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CTCP GỖ AN CƯỜNG (ACG) ─ CẬP NHẬT 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND49.300 VND68.300       4,05% KHẢ QUAN Công nghiệp 

 
 
 

 

 
  

Đà tăng trưởng chậm lại trong 2023-24 

 Chúng tôi cho rằng đà tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2023-24 sẽ 

giảm tốc do nhu cầu nội địa suy yếu, điều này đã được phản ánh vào giá. 

 ACG luôn duy trì lượng tiền mặt lớn và tỉ lệ nợ vay thấp. Điều này sẽ giảm 

thiểu rủi ro tăng lãi suất và biến động tỷ giá. 

 Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 68.300 đồng/cp. 

Tóm tắt Q3/22: Doanh thu tăng mạnh với biên lợi nhuận gộp cải thiện 
DT Q3/22 ghi nhận mức tăng trưởng 137% svck lên 1.076 tỷ đồng nhờ mức 
tăng 204% svck từ mảng nội địa (chiếm 85% trên tổng doanh thu). Biên LN gộp 
tăng 5,9 điểm % svck nhờ 1) tăng giá bán và lợi thế kinh tế nhờ quy mô và 2) 
biên LN gộp của mảng xuất khẩu tăng 6,2 điểm % svck do các loại chi phí ban 
đầu để thu hút khách hàng đang dần được loại bỏ. LN ròng Q3/22 tăng 182% 
svck đạt 166 tỷ đồng kéo theo LN ròng trong 9T22 tăng 50% svck, phù hợp với 
dự phóng của chúng tôi. 
Phụ thuộc vào biên LN gộp 
Giá ván gỗ trong Q3/22 đạt 3,9 USD/tấm (-20,2% svck) do nhu cầu thị trường 
thế giới suy yếu. Chúng tôi cho rằng giá ván gỗ - nguyên liệu đầu vào chính của 
ACG sẽ vẫn duy trì ở mức thấp trong khoảng 3,7 USD/tấm-4,0 USD/tấm do lực 
cầu nội địa giảm và do thị trường bất động sản đang trong tình trạng thiếu ổn 
định. Do đó, chúng tôi dự phóng giá ván gỗ giảm 5% svck trong năm 2023.  Với 
chiến lược phủ sóng toàn bộ 63 tỉnh thành trong Q3/23, chúng tôi kỳ vọng ACG 
sẽ giao dịch với giá bán bình quân thấp hơn (-8% svck) để phù hợp với các 
thành phố nhỏ, do đó biên LN giảm nhẹ 0,5 điểm svck xuống 28,2% trong 2023. 
Biên LN gộp được kỳ vọng sẽ tăng trở lại trong năm 2024 lên 28,6% bởi 1) thị 
trường bất động sản phục hồi và 2) khả năng kiểm soát lạm phát tại các thị 
trường xuất khẩu chính như Mỹ và EU. 
Thị trường BĐS nhà ở ảm đạm giảm triển vọng trung hạn của ACG 
Chúng tôi nhận thấy những khó khăn ngày càng gia tăng đè nặng lên ngành 
BĐS nhà ở trong nước do (1) thắt chặt các khoản vay ngân hàng và giám sát 
chặt chẽ hơn trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp; (2) lãi suất thế chấp 
tăng sẽ cản trở quyết định mua nhà ở của người dân. Ngoài ra, tình hình lạm 
phát cao cũng sẽ giảm nhu cầu đồ nội thất gia đình tại Mỹ, thị trường xuất khẩu 
chính của ACG (chiếm khoảng 15% tổng doanh thu). Do đó, chúng tôi dự phóng 
DT và LN trong năm 2023 lần lượt tăng 9,5% và 5,7% svck. 
Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 68.300 đồng/cp 
Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu xuống 16,8% sau khi giảm EPS trong 
2023-24. Chúng tôi vẫn đánh giá cáo ACG bởi LN tăng trưởng tích cực trong 
giai đoạn 2023-2024 và có lượng tiền mặt lớn. Chúng tôi nhận thấy ACG không 
chịu rủi ro lớn về tỷ giá do khoảng 70% nguyên liệu đầu vào được mua từ các 
đối tác trong nước, phần chi phí đầu vào còn lại có thể được bù đắp bởi 15% 
doanh thu xuất khẩu. Động lực tăng giá là nhu cầu vật liệu xây dựng nội địa cao 
hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá là những thay đổi về thuế quan và chính sách xuất  
khẩu gỗ của các thị trường có thể ảnh hưởng đến mảng xuất khẩu. 

 

Ngày 02/11/2022 

 

Triển vọng ngắn hạn: Tích cực 

Triển vọng dài hạn: Tích cực 

Định giá:  Tích cực 

 
Consensus*: Mua:2  Giữ:0  Bán:0 

Giá mục tiêu/Consensus: -14,2% 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 Giảm EPS giai đoạn 2023-2024 xuống 
13,4%/10,2% 
 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 76.027 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 47.300 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 4.549tr 

Thị giá vốn (tỷ VND) 6.425 

Free float (%) 48 

P/E trượt (x) 14,9 

P/B hiện tại (x) 1,78 

 

Cơ cấu sở hữu 

Công ty TNHH Đầu tư NC Việt Nam 50,2% 

Sumitomo Forestry Singapore Ltd 19,7% 

Whitlam Holding Pte.Ltd 18,1% 

Khác 12,0% 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

 
 

 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Tổng quan tài chính (VND) 12-21A 12-22E 12-23E 12-24E

Doanh thu thuần (tỷ) 3.294 4.178 4.575 5.255

Tăng trưởng DT thuần (12,3%) 26,9% 9,5% 14,9%

Biên lợi nhuận gộp 27,2% 28,9% 28,2% 28,6%

Biên EBITDA 20,7% 22,3% 21,4% 21,0%

LN ròng (tỷ) 451 617 652 758

Tăng trưởng LN ròng (8,3%) 36,8% 5,7% 16,2%

Tăng trưởng LN cốt lõi (8,3%) 36,8% 5,7% 16,2%

EPS cơ bản 3.308 4.525 4.782 5.559

EPS điều chỉnh 3.289 4.253 4.495 5.225

BVPS 27.689 30.699 31.414 32.300

ROAE 12,4% 15,5% 15,4% 17,4%

 

 

 
 

71,0

82,429

93,857

105,286

116,714

128,143

139,571

151,0

44000,0

49000,0

54000,0

59000,0

64000,0

69000,0

74000,0

79000,0

Giá điều chỉnh So với chỉ số HNX (Bên phải)

100

200

300

11-21 01-22 03-22 05-22 07-22 09-22

V
o
l t

h

 

Chuyên viên phân tích: 

 
Nguyễn Đức Hảo 

hao.nguyenduc@vndirect.com.vn 
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ĐÀ TĂNG TRƯỞNG CHẬM LẠI TRONG 2023-24 

Luận điểm đầu tư 

Chúng tôi ưa thích ACG vì: 

 Chúng tôi đánh giá ACG là một công ty có nền tảng tài chính vững chắc 
khi đối mặt với những khó khăn về lãi suất và tỷ giá hối đoái. Bảng cân 
đối kế toán của ACG đang ở mức tốt với Nợ vay/VCSH thấp (36%), rủi 
ro tỷ giá thấp do 70% nguyên liệu của ACG được mua từ các đối tác 
trong nước. 

 Chúng tôi cho rằng triển vọng doanh thu mảng xuất khẩu trong dài hạn 
của ACG (giai đoạn 2023-2025) sẽ tích cực do trong Q2/22, ACG đã 
ký hợp tác với công ty bất động sản tại Mỹ của Sumitomo – một đối tác 
chiến lược của ACG – sẽ thúc đẩy DT xuất khẩu của ACG trong tương 
lai từ giai đoạn 2023-25. 

 Ngày 10/10, ACG chính thức chuyển từ sản UPCOM sang niêm yết 
trên HOSE. Chúng tôi kỳ vọng việc chuyển sàn từ UPCOM sang HOSE 
sẽ giúp ACG cải thiện thanh khoản và thu hút sự quan tâm lớn từ các 
nhà đầu tư, đặc biệt là các quỹ đầu tư nước ngoài. 

 Chúng tôi dự phóng lợi nhuận của ACG sẽ tăng trưởng 5,7%/16,2% 
trong giai đoạn 2023-24. 

 

Duy trì khuyến nghị Khả Quan với giá mục tiêu thấp hơn, 68.300 đồng/cp 

Chúng tôi giảm dự phóng EPS trong giai đoạn 2023-24 23,4%/10,2% so với dự 
báo trước đó do nhu cầu nội địa suy yếu và không có đóng góp từ mảng ván gỗ 
MDF. Chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu xuống 16,8% sau khi hạ EPS giai 
đoạn 2023-2024. Chúng tôi vẫn đánh giá cao ACG nhờ lợi nhuận tăng trưởng 
tích cực trong 2023-2024 cùng với lượng tiền mặt ròng tốt và rủi ro lãi suất thấp. 
Chúng tôi nhận thấy rủi ro tỷ giá sẽ không ảnh hưởng nhiều đối với ACG do 
70% nguyên liệu đầu vào được mua từ các đối tác trong nước và phần chi phí 
đầu vào còn lại được bù đắp bởi 15% doanh thu xuất khẩu. 

Động lực tăng giá là nhu cầu vật gỗ nội thất nội địa cao hơn dự kiến. Rủi ro giảm 
giá là những thay đổi về thuế quan và chính sách xuất khẩu gỗ của các thị 
trường xuất khẩu có thể ảnh hưởng đến mảng xuất khẩu của ACG. 

Hình 1: Chiết khấu dòng tiền (FCFF) 

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH  

 

 

 

 

 

            5.830 

Giá trị hiện tại của giá trị doanh nghiệp năm cuối mô hình (tỷ đồng) 2.637            

Giá trị doanh nghiệp (tỷ đồng) 8.467            

Nợ ròng (tỷ đồng) 853               

Giá trị vốn (tỷ đồng) 9.320            

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (triệu cp) 136               

Giá trị cổ phiếu (đồng) 68.328           

WACC 12,1%

Chi phí vốn 13,9%

Tăng trưởng dài hạn 1,0%

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do (tỷ đồng)
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Hình 2: Định giá theo phương pháp DCF- Dòng tiền tự do trong Doanh nghiệp (Đơn vị: tỷ đồng) 

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 3: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành (Dữ liệu ngày 31/10/2022) 

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG 

 

Việc chuyển sàn giao dịch từ UPCOM sang HOSE có thể sẽ giúp cổ phiếu 
cải thiện thanh khoản giao dịch 

Ngày 25/08/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) 
vừa có quyết định chấp thuận niêm yết cho ACG. Theo đó, toàn bộ 135.846.122 
cổ phiếu ACG của công ty đã được chấp thuận niêm yết trên HOSE. Vào ngày 
10/10, ACG đã chính thức chuyển từ UPCOM và niêm yết trên HOSE. Chúng 
tôi kỳ vọng việc chuyển sàn từ UPCOM sang HOSE sẽ giúp ACG cải thiện thanh 
khoản và thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư, đặc biệt là các quỹ đầu tư 
nước ngoài. 

Hình 4: Diễn biến giá cổ phiếu sau khi niêm yết trên sàn HOSE 

 
   Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH 

 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

EBIT 605        628        743        895        1.217      1.303      1.254      1.312      1.372      1.595     1.664     

Khấu hao 162        165        169        173        176        180        184        188        192        36          36          

Đầu tư tài sản cố định (35)         (36)         (36)         (37)         (38)         (38)         (39)         (40)         (41)         (42)         (43)         

Thay đổi vốn lưu động (180)       (286)       347        (98)         (174)       147        9            (146)       (31)         (33)         (22)         

Dòng tiền tự do 551        472        1.223      933        1.181      1.592      1.408      1.314      1.492      1.556     1.636     

Chi phí thuế (130)       (138)       (160)       (188)       (247)       (264)       (257)       (269)       (281)       (320)       (334)       

Dòng tiền tự do doanh nghiệp 421        334        1.063      744        935        1.328      1.151      1.046      1.212      1.236     1.302     

Giá trị năm cuối mô hình 9.690     

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do 421        298        846        528        592        751        580        470        486        442        416        

Giá trị hiện tại của giá trị năm cuối mô hình 2.637     

Công ty Mã Giá mục tiêu Khuyến nghị Vốn hóa ROE (%) ROA (%)

Nội tệ Triệu USD Trượt 2022 Hiện tại 2022 Trượt 2022 2022 2022

Dongwha Enterprise Co Ltd 025900 KS na na 1.490,5     33,5 23,3 2,0 1,8 12,8 11,8 9,0 2,3

GoldenHome Living Co Ltd 603180 CH na na 445,5       11,6 11,3 1,4 1,2 7,3 5,6 14,7 8,4

Guangzhou Holike Creative Home Co Ltd 603898 CH na na 476,5       57,9 7,8 1,0 0,9 7,2 6,0 2,3 1,1

Guangdong Piano Customized Furniture Co Ltd 002853 CH na na 383,3       12,3 na 2,1 1,8 8,3 7,4 10,2 3,2

Jiangsu Tongrun Equipment Technology Co Ltd 002150 CH na na 292,3       15,0 na na na 6,9 na na na

Fibreboard Industry Tbk PT OFII  IJ na na 99,8         17,6 na 1,5 1,4 7,4 na na na

Century Plyboards India Ltd CPBI IN na na 161,2       44,7 33,5 na na 7,9 na 23,0 15,4

Trung bình 27,5 19,0 1,6 1,4 8,3 7,7 11,8 6,1

Trung vị 17,6 17,3 1,5 1,4 7,4 6,7 10,2 3,2

CTCP Gỗ An Cường ACG VN 68.300         Khả quan 390,2 14,3 10,4 1,7 1,4 16,0 13,0 15,5 11,8

P/E (x) P/B (x) EV/EBITDA

Giá đóng cửa 

ngày đầu niêm 

yết trên HOSE 

(đồng/cp)

Giá đóng cửa sau 

2 tháng niêm yết 

(đồng/cp) Thay đổi

KLGD trung bình 

2 tháng trước 

khi niêm yết (cổ 

phiếu)

KLGD trung bình 

2 tháng sau khi 

niêm yết (cổ 

phiếu) Thay đổi

HVN 31.317                  34.206                  9,2% 1.176.043           1.119.980           -4,8%

POW 14.882                  15.836                  6,4% 1.271.602           2.871.376           125,8%

BCM 32.661                  38.396                  17,6% 29.424               107.421              265,1%

LPB 9.064                   11.343                  25,1% 14.363.924         11.986.187         -16,6%

GEX 15.133                  17.873                  18,1% 3.351.649           2.375.644           -29,1%

GVR 10.508                  11.540                  9,8% 621.816              1.180.208           89,8%
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Tóm tắt KQKD Q3/22: Doanh thu tăng mạnh với biên lợi nhuận gộp cải 

thiện 

Hình 5: So sánh KQKD Q3/22 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Hình 6: Tỷ lệ D/E của ACG  Hình 7:  Dòng tiền của ACG (tỷ đồng) 

 

 

 
   Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH  Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH 

 

Tại thời điểm cuối Q3/22, ACG có bảng cân đối kế toán lành mạnh với tiền mặt 
ròng (6.484 đồng/cổ phiếu) và tỷ lệ nợ vay/VCSH thấp (36%), giúp giảm thiểu 

Tỷ đồng Q3/21 Q3/22 svck (%) 9T21 9T22 svck (%)

Hoàn 

thành (%) 

dự phóng

Doanh thu 497            1.176     136,6% 2.206  3.091      40,1% 68,2%

Nội địa 376            1.044     177,7% 1.830  2.652     44,9% 69,0%

Doanh thu nội địa tăng 177,7% svck và 18% so với 

quý trước nhờ mức nền thấp trong Q3/21 và nhu 

cầu gia tăng từ thị trường bất động sản và đồ nội 

thất gia đình. Quý 3 và quý 4 thường là mùa cao 

điểm của ngành đồ gỗ nội thất.

Xuất khẩu 121            132       9,1% 376    440        17,0% 63%
Doanh thu xuất khẩu tăng 9,1% svck nhưng giảm 

22% so với quý trước trong Q3/22 do nhu cầu từ 

Mỹ suy yếu.

LN gộp 118 330        179,7% 604     908        50,3% 77,7%

Biên LN gộp 23,7% 29,6% +5,9 điểm % 27,4% 29,4% +2,0 điểm %

Biên LN gộp tăng 2,0 điểm % trong 9T22 nhờ giá 

bán cao hơn và lợi thế kinh tế theo quy mô - đặc 

biệt là đối với mảng xuất khẩu. Bên cạnh đó, ACG 

đã vượt qua giai đoạn tạo ra các sản phẩm bán thử 

và các chi phí ban đầu để thu hút khách hàng dần 

được loại bỏ.

Biên EBITDA 20,9% 20,2% -0,7 điểm % 19,3% 19,8% +0,5 điểm %

Chi phí bán hàng (66) (137) 107,6% (210) (226) 7,6% 47,9%

Chi phí QLDN (15) (36) 140,0% (57) (63) 10,5% 49,6%

Thu nhập tài chính 41 37 -9,8% 117 125 6,8%
Được thúc đẩy bởi thu nhập từ cổ tức từ Công ty 

TNHH Bất động sản Thắng Lợi, trong đó ACG sở 

hữu 13%.

LN trước thuế 71 201        183,1% 358 542        51,4% 76,4%

LN ròng 59 166        181,4% 296 445        50,3% 76,1%

Chi phí nhân công trong chi phí bán hàng & QLDN 

tăng 29,6% svck trong Q3/22 do ACG đã thúc đẩy 

doanh thu xuất khẩu vốn đòi hỏi chi phí nhân công 

file:///C:/Users/hao.nguyenduc/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 

 
 

 

 

VNDIRECT RESEARCH 

www.vndirect.com.vn  5 

một phần rủi ro do lãi suất cho vay tăng và hỗ trợ cho việc mở rộng hoạt động 
kinh doanh của công ty. ACG đã duy trì dòng tiền dương từ hoạt động kinh 
doanh trong 3 năm qua cho phép công ty chia cổ tức ở mức 20%/năm. 

Hiện tại, ACG không có khoản vay bằng USD và 70% nguyên liệu đầu vào được 
mua từ các đối tác trong nước giúp giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá. 

 

Triển vọng 2023-2024: Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ròng của ACG sẽ lấy 
lại đà tăng trưởng vào năm 2024 nhờ sự phục hồi của thị trường bất động 
sản 

Chúng tôi dự báo tăng trưởng doanh thu nội địa năm 2023 có xu hướng 
giảm do công trình xây dựng nhà ở không cao 

Chúng tôi nhận thấy nhu cầu BĐS, đặc biệt là các BĐS cao cấp, tích trữ và đầu 
cơ, vẫn gặp khó khăn trong nửa cuối 2022 do tín dụng vào các loại hình này 
hạn chế. Bên cạnh đó, chúng tôi quan sát phân khúc trung cấp và bình dân có 
thể bị ảnh hưởng bởi lạm phát chi phí đẩy và lãi suất gia tăng. Tuy nhiên, chúng 
tôi cho rằng nhu cầu ở những phân khúc này có thể vượt qua các áp lực trên 
trong nửa cuối 2022, do nguồn cung mới phân khúc này hạn chế và nhu cầu ở 
thực vẫn cao. Từ đó, chúng tôi dự báo doanh số ký bán của top 5 doanh nghiệp 
BĐS trong danh mục của chúng tôi có thể thụt lùi còn 88.600 tỷ đồng trong nửa 
cuối 2022, so với 159.400 tỷ đồng trong 6 tháng đầu 2022. 

Tuy nhiên, ACG đang có kế hoạch phát triển thị phần ra các tỉnh nhỏ với mục 
tiêu mở rộng 63 tỉnh thành trong Q3/23. Tính đến đầu quý 4 năm 2022, ACG có 
khoảng 60 showroom tại 51 tỉnh thành. Do đó, chúng tôi dự báo doanh thu nội 
địa sẽ tăng trưởng 5,4% svck trong năm 2023 nhờ mở rộng thị phần. Nhìn 
chung, chúng tôi giảm dự báo doanh thu nội địa năm 2023 của ACG xuống 
12,7% so với dự báo trước đó.   

Hình 8: Cơ cấu doanh thu của ACG trong 9T22  Hình 9: Chúng tôi kỳ vọng doanh số ký bán sẽ giảm trong 6 tháng cuối 
năm 2022 sau khi lạm phát gia tăng và tăng lãi suất dự kiến 

 

 

 
Nguồn: ACG, VNDIRECT RESEARCH  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

     

Lạm phát cao có thể ảnh hưởng đến nhu cầu về đồ nội thất ở Mỹ 

Lạm phát tại Mỹ vẫn tăng cao trong tháng 8/2022 mặc dù giá khí đốt đã giảm do 
giá của các hàng hóa và dịch vụ khác tiếp tục tăng cao. CPI của Mỹ tăng 8,3% 
svck trong tháng 8 năm 2022, so với 8,5% svck  trong tháng 7.  

Ngoài ra, giá nhà ở Mỹ vẫn tiếp tục tăng mặc dù tỷ lệ thế chấp cao và nguồn 
cung nhà ở tăng-những yếu tố thường gây ra giảm giá nhà. Theo Hiệp hội Môi 
giới Bất động sản Quốc gia (NAR), giá bán nhà trung bình đã đạt mức cao kỷ 
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lục 413.800 USD trong tháng 6/22 trước khi giảm nhẹ vào tháng 7 xuống 
403.800 USD. Chúng tôi cho rằng lạm phát cao và giá nhà ở Mỹ sẽ ảnh hưởng 
đến nhu cầu mua nhà của người Mỹ. Do đó, chúng tôi dự báo giảm doanh thu 
xuất khẩu năm 2022/23 xuống 2,2%/9,1% so với dự phóng trước đó. 

Hình 10: CPI và giá nhà vẫn ở mức cao trong tháng 8 năm 2022 

 
   Nguồn: Bloomberg, Census,VNDIRECT RESEARCH 

  

Chúng tôi kì vọng biên LN gộp của ACG sẽ phục hồi vào năm 2024 

Giá ván gỗ trong Q3/22 đạt 3,9 USD/ tấm (-20,2% svck) do nhu cầu thị trường 
thế giới suy yếu. Chúng tôi cho rằng giá ván gỗ - nguyên liệu đầu vào chính của 
ACG sẽ vẫn duy trì ở mức thấp trong khoảng 3,7 USD/tấm-4,0 USD/tấm do lực 
cầu nội địa giảm và do thị trường bất động sản đang trong tình trang thiếu ổn 
định. Do đó, chúng tôi dự báo giá ván gỗ sẽ giảm 5% svck trong năm 2023.  Với 
chiến lược phủ sóng toàn bộ 63 tỉnh thành trong Q3/23, chúng tôi phóng ACG 
sẽ giao dịch với giá bán bình quân thấp hơn (-8% svck) để phù hợp với các 
thành phố nhỏ, do đó biên LN giảm nhẹ 0,5 điểm svck xuống 28,2% trong 2023. 
Chúng tôi kỳ vọng biên LN gộp của ACG sẽ phục hồi trong năm 2024 nhờ 1) thị 
trường bất động sản phục hồi và 2) lạm phát được kiểm soát tại các thị trường 
xuất khẩu chính như Mỹ và EU. Chúng tôi dự báo biên lợi nhuận gộp của ACG 
sẽ tăng 0,4%svck, đạt 28,6% trong 2024 

Hình 11: Dự báo biên lợi nhuận gộp của ACG sẽ đạt 28,6% trong năm 2024 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 
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Mở rộng mảng xuất khẩu nhờ hợp tác với Sumitomo Forestry 

Trong Q2/22, ACG đã ký kết hợp tác với Sumitomo Forestry America, một tập 
đoàn về nhà ở và sản phẩm gỗ và là công ty con có 100% vốn của Công ty 
TNHH Sumitomo Forestry. Theo đó, ACG sẽ là nhà cung cấp toàn bộ đồ nội 
thất cho các dự án mà Sumitomo Forestry America đầu tư vào thị trường Mỹ từ 
năm 2022 trở đi. Theo ông Lê Đức Nghĩa-Chủ tịch ACG, hợp tác với Sumitomo 
Forestry America sẽ hỗ trợ doanh thu xuất khẩu của ACG, tăng từ 30 triệu USD 
lên 50 triệu USD mỗi năm. Do đó, chúng tôi dự phóng doanh thu trong mảng 
xuất khẩu của ACG sẽ đạt tăng trưởng kép 25,8% trong giai đoạn 2022-2025 

Điều chỉnh dự phóng LN 2022-2023 

Chúng tôi thay đổi dự phóng về kết quả kinh doanh của ACG như sau: 

 Chúng tôi dự phóng giảm doanh thu nội địa năm 2022/23 xuống 
8,9%/12,7% so với dự báo trước đó do nhu cầu thị trường bất động sản 
suy yếu. 

 Chúng tôi giảm dự phóng doanh thu xuất khẩu năm 2022/23 là 
2,2%/9,1% do lạm phát cao và giá nhà tại Mỹ. 

 Chúng tôi loại bỏ doanh thu ván gỗ MDF trong dự phóng vào năm 2023. 
Trong ĐHCĐ 2022, ACG đang xem xét việc hoãn xây dựng nhà máy 
ván MDF do ngành đang dư cung và khả năng sinh lời thấp. 

 Chúng tôi tăng dự báo biên lợi nhuận gộp trong năm 2022/23 khoảng 
3,1 điểm %/1,6 điểm % chủ yếu do 1) biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu 
năm 2022 cao hơn so với kỳ vọng của chúng tôi, 2) chuyển giá nguyên 
vật liệu tăng cao đến khách hàng và 3) cải thiện phần mềm quản lý nhân 
viên. 

 Chúng tôi tăng doanh thu từ hoạt động tài chính trong năm 2022/23 
thêm 4,8%/9,5% so với dự phóng trước đó nhờ khoản đầu tư dài hạn 
từ Thắng Lợi Group và Center Hill. 

Do đó, chúng tôi điều chỉnh dự phóng tăng lợi nhuận ròng năm 2022 lên 5,5% 
và giảm lợi nhuận ròng năm 2023 xuống 13,4%. 

Hình 12: Thay đổi trong dự phóng năm 2022-2023 (tỷ đồng) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo công ty 

 

 

2021

Tỷ đồng Cũ Mới % thay đổi Cũ Mới % thay đổi

Doanh thu thuần    3.294     4.535      4.178 -7,9%       5.803              4.575 -21,2%

Nội địa    2.786     3.841      3.499 -8,9%       4.310              3.763 -12,7%

Xuất khẩu        508        694         679 -2,2%           893                  812 -9,1%

Ván MDF           600                     -   

LN gộp    1.453 1169 1189 1,7% 1544 1290 -16,5%

Biên LN gộp (%) 27,2% 25,8% 28,9% +3.1  điểm % 26,6% 28,2% +1.6 điểm %

Thu nhập tài chính 154 169 177 4,8% 186 204 9,5%

Chi phí bán hàng      (384)      (472)       (474) 0,5%         (604)                (519) -14,0%

Chi phí QLDN      (100)      (127)       (130) 2,0%         (162)                (142) -12,5%

LN trước thuế        546 709 747 5,4% 921 790 -14,2%

LN ròng        451        585         617 5,5%           753                  652 -13,4%

EPS (VND)    3.430     4.449      4.693 5,5%       5.726              4.960 -13,4%

2022 2023
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  Nguồn: VND RESEARCH 
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-21A 12-22E 12-23E

Doanh thu thuần 3.294 4.178 4.575

Giá vốn hàng bán (2.398) (2.969) (3.286)

Chi phí quản lý DN (100) (130) (142)

Chi phí bán hàng (384) (474) (519)

LN hoạt động thuần 412 605 628

EBITDA thuần 527 767 794

Chi phí khấu hao (115) (162) (165)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 412 605 628

Thu nhập lãi 154 177 204

Chi phí tài chính (24) (41) (49)

Thu nhập ròng khác 4 6 7

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 546 747 790

Thuế (95) (130) (138)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 451 617 652

Thu nhập trên vốn 451 617 652

Cổ tức phổ thông (105) (314) (350)

LN giữ lại 346 303 302

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-21A 12-22E 12-23E

Tiền và tương đương tiền 99 295 497

Đầu tư ngắn hạn 1.528 1.451 1.306

Các khoản phải thu ngắn hạn 619 703 707

Hàng tồn kho 1.380 1.671 1.363

Các tài sản ngắn hạn khác 25 52 156

Tổng tài sản ngắn hạn 3.651 4.172 4.030

Tài sản cố định 536 408 276

Tổng đầu tư 275 514 512

Tài sản dài hạn khác 521 401 649

Tổng tài sản 4.983 5.495 5.468

Vay & nợ ngắn hạn 567 627 458

Phải trả người bán 289 297 301

Nợ ngắn hạn khác 340 381 421

Tổng nợ ngắn hạn 1.197 1.305 1.179

Vay & nợ dài hạn 0 0 0

Các khoản phải trả khác 10 3 4

Vốn điều lệ và 877 1.364 1.364

LN giữ lại 1.457 1.270 1.359

Vốn chủ sở hữu 3.777 4.187 4.285

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 4.983 5.495 5.468

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-21A 12-22E 12-23E

LN trước thuế 546 747 790

Khấu hao 115 162 165

Thuế đã nộp (95) (130) (138)

Các khoản điều chỉnh khác (139) 160 (145)

Thay đổi VLĐ (392) (329) 292

LC tiền thuần HĐKD 35 611 964

Đầu tư TSCĐ (13) (35) (36)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0 0 0

Các khoản khác 129 177 204

Thay đổi tài sản dài hạn khác (289) (167) (429)

LC tiền từ HĐĐT (173) (25) (261)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 30 0 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ

Tiền vay ròng nhận được 258 22 (50)

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 (98) (101)

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (105) (314) (350)

LC tiền thuần HĐTC 184 (390) (501)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 53 99 295

LC tiền thuần trong năm 46 196 202

Tiền & tương đương tiền cuối kì 99 295 497

Các chỉ số cơ bản

12-21A 12-22E 12-23E

Dupont

Biên LN ròng 13,7%             14,8%         14,3%         

Vòng quay TS 0,70                0,80            0,83            

ROAA 9,6%              11,8%         11,9%         

Đòn bẩy tài chính 1,29                1,32            1,29            

ROAE 12,4%             15,5%         15,4%         

Hiệu quả

Số ngày phải thu 58,8                52,9            47,9            

Số ngày nắm giữ HTK 210,1              205,4          151,4          

Số ngày phải trả tiền bán 44,0                36,5            33,5            

Vòng quay TSCĐ 5,61                8,85            13,37          

ROIC 10,4%             12,8%         13,8%         

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 3,1                 3,2             3,4             

Khả năng thanh toán nhanh 1,9                 1,9             2,3             

Khả năng thanh toán tiền mặt 1,4                 1,3             1,5             

Vòng quay tiền 224,9              221,8          165,9          

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần (12,3%)            26,9%         9,5%          

Tăng trưởng LN từ HĐKD (11,9%)            46,8%         3,9%          

Tăng trưởng LN ròng (8,3%)             36,8%         5,7%          

Tăng trưởng EPS (8,3%)             36,8%         5,7%          

file:///C:/Users/hao.nguyenduc/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 

 
 

 

 

VNDIRECT RESEARCH 

www.vndirect.com.vn  9 

 

 

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

jfv 

 

 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch 
phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu 
rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 giajfv 

 

 

  
 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 
báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn 
giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của 
công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách 
nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và 
các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. 
VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 
Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa 
đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 
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