CTCP CAO SU PHƯỚC HÒA (PHR – HSX)

Ngày 29 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO CẬP NHẬT

PHR – HOSE

PHR: ĐỊNH HƯỚNG CHUYỂN ĐỔI SANG MẢNG KCN TRONG DÀI
HẠN

THÔNG TIN CỔ PHIẾU
(ngày 29/10/2019)
Sàn giao dịch

HOSE

Số lượng CPLH

Q3.2019: Kết thúc Q3.2019, theo BCTC hợp nhất PHR ghi nhận DTT 589,3 tỷ đồng (+67,8%
yoy), LNTT đạt 577,7 tỷ đồng (+167,1% yoy) và LNST đạt 472,5 tỷ đồng (166,5% yoy). Kết
quả ăng rưởng lợi nhuận ao đến từ mảng kinh doanh KCN Tân Bình và phần lợi nhuận bất
hường từ một phần đền bù chuyển đổ đất cho VSIP và Nam Tân Uyên.

135.499.198

KL khớp lệnh trung
bình 10 phiên

393.000

Thị giá

60.700

9T.2019: Lũy kế 9 h ng nă 2019, heo BCTC hợp nhất PHR ghi nhận DTT đạt 1.159,1 tỷ
đồng (+31,1% yoy), LNTT đạt 794,7 tỷ đồng (+63,7% yoy); LNST đạt 650,1 tỷ đồng
(+63,5,3% yoy) ương ứng EPS ra l ng đạ 6.565 đồng/cp.

59.951
Đánh giá:
Theo kế hoạ h 5 nă ừ 2020-2025 và định hướng 10 nă ới PHR sẽ chuyển đổi 10.000 ha
đất trong tổng diện í h 15.900 ha đất cao su sang m đí h sử d ng kh rong đó đất dành
ho KCN và đô hị dân ư kè heo là 7.500 ha.

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH
Nguyễn Thị Thu Hằng
ntthang-hcm@vcbs.com.vn
+84-38 200 751 (Ext: 640)

Vớ định hướng chuyển mình sang mảng KCN với quỹ đất cao su rộng lớn và vị rí địa lý
thuận lợi tại tỉnh Bình Dương hì PHR ó lợi thế rất lớn so với các công ty cao su khác hay
các doanh nghiệp ư nhân b n ngoà .
Do vậy húng ô định giá tách riêng các mảng hoạ động k nh doanh ũng như lợi nhuận bất
hường của PHR. Chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ đối với mã PHR với giá mục tiêu là
59.951 đồng/cp.

Hệ thống báo cáo phân tích của VCBS
www.vcbs.com.vn/vn/Services/AnalysisResearch

VCBS Bloomberg
Page:<VCBS><go>
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CẬP NHẬT KQKD
KQKD Q3.2019:khả quan nhờ
ghi nhận 1 lần từ hợp đồng
thuê đất năm 2018 tại KCN Tân
Bình và lợi nhuận bất thường
từ bồi thường đất một phần của
VSIP và NTC

Kết thúc Q3.2019, theo BCTC hợp nhất PHR ghi nhận DTT 589,3 tỷ đồng (+67,8% yoy), LNTT
đạt 577,7 tỷ đồng (+167,1% yoy) và LNST đạt 472,5 tỷ đồng (166,5% yoy). Kết quả ăng rưởng
lợi nhuận cao đến từ mảng kinh doanh KCN Tân Bình và phần lợi nhuận bấ hường từ một phần đền
bù chuyển đổ đất cho VSIP và Nam Tân Uyên.
Lãi gộp từ hoạ động kha h
ao s hính đạt khá cao 194 tỷ đồng, đóng góp khoảng 34% rong ơ
cấu lợi nhuận gộp chủ yếu từ phần ghi nhận 1 lần của KCN Tân Bình.

DTT
Mủ ao s + CB gỗ
KCN Tân Bình
Biên LNG
Mủ ao s + CB gỗ
KCN Tân Bình

Q3.19
589
292
301

Q2.19
278
263
15

Q1.19
292
232
61

14,5%
51,5%

4,7%
66,1%

16,4%
57,0%

QoQ
111,9%

9T.19
1.159
786
377

YoY
31,1%
-8,1%
1118,6%

11,8%
53,0%

Nguồn: PHR, VCBS tổng hợp
Thu nhập kh ăng ạnh 110,6% yoy đạt 323 tỷ đồng đến từ ghi nhận 1 phần của đất chuyển đổi m c
đí h sử d ng cho VSIP và NTC.
Thu nhập à hính ăng

ạnh 246,5% yoy do chủ yếu từ lợi nhuận, cổ tứ đượ

h a ăng.

Lũy kế 9 tháng năm 2019, theo BCTC hợp nhất PHR ghi nhận DTT đạt 1.159,1 tỷ đồng (+31,1%
KQKD 9T.2019: khả năng hoàn
yoy), LNTT đạt 794,7 tỷ đồng (+63,7% yoy); LNST đạt 650,1 tỷ đồng (+63,5,3% yoy) tương ứng
thành kế hoạch LN 2019 (CT
EPS trailing đạt 6.565 đồng/cp.
mẹ) khả thi
BIÊN LỢI NHUẬN
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Nguồn: PHR, VCBS tổng hợp
DTT tăng mạnh chủ yếu do DT từ cho thuê đất của công ty con KCN Tân Bình. C thể: nếu tính
riêng thì DTT từ khai thác mủ cao su và chế biến gỗ đạt 737,7 tỷ đồng (-13,2% yoy); trong khi DTT từ
ho h KCN đạt 374,9 tỷ đồng, ao hơn gấp 10 lần cùng kỳ nă ngo .
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CƠ CẤU DTT

tỷ đồng

CƠ CẤU LN GỘP

tỷ đồng
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Nguồn: PHR, VCBS tổng hợp
 Mảng cao su tự nhiên:
+ CT mẹ: Sản lượng khai thác giảm do diện í h vườn cây giảm và sản lượng thu mua giảm do lợi
nhuận từ chế biến ao s không òn ao. 9 h ng ông y đã kha h được 7.128 tấn mủ (-9,3%
yoy), thu mua 8.709 tấn (-12,5% yoy); từ đó hế biến được 15.837 tấn (-18,9% yoy) và tiêu th
được 20.282 tấn mủ thành phẩ .
b n bình q ân đạt 33,5 triệ đồng/tấn (-1,8% yoy).
+ Kampong Thom – CPC: sản lượng kha h đạt 3.814 tấn, tiêu th 3.064 tấn. DT đạt khoảng
3,58 triệ USD, ương đương g b n bình q ân khoảng 27,2 triệ đồng/tấn.
+ Thanh lý cây cao su già: thu nhập từ thanh lý giảm mạnh so với cùng kỳ, chỉ đạt 79,9 tỷ đồng
so với 317,9 tỷ đồng nă ngo .
 Mảng cho thuê KCN:
Đến từ KCN Tân Bình tại tỉnh Bình Dương (PHR sở hữ 80,0%). Lũy kế 9 tháng, KCN Tân
Bình ghi nhận DTT đạt 437,5 tỷ đồng, LNST đạt 197,7 tỷ đồng. Tính từ đầu dự án tổng diện tích
đã ho h là 202,73 ha h ếm 82,9% diện í h đấ hương phẩm toàn dự án.
Trong Q3 phần DT từ ho h KCN ăng đột biến l n đạt 437,5 tỷ đồng, trong khi 6T chỉ ghi
nhận 75,1 tỷ đồng. Trong kh đó d ện í h đất cho thuê từ đầ nă đến nay chỉ ăng l n gần 13 ha.
Theo hông ư 200/2014/TT-BTC các DN hoạ động rong lĩnh vực bấ động sản hoặc cho thuê
KCN được phép lựa chọn 2 phương ph p gh nhận doanh thu là theo nhiều lần từng nă hoặc ghi
nhận 1 lần. Phương ph p gh nhận từng nă hì doanh h sẽ được phân bổ ra trong suốt thời gian
ho h . Còn phương ph p gh nhận 1 lần thì toàn bộ tiền thuê nhận rước sẽ được hạch toán 1
lần duy nhấ và đe lạ doanh h đột biến so với việc ghi nhận từng nă .
Mộ rong
đ ều kiện để DT được ghi nhận 1 lần là số tiền nhận rước từ việc cho thuê không
nhỏ hơn 90% ổng số tiền trong suốt thời hạn cho thuê và thanh toán trong vòng 12 tháng kể từ lúc
bắ đầu thuê. KCN Tân Bình cho khách hàng trả tiền chậm tố đa rong vòng 24 h ng.
Phần 437,5 tỷ DTT đột biến là do hợp đồng h rong nă 2018 hưa đủ đ ều kiện ghi nhận 1 lần
heo hông ư 200/2014/TT-BTC và trong 2019 khách hàng trả tiền đủ đ ều kiện n n đã được ghi
nhận 1 lần. Trong 2018 KCN Tân Bình đã ho h thêm khoảng 32 ha.
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KCN
Tân
Bình
DT cho
thuê
trong quí
(ha)
Tỷ lệ đấ
hương
phẩ

Q3.19

Q2.19

Q1.19

Q4.18

Q3.18

Q2.18

Q1.18

Q4.17

Q3.17

Q2.17

Q1.17

2,14

7,98

2,8

11,16

0

20,84

21,72

5

17,54

8,5

12,25

83%

82%

80%

79%

79%

79%

70%

63%

61%

54%

50%

Nguồn: PHR, VCBS tổng hợp

KẾ HOẠCH Q4.2019
PHR xây dựng kế hoạch Q4 tại công ty mẹ đạt sản lượng khai thác 4.600 tấn (chiế
và thu mua 6.000 tấn. Tại Kampong Thom phấn đấ đạt kế hoạch 6.000 tấn.

39,3% KH nă )

DỰ PHÓNG
Do PHR rong ương la sẽ định hướng mở rộng hơn nữa vào mảng phát triển khu công nghiệp nên
húng ô đ ều chỉnh lạ định giá theo từng mảng kinh doanh của doanh nghiệp:
 Mảng cao su tự nhiên:
+ Phần khai thác mủ:
Chúng tôi giả định sản lượng khai thác, tiêu th và giá bán mủ ao s như sa :
t ố giả định
SL kha h ừ CT ẹ
( ấn)
SL Ka pong Tho ( ấn)
SL thu mua
Tổng SL
h
( ẹ+Ka pong Tho )
b n ạ CT ẹ
b n ạ CPC

2019

2020

2021

2022

2023

9.477

10.078

10.954

12.331

14.010

6.395
15.000

8.039
16.000

9.557
15.000

10.562
15.000

11.462
15.000

30.873

34.116

35.511

37.893

40.472

33,2
26,9

34,5
28,2

36,0
28,9

37,0
29,7

38,0
30,4

+ Phần thu nhập từ thanh lý cây già: chúng tôi giả định diện tích thanh lý và lợi nhuận từ
thanh lý của PHR rong
nă ớ như sa :
D ện í h hanh lý (ha)
LN ừ hanh lý ( r ệ
đồng/ha)

2019
1.010

2020
1.055

2021
1.203

2022
901

2023
395

230

242

254

266

280

 Mảng khu công nghiệp:
+ Tân Lập: Chúng tôi sẽ tách phần định giá riêng cho khu công nghiệp Tân Lập do PHR
thành lập công ty con với tỷ lệ sở hữu 51%.
Giả định giá cho thuê khoảng 80 USD/m2, các chi phí thuế, đền bù đất và xây dựng ơ sở hạ
tầng khoảng 40 USD/m2. Chúng tôi giả định rằng Tân Lập 1 sẽ bắ đầu cho thuê từ nă 2020

Phòng Nghiên cứu và Phân tích VCBS

Trang | 3

PHR – BÁO CÁO CẬP NHẬT
và ghi nhận doanh thu từ 2021 trở đ và đến 2029 sẽ lấp đầy diện í h đất cho thuê.
+ Tân Bình: Chúng ô định giá riêng cho KCN Tân Bình 1 và KCN Tân Bình mở rộng 1.055
ha do sẽ đượ đưa vào q y hoạch từ nă 2021-2025 nên chúng tôi sẽ đưa vào dự phóng khi có
thông tin chi tiế hơn.
C KCN được giả định g
lãi suất chiết khấu 13%.

ho h

ăng 3% hằng nă

và được chiết khấu theo dòng tiền với

 Phần lợi nhuận bất thường từ việc chuyển đổi mục đích ử dụng đất:
Như rong phần báo cáo nhanh ngày 11.10.2019 chúng tôi sẽ đưa
d ện tích chuyển đổ đất
sang KCN đã nằm trong quy hoạ h nă 2016-2020 vào phần dự phóng. Do các diện í h đất
này sẽ được triển kha nhanh hóng hơn.
Các diện tích gồm: (1) chuyển đất cho VSIP III 691 ha với tiền từ đất là 1,3 tỷ đồng/ha; cộng
thêm 20% lợi nhuận từ VSIP và thấp nhất 1,2 tỷ đồng ha; (2) Nam Tân Uyên mở rộng 345 ha
giá 2,5 tỷ/ha và (3) KCN Tân Lập Đ 1: 200 ha giá ~ 2,5 tỷ/ha.
Dự kiến ghi nhận việc chuyển
giao đất ang KCN
1 VSIP III (ha)
2 Na

Tân Uy n

ở rộng (ha)

2019

2020

2021

Tổng

350

200

141

691

200

145

3 Tân Lập Đ 1 (ha)
Tổng c ng

550

345

100

100

200

445

241

1.236

Với khoản diện tích chuyển giao như trên thì vẫn đảm bảo lợi nhuận cao cho PHR trong
2 năm tới.
Tổng kết các khoản dự phóng trong phần định giá PHR chia theo mảng HĐKD như au:
Vớ định hướng như r n hì rong ương lại lợi nhuận của PHR chủ yế đến từ việc bồ hường
đất chuyển sang khu công nghiệp. Còn hoạ động khai thác mủ cao su chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp
rong ơ ấu lợi nhuận.
Chúng tôi tách riêng các mảng đe lại lợi nhuận hính ho PHR rong ương la là ảng KCN
riêng và phần lợi nhuận bấ hường từ chuyển đổ đấ sang KCN r ng heo phương ph p h ết
khấu dòng tiền.
Mảng cao su tự nhiên chúng tôi chiết khấu WACC là 9,0% và mảng KCN và khoản lợi nhuận
bấ hường với lãi suất chiết khấu 13,0%.
Định giá PHR:
Kha h
ao s ự nh n, CB gỗ, ổ ứ ừ NTC
Ph r ển KCN (Tân Lập Đ 1)
Th nhập bấ hường ừ h yển đổ đấ KCN
KCN Tân Bình 1
Tổng c ng

Hiện giá (tỷ
đồng)
3.580,6
887,0
2.779,7
876,1
8.123,3

Tính trên mỗi cp
26.425
6.546
20.514
6.465
59.951

Như vậy, hiện giá của PHR là 59.951 đồng/cp. Với thị giá ngày 25/10/2019 thì chúng tôi
khuyến nghị Nắm giữ đối với mã PHR.
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PHR
– BÁO
CÁOSỬ
CẬP
NHẬT
ĐIỀU
KHOẢN
DỤNG
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Báo cáo này và/hoặc bất kỳ nhận định, thông tin nào trong báo cáo này không phải là các lời chào mua hay bán bất kỳ một sản phẩm tài
chính, chứng kho n nào đượ phân í h rong b o o và ũng không là sản phẩ ư vấn đầ ư hay ý k ến ư vấn đầ ư nào ủa VCBS
hay
đơn vị/ hành v n l n q an đến VCBS. Do đó, nhà đầ ư hỉ nên coi báo cáo này là một nguồn tham khảo. VCBS không chịu
bất kỳ trách nhiệ nào rước những kết quả ngoài ý muốn khi quý khách sử d ng cá hông n r n để kinh doanh chứng khoán.
Tất cả những hông n n
rong b o o phân í h đề đã được thu thập, đ nh g với mức cẩn trọng tố đa ó hể. Tuy nhiên, do các
nguyên nhân chủ quan và khách quan từ các nguồn thông tin công bố, VCBS không đảm bảo về tính xác thực của
hông n đượ đề
cập rong b o o phân í h ũng như không ó nghĩa v phải cập nhật những thông tin trong báo cáo sau thờ đ ể b o o này được
phát hành.
Báo cáo này thuộc bản quyền của VCBS. Mọ hành động sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung báo cáo và/hoặc xuất bản mà không
có sự cho phép bằng văn bản của VCBS đều bị nghiêm cấm.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trần Minh Hoàng
Trưởng phòng PT NC
tmhoang@vcbs.com.vn

Lý Hoàng Anh Thi
Ph trách phòng PT & NC
lhathi@vcbs.com.vn

Nguyễn Thị Thu Hằng
Chuyên viên Phân tích
ntthang-hcm@vcbs.com.vn

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK
http://www.vcbs.com.vn

Trụ ở chính Hà N i

Tầng 12 & 17, Toà nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (84-4) -393675- Số máy lẻ: 18/19/20

Chi nhánh Hồ Chí

inh

Lầu 1& 7, Tòa nhà Green Star, số 70 Phạm Ngọc Thạ h, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (84-8)-38200799 - Số máy lẻ: 104/106
247-249 Nguyễn Văn L nh, Phường Vĩnh Tr ng, Quận Thanh Kh , Đà Nẵng

Chi nhánh Đà Nẵng

ĐT: (84-511) -33888991 - Số máy lẻ: 12/13
Tầng 1, Tòa nhà Vietcombank Cần Thơ, số 7 Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Chi nhánh Cần Thơ

ĐT: (84-710) -3750888
Phòng Giao dịch Phú

ỹ Hưng

Toà nhà Lawrence Sting, số 801 Nguyễn Lương Bằng, KĐT Phú Mỹ Hưng, Q. 7, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (84-8)-54136573

Phòng Giao dịch Giảng Võ

Tầng 1, Tòa nhà C4 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội.
ĐT: (+84-4) 3726 5551

Văn phòng Đại diện An Giang

Tầng 6, Toà nhà Nguyễn Huệ, số 9/9 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An Giang
ĐT: (84-76) -3949841

Văn phòng Đại diện Đồng Nai

F240-F241 Đường Võ Thị Sáu, Khu phố 7, Phường Thống Nhấ , TP. B n Hoà, Đồng Nai
ĐT: (84-61)-3918812

Văn phòng đại diện Vũng Tàu

Tầng trệt, số 27 Đường Lê Lợ , TP. Vũng Tà , Bà Rịa - Vũng Tà
ĐT: (84-64)-3513974/75/76/77/78

Văn phòng đại diện Hải Phòng

Tầng 2, số 11 Hoàng Diệ , Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng
Tel: (+84-31) 382 1630

Phòng Nghiên cứu và Phân tích VCBS
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