
 

 

TÂM ĐIỂM ĐẦU TƯ: TDM (HSX) 

  CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT  

ĐÁNH GIÁ: KHẢ QUAN 
 

Mã cổ 
phiếu 

Ngành SLCP lưu 
hành 

Giá 
(17/04/2020) 

P/E P/B 

TDM Tiện ích - 
Nước 

95,700,000 19,500 8.25 1.15 

 

ĐIỂM NHẤN CƠ BẢN 

 Kết quả kinh doanh ấn tượng và cổ tức bằng tiền đều đặn: Doanh thu và lợi nhuận của 

TDM liên tục tăng qua các năm với tốc độ tăng trưởng kép CAGR đạt lần lượt 35.72% và 

54.91%. Ngoài ra, dòng tiền thuần từ HĐKD luôn cao đảm bảo cổ tức bằng tiền mặt đều đặn 

mỗi năm khoảng 10%. 

 Nhà máy mở rộng sẽ thúc đẩy tăng trưởng giai đoạn tới: Dự án nhà máy mở rộng Dĩ  An 

đã đi vào hoạt động từ quý 1/2020 nâng công suất lên gấp đôi từ 100,000 m3/ngày đêm. Ngoài 

ra, dự án mở rộng nhà máy Bàu Bàng nâng công suất từ 15.000 m3/ngày đêm lên 

30.000 m3/ngày đêm dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 7/2020 giúp giải tỏa công suất 

cho nhà máy giai đoạn 1 cũng sẽ hỗ trợ tăng trưởng cho TDM trong những năm tới. 

 Lợi thế cạnh tranh cao: TDM nắm giữ 38.5% vốn tại BWE (Công ty Cấp nước - Môi trường 

Bình Dương) - công ty BWE là công ty độc quyền trong việc phân phối mạng lưới nước sạch 

cho tỉnh Bình Dương. 

 Hưởng lợi lớn từ làn sóng FDI: TDM sẽ hưởng lợi nhiều trong bối cảnh các khu công 

nghiệp tại Bình Dương được triển khai ngày càng nhiều – do dịch chuyển Trung Quốc sang 

 Giá bán ổn định và có xu hướng tăng: Giá bán nước sạch liên tục tăng từ năm 2017 và sẽ 

tăng bình quân 5%/năm đến năm 2022 sẽ góp phần gia tăng doanh thu cho TDM. 

Rủi ro: 

 Biên lợi nhuận gộp sẽ bị ảnh hưởng trong ngắn hạn: từ quý 2/2019 TDM đã thay đổi chính 

sách khấu hao theo hướng giảm thời gian khấu hao – điều này sẽ làm cho biên lợi nhuận gộp 

giảm trong thời gian tới, đặc biệt là khi các nhà máy mới đi vào hoạt động. 

 Rủi ro pha loãng cổ phiếu: TDM cũng liên tục phát hành riêng lẻ với số lượng lớn và 

ESOP trong những năm gần đây. 

ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT 

 TDM cũng có nhịp hồi theo thị trường chung, 

hiên tại các chỉ báo tích cực như MFI, MSCD, 

RSI đều hướng lên và chưa đến khu vực quá 

mua. 

 Kháng cự gần nhất là MA50: 19.88 

 Dải Bolinger Band trên đã mở ra hướng lên ủng 

hộ cho xu hướng tăng điểm 

 

  
 
 

 

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. 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Vùng giá mua kỳ vọng: 18,000-18,400 

Vùng giá bán kỳ vọng: 20,000-22,000 

Ngưỡng cut-loss: 17,300 

(đơn vị: đồng/cổ phiếu) 

Thời gian nắm giữ: 3 -6 tháng 

Lợi nhuận dự kiến: 20% 


