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ATTRACTIVE
GIL – Xưởng gia công của các nước phát triển
Luận điểm đầu tư

Tổng quan về Doanh nghiệp
GILIMEX là một trong những doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu
hàng gia dụng và hàng may mặc. GIL sản xuất balô, túi xách hàng
đầu Việt Nam. Công ty hiện đang quản lý và vận hành 89 dây
chuyền may của Nhà máy may Bình Thạnh, Nhà máy may Thạnh
Mỹ và các nhà máy gia công bên ngoài. Đối với mặt hàng gia dụng,
GIL có nhà máy sản xuất thiết bị chiếu sáng và chao đèn với công
suất 16,000 sản phẩm/ngày và 1,300 sản phẩm đèn/ngày. Thị trường
xuất khẩu chủ yếu của công ty là Châu Âu và Mỹ.

Việt Nam chính thức tham gia hiệp định CPTPP, EVFTA, các
doanh nghiệp dệt may trong nước đang đứng trước cơ hội lớn để
mở rộng thị phần tại các nước tham gia hiệp định. SBS đánh giá
đây là cơ hội tốt để GILIMEX mở rộng hợp tác thêm với các đối
tác nước ngoài. Trong khi các doanh nghiệp trong nước còn
nhiều khó khăn để khẳng định chất lượng sản phẩm, sản phẩm
của GIL đã được đánh giá cao và tiếp cận được với các khách
hàng lớn trên thế giới như IKEA và Amazon. SBS đánh giá GIL
ở mức Hấp dẫn (chi tiết xem phần Khuyến nghị)

Điểm nhấn doanh nghiệp

Thống kê giá cổ phiếu
Cao nhất 52 tuần (VNĐ)
Thấp nhất 52 tuần (VNĐ)
KLCP khớp lệnh TB 10 phiên

53,000
32,550
13,134

Thông tin Cổ phiếu
Giá trị vốn hóa (tỷ đồng)
KLCP lưu hành
P/B
EPS
P/E

667,65
19.08 triệu
1.07
8,997
3.9

Tỉ suất lợi nhuận
Tỉ lệ lãi gộp
ROA
ROE

17.33%
10.61%
28.55%

Chỉ số tài chính
Tổng nợ/Tổng tài sản
Tổng nợ/ Vốn CSH

Biểu đồ kỹ thuật 09/11/2017 – 09/11/2018

0.62
1.66

Hiệp định CPTPP, EVFTA và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung
tạo điều kiện thuận lợi, giúp GIL phát triển thêm nhiều đơn
hàng.
 Thuế xuất giảm về 0, giúp ngành dệt may Việt Nam mở rộng
thị phần tại một số nước đang có thuế suất cao như Canada,
New Zealand, Australia.. thuộc hiệp định CPTPP và các nước
châu âu (EVFTA).
 Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung là cơ hội lớn để GIL ký
các đơn hàng lớn từ các khách hàng Mỹ. GIL đã và đang hợp
tác với nhiều KH lớn tại Mỹ như: Amazon, Crumpler, Vosh..
 Amazon dự kiến tăng giá trị đơn hàng lên 100 triệu USD
(hiện nay 40 triệu USD), giá trị tương đương với tổng doanh
thu của GIL hiện tại.
Nâng cao năng lực sản xuất, tìm kiếm các cơ hội M&A
 Đầu tư vào dệt may Gia Định nhằm nâng cao năng lực sản
xuất phục vụ các đơn hàng (năm 2018 dự kiến đầu tư 450 tỷ).
 Tập trung đầu tư phát triển, tăng số dây chuyền may lên 100
dây chuyền. Năng suất sản xuất tăng bình quân mỗi năm 10%
 Tìm kiếm các cơ hội M&A trong ngành để phát triển công
suất
Giảm chi phí, quản lý sản xuất, không ngừng cải thiện biên lợi
nhuận
 Tinh giảm bộ máy để tận dụng nguồn lực và tiết kiệm chi phí,
giảm chi phí quản lý và chi phí nhân công. 9T2018 biên lợi
nhuận gộp cải thiện từ 14% lên 16%
 Phát triển nhà máy cung cấp nguyên liệu (công ty Sản xuất
kim khí Đại Tây Dương), tận dụng nguyên phụ liệu tái tạo.
 Tập trung sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao

Rủi ro đầu tư

- Doanh thu bị ảnh hưởng bởi yếu tố tỉ giá, phụ thuộc nhiều vào 2
khách hàng chính là IKEA và Amazon (chiếm 80% DT)
- Giá nguyên liệu (nhựa, vải, thép…) có xu hướng tăng

Phân tích doanh nghiệp
CƠ HỘI

Nhìn chung các chỉ số cơ bản của GIL được cải thiện tích cực từ
năm 2013 đến nay

THÁCH THỨC

- Các hiệp định thương mại tự
do (CPTPP, EVFTA..) giúp
giảm thuế xuất khẩu các sản
phẩm dệt may VN.
- Chiến tranh thương mại giúp
nâng cao khả năng cạnh tranh
của GIL đối với các đơn hàng
dệt may Trung Quốc vốn lợi thế
nhân công rẻ.



- Phải đối mặt với sự cạnh
tranh khốc liệt từ các doanh
nghiệp mới.
- Phải đổi mới công nghệ
sản xuất để đáp ứng cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0.



Định giá doanh nghiệp

ĐIỂM MẠNH

ĐIỂM YẾU

- Sản phẩm của GIL đạt tiêu
chuẩn chất lượng cao, đáp ứng
được yêu cầu của các khách
hàng lớn và khó tính như IKEA
(Thụy Điển), Hapitat, Corimex
(Mỹ), JC Pendy (Mỹ), Kiatama
(Anh),
Interport
(Đức),
BRUMEN (Đài Loan), VIVA
Corp..



EBIT tăng đều qua các năm (tăng 8.7 lần từ năm 2013 đến
nay).
Chỉ số hiệu quả sản xuất (ROA, ROE) cài thiện tích cực
trong các năm gần đây. Năm 2017 chỉ số ROE tăng 48% và
còn tiếp tục tăng trong năm 2018.
Thời gian TB xử lý hàng tồn kho có xu hướng giảm trong 2
năm 2017, 2018 cho thấy tốc độ xử lý các đơn hàng nhanh
hơn, quy trình quản lý được cải thiện.

-Bị phụ thuộc nhiều vào 2
khách hàng chính là IKEA
và Amazon.
-Nguyên vật liệu vẫn còn
phải nhập khẩu nên chưa có
sự chủ động trong sản xuất
kinh doanh. Tình trạng này
làm ảnh hưởng tới các đơn
đặt hàng về thời gian.

(1) PP Chiết khấu dòng tiền (FCFF): Doanh thu của GIL phụ
thuộc lớn vào 2 đối tác chính là IKEA và Amazon. Đơn hàng
ổn định trong 2-3 năm tới. Công ty đang chủ động khai thác
thêm các khách hàng tiềm năng khác. Đặt mục tiêu tăng năng
lực sản xuất trung bình 10%/năm.
Các giả định: (1) DT năm 2018 đạt 2,400 tỷ đồng, LNST đạt
163 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2019-2022: 10%;
tốc độ tăng trưởng bền vững sau năm 2022 (g): 2% (2)
WACC: 9.7%.
(2) PP So sánh PE: SBS ước tính PE 2019 dự phóng hợp lý
của GIL là 5. EPS 2019: 9,800 đ

Các chỉ số cơ bản
Năm
Tỷ suất thanh
toán hiện thời
Tổng công
nợ/Tổng Tài sản
EBIT (Tỷ VNĐ)
ROE%
ROA%
Thời gian TB xử
lý HTK (ngày )

2013

PP định giá
2014

2015

2016

2017

TTM
Q3/2018

1,30

1,38

1,39

1,14

1,22

1,26

0,63
24,67
20,54%
7,17%

0,59
83,60
14,41%
5,47%

0,58
101,40
17,46%
7,23%

0,59
151,42
19,21%
8,03%

0,62
180,89
28,38%
11,14%

0,62
214,93
28,55%
10,61%

109,00

85,00

111,00

127,00

83,00

88,00

FCFF

Kết quả

Tỉ trọng

Giá mục tiêu

47.3

50%

48.15

49

50%

PE

Khuyến nghị - Mua
SBS nhận định:
Hiện tại giá tham chiếu GIL ngày 25/12 là 35,000đ thấp hơn
27.3% so với giá mục tiêu . Vì vậy chúng tôi đánh giá GIL ở mức
Hấp dẫn (Attractive)
Khuyến nghị: MUA – Đầu tư dài hạn

CPTPP, EVFTA.. mở ra
các cơ hội mới

Very Attractive

Attractive
Tìm kiếm các cơ hội
M&A, nâng cao năng
lực sản xuất để đáp ứng
các đơn hàng
Cổ tức hấp dẫn

Neutral
Dangerous
Very Dangerous

KHUYẾN CÁO
Chúng tôi chỉ sử dụng trong báo cáo này những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên
chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin trên. Những quan điểm cá nhân
trong báo cáo này đã được cân nhấc cẩn thận dựa trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất
trong thời điểm viết báo cáo. Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không
chịu trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư. Tài liệu này sẽ không được coi là một hình thức chào bán hoặc lôi
kéo khách hàng đầu tư vào bất kì cổ phiếu nào. Công ty SBS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân
viên hoàn toàn có thể tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập
trong báo cáo này. SBS sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì thông tin nào không nằm trong phạm vi báo cáo này.
Nhà đầu tư phải cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và SBS
hoàn toàn không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng những thông tin đó. Tài
liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp và sẽ không được công bố rộng rãi trên các phương tiện
truyền thông, nghiêm cấm bất kì sự sao chép và phân phối lại đối với tài liệu này.
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