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Doanh nghiệp nổi bật 

CTCP Sợi Thế Kỷ (STK VN, Nắm giữ, 
Giá mục tiêu: 25.200 đồng) 

Nhà sản xuất sợi tổng hợp lớn thứ 2 tại 
Việt Nam và là DN Việt Nam hưởng lợi 
lớn từ chiến tranh thương mại do sản 
phẩm sợi tổng hợp Trung Quốc bị áp thuế 
25% khi xuất khẩu sang Mỹ 

yarn and related products have now been 
subject to a 25% import tariff.. 
CTCP May Sông Hồng (MSH VN, Nắm 
giữ, Giá mục tiêu: 62.500 đồng) 

Một trong những nhà sản xuất hàng may 
mặc hàng đầu Việt Nam, với nền tảng 
khách hàng mạnh là các hãng thời trang 
cao cấp quốc tế, giúp xây dựng hình ảnh 
MSH như một nhà cung cấp cho các 
thương hiệu cao cấp. 

 

 

CTCP Dệt May Thành Công (TCM VN, 
Nắm giữ, Giá mục tiêu: 32.300 đồng) 

DN dệt may Việt Nam duy nhất có chuỗi 
giá trị hoàn thiện, và đang được nâng cấp 
bởi dự án nhà máy dệt nhuộm, tạo nên lợi 
thế cho TCM do có thể thỏa mãn các yêu 
cầu về nguồn gốc xuất xứ của CPTPP và 
EVFA. Tuy nhiên, tình hình tài chính yếu 
kém của khách hàng khiến triển vọng 
ngắn hạn kém hấp dẫn. 

 

Ngành Dệt may Việt Nam với chuỗi giá trị hoàn thiện sẽ hưởng lợi 
lớn từ tăng cường hội nhập và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung.  

Ngành dệt may Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất thế giới với triển 
vọng tích cực. Giá trị xuất khẩu dệt may của Việt Nam ghi nhận tăng 
trưởng kép 13,1% trong giai đoạn 2008-17, vượt xa mức trung bình toàn 
cầu 4,9% chủ yếu nhờ nhân công giá rẻ và tham gia nhiều Hiệp định 
Thương mại Tự do (FTA). Thị trường xuất khẩu đa dạng giúp Việt Nam 
giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ và đảm bảo triển vọng tích cực cho 
ngành dệt may Việt Nam trong bối cảnh thị trường may mặc của Mỹ bão 
hòa (XK sang Mỹ chiếm 38,6% tổng XK dệt may của Việt Nam). 

Một loạt các yếu tố bên ngoài sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của xuất 

khẩu dệt may Việt Nam. Ngành dệt may Việt Nam sẽ hưởng lợi từ 
sự tái cấu trúc trong nền kinh tế Trung Quốc, căng thẳng thương mại 
Mỹ-Trung, CPTPP đã ký và Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam 
(EVFTA) sắp tới. Việc chuỗi cung ứng toàn cầu chuyển từ Trung Quốc 
sang Việt Nam (Trung Quốc cộng một) có thể mang lại lượng đơn hàng 
dệt may lớn và giúp Việt Nam giành thị phần từ Trung Quốc tại thị 
trường Mỹ. 

Năng lực sản xuất của Việt Nam đang cải thiện. Chúng tôi nhận thấy 
các chuỗi giá trị dệt may của Việt Nam đang được hoàn thiện nhờ dòng 
vốn FDI chảy vào liên tục, tập trung vào sản xuất thượng nguồn (sợi và 
vải). Ngoài ra, các nhà doanh nghiệp may mặc chuyển hướng sang các 
phương thức sản xuất tiên tiến như Mua nguyên liệu bán thành phẩm 
(FOB) và Sản xuất thiết kế gốc (ODM) giúp cải thiện biên lợi nhuận. 
Trong dài hạn, chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành nhà cung cấp 
nguyên liệu dệt cho các nhà sản xuất may mặc trong khu vực nhờ chuỗi 
giá trị dệt may hoàn thiện. 

Chúng tôi cho rằng thị trường bán lẻ hàng may mặc nội địa là bài 
toán khó cho các DN dệt may trong nước, nên định hướng xuất 
khẩu tỏ ra phù hợp hơn. Theo Euromonitor, thị trường bán lẻ may mặc 
Việt Nam khá phân mảnh và có quy mô tương đối nhỏ (2,6 tỷ USD trong 
năm 2018). Ngoài ra, sự phổ biến của các sản phẩm không có thương 
hiệu (chiếm 83% thị trường bán lẻ trong nước) và sự cạnh tranh khốc 
liệt từ các thương hiệu thời trang nước ngoài đã khiến thị trường bán lẻ 
may mặc trong nước không phải là miếng bánh quá hấp dẫn đối với các 
doanh nghiệp dệt may Việt Nam. 

Triển vọng tích cực nhưng định giá hiện tại đã ở mức hợp lý. 
Chúng tôi cho rằng định giá cổ phiếu ngành dệt may Việt Nam đang ở 
mức hợp lý do giá đã phản ánh hầu hết các yếu tố tích cực cả nội tại lẫn 
từ bên ngoài. Trong các cổ phiếu ngành dệt may, chúng tôi ưa thích 
STK - doanh nghiệp sản xuất thượng nguồn, MSH - nhà sản xuất hàng 
may mặc và TCM - doanh nghiệp có chuỗi giá trị hoàn thiện. 

Rủi ro chính của ngành dệt may bao gồm chi phí nhân công gia 
tăng và công đoạn nhuộm vẫn là nút thắt cổ chai của toàn ngành. 
Lợi thế nhân công giá rẻ trong sản xuất hàng may mặc có thể sẽ không 
còn được duy trì từ năm 2025 và ảnh hưởng đến hiệu quả của ngành. 
Nguyên nhân khiến chi phí nhân công có thể tăng nhanh là dòng vốn 
FDI đổ vào sẽ thúc đẩy nhu cầu lao động. Ngoài ra, khâu dệt nhuộm ở 
Việt Nam vẫn còn yếu kém do các quan ngại về môi trường và yêu cầu 
vốn đầu tư lớn khiến Việt Nam khó có thể hưởng lợi hoàn toàn từ các 
Hiệp định Thương mại Tự do với “Quy tắc Xuất xứ” nghiêm ngặt. 

 

 

 

 

 

P/E (x) 2018 2019F 2020F 

TCM 6,2 6,4 5,4 

STK 8,5 6,8 5,6 

MSH 7,6 7,1 5,3 

    

P/B (x) 2018 2019F 2020F 

TCM 1,3 1,2 1,1 

STK 1,7 1,5 1,2 

MSH 3,0 2,4 1,8 

    

ROE (%) 2018 2019F 2020F 

TCM 22,3% 19,2% 20,4% 

STK 21,1% 24,2% 24,3% 

MSH 44,0% 42,8% 38,6% 

 

 

file:///D:/efa/www.vndirect.com.vn
mailto:tu.vuminh@vndirect.com.vn


 
 

 

 

 

Báo cáo ngành Dệt may 

www.vndirect.com.vn  2 

HƯỞNG LỢI TỪ HỘI NHẬP THƯƠNG MẠI 

Việt Nam là quốc gia xuất khẩu dệt may tăng trưởng nhanh nhất 
thế giới 

Ngành Dệt may Việt Nam đã phát triển nhanh kể từ khi Việt Nam 
gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Theo số liệu của WTO, 
tổng giá trị xuất khẩu dệt may Việt Nam đã tăng với tốc độ tăng 
trưởng kép hàng năm (CAGR) giai đoạn 2008-17 ở mức 13,1%, đạt 
31,2 tỷ USD trong 2017, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng 
trung bình của xuất khẩu dệt may toàn cầu ở mức 2,2% trong cùng 
kỳ. Trong 2018, tổng xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam chạm 
ngưỡng 36,1 tỷ USD (+16,0% yoy), vượt kế hoạch năm ở mức 35 tỷ 
USD của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS). 

Hình 1: Việt Nam là nước XK may mặc với mức tăng trưởng 
nhanh nhất thế giới 

 Hình 2: Tăng trưởng xuất khẩu dệt may Việt Nam được thúc 
đẩy bởi hàng may mặc (2008-18) 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT, WTO  Nguồn: VNDIRECT, VITAS 

Hưởng lợi từ lao động giá rẻ và các Hiệp định thương mại tự do 
(FTAs). Ngành dệt may có đặc điểm là thâm dụng lao động. Theo 
ước tính của chúng tôi, chi phí lao động chiếm trung bình khoảng 
60% chi phí sản xuất hàng may mặc, do đó lực lượng lao động lớn 
và rẻ là một lợi thế quan trọng. Theo Trading Economics, mức lương 
trung bình trong lĩnh vực sản xuất năm 2017 của Trung Quốc cao 
hơn 3,4 lần so với Việt Nam. Lực lượng lao động lớn và tương đối rẻ 
đã cho phép Việt Nam giành được thị phần xuất khẩu hàng dệt may 
từ Trung Quốc, nơi đã ghi nhận chi phí lao động tăng mạnh với mức 
tăng trưởng kép giai đoạn 2011-17 ở mức 7,7%. 

Hình 3: Lương tháng trung bình (USD) của lĩnh vực sản xuất 
năm 2017 tại các quốc gia XK dệt may 

 Hình 4: Các hiệp định FTAs đã ký với đối tác thương mại lớn 

 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT, Trading Economics     Nguồn: VNDIRECT 

Đồng thời, các Hiệp định thương mại tự do (FTA) cũng đóng một vai 
trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh xuất khẩu 
của Việt Nam do các FTA này đã dẫn đến việc cắt giảm thuế nhập 
khẩu hoặc giảm dần tới 0%. Việt Nam tham gia 16 FTA (cả song 
phương và đa phương) với phần lớn các nước nhập khẩu hàng dệt 
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may lớn, nên được hưởng lợi nhiều từ các khoản miễn thuế nhập 
khẩu và thuế tại các thị trường xuất khẩu chính. 

Việt Nam đang tăng cường hiện diện tại khu vực châu Á dù Mỹ 
vẫn đang là khách hàng lớn nhất.  

Chúng tôi nhận thấy sự đa dạng hóa của xuất khẩu dệt may Việt 
Nam với sự chuyển dịch dần tới các nước châu Á, đặc biệt là Trung 
Quốc và Hàn Quốc. Giá trị xuất khẩu dệt may từ Việt Nam sang 
Trung Quốc tăng trưởng với CAGR 28.0% trong giai đoạn 2008-17 
trong khi xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 24,9% trong cùng giai đoạn. 
Tỷ trọng xuất khẩu dệt may Việt Nam sang Trung Quốc trong tổng 
xuất khẩu dệt may tăng lên 11,1% từ 3,4%, trong khi con số tương 
ứng của Hàn Quốc tăng lên 10,5% từ 4,1% trong giai đoạn 2008-18. 

Một yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng thị phần của Trung Quốc 
trong các điểm đến xuất khẩu dệt may là sự tăng trưởng mạnh mẽ 
của thị trường hàng may mặc Trung Quốc, với tốc độ CAGR 2003-18 
là 10,8%, đạt 296 tỷ USD, vượt qua Mỹ để trở thành thị trường may 
mặc lớn nhất thế giới. Cùng kỳ, thị phần của Hoa Kỳ trong tổng xuất 
khẩu dệt may của Việt Nam đã giảm từ 51,2% trong 2008 xuống còn 
38,6% trong 2018 do thị trường hàng may mặc tại Mỹ đã đạt ngưỡng 
bão hòa (với CAGR của thị trường 2003-18 ở mức 1,5%). 

Hình 5: Giá trị xuất khẩu dệt may của Việt Nam tại các thị 
trường chính 

 Hình 6: Giá trị thị trường hàng may mặc tại các đối XK dệt 
may lớn của Việt Nam 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT, Vietnam Customs     Nguồn: VNDIRECT, Euromonitor 

Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam ghi nhận kết quả kinh 
doanh khả quan trong 5 năm gần đây, do (1) hưởng lợi từ hội 
nhập thương mại; và (2) gia tăng biên lợi nhuận gộp nhờ thay đổi cơ 
cấu sản phẩm hướng tới các sản phẩm cao cấp hơn như FOB (so 
với CMT) và sợi tái chế (so với sợi thông thường). 

Hình 7: Tổng quan KQKD của các DN dệt may Việt Nam 

  
   Nguồn: VNDIRECT, Fiinpro 
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MỘT LOẠT CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI SẼ TIẾP TỤC HỖ TRỢ 

HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM. 

Nền kinh tế Trung Quốc tái cấu trúc để tập trung vào cách tân và 
các ngành công nghệ mang tính sáng tạo 

Chính phủ Trung Quốc muốn nước này nâng cấp chuỗi giá trị 
sau khi triển khai Nghị Quyết TW 5 năm lần thứ 13 (giai đoạn 2016 - 
2020) vào năm 2016 với mục tiêu phát triển nền kinh tế xanh, cân 
bằng và đổi mới. Bên cạnh đó, theo quan điểm của chúng tôi, đóng 
góp của ngành dệt may trong tương lai sẽ nhỏ hơn nhiều so với 
ngành công nghệ, để có thể giúp duy trì mức tăng trưởng GDP hàng 
năm đạt 6,5% trong giai đoạn 2016-2020, như chính phủ Trung Quốc 
đặt ra. Vào tháng 4 năm 2016, Trung Quốc đã quyết định chấm dứt 
tất cả các khoản trợ cấp cho xuất khẩu dệt may (được cho là trái với 
quy định của WTO về các FTAs) bao gồm các ưu đãi lớn về thuế, 
giáng thêm một đòn mạnh vào khả năng cạnh tranh của ngành này. 

Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng toàn bộ ngành Dệt may Trung Quốc 
sẽ tăng trưởng chậm lại do sự thay đổi cơ cấu đang diễn ra trong 
nền kinh tế. Ngoài ra, trong nội bộ của ngành, chúng tôi dự kiến sẽ 
có sự dịch chuyển tiến tới các sản phẩm thượng nguồn (ít thâm dụng 
lao động hơn) và Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế thống trị nguồn 
cung ứng nguyên liệu dệt toàn cầu trong tương lai. Thị phần xuất 
khẩu hàng may mặc của Trung Quốc đã giảm sau khi đạt đỉnh vào 
năm 2010 đồng thời với việc nhiều quốc gia xuất khẩu khác lấy đi thị 
phần từ Trung Quốc. 

Hình 9: Thị phần xuất khẩu hàng may mặc của Trung Quốc tại 
các thị trường lớn đang giảm dần 

 Hình 10: Tăng trưởng thị phần hàng dệt của Trung Quốc tại 
các nước xuất khẩu hàng may mặc chính cho thấy sự dịch 
chuyển cơ cấu sản phẩm lên thượng nguồn 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT, UNComtrade     Nguồn: VNDIRECT, WTO 

Trung Quốc giảm tỷ trọng hàng may mặc thâm dụng lao động sẽ 
tạo dư địa lớn để các nước xuất khẩu như Việt Nam tận dụng. 
Ngành dệt may của Trung Quốc được dự kiến sẽ tiếp tục dịch 
chuyển cơ cấu sản xuất, giảm thiểu đóng góp các phân khúc thâm 
dụng lao động (ví dụ: may mặc, quần áo) do mức lương lao động 
trung bình trong lĩnh vực sản xuất tăng với CAGR 2011-17 ở mức 
9.9%. Do đó, việc giảm sản lượng hàng may mặc (từ 47% xuống 
40% tổng giá trị ngành trong giai đoạn 2015/20 theo Nghị Quyết 
Trung Ương 5 năm lần thứ 13) sẽ để lại một khoảng trống lớn (theo 
ước tính của chúng tôi trị giá khoảng 23 tỷ USD, tương đương 64% 
giá trị xuất khẩu dệt may của Việt Nam 2018) cho các quốc gia khác 
(bao gồm cả Việt Nam) tận dụng. 

Chúng tôi cho rằng Việt Nam có khả năng là quốc gia hưởng lợi lớn 
nhất từ những thay đổi trong ngành may mặc Trung Quốc (bên cạnh 
đó là Ấn Độ, Bangladesh và Campuchia) do Việt Nam có chi phí lao 
động tương đối thấp, và sự chuỗi giá trị ngành hoàn thiện bắt đầu từ 
thượng nguồn (sợi) đến hạ nguồn (may mặc). Ngành công nghiệp 
dệt may Việt Nam cũng có một “lý lịch” tương đối tốt với các tiêu 
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chuẩn quốc tế bao gồm an toàn lao động, môi trường và xã hội. Điều 
này tạo nên sự khác biệt với các nhà xuất khẩu lớn khác như 
Bangladesh, nơi đã xảy ra nhiều vụ tai nạn tại các nhà máy may mặc 
trong những năm gần đây. 

Hình 11: Ưu và nhược điểm của các địa điểm cung ứng  Hình 12: Dự kiến thay đổi của các yếu tố chi phí cung ứng 
(khảo sát các nhà nhập khẩu may mặc tại Mỹ - % phản hồi) 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT, USFIA     Nguồn: VNDIRECT, USFIA 

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang là cơ hội để xuất 

khẩu dệt may Việt Nam giành thị phần từ Trung Quốc 

Xuất khẩu dệt may Việt Nam đã giành thị phần từ Trung Quốc tại 
thị trường Mỹ trong vài năm gần đây. Tỷ trọng xuất khẩu dệt may 
Việt Nam tại thị trường Mỹ tăng lên 11,6% vào năm 2018 từ mức 
6,7% vào năm 2010, trong khi Trung Quốc mất dần thị phần xuống 
36,5% từ mức 41,2% trong cùng kỳ. Chúng tôi cho rằng nguyên 
nhân dẫn đến những thay đổi này bao gồm: (1) sự tái cấu trúc của 
nền kinh tế Trung Quốc (như đã giải thích ở trên) và (2) quan điểm 
chính trị của Tổng Thống Trump đã châm ngòi cho căng thẳng 
thương mại kể từ khi ông đắc cử vào năm 2016 (một phần khiến cho 
xuất khẩu dệt may của Trung Quốc sang Mỹ giảm trong cùng năm). 

Hình 13: Xuất khẩu dệt may của Việt Nam giành thị phần từ Trung Quốc tại Mỹ 

 
   Nguồn: VNDIRECT, OTEXA 
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Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung chắc chắn sẽ cải thiện triển 
vọng xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong tương lai. Chiến 
lược cung ứng “Trung Quốc cộng một” đã trở thành một điều bắt 
buộc đối với các nhà nhập khẩu dệt may toàn cầu sau những căng 
thẳng thương mại gần đây giữa Trung Quốc và Mỹ. Các nhà nhập 
khẩu toàn cầu sẽ tiếp tục chuyển nguồn cung ứng từ Trung Quốc 
sang Việt Nam để phòng ngừa một cuộc căng thẳng thương mại 
trong tương lai có thể tái diễn. Dưới đây là kết quả của một cuộc 
khảo sát do Hiệp hội Công nghiệp Thời trang Hoa Kỳ (USFIA) thực 
hiện liên quan đến chiến lược tìm nguồn cung ứng hàng may mặc 
của các nhà nhập khẩu dệt may, cho thấy Việt Nam được dự kiến sẽ 
tiếp tục giành thị phần dệt may từ Trung Quốc. 

Hình 14: Khảo sát các nhà nhập khẩu Mỹ về thay đổi nguồn 
cung dệt may dự kiến (theo giá trị) từ Việt Nam 

 Hình 15: Khảo sát các nhà nhập khẩu Mỹ về thay đổi nguồn 
cung dệt may dự kiến (theo giá trị) từ Trung Quốc 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT, USFIA     Nguồn: VNDIRECT, USFIA 

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung leo thang, chúng 
tôi tóm tắt lại các hành động, tác động thực tế và dự báo của chúng 
tôi đối với ngành dệt may của Việt Nam và Trung Quốc theo bảng 
sau: 

Hình 16: Tóm tắt các hành động và tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung lên ngành dệt may Việt Nam và Trung Quốc 

  
   Nguồn: VNDIRECT 
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Đồng Nhân Dân Tệ mất giá, do hậu quả của chiến tranh thương 
mại, sẽ là thuận lợi cho DN dệt may Việt Nam nhờ nguyên liệu 
đầu vào rẻ hơn. Trong những động thái mới nhất để trả đũa Mỹ, 
chính phủ Trung Quốc đã phá giá đồng NDT để hỗ trợ hàng xuất 
khẩu của Trung Quốc sang Mỹ, khiến đồng NDT giảm 210 điểm cơ 
bản so với VND từ đầu tháng 5/2019. Điều này cho thấy các doanh 
nghiệp Việt Nam có thể mua nguyên liệu giá rẻ hơn bao gồm sợi, vải 
từ Trung Quốc (nguồn nhập khẩu lớn nhất cho các sản phẩm này) 
và cải thiện biên lợi nhuận gộp. Do nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn 
nhất xấp xỉ 60% - 70% giá vốn hàng bán, chúng tôi ước tính với mỗi 
100 điểm cơ bản mà đồng NDT mất giá so với VND thì biên lợi 
nhuận gộp của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ tăng trung 
bình 50 - 60 điểm cơ bản. 

Hình 17: Tỷ giá hối đoái Nhân Dân Tệ và Việt Nam Đồng 

 
   Nguồn: VNDIRECT, exchange-rate.org 

EVFTA có thể giúp XK dệt may của Việt Nam tăng trưởng trong 
khi CPTPP sẽ giúp cải thiện tâm lý ngành 

CPTPP chủ yếu sẽ giúp cải thiện tâm lý của ngành dệt may do 
có sự trùng lặp với các FTA trước đó. Sau khi Hoa Kỳ rút khỏi 
TPP năm 2017, 11 quốc gia khác đã nhóm lại và hình thành một 
thỏa thuận thương mại mới gọi là CPTPP (với các quy tắc tương tự) 
đã chính thức có hiệu lực vào ngày 14 tháng 1 năm 2019 sau khi các 
nước đăng ký vào ngày 3 tháng 8 năm 2018. CPTPP sẽ ngay lập tức 
loại bỏ 95-98% dòng thuế và phần còn lại trong năm năm tới. Tuy 
nhiên, cần lưu ý rằng phần lớn tác động từ CPTPP bị trùng lặp với 
VJEPA đã ký trước đó với Nhật Bản, đối tác thương mại lớn nhất 
của ngành dệt may Việt Nam với giá trị xuất khẩu đạt 4 tỷ USD trong 
2018, so với các thành viên CPTPP (với tổng giá trị XK dệt may là 5 
tỷ USD). Do đó, hiệu quả thực tế đối với ngành dệt may Việt Nam từ 
CPTPP là không đáng kể. 

Mặt khác, EVFTA (FTA giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu) có 
thể mang lại cơ hội lớn từ thị trường khổng lồ. EU là đối tác 
thương mại dệt may quan trọng của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu dệt 
may của Việt Nam sang EU đạt 4,2 tỷ USD trong năm 2018, tương 
đương 11,6% tổng xuất khẩu dệt may của Việt Nam. EVFTA sẽ loại 
bỏ 99% dòng thuế đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU 
(hiện ở mức 10% - 12%) và cũng kích thích đầu tư từ EU vào Việt 
Nam qua đó cải thiện chuỗi giá trị ngành dệt may. EVFTA, đã được 
đệ trình lên Hội đồng EU vào tháng 11 năm 2018, và lên kế hoạch để 
thảo luận bởi EU vào ngày 28 tháng 5 năm 2019. Theo quan điểm 
của chúng tôi, do tình hình phức tạp của Brexit, việc phê chuẩn 
EVFTA có thể kéo dài hơn và dự kiến có thể sẽ hoàn thành vào cuối 
năm 2019. 

Nhìn chung, chúng tôi ước tính khoản cắt giảm thuế cho các nhà 
nhập khẩu từ các hiệp định này có thể lên tới 484 triệu USD (với 
mức thuế suất trung bình là 10%, sau khi loại trừ trùng lặp với các 

Hình 18: Trùng lặp giữa CPTPP và các hiệp 
định song phương (FTA) đã ký 

 
   Nguồn: VNDIRECT, Hải Quan Việt Nam 

Quốc gia

% giá trị XK dệt may 

của VN năm 2018

Trùng lặp với hiệp 

định FTA đã ký

Nhật Bản 10,5%

VJEPA, có hiệu lực 

từ 2008

Canada 1,9%

Australia 0,6%

AANZFTA, có hiệu 

lực từ 2018

Malaysia 0,4%

Chile 0,4%

Singapore 0,3%

Mexico 0,3%

New 

Zealand 0,1%

AANZFTA, có hiệu 

lực từ 2018

Tổng cộng 14,5%
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FTA trước đó), do đó có khả năng tăng cường xuất khẩu đến các địa 
điểm này. 

Các nhà sản xuất thượng nguồn và các nhà DN dệt may có 
chuỗi sản xuất hoàn thiện dự kiến sẽ được hưởng lợi đáng kể 

Theo chúng tôi, các DN hưởng lợi lớn nhất từ các thỏa thuận thương 
mại này là DN thượng nguồn (bao gồm các doanh nghiệp sợi và vải, 
như STK - nhà sản xuất sợi polyester) hoặc các công ty có chuỗi sản 
xuất hoàn thiện (như TCM). Điều này là do các nhà xuất khẩu Việt 
Nam sẽ phải bắt đầu tìm nguồn cung ứng nội địa để đáp ứng các 
quy tắc xuất xứ. Ngoài ra, so với các DN xuất khẩu hàng may mặc 
hạ nguồn (sẽ phải cạnh tranh với các nhà xuất khẩu hàng may mặc 
lớn của Trung Quốc đang dịch chuyển nhà máy sang Việt Nam), các 
DN thượng nguồn sẽ nhận thấy thị trường tiềm năng của họ tăng lên 
đến từ việc dịch chuyển các nhà máy may mặc của DN nước ngoài 
sang Việt Nam. 

Ngoài ra, chúng tôi cho rằng các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam sẽ 
được hưởng lợi nhiều nhất vì phần lớn sản phẩm thượng nguồn 
được sản xuất bởi các doanh nghiệp nước ngoài (đóng góp hơn 
70% giá xuất khẩu sợi của Việt Nam). 
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NĂNG LỰC SẢN XUẤT DỆT MAY CỦA VIỆT NAM ĐANG CẢI 

THIỆN 

Chuỗi giá trị đang được tích hợp theo chiều dọc 

Hình 19: Chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam 

 
   Nguồn: VNDIRECT, VITAS 

Chuỗi giá trị được thúc đẩy bởi dòng vốn FDI, tập trung vào các 
sản phẩm đầu vao, để hưởng lợi từ căng thẳng Mỹ Trung và các 
hiệp định thương mại. 

Khu vực FDI đóng một vai trò quan trọng trong ngành dệt may Việt 
Nam do lần lượt chiếm 70% và 60% giá trị xuất khẩu hàng dệt và 
may mặc của cả nước. Khu vực FDI đã ghi nhận tăng trưởng mạnh 
mẽ với CAGR của giá trị xuất khẩu 2013-16 ở mức 10,9% so với tốc 
độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu của khu vực trong nước ở mức 8,0% 
trong cùng kỳ, phần lớn nhờ vào kỳ vọng Hiệp định Đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP) được phê chuẩn. Dòng vốn FDI vào ngành 
công nghiệp dệt may Việt Nam tạm dừng vào năm 2017, sau khi Mỹ 
(quốc gia lớn nhất) rút khỏi TPP và chỉ phục hồi vào năm 2018 khi 
việc phê chuẩn CPTPP sắp xảy ra. 

Theo quan điểm của chúng tôi, sau khi đàm phán thành công 
CPTPP và sắp tới là EVFTA, chúng tôi kỳ vọng FDI sẽ tiếp tục đà 
tăng trưởng trong những năm tiếp theo, cụ thể vào ở các sản phẩm 
dệt, sợi và nhuộm do nhu cầu đối với các sản phẩm thượng nguồn 
trong nước sẽ ngày càng lớn nhờ vào Quy tắc xuất xứ đặt ra từ các 
hiệp định này. Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy cơ hội đầu tư vào 
phân khúc thượng nguồn dự kiến sẽ rất lớn. Hiện nay, ngành dệt 
may Việt Nam có năng lực tương đối mạnh về may và sản xuất hàng 
may mặc, nhưng tương đối yếu trong sản xuất các sản phẩm thượng 
nguồn (bao gồm cả sợi và vải, do thâm dụng vốn), hình thành một 
“nút thắt cổ chai” trong cả chuỗi giá trị ngành.   
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Hình 20: Xuất khẩu hàng dệt may của khu vực FDI và nội địa  Hình 21: Dòng vốn FDI vào ngành dệt may Việt Nam 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT, Vietnam Customs     Nguồn: VNDIRECT, VITAS 

Nhiều nhà sản xuất dệt may Trung Quốc đã bắt đầu chuyển các nhà 
máy của họ từ Trung Quốc sang Việt Nam do lo ngại về cuộc chiến 
thương mại Mỹ-Trung. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này có 
thể giúp củng cố chuỗi giá trị ngành dệt may của Việt Nam mà không 
tạo ra nhiều cạnh tranh vì (1) thị trường tiềm năng lớn như đã giải 
thích ở trên, (2) các nhà sản xuất sợi Trung Quốc cung cấp nhiều 
sản phẩm (bao gồm cả các sản phẩm cao cấp) khác với các sản 
phẩm địa phương do đó sẽ khó có sự cạnh tranh trực tiếp. Vì thế, 
các nhà xuất khẩu hàng may mặc trong nước sẽ có thể tìm nguồn 
hàng địa phương thay vì nhập khẩu, do đó giảm chi phí hậu cần và 
giảm thời gian đặt hàng cho nguyên liệu nhập khẩu (trung bình 10 - 
20 ngày). 

Sản xuất hàng may mặc có sự dịch chuyển lên các phương 
thức cao cấp hơn 

Chúng tôi nhận thấy các nhà sản xuất đang nâng cấp phương thức 
may mặc từ gia công (Cut-Make-Trim CMT) sang mua vật liệu bán 
thành phẩm (Free-On-Board FOB) nhờ vào chuỗi giá trị ngành dệt 
may Việt Nam đang ngày càng được tích hợp và uy tín của các nhà 
xuất khẩu hàng may mặc Việt Nam được nâng tầm trên thị trường 
thời trang thế giới. Tác động đầu tiên của sự thay đổi này là các đơn 
đặt hàng sẽ tạo thêm trung bình 4% biên lợi nhuận gộp (FOB so với 
CMT) vì chúng sẽ đi kèm với trách nhiệm tìm kiếm nguồn cung ứng 
nguyên liệu. Thứ hai, điều này sẽ giúp cải thiện khả năng cạnh tranh 
của ngành may mặc Việt Nam, do Bangladesh (với tư cách là nhà 
cung ứng hàng may mặc là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Việt 
Nam) có chi phí lao động thấp hơn khoảng với Việt Nam nhưng tập 
trung nhiều hơn vào các đơn hàng CMT do không có chuỗi giá trị 
hoàn chỉnh.  

Hình 23: Các phương thức sản xuất hàng may mặc và biên lợi nhuận gộp 

 
   Nguồn: VNDIRECT 
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Hình 22:  Sản xuất may mặc tại Việt Nam 
đang được cải thiện tiến tới phương thức 
cao cấp hơn 

 
   Nguồn: VNDIRECT, VITAS 
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Chúng tôi dự báo khu vực sản xuất thượng nguồn sẽ là động 

lực tăng trưởng dài hạn cho ngành dệt may Việt Nam 

Sản xuất thượng nguồn sẽ trở thành phân khúc thu hút đầu tư 
trong chuỗi sản xuất dệt may của Việt Nam. Phân khúc sản xuất 
thượng nguồn (VD: sợi, vải...) sử dụng rất ít lao động (chi phí nhân 
công trung bình chiếm dưới 10% giá vốn hàng bán) nên sẽ không bị 
ảnh hưởng khi chi phí nhân công gia tăng. Chúng tôi cho rằng phân 
khúc này có tiềm năng rất lớn với nhiều dư địa phát triển gần 75% 
sợi và 70% vải được nhập khẩu hàng năm do sự cạnh tranh trong 
nước khá thấp (mặc dù rào cản gia nhập về vốn cao). Chúng tôi kỳ 
vọng đầu tư vào sản xuất thượng nguồn của Việt Nam ngày càng gia 
tăng từ các doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm cả những doanh 
nghiệp sẽ chuyển nhà máy dệt may từ Trung Quốc sang Việt Nam. 

Trong dài hạn, chúng tôi dự báo ngành dệt may Việt Nam sẽ trở 
thành nhà cung cấp nguyên liệu dệt cho khu vực và nguồn cung 
ứng hàng may mặc cho các thương hiệu cao cấp. Do dòng vốn 
FDI liên tục tập trung vào sản xuất thượng nguồn nên chúng tôi kỳ 
vọng chuỗi giá trị dệt may toàn diện của Việt Nam sẽ được hoàn 
thiện trong 5 đến 10 năm tới và thay đổi dần vai trò của ngành dệt 
may Việt Nam thành nhà cung cấp nguyên liệu dệt cho các doanh 
nghiệp sản xuất hàng may mặc giá rẻ khác trong khu vực như 
Campuchia và Myanmar do các đơn hàng may mặc sẽ bắt đầu 
chuyển sang các nước này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng các 
đơn hàng may mặc mới từ các thương hiệu cao cấp sẽ tận dụng 
được lao động lành nghề và nguyên liệu sẵn có. Nhìn chung, chúng 
tôi dự báo xuất khẩu hàng dệt sẽ trở thành động lực tăng trưởng 
chính trong dài hạn, trong khi xuất khẩu hàng may mặc sẽ chủ yếu 
tập trung vào các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và duy trì ổn định. 

  

Hình 24: Tỷ trọng sản phẩm dệt trong XK dệt 
may của Việt Nam đang tăng 

 
   Nguồn: VNDIRECT, Tổng cục Hải Quan 
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THỊ TRƯỜNG HÀNG MAY MẶC TRONG NƯỚC KHÁ KHÓ KHĂN 

VỚI DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA 

Thị trường may mặc Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ  

Thị trường tiêu dùng may mặc Việt Nam là một trong những thị 
trường tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Thị trường may mặc 
trong nước ghi nhận tăng trưởng kép 8,7% trong giai đoạn 2004-18 
về giá trị nhờ thu nhập gia tăng và đạt 60.000 tỷ đồng trong năm 
2018 so với tốc độ tăng trưởng trung bình của thế giới ở mức 3,2%. 
Theo Euromonitor, tốc độ tăng trưởng này dự kiến sẽ được duy trì ở 
mức 6,5% trong bốn năm tới và đưa thị trường may mặc Việt Nam 
trở thành một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế 
giới, so với dự báo tăng trưởng kép toàn cầu 2019-2023 ở mức 
1,3%.   

Chúng tôi nhận thấy xu hướng tiêu dùng đang chuyển sang các 
mặt hàng có thương hiệu. Theo Euromonitor, tỷ trọng bán lẻ của 
hàng may mặc có thương hiệu tại Việt Nam tăng lên 16,7% trong 
năm 2018 từ mức 11,6% trong năm 2013. Chúng tôi kỳ vọng xu 
hướng này sẽ được củng cố trong những năm tới nhờ (1) nhu cầu 
lớn cho các mặt hàng có thương hiệu nhằm nâng cao hình ảnh bản 
thân và (2) một loạt thương hiệu thời trang toàn cầu sẽ thâm nhập 
vào thị trường may mặc Việt Nam và mang đến nhiều lựa chọn cho 
người tiêu dùng. Xu hướng này sẽ thúc đẩy thay đổi thói quen mua 
sắm của người tiêu dùng từ mua hàng tại các cửa hàng nhỏ lẻ sang 
các cửa hàng lớn có thương hiệu. 

Hình 25: Tốc độ tăng trưởng nhanh của thị trường may mặc Việt Nam dự kiến sẽ 
được duy trì 

 
   Nguồn: VNDIRECT, Euromonitor 

Thị trường may mặc Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh 

tranh khốc liệt và có ít cơ hội cho các thương hiệu nội địa  

Thị trường trong nước cạnh tranh khốc liệt, bị chi phối bởi sản 
phẩm không có thương hiệu và chịu ảnh hưởng lớn bởi sự gia 
nhập của các ông lớn thời trang nước ngoài. Theo Euromonitor, 
thị trường may mặc của Việt Nam rất phân mảnh với sự chi phối của 
các cửa hàng nhỏ lẻ và không có thương hiệu (và cả hàng giả nhập 
khẩu từ Trung Quốc, Thái Lan, v.v.) chiếm 83,3% giá trị bán lẻ trong 
năm 2018. Sự cạnh tranh cũng đã nóng lên đáng kể với sự gia nhập 
của một số thương hiệu thời trang quốc tế bao gồm Zara và H&M, 
vốn đã trở nên phổ biến với người tiêu dùng Việt Nam. Trong năm 
2018, Zara đã ghi nhận doanh thu 2.163 tỷ đồng (+94,1% yoy) từ 
hoạt động tại Việt Nam, trong khi H&M đạt 721 tỷ đồng (+288,2% 
yoy). 
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Hình 26: Hàng may mặc không thương hiệu vẫn giữ vai trò thống trị ở Việt Nam 

 
   Nguồn: VNDIRECT, Euromonitor 

Nhìn chung, chúng tôi cho rằng thị trường may mặc Việt Nam 
khá khó khăn đối với các thương hiệu nội địa. Mặc dù người tiêu 
dùng Việt Nam có xu hướng chuyển sang quần áo hàng có thương 
hiệu hiệu để cải thiện hình ảnh cá nhân, xu hướng này chủ yếu 
mang lại lợi ích cho các thương hiệu thời trang quốc tế. Chúng tôi 
cho rằng các doanh nghiệp nội không có nhiều lợi thế cạnh tranh tại 
thị trường nội địa trong ngắn hạn. 

Thứ nhất, quy mô thị trường may mặc Việt Nam tương đối nhỏ với 
giá trị trong năm 2018 xấp xỉ 2,6 tỷ USD (theo Euromonitor) so với 
tổng khả năng sản xuất của các doanh nghiệp may mặc trong nước 
vào khoảng 30 tỷ USD (tính theo tổng xuất khẩu may mặc trong năm 
2018). Thứ hai, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam sẽ khó để cạnh 
tranh với sản phẩm không có thương hiệu vì rẻ hơn và có mạng lưới 
phân phối rộng lớn thông qua các cửa hàng nhỏ lẻ trên khắp cả 
nước. Vì vậy, sẽ cần thêm thời gian để người tiêu dùng thay đổi thói 
quen từ mua quần áo không có thương hiệu sang quần áo có 
thương hiệu. Để cạnh tranh với các nhà bán lẻ thời trang nước 
ngoài, các doanh nghiệp may mặc Việt Nam, hiện chủ yếu đang hoạt 
động theo phương thức CMT, cần phải chuyển sang các phương 
pháp FOB (Mua nguyên liệu bán thành phẩm), ODM (Sản xuất thiết 
kế gốc) và OBM (Sản xuất thương hiệu gốc) và sẽ mất nhiều thời 
gian và cần vốn đầu tư lớn. 

Chúng tôi nhận thấy gần đây một số doanh nghiệp dệt may niêm yết 
đã gia nhập thị trường bán lẻ may mặc trong nước, cụ thể là TNG 
(với TNG Fashion) và TCM; cả hai đều không thật sự thành công. 
Theo ban lãnh đạo của TNG, TNG Fashion chưa đạt điểm hòa vốn 
sau ba năm hoạt động, trong khi tỷ trọng doanh thu của thương hiệu 
thời trang TCM là không đáng kể. Viettien (VGG VN, Không Khuyến 
nghị) - thương hiệu lâu đời với hơn 20 năm hoạt động, là thương 
hiệu quần áo Việt Nam có kết quả tốt nhất với tăng trưởng kép 
doanh thu giai đoạn 2013-18 là 15%, nhưng vẫn thua khá xa các 
thương hiệu nước ngoài mới gia nhập như Zara và H&M về tốc độ 
tăng trưởng. 
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CÁC RỦI RO CHÍNH CỦA NGÀNH BAO GỒM CHI PHÍ NHÂN 

CÔNG GIA TĂNG TRONG KHI CÔNG ĐOẠN NHUỘM VẪN LÀ 

NÚT THẮT CỔ CHAI 

Chi phí nhân công gia tăng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu 

quả của ngành dệt may từ năm 2025 

Lợi thế của ngành dệt may Việt Nam về lao động giá rẻ sẽ không 
thể duy trì trong dài hạn. Chi phí nhân công chiếm trung bình 50% 
đến 60% giá vốn hàng bán của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 
do đó ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận của ngành dệt 
may. Mức lương trung bình hàng năm trong lĩnh vực sản xuất đạt 
tăng trưởng kép 8,3% trong giai đoạn 2011-18 (cao hơn 80 điểm cơ 
bản so với tăng trưởng GDP bình quân mỗi lao động trong cùng kỳ). 
Ban lãnh đạo của nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam đều có 
chung dự báo rằng xu hướng này sẽ duy trì trong những năm tới vì 
sự gia tăng của FDI do các nhà máy được chuyển từ Trung Quốc 
sang Việt Nam sẽ thúc đẩy nhu cầu về lao động. 

Hình 28: Bối cảnh gia tăng chi phí lao động tại Việt Nam so với Trung Quốc 

 

   Nguồn: VNDIRECT, WTO, World Bank, Trading Economics 

Chi phí nhân công gia tăng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của 
ngành dệt may Việt Nam từ năm 2025. Để ước tính thời điểm chi 
phí nhân công tăng sẽ ảnh hưởng đến ngành dệt may Việt Nam, 
chúng tôi lấy bối cảnh của Trung Quốc làm thước đo do ngành dệt 
may Việt Nam đang có xu hướng đi theo câu chuyện giống với nước 
này. Tỷ trọng xuất khẩu của Trung Quốc trong thương mại dệt may 
toàn cầu đạt mức đỉnh 37,6% trong giai đoạn 2013-15, trong khi tỷ lệ 
tiền lương trung bình trong lĩnh vực sản xuất/GDP mỗi lao động (hay 
chi phí/doanh thu trên mỗi lao động) ở mức 0,33x so với mức 0,25x 
của Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi sẽ lấy tỷ lệ 0,33x làm tiêu chuẩn nên 
nếu tỷ lệ lương/GDP mỗi lao động tăng vượt mức này sẽ tác động 
tiêu cực đến ngành dệt may Việt Nam. 

Chúng tôi áp dụng tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2011-18 ở 
mức 4,7% cho GDP mỗi lao động và 8,3% cho mức lương hàng năm 
trong ngành sản xuất cho dự phóng. Theo ước tính của chúng tôi, 
đến năm 2025, tỷ lệ tiền lương trung bình của Việt Nam trong ngành 
sản xuất so với GDP mỗi lao động sẽ đạt 0,33x, do đó ngành dệt 
may Việt Nam có thể ghi nhận hiệu quả giảm dần trên mỗi lao động. 

 

  

Hình 27: Lương lao động trong lĩnh vực sản 
xuất đang gia tăng 

 
   Nguồn: VNDIRECT, Worldbank, Trading 

Economics 
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Phân khúc dệt nhuộm vẫn là nút thắt cổ chai do đó Việt Nam 
không được hưởng lợi hoàn toàn từ các FTA 

Sản xuất dệt nhuộm Việt Nam vẫn còn tương đối yếu. Theo 
VITAS, sản xuất dệt nhuộm (giai đoạn cuối cùng nhưng rất quan 
trọng trong quy trình sản xuất vải), mặc dù đã có những cải tiến gần 
đây, nhưng vẫn còn tương đối yếu vì chỉ 4 trong số 63 tỉnh có dự án 
nhuộm vải, do đó sản xuất vải Việt Nam chỉ đáp ứng 32% nhu cầu 
trong nước. 

Quan ngại về môi trường và yêu cầu vốn đầu tư lớn là hai rào 
cản gia nhập lớn nhất. Các chất hóa học độc hại được sử dụng 
trong vải nhuộm đòi hỏi khoản đầu tư lớn vào các cơ sở xử lý nước 
thải (từ 10 triệu đô la Mỹ) cho mỗi nhà máy nhuộm, một yêu cầu gần 
như chỉ có thể đáp ứng bởi một số doanh nghiệp lớn trong nước 
hoặc DN FDI. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng tỏ ra ngần 
ngại trong việc cấp giấy phép cho các dự án dệt nhuộm sau nhiều vụ 
bê bối môi trường ở Việt Nam trong những năm gần đây. Chẳng 
hạn, vào tháng 6 năm 2018, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Thủ 
tướng Chính phủ từ chối cấp giấy phép hoạt động cho một nhà máy 
nhuộm khổng lồ với vốn đầu tư 350 triệu đô la Mỹ vì những lo ngại 
về môi trường. 

Do đó, Việt Nam có thể không được hưởng lợi hoàn toàn từ các 
FTA do Quy tắc xuất xứ. Cần lưu ý rằng hai hiệp định thương mại 
EVFTA và CPTPP có các bộ Quy tắc xuất xứ rất nghiêm ngặt về mặt 
sử dụng nguyên liệu để các nhà xuất khẩu có thể hưởng lợi từ các 
ưu đãi thuế. Quy tắc xuất xứ của EVTFA là “từ vải trở đi” và đối với 
CPTPP là “từ sợi trở đi”. Những quy tắc này có nghĩa là các nhà xuất 
khẩu hàng may mặc phải mua các nguyên liệu liệu theo như yêu cầu 
trong nước hoặc từ các quốc gia thành viên khác trong hiệp ước 
thương mại. 

Hình 29: Phân tích SWOT của ngành dệt may Việt Nam 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

CỔ PHIẾU NGÀNH DỆT MAY: CHÚNG TÔI THÍCH TCM, STK VÀ 

MSH 

Chúng tôi thích các DN dệt may đáp ứng các tiêu chí sau: (1) hưởng 
lợi từ FTAs, CPTPP và chiến tranh thương mại với thị trường xuất 
khẩu phù hợp và có sự hiện diện tại khâu thượng nguồn của chuỗi 
giá trị, được coi là động lực tăng trưởng dài hạn của ngành theo 
quan điểm của chúng tôi ; và (2) có kế hoạch đầu tư vào dòng sản 
phẩm mới hoặc nâng cao năng lực sản xuất hiện có. Do đó, chúng 
tôi chọn những cổ phiếu sau: CTCP Dệt may Thành Công (TCM 
VN, NẮM GIỮ, Giá mục tiêu: 32.300 đồng), CTCP Sợi Thế Kỷ 
(STK VN, NẮM GIỮ, Giá mục tiêu: 25.200 đồng), và CTCP May 
Sông Hồng (MSH VN, NẮM GIỮ, Giá mục tiêu: 62.500 đồng). 

TCM là doanh nghiệp dệt may duy nhất có chuỗi giá trị tích hợp 
hoàn toàn theo chiều dọc từ sản xuất sợi đến sản xuất hàng 
may mặc. Chúng tôi kỳ vọng TCM sẽ hưởng lợi trực tiếp từ CPTPP 
và EVFTA do đã có các cơ sở sản xuất nội bộ cho cả vải và sợi, qua 

Phân tích SWOT

Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W)

Tăng trưởng nhanh nhờ chi phí lao động thấp và tham gia nhiều FTA với các địa điểm 

XK đa dạng

Chuỗi giá trị được tích hợp theo chiều dọc, được thúc đẩy bởi FDI cùng với sự dịch 

chuyển, hướng tới các phương thức may mặc cao cấp

Cơ hội (O) Rủi ro (T)

Sự tái cấu trúc của nền kinh tế Trung Quốc để tạo cơ hội lớn để ngành dệt may Việt 

Nam tận dụng

Chi phí lao động tăng có thể sẽ tạo ra tác động tiêu cực lên hiệu 

quả của lao động ngành dệt may Việt Nam từ năm 2025

EVFTA sắp tới sẽ loại bỏ 99% thuế quan cho các mặt hàng dệt may XK của Việt 

Nam sang EU (giá trị 14 tỷ USD, đóng góp 11% XK dệt may VN trong 2018)

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ mang lại một lượng lớn đơn hàng dệt may 

cho Việt Nam cũng như thúc đẩy quá trình dịch chuyển nhà máy từ TQ sang VN, qua 

Khâu dệt nhuộm là nút thắt cổ chai của chuỗi giá trị do vốn đầu 

tư lớn và các quan ngại về môi trường dẫn đến việc ngành dệt 

may Việt Nam chủ yếu dựa vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu
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đó đáp ứng các tiêu chí Quy tắc Xuất xứ của hai hiệp định thương 
mại này. Bên cạnh đó, TCM sẽ đầu tư vào một nhà máy dệt nhuộm 
với mức vốn đầu tư khoảng 16 triệu USD trong 2020. Nhà máy dự 
kiến sẽ bổ sung công suất nhuộm 3.000m vải/ ngày, do đó giảm chi 
phí thuê ngoài và có khả năng tăng tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 
1%. Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến khả năng thanh toán của 
khách hàng tiềm ẩn rủi ro trong tương lai gần khi TCM đang cố gắng 
đàm phán lại các điều khoản thanh toán. 

STK sẽ hưởng lợi mạnh mẽ từ chiến tranh thương mại và các 
động lực tăng trưởng vững chắc trong ngắn và dài hạn. Sợi 
polyester Trung Quốc và các sản phẩm liên quan hiện đã phải chịu 
mức thuế nhập khẩu 25%, tại thị trường Mỹ, khiến sợi Việt Nam trở 
nên hấp dẫn hơn. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng 2019 là một năm tích 
cực cho STK, nhờ vào việc cải thiện cơ cấu và vận hành nhà máy 
mới Trảng Bàng 5. Hơn nữa, BLĐ của STK cho thấy tham vọng đầu 
tư vào các dự án mới với CAPEX rất lớn để nâng cấp công nghệ của 
và biến STK thành nhà sản xuất sợi tổng hợp lớn nhất tại Việt Nam 
từ 2022. 

MSH là một trong những nhà sản xuất hàng may mặc hàng đầu 
tại Việt Nam, được củng cố bởi một cơ sở khách hàng mạnh mẽ 
là các thương hiệu thời trang cao cấp toàn cầu. Chúng tôi kỳ 
vọng một sự thay đổi trong cơ cấu sản phẩm, với sự đóng góp lớn 
hơn từ đơn hàng may mặc FOB có tỷ suất lợi nhuận cao sẽ là động 
lực tăng trưởng trong ngắn hạn. Việc mở rộng năng lực sản xuất dự 
kiến sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn từ 2020 trở đi nhờ nhà máy 
may mặc Sông Hồng 10 (SH10) với tổng vốn đầu tư 16 triệu USD sẽ 
bắt đầu xây dựng vào Quý 2/2019 và đi vào hoạt động trong nửa 
cuối 2020. Tổng công suất của MSH sẽ tăng 25%. Ngoài ra, công ty 
có chính sách cổ tức rất hấp dẫn, với cổ tức năm 2019 dự kiến là 
3.500 đồng / cổ phiếu (tương đương tỷ lệ cổ tức 5,8%). 

Hình 30: So sánh các DN dệt may theo lĩnh vực kinh doanh 

 
   Nguồn: VNDIRECT, BLOOMBERG 

 

  

Doanh nghiệp

Mã 

Bloomberg

Khuyến 

nghị

Giá hiện 

tại (theo 

tiền bản 

địa)

Giá mục 

tiêu (theo 

tiền bản 

địa)

Vốn hóa 

thị trường 

(Triệu 

USD)

Tăng 

trưởng 

TTM 

LNST (%)

Tăng 

trưởng 

TTM EPS 

(%)

TTM 

ROA (%)

TTM 

ROE (%)

D/E 

(x)

TTM 

P/E (x)

TTM 

P/B (x)

DN sản xuất sợi nhân tạo

CTCP Sợi Thế Kỷ STK VN HOLD 24.600   25.200     72,3        29,4% 19,1% 8,9% 21,6% 0,8 8,0 1,6

Texhong Textile Group Ltd 2678 HK N/A 9           N/A 1.380,0    1,0% 10,6% 6,8% 18,4% 0,5 7,9 1,4

Vardhman Textiles Ltd VTEX IN N/A 1.095    N/A 937,3       24,1% 44,8% 7,4% 12,6% 0,4 10,8 1,3

Shinkong Synthetic Fibers 1409 TT N/A 13         N/A 711,7       154,8% 87,4% 1,7% 8,8% 0,5 8,9 0,8

Indo-Rama Synthetics INDR Ị N/A 4.500    N/A 220,0       301,1% 477,7% 7,7% 19,4% 0,0 3,5 0,6

Daehan Synthetic Fiber 03830 TT N/A 109.000 N/A 130,0       116,8% -73,2% 7,7% 9,1% 0,0 2,8 0,3

Hong YI Fiber Industry 1452 TT N/A 20         N/A 86,1        -9,6% -36,3% 7,1% 7,8% 1,1 13,5 1,1

Trung bình 505,3       88,2% 75,7% 6,8% 14,0% 0,5 7,8 1,0

Trung vị 220,0       29,4% 19,1% 7,4% 12,6% 0,5 7,9 1,1

DN sản xuất hàng may mặc

CTCP dệt may Thành Công TCM VN HOLD 30.500   32.300     70,9        -12,2% -12,2% 8,1% 20,5% 0,9 6,5 1,3

CTCP May Sông Hồng MSH VN HOLD 59.900   62.500     120,7       77,8% 77,8% 16,4% 42,2% 0,8 7,0 2,7

CTCP May Việt Tiến VGG VN N/A 60.200   N/A 114,4       -9,4% -1,9% 9,6% 27,1% 0,1 5,8 1,6

CTCP đầu tư thương mại TNG TNG VN N/A 22.000   N/A 50,0        71,7% 8,3% 7,1% 25,7% 1,8 5,6 1,4

TCT Việt Thắng TVT VN N/A 32.900   N/A 29,8        -20,7% -5,2% 5,5% 12,6% 0,8 7,6 1,0

CTCP Garmex Sài Gòn GMC VN N/A 42.600   N/A 29,0        72,7% 8,6% 14,4% 40,9% 0,7 4,6 1,7

May Nhà Bè MNB VN N/A 32.000   N/A 25,1        -65,0% -7,4% 2,7% 21,9% 4,6 6,6 1,9

Trung bình 62,9        16,4% 9,7% 9,1% 27,3% 1,4 6,2 1,7

Trung vị 50,0        -9,4% -1,9% 8,1% 25,7% 0,8 6,5 1,6
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CTCP DỆT MAY – ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG (TCM) 

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

VND30.500 VND32.300 1,8% NẮM GIỮ DỆT MAY 

 

Triển vọng - ngắn hạn  Triển vọng - dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

 
Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 

 
 

 
 

 

 
 

  

KQKD Q1/2019 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng trái 
chiều 

Doanh thu Q1/2019 vượt kỳ vọng của chúng tôi. Doanh thu 
Q1/2019 đạt 978 tỷ đồng (+15,3% yoy), hoàn thành 26,2% doanh thu 
dự phóng cả năm của chúng tôi, trong đó doanh thu xuất khẩu tăng 
16,7% yoy và doanh thu nội địa tăng 0,7% yoy. Nên lưu ý rằng Quý 1 
là mùa thấp điểm của ngành dệt may, thường đóng góp khoảng 20-
22% doanh thu cả năm, do đó việc doanh thu Quý 1 của TCM hoàn 
thành 26,2% dự báo năm 2019 là vượt kỳ vọng của chúng tôi. 

Tuy nhiên, lợi nhuận ròng Q1/2019 giảm 12,4% yoy do biên lợi 
nhuận gộp giảm và tăng chi phí bán hàng & QLDN. Biên lợi 
nhuận gộp Q1/2019 giảm 250 điểm cơ bản do tỷ lệ chi phí nhân công 
so với doanh thu tăng lên 22,9% từ mức 20,3% trong Q1/2018. 
Ngoài ra theo BLĐ, tỷ lệ chi phí QLDN/Doanh thu tăng 90 điểm cơ 
bản lên 7,5% do các khoản thưởng năm 2019 cho nhân viên cao 
hơn.  

Khả năng thu hồi các khoản phải thu từ Sears vẫn chưa rõ ràng. 
Vào tháng 2/2019, Sears đã được mua lại với giá 5,2 tỷ USD bởi quỹ 
phòng hộ của cựu CEO Edward Lampert, sau khi nộp đơn xin phá 
sản. TCM đang chờ phán quyết từ toà án Mỹ cho các khoản phải thu 
từ Sears với tổng trị giá khoảng 101 tỷ đồng. Theo BLĐ, DN có thể 
thu hồi một phần khoản phải thu từ Sears. Vì vậy, TCM không trích 
lập thêm dự phòng cho các khoản phải thu của Sears trong Q1/2019, 
với giá trị khoảng 78 tỷ đồng vào cuối năm 2018. 

Các điều khoản thanh toán đang được đàm phán lại để giảm 
thiểu rủi ro đến từ các khoản phải thu khó đòi, bắt đầu với 2 
khách hàng là Sears và Eddie Bauer. Theo ban lãnh đạo của TCM, 
các điều khoản thanh toán đang được đàm phán lại để thay đổi từ 
chuyển tiền bằng điện báo (T/T) sang thư tín dụng (L/C) để đảm bảo 
các khoản thanh toán từ khách hàng. BLĐ tự tin sẽ đàm phán thành 
công và do đó giúp TCM tiếp tục các đơn hàng từ Sears và Eddie 
Bauer. Tuy nhiên, chúng tôi đã thận trọng không tính đến các đơn 
hàng may mặc từ hai khách hàng này trong dự phóng doanh thu từ 
năm 2019 cho đến khi có công bố chính thức của TCM. 
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Nguồn: VNDIRECT 

 

Key statistics 

Cao nhất 52 tuần (VND) 33.800 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 16.300 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 626.600 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 36.780 

Thị giá vốn (tỷ VND) 1.551 

SL CP đang lưu hành (tr) 56,4 

Free float (%) 49 

P/E trượt (x) 6,5 

P/B (x) 1,3 

 

Cơ cấu sở hữu 

E-land Asia Holdings Pte., Ltd 
Singapore 43,3% 

VCBF 2,6% 

Lê Quốc Hưng 1,9% 

Khác 52,2% 

Nguồn: VNDIRECT 
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Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-17A 12-18A 12-19E 12-20E

Doanh thu thuần (tỷ) 3.209 3.662 3.728 4.081

Tăng trưởng DT thuần 4,5% 14,1% 1,8% 9,5%

Biên lợi nhuận gộp 15,7% 18,5% 19,0% 19,0%

Biên EBITDA 12,1% 13,1% 13,1% 13,8%

LN ròng (tỷ) 193 260 256 301

Tăng trưởng LN ròng 67,1% 34,6% (1,8%) 17,6%

Tăng trưởng LN cốt lõi 28,8% 72,8% 3,9% 11,5%

EPS cơ bản 3.753 4.802 4.715 5.545

EPS điều chỉnh 3.195 4.081 4.008 4.699

BVPS 20.635 23.379 25.843 28.391

ROAE 19,6% 22,3% 19,2% 20,4%
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Định giá   

 

 

 

   

 
 
 

 

 

 
 
 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

Doanh thu thuần 3.662 3.728 4.081

Giá vốn hàng bán (2.983) (3.021) (3.304)

Chi phí quản lý DN (230) (194) (188)

Chi phí bán hàng (144) (149) (163)

LN hoạt động thuần 305 364 426

EBITDA thuần 410 481 552

Chi phí khấu hao (105) (117) (126)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 305 364 426

Thu nhập lãi 32 44 51

Chi phí tài chính (89) (93) (105)

Thu nhập ròng khác 48 0 0

TN từ các Cty LK & LD 28 5 5

LN trước thuế 323 320 377

Thuế (63) (64) (77)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 260 256 301

Thu nhập trên vốn 221 217 255

Cổ tức phổ thông (26) (27) (54)

LN giữ lại 234 229 246

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

Tiền và tương đương tiền 216 489 656

Đầu tư ngắn hạn 203 203 203

Các khoản phải thu ngắn hạn 280 318 358

Hàng tồn kho 1.138 1.067 1.169

Các tài sản ngắn hạn khác 100 86 87

Tổng tài sản ngắn hạn 1.937 2.163 2.472

Tài sản cố định 1.107 1.050 1.274

Tổng đầu tư 67 67 67

Tài sản dài hạn khác 141 141 141

Tổng tài sản 3.252 3.421 3.954

Vay & nợ ngắn hạn 1.008 1.121 1.223

Phải trả người bán 300 302 357

Nợ ngắn hạn khác 398 344 418

Tổng nợ ngắn hạn 1.705 1.767 1.998

Vay & nợ dài hạn 222 197 360

Các khoản phải trả khác 48 48 48

Vốn điều lệ và 542 542 542

LN giữ lại 406 540 678

Vốn chủ sở hữu 1.268 1.401 1.540

Lợi ích cổ đông thiểu số 9 9 9

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 3.252 3.421 3.954

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

LN trước thuế 323 320 377

Khấu hao 105 117 126

Thuế đã nộp (66) (64) (77)

Các khoản điều chỉnh khác (10) (27) (56)

Thay đổi VLĐ (266) (11) (64)

LC tiền thuần HĐKD 86 334 306

Đầu tư TSCĐ (66) (60) (350)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 104 0 0

Các khoản khác 42 0 0

Thay đổi tài sản dài hạn khác 0 0 0

LC tiền từ HĐĐT 79 (60) (350)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 0 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được (10) 25 265

Dòng tiền từ HĐTC khác (43) 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (26) (27) (54)

LC tiền thuần HĐTC (80) (2) 211

Tiền & tương đương tiền đầu kì 130 216 489

LC tiền thuần trong năm 86 273 167

Tiền & tương đương tiền cuối kì 216 489 656

Các chỉ số cơ bản

12-18A 12-19E 12-20E

Dupont

Biên LN ròng 7,1% 6,9% 7,4%

Vòng quay TS 1,16 1,12 1,11

ROAA 8,3% 7,7% 8,2%

Đòn bẩy tài chính 2,70 2,50 2,51

ROAE 22,3% 19,2% 20,4%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 33,1 41,1 41,2

Số ngày nắm giữ HTK 139 129 129

Số ngày phải trả tiền bán 36,7 36,5 39,5

Vòng quay TSCĐ 3,20 3,46 3,51

ROIC 10,4% 9,4% 9,6%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,14 1,22 1,24

Khả năng thanh toán nhanh 0,47 0,62 0,65

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,25 0,39 0,43

Vòng quay tiền 136 134 131

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 14,1% 1,8% 9,5%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 25,4% 19,3% 17,2%

Tăng trưởng LN ròng 34,6% (1,8%) 17,6%

Tăng trưởng EPS 28,0% (1,8%) 17,6%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 4.802 4.715 5.545

BVPS (VND) 23.379 25.843 28.391
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CTCP SỢI THẾ KỶ (STK)  

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

VND24.600 VND25.200 6,1% MUA Dệt may 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

 
Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 

 
 

 
 

 

 
 

  

KQKD Quý 1 khả quan, triển vọng 2019 tích cực. 

Doanh thu đi ngang nhưng cơ cấu sản phẩm cải thiện. STK ghi nhận 
doanh thu Q1/2019 đạt 606 tỷ đồng (+2,9% yoy) nhờ giá bán trung bình tăng 
2,0% yoy và sản lượng tiêu thụ tăng 0,9% yoy. Sản lượng Q1/2019 đạt xấp 
xỉ 14.574 tấn (công suất hoạt động là 92,1%, giảm 4,2% yoy). Tuy nhiên, 
chúng tôi cho rằng cơ cấu sản phẩm cải thiện đáng kể với tỷ trọng doanh thu 
của sợi tái chế (với biên lợi nhuận gộp cao) tăng từ 11,9% trong Q1/2018 
lên 22,9% trong Q2/2019 trong khi tỷ trọng sợi xơ dài (DTY) và sợi kéo duỗi 
hoàn toàn (FDY) lần lượt giảm 5,0% và 6,0%. Điều này giúp biên LNG tăng 
70 điểm cơ bản yoy. 

Lợi nhuận Q1/2019 tăng mạnh do chi phí hoạt động giảm. Chi phí BH & 
QLDN giảm từ mức 3,9% doanh thu trong Q1/2018 xuống còn 3,0% trong 
Q1/2019, nâng biên LN ròng từ 6,8% lên 8,6%. Lợi nhuận ròng ghi nhận đạt 
52 tỷ đồng trong Q1/2019 (+29,4% yoy), hoàn thành 21,2% ước tính của 
chúng tôi trong năm 2019 và phù hợp với dự báo của chúng tôi do Quý 1 là 
mùa thấp điểm. 

Chúng tôi nâng dự phóng LNST 2019 thêm 5,2% do biên LNG cải thiện. 
Chúng tôi dự báo tỷ trọng doanh thu của sợi tái chế năm 2019 sẽ đạt 26,0% 
(so với 17,0% trong dự báo trước đó) để phản ánh sự thay đổi trong kế 
hoạch kinh doanh của STK. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ cao hơn 2,9% 
so với dự báo trước đó, trong khi biên lợi nhuận gộp ước tính đạt 15,3% 
(+70 điểm cơ bản so với dự báo trước đó) và LNST năm 2019 sẽ tăng 5,2%. 

Kế hoạch mở rộng đầy tham vọng để đưa STK trở thành nhà sản xuất 
sợi polyester lớn nhất tại Việt Nam từ năm 2022. Tại ĐHCĐ năm 2019, 
ban lãnh đạo đã chia sẻ về kế hoạch tăng gấp 3 lần công suất hiện tại để 
đưa STK trở thành nhà sản xuất sợi polyester lớn nhất tại Việt Nam. Tổng 
mức đầu tư ước tính là 3.745 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết vẫn chưa 
được công bố nên chúng tôi chưa phản ánh kế hoạch vào dự phóng. Trong 
tương lai gần, dự án dây chuyền sản xuất sợi màu mới trị giá 0,3 triệu USD 
với công suất thiết kế 4.000 tấn mỗi năm dự kiến sẽ được đầu tư trong 
Q2/2019. 

Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị xuống NẮM GIỮ, do giá cp đã tăng 
mạnh trong thời gian qua, dù có triển vọng tích cực từ (1) cơ cấu sản phẩm 
cải thiện giúp biên LNG gia tăng và (2) chính sách cổ tức hấp dẫn 1.500 
đồng/cp (tương ứng tỷ suất cổ tức 6,1%). Giá mục tiêu mới là 25.200 
đồng/cp được đưa ra dựa trên EPS pha loãng dự phóng 2019 ở mức 3.458 
đồng/cp và P/E mục tiêu là 7,3x theo P/E trung bình 1 năm của STK (cao 
hơn 13,0% giá mục tiêu cũ). 

Ngày 28/05/2019 

Vũ Minh Tú 

tu.vuminh@vndirect.com.vn 

 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

➢ Điều chỉnh tăng EPS 2019 thêm 5,2% 

➢ Điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 13,0% 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 24.200 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 11.914 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 130.956 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 2.742 

Thị giá vốn (tỷ VND) 1.708 

SL CP đang lưu hành (tr) 70,7 

Free float (%) 46,5 

P/E trượt (x) 8,0 

P/B hiện tại (x) 1,6 

 

Cơ cấu sở hữu 

Công ty tư vấn đầu tư Hướng Việt 20,0% 

Đặng Triệu Hòa 13,0% 

Đặng Mỹ Linh 8,0% 

Đặng Hướng Cường 8,0% 

Vietnam Holding Ltd 4,5% 

Khác 46,5% 

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-17A 12-18A 12-19E 12-20E

Doanh thu thuần (tỷ) 1.989 2.408 2.748 2.950

Tăng trưởng DT thuần 46,4% 21,0% 14,1% 7,4%

Biên lợi nhuận gộp 10,9% 13,9% 15,3% 15,9%

Biên EBITDA 14,1% 15,4% 17,0% 17,9%

LN ròng (tỷ) 100 178 245 298

Tăng trưởng LN ròng 246,7% 78,2% 37,1% 21,8%

Tăng trưởng LN cốt lõi 248,0% 76,2% 37,8% 22,5%

EPS cơ bản 1.561 2.782 3.458 4.213

EPS điều chỉnh 1.561 2.782 3.458 4.213

BVPS 12.128 14.181 15.758 18.980

ROAE 13,6% 21,1% 24,2% 24,3%
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 

 

  Nguồn: VNDIRECT 

  

-100%

-43%

14%

71%

129%

186%

243%

300%

2.3

7.3

12.3

17.3

22.3

27.3

32.3

37.3

01-16A 07-16A 01-17A 07-17A 01-18A 07-18A 01-19E 07-19E

Rolling P/E (x) (lhs) EPS growth (rhs)
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Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

Doanh thu thuần 2.408 2.748 2.950

Giá vốn hàng bán (2.073) (2.328) (2.480)

Chi phí quản lý DN (56) (64) (69)

Chi phí bán hàng (33) (38) (41)

LN hoạt động thuần 245 318 360

EBITDA thuần 388 476 522

Chi phí khấu hao (143) (159) (162)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 245 318 360

Thu nhập lãi 11 15 22

Chi phí tài chính (53) (50) (39)

Thu nhập ròng khác (3) 2 2

TN từ các Cty LK & LD (1) 0 0

LN trước thuế 199 284 346

Thuế (21) (39) (48)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 178 245 298

Thu nhập trên vốn 178 245 298

Cổ tức phổ thông (48) (106) (71)

LN giữ lại 130 138 227

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

Tiền và tương đương tiền 198 263 442

Đầu tư ngắn hạn 0 0 0

Các khoản phải thu ngắn hạn 69 82 88

Hàng tồn kho 499 624 685

Các tài sản ngắn hạn khác 31 47 50

Tổng tài sản ngắn hạn 797 1.015 1.265

Tài sản cố định 1.160 1.032 913

Tổng đầu tư 148 197 210

Tài sản dài hạn khác 0 0 0

Tổng tài sản 2.105 2.244 2.388

Vay & nợ ngắn hạn 427 406 436

Phải trả người bán 315 352 387

Nợ ngắn hạn khác 105 83 89

Tổng nợ ngắn hạn 847 841 912

Vay & nợ dài hạn 348 240 76

Các khoản phải trả khác 1 49 58

Vốn điều lệ và 599 707 707

LN giữ lại 275 372 600

Vốn chủ sở hữu 909 1.115 1.342

Lợi ích cổ đông thiểu số

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 2.105 2.244 2.388

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

LN trước thuế 199 284 346

Khấu hao 143 159 162

Thuế đã nộp (14) (39) (48)

Các khoản điều chỉnh khác (3) 8 (4)

Thay đổi VLĐ (83) (135) (30)

LC tiền thuần HĐKD 242 276 426

Đầu tư TSCĐ (95) (42) (43)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0 0 0

Các khoản khác 8 0 0

Thay đổi tài sản dài hạn khác 25 0 0

LC tiền từ HĐĐT (62) (42) (43)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 66 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được (50) (129) (133)

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (48) (106) (71)

LC tiền thuần HĐTC (98) (169) (204)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 117 198 263

LC tiền thuần trong năm 81 65 179

Tiền & tương đương tiền cuối kì 198 263 442

Các chỉ số cơ bản

12-18A 12-19E 12-20E

Dupont

Biên LN ròng 7,4% 8,9% 10,1%

Vòng quay TS 1,17 1,26 1,27

ROAA 8,6% 11,2% 12,9%

Đòn bẩy tài chính 2,45 2,15 1,89

ROAE 21,1% 24,2% 24,3%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 8,90 8,23 8,25

Số ngày nắm giữ HTK 88 98 101

Số ngày phải trả tiền bán 55,5 55,2 57,0

Vòng quay TSCĐ 2,03 2,51 3,03

ROIC 10,6% 13,9% 16,1%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 0,94 1,21 1,39

Khả năng thanh toán nhanh 0,35 0,47 0,64

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,23 0,31 0,48

Vòng quay tiền 41,2 50,8 52,3

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 21,0% 14,1% 7,4%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 94,3% 29,5% 13,5%

Tăng trưởng LN ròng 78,2% 37,1% 21,8%

Tăng trưởng EPS 78,2% 24,3% 21,8%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 2.782 3.458 4.213

BVPS (VND) 14.181 15.758 18.980
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CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG  

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

VND59.900 VND62.500 5,8% NẮM GIỮ Dệt may 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

 
Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 

 
 

 
 

 

 
 

  

Chúng tôi đánh giá cao MSH với vị thế hàng đầu trong phân khúc 
sản xuất hàng may mặc của ngành dệt may, được hỗ trợ bởi tập 
khách hàng mạnh bao gồm các thương hiệu thời trang cao cấp toàn 
cầu.  

MSH là một trong những doanh nghiệp dệt may lớn nhất cả nước về 
doanh thu (3.951 tỷ đồng vào cuối năm 2018), và đứng đầu về khả năng 
sinh lời (ROE năm 2018 đạt 44,0%). Hoạt động kinh doanh cốt lõi của 
MSH đến từ xuất khẩu hàng may mặc với tỷ trọng 90,8% doanh thu 
2018. Mảng chăn ga gối đệm (với thương hiệu “Sông Hồng”) đóng góp 
9,2% doanh thu 2018. 

Sự thay đổi cơ cấu sản phẩm với sự gia tăng tỷ trọng của đơn hàng 
may mặc FOB (Free On Board) với biên lợi nhuận gộp (LNG) cao sẽ 
là động lực tăng trưởng chính trong ngắn hạn, do các nhà máy hiện 
đều đang hoạt động với công suất tối đa. Chúng tôi kỳ vọng mảng FOB 
sẽ đóng góp 78,0% doanh thu 2019 (tăng từ mức 72,0% trong 2018), qua 
đó thúc đẩy doanh thu tăng 9,5% yoy, và biên LNG tăng thêm 120 điểm 
cơ bản trong 2019. 

Chúng tôi dự phóng giá trị đơn hàng FOB sẽ ghi nhận tăng trưởng 
kép (CAGR) ở mức 18,5% trong giai đoạn 2018-22F nhờ tập khách 
hàng vững mạnh, bao gồm Haddad, Columbia, G-III và Luen Thai (mới 
ký kết). Dự phóng của chúng tôi được đưa ra dựa trên mối quan hệ hợp 
tác và tin cậy giữa MSH với các đối tác, điều này phần nào đã được phản 
ánh qua mức tăng trưởng 59,6% về giá trị đơn hàng FOB trong 2018.  

Tăng công suất từ nhà máy mới được kỳ vọng trở thành động lực 
tăng trưởng dài hạn của MSH từ năm 2020. Nhà máy sản xuất hàng 
may mặc Sông Hồng 10 (SH10) với tổng mức đầu tư 16 triệu USD sẽ 
khởi công xây dựng vào tháng 4/2019 và đi vào hoạt động giữa 2020. 
Chúng tôi ước tính công suất tăng 25% sẽ thúc đẩy tăng trưởng kép 
doanh thu và LNST lần lượt là 13,3% và 19.5% trong giai đoạn 2020-22.  

Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị xuống NẮM GIỮ do giá cp đã tăng 
mạnh trong thời gian vừa qua, mặc dù có tiềm năng lớn đến từ: (1) tăng 
trưởng đơn hàng FOB của khách hàng lớn, (2) mở rộng công suất đến từ 
nhà máy SH10 và (3) chính sách cổ tức hấp dẫn với mức cổ tức tối thiểu 
3.500/cp trong 2019 (tương đương tỷ suất cổ tức 5,8%). Với EPS dự 
phóng 2019 là 8.721 đồng/cp và P/E mục tiêu ở mức 7,2x (cao hơn 10% 
so với trung bình ngành), chúng tôi đưa ra giá mục tiêu cho MSH là 
62.500 đồng/cp.   

 

Ngày 28/05/2019 

Vũ Minh Tú 

tu.vuminh@vndirect.com.vn 

 

 

 

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 55.400 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 39.800 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 70.259 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 3.483 

Thị giá vốn (tỷ VND) 2.477 

SL CP đang lưu hành (tr) 48,6 

Free float (%) 39 

P/E trượt (x) 7,0 

P/B hiện tại (x) 2,7 

 

Cơ cấu sở hữu 

Bùi Đức Thịnh 21,6% 

FPTS 13,6% 

Bùi Việt Quang 10,9% 

Khác 53,9% 

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

Tổng quan tài chính (VND) 12-17A 12-18A 12-19E 12-20E

Doanh thu thuần (tỷ) 3.282 3.951 4.327 4.916

Tăng trưởng DT thuần 9,7% 20,4% 9,5% 13,6%

Biên lợi nhuận gộp 17,2% 20,1% 21,3% 22,4%

Biên EBITDA 11,6% 15,2% 17,0% 18,7%

LN ròng (tỷ) 200 371 467 556

Tăng trưởng LN ròng 8,4% 85,4% 25,7% 19,0%

Tăng trưởng LN cốt lõi 17,8% 91,9% 23,2% 19,1%

EPS cơ bản 4.208 7.799 9.338 11.112

EPS điều chỉnh 3.929 7.284 8.721 10.379

BVPS 15.859 19.616 24.959 32.571

ROAE 28,5% 44,0% 42,8% 38,6%
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

Doanh thu thuần 3.951 4.327 4.916

Giá vốn hàng bán (3.157) (3.406) (3.816)

Chi phí quản lý DN (191) (195) (221)

Chi phí bán hàng (148) (151) (172)

LN hoạt động thuần 455 575 707

EBITDA thuần 571 693 859

Chi phí khấu hao (116) (118) (152)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 455 575 707

Thu nhập lãi 59 65 85

Chi phí tài chính (63) (72) (75)

Thu nhập ròng khác 0 (1) (1)

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 451 567 715

Thuế (79) (100) (127)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 (33)

LN ròng 371 467 556

Thu nhập trên vốn 371 467 556

Cổ tức phổ thông (166) (175) (175)

LN giữ lại 205 292 381

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

Tiền và tương đương tiền 198 375 643

Đầu tư ngắn hạn 485 605 812

Các khoản phải thu ngắn hạn 523 553 628

Hàng tồn kho 661 727 814

Các tài sản ngắn hạn khác 14 15 17

Tổng tài sản ngắn hạn 1.881 2.276 2.915

Tài sản cố định 611 893 764

Tổng đầu tư 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 30 33 37

Tổng tài sản 2.521 3.201 3.716

Vay & nợ ngắn hạn 710 661 751

Phải trả người bán 161 196 219

Nợ ngắn hạn khác 631 718 766

Tổng nợ ngắn hạn 1.502 1.574 1.735

Vay & nợ dài hạn 85 326 266

Các khoản phải trả khác 0 0 0

Vốn điều lệ và 476 500 500

LN giữ lại 272 489 779

Vốn chủ sở hữu 934 1.248 1.629

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 53 86

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 2.521 3.201 3.716

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

LN trước thuế 451 567 715

Khấu hao 116 118 152

Thuế đã nộp (86) (100) (127)

Các khoản điều chỉnh khác (11) (5) (7)

Thay đổi VLĐ (118) 28 (92)

LC tiền thuần HĐKD 352 608 642

Đầu tư TSCĐ (73) (403) (23)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ (183) (121) (207)

Các khoản khác 44 0 0

Thay đổi tài sản dài hạn khác 0 0 0

LC tiền từ HĐĐT (212) (524) (230)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 24 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được (120) 191 31

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 53 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (166) (175) (175)

LC tiền thuần HĐTC (286) 93 (144)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 344 198 375

LC tiền thuần trong năm (146) 177 268

Tiền & tương đương tiền cuối kì 198 375 643

Các chỉ số cơ bản

12-18A 12-19E 12-20E

Dupont

Biên LN ròng 9,4% 10,8% 11,3%

Vòng quay TS 1,61 1,51 1,42

ROAA 15,2% 16,3% 16,1%

Đòn bẩy tài chính 2,90 2,62 2,40

ROAE 44,0% 42,8% 38,6%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 45,2 43,4 43,5

Số ngày nắm giữ HTK 76,4 77,9 78,1

Số ngày phải trả tiền bán 18,7 21,0 21,0

Vòng quay TSCĐ 6,28 5,76 5,94

ROIC 21,5% 20,4% 20,3%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,25 1,45 1,68

Khả năng thanh toán nhanh 0,81 0,98 1,21

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,45 0,62 0,84

Vòng quay tiền 103 100 101

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 20,4% 9,5% 13,6%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 102,2% 26,2% 23,1%

Tăng trưởng LN ròng 85,4% 25,7% 19,0%

Tăng trưởng EPS 85,4% 19,7% 19,0%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 7.799 9.338 11.112

BVPS (VND) 19.616 24.959 32.571
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

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

Khuyến nghị 

MUA Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

NẮM GIỮ Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường 

BÁN Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10% 
 

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. 

 

  
Trần Thị Khánh Hiền – Phó Giám Đốc Phân Tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

Vũ Minh Tú – Chuyên viên phân tích 

Email: tu.vuminh@vndirect.com.vn 
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Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 2439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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