sản 

lượng cao su sản xuất 17.600 tấn; thu mua 10.000 tấn và tiêu thụ được 27.600 tấn cao su thiên nhiên. Giá bán 

bình quân là 26 triệu đồng/tấn và giá vốn 25 triệu đồng /tấn. Tuy nhiên chúng tôi dự đoán giá bán bình quân năm 

2016 có thể đạt ít nhất 35 triệu đồng/tấn và doanh thu dự kiến đạt 1156 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 196 tỷ 

đồng. Với mức trích lập 20% LNST cho quỹ khen thưởng phúc lợi, thì EPS dự tính cho 2016 đạt 2.010 đồng/cp. 

Với rủi ro doanh nghiệp ở mức thấp thì giá hợp lý của cổ phiếu là 25.000 đồng/cp. Giá cổ phiêu PHR hoàn toàn 

có thể cao hơn nếu diễn biến giá caosu thuận lợi. 
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