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CTCP ĐƯỜNG BIÊN HÒA (BHS) 

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

VND18.700 VND25.500 2,6% MUA Hàng tiêu dùng 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 
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Chúng tôi nhận thấy BHS là cổ phiếu có các yếu tố cơ bản tốt 

nhưng đang được giao dịch với mức giá dưới giá trị nội tại. 

Triển vọng trong giai đoạn 2016 - 2018 của ngành đường khá 
tốt, dựa trên cơ sở đường thế giới đánh dấu một chu kỳ tăng giá 
mới từ tháng 7/2015 sau 5 năm giảm giá liên tục trước đó. Chúng tôi 
cho rằng các doanh nghiệp đường sẽ tiếp tục ghi nhận KQKD tăng 
trưởng trong 2 năm 2017 – 2018 trước khi gặp khó khăn khi hàng 
rào bảo hộ dần được dỡ bỏ. 

BHS có cơ cấu sản phẩm đa dạng và đặc biệt sở hữu thương 
hiệu uy tín. Về lâu dài, với thế mạnh vượt trội ở mảng đường tiêu 
dùng, BHS sẽ có sức cạnh tranh tốt hơn các doanh nghiệp trong 
nước vốn chỉ nghiêng về sản xuất đường phục vụ công nghiệp.  

Là doanh nghiệp duy nhất có khả năng hưởng lợi khi hàng rào 
hạn ngạch được dỡ bỏ từ năm 2018. Tuy phải chịu sự cạnh tranh 
về giá bán song BHS có khả năng giảm thiểu được chi phí giá thành 
vì 60% nguyên liệu của BHS là đường thô nhập khẩu hoặc mua lại 
trong nước. Từ năm 2018, BHS có thể được nhập đường ngoài hạn 
ngạch với thuế suất từ 2,5% - 5%; rẻ hơn nhiều so với thuế suất 
80% hiện nay. 

KQKD niên vụ 2015/2016 tăng mạnh sau khi sáp nhập với 
đường Ninh Hòa. Chúng tôi ước tính doanh thu và LNTT niên độ 
2015/2016 lần lượt là 4.051 tỷ đồng (tăng 36,2%) và 270 tỷ đồng 
(tăng 112%). Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,7% lên 13,4%; EPS 
2016 đạt 2.180 đồng. 

Chúng tôi nhận thấy BHS đang giao dịch ở định giá thấp hơn so 
với các doanh nghiệp trong ngành. Vì vậy chúng tôi đưa ra 
khuyến nghị MUA cổ phiếu BHS với giá mục tiêu là 25.500 đồng. 
Chúng tôi cũng lưu ý rằng định giá trên không bao gồm những yếu tố 
có thể gây tác động đến giá cổ phiếu trong ngắn hạn như chia cổ tức 
(5%), tăng vốn (nếu có) hoặc sáp nhập với SBT. 

Với giả định sáp nhập với SBT, theo suy đoán chủ quan, chúng tôi 
cho rằng tỷ lệ sáp nhập tương đối hợp lý là 1 cổ phiếu BHS đổi 0,88 
cổ phiếu SBT dựa trên phương pháp định giá tổng hợp giá trị sổ 
sách và chiết khấu dòng tiền. 

 

Ngày 26/07/2016 

Trần Khánh Hiền 

hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

   

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 21.998 

Thấp nhất 52 tuần (VNDVND) 14.274 

KLGDBQ (3thg) 2.073.629 

Thị giá vốn (tỷ VNDVND) 2.502 

SL CP đang lưu hành (tr) 126 

Free float (%) 41 

Beta 0,73 

 

 

Cổ đông lớn 
Tên cổ đông                             % sở hữu 

Bourbon Tây Ninh 16,8 

Thương mại Thuận Thiên 8,5 

TCT Mía đường II 6,3 
 

Vinamilk 2,4 

CTCP XNK Bến Tre 1,5 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 06-15A 06-16A 06-17A

Doanh thu (tỷ) 2,975 4,051 4,679

Tăng trưởng DT 36.2% 15.5%

Biên lợi nhuận gộp 11.7% 13.4% 14.2%

EBITDA thuần (tỷ) 97 229 306

LN ròng (tỷ) 99 210 281

Tăng trưởng LN ròng 112.1% 33.8%

LN trên cổ phiếu 1,571 2,180 2,169

Giá trị sổ sách/cp 14,504 13,568 15,236

ROAE 15.7% 15.1%
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HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 

BHS được xây dựng từ năm 1969 với tiền thân là Nhà máy đường 

400 tấn. Công ty tiến hành cổ phần hóa từ tháng 3/2001 và niêm yết 

trên Sở GDCK TPHCM từ ngày 20/12/2006. Từ tháng 10/2015, BHS 

đã sáp nhập với CTCP Đường Ninh Hòa (NHS) để trở thành doanh 

nghiệp (DN) sản xuất đường có qui mô vốn điều lệ 1.233 tỷ đồng. 

Năng lực sản xuất gia tăng sau khi sáp nhập với Đường Ninh 

Hòa song chất lượng vẫn còn là yếu điểm. 

Sau khi sáp nhập với NHS, công ty đã tăng gấp đôi tổng công suất 

nhà máy cũng như diện tích vùng nguyên liệu, trở thành doanh 

nghiệp xếp thứ 2 trong ngành về năng lực sản xuất, chỉ sau SBT. 

So sánh năng lực sản xuất của top doanh nghiệp đầu ngành 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 (**) sau khi SBT sáp nhập với Đường Gia Lai (SEC) 

(*) sau khi BHS sáp nhập với Đường Ninh Hòa (NHS) 

Gia tăng về qui mô song năng suất mía bình quân BHS hiện tại đang 

ở mức 65-70 tấn/ha, thấp hơn so với với 2 đối thủ còn lại. Chữ 

đường (CCS) của BHS cũng thấp hơn so với LSS. Hiện nay công ty 

đang triển khai đầu tư áp dụng qui trình cơ giới hóa vào vùng nguyên 

liệu chiến lược 1.200 ha tại nông trường Biên Hòa Long Thành. 

Năng suất hiện tại của nông trường đã đạt 85 tấn/ha, mục tiêu nâng 

lên 90 tấn/ha vào năm 2019. 

Sản lượng mía của BHS hiện nay chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu 

sản xuất của nhà máy. Trong khi đó sản lượng thu hoạch của Ninh 

Hòa chỉ đáp ứng được nhà máy hiện tại, vì vậy việc sáp nhập không 

bù đắp được việc thiếu nguyên liệu của BHS. Tuy nhiên, về lâu dài, 

BHS có thể tận dụng được lượng đường thô từ NHS để tinh luyện, 

giảm sự phụ thuộc vào đường thô nhập khẩu.   

Ưu điểm về công nghệ và công suất nhà máy giúp tăng sản 

lượng vượt trội. 

Hiện nạy, BHS có ba nhà máy với tổng công suất 12.500 tấn mỗi 

ngày (TMN), bao gồm: Tây Ninh (4.000), Trị An (2.500) và Ninh Hòa 

(6.000). Đáng chú ý, tuy nhà máy có tuổi thọ lâu đời song BHS là 

doanh nghiệp duy nhất trong ngành đầu tư vào công nghệ lò hơi đốt 

than (thay vì bã mía) cho phép BHS có thể kéo dài thời gian sản xuất 

ngoài niên vụ. Trước khi sáp nhập với NHS, mặc dù BHS có tổng 

công suất thấp hơn nhiều so với LSS (10.500 TMN) và SBT (13.000 

TMN) song nhờ lợi thế công nghệ, DN đã mua đường thô để tinh 

luyện ngoài niên vụ. Vì vậy sản lượng cũng như tiêu thụ của BHS 

luôn vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh khác. 

Niên vụ 2014/2015, sản lượng sản xuất của BHS đạt 181.156 tấn, 

tương đương với cùng kỳ năm trước, chiếm 12,8% tổng sản lượng 

cả nước. Trong khi đó sản lượng tiêu thụ tăng vọt 24%, chiếm 15,3% 

thị phần cả nước. Năm 2015/2016, với giả định sản lượng từ NHS sẽ 

được gộp chung từ Q1/2016, chúng tôi ước tính sản lượng đường 

của BHS đạt khoảng 220 nghìn tấn. 

Doanh 

nghiệp

Diện tích 

mía(ha)

Năng suất 

mía (tấn/ha)

Sản lượng 

mía

Chữ 

đường

Công suất 

(TMN)

Sản lượng 

2014/2015

% Tổng SL cả 

nước

Tiêu thụ 

2014/2015

Thị phần 

tiêu thụ

SBT (**) 25,200        66                  874,000          8.7         13,000           156,000           11.0% 133,890        10%

BHS (*) 23,500        65-70 874,000          9.0         12,500           181,156           12.8% 214,010        15%

LSS 15,000        70                  800,000          10.0        10,500           114,000           8.0% 113,690        8%

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ của BHS (tấn) 

 
   Nguồn: BHS, VNDIRECT 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report-
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Thế mạnh ở mảng đường tiêu dùng mang lại lợi thế cạnh tranh 

lâu dài 

Sản phẩm chủ lực của BHS là đường tinh luyện RE (Refined extra) 

và RS (Refined standard) được đóng gói dưới dạng túi 25kg/30kg để 

phục vụ cho sản xuất công nghiệp hoặc túi 0.5kg/1kg để phục vụ cho 

tiêu dùng. Là một trong số ít DN sản xuất được đường tinh luyện RE, 

đối thủ cạnh tranh chính của BHS bao gồm SBT, LSS và các DN FDI 

như NIVL, KCP Việt Nam.  

Tuy nhiên, nếu tính riêng mảng đường tiêu dùng (đường túi, đường 

que) thì BHS đang nắm giữ 70% thị phần với các sản phẩm mang 

tính định hướng thị trường như: đường vitamin, đường ăn 

kiêng,…Đường Biên Hòa là thương hiệu lâu năm có được lòng tin từ 

người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời sản phẩm có độ bao phủ rộng 

khắp các kênh bán lẻ (B2C business-to-client).  

Trong những năm gần đây, công ty đã tập trung chuyển hướng đầu 

tư và đường tiêu dùng bằng cách đa dạng hóa sản phẩm, tăng 

cường kênh bán lẻ và marketing. Qua đó tỷ trọng đường tiêu dùng 

được nâng dần lên, đóng góp 15% doanh thu và 25% lợi nhuận gộp. 

Chúng tôi cho rằng đây là thế mạnh chiến lược của BHS vì về lâu dài 

khi hàng rào hạn ngạch được dỡ bỏ, đường thô và đường phục vụ 

công nghiệp nhập khẩu sẽ tạo sự cạnh tranh khốc liệt về giá. Trong 

khi đó, ở mảng đường tiêu dùng, nhờ thương hiệu lâu đời và uy tín 

và kênh phân phối rộng, BHS sẽ có nhiều lợi thế hơn các thương 

hiệu nước ngoài. 

Không có lợi thế về giá thành song giá bán thành phẩm của 

BHS cao hơn những đối thủ khác 

Cơ cấu giá thành trên mỗi tấn đường của BHS bao gồm: chi phí mía 

(87%), nhân công (5%), khấu hao (2%). Chi phí giá thành của BHS 

thường cao hơn các công ty khác vì 2 nguyên nhân chủ yếu: (1) giá 

mía thu mua tại các tỉnh Đông Nam bộ cao hơn miền Trung và miền 

Bắc từ 2%-5%; (2) vì không đủ nguyên liệu nên BHS phải nhập thêm 

đường thô để tinh luyện. Tuy nhiên do cơ cấu sản phẩm có sự đóng 

góp của đường tiêu dùng có giá bán lẻ cao hơn nên biên lợi nhuận 

gộp của BHS tương đương với LSS nhưng thấp hơn SBT. 

Biên lợi nhuận gộp sẽ có sự cải thiện đáng kể trong tương lai 

BHS ghi nhận doanh thu và LNTT lần lượt tăng 54% và 127% trong 

9 tháng đầu niên vụ 2015/2016. Doanh thu tăng mạnh chủ yếu do 

giá bán đường thành phẩm tăng từ 20% - 35% so với cùng kỳ năm 

ngoái, trong khi đó chi phí giá thành tăng chậm hơn dẫn đến kết quả 

là biên lợi nhuận gộp có sự cải thiện đáng kể từ 11,7% từ năm trước 

lên 13%.  

Chúng tôi nhận định BHS sẽ có khả năng tăng biên lợi nhuận gộp 

nhờ gia tăng tỷ trọng đường tiêu dùng thông qua phát triển kênh bán 

lẻ, tận dụng được nguồn đường thô, đồng thời hợp nhất các sản 

phẩm khác như phân bón, điện, bùn tro từ NHS. 

  

Cơ cấu doanh thu niên độ 2014/2015 

 

   Nguồn: SBT,VNDIRECT 

Cơ cấu lợi nhuận gộp niên độ 2014/2015 

 

   Nguồn: VNDIRECT 

Biên lợi nhuận gộp 

 

   Nguồn: VNDIRECT 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

Đường công 
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Đường thương 
mại

Mật rỉ

Điện

Khác

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

Cơ cấu LN gộp

Đường công 
nghiệp

Đường thương 
mại

Khác

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report0.0%
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14.0%
16.0%

LSS STB (**) BHS (*)

2015/2016 2014/2015
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TRIỂN VỌNG TRONG GIAI ĐOẠN 2017 - 2018 

Giá đường trong nước tiếp tục xu hướng tăng theo giá đường 

thế giới 

Kết thúc chu kỳ giảm 5 năm, giá đường thế giới đã tăng trở lại từ 

tháng 7/2015 sau khi nhiều dự báo về thâm hụt nguồn cung được Tổ 

chức đường thế giới (ISO) đưa ra. Hiện tượng El Nino ở nhiều nước 

Trung Mỹ và Nam Á, đặc biệt là Ấn Độ, làm suy giảm sản lượng mía. 

Bên cạnh đó, nhu cầu ethanol tại các nước mới nổi như Brazil, Trung 

Quốc tăng mạnh cạnh tranh mới nguồn mía phục vụ sản xuất 

đường. ISO dự đoán sau 5 năm dư thừa nguồn cung, nhu cầu tiêu 

thụ sẽ vượt sản xuất trong niên vụ 2015/2016 và mở rộng thâm hụt 

trong vụ tiếp theo.  

Giá đường thế giới đã tăng 58,7% so với thời điểm này năm trước, 

đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Ủy ban Nông nghiệp 

Mỹ (USDA) dự báo giá đường tiếp tục tăng trong niên vụ 2016/2017 

và dao động nhẹ ở mức cao trong giai đoạn 2017 – 2019. 

Vận động chặt chẽ theo giá đường thế giới, giá trong nước bật tăng 

từ Q2/2015, và ổn định trong Q1/2016. Hiện nay giá đường RS bán 

buôn ở mức 14.800 – 15.200 đồng/kg; tăng 11% so với đầu năm 

2016 và 35% so với đầu năm 2015. 

ATIGA không phải là mối lo ngại lớn 

Khác với các doanh nghiệp khác, BHS có thể được hưởng lợi khi 

Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) về việc dỡ bỏ hạn 

ngạch thuế quan đối với đường thô có hiệu lực năm 2018. Khi đó 

BHS có thể nhập đường với thuế suất từ 2,5% - 5% thay vì 80% thuế 

suất ngoài hạn ngạch như hiện nay (xem thêm Biểu thuế suất NK ưu 

đãi tại trang 6) 

Dự báo lợi nhuận niên độ 2015/2016 và 2016/2017 

Với giả định NHS sẽ hợp nhất KQKD từ Q1/2016, chúng tôi ước tính 

sản lượng tiêu thụ của BHS đạt 245 nghìn tấn niên độ 2015/2016 với 

giá bán bình quân là 16,2 triệu đồng/tấn. Bên cạnh đó các sản phẩm 

như mật rỉ, điện, phân bón,… từ NHS cũng đóng góp khoảng 82 tỷ 

đồng. Trong niên vụ 2016/2017, chúng tôi ước tính công ty sẽ tiêu 

thụ được 275 nghìn tấn, tăng 12,2%.  

Tỷ trọng chi phí bán hàng trên doanh thu và tỷ trọng chi phí quản lý 

trên doanh thu sẽ giảm nhẹ do có sự tiết kiệm khi 2 công ty có thể 

tận dụng hệ thống bán hàng của nhau.  

Qua đó chúng tôi dự phóng doanh thu và LNTT niên độ 2015/2016 

lần lượt là 4.051 tỷ đồng (tăng 36,2%) và 270 tỷ đồng (tăng 112%).  

EPS 2016 đạt 2.180 đồng. Doanh thu và LNTT niên độ 2016/2017 

ước đạt 4.679 tỷ đồng (tăng 15,5%) và 362 tỷ đồng (tăng 34%). EPS 

2017 đạt 2.169 đồng. 

Sáp nhập là câu chuyện gây chú ý đối với cổ phiếu BHS trong 

tương lai gần. 

Gần đây thị trường xuất hiện một vài thông tin về về việc sáp nhập 

giữa BHS và SBT để tạo thành một tổng công ty đường có qui mô 

lớn nhất cả nước.  

Diễn biến giá đường thế giới từ 2013(US 
cents/lb) 

 
   Nguồn:Bloomberg, VNDIRECT 

Dự báo giá đường thô thế giới tiếp tục giữ 
mức cao 

 
   Nguồn: USDA,VNDIRECT 

Title:

Source:
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Chúng tôi nhận định rằng, đây là kế hoạch chiến lược của Tập đoàn 

TTC nhằm tận dụng chéo vùng nguyên liệu, tiết kiệm chi phí nhờ lợi 

thế qui mô và tăng thị phần nhằm nâng cao khả năng chi phối giá. 

Hiện tại SBT đang nắm giữ lần lượt và 17% cổ phần BHS và ngược 

lại BHS sở hữu 6,4% cổ phần SBT. 

Hiện nay vẫn chưa có nhiều thông tin về kế hoạch sáp nhập cũng 

như tỷ lệ hoán đổi, song chúng tôi đưa ra một vài khả năng theo suy 

đoán chủ quan. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu có thể được xác định bằng 

nhiều phương pháp như: chiết khấu dòng tiền tương lai FCFF, 

BVPS, EPS và giá thị trường. Tuy nhiên theo quan sát của chúng tôi 

từ những thương vụ M&A gần đây trong ngành đường (BHS và 

NHS, SEC và SBT), thì phương pháp định giá bằng BVPS và giá thị 

trường được sử dụng rộng rãi hơn cả.  

Với giả định tỷ trọng đưa ra kết quả của phương pháp BVPS là 50% 

và chiết khấu dòng tiền FCFF là 50%, tỷ lệ hoán đổi mà chúng tôi 

cho là tương đối hợp lý là 1 cổ phiếu BHS đổi 0,88 cổ phiếu SBT.  

 
    

 

Giả định 1: Xác định theo phương pháp BVPS & FCFF 

 
 

Giả định 2: Xác định theo phương pháp BVPS và giá thị trường 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Các giả định trên đều dựa trên suy đoán chủ quan của chúng tôi dựa 

trên các số liệu về giá trị sổ sách, số lượng cổ phiếu, và giá cổ phiếu 

trong thời điểm hiện tại. Giả định không bao gồm các trường hợp 

SBT và BHS tăng vốn hoặc giá cổ phiếu có sự đột biến trong thời 

gian tới.  

VND/cổ phiếu  SBT  BHS 

BVPS (TTM) 14,007                                           16,131                                    

EPS 1,530                                             1,491                                      

FCFF 42,760                                           25,745                                    

Giá TT (20/07/2016) 32,800 19,200

Phương pháp SBT BHS Tỷ trọng quyết định % SBT

BVPS 1.16           1.00           50% 0.58     

EPS 0.97           1.00           0% => -       

FCFF 0.60           1.00           50% 0.30     

Giá TT (20/07/2016) 0.59           1.00           0% -       

Tổng cộng 1.00           0.88     

 Tỷ lệ hoán đổi ước tính 

Phương pháp SBT BHS Tỷ trọng quyết định % SBT

BVPS 1.16 1.00 50% 0.58

EPS 0.97 1.00 0% => 0.00

FCFF 0.60 1.00 0% 0.00

Giá TT (20/07/2016) 0.59 1.00 50% 0.29

Tổng cộng 1.00 50% 0.87

Tỷ lệ hoán đổi ước tính
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VÀI NÉT VỀ NGÀNH ĐƯỜNG VIỆT NAM 

Qui mô sản xuất nhỏ, giống mía năng suất thấp nên chi phí sản 

xuất cao.  

Hiện nay cả nước đang có 41 nhà máy đường đang hoạt động với 

công suất trung bình là 3.250 tấn mỗi ngày (TMN); thấp hơn nhiều so 

với công suất trung bình ở Thái Lan và Ấn Độ là 7.000-8.000 TMN. 

Trong khi năng suất mía trung bình thế giới đạt 70 tấn/ha, Việt Nam 

chỉ ở mức 65,3 tấn/ha. Tỷ lệ chữ đường VN đạt mức xấp xỉ 10% 

thấp hơn so với nước láng giềng Thái Lan 12,9%, Australia 13%. Do 

những yếu tố trên giá thành sản xuất đường tại VN thường cao hơn 

những nước khác khoảng 25%. 

Diện tích vùng nguyên liệu những năm qua đang dần bị thu hẹp. 

Do giá đường giảm liên tục trong giai đoạn 2010 – 2014, người dân 

trồng mía ở khu vực phía Nam đã thu hẹp diện tích mía để chuyển 

đổi sang các loại cây trồng khác. Diện tích trồng niên vụ 2015/2016 

khoảng 261.000 ha, giảm 2% so với niên vụ trước. Xu hướng giảm 

nhẹ diện tích trồng sẽ nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong niên vụ 

2016/2017 làm cho một vài nhà máy hiện nay phải sản xuất cầm 

chừng do thiếu nguyên liệu. 

Hiện tượng xâm nhập mặn từ đầu năm 2016 tại các  tỉnh ĐBSCL 

cũng ảnh hưởng mạnh đến sản lượng mía, do đó sản lượng đường 

niên vụ 2015/2016 tiếp tục giảm 14% đạt 1,22 triệu tấn. 

Ngành đường được bảo hộ song đang gặp thách thức lớn trong 

quá trình hội nhập.  

Ngành mía đường VN hiện đang được Chính phủ bảo hộ bằng thuế 

suất và hạn ngạch nhập khẩu. Mức thuế suất ngoài hạn ngạch được 

áp lên mặt hàng này rất cao từ 80%-100%; trong khi đó thuế suất 

trong hạn ngạch sẽ giảm đi rất nhiều trong giai đoạn 2015 - 2018 

theo lộ trình áp dụng các Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN 

(ATIGA), ASEAN –Trung Quốc (ACFTA) và ASEAN – Australia New 

Zealand (AANZFTA).  

Biểu thuế suất NK ưu đãi theo các cam kết Hiệp định thương mại 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Theo đó từ năm 2017, các DN đường VN sẽ chịu áp lực cạnh tranh 

mạnh mẽ từ đường Thái Lan, nước có năng lực sản xuất cao hơn 

cũng như nhiều lợi thế về vận chuyển và chi phí giá thành. Đáng chú 

ý là đường nhập khẩu từ Lào sẽ không nằm trong mặt hàng chịu hạn 

ngạch nhập khẩu và được áp dụng thuế suất 2,5% từ năm 2016. 

Qua đó, đem lại lợi thế cạnh tranh đáng kể cho đường từ HAGL 

(HAG). 

Mất ổn định do đường nhập lậu và gian lận thương mại.  

Theo Hiệp hội mía đường VN (VSSA), đường nhập lậu đang là nỗi lo 

lớn nhất của các DN trong ngành với con số lên tới 300-400 nghìn 

VN - Lào

Mặt hàng 2016 2017 2018 2016 2016 2017 2018

Đường củ cải 5% 5% 0% 2.5% 7% 5% 5%

Đường mía 5% 5% 5% 2.5% 7% 5% 5%

Đường trắng 5% 5% 5% 2.5% 7% 5% 5%

Các loại đường khác 5% 5% 5% 2.5% 7% 5% 5%

VN-ASEAN (ATIGA) ASEAN -Australia, NZ 

(AANZFTA)

Diện tích mía (ha) cả nước đang giảm dần 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Title:

Source:
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tấn mỗi năm. Có thời điểm, theo VSSA, 90% lượng đường tại thị 

trường các tỉnh phía Nam là hàng lậu.  

Chênh lệch cung cầu dự báo sẽ rộng hơn trong tương lai. 

Niên vụ 2015/2016, sản lượng đường trong nước ước giảm khoảng 

200 nghìn tấn vì ảnh hưởng xâm nhập mặn cộng với hiện tượng một 

số doanh nghiệp trữ đường chờ giá tăng trong Q3/2016. Trong khi 

đó, nhu cầu tiêu thụ được dự báo sẽ tiếp tục tăng khoảng 14% mỗi 

năm giai đoạn 2016 – 2017 nhờ với sự phục hồi của tiêu dùng và 

sản xuất nội địa. Năm 2016, Bộ Công thương dự kiến sẽ cấp hạn 

ngạch nhập khẩu cho 200.000 tấn đường, chưa bao gồm nguồn 

hàng từ HAGL. 

ĐỊNH GIÁ 

Vì hiện tại các DN đang có niên độ kế toán khác nhau nên chúng tôi 

sử dụng P/B và P/E trailing để so sánh định giá của các DN đường 

đang niêm yết có qui mô và dòng sản phẩm tương đồng. Chúng tôi 

nhận thấy BHS đang giao dịch ở mức định giá thấp hơn so với các 

doanh nghiệp trong ngành 

Bảng so sánh các DN đường niêm yết 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Để định giá cổ phiếu BHS, chúng tôi sử dụng phương pháp chiết 

khấu dòng tiền với các thông số đầu vào gồm: lãi suất phi rủi ro 6,5% 

(TPCP kỳ hạn 5 năm); phần bù rủi ro thị trường 10%; beta 0,73; tăng 

trưởng dài hạn của BHS là 2%. Mức giá hợp lý cho mỗi cổ phiếu 

BHS là 25.500 đồng. Định giá này không bao gồm những yếu tố có 

thể gây tác động đến giá cổ phiếu trong ngắn hạn như chia cổ tức 

(5%), tăng vốn (nếu có) hoặc sáp nhập với SBT. 

RỦI RO 

Rủi ro chính liên quan đến hoạt động của BHS là sự biến động bất 

thường khó dự báo của giá đường. Bên cạnh đó là những yếu tố 

thực trạng của ngành nói chung như: diện tích canh tác đang dần bị 

thu hẹp do cạnh tranh với các cây trồng khác, cạnh tranh với đường 

ngoại nhập và đường lậu, chính sách dỡ bỏ hạn ngạch cho đường 

nhập khẩu từ năm 2018; và các yếu tố liên quan đến mùa vụ như 

thời tiết, sâu bệnh, nhân công,… 

 

  

DN Vốn hóa TT BVPS EPS P/B P/E ROA ROE

21/07/2016 VND VND TTM TTM

SBT 6,281                  14,007      1,530      2.3x 21.4x 4.2% 11.3%

LSS 1,169                  22,557      871        0.7x 19.2x 2.0% 3.9%

BHS 2,486                  16,131      1,491      1.2x 12.9x 3.6% 9.5%

Trung bình 1.4x 17.8x 3.3% 8.2%

Median 1.4x 17.8x 3.6% 9.5%
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 06-15A 06-16A 06-17A

Doanh thu 2,975 4,051 4,679

Giá vốn hàng bán (2,627) (3,509) (4,016)

Chi phí quản lý DN (116) (154) (178)

Chi phí bán hàng (81) (101) (117)

LN hoạt động thuần 150 286 368

EBITDA thuần 97 229 306

Chi phí khấu hao 53 57 61

LN HĐ trước thuế & lãi vay 150 286 368

Thu nhập lãi 48 44 50

Chi phí tài chính (75) (68) (65)

Thu nhập ròng khác 3 5 5

TN từ các Cty LK & LD 0 4 4

LN trước thuế 127 270 362

Thuế (28) (59) (80)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 (1) (1)

LN ròng 99 210 281

Thu nhập trên vốn 99 210 281

Cổ tức phổ thông

LN chưa phân phối 99 210 281

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 06-15A 06-16A 06-17A

LN trước thuế 127 270 362

Khấu hao 53 57 61

Các khoản +/- (non cash) khác (73) 17 8

Khoản +/- không thuộc HĐKD

Thuế đã nộp

LC tiền từ HĐKD khác (75) (49)

Thay đổi VLĐ 113 (148) (121)

LC tiền thuần HĐKD 220 122 261

Đầu tư TSCĐ (12) (603) 0

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ (78) (84) (91)

Các khoản khác

Thay đổi tài sản dài hạn khác (24) 0 0

LC tiền từ HĐĐT (114) (688) (91)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 665 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ (63) (31) (65)

Tiền vay ròng nhận được 2,707 67 (100)

Dòng tiền từ HĐTC khác (2,782) 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH

LC tiền thuần HĐTC (138) 701 (165)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 71 39 173

LC tiền thuần trong năm (32) 135 5

Tiền & tương đương tiền cuối kì 39 174 178

Các khoản phải thu ngắn hạn

(tỷVND) 06-15A 06-16A 06-17A

Tiền và tương đương tiền 39 173 139

Đầu tư ngắn hạn 83 83 83

Các khoản phải thu ngắn hạn 772 999 1,090

Hàng tồn kho 703 827 935

Các tài sản ngắn hạn khác 22 32 37

Tổng tài sản ngắn hạn 1,619 2,114 2,284

Tài sản cố định 701 728 757

Tổng đầu tư 0 603 603

Tài sản dài hạn khác 110 110 110

Tổng tài sản 2,430 3,555 3,754

Vay & nợ ngắn hạn 1,111 1,178 1,078

Phải trả người bán 112 240 275

Nợ ngắn hạn khác 225 311 359

Tổng nợ ngắn hạn 1,448 1,729 1,712

Vay & nợ dài hạn 67 67 67

Các khoản phải trả khác 1 1 2

Vốn chủ sở hữu 914 1,757 1,973

Lợi ích cổ đông thiểu số

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 2,430 3,555 3,754

Phân tích Dupond

06-15A 06-16A 06-17A

DuPont

Biên LN ròng 3.33% 5.18% 6.00%

Vòng quay TS 1 1

ROAA 7.01% 7.68%

ĐBTC điều chỉnh 2 2

ROAE 15.71% 15.06%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 95 90 85

Số ngày nắm giữ HTK 98 86 85

Số ngày phải trả tiền bán 16 25 25

Vòng quay TSCĐ 6 6

ROIC 4.73% 6.99% 9.01%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1 1 1

Khả năng thanh toán nhanh 1 1 1

Khả năng thanh toán tiền mặt 0 0 0

Vòng quay tiền 177 151 145

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT 36.17% 15.50%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 90.22% 28.54%

Tăng trưởng LN ròng 112.06% 33.84%

Tăng trưởng EPS 38.79% (0.53%)

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 1,571 2,180 2,169

Giá trị sổ sách/cp (VND) 14,504 13,568 15,236

Cổ tức / cp (VND) 0 0 0

Báo cáo CĐKT 

Phân tích DuPont 
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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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	BHS được xây dựng từ năm 1969 với tiền thân là Nhà máy đường 400 tấn. Công ty tiến hành cổ phần hóa từ tháng 3/2001 và niêm yết trên Sở GDCK TPHCM từ ngày 20/12/2006. Từ tháng 10/2015, BHS đã sáp nhập với CTCP Đường Ninh Hòa (NHS) để trở thành doanh n...
	Năng lực sản xuất gia tăng sau khi sáp nhập với Đường Ninh Hòa song chất lượng vẫn còn là yếu điểm.
	Sau khi sáp nhập với NHS, công ty đã tăng gấp đôi tổng công suất nhà máy cũng như diện tích vùng nguyên liệu, trở thành doanh nghiệp xếp thứ 2 trong ngành về năng lực sản xuất, chỉ sau SBT.
	(**) sau khi SBT sáp nhập với Đường Gia Lai (SEC)
	(*) sau khi BHS sáp nhập với Đường Ninh Hòa (NHS)
	Gia tăng về qui mô song năng suất mía bình quân BHS hiện tại đang ở mức 65-70 tấn/ha, thấp hơn so với với 2 đối thủ còn lại. Chữ đường (CCS) của BHS cũng thấp hơn so với LSS. Hiện nay công ty đang triển khai đầu tư áp dụng qui trình cơ giới hóa vào vù...
	Sản lượng mía của BHS hiện nay chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu sản xuất của nhà máy. Trong khi đó sản lượng thu hoạch của Ninh Hòa chỉ đáp ứng được nhà máy hiện tại, vì vậy việc sáp nhập không bù đắp được việc thiếu nguyên liệu của BHS. Tuy nhiên, về l...
	Ưu điểm về công nghệ và công suất nhà máy giúp tăng sản lượng vượt trội.
	Hiện nạy, BHS có ba nhà máy với tổng công suất 12.500 tấn mỗi ngày (TMN), bao gồm: Tây Ninh (4.000), Trị An (2.500) và Ninh Hòa (6.000). Đáng chú ý, tuy nhà máy có tuổi thọ lâu đời song BHS là doanh nghiệp duy nhất trong ngành đầu tư vào công nghệ lò ...
	Niên vụ 2014/2015, sản lượng sản xuất của BHS đạt 181.156 tấn, tương đương với cùng kỳ năm trước, chiếm 12,8% tổng sản lượng cả nước. Trong khi đó sản lượng tiêu thụ tăng vọt 24%, chiếm 15,3% thị phần cả nước. Năm 2015/2016, với giả định sản lượng từ ...
	Thế mạnh ở mảng đường tiêu dùng mang lại lợi thế cạnh tranh lâu dài
	Sản phẩm chủ lực của BHS là đường tinh luyện RE (Refined extra) và RS (Refined standard) được đóng gói dưới dạng túi 25kg/30kg để phục vụ cho sản xuất công nghiệp hoặc túi 0.5kg/1kg để phục vụ cho tiêu dùng. Là một trong số ít DN sản xuất được đường t...
	Tuy nhiên, nếu tính riêng mảng đường tiêu dùng (đường túi, đường que) thì BHS đang nắm giữ 70% thị phần với các sản phẩm mang tính định hướng thị trường như: đường vitamin, đường ăn kiêng,…Đường Biên Hòa là thương hiệu lâu năm có được lòng tin từ ngườ...
	Trong những năm gần đây, công ty đã tập trung chuyển hướng đầu tư và đường tiêu dùng bằng cách đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường kênh bán lẻ và marketing. Qua đó tỷ trọng đường tiêu dùng được nâng dần lên, đóng góp 15% doanh thu và 25% lợi nhuận gộp. C...
	Không có lợi thế về giá thành song giá bán thành phẩm của BHS cao hơn những đối thủ khác
	Cơ cấu giá thành trên mỗi tấn đường của BHS bao gồm: chi phí mía (87%), nhân công (5%), khấu hao (2%). Chi phí giá thành của BHS thường cao hơn các công ty khác vì 2 nguyên nhân chủ yếu: (1) giá mía thu mua tại các tỉnh Đông Nam bộ cao hơn miền Trung ...
	Biên lợi nhuận gộp sẽ có sự cải thiện đáng kể trong tương lai
	BHS ghi nhận doanh thu và LNTT lần lượt tăng 54% và 127% trong 9 tháng đầu niên vụ 2015/2016. Doanh thu tăng mạnh chủ yếu do giá bán đường thành phẩm tăng từ 20% - 35% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi đó chi phí giá thành tăng chậm hơn dẫn đến kết ...
	Chúng tôi nhận định BHS sẽ có khả năng tăng biên lợi nhuận gộp nhờ gia tăng tỷ trọng đường tiêu dùng thông qua phát triển kênh bán lẻ, tận dụng được nguồn đường thô, đồng thời hợp nhất các sản phẩm khác như phân bón, điện, bùn tro từ NHS.
	TRIỂN VỌNG TRONG GIAI ĐOẠN 2017 - 2018
	Giá đường trong nước tiếp tục xu hướng tăng theo giá đường thế giới
	Kết thúc chu kỳ giảm 5 năm, giá đường thế giới đã tăng trở lại từ tháng 7/2015 sau khi nhiều dự báo về thâm hụt nguồn cung được Tổ chức đường thế giới (ISO) đưa ra. Hiện tượng El Nino ở nhiều nước Trung Mỹ và Nam Á, đặc biệt là Ấn Độ, làm suy giảm sản...
	Giá đường thế giới đã tăng 58,7% so với thời điểm này năm trước, đạt mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Ủy ban Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo giá đường tiếp tục tăng trong niên vụ 2016/2017 và dao động nhẹ ở mức cao trong giai đoạn 2017 – 2019.
	Vận động chặt chẽ theo giá đường thế giới, giá trong nước bật tăng từ Q2/2015, và ổn định trong Q1/2016. Hiện nay giá đường RS bán buôn ở mức 14.800 – 15.200 đồng/kg; tăng 11% so với đầu năm 2016 và 35% so với đầu năm 2015.
	ATIGA không phải là mối lo ngại lớn
	Khác với các doanh nghiệp khác, BHS có thể được hưởng lợi khi Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) về việc dỡ bỏ hạn ngạch thuế quan đối với đường thô có hiệu lực năm 2018. Khi đó BHS có thể nhập đường với thuế suất từ 2,5% - 5% thay vì 80% thu...
	Với giả định NHS sẽ hợp nhất KQKD từ Q1/2016, chúng tôi ước tính sản lượng tiêu thụ của BHS đạt 245 nghìn tấn niên độ 2015/2016 với giá bán bình quân là 16,2 triệu đồng/tấn. Bên cạnh đó các sản phẩm như mật rỉ, điện, phân bón,… từ NHS cũng đóng góp kh...
	Tỷ trọng chi phí bán hàng trên doanh thu và tỷ trọng chi phí quản lý trên doanh thu sẽ giảm nhẹ do có sự tiết kiệm khi 2 công ty có thể tận dụng hệ thống bán hàng của nhau.
	Qua đó chúng tôi dự phóng doanh thu và LNTT niên độ 2015/2016 lần lượt là 4.051 tỷ đồng (tăng 36,2%) và 270 tỷ đồng (tăng 112%).  EPS 2016 đạt 2.180 đồng. Doanh thu và LNTT niên độ 2016/2017 ước đạt 4.679 tỷ đồng (tăng 15,5%) và 362 tỷ đồng (tăng 34%)...
	Sáp nhập là câu chuyện gây chú ý đối với cổ phiếu BHS trong tương lai gần.
	Gần đây thị trường xuất hiện một vài thông tin về về việc sáp nhập giữa BHS và SBT để tạo thành một tổng công ty đường có qui mô lớn nhất cả nước.
	Chúng tôi nhận định rằng, đây là kế hoạch chiến lược của Tập đoàn TTC nhằm tận dụng chéo vùng nguyên liệu, tiết kiệm chi phí nhờ lợi thế qui mô và tăng thị phần nhằm nâng cao khả năng chi phối giá. Hiện tại SBT đang nắm giữ lần lượt và 17% cổ phần BHS...
	Hiện nay vẫn chưa có nhiều thông tin về kế hoạch sáp nhập cũng như tỷ lệ hoán đổi, song chúng tôi đưa ra một vài khả năng theo suy đoán chủ quan. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu có thể được xác định bằng nhiều phương pháp như: chiết khấu dòng tiền tương lai F...
	Với giả định tỷ trọng đưa ra kết quả của phương pháp BVPS là 50% và chiết khấu dòng tiền FCFF là 50%, tỷ lệ hoán đổi mà chúng tôi cho là tương đối hợp lý là 1 cổ phiếu BHS đổi 0,88 cổ phiếu SBT.
	Các giả định trên đều dựa trên suy đoán chủ quan của chúng tôi dựa trên các số liệu về giá trị sổ sách, số lượng cổ phiếu, và giá cổ phiếu trong thời điểm hiện tại. Giả định không bao gồm các trường hợp SBT và BHS tăng vốn hoặc giá cổ phiếu có sự đột ...
	Qui mô sản xuất nhỏ, giống mía năng suất thấp nên chi phí sản xuất cao.
	Hiện nay cả nước đang có 41 nhà máy đường đang hoạt động với công suất trung bình là 3.250 tấn mỗi ngày (TMN); thấp hơn nhiều so với công suất trung bình ở Thái Lan và Ấn Độ là 7.000-8.000 TMN. Trong khi năng suất mía trung bình thế giới đạt 70 tấn/ha...
	Diện tích vùng nguyên liệu những năm qua đang dần bị thu hẹp.
	Do giá đường giảm liên tục trong giai đoạn 2010 – 2014, người dân trồng mía ở khu vực phía Nam đã thu hẹp diện tích mía để chuyển đổi sang các loại cây trồng khác. Diện tích trồng niên vụ 2015/2016 khoảng 261.000 ha, giảm 2% so với niên vụ trước. Xu h...
	Hiện tượng xâm nhập mặn từ đầu năm 2016 tại các  tỉnh ĐBSCL cũng ảnh hưởng mạnh đến sản lượng mía, do đó sản lượng đường niên vụ 2015/2016 tiếp tục giảm 14% đạt 1,22 triệu tấn.
	Ngành đường được bảo hộ song đang gặp thách thức lớn trong quá trình hội nhập.
	Ngành mía đường VN hiện đang được Chính phủ bảo hộ bằng thuế suất và hạn ngạch nhập khẩu. Mức thuế suất ngoài hạn ngạch được áp lên mặt hàng này rất cao từ 80%-100%; trong khi đó thuế suất trong hạn ngạch sẽ giảm đi rất nhiều trong giai đoạn 2015 - 20...
	Theo đó từ năm 2017, các DN đường VN sẽ chịu áp lực cạnh tranh mạnh mẽ từ đường Thái Lan, nước có năng lực sản xuất cao hơn cũng như nhiều lợi thế về vận chuyển và chi phí giá thành. Đáng chú ý là đường nhập khẩu từ Lào sẽ không nằm trong mặt hàng chị...
	Mất ổn định do đường nhập lậu và gian lận thương mại.
	Theo Hiệp hội mía đường VN (VSSA), đường nhập lậu đang là nỗi lo lớn nhất của các DN trong ngành với con số lên tới 300-400 nghìn tấn mỗi năm. Có thời điểm, theo VSSA, 90% lượng đường tại thị trường các tỉnh phía Nam là hàng lậu.
	Chênh lệch cung cầu dự báo sẽ rộng hơn trong tương lai.
	Niên vụ 2015/2016, sản lượng đường trong nước ước giảm khoảng 200 nghìn tấn vì ảnh hưởng xâm nhập mặn cộng với hiện tượng một số doanh nghiệp trữ đường chờ giá tăng trong Q3/2016. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ được dự báo sẽ tiếp tục tăng khoảng 14% ...
	ĐỊNH GIÁ
	Vì hiện tại các DN đang có niên độ kế toán khác nhau nên chúng tôi sử dụng P/B và P/E trailing để so sánh định giá của các DN đường đang niêm yết có qui mô và dòng sản phẩm tương đồng. Chúng tôi nhận thấy BHS đang giao dịch ở mức định giá thấp hơn so ...
	Để định giá cổ phiếu BHS, chúng tôi sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền với các thông số đầu vào gồm: lãi suất phi rủi ro 6,5% (TPCP kỳ hạn 5 năm); phần bù rủi ro thị trường 10%; beta 0,73; tăng trưởng dài hạn của BHS là 2%. Mức giá hợp lý cho mỗ...

	RỦI RO
	Rủi ro chính liên quan đến hoạt động của BHS là sự biến động bất thường khó dự báo của giá đường. Bên cạnh đó là những yếu tố thực trạng của ngành nói chung như: diện tích canh tác đang dần bị thu hẹp do cạnh tranh với các cây trồng khác, cạnh tranh v...


