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(*) thuốc generic được phân chia thành 05 nhóm theo các
tiêu chí kỹ thuật của Bộ Y tế: 
Nhóm 1,2: thuốc đạt chuẩn EU-GMP, PIC/S-GMP và
Japan-GMP
Nhóm 3,4,5: thuốc tương đương sinh học hoặc đạt chuẩn
WHO-GMP, GMP được Bộ Y tế chứng nhận

Theo dự báo từ hãng nghiên cứu thị trường Fitch Solutions, thị
trường Dược phẩm Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng kép mỗi
năm là 11% trong giai đoạn 2022- 2028, ước tính chi tiêu cho y tế
đạt 23 tỷ USD vào năm 2022 và sẽ tăng lên 42.9 tỷ USD vào năm
2028 với các động lực tăng trưởng bền vững đến từ: 

(1) Chi tiêu bình quân trên đầu người dành cho thuốc gia tăng nhờ
thu nhập của người dân cải thiện và sự quan tâm đến sức khỏe
ngày càng cao. 

(2) Xu hướng già hóa dân số khi Liên Hợp Quốc dự báo Việt Nam
sẽ có tỷ lệ người trên 65 tuổi tăng từ 11.4% năm 2019 lên đến 20%
vào năm 2038. Việt Nam hiện vẫn ở thời kỳ dân số vàng tuy nhiên
tốc độ già hóa sẽ diễn ra nhanh làm gia tăng áp lực lên hệ thống y
tế, từ đó mở ra triển vọng tăng trưởng cho ngành dược.

Ngoài ra, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân ngày càng cao giúp đẩy
mạnh nhu cầu tiêu thụ thuốc qua kênh điều trị (ETC). Với chiến lược
tăng cường đầu tư kênh ETC, IMP sẽ hưởng lợi tốt hơn từ dư địa
tăng trưởng của ngành.

Hình 1: Dự phóng chi tiêu y tế của Việt Nam (tỷ USD)

Xu hướng thay thế thuốc ngoại bằng thuốc sản xuất trong nước
đang tiến triển nhanh nhờ các quy định của Nhà nước. Thông tư
15/2019/TT-BYT quy định quy chế đấu thầu nêu rõ, thuốc trong
Nhóm 5 và Nhóm 2*, các loại thuốc nhập khẩu có thể không
được phép chào thầu nếu thuốc sản xuất trong nước đáp ứng
tiêu chuẩn WHO-GMP và EU-GMP tương ứng về cùng một hoạt
chất chính và nếu năng lực sản xuất của công ty có thể đáp
ứng đầy đủ nhu cầu.
 
Tại Việt Nam, PME và IMP là những công ty tiên phong tham gia
đấu thầu phân khúc thuốc Nhóm 1 và Nhóm 2 nhờ đầu tư vào các
nhà máy sản xuất EU-GMP sớm (hiện tại PME đã hủy niêm yết trên
sàn từ 06/12 do công ty ngoại Stada thâu tóm 100%). Ở thuốc Nhóm
1 và Nhóm 2, thuốc sản xuất trong nước có khả năng cạnh tranh về
giá so với thuốc nhập khẩu nhờ lợi thế chi phí thấp. Do đó, chúng tôi
cho rằng IMP sẽ tiếp tục giành thêm thị phần từ thuốc nhập khẩu, dự
báo tỷ trọng đóng góp của kênh bệnh viện vào tổng doanh thu sẽ
tăng từ 41% vào năm 2020 lên 60% vào năm 2023. Uớc tính lợi
nhuận ròng của doanh nghiệp dự kiến tăng 25% vào năm 2022 đạt
250 tỷ VND ứng với P/E ở mức 20.6 lần. Tốc độ tăng trưởng lợi
nhuận của IMP dự đoán tiếp tục được duy trì 20% trong khoảng từ
2022-2025.

Hình 2: Giá trị trúng thầu thành công của các công ty dược 2020
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IMP là một trong những doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu Việt
Nam với chiến lược áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến để tạo
lợi thế cạnh tranh bền vững. IMP đặt mục tiêu mở rộng số lượng
sản phẩm được cấp visa xuất khẩu sang châu Âu, nhằm tăng
cường khả năng cạnh tranh khi đấu thầu vào kênh bệnh viện & cơ
sở y tế. Sau Imetoxim 1g, trong 2020 IMP có sản phẩm thứ hai
được cấp visa xuất khẩu sang châu Âu là Cephalexin 500mg.
Trong giai đoạn 2016 – 2020, doanh nghiệp tập trung bổ sung
thêm công suất nhà máy đạt tiêu chuẩn cao. Bước sang năm
2022, sau khi đầu tư nhà máy mới đã hoàn tất chúng tôi kỳ vọng
IMP tiếp tục bước vào quỹ đạo tăng trưởng nhờ: (1) Triển vọng
tích cực của ngành dược trong trung dài hạn; (2) Chính sách
hỗ trợ của nhà nước dành cho các công ty dược phẩm trong
nước có công nghệ sản xuất tiên tiến; (3) Các nhà máy mới
giúp mở rộng danh mục sản phẩm trong kênh bệnh viện.

Tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên lưu ý một số điểm tiêu cực như:
(1) Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu; (2) Rủi ro về danh
mục sản phẩm; (3) Rủi ro xét duyệt chuẩn EU-GMP cho nhà
máy mới.

Khuyến cáo: Nội dung này được viết và phát hành bởi Trung tâm Tư vấn đầu tư – Công ty CP chứng khoán VNDIRECT. Báo cáo này chỉ
nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư của CTCP 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. Nhà đầu tư nên có nhận định độc lập về thông tin trong
Báo cáo này trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của công ty được đề cập trong Báo cáo.
 
Tuyên bố về mâu thuẫn lợi ích: Chuyên viên phụ trách báo cáo này hiện không nắm giữ vị thế liên quan đến cổ phiếu IMP, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá của cổ phiếu.
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PHẠM VIỆT DUY
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
(HOSE: IMP)

CÁC NHÀ MÁY MỚI GIÚP MỞ RỘNG DANH
MỤC SẢN PHẨM TRONG KÊNH BỆNH VIỆN

RỦI RO XÉT DUYỆT CHUẨN EU_GMP CHO
NHÀ MÁY MỚI03

TRIỂN VỌNG TÍCH CỰC CỦA NGÀNH DƯỢC
TRONG TRUNG DÀI HẠN01

ĐIỂM TIÊU CỰCĐIỂM TÍCH CỰC

IMP-Vươn lên trong ngành dược

RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU

02
Hiện nay trên thế giới đang xảy ra tình trạng kháng kháng sinh và
tổ chức y tế thế giới (WHO) đã đưa ra những cảnh báo về việc sử
dụng kháng sinh không được kiểm soát. WHO cũng khuyến khích 
 đầu tư nghiên cứu cho các loại thuốc mới để có thể thay thế kháng
sinh trong tương lai đồng thời cũng yêu cầu siết chặt việc sử dụng
loại thuốc này.

Kháng sinh là các sản phẩm chủ lực của IMP, công ty sẽ phải đối
mặt với  2 rủi ro sau:
(1) kháng sinh được kiểm soát ngày càng chặt chẽ trên kênh OTC 
 và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số các nhà thuốc. 
(2) thị trường thuốc kháng sinh trong nước là thị trường rất phân
mảnh nên tồn đọng rủi ro cạnh tranh cao giữa các doanh nghiệp.

Để kiểm soát tình trạng này, IMP đã có những giải pháp sau: 
(1) Đa dạng hóa danh mục sản phẩm bằng cách bổ sung những
loại thuốc mới không phải kháng sinh.
(2) Đẩy mạnh kênh đâu thầu bệnh viện nhằm bù đắp cho lượng
doanh số giảm từ thị trường OTC. 
(3) Tích cực khai thác thị trường xuất khẩu thông qua nghiên cứu
và phát triển các sản phẩm đạt visa Châu Âu.

Hình 5: Tỷ lệ người dân mua thuốc không cần đơn của Bác sĩ

Nguồn: Báo cáo công ty  

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DÀNH CHO CÁC CÔNG
TY DƯỢC PHẨM TRONG NƯỚC CÓ CÔNG
NGHỆ SẢN XUẤT TIÊN TIẾN

RỦI RO VỀ DANH MỤC SẢN PHẨM

Nguyên vật liệu chiếm 44.1% trong cơ cấu chi phí của IMP trong
đó chủ yếu từ nhập khẩu, do đó biến động giá hoạt chất đầu vào
(API) sẽ ảnh hướng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Bất cứ diễn
biến xấu nào của tình hình dịch bệnh đặc biệt tại Trung Quốc, Ấn
Độ và châu Âu có thể ảnh hưởng đến nguồn cung API. 

Để hạn chế rủi ro này, IMP đã chủ động: 
(1) đánh giá hàng tồn kho định kỳ có sự phối hợp giữa bộ phận
kinh doanh, thu mua nguyên vật liệu và bộ phận sản xuất, 
(2) chính sách dự trữ nguyên liệu sản xuất và thời gian dữ trữ
nguyên liệu hợp lý từ 3-6 tháng, 
(3) thường xuyên đánh giá nhà cung cấp, bổ sung vào cơ sở dữ
liệu để tăng khả năng mặc cả với nhà cung cấp, 
(4) lên phương án dự phòng nếu nhà cung cấp chính không thể
đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu. Ngoài ra cổ đông lớn SK (tỷ lệ
sở hữu 29.4%) có thể giúp IMP trong việc thu mua nguyên vật liệu
chung.

Hình 4: Cơ cấu tổng chi phí của IMP 2020

Ban lãnh đạo IMP từng kỳ vọng việc thực hiện các công đoạn chạy
thử, xét duyệt, đăng ký sản phẩm cho IMP4 sẽ được nhanh chóng
hoàn tất và đi vào hoạt động đầu năm 2020. Tuy nhiên, thực tế,
quá trình này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì diễn biến của đại
dịch không ngừng phức tạp. 

Sự xuất hiện của chủng virus mới Omicron có thể khiến công tác
xét duyệt bị trì hoãn do: (1) thiếu nguồn nhân lực tại Cơ quan
Dược phẩm Châu Âu (EMA) để cung cấp dịch vụ đánh giá EU-
GMP tại nước ngoài, do cơ quan này đang phải tập trung phần lớn
nhân sự để theo dõi tiến độ tiêm chủng vaccine tăng cường tại các
nước thành viên; (2) các quốc gia châu Âu hạn chế nhập cảnh và
ngừng các chuyến bay không thiết yếu do lo ngại biến thể Covid
mới.

Chậm trễ trong xét duyệt chuẩn EU-GMP sẽ ảnh hưởng đến tốc độ
ghi nhận nguồn doanh thu mới, từ đó gây ra nhiều rủi ro cho tăng
trưởng trong tương lai của công ty.

Hình 6: Số lương ca nhiễm mới theo tuần trên thế giới tính đến
14/12/2021

Phạm Việt Duy - Chuyên viên tư vấn đầu tư
Email:  duy.phamviet@vndirect.com.vn
Nguyễn Thị Quyên - Chuyên viên tư vấn đầu tư
Email:  quyen.nguyen2@vndirect.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 
Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 
Điện thoại:  1900 54 54 09
Email:  trungtamtuvandautu@vndirect.com.vn 
Website: https://vndirect.com.vn

Nguồn: DAV, VCSC tổng hợp 

IMP thành lập vào năm 1983, xuất phát là một doanh nghiệp nhà
nước và được cổ phần hóa vào năm 2001. Công ty là một trong
những doanh nghiệp có uy tín về chất lượng sản phẩm do áp
dụng những tiêu chuẩn chất lượng rất khắt khe. Các sản phẩm
chính là thuốc kháng sinh (cephalosporin và penicillin) và thuốc
đặc trị. 
 
IMP có đội ngũ ban lãnh đạo ổn định trong hơn 20 năm. Tổng
giám đốc của IMP, bà Trần Thị Đào, đã điều hành IMP từ những
năm của thập niên 1980 và dẫn dắt chiến lược tập trung vào chất
lượng của công ty. Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc của
IMP, ông Nguyễn Quốc Định cũng là 1 thành viên ban điều hành
gắn bó với công ty trong một thời gian dài, từ những năm của
thập niên 1990 và phụ trách quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Nguồn: Thống kê của Bộ Y tế 

Nguồn: TVĐT VNDIRECT Tổng hợp 

Nguồn: Fitch Solutions  

Nguồn: WHO

IMP là một trong những công ty có công suất đạt tiêu chuẩn
EU-GMP nhiều nhất tại Việt Nam, Hiện nay, IMP sở hữu 4 cụm
nhà máy, trong đó có 2 cụm nhà máy đã đạt tiêu chuẩn EU-
GMP và đang chờ nhận được phê duyệt EU-GMP cho nhà máy
IMP4 vào năm 2022. Nhà máy IMP4 là nhà máy được đầu tư
lớn nhất với số vốn đầu tư 470 tỷ, sản xuất thuốc đặc trị, sẽ mở
rộng danh mục sản phẩm trong kênh bán bệnh viện của IMP -
vốn vẫn tập trung chủ yếu vào các sản phẩm kháng sinh.

Ngày 27/10/2020, IMP được Cục quản lý thực phẩm thuộc Bộ Y
tế cấp chứng nhận GMP cho Nhà máy Thực phẩm bảo vệ sức
khỏe, điều này giúp công ty đa dạng hóa các dòng sản phẩm
của mình đáp ứng nhu cầu của thị trường, tăng sự nhận diện
thương hiệu Imexpharm. Thêm nữa, IMP cũng đầu tư dây
chuyền dược liệu để sản xuất một số sản phẩm có thể tham gia
đấu thầu.

Hình 3: Các nhà máy của IMP tính đến 2021


