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CTCP Pin Ắc quy Miền Nam [MUA, +34.4%] 
(PAC: HOSE) 

   THÔNG TIN CỔ PHIẾU  

Giá cổ phiếu (đồng/cp) 38,700 
Giá mục tiêu (đồng/cp) 52,000 
Tiềm năng tăng/giảm (%) 34.4 
Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 46,101 
Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 32,365 
Tăng/giảm giá 3 tháng (%) -11.5 
Tăng/giảm giá 6 tháng (%) 4.1 
Tăng/giảm giá 12 tháng (%) -12.9 
Giá trị vốn hóa (tỷ đồng) 1,798.5 
KLGDBQ (SLCP, 3 tháng) 12,719 
SL CP lưu hành (triệu cp) 46.5 
Nước ngoài đang sở hữu (%) 28.4 
Giới hạn SH nước ngoài (%) 49.0 
P/E trượt 12 tháng (x) 12.4 
P/E dự phóng 12 tháng (x) 12.8 
 

 TÓM TẮT TÀI CHÍNH 2016A 2017A 2018E 2019F 

Doanh thu (tỷ đồng)      2,346.9       2,612.9       3,270.0       3,760.5  
Tăng trưởng (% y/y)           12.0            11.3            25.1            15.0  
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)         223.3          135.8          144.5          188.3  
Tăng trưởng (% y/y)         146.8           (39.2)              6.4            30.3  
Biên lợi nhuận ròng (%)              9.5               5.2               4.4               5.0  
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)         668.6          670.3          639.2          639.9  
Tổng tài sản (tỷ đồng)      1,695.2       1,780.7       2,215.5       2,218.0  
ROA (%)           15.1               7.8               7.2               8.5  
ROE (%)           38.0            20.3            22.1            29.4  
EPS (đồng)         4,486          3,037          3,110          4,052  
BVPS (đồng)       14,386        14,423        13,755    13,770  
Cổ tức (đồng)         1,700          3,000          4,500          4,000  
P/E (x)              8.4            15.4            12.4            12.8  
EV/EBITDA (x) 6.9 12.1 10.9 N/A 

P/B (x)              2.7               2.7               2.8               3.8  
 

 
 
 

   Nguồn: FiinPro, EVS dự phóng 
  

Tăng trưởng giá so với VN-Index 

 

Nguồn: FiinPro 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị Mua với giá mục 
tiêu 52,000 đồng/cổ phiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ  

 Pinaco là doanh nghiệp đầu ngành pin và ắc quy tại Việt Nam. Công ty nắm 
50% thị phần Pin và 40% thị phần Ắc quy. Thị trường chủ chốt của PINACO 
là khu vực phía Nam đối với sản phẩm Pin trong khi đó sản phẩm Ắc quy 
PINACO được tiêu thụ trên toàn quốc. 

 Hệ thống phân phối rộng khắp trên toàn quốc với hơn 200 nhà phân phối. 
Sản phẩm đáp ứng được yêu cầu khắt khe của nhiều khách hàng và các hãng 
lắp ráp ô tô, xe máy hàng đầu thế giới tại Việt Nam. PAC sẽ được hưởng lợi 
từ tăng trưởng tiêu thụ Ô tô và xe máy trong vòng 3-5 năm tới. 

 PINACO đang đầu tư mạnh cho R&D, tìm kiếm đối tác nghiên cứu và tăng 
cường năng lực hợp tác với Fukurawa. 

 PINACO đã đầu tư xây dựng nhà máy Ắc quy mới tại Đồng Nai nhằm đảm 
bảo công suất bán hàng giai đoạn 2018 – 2025. 

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ  

 Doanh thu tiêu thụ nội địa tăng trưởng 13% và doanh thu xuất khẩu tăng 
trưởng 15% so với năm 2016, xuất khẩu đến 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

 Giá chì và kẽm đã giảm 15-20% so với mức giá đầu năm và dự báo sẽ tiếp 
tục giảm trong năm 2019, hỗ trợ cho biên lợi nhuận của PAC. 

 Kế hoạch thoái vốn của VINACHEM trong năm 2019 sẽ là động lực thúc đẩy 
giá cổ phiếu của PINACO khi có nhiều hơn một nhà đầu tư tiềm năng quan 
tâm đến PINACO. 

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO  

 Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh để định giá cổ phiếu PAC. 

 Giá mục tiêu:  PAC được xác định giá hợp lý ở mức 52,000 đồng/cổ phiếu.  

 Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu PAC. 

 Rủi ro chính của PAC đó là chi phí nguyên liệu đầu vào (chì, kẽm) và rủi ro 
sản phẩm thay thế đối với dòng Pin sạc và Ắc quy Lithium-ion.  

 

 

 
 
 
 

Vân Duy Ngọc Tân - Chuyên viên Nghiên cứu 
tanvdn@eves.com.vn 
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  1. Triển vọng kết quả kinh doanh 2018 - 2019 

Lợi nhuận sau thuế của PINACO năm 
2018 dự kiến đạt 144.5 tỷ đồng 
(+6.4% YoY) 

 

 

 

Năm 2019 dự kiến doanh thu đạt 
3,760.5 tỷ đồng (+15.0% YoY) và lợi 
nhuận sau thuế đạt 188.3 tỷ đồng 
(+30.3% YoY) 

 Trong năm 2018, chúng tôi ước tính doanh thu thuần của PINACCO đạt 3,270 tỷ 

đồng (+25.1% YoY) do sản lượng bán ra tăng 15% và giá bán tăng 10%.  Lợi nhuận 

trước thuế năm 2018 dự kiến đạt 180.7 tỷ đồng (+3.3% YoY) do giá nguyên liệu 

chì kẽm đầu vào tăng 25% trong sáu tháng đầu năm 2018. LNST  dự kiến đạt 144.5 

tỷ đồng (+6.4% YoY), EPS 2018 dự kiến đạt 3,110 đồng/cổ phiếu. 

Trong năm 2019, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PINACO  dự kiến lần 

lượt đạt 3,760.5 tỷ đồng và 188.3 tỷ đồng, lần lượt tăng 15.0% YoY và 30.3% YoY 

dựa trên giả định sản lượng bán hàng sẽ tăng 15% như 2018 và giá bán không 

đổi. Việc giá nguyên liệu đầu vào là chì và kẽm giảm trong 6 tháng cuối năm 2018 

và dự kiến tiếp tục giảm trong năm 2019 sẽ hỗ trợ cho biên lợi nhuận gộp của 

PINACO. 

Dự phóng kết quả kinh doanh 2018E-2019F   

Chỉ tiêu 2016A 2017A 2018E 2019F 

Doanh thu (Tỷ đồng) 2,347 2,613 3,270 3,761 
Giá vốn (Tỷ đồng) 1,848 2,294 2,853 3,281 
Lợi nhuận gộp (Tỷ đồng) 499 319 417 479 
Biên lãi gộp (%) 21.3 12.2 12.7 12.7 
LNST Công ty mẹ (Tỷ đồng) 223 136 145 188 
Tăng trưởng (%) 146.8 -39.2 6.4 30.3 
Số lượng cổ phần (triệu) 46.5 46.5 46.5 46.5 
EPS (đồng) 4,486 3,037 3,110 4,052 
P/E (lần)             8.4            15.4            12.5            12.8  

 

Nguồn: PAC, EVS dự phóng  
 

  2. Định giá và Khuyến nghị 

  

Tên doanh nghiệp 
Vốn hóa thị trường 

(Tỷ đồng) 
P/E P/B 

Camel Group  28,383 12.4 1.6 

Shinry Technologies 15,022 36.1 4.4 

Nippo Batteries 58,350 17.7 2.1 

Amara Raja Batteries 38,892 21.8 4.2 

High Energy Batteries 19,688 42.4 3.7 

PINACO  1,799 12.4 2.8 

Trung bình trọng số 162,417 19.4 2.5 

Nguồn: PAC, Bloomberg 

 
 
 
 
Khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu 
PAC giá mục tiêu 52,000 đồng/cổ 
phiếu 
 
 
 

 Hiện tại, các nhà máy của PINACO đang hoạt động ở mức 90 - 100% công suất. 

Tiềm năng tăng trưởng của PINACO là không rõ ràng và tùy thuộc lớn vào kế 

hoạch tăng công suất, cải tiến công nghệ và mở rộng hệ thống phân phối. 

Tại mức giá hiện tại 38,750 đồng/cổ phiếu, PINACO đang giao dịch ở mức P/E là 

12.4 lần, thấp hơn P/E trung bình ngành công nghiệp Pin và xấp xỉ P/B ngành là 

2.5 lần. Tuy nhiên, với ước tính lợi nhuận thuần trong năm 2018 đạt 144.5 tỷ 

đồng (+6.4% YoY) và dự báo lợi nhuận thuần cho năm 2019 là 188.3 tỷ đồng (+ 

30.3% YoY), chúng tôi khuyến nghị MUA với giá trị hợp lý của PINACO là 52,000 

đồng /cổ phiếu tương ứng với P/E mục tiêu cho năm 2019 là 12.8 lần. 
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CÁC MỨC KHUYẾN NGHỊ 

MUA:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư ít nhất là +14%. 

NẮM GIỮ:   Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/–14%. 

BÁN:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư thấp hơn –14%.  

KHÔNG XẾP HẠNG:  Do thiếu những thông tin cần thiết nên chúng tôi không thể thực hiện khuyến nghị. 

 

 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem 

là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  

  

THÔNG TIN LIÊN LẠC 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EVEREST (EVS)- www.eves.com.vn 

Trụ sở chính:  
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Chi nhánh Sài Gòn: 
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Chi nhánh Bà Triệu: 
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