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CTCP THỰC PHẨM SAO TA (FMC) 

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

VND23.450 VND27.000 6,5% MUA Hàng tiêu dùng 

 

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 

 
 

 
 
 
 
 

Tổng quan tài chính (VND) 12-14A 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu (tỷ) 2.881 2.877 3.086 3.511

Tăng trưởng DT 31,9% (0,1%) 7,3% 13,8%

Biên lợi nhuận gộp 7,9% 9,5% 8,8% 9,4%

EBITDA thuần (tỷ) 105 159 149 191

LN ròng (tỷ) 63 97 100 134

Tăng trưởng LN ròng 91,8% 55,1% 2,5% 34,5%

LN trên cổ phiếu 3.140 4.868 3.374 4.066

Giá trị sổ sách/cp 19.465 17.252 16.556 16.022

ROAE 20,1% 26,5% 23,7% 26,2%

Chúng tôi đánh giá cao định hướng phát triển theo dòng sản 
phẩm tôm tinh chế phục vụ khách hàng ở phân khúc trung-cao 
cấp của FMC. Đồng thời, FMC đang phát triển tốt dòng sản phẩm 
nông sản (có biên lợi nhuận cao hơn dòng sản phẩm tôm). Hai 
định hướng này sẽ là động lực tăng trưởng lợi nhuận trong dài 
hạn của FMC. 

KQKD sẽ tích cực hơn trong nửa cuối năm. Về tính mùa vụ, LNST 
6T cuối năm thường đóng góp hơn 60% lợi nhuận cả năm của FMC. 
Trong 2H2016, sản lượng tôm dự báo tăng trưởng hơn 20% yoy.  

Năm 2017 được kỳ vọng sẽ thuận lợi hơn về mặt giá nguyên liệu. 

Năm 2016 là năm đỉnh điểm của hiện tượng El Nino nên hạn hán và 
xâm nhập mặn tại ĐBSCL đã khiến giá tôm nguyên liệu tăng mạnh. 
El Nino đã kết thúc từ nửa cuối 2016 do đó, giá nguyên liệu năm sau 
kỳ vọng sẽ ổn định hơn và biên lợi nhuận mảng tôm cũng sẽ cải thiện. 

Đang giao dịch với mức P/E thấp so với ngành. FMC đang giao 

dịch tại mức P/E forward 8,1x, thấp hơn trung bình ngành (10,5x). 
Ngoài ra, DN nhiều khả năng cũng sẽ chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 
15% trong Quý 4 này, tương đương mức tỷ suất cổ tức tiền mặt hơn 
6,5% tại giá hiện nay.  

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với FMC dựa trên các diễn biến tích 
cực hơn từ cuối 2016 – 2017 và định giá của doanh nghiệp vẫn đang 
ở mức hấp dẫn. Giá mục tiêu theo phương pháp định giá của chúng 
tôi là 27.000 VND/cp.  

Một số điểm nhấn đầu tư khác trong dài hạn như: (1) thị trường 

EU sẽ giảm thuế về 0% kể từ năm 2018 đối với sản phẩm tôm của 
Việt Nam, (2) biên lợi nhuận gộp mảng tôm sẽ cao hơn trong giai 
đoạn 2017-2020 do FMC đang gia tăng tỷ trọng doanh thu từ thị 
trường EU và Nhật (hai thị trường có biên lợi nhuận cao hơn thị 
trường Mỹ) và gia tăng tỷ trọng đóng góp của nguyên liệu tự nuôi. 

Tuy nhiên, một số rủi ro chung của ngành xuất khẩu tôm vẫn 
phải lưu tâm. Chẳng hạn, các rủi ro về rào cản kỹ thuật, sự biến động 

trong chính sách thuế quan (đặc biệt là thị trường Mỹ), tác động của 
dịch bệnh, thiên tai lên hoạt động kinh doanh. Tỷ lệ tự chủ nguyên 
liệu thấp cũng khiến FMC nhạy cảm hơn đối với các biến động trong 
ngành so với các doanh nghiệp kiểm soát được chuỗi nguyên liệu.  

Ngày 12/10/2016 

Huỳnh Minh Tuấn 

tuan.huynh@vndirect.com.vn 

 

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 25.700 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 17.100 

KLGDBQ (3thg) (CP) 156.000 

Thị giá vốn (tỷ VND) 639 

SL CP đang lưu hành (tr CP) 30.00 

Free float (%) 35 

Beta 0,92 

 

 
 
 
 
 
 

Cơ cấu sở hữu 

 
Nguồn: VNDIRECT 

 

Title:

Source:

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

54,3%

4,6%

4,2%

36,9%

Công ty Cổ phần 
Hùng Vương

Văn phòng Tỉnh ủy 
tỉnh Sóc Trăng

Công ty TNHH MTV 
Tư vấn Đầu tư An 

Khánh
Khác

 

 
 

95,00

101,6667

108,3333

115,00

121,6667

128,3333

135,00

16000,0

18000,0

20000,0

22000,0

24000,0

26000,0

28000,0

Giá điều chỉnh So với chỉ số VNIndex (Bên phải)

1

1

2

10-15 12-15 02-16 04-16 06-16 08-16

V
o
l 
tr

file:///C:/Users/tuan.huynh/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 
 
 
 

 

 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  2 

THỊ TRƯỜNG TÔM VIỆT NAM 

Đặc điểm thị trường  

Đa phần nguyên liệu sử dụng có nguồn gốc trong nước. Hai loại 

tôm nguyên liệu chính là tôm sú và tôm chân trắng (tôm thẻ), với hơn 

80% sản lượng tôm cả nước tập trung tại vùng ĐBSCL. Tại khu vực 

này, sản lượng tôm nuôi vào khoảng 484 nghìn tấn, với tỷ lệ tôm sú 

và tôm thẻ vào khoảng 50:50 (số liệu năm 2015 của Tổng cục Thủy 

sản). Do đó, hơn 80% nguyên liệu phục vụ các DN xuất khẩu tôm có 

nguồn gốc nội địa. 

Thị trường tiêu thụ chính là Mỹ, Nhật Bản và EU. Sản phẩm tôm 

được làm ra khá đa dạng và được phân thành hai dạng chính: tôm 

tinh chế và tôm đông lạnh. Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc 

là thị trường tiêu thụ chính của ngành tôm Việt Nam với kim ngạch 

xuất khẩu chiếm 44% tổng kim ngạch xuất khẩu ngành. Đối thủ chính 

của Việt Nam tại các thị trường này gồm: Ấn Độ, Indonesia, Trung 

Quốc, Thái Lan, Ecuador, Bangladesh, Argentina… 

Ngành kinh doanh có độ biến động cao nên các doanh nghiệp trụ 

vững qua các giai đoạn của thị trường sẽ lớn mạnh hơn. Ngành 

kinh doanh tôm xuất khẩu phải đương đầu với nhiều biến động của thị 

trường như: (1) Giá tôm nguyên liệu thường thay đổi thất thường qua 

các tháng do một số nguyên nhân như: tình hình thời tiết, dịch bệnh 

và hoạt động mua bán của thương lái Trung Quốc; (2) hơn 90% doanh 

thu xuất khẩu nên giá bán đầu ra sẽ chịu chi phối bởi cung cầu của 

thế giới; (3) Sử dụng đòn bẩy tài chính cao (tỷ lệ vay nợ ngân hàng 

cao) để tài trợ vốn lưu động và đầu tư nhà máy nên lợi nhuận của DN 

sẽ biến động theo lãi suất ngân hàng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy, 

mức độ tác động của các nhân tố trên sẽ khác nhau giữa các DN. Các 

DN có quy mô lớn (về doanh thu và tiềm lực tài chính vốn chủ sở hữu) 

và uy tín trong ngành sẽ ít bị tác động. Đồng thời, sau các giai đoạn 

khó khăn, nhiều doanh nghiệp nhỏ sẽ rời bỏ thị trường hoặc phá sản 

và các doanh nghiệp đầu ngành sẽ dần lớn mạnh hơn qua các năm.  

Giai đoạn khó khăn đã kết thúc và sức cầu thị trường đang dần 
hồi phục 

Năm 2015 – Năm khó khăn của xuất khẩu tôm Việt Nam. Năm 

2015, giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam giảm đến 25% so với cùng 

kỳ (nguồn: VASEP). Nguyên nhân chính đến từ hai lý do (1) VND được 

neo giữ ổn định trong thời gian dài khiến giá nhập khẩu tôm Việt Nam 

cao hơn so với nhập khẩu từ các quốc gia khác (Ấn Độ, Thái Lan, 

Indonesia) (2) nguồn cung gia tăng trong khi cầu tiêu thụ giảm khiến 

sản phẩm tôm Việt Nam đối mặt áp lực cạnh tranh gia tăng. Chẳng 

hạn, tại Mỹ, theo số liệu của NOAA Fisheries (National Oceanic and 

Atmospheric Administration) sản lượng tôm Việt Nam tiêu thụ tại thị 

trường này đã giảm 17,5%. 

Tuy nhiên 6T đầu năm 2016 đã cho thấy dấu hiệu hồi phục. Kim 

ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2016 đạt 1,3 tỷ USD (+5% yoy). 

Trong đó, những thị trường lớn như Mỹ (+10% yoy về sản lượng), EU 

đều tăng trưởng tốt. Giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng chủ yếu 

nhờ sản lượng gia tăng. 

Kim ngạch xuất khẩu tôm theo thị trường  

 
   Nguồn: VASEP, VNDIRECT 

Thị trường

Tỷ lệ

GT

2014 (%)

Năm

2015

Tỷ lệ

GT

2015 (%)

So với

cùng

kỳ (%)

Mỹ 27,0     657 22,3 -38,3

Nhật Bản 19,0     584 19,8 -21,4

EU 17,0     549 18,6 -19,7

Anh N/A 130 4,4 13,4

Đức N/A 110 3,7 -21,5

Hà Lan N/A 94 3,2 -27,3

TQ và HK 10,0     350 11,9 -15,4

Hồng Kông N/A 94 3,2 8,3

Hàn Quốc 8,0       251 8,5 -21

Canada N/A 139 4,7 -31,2

Australia 4,0       113 3,8 -25,3

Đài Loan N/A 64 2,2 -30,3

ASEAN N/A 55 1,9 -11,2

Singapore N/A 37 1,2 -6,5

Malaysia N/A 8 0,3 3,1

Thụy Sỹ N/A 31 1 -48,7

Các TT

khác 15,0     
160 5,4 -2,6

Tổng 100,0   2.952 100,0 -25,3
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Thị trường tôm 6T cuối năm tiếp tục được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 

tốt hơn. Nhu cầu từ các thị trường lớn tăng lên từ quý II. Tuy nhiên, 

theo dự báo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy Sản Việt Nam 

(VASEP), sản lượng tôm thế giới năm nay sẽ giảm do dịch bệnh tôm 

chết sớm EMS vẫn chưa khắc phục được tại Ấn Độ, Indonesia, Trung 

Quốc. Do đó, Hiệp hội này dự báo rằng giá tôm sẽ ổn định hoặc tăng 

từ 10-15%. Theo đó, xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 3,2 tỷ đồng, 

tăng 10% so với cùng kỳ 2015. 

Thị trường tiềm năng nhờ các hiệp định thương mại tự do 

Tiềm năng lớn nhờ các hiệp định thương mại tự do với các thị 

trường tiêu thụ tôm chính của Việt Nam. Năm 2015, Việt Nam đã 

ký 4 hiệp định lớn bao gồm (1) Hiệp định FTA Việt Nam-Hàn Quốc 

(VKFTA) (có hiệu lực 20/12/2015), (2) Hiệp định FTA Việt Nam và 5 

nước Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan (VN-EAEU) (có 

hiệu lực năm 2016), (3) Hiệp định FTA Việt Nam- EU (EVFTA) (có hiệu 

lực năm 2018), (4) Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương 

(TPP) (có hiệu lực năm 2018). 

Chúng tôi nhìn nhận việc ký các hiệp định FTAs giữa các quốc gia trên 

với Việt Nam sẽ giúp sản phẩm tôm Việt Nam có sức cạnh tranh tốt 

hơn so với các quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia khá mạnh về 

xuất khẩu tôm như: Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc,… do mức thuế 

quan của sản phẩm Việt Nam giảm theo lộ trình sẽ về 0%. Nhờ vậy, 

giá bán tôm Việt Nam tại các thị trường này sẽ có tính cạnh tranh hơn 

so với các đối thủ. 

Lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh 

 
   Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu, VNDIRECT 

ĐIỂM NHẤN CỦA CTCP THỰC PHẨM SAO TA 

Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta được thành lập từ năm 1995, tiền 

thân thuộc Đảng bộ Nhà nước tỉnh Sóc Trăng. Công ty được cổ phần 

hóa năm 2003 và niêm yết trên sàn Hồ Chí Minh, với mã cổ phiếu là 

FMC. Ban lãnh đạo đều là các thành viên gắn bó lâu năm với FMC. 

Trong đó, Tổng giám đốc có kinh nghiệm hơn 30 năm trong ngành 

thủy sản và là tổng giám đốc từ những ngày đầu thành lập FMC. Đồng 

thời, FMC cũng được chúng tôi đánh giá khá cao về mặt minh bạch 

và công bố thông tin đến với nhà đầu tư tài chính. Công ty luôn duy trì 

Đối thủ

cạnh tranh
FTA VN-HQ

FTA VN- liên

minh Á- ÂU
FTA VN-EU TPP

Việt Nam
Đã ký FTA (có hiệu

lực từ 20/12/2015

Đã ký FTA (có

hiệu lực từ

2016

Đã ký FTA (có hiệu

lực từ 2018

Đã ký (có hiệu

lực từ 2018

Ấn Độ Đã có FTA Chưa có FTA
Đang đàm phán (tạm

ngưng)

Không là thành

viên

Ecuador Chưa có FTA Chưa có FTA

Đang chuẩn bị đàm

phán. Được hưởng

GSP

Không là thành

viên

Trung Quốc Đang đàm phán Chưa có FTA Chưa có FTA
Không là thành

viên

Indonesia

FTA Asean-HQ,

đang đàm phán song

phương

Chưa có FTA
Mới khởi động đàm

phán

Không là thành

viên

Thái Lan

FTA Asean-HQ,

không có song

phương

Chưa có FTA Đang đàm phán
Không là thành

viên

Bangladesh Chưa có FTA Chưa có FTA Chưa có FTA
Không là thành

viên

Kim ngạch xuất khẩu tôm trong 6 tháng đầu 
năm 2016 (triệu USD) 

 
   Nguồn: VASEP, VNDIRECT 

Thị trường 6T2016 6T16/6T15 6T15/6T14

Mỹ 299 13,8% -50,2%

EU 262 6,5% -14,3%

Nhật Bản 231 -8,8% -18,7%

TQ và HK 217 41,8% -28.0%

ASEAN 28 -1,5% 1,3%

Hàn Quốc 121 6.0% -17,3%

Canada 45 -21,8% -7,6%

Australia 44 -9.0% -29,9%

Khác 105 -17,5% -18,1%

Tổng 1.351 4,8% -28.0%
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báo cáo tình hình kinh doanh hàng tháng và rất cởi mở trong việc trao 

đổi thông tin đến nhà đầu tư. 

Về cơ cấu sở hữu, hơn 50% sở hữu của FMC hiện thuộc về HVG, 

doanh nghiệp đầu ngành chế biến cá tra. Với mong muốn mở rộng 

ngành nghề kinh doanh sang lĩnh vực tôm, HVG nâng sở hữu FMC 

lên 41,76% từ tháng 3/2013 (từ phát hành riêng lẻ) và lên trên 50% từ 

tháng 5/2015 (từ chào mua công khai). Theo chia sẻ của DN, FMC 

chưa có giao dịch liên quan đến hoạt động kinh doanh đối với HVG.  

Luôn nằm trong danh sách 10 công ty đầu ngành xuất khẩu tôm. 

Hơn 5 năm qua, FMC luôn nằm trong danh sách DN đầu ngành xuất 

khẩu tôm nói riêng. Riêng năm 2015, FMC đứng tại vị trí thứ 6 trong 

số 10 công ty có giá trị xuất khẩu tôm lớn của Việt Nam, thị phần 

khoảng 4,2% (VASEP). 

Hạn chế về tự chủ nguyên liệu. FMC hiện đang sở hữu 160 hecta 

(khoảng 150 ao nuôi) nuôi tôm nguyên liệu theo phương pháp thâm 

canh. FMC bắt đầu nuôi tôm thành công từ năm 2013 nhưng sản 

lượng gần như không tăng, chỉ quanh vùng 500-600 tấn/năm, khoảng 

5% tổng nhu cầu nguyên liệu tôm của DN. Nguyên nhân được DN chia 

sẻ là do kỹ thuật nuôi tôm khá phức tạp và rất rủi ro trong việc kiểm 

soát ao nuôi nên DN thận trọng trong việc nhân rộng quy mô tôm nuôi. 

Sự khác biệt được tạo ra từ kinh nghiệm và uy tín đối với đối tác. 

Thứ nhất, lựa chọn dòng sản phẩm có ưu thế hơn. Với hơn 20 năm 

kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu tôm, FMC đã hiểu rõ đặc điểm 

ngành và chọn hướng phát triển theo dòng sản phẩm tinh chế, thay vì 

dòng sản phẩm tôm đông lạnh chưa qua chế biến. Giá thành tôm Việt 

Nam luôn cao hơn khoảng 10%-14% các quốc gia rất mạnh trong 

phân khúc tôm chưa qua chế biến (Ấn Độ và Indonesia) do hầu hết 

thức ăn chăn nuôi tôm (chiếm 70% giá thành của tôm) luôn phải nhập 

khẩu. Thứ hai, sản phẩm của FMC luôn được các nhà nhập khẩu trên 

thế giới đánh giá cao. Nguyên nhân do sản phẩm tôm khi nhập khẩu 

vào các quốc gia phát triển phải chịu kiểm soát rất chặt về chất lượng 

(từ khâu nguyên liệu tươi đến thành phẩm). Trong khi đó, FMC hiện 

đã đạt được hầu hết các chứng nhận về chất lượng của các Tổ chức 

uy tín trên thế giới như: BAP, ASC, BRC, IFS, BSCI, HALAL. 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  

Doanh thu chủ yếu đến từ tôm. DN hiện sản xuất và kinh doanh hai 

dòng sản phẩm: sản phẩm liên quan đến tôm và sản phẩm nông sản. 

Dòng sản phẩm từ tôm, DN tập trung phát triển các sản phẩm tinh chế 

để xuất khẩu, tiêu biểu như: tôm bao bột, tôm duỗi, tôm chiên, với tỷ 

trọng của 3 lọai tôm này hơn 60% tổng doanh thu của FMC. Theo chia 

sẻ của DN, mỗi thị trường sẽ có sự đón nhận khác nhau với các dòng 

sản phẩm tinh chế của của FMC. Chẳng hạn, sản phẩm tôm duỗi, tôm 

lăn bột tiêu thụ khá tốt tại thị trường Nhật. Thị trường EU lại tiêu thụ 

tốt dòng các sản phẩm tôm lăn bột, tôm luộc. Riêng khách hàng Mỹ 

chuộng dòng sản phẩm tươi và tôm lăn bột. 

Vị thế một số DN xuất khẩu tôm năm 2015 

 
   Nguồn: VASEP, VNDIRECT 

Một số sản phẩm tôm của FMC 

 
   Nguồn: FMC, VNDIRECT 

STT Doanh nghiệp

GT XK 

(triệu 

USD)

Thị 

phần

1 MINH PHU SEAFOOD CORP 341 11,6%

2 STAPIMEX 199 6,7%

3 Cty TNHH Chế biến TS Minh 190 6,4%

4 CASES 181 6,1%

5 QUOC VIET CO., LTD 163 5,5%

6 FIMEX VN (FMC) 123 4,2%
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Quy trình từ nguyên liệu đến tiêu thụ sản phẩm tôm của FMC 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

Nhật, Mỹ và Châu Âu là ba thị trường tiêu thụ chính sản phẩm 
của FMC. Hiện tại, hơn 95% doanh thu sản phẩm tôm đến từ thị 

trường xuất khẩu và 100% doanh thu nông sản đến từ xuất khẩu. 
Trong đó, sản phẩm tôm tập trung xuất sang các thị trường như: Nhật, 
Mỹ, Châu Âu. DN đang có định hướng tăng dần tỷ trọng thị trường 
Châu Âu và giảm tỷ trọng thị trường Mỹ. Riêng sản phẩm nông sản 
toàn bộ được xuất sang thị trường Nhật, với giá trị khoảng 2,5 triệu 
USD/năm. 

Sản phẩm tôm vào thị trường Mỹ chịu áp lực cạnh tranh gia tăng 
do chịu mức thuế nhập khẩu mới cao hơn. Trong tháng 9/2016, Bộ 

thương mại Hoa Kỳ ra kết luận sau cùng đợt rà soát hành chính thuế 
chống bán phá giá lần thứ 10 (POR10). Theo đó, sản phẩm tôm của 
FMC sẽ chịu mức thuế suất là 4,78%, cao hơn 1,22% so với mức thuế 
sơ bộ công bố tháng 3/2016. Mức thuế này không tác động lên kết 
quả tài chính của FMC tuy nhiên sẽ tác động một phần lên sức cạnh 
tranh của sản phẩm FMC và của Việt Nam trên thị trường Mỹ so với 
các quốc gia khác. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tác động này lên sản 
lượng tôm tiêu thụ của FMC không đáng kể do FMC đã định hướng 
chuyển dịch thị trường tiêu thụ ra khỏi thị trường Mỹ từ năm 2015 dù 
năm 2015 mức thuế này của FMC chỉ 0%, tức là DN đã có sự chủ 
động ứng phó với sự bấp bênh của thị trường Mỹ. Đồng thời, từ khi 
có mức thuế POR10 sơ bộ (thuế suất 3,56%) sản lượng tiêu thụ tôm 
Việt Nam tại thị trường Mỹ (tháng 4-tháng 8) giảm 16% nhưng tổng 
sản lượng tôm tiêu thụ của FMC vẫn tăng tốt hơn 11%. 

Hoạt động nông sản đóng góp 12% lợi nhuận gộp. Công ty kinh 

doanh hơn 100 mặt hàng nông sản khác nhau, từ sản phẩm nông sản 

sơ chế như rau củ trộn đông lạnh, đậu bắp cắt,… các sản phẩm kết 

hợp với bột như: bánh nếp khoai lang, chả giò, bánh rau củ,.. đến các 

sản phẩm kết hợp giữa tôm và nông sản như bánh rau củ tôm đông 

lạnh. Nông sản là dòng sản phẩm vừa mới phát triển mạnh gần đây 

của FMC (chỉ khoảng hai năm gần đây) nên đóng góp khá khiêm tốn 

vào quy mô doanh thu của FMC, chỉ khoảng 5% tổng doanh thu. Tuy 

nhiên, biên lợi nhuận gộp của dòng sản phẩm này cao hơn khoảng 5 

lần so với dòng sản phẩm tôm. Do đó, lợi nhuận gộp của dòng sản 

Cơ cấu doanh thu theo thị trường 

 
   Nguồn: FMC, VNDIRECT 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 6T2016

Nội địa Hoa Kỳ Nhật Bản Châu Âu Các QG khác

Nông dân/Trang trại ĐBSCL 

70-80% 

Nhập khẩu: Ấn Độ, 

Indonesia 

10-15% 

Vùng nuôi FMC 

3-7% 

 

Nhà máy chế biến FMC (Nhà máy Sao ta, nhà máy An San B) 

Vùng nguyên liệu (CP nguyên liệu chiếm 70-80% giá thành) 

Thành phẩm (tôm bao bột, tôm duỗi, tôm chiên,…) 

Xuất khẩu: 95%  Nội địa: 5%  

TĂCN (~ 80% giá thành) từ nguồn: 60% nhập khẩu (bao gồm FDI): 40% nội địa 
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phẩm này hiện đóng góp khoảng 12% tổng lợi nhuận gộp của FMC. 

Đồng thời, giá trị lợi nhuận tăng thêm từ nông sản sẽ giúp FMC giảm 

bớt sự bất ổn định trong kinh doanh tôm khi thị trường chung gặp khó 

khăn. Ngoài ra, dòng sản phẩm nông sản còn giúp FMC thực hiện việc 

tạo thêm giá trị gia tăng vào các sản tôm chế biến hiện tại. DN đang 

định hướng sẽ tạo ra các dòng sản phẩm có kết hợp giữa sản phẩm 

nông sản và sản phẩm tôm để phục vụ khách hàng là các chuỗi siêu 

thị. 

TRIỂN VỌNG DÀI HẠN - TĂNG CÔNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG TỰ 
CUNG NGUYÊN LIỆU, TẬP TRUNG  VÀO THỊ TRƯỜNG TỐT HƠN 

Nâng cao công suất nhà máy đón đầu xu hướng dịch chuyển nhu 

cầu của các khách hàng. Hiện tại, FMC sở hữu 4 nhà máy, trong đó 

có một nhà máy vừa mua lại từ Công ty TNHH Tin An trong tháng 

6/2016 (giá mua khoảng 35,6 tỷ đồng) và nhà máy này hiện đang trong 

quá trình sửa chữa nâng cấp nhằm gia tăng công suất chế biến hàng 

tôm. Riêng nhà Máy Tin An và nhà máy thực phẩm An San nằm trong 

khu vực được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Hiện nay, công ty 

đang hoạt động khoảng 60% tổng công suất thiết kế, với công suất 

thiết kế này vào khoảng 70 tấn/ngày. Tuy nhiên, do nhu cầu tách bạch 

các xưởng sản xuất để thuận tiện cho khách hàng kiểm soát chất 

lượng dòng sản phẩm gia công, FMC sẽ tiếp tục mở rộng thêm nhà 

máy mới (nhà máy Tin An) để đón đầu xu hướng dịch chuyển nhu cầu 

của các khách hàng Châu Âu và Nhật Bản khỏi sản phẩm của Trung 

Quốc. Ngoài ra, hai thị trường này có sở thích tiêu dùng các sản phẩm 

tôm đã chế biến, vốn dĩ là thế mạnh của FMC và tỷ suất sinh lời từ hai 

thị trường này cũng cao hơn hẳn thị trường Mỹ. Do đó, đây sẽ là lợi 

thế để FMC phát triển thị trường tôm trong giai đoạn 2016-2020.  

Giảm dần tỷ trọng xuất khẩu tại Mỹ và chuyển sang các thị trường 

vừa ký FTAs với Việt Nam như: EU, Hàn Quốc. BLĐ FMC định 

hướng sẽ giảm dần tỷ trọng doanh thu từ thị trường Mỹ trong cơ cấu 

tổng doanh thu. Nguyên nhân gồm (1) cạnh tranh gay gắt bởi các sản 

phẩm có quy cách, chất lượng và giá cả mức trung bình có nguồn gốc 

từ Ắn Độ đang được ưa chuộng; (2) bất lợi từ các cuộc điều tra và rào 

cản về thuế chống bán phá giá các sản phẩm tôm đông lạnh có nguồn 

gốc từ Việt Nam (mức thuế suất hiện nay Sao Ta áp dụng là 4,78%). 

Thay vào đó, DN sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường mới khai 

thác gần đây như: EU, Hàn Quốc nhằm tận hưởng các hiệp định thuế 

quan (FTAs) đã ký giữa Chính phủ các bên. Chúng tôi đánh giá đây là 

bước chuyển hướng hợp lý và mang lại tính ổn định trong tăng trưởng 

của FMC về dài hạn. 

Phát triển tốt dòng sản phẩm nông sản nhằm giảm tính bất ổn 

định vốn có của mặt hàng tôm. FMC bắt đầu kinh doanh các sản 

phẩm nông sản từ năm 2008. Tuy nhiên, kể từ năm 2014, mảng kinh 

doanh này mới bắt đầu ổn định nhờ DN đã khai thác được khách hàng 

tiềm năng Nhật và xác định được dòng sản phẩm có sinh lời cao (dòng 

sản phẩm chế biến kết hợp hỗn hợp bột, tôm và rau củ). Hiện các sản 

phẩm nông sản này đang được sản xuất tại nhà máy thực phẩm An 

San, với công suất thiết kế khoảng 20 tấn/ngày. 

Kỳ vọng cải thiện biên lợi nhuận bằng kế hoạch nâng tỷ lệ tôm 

nguyên liệu tự nuôi trồng lên trên 20% kể từ năm 2020. Nếu nâng 

cao được tỷ trọng tôm nguyên liệu tự nuôi, FMC sẽ hạn chế tác động 

Năng lực sản xuất của FMC 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

Nhà máy Mô tả Công suất

Nhà máy

FMC

Gồm 5 xưởng 

(1,2,4,5,6), chuyên sản 

xuất mặt hàng tôm

50 tấn 

thành 

phẩm/ngày

Nhà máy

An San B

Vừa đưa vào hoạt 

động trong Q1/2015, 

chuyên sản xuất hàng 

tôm

20 tấn 

thành 

phẩm/ngày

Nhà máy

thực phẩm

An San

Chuyên sản xuất sản 

phẩm nông sản

20 tấn 

thành 

phẩm/ngày

Nhà máy

Tin An

Đang trong quá trình 

nâng cấp, chuyên sản 

xuất hàng tôm
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của biến động giá nguyên liệu tôm lên hoạt động sản xuất (giá tôm 

thường bị thương lái Trung Quốc thu mua phá giá, làm nhũng nhiễu 

thị trường tôm) và cải thiện được biên lợi nhuận. Theo ước tính của 

chúng tôi, nếu FMC nâng tỷ lệ vùng tôm nuôi lên 20%, thì biên lợi 

nhuận gộp của mảng sản phẩm tôm sẽ tăng thêm hơn 4%, tức biên 

lợi nhuận gộp lúc đó vào khoảng 12%. 

Kịch bản biên LNG theo tỷ lệ SL tự nuôi 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

PHÂN TÍCH KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH 

Giai đoạn 2011-2015, tăng trưởng ấn tượng trên tất cả các 

phương diện nhưng vẫn chứa đựng yếu tố thiếu ổn định vốn có 

của ngành thủy sản.  

Chỉ trong 4 năm, hầu hết các chỉ số quan trọng về tài chính thể hiện 

giá trị của doanh nghiệp, như doanh thu, lợi nhuận sau thuế, tổng tài 

sản, vốn chủ sở hữu đều tăng tối thiếu gấp đôi. Hơn thế, DN cũng tăng 

khá nhanh các chỉ số biên lợi nhuận lên gần gấp đôi, đặc biệt là biên 

lợi nhuận gộp. Điều này cho thấy, FMC đã chọn hướng đi đúng đắn 

khi tập trung phát triển tại phân khúc sản phẩm tinh chế và dòng sản 

phẩm cao cấp thay vì cạnh tranh về giá. Chúng tôi đánh giá điều này 

là một yếu tố đáng xem xét đối với nhà đầu tư khi quyết định đầu tư 

vào ngành chế biến tôm.  

Do tính chất không ổn định của ngành, năm 2012, doanh thu bị sụt 

giảm do suy giảm chung của thị trường tôm toàn cầu và phải gánh 

chịu chi phí lãi vay cao, FMC đã ghi nhận mức LNST thấp chỉ khoảng 

6 tỷ đồng, giảm 78% so với năm 2011. 

Giảm rủi ro thông qua cơ cấu lại cấu trúc nợ vay. Tỷ lệ nợ vay 

(tổng nợ vay/tổng tài sản) của FMC (45%) đang thấp hơn so với trung 

bình ngành (49%). Tỷ lệ này của FMC đã giảm từ mức 75% năm 2011 

về 45% (Q2/2016). Ban lãnh đạo FMC vẫn muốn hạ thấp tỷ lệ nợ vay 

này trong năm nay và các năm tiếp theo. Đồng thời, DN cũng đang cơ 

cấu chuyển đổi từ vay ngoại tệ (USD) sang vay bằng VND nhằm tránh 

rủi ro về mặt tỷ giá, từ gần 100% năm 2015 về còn 37% trong 

Q2/2016). 

Quản lý vốn lưu động khá ổn định tại mức hiệu quả cao. Nhìn vào 

chỉ số chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, FMC luôn duy trì ở mức khá tốt tại 

mức 70-80 ngày, thấp gần một nửa so với trung bình ngành. Hơn thế, 

các cấu thành trong chỉ số luân chuyển tiền mặt như số ngày tồn kho 

và số ngày phải thu khách hàng cũng tốt hơn hẳn trung bình ngành. 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Giả định về tỷ trọng sản lượng nuôi/sản lượng 

tiêu thụ 5,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0%

Giả định về biên lợi nhuận gộp của việc nuôi 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 30,0%

Giả định biên LNG của mảng tôm nếu vẫn giữ 

nguyên tỷ trọng tôm nuôi 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%

Giá vốn giảm nhờ gia tăng tỷ lệ tôm nuôi -0,9% -2,1% -3,3% -4,5%

Biên LNG mảng tôm theo kịch bản tăng tỷ lệ sản 

lượng nuôi 8,5% 9,6% 10,7% 11,9%

Biên LNG tăng thêm nhờ gia tăng tỷ lệ sản lượng 

nuôi 0,8% 1,9% 3,0% 4,2%

Giá trị Doanh thu, LNST, VCSH và Tổng tài 

sản giai đoạn 2010-2015 

 
   Nguồn: FMC, VNDIRECT 

Tăng trưởng quy mô của FMC 

 
   Nguồn: FMC, VNDIRECT 
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Source:
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So sánh cấu trúc vốn và hiệu quả quản lý tài sản lưu động giữa FMC và các DN 

cùng ngành 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

Hiệu quả hoạt động tăng dần qua các năm và hiện đang cao hơn 

trung bình ngành. Các chỉ số hiệu quả sử dụng vốn (ROE: 23,9%) 

và tài sản (ROA: 8%) của FMC đều cao hơn hẳn các DN trong ngành 

(ROE: 9,8%; ROA: 2,6%). Thậm chí, hai chỉ số này của FMC gần như 

tương đương với VHC (Doanh nghiệp đầu ngành chế biến thủy sản). 

Chỉ tiêu tài chính của FMC giai đoạn 2012-hiện tại 

 
   Nguồn: FiinPro, VNDIRECT 

Chính sách cổ tức tiền mặt thông thoáng. FMC thường xuyên chi 

trả cổ tức tiền mặt đều mỗi năm tối thiểu 50% giá trị lợi nhuận sau 
thuế. Riêng năm 2015, FMC đã chuyển đổi toàn bộ giá trị quỹ đầu tư 
phát triển sang LNST chưa phân phối và tiến hành phân phối toàn bộ 
giá trị này cho cổ đông. Do đó, năm 2015, tỷ lệ chi trả cổ tức của FMC 
lên đến 65%, tương đương 130 tỷ đồng. 

Trong đầu tháng 9/2016, cùng với thông báo thay đổi năm tài chính 
từ 31/12 sang 30/9, FMC cũng đã thông báo sẽ chi trả tối thiểu 15% 

cổ tức tiền mặt đối với LNST tạo ra trong kỳ kế toán 01/01/2016-
30/9/2016. 

Kết quả kinh doanh 1H2016 

Doanh thu thấp hơn cùng kỳ do giá bán tôm trung bình giảm hơn 

10%. Trong 1H2016, dù sản lượng tăng trưởng 8,2% nhưng doanh 

thuần vẫn giảm 4,1% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do giá bán trung 

bình giảm 11,1%. Theo chia sẻ của DN, giá bán trung bình giảm là do 

DN thay đổi tỷ trọng tôm sú và tôm thẻ trong chế biến nhằm ứng phó 

với việc tôm sú tăng cao sau đợt hạn mặn tại ĐBSCL. Tỷ lệ tôm sú: 

Mã CP
VHTT (tỷ 

đồng)
Nợ/TTS

TGTB xử 

lý HTK 

(ngày)

TGTB tiền 

khách hàng 

(ngày)

TGTB 

thanh toán 

nhà cung 

cấp (ngày)

Chuy kỳ 

chuyển 

đồi tiền 

(ngày)

Trung bình ngành 479           49% 97             53               25             147         

FMC 645           45% 68             25               12             81           

VHC 4,984         43% 84             52               13             123         

HVG 2,176         53% 80             95               47             129         

IDI 926           47% 84             70               36             119         

ABT 552           33% 132           44               11             165         

ANV 407           52% 206           44               32             218         

AGF 253           39% 110           140             71             180         

SJ1 198           62% 70             41               18             93           

ACL 166           69% 174           81               17             239         

TS4 152           63% 345           54               83             317         

Tiêu chí 2012 2013 2014 2015

TTM 

6T2016

Hiệu quả sử dụng vốn/tài sản (%)

   ROE 3,7% 16,7% 20,1% 26,5% 23,9%

   ROA 1,0% 5,5% 6,5% 7,7% 8,1%

Hiệu suất sinh lời (%)

   Biên lợi nhuận gộp 6,6% 6,1% 7,9% 9,5% 9,0%

   Biên lợi nhuận ròng 0,4% 1,5% 2,2% 3,4% 3,5%

Hiệu quả quản lý vốn lưu động (ngày)

    TGTB xử lý HTK 72            43         57         68         68           

    TGTB thu tiền khách hàng 30            23         19         23         25           

    TGTB thanh toán nhà cung cấp 3             8           9           8           12           

    Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt 99            58         67         83         81           

Cấu trúc tài chính (%)

    Tổng nợ vay/Tổng tài sản 55,0% 55,0% 58,0% 64,0% 45,0%

So sánh hiệu quả hoạt động giữa FMC và 

các DN cùng ngành 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

Mã CP

VHTT 

(tỷ 

đồng)

Biên 

gộp

Biên 

ròng
ROE ROA

Trung 

bình 

ngành 479    12,8% 2,8% 9,8% 2,6%

FMC 645    9,0% 3,5% 23,9% 8,0%

VHC 4.984 14,2% 6,5% 21,3% 9,6%

HVG 2.176 6,5% 1,6% 10,7% 2,0%

IDI 926    11,4% 3,5% 7,8% 3,0%

ABT 552    19,7% 11,8% 13,1% 9,2%

ANV 407    14,7% -4,7% -9,6% -3,8%

AGF 253    6,3% -0,1% -0,5% -0,2%

SJ1 198    10,5% 3,3% 13,2% 4,2%

ACL 166    15,5% 2,3% 8,9% 2,2%

TS4 152    16,6% 1,6% 4,8% 1,0%

hoa.lethanh
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tôm thẻ trong năm trước vào khoảng 60:40 thì năm nay chỉ 20:80. Giá 

tôm sú thường cao cấp 1,5 lần giá tôm thẻ nên giá bán trung bình sản 

phẩm giảm. Chia sẻ này được củng cố thêm bởi số liệu trên BCTC, 

chúng tôi nhận thấy giá vốn trung bình của DN trong 1H2015 cũng 

giảm 10,8% trong khi giá tôm sú trên thị trường được chúng tôi ước 

tính tăng hơn 13% trong 1H2016. 

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế 6T đầu năm tăng trưởng hơn 12% 

nhờ (1) giảm lỗ tỷ giá (2) giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

(TNDN). Thứ nhất, trong 1H2015, FMC ghi nhận khoản lỗ ròng 2,8 tỷ 

(gồm khoản chi phí tài chính 7,7 tỷ đồng và doanh thu 4,9 tỷ đồng từ 

chênh lênh lệch tỷ giá) do năm trước FMC sử dụng gần như 100% nợ 

vay bằng đồng USD. Tuy nhiên, trong 1H2016, tỷ giá USD/VND ổn 

định hơn và DN cũng đã cơ cấu chuyển dần sang vay bằng VND (với 

cơ cấu vay ngoại tệ chỉ còn chiếm 37% tổng nợ vay) nên DN đã lãi 

ròng từ chênh lệch tỷ giá là 4,8 tỷ đồng. 

Thứ hai, theo Thông tư 96/2015/TT-BTC, kể từ tháng 6/2015, hai nhà 

máy An San thuộc diện miễn thuế TNDN (trước đó phải chịu thuế 5%) 

do thuộc vùng đặc biệt khó khăn và nhà máy Sao Ta giảm thuế từ 22% 

về 10% do nằm trong vùng kinh tế khó khăn. Vì thế, thuế suất của 

FMC trong 6T đầu năm 2016 cũng thấp hơn so với cùng kỳ. Cộng 

hưởng hai yếu tố này đã giúp FMC ghi nhận LNST trong 6T đầu năm 

2016 hơn 36,4 tỷ đồng, tăng 12,7% (yoy). 

Ước tính KQKD 2016-2017 

Năm 2016, chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận sau thuế của 

FMC lần lượt đạt 3.086 tỷ đồng (+7,3% yoy) và 99,8 tỷ đồng (+2,5% 

yoy), vượt khoảng 6% kế hoạch năm. Mức EPS pha loãng đạt 

khoảng 2.800 đồng. 

Biên lợi nhuận gộp mảng tôm được điều chỉnh giảm 0,4%. Ước 

tính biên lợi nhuận gộp cả năm 2016 của FMC vào khoảng 8,1%. Ước 

tính này dựa trên kết quả biên lợi nhuận gộp 1H2016 và giả định biên 

lợi nhuận gộp 2H2016 giảm 0,6% so với 2H2015. Lý do chúng tôi giảm 

biên lợi nhuận gộp mảng tôm do (1) giá tôm sú (hiện chiếm khoảng 

20% cơ cấu nguyên liệu tôm của FMC) vẫn duy trì ở mức cao và chưa 

có dấu hiệu giảm. Riêng về tình hình tiêu thụ sản phẩm, DN chia sẻ 

giá bán vẫn duy trì ổn định. Theo thông tin từ VASEP, giá bán tôm thẻ 

(loại tôm thịt, chín) trên thị trường Mỹ khá ổn định và tăng nhẹ, tùy vào 

loại tôm. 

Kết quả dự phóng KQKD 2016-2017 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

2015 2016E 2017F

Doanh thu thuần 2.876.721                    3.086.209                3.510.898                

    Tăng trưởng -0,1% 7,3% 13,8%

Lợi nhuận gộp 271.851                       271.450                   328.995                   

    Tăng trưởng 19,3% -0,1% 21,2%

CP bán hàng&QLDN 145.269                       157.397                   179.056                   

Lợi nhuận hoạt động 126.582                       114.054                   149.939                   

Doanh thu tài chính 17.433                         15.302                     16.279                     

Chi phí tài chính 48.460                         23.831                     25.616                     

Lãi/Lỗ khác 9.099                          651                         651                         

Lợi nhuận trước thuế 104.654                       106.176                   141.253                   

Lợi nhuận sau thuế 97.363                         99.805                     134.191                   

    Tăng trưởng 55% 3% 34%

EPS 3.943                          2.759                       3.325                       

Diễn biến giá tôm tại ĐBSCL 

 
   Nguồn: Tepbac.com, VNDIRECT 

Giá tôm thẻ thịt, chín của Việt Nam tại thị 

trường New York (Mỹ) (USD/pound, với 1 
pound~453g) 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

Title:

Source:

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

Hiện tại, FMC đang giao dịch tại mức trailing P/E khoảng 8,4x, thấp 

hơn so với mức trung bình ngành 10,5x (các chỉ số P/E đã điều chỉnh 

trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi và thưởng ban điều hành). 

Chúng tôi sử dụng mô hình định giá chiết khấu dòng tiền (FCFF) để 

định giá cổ phiếu FMC, với các giả định chính như bảng bên. Theo 

phương pháp này, giá trị hợp lý đối với FMC vào khoảng 27.000 

đồng/cp. 

RỦI RO 

Rủi ro chung của cả ngành. Ngành chế biến tôm và ngành thủy sản 

vốn luôn tồn tại sự bất ổn định do nhiều yếu tố như: giá tôm biến động 

vì thay đổi thời tiết, dịch bệnh; tiêu thụ chính là xuất khẩu sang các 

quốc gia phát triển nên đối diện rủi ro về rào cản kỹ thuật và các điều 

khoản thương mại toàn cầu; cạnh tranh gay gắt với nhiều nhà sản 

xuất lớn trên thế giới. 

Biến động giá trị đồng USD và chính sách tỷ giá USD/VND của 

Việt Nam dễ tạo ra sự bất ổn định trong KQKD của DN. FMC vừa 

có doanh thu bằng ngoại tệ (với hơn 95% doạnh thu bằng USD) và 

vừa có nợ vay bằng ngoại tệ (tỷ lệ nợ vay bằng ngoại tệ hiện tại 

khoảng 37%). Do đó, mỗi biến động của giá trị đồng USD hoặc điều 

chỉnh tỷ giá liên ngân hàng của NHNN Việt Nam đều tạo nên các biến 

động về mặt tài chính (gây lỗ tỷ giá từ các khoản nợ vay bằng USD) 

hoặc về mặt kinh tế (VND định giá cao khiến hàng hóa của FMC kém 

cạnh tranh so với hàng hóa từ các đối thủ khác trên thế giới như Thái 

Lan, Ấn Độ, Indonesia,…) đối với FMC. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá 

rủi ro về mặt tài chính trong năm nay sẽ không cao do tỷ giá USD/VND 

được chúng tôi kỳ vọng không biến động nhiều trong năm nay. Thay 

vào đó, sự ổn định của VND trong khi các đồng tiền của các quốc gia 

xuất khẩu tôm lớn khác đều đã hạ giá nhiều tạo nên áp lực cạnh tranh 

về giá của sản phẩm tôm Việt Nam trên thương trường quốc tế. 

Không tự chủ được vùng nguyên liệu tạo ra sự bất ổn định trong 

giá thành sản phẩm. Hiện tại, FMC chỉ tự chủ được khoảng 5% 

nguyên liệu nên phần lớn nguyên liệu tôm phải mua ngoài. Giá tôm 

nguyên liệu sẽ chịu rủi ro biến động giá theo nhiều yếu tố như: thiên 

tai, dịch bệnh, sự cạnh tranh của thương lái Trung Quốc,… Hầu hết 

các yếu tố này đều nằm ngoài sự kiểm soát của FMC. 

Rủi ro về việc phân phối lợi nhuận sau thuế. FMC thường trích lập 

quỹ khen thưởng phúc lợi và thưởng HĐQT&BKS khá cao, tổng 

khoảng 18%-20% LNST mỗi năm. Đây là mức khá cao so với ngành, 

chỉ khoảng 5-10%. 

  

Một số giả định sử dụng trong mô hình 

FCFF 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

Diễn biến tỷ giá của các quốc gia cạnh tranh 

với Việt Nam về xuất khẩu tôm (Thái Lan, 

Indonesia, Ấn Độ) 

 
   Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT 

Thời gian tăng trưởng cao 

(năm) 10

Tăng trưởng (%)

    Giai đoạn tăng trưởng nhanh 10%

    Giai đoạn tăng trưởng ổn định 3%

Tỷ lệ tái đầu tư

    Giai đoạn tăng trưởng nhanh 115%

    Giai đoạn tăng trưởng ổn định 40%

Suất chiết khấu (WACC)

    Giai đoạn tăng trưởng nhanh 8%

    Giai đoạn tăng trưởng ổn định 8%

Title:

Source:
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01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16E 07-16E

Rolling P/E (x) (lhs) Tăng trưởng EPS (rhs)

15,0%

17,0%

19,0%

21,0%

23,0%

25,0%

27,0%

29,0%

,1200

,3200

,5200

,7200

,9200

1,1200

1,3200

1,5200

01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16E 07-16E

Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 2.877 3.086 3.511

Giá vốn hàng bán (2.605) (2.815) (3.182)

Chi phí quản lý DN (61) (65) (70)

Chi phí bán hàng (85) (93) (109)

LN hoạt động thuần 127 114 150

EBITDA thuần 159 149 191

Chi phí khấu hao (32) (35) (41)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 127 114 150

Thu nhập lãi 17 15 16

Chi phí tài chính (48) (24) (26)

Thu nhập ròng khác 9 1 1

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 105 106 141

Thuế (7) (6) (7)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 97 100 134

Thu nhập trên vốn 97 100 134

Cổ tức phổ thông (130) (30) (99)

LN chưa phân phối (33) 70 35

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

LN trước thuế 104,7 106,2 141,3

Khấu hao 33,4 34,5 40,7

Các khoản +/- (non cash) khác

Khoản +/- không thuộc HĐKD

Thuế đã nộp

LC tiền từ HĐKD khác 1,6 6,6 9,9

Thay đổi VLĐ 39,8 (50,6) (114,7)

LC tiền thuần HĐKD 179,6 96,7 77,1

Đầu tư TSCĐ (97,5) (112,5) (120,8)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 2,5 1,5 1,7

Các khoản khác (49,7) 87,9 40,5

Thay đổi tài sản dài hạn khác

LC tiền từ HĐĐT (144,6) (23,1) (78,6)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0,0 99,6 0,0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0,0 0,0 0,0

Tiền vay ròng nhận được 176,8 (95,2) 106,2

Dòng tiền từ HĐTC khác 0,0 (17,7) (33,2)

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (130,0) (30,0) (99,0)

LC tiền thuần HĐTC 46,8 (43,3) (26,0)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 241,0 322,7 354,4

LC tiền thuần trong năm 81,7 30,3 (27,5)

Tiền & tương đương tiền cuối kì 322,7 353,0 326,9

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 323 354 328

Đầu tư ngắn hạn 92 10 10

Các khoản phải thu ngắn hạn 208 216 234

Hàng tồn kho 441 452 538

Các tài sản ngắn hạn khác 27 28 30

Tổng tài sản ngắn hạn 1.091 1.061 1.140

Tài sản cố định 218 293 368

Tổng đầu tư 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 34 38 43

Tổng tài sản 1.344 1.392 1.552

Vay & nợ ngắn hạn 867 772 878

Phải trả người bán 55 63 70

Nợ ngắn hạn khác 71 55 68

Tổng nợ ngắn hạn 993 890 1.016

Vay & nợ dài hạn 0 0 0

Các khoản phải trả khác 6 5 8

Vốn chủ sở hữu 345 497 529

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 1.344 1.392 1.552

Phân tích Dupont

12-15A 12-16E 12-17E

Dupont

Biên LN ròng 3,4% 3,2% 3,8%

Vòng quay TS 2 2 2

ROAA 7,7% 7,3% 9,1%

ĐBTC điều chỉnh 3 3 3

ROAE 26,5% 23,7% 26,2%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 25 25 24

Số ngày nắm giữ HTK 62 59 62

Số ngày phải trả tiền bán 8 8 8

Vòng quay TSCĐ 15 12 11

ROIC 8,0% 7,9% 9,5%

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 79 76 77

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT (0,1%) 7,3% 13,8%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 46,7% (9,9%) 31,5%

Tăng trưởng LN ròng 55,1% 2,5% 34,5%

Tăng trưởng EPS 55,1% (30,7%) 20,5%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 4.868 3.374 4.066

Giá trị sổ sách/cp (VND) 17.252 16.556 16.022

Cổ tức / cp (VND) 6.500 1.000 3.000
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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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