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KHUYẾN NGHỊ

BÁN

Ngành: Vật liệu xây dựng
Thống kê
01/10/2021
Giá thị trường
52,800
Giá cao nhất 52 tuần
66,600
Giá thấp nhất 52 tuần
52,300
KLGD bình quân 10 phiên
78,700
Giá trị vốn hóa (tỷ đồng)
4,322.26
Số CP lưu hành (triệu)
81.86
Giá trị sổ sách
28,180
EPS
4,757
P/B
1.88
P/E
11.10
Cơ cấu cổ đông
Nawaplastic Industries Co., Ltd
54.39%
KWE Beteiligungen AG
10.03%
Templeton Frontier Markets Fund 8.08%
FTIF
4.96%
Nguyễn Hoàng Ngân
0.76%
Biểu đồ giá

BMP (HSX) – Gặp nhiều khó khăn trong dịch bệnh
QUAN
ĐIỂM ĐẦU
) – HƯỞNG
LỢI TƯ
LỚN TỪ DỊCH BỆNH
BMP kết quả kinh doanh Q2/2021 kém lạc quan so với kỳ vọng
- Đại dịch Covid-19 hoành hành khiến cho nhiều ngành nghề nói chung và ngành
sản xuất vật liệu xây dựng nói riêng gặp nhiều khó khăn, thành phần chuỗi cung
ứng đứt gãy khiến cho giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh cụ thể là giá bột
PVC đã tăng 2.8 lần so với năm 2020.
- BMP báo cáo KQKD Quý 2/2021 doanh thu thuần tăng 16,1% YoY đạt 1,452.3
tỷ; trong khi lợi nhuận ròng giảm mạnh 72.9% YoY xuống 41.8 tỷ. Biên lợi nhuận
gộp của BMP giảm mạnh từ 17.9% trong Quý 1/2021 và mức thông thường là
22-23% năm 2018-19 xuống 12.9% trong Quý 2/2021, do giá PVC tăng.
Quý Q3/2021 tiếp tục gặp khó khăn
- Theo ban lãnh đạo, Chỉ thị 16 đã thách thức các quy trình sản xuất và vận
chuyển hàng hóa cũng như tiêu thụ của công ty, cho đến nay một số nhà phân
phối của BMP đã gặp khó khăn trong việc hoàn thành các khoản thanh toán
bởi vì các hoạt động bán hàng và vận chuyển của công ty đều bị chậm lại. Đồng
thời với tình trạng các hoạt động xây dựng bị gián đoạn ở trong nước của một
số tỉnh/thành phố đã khiến cho sản lượng tiêu thụ của BMP giảm mạnh. Ban
lãnh đạo chia sẻ doanh thu của BMP trong Tháng 7 thấp ở mức 244 tỷ (-38,7%
YoY), trong đó sản lượng tiêu thụ giảm 46.2% YoY xuống còn 5,013 tấn. Doanh
thu tháng 8 của BMP ước tính giảm còn 1/7 so với tháng 7, Ban lãnh đạo ước
tính doanh thu thuần của BMP suy yếu chỉ còn 70-75 tỷ.
Rào cản phục hồi trong Q4/2021
- Sau những khó khăn do dịch COVID-19 về đứt gãy chuỗi cung ứng và gián
đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp đang rục rịch
chuẩn bị để sớm tái hoạt động khi dịch dần được kiểm soát. Tuy nhiên, những
vướng mắc về chính sách đang cản bước khôi phục hoạt động sản xuất của
nhiều doanh nghiệp. Người lao động quay trở lại tái sản xuất cũng gặp rào cản
về các vấn đề như xác nhận tiêm chủng.
RỦI RO ĐẦU TƯ
Bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh
- Sản lượng tiêu thụ tháng 7 giảm 50% so với cùng kì do phần lớn sản lượng
của BMP được tiêu thụ ở phía Nam nên bị ảnh hưởng nặng nề bởi chỉ thị 16
của chính phủ, việc phải đóng cửa hàng loạt nhà máy và chi phí hỗ trợ người
lao động trong mùa dịch cũng ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp.
Sức ép của giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh ảnh hưởng đến lợi nhuận
- Giá bột nhựa ghi nhận tăng kỉ lục vượt ngưỡng cao nhất vào năm 2015, trung
bình trong 2 tháng đầu năm 2021 đã tăng lên 1,085USD/tấn (tăng 25% so với
cùng kỳ), điều này gây nên sức ép rất lớn đối với chi phí sản xuất của doanh
nghiệp mà nhất là trong mùa dịch khi sản lượng tiêu thụ giảm mạnh.
ĐỊNH GIÁ
- EPS là 4,757 và P/E của các doanh nghiệp đầu ngành tương đương là 10
- Chỉ số P/B trung bình: 1.5; BV của BMP hiện tại: 28,180.
PP định giá

Phòng Phân tích

Kết quả

Tỉ trọng

P/E

47,570

50%

P/B

42,270

50%

Giá mục tiêu

44,920
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 6T ĐẦU NĂM
Chỉ tiêu
Doanh thu thuần

2Q.2021

2Q.2020

Thay đổi

1,452,317,364,216

1,250,876,969,617

16.10%

Lợi nhuận gộp

186,713,726,963

353,050,880,293

-47.11%

Chi phí bán hàng và quản lý

113,558,948,015

149,107,619,597

-28.84%

Chi phí tài chính

39,828,475,467

33,300,335,725

19.60%

Lợi nhuận trước thuế

52,270,788,599

192,949,722,605

-72.91%

Lợi nhuận sau thuế

41,833,119,838

154,582,946,515

-72.94%

- Kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của BMP không mấy khả quan, mặc dù doanh thu tăng trưởng dương
16% nhưng LNST của BMP lại giảm 73% so với cùng kỳ xuống còn 42 tỷ đồng trong quý II / 2021 do tỷ suất lợi nhuận
gộp giảm mạnh vì chi phí đầu vào tăng mạnh.
- Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống mức thấp kỷ lục 13%, so với 28% trong quý II / 2020 do chi phí đầu vào tăng mạnh.
Giá vốn PVC trung bình tăng xấp xỉ 107% YoY và 23% YoY trong Quý 2 năm 2021, cao hơn nhiều so với mức tăng
giá đã điều chỉnh. Công ty duy trì ổn định lượng hàng tồn kho từ 1,5-2 tháng phục vụ cho hoạt động sản xuất.
GÓC NHÌN KỸ THUẬT

- Từ đầu năm cho đến hết tháng 9 năm nay, cổ phiều BMP luôn dao động trong biên độ giá từ 53,000 – 64,000. Cổ
phiếu chỉ đạt mốc giá cao nhất 64,000 vào đầu tháng 3. Khi thị trường chung bước vào giai đoạn tăng giá từ tháng
3/2021,cổ phiếu BMP đã thể hiện độ lệch nhịp so với thị trường chung khi tính tới thời điểm hiện tại tỉ lệ tăng trưởng
của VN-Index đạt 13% trong khi giá cổ phiếu BMP đã giảm 17%. Cổ phiếu không có động lực từ dòng tiền, khối lượng
giao dịch luôn thấp hơn trung bình 20 phiên gần nhất. Các chỉ báo RSI luôn duy trì ở mức trung tính – yếu, MACD ở
phân kì âm và không có dấu hiệu cắt lên. Diễn biến cổ phiếu BMP vẫn đang trên đường đi tìm đáy mới và vẫn chưa
có dấu hiệu dòng tiền quay lại.
SBS NHẬN ĐỊNH
- BMP là một trong số những doanh nghiệp vật liệu bị ảnh hưởng bởi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao cũng như mức
tiêu thụ sụt giảm trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Về hoạt động sản xuất, doanh nghiệp vẫn có đủ hàng tồn kho đáp
ứng nhu cầu tiêu thụ. Tuy nhiên đối với chính sách đầu tư công được thúc đẩy thời gian gần đây, nhiều dự án của
doanh nghiệp vẫn trong trạng thái chậm trễ, do năm nay đầu tư công chỉ tập trung cho giao thông nên các sản phẩm
nhựa Bình Minh không được tiêu thụ nhiều.
- Giá cổ phiếu đang ở mức đáy mới cho thấy sự lệch nhịp với VN-Index. Do tác động của dịch bệnh kéo dài khiến công
suất của các nhà máy giảm khoảng 20 – 50%, chúng tôi dự đoán kết quả kinh doanh của Nhựa Bình Minh có thể chạm
đáy trong Quý III năm nay. Với những khó khăn trong ngắn hạn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt, cùng với việc dự
báo về tình hình dịch bệnh sẽ còn kéo dài nên chúng tôi thay đổi khuyến nghị từ trung lập sang khuyến nghị Bán. Giá
tham chiếu BMP ngày 1/10/2021 là 52,800 đang cao hơn 17.5% so với định giá.
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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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Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Thương Tín
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP HCM, Việt Nam
Tel: +84 (8) 6268 6868

Fax: +84 (8) 6255 5957

www.sbsc.com.vn
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