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Lợi nhuận 2020 tăng trưởng mạnh nhờ giá thịt lợn 

tăng cao 

Đây là thời điểm vàng cho các nhà sản xuất thịt sạch tại Việt Nam. 
Nguồn cung thịt không rõ nguồn gốc từ các trang trại nhỏ sẽ giảm 
trong năm 2019-23 do sự bùng phát của dịch tả lợn châu Phi (ASF) 
và Luật Chăn nuôi có hiệu lực từ ngày 1/1/2020. Chúng tôi cho rằng 
các nhà sản xuất thịt sạch áp dụng mô hình Feed-Farm-Food (3F) sẽ 
nắm bắt cơ hội này và mở rộng thị trường đáng kể trong bốn năm tới. 

Việc mở rộng công suất sản xuất thịt lợn sẽ giúp doanh thu của 
DBC tăng 23,7% yoy trong năm 2020. Nguồn cung thịt lợn của Trung 
Quốc ước tính giảm 25% trong năm 2020 do dịch tả lợn châu Phi (theo 
USDA tháng 10/2019). Vì vậy, giá thịt lợn, thịt gà và trứng gà tại Việt 
Nam dự phóng sẽ tăng lần lượt 37%, 15% và 10% yoy trong năm tới. 
Doanh thu dự phóng 2020 của DBC sẽ tăng 23,7% yoy do nhu cầu 
gia tăng của tất cả các dòng sản phẩm và hiệu suất sản xuất thịt lợn 
tăng lên xấp xỉ 93% (+10 điểm %). Ngoài ra, mảng kinh doanh mới 
của DBC là dầu thực vật sẽ hỗ trợ thêm cho doanh thu và đóng góp 
khoảng 650 tỷ đồng trong năm 2020. 

Triển vọng lợi nhuận tăng trưởng trong tương lai nhờ biên lợi 
nhuận cải thiện. Mặc dù giá thịt lợn tăng đột biến, chúng tôi cho rằng 
giá thức ăn chăn nuôi sẽ đi ngang trong năm tới do nhu cầu tăng 
trưởng chậm lại. Ngoài ra, người nông dân cần thời gian để tái đàn 
sau khi chịu ảnh hưởng từ ASF. Chúng tôi ước tính biên lợi nhuận 
gộp năm 2020 của DBC sẽ tăng 5,4 điểm % lên 18,3%, dẫn đến lợi 
nhuận sau thuế tăng mạnh 198,4% yoy. 

Phát hành báo cáo lần đầu với đánh giá KHẢ QUAN và giá mục 
tiêu 30.700 đồng/cp. Giá mục tiêu chúng tôi đưa ra dựa trên mô hình 
DCF 10 năm (WACC: 7,4%; tăng trưởng dài hạn: 1,0%). P/E dự phóng 
năm 2020 là 4,8x. Chúng tôi cho rằng đây là cơ hội tốt để đầu tư vào 
một DN với mô hình kinh doanh vững chắc và tăng trưởng lợi nhuận 
mạnh mẽ trong năm 2020. Động lực tăng giá bao gồm giá thịt lợn tại 
Việt Nam cao hơn dự báo. Rủi ro đầu tư bao gồm sự bùng phát dịch 
bệnh nghiêm trọng và giá thịt lợn giảm nhanh hơn dự báo. 

Ngày 12/12/2019 

Nguyễn Tiến Đức 

duc.nguyentien2@vndirect.com.vn 

 

 

 

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VND RESEARCH 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 25.450 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 20.000 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 99.382 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 2.370 

Thị giá vốn (tỷ VND) 2.196 

SL CP đang lưu hành (tr) 91,1 

Free float (%) 62,0 

P/E trượt (x) 7,8 

P/B hiện tại (x) 0,8 

 

Cơ cấu sở hữu 

Nguyen Nhu So (Chủ tịch HĐQT) 18,3% 

SSI Securities Company 11,0% 

Fraser Investment Holding 8,7% 

Khác 62,0% 

Nguồn: VND RESEARCH 

 

 

 

Nguồn: VND RESEARCH 

Tổng quan tài chính (VND) 12-18A 12-19E 12-20E 12-21E

Doanh thu thuần (tỷ) 6.674 7.039 8.706 9.655

Tăng trưởng DT thuần 14,0% 5,5% 23,7% 10,9%

Biên lợi nhuận gộp 16,2% 12,9% 18,3% 17,3%

Biên EBITDA 12,6% 8,9% 13,4% 12,6%

LN ròng (tỷ) 360 207 616 614

Tăng trưởng LN ròng 80,0% (42,7%) 198,4% (0,3%)

EPS cơ bản 3.700 2.131 6.359 6.339

BVPS 25.555 26.403 38.047 45.993

ROAE 13,7% 7,4% 18,4% 14,5%
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DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH THỨC ĂN 

CHĂN NUÔI – TRANG TRẠI – THỰC PHÂM (3F) TẠI VIỆT NAM 

Các sản phẩm của chuỗi 3F đóng góp 75% vào doanh thu của 
DBC năm 2018 

Được thành lập vào năm 1996, DBC là một trong các doanh nghiệp 
thức ăn chăn nuôi công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam với vị thế vững 
chắc ở khu vực miền Bắc. Doanh nghiệp đã phát triển đầy đủ mô hình 
kinh doanh 3F từ năm 2010 và hiện nằm trong số 10 nhà sản xuất 
hàng đầu trong chuỗi giá trị thịt lợn và gia cầm. Trong năm 2018, 
doanh thu của DBC đạt 6.674 tỷ đồng (tăng 14,0% yoy), trong đó 
doanh thu cốt lõi chiếm 74,7% doanh thu thuần, đạt 4.990 tỷ đồng với 
tốc độ tăng trưởng -0,1% yoy.  

Hình 1: Cơ cấu hoạt động kinh doanh của Dabaco (06/2019) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Hình 2: Doanh thu năm 2018 của DBC tăng 14,0% yoy nhờ hoạt 
động kinh doanh cốt lõi  

 Hình 3: Mảng thức ăn chăn nuôi và thịt lợn đóng góp chủ yếu vào 
doanh thu năm 2018  

 

 

 

   Nguồn: DBC, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: DBC, VNDIRECT RESEARCH 

DBC sở hữu sáu nhà máy thức ăn chăn nuôi ở miền Bắc sản xuất phụ 
gia TACN cho lợn, gà, cá và các động vật khác với tổng công suất 1,0 
triệu tấn mỗi năm, trong đó thức ăn cho lợn chiếm phần lớn sản lượng 
(55% vào năm 2018). Doanh nghiệp cũng sở hữu 2 trung tâm phát 
triển gà giống và 8 trung tâm chăn nuôi lợn ở miền Bắc, với tổng công 
suất thiết kế khoảng 38 triệu gà giống và 750.000 lợn giống mỗi năm. 
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Hình 4: Lợn hơi của DBC được nuôi trong các trang trại công 
nghiệp được đảm bảo an toàn sinh học cao   

 Hình 5: Trứng gà của DBC được sản xuất trong điều kiện 
không có dịch bệnh  

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu phải đối mặt với cạnh 

tranh gia tăng  

DBC nằm trong số 10 nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng đầu 
tại Việt Nam, với tổng sản lượng tiêu thụ năm 2018 đạt 0,5 triệu tấn, 
trị giá 2.600 tỷ đồng. Thị trường của DBC chủ yếu nằm ở khu vực miền 
Bắc và miền Trung, với thương hiệu thức ăn chăn nuôi chính là 
“DABACO”. Thức ăn chăn nuôi của DBC có vị thế vững chắc trong 
nước nhờ chất lượng cạnh tranh và giá cả hợp lý so với các thương 
hiệu quốc tế như CPFoods, Cargill hay De Heus. Tuy nhiên, DBC 
không mạnh bằng các thương hiệu nước ngoài về mặt marketing, xây 
dựng thương hiệu và hỗ trợ tài chính cho nông dân. 

Hình 6: Doanh thu thức ăn chăn nuôi của DBC giảm trong năm  
2017-18 do sản lượng lợn giảm và cạnh tranh gay gắt   

 Hình 7: Thức ăn cho lợn và gà chiếm phần lớn sản lượng 
thức ăn chăn nuôi của DBC trong năm 2018  

 

 

 

   Nguồn: DBC     Nguồn: DBC, VNDIRECT RESEARCH 

Doanh thu thức ăn chăn nuôi của DBC sụt giảm trong năm 2017-
19 do khủng hoảng thịt lợn. Năm 2017 là một năm tồi tệ của các nhà 
sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam khi sản lượng thịt lợn cả nước 
giảm xuống sau một thời gian tăng nóng, dẫn đến nhu cầu thức ăn 
công nghiệp cũng giảm theo. Trong bối cảnh đó, doanh thu thức ăn 
chăn nuôi của DBC đã giảm 9,7% yoy, với sự sụt giảm cả về sản 
lượng tiêu thụ (-8,3% yoy) và giá (-1,5% yoy). Vào năm 2018, khi thị 
trường thịt lợn phục hồi, tăng trưởng doanh thu thức ăn chăn nuôi của 
DBC tăng tốc lên 12,4% yoy nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 9,1% yoy và 
giá bán trung bình tăng 3% yoy. Trong năm 2019, doanh thu dự kiến 
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sẽ giảm trở lại do sự bùng phát dịch tả lợn châu Phi khiến tổng nguồn 
cung lợn của Việt Nam giảm 6,0% yoy. 

Hình 8: Chuỗi giá trị thức ăn chăn nuôi của Việt Nam  

 
Nguồn: MML 

Sản lượng thức ăn chăn nuôi của Việt Nam (lợn, gia cầm và thủy 
sản) tăng khiêm tốn với tăng trưởng kép 8,1% trong giai đoạn 
2013-18, đạt 21,4 triệu tấn trong năm 2018. Giá trị thị trường ước 
tính đạt 173.000 tỷ đồng. Thức ăn cho lợn chiếm 56% tổng sản lượng. 
Tăng trưởng sản lượng thức ăn chăn nuôi giảm mạnh từ 13% yoy 
trong năm 2016 xuống 6% yoy trong năm 2017 và 4% yoy trong năm 
2018 vì bệnh dịch kéo dài ở lợn và gia cầm, bao gồm cúm gia cầm, 
bệnh lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi. Trong năm 2019, 
tăng trưởng thức ăn chăn nuôi của Việt Nam ước tính chậm lại do ảnh 
hưởng kéo dài của dịch tả lợn châu Phi từ Q4/2018. 

Hình 9: Tăng trưởng sản lượng thức ăn chăn nuôi của Việt 
Nam sụt giảm trong năm 2017 sau khi tình trạng dư cung 
chấm dứt  

 Hình 10: Sản lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi giảm từ năm 2016 
do khủng hoảng dư cung và bùng phát dịch tả lợn châu Phi  

 

 

 

   Nguồn: GSO     Nguồn: MML 

 

Doanh thu từ chăn nuôi tăng tốc trong năm 2018  

DBC sở hữu 2 trung tâm phát triển gà giống và 8 trung tâm chăn 
nuôi lợn ở miền Bắc, với tổng công suất thiết kế khoảng 38 triệu con 
gà và 750.000 lợn giống mỗi năm. Trong năm 2018, DBC đã bán 25 
triệu con gà (chiếm 8,8% thị phần gà giống) và 0,7 triệu lợn giống 
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(chiếm 1,1% thị phần lợn giống) với doanh thu 790 tỷ đồng (chiếm 
33% doanh thu chăn nuôi và 12% tổng doanh thu). Mặc dù thời gian 
chăn nuôi dài hơn và chi phí thức ăn cao hơn các giống gà khác, gà 
do DBC cung cấp được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ chất lượng 
thịt tốt, hình thức đẹp, dễ bán hơn và giá đầu ra cao hơn. Mặt khác, 
DBC nhập khẩu những con lợn chất lượng tốt nhất như Duroc, 
Pietrian, Landrace và Yorkshire từ Mỹ và Châu Âu. Lợn giống của 
DBC có tỷ lệ mỡ thấp, tỷ lệ tử vong thấp và không có dịch bệnh trong 
khi được bán với mức giá cạnh tranh. 

Hình 11: Lợn cai sữa của DBC có trọng lượng 20~21kg  Hình 12: Gà giống 2 ngày tuổi của DBC  

 

 

 
   Nguồn: Internet     Nguồn: Internet 

 

Hình 13: Doanh thu chăn nuôi của DBC tăng tốc trong năm  
2018 …  

 Hình 14: … nhờ công suất cải thiện do thịt trường thịt lợn 
phục hồi 

 

 

 

   Nguồn: DBC, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: DBC, VNDIRECT RESEARCH 

Việt Nam tiêu thụ khoảng 40 triệu lợn giống và 450 triệu gà giống 
hàng năm. Hầu hết trong số đó được nhân giống bởi chính những 
người nông dân nhỏ lẻ. Tuy nhiên, sự phát triển của các mô hình chăn 
nuôi vừa và lớn trong những năm gần đây dẫn đến nhu cầu gia tăng 
đối với các con non được sản xuất công nghiệp. CPFoods là doanh 
nghiệp dẫn đầu trong việc cung cấp lợn giống và gà giống tại Việt 
Nam. Một số doanh nghiệp sản xuất lợn giống và gà giống khác bao 
gồm DBC, Greenfeed, Japfa và Anco (MML). 

 

Doanh thu thịt lợn của DBC tăng vọt trong năm 2018 nhờ sự phục 

hồi của thị trường   

Thịt lợn là loại thịt thiết yếu ở Việt Nam, chiếm 66% tổng lượng 
tiêu thụ thịt, xếp sau đó là thịt gia cầm và thịt bò. Giá trị thị trường 
thịt Việt Nam ước tính đạt 272.000 tỷ đồng vào năm 2018, trong đó 
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62% là thịt lợn. CP Vietnam, công ty con của Tập đoàn CP Thái Lan, 
là nhà sản xuất thịt lớn nhất của Việt Nam với thị phần thịt lợn ước 
tính khoảng 16% trong năm 2018. Một số nhà sản xuất thịt lợn lớn 
khác bao gồm DBC, Tập đoàn Hòa Phát, Green Feed, Masan Meat 
Life và Vissan. Hầu hết các doanh nghiệp đều tập trung vào phân phối 
thịt lợn hơi qua chợ truyền thống và một phần nhỏ phân phối thông 
qua kênh thương mại hiện đại, trong khi chỉ có Masan Meat Life tập 
trung vào các sản phẩm thịt mát. Tất cả các doanh nghiệp đều sử 
dụng mô hình trang trại hợp tác để tăng sản lượng. 

Hình 15: Sản lượng thịt lợn trong năm 2019 ước tính giảm 6% 
yoy do sự bùng phát dịch tả lợn châu Phi  

 Hình 16: Thịt lợn chiếm 66% sản lượng và 62% giá trị tiêu thụ 
thịt của Việt Nam trong năm 2018  

 

 

 

   Nguồn: DBC, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Masan Meatlife 

 

Hình 17: DBC hiện diện trên toàn chuỗi giá trị thịt lợn nhưng tập trung vào mảng chăn nuôi (lợn hơi, lợn giống, gà giống, trứng) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

DBC sản xuất thịt lợn sạch bằng cách thuê chăn nuôi gia công. 
Doanh nghiệp cung cấp lợn giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và 
mua lợn hơi với giá cụ thể. Các trang trại được ký hợp đồng phải đáp 
ứng yêu cầu của DBC về tiêu chuẩn an toàn sinh học và đảm bảo tuân 
thủ với các quy định kỹ thuật của DBC. Mô hình kinh doanh này giúp 
DBC nhanh chóng mở rộng sản xuất đồng thời giảm chi phí phát triển 
trang trại. Trong năm 2018, hệ thống trang trại hợp đồng của DBC đạt 
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32.500 tấn thịt lợn (83% công suất) với doanh thu 1.381 tỷ đồng (+ 
89% yoy). 

 

Hình 18: Doanh thu thịt lợn của DBC tăng tốc trong năm 2018 nhờ 
sự phục hồi của thị trường thịt lợn  

 Hình 19: DBC tăng công suất thịt lợn nhờ mô hình trang trại 
thuê ngoài   

 

 

 
   Nguồn: DBC, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: DBC, VNDIRECT RESEARCH 

 

Tiên phong trong lĩnh vực sản xuất trứng sạch cao cấp với giá trị 

dinh dưỡng vượt trội  

Sản lượng trứng gia cầm của Việt Nam tăng 9,5% yoy lên 11,6 tỷ 
đồng trong năm 2018. Chúng tôi ước tính khoảng 90% số trứng này 
là không rõ nguồn gốc và được tiêu thụ ở các chợ truyền thống. CP 
Việt Nam, DBC, Tập đoàn Hòa Phát và Ba Huân là những doanh 
nghiệp trứng sạch quy mô lớn hàng đầu tại Việt Nam. Các doanh 
nghiệp này đều tập trung vào việc sản xuất trứng truyền thống và tiêu 
thụ sản phẩm thông qua hệ thống bán lẻ hiện đại. 

Hình 20: Sản lượng trứng của Việt Nam ghi nhận tăng 
trưởng kép 8,5% trong giai đoạn 2013-18  

 Hình 21: DBC là một trong các nhà sản xuất trứng sạch hàng đầu 
Việt Nam  

 

 

 

   Nguồn: DBC, VNDIRECT RESEARCH   

DBC là một trong năm doanh nghiệp sản xuất trứng hàng đầu tại 
Việt Nam trong năm 2018, với doanh thu khoảng 130 triệu quả 
trứng (85% công suất thiết kế). Tuy nhiên, DBC là nhà sản xuất duy 
nhất tập trung vào các sản phẩm trứng có giá trị kinh tế cao như trứng 
có hàm lượng DHA hoặc Omega-3 cao gấp ba lần và đắt hơn 80% so 
với trứng thông thường. Thương hiệu trứng của DBC có uy tín cao 
trên thị trường và có mặt ở tất cả các siêu thị và cửa hàng tiện lợi trên 
toàn quốc. Trong năm 2018, DBC thu về 66 tỷ đồng từ mảng sản xuất 
trứng (+18,0% yoy) nhờ sản lượng tiêu thụ tăng (+16,1% yoy). 
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Hình 22: DBC sở hữu nhà máy chế biến trứng hiện đại với 
công suất 45.000 quả trứng/giờ --- 

 Hình 23: DBC là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam có thể 
sản xuất trứng gà vỏ xanh có chứa protein bổ sung nhưng rất 
ít chất béo   

 

 

 
Nguồn: DBC     Nguồn: DBC 

 

Thâm nhập thị trường dầu đậu nành tiềm năng  

Người Việt Nam tiêu thụ 1,3 triệu tấn dầu ăn trong năm 2018, 
trong đó 24,3% là dầu đậu nành, tương đương với 325.000 tấn. 
Hiện tại, có khoảng 40 doanh nghiệp hoạt động trong ngành dầu ăn, 
với quy mô thị trường ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng. Cơ hội tăng 
trưởng của ngành rất cao vì mức tiêu thụ dầu ăn bình quân đầu người 
ở Việt Nam là 9,5 kg/người/năm, vẫn còn thấp so với tiêu chuẩn của 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 13,5 kg. Hiện nay, ba doanh nghiệp 
dẫn đầu trong ngành dầu ăn là Tường An, Cái Lân và Nhà Bè. Cụ thể, 
Cái Lân (Calofic) chiếm gần 40% thị phần với các thương hiệu quen 
thuộc như Neptune, Simply, Meizan ... Xếp thứ hai là Tường An với 
20% và thứ 3 là Golden Hope Nhà Bè với 11%. 

DBC đã khánh thành nhà máy ép dầu đậu nành với công suất 45 
triệu lít dầu đậu nành và 220.000 tấn khô đậu nành vào tháng 
5/2018. Nhà máy dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất thương mại dưới thương 
hiệu COBA vào cuối năm 2019. Nhà máy lọc dầu này sẽ giúp DBC tận 
dụng tối đa chuỗi sản phẩm của mình vì đậu nành và khô đậu nành là 
nguyên liệu đầu vào chính của mảng thức ăn chăn nuôi. Chúng tôi 
ước tính hiệu suất hoạt động của dây chuyền sản xuất dầu đậu nành 
sẽ ở mức 12% trong năm 2019 và tăng lên 70-80% công suất trong 
năm 2020, cung cấp các sản phẩm dầu đậu nành sạch với giá thấp 
cho các nhà sản xuất thực phẩm và người tiêu dùng. 

 

Các sản phẩm chăn nuôi lợn thường chiếm tỷ trọng lớn trong 

doanh thu của DBC  

Trong năm 2018, nhóm sản phẩm này chiếm 49% tổng doanh thu, 
trong khi nhóm sản phẩm liên quan đến gia cầm chiếm 23%. Vì 
vậy, sự biến động của thị trường thịt lợn tác động rất lớn đến doanh 
thu của DBC. Trong năm 2017, giá thịt lợn trung bình giảm 33% yoy 
do nguồn cung dư thừa, khiến doanh thu của DBC giảm 6,4% yoy. 
Trong 9T2019, giá thịt lợn biến động mạnh trở lại do dịch tả lợn châu 
Phi. Do đó, tăng trưởng doanh thu 9T2019 của DBC giảm 10 điểm % 
xuống còn 5% yoy. 
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Hình 24: Một nửa doanh thu của DBC đến từ các sản phẩm 
liên quan đến lợn (2018)  

 Hình 25: Giá thịt lợn giảm khiến tăng trưởng doanh thu âm trong 
năm 2016-17  

 

 

 
   Nguồn: DBC, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: DBC, Agromonitor 

Hình 26: Giá lợn hơi tại Việt Nam biến động mạnh trong năm 2017 và 2019  

 
   Nguồn: Agromonitor 

Thịt lợn là động lực tăng trưởng chính cho doanh thu trong năm 
2018 với thị phần tăng lên. DBC bắt đầu sản xuất thịt lợn từ năm 
2007 để bắt kịp xu hướng tiêu thụ thịt tươi ở Việt Nam. Thịt lợn hơi 
của DBC được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ chất lượng cao và giá 
cả hợp lý được hỗ trợ bởi mô hình 3F hoàn thiện. Trong giai đoạn 
2014-18, sản phẩm này chiếm tỷ trọng 22% trong doanh thu của DBC 
(trước đó là 14%), dẫn đến mức tăng trưởng kép ấn tượng 18,5%, cao 
hơn nhiều so với tăng trưởng kép doanh thu thuần (+6,9%) trong cùng 
kỳ. Trong năm 2018, doanh thu thịt lợn tăng 97% yoy từ mức giảm 
19% trong năm ngoái (vì sản lượng tăng 43% yoy và giá thịt lợn tăng 
38% yoy) và chiếm 86% tổng doanh thu của DBC. Đồng thời, thị phần 
thịt lợn của DBC đã tăng từ 0,60% trong năm 2017 lên 0,84% trong 
năm 2018. 
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Hình 27: Tăng trưởng doanh thu thịt lợn đóng góp 79% vào 
tăng trưởng chung của DBC trong năm 2018 

 Hình 28: Doanh thu thịt lợn tăng nhanh hơn nhiều so với tăng 
trưởng doanh thu của DBC trong giai đoạn 2014-18  

 

 

 
   Nguồn: DBC, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: DBC, VNDIRECT RESEARCH 

 

THỊT SẠCH TỪ MÔ HÌNH 3F SẼ THAY THẾ THỊT KHÔNG RÕ 

NGUỒN GỐC  

Thị trường thịt Việt Nam khá tiềm năng nhưng lại phân mảnh. Thịt 
lợn là loại thịt thiết yếu ở Việt Nam, chiếm 66% tổng lượng thịt tiêu 
thụ, sau đó đến thịt gia cầm và thịt bò. Mặc dù thịt lợn là loại thịt chính, 
thị trường thịt lợn trong nước vẫn duy trì ở mức thấp vì 99% thịt lợn 
tiêu thụ là thịt ấm và 95% là không an toàn (lợn được nuôi bằng thuốc 
kháng sinh hoặc tăng trọng; giết mổ quy mô nhỏ, tiêu chuẩn vệ sinh 
thấp, thịt được vận chuyển mà không có kiểm soát thú y, được bán ở 
các chợ có nguy cơ truyền nhiễm cao). 

Hình 29: Thịt lợn tại Việt Nam có nguy cơ truyền nhiễm cao  

 
   Nguồn: MML 

Sản phẩm của mô hình 3F đáp ứng nhu cầu gia tăng về thịt sạch 
tại Việt Nam. Thu nhập, kiến thức dinh dưỡng và nhận thức về sức 
khỏe của người Việt Nam ngày càng tăng, dẫn đến nhu cầu thịt sạch 
cao hơn. Xu hướng này phát triển mạnh ở khu vực thành thị, nhờ sự 
phát triển của kênh thương mại hiện đại giúp người tiêu dùng dễ dàng 
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tiếp cận với thịt sạch có thương hiệu và rõ nguồn gốc. Các sản phẩm 
thịt sạch là đầu ra của mô hình 3F: Thức ăn - thức ăn chăn nuôi được 
đảm bảo đáp ứng cân bằng dinh dưỡng đầy đủ cho từng giai đoạn 
phát triển của động vật và giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ chất thải; 
Trang trại - trang trại chăn nuôi được phát triển ở quy mô công nghiệp, 
động vật được nuôi trong các trang trại khép kín, đáp ứng các tiêu 
chuẩn vệ sinh, sử dụng điều hòa để giảm dịch bệnh (quan trọng nhất); 
Thực phẩm - thịt lợn hơi, thịt gà, bò hoặc cá được kiểm soát nghiêm 
ngặt bởi nhà sản xuất nhằm đáp ứng tiêu chuẩn của Chính phủ và 
hoàn toàn rõ nguồn gốc; quá trình chăn nuôi sử dụng thực phẩm sạch 
và cam kết hoàn toàn không có chất tạo nạc hoặc bất kỳ hóa chất nào 
trong danh sách các chất bị cấm của chính phủ. 

Dịch tả lợn không thể chữa trị và luật chăn nuôi mới hỗ trợ cho 
thịt 3F. Thịt lợn không rõ nguồn gốc hiện tràn lan thị trường nhờ mức 
giá thấp do lạm dụng chất kích thích tăng trưởng và kháng sinh, trong 
khi các nhà sản xuất thịt sạch phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt 
của Chính phủ. Tuy nhiên, thịt không rõ nguồn gốc từ nông dân nhỏ 
lẻ sẽ không còn lợi thế kể từ ngày 1/1/2020 khi Luật Chăn nuôi có hiệu 
lực vì luật này yêu cầu nông dân nhỏ lẻ phải tuân thủ các tiêu chuẩn 
an toàn của Chính phủ giống như các trang trại quy mô công nghiệp. 
Điều này sẽ khiến chi phí sản xuất tại các hộ gia đình nhỏ tăng cao 
hơn so với các doanh nghiệp áp dụng mô hình 3F vì (1) chi phí cao 
cho lợn giống và thức ăn vì các trang trại nhỏ vẫn chưa đạt được lợi 
thế quy mô và (2) tỷ lệ tử vong cao hơn do an toàn sinh học thấp hơn. 
Ưu điểm của mô hình 3F đã được chứng minh trong năm 2019 khi 
dịch tả lợn châu Phi khiến sản lượng lợn của hộ gia đình nhỏ giảm 
khoảng 15%, trong khi các doanh nghiệp 3F không bị ảnh hưởng. 

 

DOANH THU CỐT LÕI ƯỚC TÍNH TĂNG 30,3% YOY VÀO NĂM 

2020 DO SỰ THIẾU HỤT THỊT LỢN  

Sự thiếu hụt thịt lợn là động lực tăng trưởng chính cho DBC trong 

năm tới  

Báo cáo tháng 10/2019 của USDA dự báo nguồn cung thịt lợn của 
Trung Quốc giảm thêm 25% vào năm 2020 (sau khi giảm 14% vào 
năm 2019) do dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Vì vậy, giá thịt lợn và 
các loại thịt thay thế như thịt gà và thịt bò sẽ tăng mạnh vào năm 2020. 
Tại Việt Nam, giá thịt lợn do phải đối mặt với áp lực bùng phát dịch tả 
lợn châu Phi và nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc nên đã tăng lên 
mức kỷ lục 75.000 đồng/kg thịt lợn hơi vào cuối tháng 11/2019 (+68% 
so với mức trung bình năm 2018 và tăng 159% so với mức thấp nhất 
năm 2019). Chúng tôi ước tính giá thịt lợn trung bình trong năm 2020 
sẽ ở mức 56.000 đồng/kg thịt lợn hơi (+37% so với mức trung bình 
năm 2019). Giá lợn giống, gà giống và trứng dự kiến sẽ tăng lần lượt 
15%, 6% và 5% dưới áp lực của giá lợn hơi gia tăng. 

Trong năm 2020, chúng tôi kỳ vọng sản lượng tiêu thụ thịt lợn của 
DBC sẽ tăng 14,1% yoy lên 40.363 tấn vì nhu cầu đối với thịt lợn sạch 
gia tăng tại Việt Nam và thị phần thịt lợn của DBC vào năm 2020 sẽ 
tăng lên 1,7% (+0,2% yoy). Trong cùng kỳ, sản lượng tiêu thụ gà giống 
ước tính tăng 20% do nhu cầu cao hơn đối với thịt gia cầm và DBC 
khánh thành trung tâm gà giống Bình Phước. Việc xây dựng trung tâm 
Bình Phước đã hoàn thành vào Q4/2019 và sẽ tăng gấp đôi công suất 
gà giống hàng năm của DBC từ 38 triệu lên 75 triệu con. Sản lượng 
tiêu thụ trứng và lợn giống của DBC dự kiến sẽ tăng lần lượt 10% yoy 
và 15% yoy trong năm 2020. 

Lợi nhuận ròng tăng mạnh nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện. Mặc 
dù giá thịt lợn dự kiến sẽ tăng cao vào năm 2020, nhưng giá thức ăn 
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chăn nuôi sẽ không thay đổi từ năm 2019 do quy mô của đàn lợn cả 
nước giảm xuống. Vì vậy, chi phí chăn nuôi lợn dự báo sẽ tăng nhẹ 
từ năm 2019, dẫn đến dự phóng biên lợi nhuận gộp của DBC tăng 5,4 
điểm % lên 18,3%. Do đó, biên lợi nhuận ròng năm 2020 sẽ tăng 4,1 
điểm % lên 7,1%, khiến lợi nhuận ròng tăng 198,4% yoy. 

Mảng dầu thực vật sẽ hỗ trợ tăng trưởng doanh thu năm 2020  

Dầu thực vật, mảng kinh doanh mới của DBC, sẽ là động lực tăng 
trưởng thứ hai trong năm 2020 và chiếm 33% mức tăng trưởng chung. 
Nhà máy sản xuất dầu thực vật của DBC ước tính sẽ đạt 5,0 triệu lít 
vào năm 2019 và tăng lên 36 triệu lít vào năm 2020, bổ sung 650 tỷ 
đồng vào tổng doanh thu. 

Hình 30: Dự phóng của VnDirect Research về KQKD của DBC trong năm 2019-21   

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

ĐỊNH GIÁ 

Phát hành báo cáo lần đầu với đánh giá KHẢ QUAN và giá mục 
tiêu 30.700 đồng/cổ phiếu  

Chúng tôi đánh giá cao vị thế vững chắc của DBC trong bối cảnh thị 
trường thịt lợn sạch ngày càng mở rộng và mô hình kinh doanh 3F. 
Chúng tôi sử dụng mô hình chiết khấu dòng tiền 10 năm để đưa ra giá 
trị hợp lý cho DBC là 30.700 đồng/cp với chi phí vốn bình quân gia 
quyền 7,4% và tăng trưởng dài hạn 1,0%.   

Động lực tăng giá bao gồm giá thịt lợn tại Việt Nam cao hơn kỳ vọng 
vào năm 2020. Rủi ro đầu tư bao gồm sự bùng phát dịch bệnh nghiêm 
trọng và giá thịt lợn giảm nhanh hơn dự báo.  

Hình 31: Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp 

 

(tỷ đồng) 2018 2019F 2020F 2021F

Doanh thu thuần 6.674                7.039            8.706            9.655            

% yoy 14,0% 5,5% 23,7% 10,9%

Thức ăn chăn nuôi 12,4% 0,0% 0,0% 2,0%

Lợn giống 76,2% 10,1% 23,8% 26,0%

Thịt lợn 89,0% 5,0% 55,8% 21,4%

Gà giống 132,4% 18,9% 20,0% 13,8%

Trứng 18,4% 15,5% 15,5% 14,5%

Dầu đậu nành N/a N/a 599,4% 12,2%

Khác -24,2% 3,5% 3,5% 3,5%

Lợi nhuận gộp 1.079                911              1.593            1.674            

Biên LNG 16,2% 12,9% 18,3% 17,3%

Chi phí BH & QLDN (540)                 (561)             (759)             (841)             

% doanh thu 8,1% 8,0% 8,7% 8,7%

Lợi nhuận từ HĐKD 539                   350              834              832              

Biên LN từ HĐKD 8,1% 5,0% 9,6% 8,6%

%yoy 64,0% -35,1% 138,3% -0,2%

Lợi nhuận ròng 360                   207              616              614              

Biên lợi nhuận ròng 5,4% 2,9% 7,1% 6,4%

%yoy 80,0% -42,7% 198,4% -0,3%

EPS pha loãng 3.700                2.131            6.359            6.339            

Tăng trưởng EPS 104,4% -42,4% 198,4% -0,3%

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do DN (tỷ đồng) 2.206                                     

Giá trị hiện tại của năm cuối mô hình (tỷ đồng) 4.344                                     

Giá trị doanh nghiệp (tỷ đồng) 6.550                                     

(3.754)                                    

Giá trị vốn chủ sở hữu 2.796                                     

SLCP đang lưu hành (triệu cp) 91                                          

Giá trị hợp lý của cổ phiếu (đồng/cp) 30.697                                    

WACC 7,4%

Chi phí vốn cổ phần 12,4%

Tăng trưởng dài hạn 1,0%

Nợ ròng (tỷ đồng)
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Nguồn: VND RESEARCH 

 

Hình 32: Mô hình chiết khấu dòng tiền 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 33: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành  

  
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Bloomberg 

. 

 

  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1            2            3            4            5            6            7            8            9            10          

EBIT 350         834         832         855         930         985         1.044      1.107      1.174      1.244      

Cộng Khấu hao 230         281         330         352         375         397         419         441         463         485         

Trừ: Capex (784)       (524)       (534)       (545)       (556)       (567)       (579)       (592)       (606)       (620)       

Thay đổi vốn lưu động (152)       (291)       (348)       (215)       (228)       (176)       (187)       (198)       (210)       (223)       

Dòng tiền tự do (356)       300         280         447         520         638         697         758         821         887         

Trừ: Thuế đã trả (36)         (109)       (108)       (110)       (121)       (129)       (135)       (143)       (152)       (161)       

Dòng tiền tự do cho DN (FCFF) (393)       191         172         337         399         510         562         614         669         726         

Giá trị năm cuối mô hình 13.983    

Giá trị hiện tại của FCFF (366)       166         139         254         280         333         342         348         353         357         

Giá trị hiện tại của năm cuối mô hình 4.344      

TTM FY20F TTM FY20F TTM FY20F TTM FY20F TTM FY20F

CPFoods CPF TB NR N/a 7.404         24,1% 15,1% 18,5 13,4 1,3 1,2 9,6% 9,0% 2,6% 3,1% 1,5

New Hope Liuhe Co 000876 CH NR N/a 12.588        157,1% 122,6% 26,1 10,0 3,6 2,7 14,6% 28,0% 6,4% 13,6% 0,6

Tyson Food Group TSN US NR N/a 32.367        -31,1% 18,0% 16,2 13,1 2,3 2,0 15,0% 16,5% 6,5% 7,3% 0,8

IOI Group IOI MK NR N/a 6.704         174,0% 6,5% 44,7 33,6 3,0 3,0 6,6% 9,4% 3,8% 5,6% 0,5

Trung bình 14.766        81,0% 40,5% 26,4 17,5 2,5 2,3 11,5% 15,7% 4,8% 7,4% 0,9

Trung vị 9.996         90,6% 16,5% 22,3 13,2 2,7 2,4 12,1% 12,9% 5,1% 6,4% 0,7

Tập đoàn Dabaco DBC VN MUA 30.700 97              5,0% 198,4% 7,8 4,8 0,8 0,8 10,2% 17,8% 3,1% 6,2% 1,7

Tăng trưởng 

EPS (%)

Tên công ty

Mã 

Bloomberg 

Khuyến 

nghị

Giá mục 

tiêu 

(đồng)

Vốn hóa 

(triệu USD)

P/E (x)  P/B (x) ROE (%) ROA (%) Tỷ lệ nợ 

ròng /vốn 

CSH
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  Nguồn: VND RESEARCH 
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12,222%
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15,333%
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18,444%
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Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-19E 12-20E 12-21E

Doanh thu thuần 7.039 8.706 9.655

Giá vốn hàng bán (6.128) (7.114) (7.982)

Chi phí quản lý DN (273) (392) (434)

Chi phí bán hàng (289) (367) (407)

LN hoạt động thuần 350 834 832

EBITDA thuần 580 1.115 1.162

Chi phí khấu hao (230) (281) (330)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 350 834 832

Thu nhập lãi 41 49 56

Chi phí tài chính (155) (166) (174)

Thu nhập ròng khác 7 8 9

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 243 725 723

Thuế (36) (109) (108)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 207 616 614

Thu nhập trên vốn 207 616 614

Cổ tức phổ thông (46) (50) (55)

LN giữ lại 161 566 559

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-19E 12-20E 12-21E

Tiền và tương đương tiền 321 577 1.018

Đầu tư ngắn hạn 399 494 547

Các khoản phải thu ngắn hạn 389 481 533

Hàng tồn kho 2.903 3.369 3.850

Các tài sản ngắn hạn khác 206 480 530

Tổng tài sản ngắn hạn 4.217 5.401 6.478

Tài sản cố định 4.765 4.883 4.928

Tổng đầu tư 87 87 87

Tài sản dài hạn khác 51 63 70

Tổng tài sản 9.120 10.434 11.564

Vay & nợ ngắn hạn 3.113 3.100 3.413

Phải trả người bán 974 1.132 1.255

Nợ ngắn hạn khác 461 570 632

Tổng nợ ngắn hạn 4.547 4.801 5.300

Vay & nợ dài hạn 1.360 1.434 1.307

Các khoản phải trả khác 389 314 349

Vốn điều lệ và 911 1.002 1.102

LN giữ lại 509 1.038 1.560

Vốn chủ sở hữu 2.824 3.885 4.608

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 9.120 10.434 11.564

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-19E 12-20E 12-21E

LN trước thuế 243 725 723

Khấu hao 230 281 330

Thuế đã nộp (36) (109) (108)

Các khoản điều chỉnh khác 107 104 100

Thay đổi VLĐ (152) (291) (348)

LC tiền thuần HĐKD 392 711 696

Đầu tư TSCĐ (784) (524) (534)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 20 12 34

Các khoản khác (21) (95) (54)

Thay đổi tài sản dài hạn khác (3) (12) (7)

LC tiền từ HĐĐT (787) (619) (561)

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 476 60 186

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH 91 100 110

LC tiền thuần HĐTC 567 160 297

Tiền & tương đương tiền đầu kì 150 321 577

LC tiền thuần trong năm 171 252 432

Tiền & tương đương tiền cuối kì 321 572 1.009

Các chỉ số cơ bản

12-19E 12-20E 12-21E

Dupont

Biên LN ròng 2,9%         7,1%         6,4%       

Vòng quay TS 0,81           0,89          0,88        

ROAA 2,4%         6,3%         5,6%       

Đòn bẩy tài chính 3,14           2,91          2,59        

ROAE 7,4%         18,4%       14,5%     

Hiệu quả

Số ngày phải thu 8,2            8,2            8,2          

Số ngày nắm giữ HTK 172,9         173,3         176,0      

Số ngày phải trả tiền bán 58,0           58,2          57,4        

Vòng quay TSCĐ 1,55           1,80          1,97        

ROIC 2,8%         7,3%         6,6%       

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 0,9            1,1            1,2          

Khả năng thanh toán nhanh 0,3            0,4            0,5          

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,2            0,2            0,3          

Vòng quay tiền 123,1         123,3         126,9      

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 5,5%         23,7%       10,9%     

Tăng trưởng LN từ HĐKD (35,1%)       138,3%      (0,2%)      

Tăng trưởng LN ròng (42,7%)       198,4%      (0,3%)      

Tăng trưởng FD EPS (42,7%)       198,4%      (0,3%)      
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

jfv 

 

 

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

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 giajfv 

 

 

  
 

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 Khánh Hiền  -  Phó Giám đốc Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

Nguyễn Tiến Đức – Chuyên Viên Phân Tích 

Email: duc.nguyentien2@vndirect.com.vn 

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  
 

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

Website: https://vndirect.com.vn 
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