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Giá TC              50.000 
Mục tiêu               53.500 
VN Index              455,1 
 
 
Thông tin cổ phiếu 
 
Mã chứng khoán KTB 
  
Vốn hoá TT (VND bn) 1.340 
Số lượng CP (triệu) 26,8 
Tỷ lệ giao dịch tự do (%) 93,1% 
Cổ đông lớn (%) 

Nguyễn Văn Dũng (5,2) 
 
 

 
Chỉ số cơ bản  
 
ROE (%) 31,3 
NTA (VND) 3.627 
   

CTCP Đầu tư Khoáng Sản Tây Bắc (HOSE: KTB) được Sở GDCK TP.HCM chấp 
thuận niêm yết 26,8 triệu cổ phiếu và dự kiến chào sàn ngày 1/10/2010. Theo đó, giá 
tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 50.000 đồng/cổ phiếu với biên độ giao 
động giá +/-20% so với giá tham chiếu. Trong báo cáo lần đầu về KTB, chúng tôi cho 
rằng mức giá hợp lý đối với cổ phiếu này là 53.500 đồng, tương đương P/B kỳ vọng 
4,5x, cao hơn 28% so với trung bình ngành. 
Uy tín tốt  
Từ một doanh nghiệp trẻ chủ yếu họat động vận tải chuyên dụng, KTB đã nhanh 
chóng tạo đuợc uy tín và vị trí trong lĩnh lực khai khoáng tại khu vực các tỉnh phía 
Bắc. Nhờ đó, chỉ trong 2 năm đầu thành lập, công ty đã được cấp phép khai thác một 
số lượng lớn các mỏ có trữ lượng lớn, giá trị kinh tế cao. 
Nguồn lực sản xuất dồi dào 
Trong năm 2006 và 2007, công ty chủ yếu thực hiện triển khai tìm kiếm, thăm dò và 
xin cấp phép. Từ năm 2009, công ty bắt đầu tập trung vào khai thác và chế biến 
khoáng sản, mở rộng sản xuất cả về quy mô lẫn chất lượng. Hiện tại, công ty đang 
có nguồn lực sản xuất rất dồi dào với gần 30 địa điểm khai thác mỏ, trong đó gần 10 
mỏ có thời hạn khai thác từ 21-28 năm. Đây có thể xem là một thế mạnh nổi bật của 
KTB so với các công ty trong ngành. 
Hoạt động trong ngành có triển vọng cao 
Việt Nam hiện có khoảng 5.000 mỏ với trên 60 loại khoáng sản. Tuy nhiên, công tác 
điều tra, đánh giá KS chủ yếu còn hạn chế ở phần trên mặt hoặc đến độ sâu 50-
100m, do vậy còn nhiều loại KS chưa đuợc đánh giá chính xác tiềm năng. Bên cạnh 
đó, Luật khoáng sản mới được sửa đổi với chủ trương hạn chế xuất khẩu KS thô sẽ 
tạo cơ hội cho những DN có tiềm lực tài chính và công nghệ chế biến chuyên sâu.    
Tài chính lành mạnh  
Với nguồn vốn chủ sở hữu lớn, KTB hiện đang hoạt động chủ yếu với nguồn vốn tự 
có. Các khoản nợ chủ yếu là công nợ đối với khách hàng, không có các khoản vay 
ngắn hạn hay dài hạn. Dự báo trong những năm tới, với chủ trương đẩy mạnh hoạt 
động sản xuất chuyên sâu, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, có khả năng KTB sẽ huy 
động từ các nguồn vay với chi phí lãi hợp lý.   
Lợi nhuận dự báo tăng mạnh từ năm 2010 
Chỉ sau hơn 3 năm họat động, cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của KTB nhanh chóng 
thay đổi theo chiều hướng tích cực và dẩn đi vào ổn định. Doanh thu từ họat động 
khai thác chiếm tỷ trọng ngày càng lớn và tăng trưởng mạnh. Năm 2010, chúng tôi 
dự báo lợi nhuận của KTB sẽ đạt 188,3 tỷ đồng. Riêng năm 2011-2012, chúng tôi 
đưa ra 2 kịch bản dự báo lợi nhuận cho KTB, theo đó, sẽ có sự khác biệt từ sau năm 
2011, khi các mỏ quặng sắt thật sự đem lại lợi nhuận cho Công ty. Kịch bản 1 được 
dự báo trên quan điểm thận trọng của chúng tôi.  

Kết thúc năm TC 31/12 2008 2009 2010E 2011F 2012F 
Doanh thu (tr. VND) 6,659  19,977  95,486  159,199  309,199  
LN trước thuế (tr. VND) 487  3,273  253,702  47,720  73,418  
LN ròng (tr. VND) 487  3,273  188,306  35,419  54,493  
EPS (VND) 325  655  7,026  1,322  2,033  
Tăng trưởng EPS (%) -   101.7  973.5  (81.2) 53.9  
PER (x) -   76.4  7.1  37.8  24.6  
Yield (%) nil nil 4.0 n/a n/a  
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Tiêu điểm đầu tư  
 
Doanh nghiệp uy tín với vị thế vững mạnh  
Tiền thân là CTCP Molybden Việt Nam được thành lập vào tháng 12/2006, CTCP 
Đầu tư khoáng sản Tây Bắc chính thức đổi tên vào ngày 8/7/2010 và trở thành 
công ty đại chúng vào tháng 8/2010. 
Chỉ sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động, Công ty không chỉ dừng lại ở hoạt 
động vận tải chuyên dụng mà nhanh chóng tạo đuợc vị trí vững mạnh trong ngành 
khai thác khoáng sản ở khu vực phía Bắc. Chính nhờ uy tín, quan hệ tốt và tiềm 
lực mạnh, Công ty đã được cấp phép khai thác một số lượng lớn các mỏ có trữ 
lượng lớn, giá trị kinh tế cao như sắt, vàng, đồng, Antimon và Molybden. 
Từ 10 tỷ đồng ban đầu, hiện nay vốn điều lệ của Công ty đã tăng lên 268 tỷ đồng 
thông qua việc góp vốn của các thành viên sáng lập. Tổng tài sản của Công ty 
cũng tăng mạnh từ 15,9 tỷ đồng vào năm 2008 lên 322,8 tỷ vào quý 2/2010. Tài 
sản của KTB tăng chủ yếu nhờ khoản đầu tư tài chính dài hạn 235,9 tỷ đồng.  
 
Bảng 1: So sánh KTB với các công ty khoáng sản lớn nhất đang niêm yết 

 Tháng 6/2010 2009 
Mã CK Tài sản Vốn CSH Vốn ĐL Tài sản Vốn CSH Vốn ĐL 
SQC    1.228       1.120     1.000       1.268       1.116     1.000  
KSS      546          190       118          428          151       118  
KSB      513          334       107          483          324       107  
MCV      453          205       121          323            94         69  
KTB      333          252       248            55            53         50  
KSH      206          161       129          206          139       117  
LBM      198          121         85          198          120         85  
KSA      192          157       129            64            52         47  
BMC      154          129         83          154          122         83  
BKC      140            93         60          146            94         60  

 
Nguồn: Công ty 
 
Xét về tổng tài sản, KTB hiện đang xếp vị trí thứ 5 so với các công ty khoáng sản 
đang niêm yết nhưng lại xếp thứ 2 về vốn điều lệ, chỉ sau SQC. Chúng tôi cho 
rằng, nguồn vốn mạnh sẽ tạo tiền đề tốt cho KTB tăng tốc nhanh chóng trong một 
vài năm tới.  
 
Nguồn lực sản xuất dồi dào 
Trong hai năm đầu thành lập, Công ty chủ yếu thực hiện công tác triển khai tìm 
kiếm, thăm dò và xin cấp phép. Hiện tại, Công ty đang có nguồn lực sản xuất rất 
dồi dào với gần 30 địa điểm khai thác mỏ, trong đó gần 10 mỏ có thời hạn khai 
thác từ 21-28 năm. Đây có thể xem là một thế mạnh nổi bật của KTB so với các 
công ty trong ngành.  
Từ năm 2009, Công ty bắt đầu tập trung vào khai thác, chế biến và kinh doanh 
khoáng sản, mở rộng sản xuất cả về quy mô lẫn chất lượng. So với các công ty 
khai khoáng khác, KTB hiện đang sở hữu nhiều mỏ có hàm lượng quặng cao, giá 
trị kinh tế lớn với diện tích khai thác vượt trội, như mỏ vàng, mỏ molybden.  
Hiện tại, các mỏ Công ty được cấp phép khai thác đã hoàn tất hồ sơ xây dựng các 
nhà máy chế biến chuyên sâu như nhà máy chế biến tinh luyện đồng ở Phù Yên 
thuộc tỉnh Sơn La. Chúng tôi cho rằng, việc chuyển sang tăng cường tinh chế 
quặng thô hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn cho KTB so với việc bán quặng 
thô như hiện nay.   
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Bảng 2: Các mỏ đã và đang tiến hành khai thác của KTB 

Mỏ Giấy phép số Cấp ngày 

DT 
KT  
(ha) 

Thời hạn  
(năm) 

Quặng sắt nguyên khai và tinh quặng sắt          

Khu vực Mỏ 409 1054/GP-UBND 26/7/2007 40.8 21 

Khu vực mỏ Suối Dầm  1134/GP-UBND  7/8/2007 18.3 21 

Khu vực mỏ Cận Còng 1053/GP-UBND  27/7/2007 68.3 28 

Quặng đồng lẫn vàng (Cu & Au)         

Khu vực khoáng sản Đồng Vạn Sài - Suối Chát 915/GP-UBND  21/4/2007   18 tháng (*) 

Khu vực khoáng sản Đồng Vạn Sài - Suối Chát 24121000018 10/5/2007 270 28 

Khu vực khoáng sản Đồng Vạn Sài - Suối Chát 1569/QĐ-UBND  2/7/2007 20 28 

Khu vực khoáng sản Đồng Vạn Sài - Suối Chát  1568/QĐ-UBND  2/7/2007 148 28 

Khu vực khoáng sản Đồng Vạn Sài - Suối Chát  1570/QĐ-UBND  2/7/2007 12 28 

Quặng Vàng gốc         

Mỏ Vàng Pắc Ta 1111/QĐ-UBND  29/8/2007 38.9 48 tháng 

Mỏ Vàng Bản Pểng – Hua Non 1372/QĐ-UBND  5/6/2007 5 2 (**) 

Mỏ Vàng Bản Háng Trợ  98/QĐ-UBND  23/1/2008 20 5 

Quặng Antimon         

Mỏ tại thôn Bù Lọt 23/QĐ-UBND  8/2/2007 15 7 

Quặng Molybden         

Mỏ Tông Qua Lìn 265/QĐ-UBND  27/3/2007 40 5 
 
(*), (**) Hiện công ty đang được gia hạn giấy phép thêm 5 năm 
Nguồn: Công ty 
 
Bảng 3: Hình ảnh một số sản phẩm chính của KTB 

  

Quặng Đồng & Vàng Quặng Antimon 

  

Quặng Sắt  Quặng Molybden 

 
Nguồn: Công ty 
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Tài chính lành mạnh  
Với nguồn vốn chủ sở hữu lớn, KTB hiện đang hoạt động chủ yếu với nguồn vốn 
tự có. Các khoản nợ chủ yếu là công nợ đối với khách hàng, không có các khoản 
vay ngắn hạn hay dài hạn.  
Dự báo trong những năm tới, với chủ trương đẩy mạnh hoạt động sản xuất 
chuyên sâu và mở rộng khai thác sẽ đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, do đó, có khả 
năng KTB sẽ huy động từ các nguồn vay với chi phí lãi hợp lý. Hiện tại, Công ty đã 
xây dựng được những mối quan hệ tốt với các tổ chức tài chính và ngân hàng, 
nhằm đảm bảo huy động nguồn vốn khi cần.  
 

 
 Triển vọng ngành 

 
Số lượng mỏ tương đối lớn và phong phú về chủng loại 
Việt Nam đuợc đánh giá là một quốc gia có tiềm năng khoáng sản tương đối lớn 
và phong phú về chủng loại. Theo thống kê, cả nước có khoảng 5.000 điểm mỏ 
với trên 60 loại khoáng sản. Tuy nhiên, công tác điều tra, đánh giá khoáng sản chủ 
yếu còn hạn chế ở phần trên mặt hoặc đến độ sâu 50-100m, do vậy còn nhiều loại 
khoáng sản chưa đuợc đánh giá chính xác về quy mô cũng như trữ lượng.  
Bên cạnh đó, đối với hầu hết các loại khoáng sản, trữ lượng thăm dò so với tổng 
tài nguyên còn rất thấp. Điều này cho thấy tiềm năng khai thác của ngành còn rất 
lớn.  

Bảng 4: Trữ lượng một số loại khoáng sản của Việt Nam 

Loại khoáng sản Đơn vị tính 
Tổng  

tài nguyên 
Trữ lượng  
đã thăm dò 

1. Khoáng sản có tổng tài nguyên lớn, rất lớn 
Bauxit laterit tr.tấn 8.000 672,09 
Đất hiếm tr.tấn 9,467 1,1 
Apatit tr.tấn 2,5 0,778 
Cát thuỷ tinh tr.tấn 3.000 123 
Titan tr.tấn 300 15,71 
Đá vôi ximăng tr.tấn Rất lớn 10.692 
Đá hoa trắng +tr.tấn carbonat 2.000 1.170 
 +tr.m3 carbonat 300 188,5 
Than tr.tấn 40.930 3.520 
Đá ốp lát granit tr.m3 1.000 15 
Nước khoáng nóng m3/ngày  32.469 
2. Khoáng sản có tổng tài nguyên quy mô trung bình 
Urani nghìn tấn U3O8 218  
Sắt tr.tấn 960,6 760,6 
Crom tr.tấn  33,8 
Mangan tr.tấn 40,34 12,31 
Đồng Ngàn tấn 1.018 718 

Thiếc sa khoáng Ngàn tấn SnO2  13 
Thiếc gốc Ngàn tấn kim loai 129 11 

Wonfram (sheelit) Ngàn tấn WO3  166 

Wonfram (wonframit) Ngàn tấn WO3 26,9 2,8 
Chì - kẽm Ngàn tấn 3.466 466 
Vàng Tấn 154 42,7 
Antimon Ngàn tấn 67 37 
Kaolin tr.tấn quặng  255,7 
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Kaolin-pyrophilit tr.tấn quặng  57,2 
Felspat tr.tấn quặng 53,8 23,8 
Magnezit tr.tấn quặng 30  
Graphit tr.tấn quặng 35,2 13,5 
Bentonit tr.tấn quặng 5,04 0,54 
Diatomit tr.tấn quặng  100 
Barit tr.tấn quặng 3,7 0,2 
Fluorit tr.tấn quặng 2,05 0,05 
Talc tr.tấn quặng 0,9 0,3 
Đá ốp lát, đá hoa tr.m3 60 10 

Nguồn: Bộ Công Thương 
 
Tình hình cấp phép được quản lý chặt chẽ hơn nhờ Luật khoáng sản 
Luật khoáng sản ra đời năm 1996 và luật sửa đổi bổ sung vào tháng 7/2010 đã 
tạo cơ sở pháp lý giúp cho hoạt động kinh doanh và khai thác khoáng sản phát 
triển ổn định và có chiều sâu hơn. 
Tính đến nay, cả nước có trên 1.400 doanh nghiệp khai khoáng, tăng từ 427 
doanh nghiệp vào năm 2000. Trong đó, chủ yếu là các doanh nghiệp với quy mô 
nhỏ và vừa khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Số lượng giấy phép đuợc 
cấp theo đó cũng tăng lên nhanh chóng qua các năm, đặc biệt trong 2 năm 2008 
và 2009. Theo số liệu thống kê, tính đến hết năm 2009, đã có 1.031 giấy phép 
đuợc Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên môi trường cấp cho các hoạt động khảo 
sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản. Nếu tính cả số lượng giấy phép 
do UBNB tỉnh cấp, thì đã có hơn 5.200 giấy phép các loại.  
Tuy nhiên, theo chúng tôi, sau khi Luật khoáng sản sửa đổi có hiệu lực từ ngày 
1/7/2010, số lượng doanh nghiệp khai khoáng tăng lên, cũng như số lượng giấy 
phép được cấp mỗi năm sẽ giảm mạnh do những quy định chặt hơn trong việc 
kiểm soát hoạt động cấp phép, tránh tình trạng cấp phép tràn lan và khai thác dàn 
trải, manh mún như hiện nay. Điều này sẽ tạo ra lợi thế nhất định đối với các 
doanh nghiệp đã thành lập và được cấp phép khai thác mỏ.      
 
Bảng 5: Số lượng giấy phép hoạt động khoáng sản  
 

Năm Khảo sát Thăm dò Khai thác Chế biến Tổng cộng 
1996 0 0 24 0 24 
1997 0 12 28 0 40 
1998 1 53 28 0 82 
1999 0 16 19 0 35 
2000 0 50 9 0 59 
2001 1 30 29 0 60 
2002 0 62 11 0 73 
2003 0 44 12 0 56 
2004 0 47 11 0 58 
2005 0 25 15 0 40 
2006 0 59 23 0 82 
2007 1 54 39 1 95 
2008 0 119 105 0 224 
2009 0 69 34 0 103 

Tổng cộng 3 640 387 1 1.031 (*) 
 
(*) Số lượng giấy phép hoạt động khoáng sản do Bộ Công Thương, Bộ Tài Nguyên 
& Môi Trường cấp 
 
Nguồn: Bộ Công Thương 
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Giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu tăng trưởng mạnh 
Trong vài năm trở lại đây, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác và 
kinh doanh khoáng sản đã chú trọng hơn đến đầu tư chiều sâu, đem lại giá trị kinh 
tế ngày càng cao.   
Theo thống kê, giá trị sản xuất công nghiệp của các loại khoáng sản (trừ dầu thô) 
đã chiếm tỷ trọng ngày càng cao so với GDP. Nếu như năm 2005, giá trị sản xuất 
công nghiệp của hoạt động khai khoáng chiếm 1,6% của GDP, thì năm 2009 tỷ 
trọng này đã tăng lên 2,9%.  
 
Bảng 6: Giá trị sản xuất công nghiệp của các loại khoáng sản so với GDP 

 
Năm 

Than & các loại  
khoáng sản khác (tỷ đồng) % so với GDP 

1995 3.075 1,6% 
1996 3.501 1,6% 
1997 4.075 1,8% 
1998 4.249 1,7% 
1999 3.999 1,6% 
2000 4.589 1,7% 
2001 5.331 1,8% 
2002 6.509 2,1% 
2003 7.630 2,3% 
2004 9.061 2,5% 
2005 10.941 2,8% 
2006 12.337 2,9% 
2007 13.269 2,9% 
2008 13.667 2,8% 
2009 15.055 2,9% 

Nguồn: Bộ Công Thương 
Trong 6 tháng đầu năm 2010, giá trị xuất khẩu quặng và các loại khoáng sản tính 
theo từng tháng đều đã tăng mạnh hơn so với cùng kỳ năm 2009. Theo đó, xuất 
khẩu 6T/2010 đạt 873,3 triệu tấn với giá trị 51,1 triệu USD, tăng lần lượt 6,2 và 4,8 
lần so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến trong năm 2010, sản lượng xuất khẩu 
quặng và các loại khoáng sản đạt 2.681 triệu tấn và mang lại 170 triệu USD.  
 
Bảng 7: Giá trị xuất khẩu quặng và khoáng sản theo tháng  
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Nguồn: Tổng cục Thống kê 
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Nhu cầu các sản phẩm khoáng sản lớn 
Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 đã đẩy giá các loại khoáng sản và kim loại 
xuống sâu do nhu cầu thấp. Tuy nhiên, hiện nay, khi khủng hoảng đã qua, các nền 
kinh tế phục hồi nhanh chóng đã và đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất và đầu tư 
xây dựng. Chính vì vậy, nhu cầu quay trở lại mạnh mẽ, đã đưa giá các sản phẩm 
khoáng sản tăng cao.  
Tương tự, thị trường trong nước cũng đang bùng phát, với hàng lọat dự án xây 
dựng tiếp tục được triển khai. Đây cũng là một nguồn tiêu thụ mạnh các sản phẩm 
của ngành khai khoáng và dự báo xu hướng này sẽ còn tiếp tục trong vài năm tới.  

 
 Triển vọng lợi nhuận 

 
Chỉ sau hơn 3 năm họat động, cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của KTB nhanh 
chóng thay đổi theo chiều hướng tích cực và dần đi vào ổn định. Doanh thu từ 
họat động khai thác chiếm tỷ trọng ngày càng lớn và tăng trưởng theo cấp số 
nhân. Đặc biệt, từ năm 2011, khi các dự án quặng sắt, đồng và Molybden đi vào 
hoạt động, dự báo doanh thu và lợi nhuận sẽ tiếp tục có những đột biến. Riêng 
trong năm 2010, chúng tôi dự báo lợi nhuận của KTB sẽ đạt 188,3 tỷ đồng.   
 
Cơ cấu lợi nhuận thay đổi theo chiều hướng tốt 
Năm 2008, doanh thu từ hoạt động khai khoáng chiếm tỷ trọng thấp do Công ty 
đang trong giai đọan tìm kiếm, thăm dò và xin phép đầu tư. Hoạt động khác ở đây 
chủ yếu là hoạt động dịch vụ vận tải chuyên dụng, với tỷ suất lợi nhuận thấp. 
Chính vì vậy, mặc dù chiếm tới 65,0% doanh thu, nhưng KTB lại bị lỗ từ hoạt động 
vận tải do chi phí nhiên liệu, xăng, dầu tăng đột biến trong năm này. 
Bước sang năm 2009, Công ty bắt đầu có những nguồn thu từ việc khai thác các 
mỏ vàng và antimony, do đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh đã tăng vọt cả về 
giá trị lẫn tỷ trọng. Cụ thể, doanh thu HĐKD đã tăng 7,1 lần và tỷ trọng đã tăng lên 
95,0%. Tương tự, lợi nhuận từ HĐKD đã tăng 6,3 lần và tỷ trọng đạt 96,5%. 
Trong 6T/2010, doanh thu từ hoạt động khai khoáng tiếp tục tăng mạnh lên gấp 
đôi và duy trì tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu. Tuy nhiên, xét về mặt lợi nhuận, 
tỷ trọng của HĐKD giảm xuống chỉ còn 3,1% do khoản thu đột biến từ việc chuyển 
quyền khai thác mỏ. Chúng tôi không đánh giá khoản này là nguồn thu nhập ổn 
định của KTB. Mặc dù vậy, khi loại bỏ yếu tố đột biến này, lợi nhuận từ HĐKD chỉ 
riêng trong 6T/2010 đã hơn gấp đôi lợi nhuận của cả năm 2009.  
 
Bảng 8: Doanh thu và lợi nhuận của KTB 
 

 2008 2009 6T/2010 

Chỉ tiêu 
Giá trị  
(tỷ.đ) 

Tỷ trọng  
(%) 

Giá trị  
(tỷ.đ) 

Tỷ trọng  
(%) 

Giá trị  
(tỷ.đ) 

Tỷ trọng  
(%) 

Doanh thu từ HĐKD  2,3  35,0  19,0  95,0  39,1  85,0 
Doanh thu khác  4,3  65,0  1,0  5,0  6,9  15,0 
Lợi nhuận từ HĐKD  0,5  101,9  3,2  96,5  7,5  3,1 
Lợi nhuận khác  (0,0) -1,9  0,1  3,5  235,7  96,9 
Lợi nhuận ròng  0,5    3,3    182,1   

 
Nguồn: Công ty, Kim Eng dự báo 
 
So sánh lợi nhuận của các công ty khoáng sản, KTB dẫn đầu trong 6 tháng đầu 
năm 2010. Ngay cả khi loại trừ khoản tăng đột biến thì lợi nhuận của KTB vẫn xếp 
thứ 3 so với các công ty khoáng sản đang niêm yết. 
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Bảng 9: So sánh lợi nhuận 6T/2010 của các công ty khoáng sản 
 

Lợi nhuận 6T/2010
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(*) Lợi nhuận lũy kế 6 tháng 2010 của KTB 
(**) Lợi nhuận lũy kế 6 tháng 2010 của KTB sau khi trừ đi khoản tăng đột biến 
 
Nguồn: Công ty, Kim Eng dự báo 
 
Tiềm năng lớn từ các mỏ đã được cấp phép 
Với 13 giấy phép khai thác mỏ đã được cấp, triển vọng lợi nhuận của KTB rất lớn. 
Hiện nay doanh thu từ khai thác mỏ của Công ty mới chỉ có doanh thu từ vàng và 
antimon. Dự kiến từ năm 2011, Công ty sẽ có thêm nguồn thu từ mỏ sắt, bên cạnh 
đó, thu nhập từ các mỏ vàng và antimon tiếp tục tăng cao do Công ty đã tập trung 
đầu tư thêm trang thiết bị và kỹ thuật hiện đại hơn nhằm tăng công suất khai thác.    

Bảng 10: Cơ cấu doanh thu của KTB 
Năm 2008 2009 6T/2010 
Doanh thu từ Vàng  1,3   9,0   6,9  
Doanh thu từ Antimon  1,0   10,0   32,2  
Doanh thu khác  4,3   1,0   4,6  
Tổng doanh thu (tỷ đồng)  6,7   20,0   43,7  

Nguồn: Công ty 
Theo tính toán của chúng tôi với giá bán bình quân tính trên 1 tấn quặng và chi phí 
đầu tư ban đầu được tham khảo từ phía công ty, KTB đang nắm giữ một trữ 
lượng quặng có giá trị lên tới 23.534 tỷ đồng. Có thể nói, đây là một tiềm năng rất 
lớn khi phần lớn các mỏ của KTB đều chưa được đưa vào khai thác hoặc khai 
thác chưa hết công suất. 

Bảng 11: Trữ lượng và giá trị ước tính các mỏ của KTB 

Mỏ  
Thời hạn  
cấp phép  

(năm) 

Trữ  
lượng 

(1000 tấn) 

Giá trị chủ  
quyền khai 

thác,  
góp vốn (tỷ. đ) 

Quặng sắt nguyên khai và tinh quặng 
sắt (Fe):    20.199              7.530  
Khu vực Mỏ 409 21     6.250   
Khu vực mỏ Suối Dầm  21     2.750   
Khu vực mỏ Cận Còng 21   11.199   
Quặng đồng lẫn vàng (Cu & Au)         132       4.620  
Đồng Nà Lạy 28          92   
Đồng đá đỏ 28          13   
Đồng Suối On 28          27   
Quặng Vàng gốc             9       5.434  
Mỏ Vàng Pắc Ta 4            1   
Mỏ Vàng Bản Pểng  2            1   
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Mỏ Vàng Bản Háng Trợ  5            2   
Vàng tận thu từ khai thác đồng             6   
Quặng Antimon           13               1.950  
Mỏ tại thôn Bù Lọt 7          13   
Quặng Molybden           20               4.000  
Mỏ Tông Qua Lìn 5          20   
Tổng cộng                23.534  

Nguồn: Công ty, Kim Eng dự báo 
 
Một điều đáng lưu ý, hiện nay mặt bằng công nghệ sản xuất của Công ty chưa 
đồng bộ, một số công đoạn còn lạc hậu làm cho năng suất chưa được cao và chỉ 
khai thác được một phần nhỏ trong trữ lượng hiện có. Do đó, Công ty đã định 
hướng đầu tư lớn vào chế biến công nghiệp và khai thác chuyên sâu. Hiện tại, 
Công ty đang xây dựng nhà máy luyện kim, sản xuất sản phẩm đồng tinh 
(99,95%) đạt năng suất 10.000 tấn/năm và tận thu vàng trong quặng đạt 205 
kg/năm. Từ quý 4/2010, Công ty sẽ triển khai chế biến quặng sắt trên quy mô lớn, 
với chi phí đầu tư và khai thác ban đầu theo dự kiến khoảng 270 tỷ đồng. Bên 
cạnh đó, Công ty cũng đang nghiên cứu chiết tách Molybden và Antimon tinh 
luyện nhằm nâng cao giá thành và chất lượng sản phẩm.    
Do vậy, chúng tôi dự báo lợi nhuận thu được từ việc khai thác mỏ trong những 
năm sắp tới sẽ có những bước đột biến.  
 
Thị trường tiêu thụ ổn định 
Sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm 
quặng đã phục hồi và có xu hướng ngày càng tăng. Hiện tại, Công ty đã xây dựng 
đuợc những kênh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu tương đối ổn định với giá trị 
hợp đồng lớn. Kênh tiêu thụ trong nước chủ yếu là các ngành luyện kim, ngành 
sản xuất dây điện, cáp điện và các công ty vàng bạc. Thị trường xuất khẩu của 
Công ty không chỉ ở các nước truyền thống như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc 
mà còn mở rộng ra các nước ở khu vực Trung Đông.  
 
Dự báo chi phí  

 Chi phí đầu tư và khai thác ban đầu tăng dần qua các năm theo kế hoạch 
khai thác ngày càng mở rộng. 

 Chi phí nhân công vốn chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất dự báo sẽ 
tăng như một nhu cầu tất yếu nhằm đảm bảo lợi ích cho người lao động 
và nhắm tới mục tiêu thu hút những người có trình độ chuyên môn cao. 

 Chi phí nhiên vật liệu, xăng dầu phục vụ trong sản xuất thường chiếm 
10% trong tổng chi phí cũng có xu hướng tăng mạnh qua mỗi năm. 

 Biểu Thuế tài nguyên mới sẽ làm tăng tiền thuế phải nộp cho ngân sách 
lên trung bình từ 25%-66%. 

 
Lợi nhuận dự báo tăng trưởng mạnh 
Mặc dù chi phí có xu hướng tăng, nhưng lợi nhuận đạt được của KTB qua mỗi 
năm dự báo tăng trưởng mạnh nhờ vào trữ lượng mỏ lớn và quy mô khai thác 
ngày càng mở rộng. 
Cũng như năm 2008 và 2009, lợi nhuận của năm 2010 sẽ ghi nhận những khoản 
tăng đột biết. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2010 dự báo đạt 188,3 tỷ đồng, 
tăng 5.653,9% so với năm 2009, trong đó hoạt động khai thác mỏ tăng 378,0%. 
Mức tăng ấn tượng này là do Công ty đẩy mạnh khai thác mỏ antimony và khỏan 
thu nhập bất thường từ chênh lệch giá trị quyền khai thác mỏ khi góp vốn đầu tư.  
Năm 2011-2012, Công ty bắt đầu đưa vào khai thác mỏ sắt và đồng (đồng lẫn 
vàng) và tiếp tục nâng cao năng lực khai thác từ các mỏ đang hoạt động. Kế 
hoạch khai thác được thể hiện qua Bảng 12 như sau:  
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Bảng 12: Kế hoạch khai thác quặng mới  

Tên dự án 

Trữ  
lượng 
(tr.tấn) 

DT  
(tỷ đ./ 
năm) 

LN 
(tỷ đ./ 
năm) 

Tỷ lệ (*) 
lợi ích 

Thời gian 
khai thác 

Dự án Sắt Cận Còng     11.2  400 105 49% Q4/2010 

Dự án Sắt Núi 409      6.3  300 75 49% Q4/2010 

Dự án Sắt Suối Dầm      2.8  200 45 100% Q1/2011 

Dự án Đồng/Vàng Sơn La (đồng)      0.4  1200 300 100% Q2/2011 
Dự án Đồng/Vàng Sơn La (vàng) (tấn)     3.4          
(*) Tỷ lệ lợi ích: tỷ lệ % KTB được hưởng lợi ích từ khai thác dự án 

Nguồn: Công ty 
Tuy nhiên, các mỏ mới đi vào hoạt động thường chưa thể đạt tối đa hiệu quả khai 
thác, đặc biệt trong 1-2 năm đầu. Trong những năm tiếp theo, cùng với sự đầu tư 
lớn như hiện nay của KTB, chúng tôi tin rằng hiệu quả khai thác của Công ty sẽ 
được nâng lên đáng kể và đem lại lợi nhuận ngày càng nhiều. Hiệu quả khai thác 
được chúng tôi ước lượng trên lợi nhuận dự kiến thực hiện so với tổng mức lợi 
nhuận có khả năng đạt được; và dựa trên hiệu quả hoạt động của mỏ vàng và 
antimony mà công ty đã đưa vào khai thác. Cũng vì lý do này, chúng tôi đưa ra dự 
báo lợi nhuận theo hai giả thiết như sau: 
Kịch bản 1: 

Hiệu quả khai thác 2011F 2012F 
% 5%  7%  

Trong trường hợp này lợi nhuận dự báo được tóm tắt trong bản sau: 

Bảng 13: Lợi nhuận dự báo cho KTB từ 2010-2012 
Chỉ tiêu 2010F 2011F 2012F 
Doanh thu (tỷ đổng) 95,5  159,2  309,2  
Tăng trưởng (%) 378,0% 66,7% 94,2% 
Lợi nhuận ròng (tỷ đổng) 188,3  35,4  54,5  
Tăng trưởng (%) 5653,9% -81,2% 53,9% 
    
Lợi nhuận ròng (đã trừ LN đột biến) (tr.đ) 13,37  35,42  54,49  
Tăng trưởng (%) 588,3% 164,9% 53,9% 

Nguồn: Công ty, Kim Eng dự báo 
 
Mặc dù lợi nhuận năm 2011 dự báo giảm so với năm 2010, nhưng nếu trừ đi phần 
thu nhập đột biến của năm 2010, thì lợi nhuận sau thuế của năm 2011 dự báo vẫn 
tăng 164,9%. Lợi nhuận từ năm 2012 trở đi dự báo tiếp tục tăng trưởng 2 con số.  
Kịch bản 2: 

Hiệu quả khai thác 2011F 2012F 
% 12% 15% 

Trong trường hợp này lợi nhuận dự báo được tóm tắt trong bản sau: 

Bảng 14: Lợi nhuận dự báo cho KTB từ 2010-2012 
Chỉ tiêu 2010F 2011F 2012F 
Doanh thu (tỷ đổng) 95,5  408,1  692,6  
Tăng trưởng (%) 378,0% 289,6% 69,7% 
Lợi nhuận ròng (tỷ đổng) 188,3  103,9  130,8  
Tăng trưởng (%) 5653,9% -22,1% 26,0% 
    
Lợi nhuận ròng (đã trừ LN đột biến) (tr.đ) 13,37  103,9  130,8  
Tăng trưởng (%) 588,3% 676.8% 878.6% 

Nguồn: Công ty, Kim Eng dự báo 
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So sánh 2 trường hợp, chúng tôi nhận thấy khi hiệu quả khai thác tăng khoảng 
gấp đôi, thì lợi nhuận thu được sẽ tăng gần gấp 3 lần.  
Sau quý 4/2010, khi có số liệu cụ thể hơn về tình hình triển khai hoạt động của mỏ 
sắt, và đặc biệt sau quý 1/2011, khi mỏ sắt bắt đầu đem lại doanh thu cho KTB, 
chúng tôi có thể sẽ điều chỉnh dự báo. Mặc dù chúng tôi tin rằng kết quả lợi nhuận 
của KTB sẽ tiếp tục tạo ra những ấn tượng nhưng trên quan điểm thận trọng, 
chúng tôi thiên về dự báo lợi nhuận của Kịch bản 1 trong báo cáo lần đầu cho 
KTB.    

 
 Rủi ro đầu tư 

 
Thay đổi về chính sách 
Khoáng sản đuợc xem là tài nguyên quốc gia, do đó các hoạt động khoáng sản 
được giám sát chặt chẽ thông qua luật và các chính sách của Nhà nước. Những 
thay đổi về chính sách thường có tác động mạnh đến các doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực này. Chẳng hạn, Luật khoáng sản sửa đổi có quy định hạn chế xuất 
các sản phẩm quặng thô, như vậy vô hình chung đã đặt áp lực chi phí lên các 
doanh nghiệp khi phải đầu tư vào công nghệ tinh chế quặng. Tương tự, những 
quy định chặt chẽ hơn trong việc cấp phép cũng dẫn tới rủi ro bị thu hồi giấy phép, 
không đuợc gia hạn hoặc không đuợc cấp phép thăm dò, khai thác mới. Ngoài ra, 
theo Luật thuế tài nguyên mới, thuế suất đánh trên các loại khoáng sản đã tăng 
thêm từ 3%-6%, tức là tăng từ 25%-66% so với trước đây.  

Bảng 15: Biểu thuế suất mới áp dụng từ 1/7/2010  

Khoáng sản kim loại  

Khung  
thuế suất  

(%) 

Thuế 
suất cũ  

(%) 

Thuế suất  
hiện hành  

(%) 
Tăng  

% 
Sắt 7-20 7 10 3 
Măng-gan 7-20 7 11 4 
Titan 7-20 7 11 4 
Vàng 9-25 9 15 6 
Đất hiếm 12-25 12 15 3 
Bạch kim 7-25 7 10 3 
Bạc, thiếc 7-25 7 10 3 
Wolfram, antimon 7-25 7 10 3 
Chì, kẽm 7-25 7 10 3 
Nhôm, bouxite 7-25 7 12 5 
Đồng, niken 7-25 7 10 3 
Coban, molydben,  
thuỷ ngân, magie, vanadi 7-25 7 10 3 
Khoáng sản kim loại khác 5-25 7 10 3 

Nguồn: Tổng Cục Thuế 
 
Biến động chi phí đầu vào 
Do đặc thù của ngành khai thác mỏ sử dụng nhiều lao động và máy móc thiết bị 
nên chi phí nhân công trực tiếp, khấu hao máy móc thiết bị và các loại nhiên liệu 
chiếm tỷ trọng khá lớn trong giá thành sản xuất. Trong đó, nhiên liệu chiếm 
khoảng 10% trong tổng chi phí sản xuất và có xu hướng tăng mạnh trong thời gian 
vừa qua. Ngòai ra, chi phí đầu tư và khai thác ban đầu quặng thô cũng là một 
phần trong giá vốn hàng bán, có mức thay đổi tương đối lớn, làm ảnh hưởng 
không ít đến chi phí của Công ty. 
 
Cạnh tranh   
Cạnh tranh trong ngành khai khoáng diễn ra rất khốc liệt, không chỉ với các doanh 
nghiệp đã đăng ký và được cấp phép, mà còn với cả tình trạng khai thác và xuất 
khẩu trái phép vẫn đang diễn ra ở một số địa phương, đặc biệt là các tỉnh phía 
Bắc.  
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 Định giá 
Công ty chỉ mới đi vào hoạt động từ đầu năm 2007, nên lợi nhuận có nhiều sự 
biến động, trong đó có biến động từ những nguồn thu bất thường. Do đó, chúng 
tôi sử dụng phương pháp P/B để định giá cho KTB nhằm hạn chế đến mức có thể 
khả năng bị sai lệch.Theo đó, chúng tôi cho rằng giá hợp lý đối với cổ phiếu KTB 
là 53.500 đồng/cổ phiếu. 
Phương pháp P/B 
Mặc dù lợi nhuận trong 6T/2010 của KTB tăng trưởng mạnh nhờ việc chuyển 
nhượng quyền khai thác mỏ, nhưng trên quan điểm thận trọng loại bỏ những yếu 
tố không mang tính ổn định, chúng tôi sử dụng số liệu của năm 2009 khi so sánh 
giữa các công ty. Giá để tính P/B cho KTB sẽ là giá tham chiếu dự kiến 50.000 
đồng/cổ phiếu vào ngày 1/10/2010. Theo đó, P/B 2009 của KTB là 4,7 lần.  
Với qui mô tài sản, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ hơn hẳn so với hầu hết các công 
ty khoáng sản đang niêm yết và triển vọng lợi nhuận ấn tượng, chúng tôi cho rằng 
mức P/B kỳ vọng cho cổ phiếu KTB là 4,5 lần là hợp lý; mức này cao hơn 28% so 
với trung bình của ngành và tương đương với mức giá 53.500 đồng/cổ phiếu. 
 
Bảng 16: So sánh với các công ty cùng ngành theo số liệu năm 2009 

Code P/E P/B Giá (27/9/2010) 
SQC        353,7           8,2              92.000  
KSB            7,0           2,0              60.500  
KSA          42,4           4,8              52.500  
HGM          67,4           6,8              87.000  
KSH          24,0           3,6              42.900  
KSS          13,4           2,7              34.300  
BMC          11,5           2,2              32.500  
MCV          15,7           1,4              19.000  
LBM          13,7           1,0              14.100  
CTM          20,7           2,7              30.200  
Trung bình     (*)  24,0           3,5              46.500 

 
(*) Đã loại bỏ số liệu của SQC 
Nguồn: Công ty, Kim Eng dự báo 
 
Trong thời gian vừa qua, giá cổ phiếu của các công ty khoáng sản đang niêm yết 
trên 2 sàn tăng mạnh so với Index và có mức giữ giá tốt so với cổ phiếu các 
ngành khác. Chúng tôi tin rằng, cổ phiếu KTB sẽ không nằm ngoài xu hướng trên.  
Chúng tôi sẽ đưa ra báo cáo cập nhật khi có thêm thông tin về các dự án của KTB 
chính thức đi vào hoạt động. Có thể chúng tôi sẽ điều chỉnh dự báo của mình dựa 
trên những tài liệu mới nhất có được. 

 

 Phụ lục 
 
Lịch sử hình thành và quá trình tăng vốn 
Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc tiền thân là Công ty Cổ phần 
Molybden Việt Nam (thành viên của Tập đoàn Vinamotor Việt Nam) và chính thức 
chuyển đổi thành Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc vào ngày 08 tháng 
07 năm 2010.  

 Vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng 
 Công ty tiến hành tăng vốn lần thứ 2 lên 50 tỷ đồng vào ngày 26/12/2007 

bằng hình thức góp thêm vốn giữa các cổ đông sáng lập. Công ty hoàn tất 
việc tăng vốn lần thứ 2 khi kết thúc năm tài chính 31/12/2007. 
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 Công ty hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lần thứ 6 lên 268 tỷ đồng trong năm 
2010.  

 
Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính  

 Khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến, buôn bán các loại KS và luyện kim 
 Nhập khẩu các thiết bị khai thác, chế biến khoáng sản và luyện kim 
 Lập dự án đầu tư XD các nhà máy chế biến khoáng sản và luyện kim 
 Xây dựng Công trình giao thông 
 Dịch vụ vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa bằng ôtô theo hợp đồng 

 
Hội đồng quản trị 
 
Danh sách hội đồng quản trị của KTB 

STT Họ và tên 
Hội đồng 
Quản trị 

Số lượng 
CP sở hữu 

Tỷ trọng 
(%) 

1 Trần Văn Tặng Chủ tịch 100.000 0,37 
2 Nguyễn Văn Dũng Thành viên 1.400.000 5,20 
3 Đào Bá Tuấn Thành viên 100.000 0,37 
4 Hứa Trung Sỹ Thành viên 100.000 0,37 
5 Hoàng Kim Thành Thành viên 100.000 0,37 

Nguồn: Công ty 
 
Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài 

 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây 
Bắc không có quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư 
nước ngoài.  

 Khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán 
Hồ Chí Minh, tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tuân theo quy định 
của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam hiện 
hành. Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông nước ngoài giới hạn tối đa là 49% 
tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty theo Quyết định số 
55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham 
gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam. 

 Tại thời điểm ngày 30/09/2010 không có cổ đông nước ngoài nào nắm giữ 
cổ phiếu của Công ty. 
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Kết quả kinh doanh 
(tỷ VND) 2008 2009 2010E 2011F 2012F 
Doanh thu   6,7 20,0 95,5 159,2 309,2 
GVHB (loại trừ khấu hao) (5,4) (15,8) (75,3) (118,4) (241,3) 
Khấu hao  (0,1) (0,2) (0,5) (0,6) (0,8) 
Lợi nhuận gộp 1,1 4,0 19,7 40,2 67,1 
Chi phí bán hàng & QLDN (0,6) (0,8) (1,7) (2,5) (3,8) 
EBIT 0,5 3,1 18,0 37,6 63,3 
Lãi (lỗ) hoạt động tài chính 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
Lãi (lỗ) từ liên doanh, liên kết -   -   -   -   -   
Lãi (lỗ) khác  (0,0) 0,1 235,7 10,0 10,0 
Lợi nhuận trước thuế 0,5 3,3 253,7  47,7 73,4 
Thuế TNDN -   -    (65,4)  (12,3)  (18,9) 
Lợi ích cổ đông thiểu số -   -   -   -   -   
Lợi nhuận ròng 0,5 3,3 188,3 35,4  54,5 
EBITDA   0,6 3,3 18,5 38,3 64,1 
EPS (VND) 325 655 7,026 1,322  2,033 

Nguồn: Dữ liệu Công ty, Kim Eng  

 
 

Bảng cân đối kế toán 
(tỷ VND) 2008 2009 2010E 2011F 2012F 
Tổng tài sản 16,0 55,0 344,1 377,2 445,3 
Tài sản ngắn hạn 2,2 33,0 67,2 97,6 162,9 
Tiền  0,4 12,7 31,8 47,3 72,4 
Đầu tư ngắn hạn -   -   -   -   -   
Hàng tồn kho 0,0 4,8 14,5 18,8 33,8 
Phải thu khách hàng 0,9 10,5 21,0 31,5 56,7 
Khác 1,0 5,0 -   -   -   

Tài sản dài hạn 13,7 22,1 276,9 279,7 282,4 
Đầu tư dài hạn -   -   -   -   -   
Tài sản cố định ròng 3,0 9,8  28,8  31,3  33,7 
Khác 10,8 12,3  248,1  248,4  248,6 

Nợ phải trả 0,9 2,5 11,3 9,0 22,6 
Nợ phải trả ngắn hạn  0,9  2,5  11,3  9,0  22,6 
Phải trả nhà cung cấp  0,8  1,6  11,3  9,0  22,6 
Vay ngắn hạn  -    -    -    -    -   
Khác  0,1    0,9    -    -    -   

Nợ phải trả dài hạn  -    -    -    -    -   
Vay dài hạn  -    -    -    -    -   
Khác  -    -    -    -    -   

Nguồn vốn  15,1  52,6  332,8  368,2  422,7 
Vốn góp của cổ đông  15,0  50,0  268,0  268,0  268,0 
Các quỹ  -    -   54,1  61,2  72,1 
LN chưa phan phối  0,1  2,6  10,7  39,0  82,6 
Cổ đông thiểu số  -    -   - - - 

Nguồn: Dữ liệu Công ty, Kim Eng  

 
 

Lưu chuyển tiền tệ 
(tỷ VND) 2008 2009 2010E 2011F 2012F 
Dòng tiền hđ kinh doanh  0,3  (13,3)  38,6  18,7  28,3 
Lợi nhuận ròng  0,5  3,3  253,7  47,7  73,4 
Khấu hao  0,1  0,2  0,5  0,6  0,8 
Thay đổi vốn hoạt động  (0,1)  (15,6)  20,3  35,4  50,3 
Khác  (0,2)  (1,2)  (236,0)  (65,1)  (96,1) 

Dòng tiền hđ đầu tư  (2,0)  (7,0)  (19,5)  (3,2)  (3,2) 
Đầu tư TSCĐ ròng (capex)  (2,0)  (7,0)  (19,5)  (3,2)  (3,2) 
Thay đổi trong đầu tư DH  -    -    -    -    -   
Khác  -    -    -    -    -   

Dòng tiền sau hđ đầu tư  (1,7)  (20,3)  19,1  15,6  25,1 
Dòng tiền hđ tài chính  1,5  32,7  -    -    -   
Thay đổi vốn góp cổ đông  2,0  32,7  -    -    -   
Thay đổi khoản nợ vay  (0,5)  -    -    -    -   
Thay đổi nợ dài hạn khác  -    -    -    -    -   
Cổ tức  -    -    -    -    -   

Dòng tiền ròng  (0,2)  12,3  19,1  15,6  25,1 

Nguồn: Dữ liệu Công ty, Kim Eng  

 
 
Chỉ số cơ bản 
 2008 2009 2010E 2011F 2012F 
Tăng trưởng (% YoY)      

Doanh thu - 200,0 378,0 66,7 94,2 
EBIT - 541,9 470,6 109,6 68,2 
EBITDA - 446,2 455,3 107,4 67,4 
Lợi nhuận ròng - 572,2 5653,9 -81,2 53,9 
EPS - 101,7 973,5 -81,2 53,9 
Khả năng sinh lợi (%)*      
Tỷ suất lợi nhuận gộp 16,7 20,0 20,6 25,2 21,7 
Tỷ suất EBIT 7,4 15,8 18,8 23,6 20,5 
Tỷ suất EBITDA 9,1 16,6 19,3 24,1 20,7 
Tỷ suất lợi nhuận ròng 7,3 16,4 197,2 22,2 17,6 
ROA 3,0 9,2 94,4 9,8 13,3 
ROE 3,2 9,5 101,5 10,6 14,3 
Tình hình tài chính      
Nợ vay/VCSH (%) - - - - - 
Nợ vay ròng/VCSH (%) - - - - - 
Khả năng trả lãi vay (X) - - - - - 
K.năng trả lãi&vay NH (X) - - - - - 
Dòng tiền/lãi vay (X) - - - - - 
Dtiền/lãi&nợ vay NH (X) - - - - - 
Khả năng TT hiện hành (X)  2,7  20,5  6,0  10,8  7,2 
Khả năng TT nhanh (X)  1,5  14,4  4,7  8,7  5,7 
Tiền mặt(nợ) ròng (tỷ VND)  359  12.682  31.753  47.305  72.408 
Trên mỗi cổ phiếu (VND)      
EPS  325  655  7.026  1.322  2.033 
CFPS  -    (4.258)  (415)  311  666 
BVPS  10.105  10.686  11.858  13.180  15.213 
SPS  -    3.995  3.563  5.940  11.537 
EBITDA/share  -    665  689  1.429  2.392 
Cổ tức tiền mặt  -    -   -  -    -   

Nguồn: Dữ liệu Công ty, Kim Eng  
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Jigar SHAH Head of Research  
+91 22 6623 2601  jshah@kimeng.com  
 Oil & Gas 
 Transportation 
Anubhav GUPTA  
+91 22 6623 2605  agupta@kimeng.com    
 Property 
 Capital goods 
Rohit LEDWANI 
+91226623 2625  rohit@kimeng.co.in 
 Banking and Financial services 
Nikhil AGARWAL 
+91226623 2611  nikhil@kimeng.co.in 
 Cement 
 Metals 
Haripreet BATRA 
+91226623 2606  haripreet@imeng.co.in 
 Software 
 Education 
Ganesh RAM 
+91226623 2607  ganeshram@kimeng.co.in 
 Telecom 
 Media 
 

 
MALAYSIA 
YEW Chee Yoon Head of Research 
+603 2141 1555 cheeyoon@kimengkl.com 
 Strategy 
 Banks 
 Telcos  
 Property  
 Conglomerates & others 
LIEW Mee Kien 
+603 2141 1555 meekien@kimengkl.com 
 Gaming 
 Media 
 Power 
 Construction 
Research Team 
+603 2141 1555  
 Food & Beverage 
 Manufacturing 
 Plantations 
 Tobacco 
 Technology 
 
INDONESIA 
Katarina SETIAWAN Head of Research 
+6221 2557 1125 ksetiawan@kimeng.co.id 
 Consumer 
 Infra 
 Shipping 
 Strategy 
 Telcos 
 Others 
Ricardo SILAEN 
+6221 2557 1126 rsilaen@kimeng.co.id 
 Auto 
 Energy 
 Heavy Equipment 
 Property 
 Resources 
Rahmi MARINA 
+6221 2557 1128 rmarina@kimeng.co.id 
 Banking 
Lucky ARIESANDI, CFA 
+6221 2557 1127 lariesandi@kimeng.co.id 
 Cement 
 Construction 
 Pharmaceutical 
 Retail 
Adi N. WICAKSONO 
+6221 2557 1130 anwicaksono@kimeng.co.id 
 Generalist 
Arwani PRANADJAYA 
+6221 2557 1129 apranadjaya@kimeng.co.id 
 Technical analyst 
 

VIETNAM 
Nguyen Thi Ngan Tuyen 
+84 838 38 66 36 x 163 tuyen.nguyen@kimeng.com.vn 
 Pharmaceutical 
 Confectionary and Beverage 
 Oil and Gas 
Ngo Bich Van 
+84 838 38 66 36 x 164 van.ngo@kimeng.com.vn 
 Bank 
 Insurance 
Nguyen Quang Duy 
+84 838 38 66 36 x 162 duy.nguyenquang@kimeng.com.vn 
 Shipping 
 Seafood 
 Rubber 
Trinh Thi Ngoc Diep  
+84 838 38 66 36 x 166 diep.trinh@kimeng.com.vn 
 Property 
 Construction 
 
THAILAND 
Kanchan KHANIJOU 
+ 662 658 6300 x 4750 kanchan@kimeng.co.th 
 Banks 
 Construction Materials 
Nathavut SHIVARUCHIWONG 
+ 662 658 6300 x 4730 nathavut@kimeng.co.th 
 Property 
 Shipping 

Our recommendation is based on the 
following expected price 
performance within 12 months: 
 

+15% and above: BUY 
-15% to +15%: HOLD 
-15% or worse: SELL 
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PHỤ LỤC 1: ĐIỀU KHOẢN CHO VIỆC CUNG CẤP BÁO CÁO  
VÀ  

NHỮNG KHUYẾN CÁO 
 
Báo cáo này và bất kỳ sự truy cập điện tử vào báo cáo được giới hạn và được gửi tới khách hàng của Kim Eng Viet 
Nam. (“KEVS”) hoặc những tổ chức đầu tư liên quan tới KEVS - các nhà đầu tư tổ chức và những người được phép 
truy cập - là đối tượng của các điều khoản và khuyến cáo dưới đây. 
 
NẾU BẠN KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN HOẶC KHÔNG ĐỒNG Ý NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
BÊN DƯỚI, BẠN KHÔNG NÊN ĐỌC BÁO CÁO NÀY VÀ THÔNG BÁO CHO KEVS HOẶC NHỮNG TỔ CHỨC LIÊN 
QUAN BIẾT RẰNG BẠN KHÔNG MUỐN NHẬN NHỮNG BÁO CÁO TƯƠNG TỰ. 
 
Báo cáo này cung cấp thông tin và những ý kiến chỉ dành cho mục đích tham khảo. Báo cáo này không có ý định và 
mục đích cấu thành những lời khuyên tài chính, đầu tư, giao dịch hay bất kỳ lời khuyên nào khác. Nó không được phân 
tích  như một sự xúi giục hay một yêu cầu mua hay bán bất kỳ chứng khoán hoặc những sản phẩm tài chính liên quan 
nào. Thông tin và những lời bình luận không có ý tán thành hay khuyến nghị cho bất kỳ loại chứng khoán, quyền chọn, 
hay những phương tiện đầu tư khác. 
 
Báo cáo được chuẩn bị mà không quan tâm tới yếu tố tài chính cá nhân, những nhu cầu hay mục đích của người nhận. 
Những chứng khoán được thảo luận trong báo cáo này có lẻ không thích hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Người đọc 
không nên xem bất cứ thông tin nào trong báo cáo như sự xác nhận có căn cứ hoặc thay thế cho việc áp dụng những 
kỹ năng và đánh giá của chính họ trong quyết định đầu tư hay quyết định khác. Người đọc nên đánh giá một cách độc 
lập những khoản đầu tư và những chiến lược cụ thể, và người đọc được khuyến khích tìm kiếm những lời khuyên từ 
những chuyên gia tài chính trước khi đưa ra bất kỳ những quyết định đầu tư hay tham gia vào bất kỳ giao dịch những 
chứng khoán có liên quan trong báo cáo này. Tính phù hợp hay không của bất kỳ khoản đầu tư hay chiến lược cụ thể 
nào được đề cập trong báo cáo này đối với nhà đầu tư phụ thuộc vào hoàn cảnh và mục tiêu riêng của nhà đầu tư và 
nên được xác nhận bởi nhà đầu tư đó với nhà tư vấn của mình trước khi thừa nhận và thực hiện. Bạn đồng ý rằng một 
vài hoặc tất cả những thông tin mà bạn sử dụng trong báo cáo này là rủi ro của riêng bạn và không có bất kỳ sự trông 
cậy vào KER, những công ty liên quan, chi nhánh và những nhân viên. Bạn hiểu rằng sử dụng báo cáo này chỉ RỦI RO 
RIÊNG BẠN. 
 
Báo cáo này được phổ biến hoặc được cho phép sử dụng bởi người có thẩm quyền đang hoạt động kinh doanh chứng 
khoán hay tư vấn tài chính trong phạm vi cho phép bởi Kim Eng hoặc chi nhánh của Kim Eng.  
 
Kim Eng, những chi nhánh và nhân viên của Kim Eng có thể đầu tư vào chứng khoán hoặc những sản phẩm phái sinh 
của những công ty được đề cập trong báo cáo này theo cách khác với những gì được thảo luận trong báo cáo này. 
Những sản phẩm phái sinh có thể được phát hành bởi Kim Eng, những công ty liên quan hay những người hợp tác. 
 
Kim Eng và những chi nhánh của Kim Eng có thể có những hoạt động kinh doanh liên quan tới những công ty được đề 
cập trong báo cáo này. Hoạt động kinh doanh bao gồm tạo thị trường và giao dịch đặc biệt, mua bán rủi ro và tự doanh 
khác, quản lý quỹ, dịch vụ đầu tư và tài chính doanh nghiệp. 
 
Ngoại trừ khía cạnh công bố sự liên quan được nêu ở trên, báo cáo này dựa vào những thông tin đại chúng. Kim Eng 
cố gắng trong phạm vi có thể sử dụng thông tin đầy đủ và đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không khẳng định những thông 
tin đưa ra là hoàn toàn chính xác và đầy đủ. Người đọc cũng nên lưu ý rằng ngoại trừ điều ngược lại được nêu ra, Kim 
Eng và bên cung cấp dữ liệu thứ 3 không đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của dữ liệu mà chúng tôi cung 
cấp và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng những dữ liệu đó. 
 
Quyền sở hữu thông tin: người đọc thừa nhận và đồng ý rằng báo cáo này chứa đựng thông tin, hình ảnh, đồ thị, văn 
bản, biểu tượng và những tài liệu khác được bảo vệ bởi quyền sở hữu, thương hiệu, uy tín và những quyền khác và tất 
cả những quyền này là có hiệu lực và được bảo vệ trong tất cả các hình thức, truyền thông và công nghệ hiện nay hay 
phát triển sau này. Nội dung là tài sản của Kim Eng hay bên cung cấp thông tin thứ ba hay người cấp giấy phép. Sự 
biên soạn (nghĩa là sự thu thập, sự sắp xếp, và gắn kết) của tất cả nội dung trong báo cáo này là tài sản độc quyền của 
Kim Eng và được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế và luật pháp của Việt Nam. Người đọc không thể sao chép, chỉnh sửa, 
thay đổi, thêm bớt, bình luận, ấn bản, tham gia vào việc chuyển đổi dưới mọi hình thức hay bán, tạo những sản phẩm 
xuất phát từ báo cáo này,  hay bất kỳ cách nào khai thác nội dung của toàn bộ hay một phần ngoại trừ những sự cho 
phép đặc biệt. Nếu không có hạn chế đặc biệt nào được nêu ra, người đọc có thể sao chép một phần trong nội dung 
miễn là bản sao chép đó được dùng cho cá nhân và không có mục đích thương mại và người đọc không được thay đổi 
hoặc sửa đổi nội dung trong bất cứ hình thức nào và giữ lại mọi thông báo nào được ghi trong nội dung như thông báo 
tác quyền, thương hiệu hay thông báo độc quyền. Ngoại trừ những điều đã nêu trên hoặc ngoại trừ được phép bởi luật 
tác quyền như một đặc quyền, người đọc không thể sản xuất lại hay phân phối nội dung nếu không có sự cho phép của 
người sở hữu. Bất cứ sự được phép phân phối nào cũng bị giới hạn quyền phân phối như thế thì không vi phạm bản 
quyền của Kim Eng và không đại diện dưới mọi hình thức quyền ký sau nội dung báo cáo được phép phân phối đến bên 
thứ ba. 
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Những thông tin khác liên quan đến chứng khoán đã được đề cập trong báo cáo này có thể được cung cấp 
thêm khi được yêu cầu.  
 
 
 
Những khuyến cáo khác:  
 
BÁO CÁO NÀY LÀ BẢO MẬT TỚI NGƯỜI NHẬN, KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP TỚI BÁO CHÍ HAY PHƯƠNG TIỆN 
THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG KHÁC, VÀ KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP LẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VÀ KHÔNG 
ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN HÀN QUỐC, HOẶC CUNG CẤP CHO BẤT KỲ NGƯỜI HÀN QUỐC NÀO. VIỆC VI PHẠM 
NHỮNG QUY ĐỊNH NÀY CŨNG LÀ VI PHẠM LUẬT CHỨNG KHOÁN HÀN QUỐC. KHI CHẤP NHẬN NHỮNG BÁO 
CÁO NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG RÀNG BUỘC TRÊN. 
 
BÁO CÁO NÀY LÀ BẢO MẬT TỚI NGƯỜI NHẬN, KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP TỚI BÁO CHÍ HAY PHƯƠNG TIỆN 
THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG KHÁC, VÀ KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP LẠI DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO VÀ KHÔNG 
ĐƯỢC CHUYỂN ĐẾN MALAYSIA, HOẶC CUNG CẤP CHO BẤT KỲ NGƯỜI MALAYSIA NÀO. VIỆC VI PHẠM 
NHỮNG QUY ĐỊNH NÀY CŨNG LÀ VI PHẠM LUẬT CHỨNG KHOÁN MALAYSIA. KHI CHẤP NHẬN NHỮNG BÁO 
CÁO NÀY, BẠN ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG RÀNG BUỘC TRÊN. 
 
Ngoài việc chấp nhận những ràng buộc nêu trên, người sử dụng báo cáo này có thể phải tuân theo những quy 
định và khuyến nghị khác khi nhận báo cáo này ngoài Việt Nam.  
 
Cho đến 28/9/2010, Bộ phận Nghiên Cứu của Kim Eng và chuyên viên phân tích phụ trách không có bất kỳ liên quan 
nào với Công ty được phân tích. 
 
Các quan điểm, nhận định được đưa ra trong báo cáo này phản ánh một cách chính xác quan điểm nhận định 
của cá nhân chuyên viên phân tích tại thời điểm phát hành báo cáo; và không có sự bồi thường nào, trực tiếp 
hoặc gián tiếp, liên quan đến những khuyến nghị cụ thể đã trình bày trong báo cáo của chuyên viên phân tích. 
 
Ngoại trừ những cho phép đặc biệt, không phần nào của báo cáo này được phép sao chép lại hay phân phối mà không 
được sự cho phép bằng văn bản của KEVS. KEVS không chịu trách nhiệm về bất cứ hành động nào của bên thứ 3 về 
khía cạnh này. 
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