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CTCP MASAN MEATLIFE (MML) ─ BÁO CÁO LẦN ĐẦU 

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

VND51.300 VND73.700 0,0% KHẢ QUAN Hàng tiêu dùng 

, 
 
 

 

 
 

 
  

Thuận buồm xuôi gió 

 MML là một trong những nhà sản xuất thịt mạnh nhất Việt Nam. 

 KQKD 2020-22 khả quan nhờ giá thịt lợn cao và mở rộng hệ thống bán lẻ. 

 Báo cáo lần đầu với Khuyến nghị KHẢ QUAN và giá mục tiêu 73.700 đồng/CP. 

Hưởng lợi kép khi giá thịt lợn cao và dịch COVID-19 bùng phát 

Chúng tôi tin rằng giá thịt lợn ở Việt Nam sẽ dao động trong vùng 70.000~75.000  
đồng/kg trong năm 2020 do tình trạng thiếu thịt lợn gây ra bởi bệnh Tả lợn châu 
phi (ASF) xuất hiện từ đầu năm 2019. Hệ quả là giá bán thịt trung bình (ASP) 
của MML được dự phóng tăng 25% trong năm 2020. Thêm vào đó, đại dịch 
COVID-19 bùng phát tạo điều kiện thuận lợi cho sản phẩm thịt mát của MML 
tiếp cận người tiêu dùng khi họ nấu ăn tại nhà nhiều hơn và lựa chọn sản phẩm 
cao cấp hơn. Chúng tôi cũng kỳ vọng tăng trưởng doanh thu bình quân của từng 
điểm bán (SSSG) năm 2020 đạt 35% so với cùng kỳ. 

Bắt sóng cao cấp hóa sản phẩm  

Nhu cầu về các sản phẩm cao cấp đã và đang tăng trưởng mạnh mẽ ở Việt 
Nam nhờ thu nhập hộ gia đình cao hơn, ý thức về sức khỏe và những thay đổi 
trong lối sống hiện đại. Trong ngành công nghiệp thịt, người tiêu dùng đang 
chuyển dịch từ tiêu thụ thịt không thể truy xuất nguồn gốc ở các chợ truyền 
thống qua thịt sạch đã được đóng gói tại kênh bán lẻ hiện đại. Thương hiệu thịt 
mát của MML được tung ra thị trường cuối năm 2018 và đã có mặt tại 624 điểm 
bán (POS) cuối năm 2019, mục tiêu đạt 4.000 điểm bán cuối năm 2020.   

2020 sẽ là thời điểm bứt phá về lợi nhuận 

Chúng tôi kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận ròng 2020 sẽ tăng trưởng 30% và 
1.088% so với cùng kỳ, nhờ doanh thu thịt tăng 982% và thuế thu nhập doanh 
nghiệp thấp hơn khi mà mảng thịt được hưởng thuế suất 0%. Giai đoạn 2020-
22, lợi nhuận được dự phóng tăng trưởng kép 26,7% nhờ đóng góp của mảng 
thịt tăng lên 26,6% tổng doanh thu vào năm 2022. 

Báo cáo lần đầu với Khuyến nghị KHẢ QUAN, giá mục tiêu 73.700 đồng/cp 

Chúng tôi tin rằng MML là lựa chọn phù hợp để đầu tư vào xu hướng thực phẩm 
sạch đang phát triển tai Việt Nam và khai thác được thực trạng giá thịt lợn tăng 
cao. Giá mục tiêu dựa trên mô hình DCF 10 năm (WAAC 9,2%; chi phí vốn 
11,2%; tăng trưởng dài hạn 1,0%) và hệ số 10,0x áp dụng trên EV/EBITDA dự 
phóng 2020. Cổ phiếu MML đang được giao dịch ở EV/EBITDA 2020 là 6,0x, 
thấp hơn 40% so với mức trung bình của các nhà sản xuất 3F thế giới. 

Rủi ro: (1) Tốc độ mở điểm bán lẻ thịt mới chậm hơn so với kỳ vọng và (2) giá 
của các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính tăng cao hơn so với kỳ vọng. 

 

 

28 tháng 4 năm 2020 

 

Triển vọng dài hạn:  Khả quan 

Triển vọng ngắn hạn:  Khả quan 

Định giá: Khả quan 

 

Consensus*:    KQ:0   TL:0   KKQ:0  

Giá mục tiêu / Consensus: N/a 

Thay đổi trong báo cáo 
 N/A  

 Diễn biến giá 

 
Nguồn: VND RESEARCH 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 69.900 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 37.600 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 980 

Thị giá vốn (tỷ VND) 12.194 

Free float (%) 5,6 

P/E trượt (x) 116,7 

P/B hiện tại (x) 3,9 

  

Tỷ lệ sở hữu 

Tập đoàn Masan 79,3% 

Masan Horizon Company Limited 8,0% 

VN Consumer Meat II Pte.Ltd 7,1% 

Khác 5,6% 

 
 

 
Chuyên viên phân tích: 

 

Nguyễn Tiến Đức 

duc.nguyentien2@vndirect.com.vn 
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Nguồn: VND RESEARCH 

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

Doanh thu thuần (tỷ) 13.977 13.799 17.962 19.946

Tăng trưởng DT thuần (25,2%) (1,3%) 30,2% 11,0%

Biên lợi nhuận gộp 15,0% 16,4% 21,9% 22,0%

Biên EBITDA 8,5% 11,2% 16,1% 16,5%

LN ròng (tỷ) 96 115 1.371 1.547

Tăng trưởng LN ròng (84,8%) 20,7% 1088,3% 12,9%

EPS điều chỉnh 280 338 4.015 4.531

BVPS 16.610 16.424 19.439 22.971

ROAE 1,6% 2,2% 23,6% 22,5%
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BẮT SÓNG CAO CẤP HÓA SẢN PHẨM 

Nhu cầu hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) cao cấp gia tăng 

Nhờ vào thu nhập khả dụng của hộ gia đình tăng lên, ý thức về sức khỏe gia 
tăng cùng với sự phát triển của lối sống hiện đại mà xu hướng cao cấp hóa 
sản phẩm đối với toàn bộ ngành hàng tiêu dùng đang diễn ra mạnh hơn bao 
giờ ở Việt Nam. Xu hướng này đặc biệt nổi bật ở nhóm hàng tiêu dùng nhanh 
(FMCG) trong vài năm trở lại đây với một số thương hiệu cao cấp mới nổi như 
mỳ ăn liền OMACHI, thương hiệu sữa TH True Milk hoặc chuỗi trà Phúc Long. 
Ngành thịt cũng không nằm ngoài xu hướng này khi mà người tiêu dùng đang 
dần nghiêng từ việc tiêu thụ thịt ấm, không thể truy xuất nguồn gốc ở các chợ 
truyền thống sang sử dụng thịt sạch được sản xuất khép kín, có thể truy xuất 
nguồn gốc được phân phối qua kênh bán hàng hiện đại (Siêu thị - Cửa hàng 
tiện ích).  

Hình 1: Mỳ ăn liền ly cao cấp OMACHI có thịt của Masan Consumer là sản phẩm tiêu biểu cho xu hướng cao cấp hóa sản phẩm ở Việt Nam   

 

 

 

     Nguồn: Kantar World Panel 

 

 

Các hộ gia đình ưa thích thực phẩm có thể truy xuất nguồn gốc 

Hiện nay, thực phẩm không thể truy xuất nguồn gốc, đặc biệt là thịt đến từ 
những hộ gia đình chăn nuôi đơn lẻ tại chợ truyền thống, đang chiếm đa số 
trên thị trường nhờ mức giá rẻ hơn do sử dụng hóa chất kích thích tăng trưởng 
và kháng sinh. Trong lúc đó, thịt sạch, có thể truy xuất nguồn gốc lại phải tuân 
theo những quy định an toàn gắt gao của chính phủ. Cách tốt nhất và hiệu quả 
nhất để sản xuất thịt sạch là sử dụng mô hình chăn nuôi khép kín từ Thức ăn 
chăn nuôi – Chăn nuôi – Thực phẩm (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. 
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NGÀNH THỊT CÓ TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG MẠNH TRONG GIAI ĐOẠN 

2020-22 DÙ CHO CÁC BẤT ỔN KINH TẾ 

Dịch tả lợn không thể chữa trị và Luật Chăn nuôi mới hỗ trợ cho thịt sạch 

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 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.  

Thịt mát là xu hướng hiện đại và sẽ tiếp tục trăng trưởng trong dài hạn  

Thịt mát an toàn hơn, ngon hơn so với thịt ấm và thịt đông lạnh. Lợn thông 
thường sẽ được giết mổ ở nhiệt độ phòng, sau đó lập tức được vận chuyển 
đến chợ truyền thống hoặc siêu thị trong khu vực để tiêu thụ trong ngày. Trong 
khi đó, các quy định kỹ thuật của thịt mát bắt buộc heo phải được giết mổ trong 
điều kiện sạch ở nhiệt độ 0oC - 4oC. Ngay sau khi giết mổ, thịt heo sẽ được 
làm lạnh nhanh xuống mức âm 24oC bằng công nghệ Blast Frozen, sau đó rã 
đông trong 24h về nhiệt độ 0oC - 4oC trước khi cắt, đóng gói, phân phối và bảo 
quản. Thịt mát luôn luôn được bảo quản lạnh và sạch toàn bộ quá trình từ khi 
giết mổ đến khi đến tay người tiêu dùng. Quy trình đặc biệt này không những 
đảm bảo thịt heo không bị nhiễm khuẩn, nhiễm bẩn mà đồng thời còn khiến 
hương vị thịt ngon hơn nhờ vào hiện tượng tự chín sinh – hóa của thịt. Thịt 
heo mát cũng có thời gian bảo quản lâu hơn, từ 7-11 ngày so với thời gian 1-
2 ngày của thịt ấm. 

Hình 2: Sản phẩm thịt mát của MML ưu việt hơn sản phẩm hiện có của các nhà sản xuất thực phẩm khác ở Việt Nam 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Tại Trung Quốc, đất nước có văn hóa ẩm thực tương tự Việt Nam, tỉ lệ tiêu thụ 
thịt lợn ấm giảm 22 điểm phần trăm xuống mức 55% trong giai đoạn 2010-15, 
trong khi đó tỉ trọng tiêu thụ thịt lợn mát tăng từ 10% lên 25% còn thịt lợn đông 
lạnh tăng từ 12% lên 20%. Xu hướng tăng tỉ trọng tiêu thụ thịt lợn mát được 
dự báo tiếp tục diễn ra trong giai đoạn 5 năm tới. Chúng tôi tin rằng xu hướng 
cao cấp hóa sản phẩm ngành thịt cũng sẽ tiếp tục diễn ra ở Việt Nam trong 5 
năm tới và theo mô hình phát triển tại Trung Quốc. MML kỳ vọng thị phần thịt 
mát sẽ đạt 15% năm 2022. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng sẽ cần nhiều thời gian 
hơn để thịt mát trở nên phổ biến ở Việt Nam do tình trạng thiếu thịt lợn và giới 
hạn của chuỗi phân phối và bảo quản thịt mát. 

Thương hiệu Chăn nuôi Giết mổ Đóng gói Vận chuyển Lưu trữ Hạn sử dụng

MEAT DELI Điều kiện an toàn sinh học 

cao nhất. Không sử dụng 

thuốc kháng sinh và hóa 

chất tăng trọng trong thức 

ăn của lợn

Điều kiện khu vực giết mổ vô 

trùng ở nhiệt độ 0ºC - 4ºC. Làm 

lạnh nhanh sau đó rã đông trong 

24h để kích thích vị của thịt. Tiêu 

chuẩn Châu âu

Chống khuẩn bằng 

công nghệ Oxy 

Fresh

Hệ thống vận 

chuyển lạnh

Lưu trữ lạnh ở 

0ºC - 4ºC. Định 

kỳ kiểm tra hệ 

thống lưu trữ

7-11 ngày

CP, Vissan Điều kiện an toàn sinh hóa 

trung bình. lợn sử dụng 

TACN công nghiệp thông 

thường

Điều kiện an toàn sinh học trung 

bình ở nhiệt độ phòng. Giết mổ 

tlợn tiêu chuẩn Việt Nam

Chống lây nhiễm 

và dịch bệnh ở 

mức trung bình

Hệ thống vận 

chuyển lạnh

0ºC-8ºC 1-2 ngày

Chợ truyền 

thống, Thịt 

không nguồn 

gốc

Điều kiện an toàn sinh học 

thấp. Sản lượng thấp. 

Không kiểm soát được dư 

lượng kháng sinh và hóa 

chất tăng trọng.

Low disease control, low hygiene 

standard. Warm slaughtering

Không có biện 

pháp chống lây 

nhiễm và dịch bệnh

Không có biện 

pháp chống lây 

nhiễm và dịch bệnh

Không có biện 

pháp chống lây 

nhiễm và dịch 

bệnh. 

1 ngày

file:///C:/Users/nhat.hoanglong/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 

 
 

 

 

VNDIRECT RESEARCH 

www.vndirect.com.vn  4 

 

Hình 3: Người tiêu dùng tại Trung Quốc đã và đang chuyển đổi từ thịt 
ấm sang thịt mát 

 Hình 4: MML kỳ vọng thị phần thịt mát đạt 15% tổng sản lượng thịt 
tiêu thụ tại Việt Nam vào năm 2022 

 

 

 

   Nguồn: MML     Nguồn: MML 

 

Tình trạng thiếu thịt lợn có sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2020. Sản lượng 
thịt có thể phục hồi trong giai đoạn 2021-22 

Chúng tôi tin rằng cả Việt Nam và Trung Quốc sẽ phải đối mặt với tình trạng 
thiếu thịt lợn trong năm 2020. Một báo cáo của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ tháng 
10/2019 dự phóng nguồn cung thịt lợn giảm 25% năm 2020 sau khi giảm 14% 
năm 2019. Sản lượng thịt lợn của Việt Nam cũng được dự báo giảm 6,2% 
trong năm 2020 sau khi giảm 13,3% năm 2019. Do đó, chúng tôi kỳ vọng giá 
thịt lợn hơi năm 2020 sẽ đạt mức 70.000 đồng/kg (tăng 40,4% so với cùng kỳ) 
nhờ những cố gắng của Chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát, đồng thời giá 
bán thịt trung bình của thịt lợn mát MEATDeli sẽ tăng 25% so với cùng kỳ, lên 
mức 118.750 đồng/kg. 

Trong giai đoạn 2020-21, chúng tôi tin rằng sản lượng thịt lợn sẽ tăng trưởng 
trở lại nhờ doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi tái đàn sau khi đã thích nghi 
được với sự tồn tại của bệnh tả lợn châu phi. Giá thịt lợn do đó sẽ giảm khoảng 
10%-15% trong năm 2021 và nhiều khả năng sẽ đi ngang trong năm 2022 khi 
cân bằng cung – cầu thịt lợn được phục hồi. Chúng tôi dự phóng giá thịt mát 
MEATDeli sẽ giảm 10% trong năm 2021 sau đó đi ngang trong năm 2022. 

Hình 5: Chúng tôi kỳ vọng giá thịt lợn hơi trung bình tại Việt Nam dao động xung quanh 
mức 70.000 đồng/kg trong năm 2020  

 
   Nguồn: VNDIRECT 
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MML CÓ LỢI THẾ CẠNH TRANH ĐẶC BIỆT SO VỚI NHỮNG DOANH 

NGHIỆP SẢN XUẤT NỘI ĐỊA KHÁC 

MML là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất thịt mát đồng 
thời có mặt trên toàn bộ chuỗi giá trị thịt lợn 

MML đang sở hữu năng lực sản xuất 3,3 triệu tấn thức ăn chăn nuôi/năm. Bên 
cạnh đó, công ty đã đầu tư 1.600 tỷ đồng trong giai đoạn 2016-18 để xây dựng 
chuỗi giá trị thịt mát đầu tiên tại Việt Nam, gồm: 

(1) Trang trại lợn hiện đại tại tỉnh Nghệ An có công suất 230.000 – 250.000 
lợn thịt/năm với tiêu chuẩn an toàn sinh học cao nhất, 

(2) Nhà máy giết mổ gia súc trong điều kiện lạnh – không nhiễm khuẩn 
lớn nhất trong nước có công suất 850.000 lợn mát/năm (1,4 triệu lợn 
thường/năm) 

(3) Hệ thống bán lẻ thịt mát đầu tiên có mặt tại tất cả các khu vực trong 
thành phố Hà Nội. Tháng 12 năm 2018, MML tung sản phẩm thịt mát 
tiêu chuẩn đầu tiên dưới thương hiệu MEATDeli tại Hà Nội. 

Hình 6: Chuỗi giá trị thịt lợn đặc biệt của MML tại Việt Nam, bắt đầu từ Thức ăn chăn nuôi 

 
   Nguồn: MML 
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Hình 7: MML sản xuất thịt mát trong khi các hãng khác sản xuất thịt ấm 

 
   Nguồn: MML, VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 8: MML kỳ vọng biên lợi nhuận gộp tăng từ 15% lên 30% vào năm 2023 nhờ biên lợi nhuận cao của mảng thịt và thực phẩm chế biến 

 
   Nguồn: MML 

 

Các sản phẩm thịt mát của MML nhắm đến các hộ gia đình thuộc tầng lớp 
giàu có tại khu vực thành thị 

Theo thông tin từ lãnh đạo MML, vào tháng 6 năm 2019, thịt MEATDeli được 
định giá ở mức cao hơn so với thịt lợn thường được phân phối ở chợ truyền 
thống khoảng 15% với cùng loại và thấp hơn 50% so với thịt sạch được sản 
xuất ở quy mô nhỏ. Mức giá này là có thể chấp nhận đối với người tiêu dùng 
có thu nhập cao ở khu vực thành thị của Việt Nam, đặc biệt là ở đô thị loại đặc 
biệt và loại 1 là những nơi người tiêu dùng coi trọng an toàn thực phẩm. (Lưu 
ý rằng khảo sát của Q&Me vào cuối năm 2018 cho thấy vệ sinh an toàn thực 
phẩm là yếu tố số 1 ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn thực phẩm của người 
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tiêu dùng Việt Nam, và mức chi trả thêm 15% cho sản phẩm thịt sạch là hoàn 
toàn chấp nhận được). Đến tháng 4/2020, giá bán lẻ thịt mát MEATDeli của 
MML đã ở mức cao hơn 70% so với thịt lợn thường và cao hơn khoảng 20% 
so với thịt có thương hiệu. Người tiêu dùng thành thị vẫn chấp nhận mức giá 
này do tình trạng thiếu thịt lợn sau dịch tả lợn châu Phi và nhu cầu thịt sạch 
tăng lên cao trước những lo ngại về sức khỏe trong đại dịch COVID-19 ở Việt 
Nam. 

Hình 9: Tại thời điểm tháng 6/2019, giá bán thịt mát MEATDeli cao 
hơn khoảng 15% so với thịt lợn tại chợ truyền thống 

 Hình 10: Đến tháng 4/2020, giá thịt mát MEATDeli cao hơn khoảng 70% 
so với giá thịt lợn tại chợ truyền thống  

 

 

 
   Nguồn: MML     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Tăng nhận biết thương hiệu và mở rộng hệ thống điểm bán hàng ở cả 
kênh hiện đại và chợ truyền thống. Vào tháng 4/2020, hệ thống phân phối 
thịt lợn mát của MEATDeli đã đạt hơn 3.600 điểm (tăng 480% so với cuối 
2019), bao gồm 62 cửa hàng MEATDeli chuyên biệt, 3.400 điểm bán trong 
kênh phân phối hiện đại (Siêu thị, cửa hàng tiện ích) và hơn 150 cửa hàng 
nhượng quyền. Trong đó, các cửa hàng MEATDeli chuyên biệt là những cửa 
hàng lớn, gần hoặc nằm trong các khu dân cư có thu nhập cao, khu đông dân 
hoặc nằm trong chợ truyền thống. Các cửa hàng này được phát triển với mục 
đích chủ yếu là tăng cường nhận biết thương hiệu MEATDeli, được vận hành 
bởi nhân sự của MML. Theo kế hoạch, MML sẽ có khoảng hơn 5.000 điểm bán 
vào năm 2022. 
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Hình 11: Mở rộng hệ thống bán lẻ thịt mát MEATDeli tại khu vực chợ truyền thống, kênh hiện đại và các cửa hàng nhượng quyền 

 
   Nguồn: MML 

 

Thừa hưởng những giá trị lớn từ tập đoàn Masan 

Tập đoàn Masan luôn nằm trong Top 3 những doanh nghiệp chi tiêu lớn nhất 
cho hoạt động quảng cáo ở Việt Nam, bên cạnh 2 cái tên lớn khác là 
UNILEVER và VINAMILK. Mỗi năm, tập đoàn chi khoảng 2.000 tỷ đồng cho 
hoạt động quảng cáo và khuyến mại. Nhờ mức đầu tư lớn cho hoạt động 
marketing và nghiên cứu thị trường, tập đoàn đại diện cho sự cải tiến và sáng 
tạo trong ngành thực phẩm, đồ uống nội địa với nhiều sản phẩm nổi tiếng. Điển 
hình là thương hiệu mỳ ăn liền OMACHI và KOKOMI (đạt 24% thị phần ngành 
hàng vào năm 2018), thương hiệu gia vị CHINSU (nước mắm, tương ớt và 
nước tương), là một trong 3 thương hiệu phổ biến nhất ở Việt Nam với 97% 
số hộ gia đình biết đến, xếp sau thương hiệu UNILEVER và VINAMILK (theo 
báo cáo của Kantar World Panel). 

Tập đoàn còn sở hữu VINMART/VINMART+, hệ thống bán lẻ hàng tiêu dùng 
nhanh hiện đại lớn nhất trong nước với tổng cộng hơn 3.320 siêu thị, cửa hàng 
tiện ích tại 10 đô thị loại đặc biệt và loại 1 lớn nhất Việt Nam.  

Chúng tôi tin rằng hệ thống phân phối gồm 180.000 điểm bán lẻ và hơn 3.320 
siêu thị/cửa hàng tiện ích của MML sẽ giúp thương hiệu MEATDeli nhanh 
chóng thâm nhập vào thị trường. Ngoài ra, chắc chắn MML sẽ có những chiến 
lược marketing tốt nhất trên thị trường dành cho MEATDeli nhờ kinh nghiệm 
và nguồn lực từ Tập đoàn Masan. 
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Hình 12: Masan Meat Life (MML) là tham vọng khai thác thị trường thịt tiềm năng tại Việt Nam của tập đoàn Masan 

 

   Nguồn: VNDIRECT 

 

Hình 13: Chiến lược marketing của MML thừa hưởng truyền thống và kinh nghiệm của tập đoàn Masan 

 
   Nguồn: MML 

 

Thịt chế biến ăn liền giúp hoàn thiện danh mục sản phẩm 

Thịt kho trứng và giò là hai món ăn vô cùng phổ biến của người Việt. Thịt kho 
trứng ăn liền và giò làm từ thịt sạch MEATDeli là hai sản phẩm đầu tiên nằm 
trong nhóm “Thực phẩm” của chuỗi 3F của MML đã được tung ra thị trường 
vào tháng 3 năm 2020. Chúng tôi đã trải nghiệm và khá ngạc nhiên trước 
hương vị và công nghệ đóng gói được sử dụng trên hai sản phẩm này. Thịt 
kho trứng MEATDeli ngon và đem đến cảm giác ăn món thịt vừa được nấu chứ 
không phải một sản phẩm được đóng gói và làm nóng lại. Chúng tôi tin rằng 

Nhà sản xuất thực phẩm đóng gói số 

1 tại Việt Nam, nắm thị phần lớn 

nhất trong các dòng sản phẩm gia vị, 

mỳ tôm và thức ăn chăn nuôi

Nằm trong Top 3 nhà sản xuất thức 

ăn chăn nuôi có năng lực sản xuất 

lớn nhất Việt Nam

Công ty khai thác mỏ tư nhân lớn 

nhất

Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 

2018

Nhà bán lẻ hàng tiêu dùng thiết yếu 

số 1 tại Việt Nam với hệ thống hơn 

3,600 siêu thị và cửa hàng tiện ích

Tiên phong trong sản xuất thịt mát

Độ nhân biết thương hiệu đạt 97% 

(Đứng sau Vinamilk)

Mục tiêu trở thành nhà sản xuất 3F 

lớn nhất Việt Nam với 10% thị phần 

thịt lợn vào năm 2022

Thương hiệu nổi bật: Chinsu, 

Omachi, Kokomi, tam thái tử
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sản phẩm sẽ được người tiêu dùng ưa thích lựa chọn, đặc biệt là những gia 
đình trẻ, có thu nhập cao, thích những món ăn truyền thống nhưng không có 
thời gian nấu nướng. 
 

Hình 14: Thịt kho trứng ăn liền của MML  Hình 15: Giò chả ăn liền của MML 

 

 

 

   Nguồn: MML     Nguồn: MML 

 

Mảng thức ăn chăn nuôi vẫn là nguồn tạo tiền chính cho các kế hoạch 
phát triển của MML trong giai đoạn 2016-19 

Thương hiệu thức ăn chăn nuôi BIOZEEM của MML đi tiên phong trong nhóm 
thức ăn chă nnuôi có hiệu suất cao, không chứa kháng sinh và chất kích thích 
tăng trọng, tạo nạc. BIOZEEM xếp thứ 3 ở Việt Nam, với 8% thị phần nội địa 
năm 2019 về mặt sản lượng. Năm 2019, doanh thu từ thức ăn chăn nuôi vẫn 
chiếm 98% tổng doanh thu của MML với tổng sản lượng đạt 1,4 triệu tấn 
(tương đương 42% công suất thiết kế). Thức ăn cho lợn là sản phẩm chính, 
đóng góp 37% tổng doanh thu mảng thức ăn chăn nuôi và 38% tổng sản lượng 
của mảng. 

Năm 2016, doanh thu mảng thức ăn chăn nuôi của MML tăng trưởng 42,4% 
so với cùng kỳ nhờ đầu tư lớn vào hoạt động marketing. Mặc dù vậy, doanh 
thu thức ăn chăn nuôi giảm liên tục trong các năm 2017-19 với mức giảm lần 
lượt 23%, 25% và 4% so với cùng kỳ vì quy mô đàn lợn giảm và các bệnh dịch 
trên lợn diễn ra nối tiếp nhau (Dịch lở mồm long móng, lợn tai xanh và tiếp đó 
là tả lợn châu phi) 

Hình 16: Doanh thu của MML sụt giảm trong giai đoạn 2017-19 do 
ảnh hưởng của dịch bên trên gia súc, gia cầm 

 Hình 17: Thức ăn cho lợn đóng góp lớn nhất vào doanh thu năm 
2019 

 

 

 
   Nguồn: MML     Nguồn: MML 
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DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN TĂNG TRƯỞNG NHANH TRONG GIAI ĐOẠN 

2020-22 

Mảng thịt trở thành động lực tăng trưởng chính trên cơ sở mở rộng mạng 
lưới bán hàng và tăng lượng bán trên mỗi điểm bán 

Mạng lưới bán lẻ thịt mát của MML tăng nhanh chóng lên 3.600 điểm trong 
tháng 1/2020 sau khi đạt 624 điểm bán vào cuối tháng 12/2019 nhờ Tập đoàn 
Masan (Tập đoàn mẹ của MML) nắm quyền kiểm soát hệ thống bán lẻ 
Vinmart/Vinmart+ (hệ thống bán lẻ hiện đại lớn nhất Việt Nam. MML đặt mục 
tiêu có 4.000 điểm bán trong năm 2021 và 5.230 điểm năm 2022, với phần lớn 
lượng điểm bán mới mở sẽ là các cửa hàng nhượng quyền. Chung tôi tin rằng 
MML sẽ không gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu số lượng điểm bán 
giai đoạn 2020-22. 

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, người dân đã hạn chế 
việc mua sắm tại chợ truyền thống do lo ngại vấn đề lây nhiễm dịch bệnh tại 
khu vực đông đúc và kém vệ sinh như chợ truyền thống. Thay vào đó, chúng 
tôi quan sát thấy lượng khách hàng tại hệ thống siêu thị - cửa hàng tiện ích, 
đặc biệt là ở khu vực thành thị, đang gia tăng rất nhanh chóng đi kèm với nhu 
cầu về thực phẩm sạch, thực phẩm có thương hiệu đang tăng cao. Rõ ràng 
đại dịch đang làm tăng tốc xu hướng cao cấp hóa sản phẩm ở các thành phố 
lớn. Chúng tôi dự phóng sản lượng bán thịt trung bình mỗi cửa hàng của MML 
năm 2020 sẽ tăng 35% so với cùng kỳ, và tiếp tục tăng 20% mỗi năm trong giai 
đoạn 2021-22, và đạt 902kg/tháng vào năm 2022. 

 

Hình 18: Số lượng điểm bán và sản lượng tiêu thụ/điểm bán dự phóng tăng nhanh trong 
giai đoạn 2020-22 

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Chúng tôi kỳ vọng doanh thu của MML năm 2020 sẽ tăng 30,2% so với cùng 
kỳ. Mảng thịt sẽ là động lực tăng trưởng chính nhờ giá bán thịt trung bình cao 
hơn, 3.400 điểm bán mới và sản lượng tiêu thụ trên mỗi điểm bán tăng. Trong 
khi đó, doanh thu thức ăn chăn nuôi sẽ tăng trưởng thấp ở mức 6,9% so với 
cùng kỳ là kết quả của thức ăn cho lợn đi ngang và tiêu thụ thức ăn cho cá, gia 
cầm tăng. Đóng góp của mảng thịt trên tổng doanh thu sẽ tăng lên mức 19,9% 
trong năm 2020 từ mức 2,4% của năm 2019. Trong giai đoạn 2020-22, chúng 
tôi tin rằng thương hiệu MEATDeli sẽ trở nên phổ biến tại khu vực thành thị 
toàn quốc. Do đó, doanh thu của MML được kỳ vọng sẽ tăng trưởng kép 13,4% 
trong giai đoạn này. Vào năm 2022, chúng tôi kỳ vọng mảng thịt sẽ đóng góp 
26,6% vào tổng doanh thu của MML. 
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Mảng TACN vẫn là nguồn tạo tiền chính cho các kế hoạch đầu tư mở rộng 
giai đoạn 2020-23 

Công suất sản xuất thịt lợn hiện tại của MML chỉ đáp ứng 4% sản lượng mục 
tiêu năm 2023. Do đó, công ty dự kiến tiếp tục đầu tư 16,5 nghìn tỷ đồng trong 
4 năm tới để (1) tăng công suất chuồng trại lên 4,4 triệu lợn thịt/năm từ mức 
80.000 con lợn thịt/năm hiện nay (20% được sản xuất bởi trang trại của MML  
và 80% đến từ hình thức chăn nuôi gia công phối hợp với các trang trại vừa và 
nhỏ (cỡ 500 ~ 2.000 con), (2) nâng công suất giết mổ lên 2,8 triệu lợn thịt/năm 
(gấp đôi hiện tại) bằng cách xây dựng thêm một nhà máy giết mổ tập trung tại 
phía Nam, (3) mở rộng hệ thống phân phối lạnh từ miền Bắc ra toàn bộ lãnh 
thổ với 5.000+ điểm bán thịt mát từ 3.600 điểm bán như hiện nay. Theo kế 
hoạch của MML, 60% lượng vốn cần thiết cho đầu tư sẽ đến từ lợi nhuận để 
lại của mảng TACN. 

Lợi nhuận ròng tăng tốc trong giai đoạn 2020-22 nhờ biên lợi nhuận gộp 
cải thiện và ưu đãi thuế TNDN 

Theo báo cáo của ban giám đốc MML, chi phí sản xuất trung bình 1kg thịt lợn 
mát là 58.443 đồng vào tháng 6/2019 với thực tế thức ăn chăn nuôi chiếm 70% 
chi phí con giống và chăn nuôi và giá thức ăn chăn nuôi cho lợn được dự báo 
sẽ vẫn ổn định ở mức trên trong năm 2020. Mặt khác, chúng tôi kỳ vọng giá 
bán thịt mát sẽ ở mức 118.750 đồng/kg trong năm 2020 do tình trạng thiếu thịt 
lợn gây ra bởi dịch tả lợn châu phi (lưu ý giá bán lẻ thịt MEATDeli hiện tại ở 
khoảng mức 160.000 đồng/kg). Do đó, biên lợi nhuận gộp của mảng thịt được 
dự phóng sẽ tăng lên mức 51,2% trong năm 2020 từ mức 38,5% năm 2019, vì 
vậy sẽ đẩy biên lợi nhuận gộp tổng hợp năm 2020 lên mức 21,9% từ mức 
16,4% cùng kỳ năm trước. 

Ngoài ra, thuế suất TNDN tổng hợp sẽ giảm xuống 8,0% năm 2020 từ mức 
39,4% trong năm 2019 do thuế suất mảng thức ăn chăn nuôi phục hồi về 15% 
(do dự phóng cả hai công ty con Proconco và Anco đều có lợi nhuận trở lại) và 
mảng thịt được hưởng thuế 0% trong giai đoạn 2018-22 (7,5% trong 7 năm 
tiếp theo). Kết quả, lợi nhuận ròng năm 2020 được dự phóng tăng 10 lần lên 
mức 1.371 tỷ đồng và biên lợi nhuận ròng cải thiện lên 7,6% từ mức 6,8% trong 
năm trước. 

Giá bán thịt trung bình của MML được dự phóng giảm 10% năm 2021. Tuy 
nhiên biên lợi nhuận gộp tổng vẫn sẽ tăng nhẹ 0,1 điểm phần trăm trong kỳ 
này so với năm 2020 do biên lợi nhuận mảng thức ăn chăn nuôi được cải thiện 
và thay đổi trong cấu trúc sản phẩm của MML với đóng góp mảng thịt trong 
doanh thu tăng lên. Lợi nhuận ròng của MML được dự phóng tăng 12,9% trong 
năm 2021. 

Năm 2022, chúng tôi kỳ vọng biên lợi nhuận gộp tiếp tục cải thiện 1,9 điểm 
phần trăm lên mức 23,8% do dự phóng biên lợi nhuận mảng thức ăn chăn nuôi 
tăng nhẹ và tỉ trọng doanh thu thịt tiếp tục gia tăng. Lợi nhuận ròng năm 2022 
được kỳ vọng tăng 42,2% so với cùng kỳ, lên mức 2.217 tỷ đồng. 
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Hình 19: Dự phóng KQKD MML giai đoạn 2020-22 

 
   Nguồn: MML 

 

ĐỊNH GIÁ 

Phát hành báo cáo lần đầu với khuyến nghị KHẢ QUAN và giá mục tiêu 
73.700 đồng 

Chúng tôi tin rằng MML là lựa chọn phù hợp để đầu tư vào xu hướng thực 
phẩm sạch đang phát triển tai Việt Nam và khai thác được tình trạng giá thịt 
lợn tăng cao.  

Giá mục tiêu dựa trên mô hình DCF 10 năm (WAAC 9,2%; chi phí vốn 11,2%; 
tăng trưởng dài hạn 1,0%) và hệ số 10,0x áp dụng trên EV/EBITDA dự phóng 
2020. Cổ phiếu MML đang được giao dịch ở EV/EBITDA 2020 6,0x, thấp hơn 
40% so với mức trung bình của các nhà sản xuất 3F thế giới. Chúng tôi sử 
dụng phương pháp so sánh EBITDA vì MML đang trong giai đoạn đầu tư lớn 
(capex cao). 

Các rủi ro chính: (1) Tốc độ mở điểm bán lẻ thịt mới chậm hơn so với kỳ vọng 
và (2) giá của các loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính tăng cao hơn so 
với kỳ vọng. 

Tỉ lệ sở hữu của cổ đông không kiểm soát chiếm 29% vốn chủ sở hữu của 
MML do công ty chỉ sở hữu 75% của Proconco (Công ty con này sản xuất 85% 
sản lượng thức ăn chăn nuôi của MML). Cổ đông không kiểm soát không có 
lợi ích từ hoạt động chăn nuôi và sản xuất thịt do toàn bộ mảng này (gồm chăn 
nuôi, thức ăn cho lợn, giết mổ và đóng gói) thuộc công ty con ANCO, do MML 
sở hữu 100%. 

Hình 20: Tóm tắt định giá 

 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Tỷ đồng 2019A 2020E 2021E 2022E

Doan thu thuần 13.799             17.962         19.946         22.980         

So với cùng kỳ -1,3% 30,2% 11,0% 15,2%

Thức ăn chăn nuôi -3,6% 6,9% 8,1% 8,4%

Thịt N/a 981,7% 22,8% 39,4%

Lợi nhuận gộp 2.266               3.937           4.387           5.480           

Biên LNG 16,4% 21,9% 22,0% 23,8%

Thức ăn chăn nuôi 14,4% 14,7% 15,9% 17,3%

Thịt 38,5% 51,2% 43,5% 41,8%

Chi phí bán hàng và QLDN (1.478)              (1.795)          (1.993)          (2.296)          

% so với doanh thu thuần 10,7% 10,0% 10,0% 10,0%

EBIT 788                  2.142           2.394           3.183           

Biên EBIT 5,7% 11,9% 12,0% 13,9%

So với cùng kỳ 42,0% 172,0% 11,7% 33,0%

EBITDA 1.477               2.864           3.265           4.201           

Biên EBITDA 10,7% 15,9% 16,4% 18,3%

So với cùng kỳ 25,9% 93,9% 14,0% 28,7%

Thuế TNDN (198)                 (134)             (161)             (214)             

Thuế suất -34,9% -8,0% -8,5% -8,0%

LN ròng của cổ đông thường 115                  1.371           1.547           2.200           

Biên LN ròng 0,8% 7,6% 7,8% 9,6%

So với cùng kỳ 20,7% 1088,3% 12,9% 42,2%

EPS pha loãng 338                  4.015           4.531           6.443           

Tăng trưởng EPS pha loãng 20,7% 1088,3% 12,9% 42,2%

Phương pháp  Định giá  Tỉ trọng  Giá theo tỉ trọng 

FCFF 76.037           50% 38.019                

EV/EBITDA 71.300           50% 35.650                

Giá mục tiêu 2020 73.700                
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Hình 21: Định giá theo phương pháp chiết khấu dòng tiền (FCFF) 

 
Nguồn: VND RESEARCH 

 

Hình 22: Mô hình chiết khấu dòng tiền 10 năm 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 23: EV/EBITDA 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

  

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do trong tương lai (Tỷ đồng) 11.772                                  

Giá trị hiện tại của dòng tiền ở cuối kỳ (Tỷ đồng) 16.203                                  

Giá trị doanh nghiệp (Tỷ đồng) 27.975                                  

- Nợ ròng + Tiền mặt và đầu tư ngắn hạn (3.314)                                   

Giá trị vốn đầu tư (Tỷ đồng) 24.661                                  

Số cổ phiếu lưu hành trong kỳ (Triệu cổ phiếu) 324                                       

Giá trị vốn trên mỗi cố phiểu (Đồng) 76.037                                  

WACC 9,2%

Chi phí vốn 11,2%

Tăng trưởng dài hạn 1,0%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1            2            3            4            5            6            7            8            9            10          

EBIT 1.666      1.902      2.671      2.948      3.257      3.653      3.993      4.307      4.597      4.864      

Khấu hao 722        872        1.018      1.186      1.369      1.509      1.601      1.695      1.791      1.890      

Đầu tư TSCĐ (3.303)     (2.195)     (2.472)     (2.842)     (3.127)     (1.467)     (1.503)     (1.540)     (1.579)     (1.621)     

Thay đổi vốn lưu động (253)       145        604        216        (14)         (14)         (13)         (13)         (12)         (11)         

Dòng tiền tự do (1.168)     724        1.821      1.506      1.485      3.682      4.078      4.449      4.797      5.123      

Chi phí thuế (134)       (161)       (214)       (335)       (366)       (409)       (444)       (477)       (507)       (534)       

Dòng tiền tự do về doanh nghiệp (1.302)     563        1.607      1.171      1.119      3.273      3.634      3.972      4.290      4.589      

Giá trị dòng tiền tại năm cuối 46.633    

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do (1.192)     472        1.235      824        721        1.932      1.964      1.966      1.945      1.905      

Giá trị hiện tại của năm cuối mô hình 16.203    

EBITDA dự phóng 2020 (Tỷ đồng) 2.864                        

Hệ số EV/EBITDA mục tiêu 2020 (x) 10,0                          

Nợ rồng (tỷ đồng) 4.956                        

Lợi ích của cổ đông thiểu số (Tỷ đồng) 2.196                        

Tiền và tương đương tiền (Tỷ đồng) 1.642                        

Vố hóa thị trường 2020 (tỷ đồng) 23.133                       

Số lượng cổ phiếu lưu hành (triệu CP) 324,3                        

Giá trị nội tại của CP năm 2020 (Đồng/CP) 71.326                       
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Hình 24: Bảng so sánh doanh nghiệp (dữ liệu ngày 20/04/2020) 

 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

  

TTM 2020F TTM 2020F TTM 2020F TTM 2020F TTM 2020F

Tyson Food 

Group
TSN US NR N/a    20.606 1,3% 9,4% 7,8 7,0 1,4 1,4 14,7% 15,1% 6,1% 6,6% 0,8

CPFoods CPF TB NR N/a      8.134 148,0% 14,5% 11,3 12,1 1,2 1,2 10,7% 9,7% 2,9% 3,2% 1,3

Thai Union TU TB NR N/a      1.988 -2,2% 29,5% 13,5 11,5 1,4 1,3 8,3% 10,7% 2,7% 4,0% 1,1

First resource FR SP NR N/a      1.350 85,3% N/a 12,0 10,5 1,3 1,2 9,0% 12,6% 5,4% 8,0% 0,4

Nisshin Oillio 2602 JP NR N/a      1.134 21,2% N/a 8,1 8,5 0,8 0,8 6,7% 6,2% 3,5% 4,9% 0,4

Great Wall 

Enterprise
1210 TT NR N/a      1.062 13,6% N/a 8,8 9,2 1,7 1,5 13,6% 13,5% 5,1% 5,1% 0,6

Average      5.712 44,6% 17,8% 10,2 9,8 1,3 1,2 10,5% 11,3% 4,3% 5,3% 0,7

Median      1.669 17,4% 14,5% 10,1 9,9 1,3 1,2 9,9% 11,6% 4,3% 5,0% 0,7

Masan 

Meatlife
MML VN ADD 73.700        747 20,7% 1088,3% 11,6 6,0 2,2 3,8 4,9% 18,0% 2,5% 8,4% 0,7

TT EPS (%)
Các nhà sản 

xuất thịt

Bloomberg 

code

Khuyến 

nghị

Giá 

mục 

tiêu 

(VND)

Vốn hóa 

(Triệu 

USD)

EV/EBITDA (x)  P/B (x) ROE (%) ROA (%)

D/E(x)
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PHỤ LỤC: THỊ TRƯỜNG THỊT TẠI VIỆT NAM - TIỀM NĂNG NHƯNG CHƯA 

CÓ TIÊU CHUẨN  

Năm 2018, người Việt Nam tiêu thụ 4,09 triệu tấn thịt (lợn, gà, bò), tăng 
3,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thịt heo là loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất, 
chiếm 66% tổng khối lượng tiêu thụ, kế đến là thịt gà và thịt bò. Thị trường thịt 
Việt Nam được ước tính có giá trị 272 nghìn tỷ đồng (khoảng 10 tỷ USD) với 
giá trị tiêu thụ thịt heo chiếm 62%. Mặc dù thịt heo là loại thịt được tiêu thụ 
nhiều nhất nhưng thị trường của loại thịt này lại đang ở tình trạng thô sơ với 
99% sản lượng được tiêu thụ là thịt ấm, trong đó 95% là thịt không an toàn (thịt 
heo được nuôi bằng thức ăn có chứa thuốc tăng trọng, thịt có dư lượng thuốc 
kháng sinh, heo được giết mổ trong các cơ sở tư nhân không vệ sinh, thịt heo 
được vận chuyển trên phương tiện không đảm bảo an toàn sinh học, thịt được 
bán tại chợ truyền thống trong điều kiện không vệ sinh và dễ bị lây nhiễm bệnh) 

 

Hình 25: Thịt ở Việt Nam có rủi ro nhiễm bệnh rất cao 

 
   Nguồn: MML 

   

Hình 26: Sản lượng thịt tại Việt Nam tăng trưởng chậm lại trong 
giai đoạn 2017-18 do tác động của dịch bệnh trên gia súc, gia cầm 

 Hình 27: Thịt lợn chiếm 66% khối lượng và 62% giá trị thịt tiêu thụ 
tại Việt Nam năm 2018 

 

 

 

   Nguồn: GSO     Nguồn: MML 

Title:

Source:
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CPFoods và Vissan đang dẫn đầu mảng chăn nuôi và thịt trong khi đó 
MML tập trung vào xây dựng thương hiệu cho thịt mát. CPFoods không 
chỉ là đơn vị sản xuất TACN hàng đầu mà còn là doanh nghiệp chăn nuôi số 1 
tại Việt Nam. Công ty này tập trung vào lợn hơi và thịt gà. Năm 2018, CPFoods 
có doanh thu mảng chăn nuôi đạt 39 nghìn tỷ đồng. Vissan hiện tại là nhà sản 
xuất thực phẩm lớn nhất với sản phẩm chính là thịt lợn ấm và thực phẩm chế 
biến. Doanh nghiệp này nắm giữ 22,5% thị phần thực phẩm đóng gói nội địa 
năm 2018. MML là doanh nghiệp sản xuất thịt mát tiên phong tại Việt Nam.  

 

Hình 28: CPFoods và Vissan dẫn đầu mảng chăn nuôi và thực phẩm chế biến từ thịt ở 
Việt Nam  

 
   Nguồn: CPFoods,MML, Dabaco, Vissan 

THỊ TRƯỜNG TACN VIỆT NAM: CÁC THƯƠNG HIỆU NƯỚC NGOÀI ĐANG 

CHIẾM ƯU THẾ 

Năm 2018, tổng sản lượng TACN Việt Nam (thịt heo, gia cầm và thủy sản) 
đạt 21,4 triệu tấn, với mức tăng trưởng kép 8,1% trong giai đoạn 2013-18. Giá 
trị thị trường này ước tính khoảng 173 triệu tỷ đồng và thức ăn cho heo chiếm 
56% tổng sản lượng tiêu thụ. Tăng trưởng sản lượng sản xuất TACN giảm 
nhanh xuống mức 6% năm 2017 so với cùng kỳ và 4% năm 2018 so với cùng 
kỳ từ mức 13% năm 2016 do tác động của dịch bệnh trên heo, gia cầm bao 
gồm cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu phi (ASF). Năm 2019, 
tăng trưởng khối lượng tiêu thụ TACN được kỳ vọng tiếp tục giảm do hậu quả 
nặng nề của dịch ASF kéo dài từ Quý 4 năm 2018. 

 

Hình 29: Tăng trưởng sản lượng TACN giảm từ năm 2017 do tác 
động của bệnh dịch  

 Hình 30: TACN cho heo chiếm đa số trong tổng khối lượng TACN 
được tiêu thụ tại Việt Nam 

 

 

 

   Nguồn: GSO     Nguồn: GSO 

CPFoods và MML dẫn đầu thị trường TACN Việt Nam, đồng thời tỉ trọng TACN 
công nghiệp đang tăng. Nhà sản xuất TACN CPFoods của Thái Lan đang nắm 
giữ vị trí số 1 trong ngành TACN với 14% thị phần năm 2018. MML theo sau 
với thị phần 13%, kế đến là Cargill và De Heus. MML là nhà sản xuất nội địa 
duy nhất góp mặt trong TOP 5. Bên cạnh đó, tỉ lệ TACN công nghiệp được tiêu 
thụ đã tăng 11 điểm phần trăm lên 67% vào năm 2015 so với 5 năm trước đó 

TACN Chăn nuôi Thực phẩm

CPFoods vietnam 21,174          39,710          1,764           62,648          

MML 13,954          -               23                13,977          

Dabaco 2,591           3,880           -               6,471           

Vissan -               -               4,440           4,440           

Doanh thu theo lĩnh vực kinh doanh Tổng doanh 

thu
Đơn vị: Tỷ VND

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Tăng trưởng sản lượng TACN (yoy) (Phải)

Title:

Source:

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

TACN cho heo TACN cho gia cầm TACN cho thủy sản Khác
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và tỉ lệ này được kỳ vọng tiếp tục tăng đến năm 2020. MML là đơn vị tiên phong 
trong sản xuất TACN hiệu suất cao, không sử dụng thành phần kháng sinh và 
tăng trọng. MML có hoạt động quảng bá thương hiệu và marketing mạnh hơn 
so với CPFoods và Cargill.  

Hình 31: Các nhà sản xuất nước ngoài đang dẫn đầu thị trường 
TACN Việt Nam (Thị phần 2018) 

 Hình 32: Thị phần TACN công nghiệp sản xuất trong nước đang 
gia tăng, lấy thị phần từ sản phẩm nhập khẩu 

 

 

 

   Nguồn: MML     Nguồn: MML 

  

Title:

Source:

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

14%

13%

12%

9%
8%

44%

CPFoods MML Cargill De Heus Greed Feed Khác

Title:

Source:

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

56%
67% 70%

14%

13% 12%

30%
20% 18%

2010 2015 2020F

TACN công nghiệp trong nước TACN tự chế biến tại các nông hộ

TACN nhập khẩu
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  Nguồn: VND RESEARCH 
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-62%

-3%

55%
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172%

230%

44
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144

164

01-17A 07-17A 01-18A 07-18A 01-19A 07-19A 01-20A 07-20A

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

1%
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01-17A 07-17A 01-18A 07-18A 01-19A 07-19A 01-20A 07-20A

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

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-19A 12-20E 12-21E

Doanh thu thuần 13.799 17.962 19.946

Giá vốn hàng bán (11.533) (14.025) (15.559)

Chi phí quản lý DN (797) (987) (1.096)

Chi phí bán hàng (681) (808) (898)

LN hoạt động thuần 788 2.142 2.394

EBITDA thuần 1.477 2.864 3.265

Chi phí khấu hao (690) (722) (872)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 788 2.142 2.394

Thu nhập lãi 77 100 111

Chi phí tài chính (364) (601) (630)

Thu nhập ròng khác 58 12 14

TN từ các Cty LK & LD 10 13 14

LN trước thuế 568 1.666 1.902

Thuế (198) (134) (161)

Lợi ích cổ đông thiểu số (254) (161) (194)

LN ròng 115 1.371 1.547

Thu nhập trên vốn 115 1.371 1.547

Cổ tức phổ thông (24) (324) (324)

LN giữ lại 92 1.046 1.223

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-19A 12-20E 12-21E

Tiền và tương đương tiền 1.486 1.002 1.173

Đầu tư ngắn hạn 156 204 226

Các khoản phải thu ngắn hạn 1.064 1.371 1.339

Hàng tồn kho 1.529 1.991 2.210

Các tài sản ngắn hạn khác 108 651 1.041

Tổng tài sản ngắn hạn 4.343 5.218 5.989

Tài sản cố định 7.708 10.184 11.395

Tổng đầu tư 2.173 2.173 2.173

Tài sản dài hạn khác 488 653 598

Tổng tài sản 14.711 18.227 20.156

Vay & nợ ngắn hạn 1.783 2.737 3.034

Phải trả người bán 858 1.116 1.240

Nợ ngắn hạn khác 851 1.108 1.318

Tổng nợ ngắn hạn 3.492 4.961 5.591

Vay & nợ dài hạn 3.173 4.084 4.162

Các khoản phải trả khác 523 681 756

Vốn điều lệ và 3.243 3.243 3.243

LN giữ lại 140 1.118 2.263

Vốn chủ sở hữu 5.327 6.305 7.450

Lợi ích cổ đông thiểu số 2.196 2.196 2.196

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 14.711 18.227 20.156

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-19A 12-20E 12-21E

LN trước thuế 568 1.666 1.902

Khấu hao 690 722 872

Thuế đã nộp (217) (134) (161)

Các khoản điều chỉnh khác 255 (476) (491)

Thay đổi VLĐ (817) (253) 145

LC tiền thuần HĐKD 479 1.525 2.266

Đầu tư TSCĐ (2.117) (3.303) (2.195)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 30 (34) 17

Các khoản khác (156) (47) (22)

Thay đổi tài sản dài hạn khác 77 (165) 54

LC tiền từ HĐĐT (2.167) (3.549) (2.146)

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 1.839 1.865 375

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (24) (324) (324)

LC tiền thuần HĐTC 1.815 1.540 51

Tiền & tương đương tiền đầu kì 1.358 1.486 1.002

LC tiền thuần trong năm 127 (484) 171

Tiền & tương đương tiền cuối kì 1.486 1.002 1.173

Các chỉ số cơ bản

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

Dupont

Biên LN ròng 0,8%    7,6%       7,8%    

Vòng quay TS 1,00      1,09         1,04      

ROAA 0,8%    8,3%       8,1%    

Đòn bẩy tài chính 2,58      2,83         2,79      

ROAE 2,2%    23,6%      22,5%   

Hiệu quả

Số ngày phải thu 9,9       9,9          9,9       

Số ngày nắm giữ HTK 48,4      51,9         51,9      

Số ngày phải trả tiền bán 27,1      29,1         29,1      

Vòng quay TSCĐ 1,93      2,01         1,85      

ROIC 0,9%    8,9%       9,2%    

Thanh khoản

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

Khả năng thanh toán nhanh 0,8       0,7          0,7       

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,5       0,2          0,3       

Vòng quay tiền 31,2      32,7         32,7      

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần (1,3%)   30,2%      11,0%   

Tăng trưởng LN từ HĐKD 42,0%   172,0%    11,7%   

Tăng trưởng LN ròng 20,7%   1.088,3% 12,9%   

Tăng trưởng EPS 20,7%   1.088,3% 12,9%   
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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. 
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Nguyễn Tiến Đức – Chuyên viên phân tích 

Email: duc.nguyentien2@vndirect.com.vn 
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