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I. DIÏÎN BIÏËN CÖÍ PHIÏËU IMEXPHARM
1.

Cổ phiếu IMP tháng 04 năm 2019

Thông tin chung
Mã chứng khoán
Sàn niêm yết
Khoảng giá 52 tuần (VND)
Khối lượng cổ phiếu niêm yết
Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành
Lĩnh vực hoạt động
Vốn hóa thị trường (29/04/2019)
Room nước ngoài
P/E (lần)
P/B (lần)
Cơ cấu cổ đông
(Nguồn: TTLKCK Việt Nam, ngày 27/03/2019)
- Sở hữu nhà nước
- Nhà đầu tư nước ngoài
+ Trong đó - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN) nước
ngoài là cổ đông lớn sở hữu trên 5% cổ phần
- Cổ đông đặc biệt (HĐQT + Ban TGĐ + Ban Kiểm soát + Kế toán trưởng
và Người được ủy quyền công bố thông tin), Công đoàn công ty
- Sở hữu khác

IMP
HSX
49.000 – 63.000
49.421.159
49.401.159
Sản xuất kinh doanh
dược phẩm
2.563,9 tỷ đồng
49%
18
1,7

22,87%
48,13%
16,03%
3,15%
25,85%

DIỄN BIẾN GIÁ IMP SO VỚI VNINDEX THÁNG 04/ 2018
Diễn biến VNIndex và giá IMP tháng
04/2018
TVNINdex trong tháng 4 khá biến động.
VNIndex khởi đầu tháng ở mức 988,53 điểm,
tăng lên đến đỉnh 997,56 điểm ngày 8/4,
và giảm xuống đáy của tháng ở mức 962,3
ngày 18/4. Nhưng VNIndex đã phục hồi từ
gần cuối tháng, và đóng cửa cuối tháng ở
mức giá 979.64 điểm, giảm nhẹ so với đầu
tháng ở mức chưa đầy 1%.
Trong khi đó, cổ phiếu IMP có xu hướng đi
ngang khi khởi đầu tháng ở mức giá đóng
cửa 51.500 đồng và kết thúc tháng ở mức giá
51.900 đồng/cổ phiếu.

KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH

Khối lượng giao dịch IMP tháng 04/2019
Giao dịch cổ phiếu IMP trong tháng 04 nhìn
chung không sôi động. Tổng khối lượng giao
dịch khớp lệnh trong tháng 04/2019 của IMP
đạt 180.660 cổ phiếu, trung bình 9.508 cổ
phiếu/ngày. Trong tháng IMP không có giao
dịch thỏa thuận nào.

2.

Diễn biến giá IMP so với các công ty dược niêm yết 4/2018

(Nguồn: vndirect.com.vn )

Giá cổ phiếu của các công ty dược trong tháng 04/2019 nhìn chung không có nhiều
biến động. Giá đóng cửa ở phiên giao dịch cuối cùng so với giá đóng cửa ở phiên
đầu tháng như sau:
- Giá cổ phiếu IMP tăng nhẹ 400 đồng/cổ phiếu từ 51.500 đồng/cổ phiếu lên 51.900
đồng/cổ phiếu.
- Giá cổ phiếu DHG giảm 2.100 đồng/cổ phiếu từ 118.000 đồng/cổ phiếu xuống còn
115.900 đồng/cổ phiếu tương ứng với mức 1,8%.
- Cổ phiếu DMC giảm từ mức 74.800 đồng xuống mức 71.000 đồng, giảm 5,1%.
- Cổ phiếu TRA là cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất trong 5 công ty dược. Giá đóng
cửa cuối tháng là 67.400, giảm 5,7% so với đầu tháng tương ứng với mức giảm 4.100
đồng/cổ phiếu.
- Giá cổ phiếu PME giảm nhẹ 1.000 đồng/cổ phiếu từ 58.000 đồng/cổ phiếu xuống
còn 57.000 đồng/cổ phiếu.

II. HOAÅT ÀÖÅNG IMEXPHARM THAÁNG 04/2019
Tháng
04/2019

Chỉ tiêu
Tổng doanh thu thuần và thu
nhập khác
Doanh thu thuần
Lợi nhuận trước thuế

Lũy kế đến % Kế hoạch
04/2019
2019

73,3

349,6

72,9
11,5

346,0
56,9

24,1%
25,9%

(Đvt: Tỷ đồng)

Lũy kế
đến
04/2018

Tăng
trưởng

323,1

8,2%

318,8
50,1

8,5%
13,6%

Trong tháng 04/2019 tổng doanh thu và thu nhập của Imexpharm đạt 73,3 tỷ đồng. Trong đó, hàng Imexpharm vẫn chiếm tỷ trọng cao, hơn 88% trong tổng doanh số. Lũy kế doanh thu và thu nhập đến tháng
04 của Imexpharm là 349,6 tỷ tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2018, và đạt 24,1% so với kế hoạch cả năm.
Lợi nhuận trước thuế lũy kế đáng tháng 04/2019 ước đạt 56,9 tỷ đồng, tăng 13,6% so với năm 2018 và xấp
xỉ bằng 26% kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.
Mặc dù doanh thu và lợi nhuận của IMP đang tăng trưởng nhưng thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng. Điều
này đặt ra cho toàn thể công ty phải tích cực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hơn nữa trong những tháng
tới để có thể đạt được kế hoạch đã đề ra
Cũng trong tháng 4, Imexpharm tổ chức thành công cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 để thông
qua kết quả hoạt động kinh doanh 2018, mục tiêu chiến lược cho năm 2019. Trong cuộc họp, 100% cổ
đông tham dự đều tán thành và ủng hộ những kế hoạch mà Hội đồng quản trị và Ban điều hành đề xuất
cho năm 2019
DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN 04/2018 - 04/2019

