
TÂM ĐIỂM ĐẦU TƯ: BWE (HSX) 

CTCP Nước - Môi trường Bình Dương  

ĐIỂM NHẤN CƠ BẢN 

 BWE Là 1 trong 5 công ty phân phối nước sạch lớn nhất Việt Nam với công suất 

300.000m3/ ngày. Thời gian tới nhu cầu tăng tiêu thụ nước sạch sẽ tăng trường tích cực 

khi nhu cầu tiêu thụ nước bình quân tăng từ 100 m3/người lên 120m3/ người cùng với mật 

độ bao phủ cấp nước theo quy hoạch tăng  từ 71% lên 80%. Làn sóng FDI từ Trung Quốc 

dịch chuyển sang Việt Nam tăng cũng làm tăng nhu cầu sử dung nước  khu vực công 

nghiệp. 

 BWE duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức cao đạt 51% nhờ tỷ lệ thất thoát nước thấp nhất cả 

nước ở mức 5,75% (trung bính 23%).  

 Giá bán nước có xu thế tăng ổn định trong mức  5% mỗi năm từ 2017 đến 2022. 

 Sau khi nhà máy nước Tân Hiệp được nâng cấp trong năm 2020, công suất sản xuất 

nước sạch của BWE sẽ đạt mức 100.000 m3/ ngày đêm và nhà máy nước Nam Tân Uyên 

công suất 30.000m3/ ngày đêm giúp  tổng công suất có thể tăng tới 30% 

 Hoạt động xử lý rác cũng là điểm sáng trong thời gian tới khi BWE có kế hoạch tăng công 

suất mảng xử lý phân bón 840 tấn/ ngày lên 1.680 tấn/ngày, công suất đốt rác 200 tấn /
ngày. Bên cạnh đó, nhu cầu xử lý rác công nghiệp tăng mạnh từ các nhà máy giấy, dệt, xi 
măng cho thấy tiềm năng tới từ hoạt động xử lý rác thải. 

RỦI RO ĐẦU TƯ 

 Đại dịch COVID–19 sẽ khiến nhiều doanh nghiệp bị đình trệ sản xuất do đó làm giảm nhu 

cầu sử dụng nước.  

 Tỷ lệ nợ vay/tts cao (trên 40%) với trên 630 tỷ đồng là tiền vay bằng EUR và USD làm 

tăng gánh nặng chi phí tài chính và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty 

 Giá bán nước của Công ty là do UBND tỉnh Bình Dương quyết định và theo lộ trình 5 năm 

từ 2018-2022, trong khi yếu tố nguyên vật liệu đầu vào biến động hàng năm sẽ ảnh hưởng 

đến biên lợi nhuận gộp của công ty. 

ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT 

 Cổ phiếu đang giao dịch với xu hướng giảm  

sau khi giá chạm MA50 ở khu vực 19.3  

 Mức hỗ trợ gần nhất ở 17.7(Ma20). 

 Chỉ báo RSI hiện đang ở mức 56.8 với xu 

hướng đi lên cho thấy cổ phiếu đang bắt đầu 

xu hướng tăng mới. 

Mã cổ phiếu Ngành SLCP lưu hành Giá (23/04/2020) P/E  P/B  

BWE  Nước, chất thải và các hệ 

thống khác  

150.000.000  19.150 7,24 1,27 

ĐÁNH GIÁ: KHẢ QUAN 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Vùng giá mua kỳ vọng:  

17.000 – 17.700 

Vùng giá bán kỳ vọng: 

22.000 

Ngưỡng cut-loss:             <16.000 

(đơn vị: đồng/cổ phiếu) 

Thời gian nắm giữ: 

3 tháng 

Lợi nhuận dự kiến:  

30% 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, mà chúng tôi có thể cập nhật bằng nỗ lực tối đa của 
mình. Do vậy, báo cáo chỉ nhằm mục đích tham khảo và chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của thông tin. Trong thực tế, giao dịch 
có thể phát sinh tùy theo thỏa thuận của các bên mua/bán và chúng tôi không chịu trách nhiệm do việc sử dụng những thông tin trên gây ra hoặc bất 
kỳ mục đích sử dụng nào liên quan đến báo cáo này. 


