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KQKD 6T2019 tích cực và triển vọng tươi sáng bất chấp căng 
thẳng chiến tranh thương mại.   

Sự dịch chuyển mạnh mẽ phương thức sản xuất sang FOB thúc 
đẩy KQKD 6T2019 tăng trưởng. Doanh thu 6T2019 tăng 23,7% 
yoy, hoàn thành 50% dự phóng cả năm của chúng tôi, đóng góp chủ 
yếu nhờ mức tăng 32,4% trong doanh thu của mảng FOB và chăn 
ga gối đệm (CGGĐ). Tuy nhiên, doanh thu từ gia công (CMT) giảm 
10% do công ty chủ động cắt giảm đơn hàng CMT từ đối tác SAE-A 
Trading. Tỷ trọng doanh thu của các mảng có biên LNG lớn (FOB, 
CGGĐ) tăng từ 79,6% lên mức 85,1%, làm cho biên LNG chung 
6T2019 tăng 1,0 điểm % so với 6T2018. 

Xuất khẩu của MSH tăng trưởng tốt bất chấp căng thẳng 
thương mại Mỹ-Trung. Doanh thu xuất khẩu hàng may mặc trong 
6T2019 chứng kiến sự tăng trưởng cao tới các nước Mỹ, Nhật Bản, 
Hàn Quốc và châu Âu, ước tính tăng 25% so với cùng kỳ năm 2018. 
Bên cạnh đó, MSH cũng tập trung xuất khẩu hàng CGGĐ đi Nhật 
Bản, Hàn Quốc và EU, thay vì mở rộng tiêu thụ tại thị trường nội địa. 
Hơn nữa, công ty cũng đang tìm kiếm nguồn nguyên liệu phù hợp 
để tận dụng được ưu đãi về thuế quan từ Hiệp định EVFTA – được 
ký kết vào hồi tháng 6 giữa Việt Nam và các nước thành viên EU. 
Với lượng xuất khẩu không đáng kể sang Trung Quốc, MSH có thể 
giảm thiểu rủi ro từ sự mất giá của đồng nhân dân tệ.  

Chúng tôi nâng dự báo doanh thu và LNST 2019 lên tương ứng 
5,2% và 6,6% dựa trên tốc độ tăng trưởng nhanh hơn của đơn hàng 
FOB và biên LNG cao hơn. Chúng tôi nâng mức tăng trưởng doanh 
thu mảng FOB lên 24,4% từ 18,6% ở dự phóng cũ. Biên LNG chung 
2019 tăng nhẹ lên mức 21,4% so với mức 21,3% ở dự phóng trước.  

Khuyến nghị NẮM GIỮ và nâng giá mục tiêu lên 66.600 đồng/cp. 
Chúng tôi nâng giá mục tiêu mới lên 6,6% so với giá mục tiêu cũ, 
phản ảnh mức tăng 6,6% của EPS 2019. Giá mục tiêu này dựa trên 
EPS 2019 điều chỉnh và P/E mục tiêu là 7,2 lần (cao hơn 10% so với 
P/E trung vị các DN cùng ngành). Chúng tôi thích MSH vì mô hình 
kinh doanh khác biệt giúp công ty giảm bớt ảnh hưởng ngắn hạn từ 
cuộc chiến thương mại trong khi vẫn được hưởng lợi ích trong dài 
hạn. Tuy nhiên, giá cổ phiếu hiện đã giao dịch gần với với giá trị hợp 
lý. 

 

Ngày 16/08/2019 

Chu Đức Toàn 

toan.chuduc@vndirect.com.vn 

 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

➢ Nâng EPS 2019 lên 6,6%  

➢ Điều chỉnh tăng giá mục tiêu lên 66.600 
đồng/cp 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT Research 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 65.300 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 39.800 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 145.967 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 8.904 

Thị giá vốn (tỷ VND) 3.226 

SL CP đang lưu hành (tr) 50,0 

Free float (%) 39 

P/E trượt (x) 6,9 

P/B hiện tại (x) 3,0 

 

Cơ cấu sở hữu 

Bùi Đức Thịnh 21,6% 

FPTS 13,6% 

Bùi Việt Quang 10,9% 

Khác 53,9% 

Nguồn: VNDIRECT Research 

 

 

 

 

Tổng quan tài chính (VND) 12-17A 12-18A 12-19E 12-20E

Doanh thu thuần (tỷ) 3.282 3.951 4.551 5.152

Tăng trưởng DT thuần 9,7% 20,4% 15,2% 13,2%

Biên lợi nhuận gộp 17,2% 20,1% 21,4% 22,3%

Biên EBITDA 11,6% 15,2% 14,7% 16,5%

LN ròng (tỷ) 200 371 497 584

Tăng trưởng LN ròng 8,4% 85,4% 33,9% 17,4%

Tăng trưởng LN cốt lõi 17,8% 91,9% 31,2% 17,6%

EPS cơ bản 4.208 7.799 9.944 11.670

EPS điều chỉnh 3.929 7.284 9.287 10.851

BVPS 15.859 19.616 25.565 33.735

ROAE 28,5% 44,0% 44,9% 39,4%
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Đánh giá 6T2019: Biên lợi nhuận gộp cải thiện nhờ tỷ trọng đơn 

hàng FOB tăng mạnh. 

Hình 1: Tóm tắt KQKD 6T2019 

 
   Nguồn: VNDIRECT Research  

Biên lợi nhuận gộp cao hơn do tỷ trọng đơn hàng FOB gia tăng. 
Cơ cấu sản xuất của MSH trong 6T2019 ghi nhận sự sụt giảm của 
các đơn hàng CMT với tỷ trọng giảm xuống 14,9% doanh thu từ 
20,4% trong 6T2018. Trong khi đó, chúng tôi ước tính tỷ trọng đơn 
hàng FOB tăng lên 78% doanh thu trong 6T2019 từ 71% trong 
6T2018. Theo tính toán của chúng tôi, biên LNG trung bình của 
phương thức FOB thường cao hơn 4-5% so với phương thức CMT 
nên sự gia tăng các đơn hàng FOB giúp biên lợi nhuận gộp của 
MSH tăng 96,7 điểm cơ bản so với cùng kỳ. 

MSH đang tìm kiếm cơ hội ở thị trường nước ngoài cho các sản 
phẩm chăn ga gối đệm. Hiện tại, mảng chăn ga gối đệm của MSH 
chiếm khoảng 10% tổng doanh thu. Quy mô thị trường trong nước 
vẫn còn khiêm tốn (với tổng giá trị 80 triệu USD) trong khi phải chịu 
sự cạnh tranh khốc liệt từ Everon, Hanvico và các sản phẩm Trung 
Quốc. Vì vậy, MSH cho rằng khó có thể thúc đẩy tăng trưởng thị 
trường trong nước. Về xuất khẩu, MSH ước tính các đơn hàng đến 
Nhật Bản sẽ tạo ra 3-5 triệu USD trong năm 2019, tương đương 
khoảng 20-30% doanh thu chăn ga gối đệm cả năm. Ngoài ra, MSH 
cũng đang tìm kiếm các nguyên liệu phù hợp để tận dụng các ưu đãi 
thuế từ quy tắc xuất xứ trong EVFTA. Cụ thể, EVFTA có quy tắc xuất 
xứ từ vải trở đi, nghĩa là MSH phải chọn nguồn cung nguyên liệu vải 
trong nước thay vì nhập khẩu từ Trung Quốc, Hồng Kông hoặc Đài 
Loan. 

TRIỂN VỌNG NĂM 2019 

Chúng tôi tăng 5,2% dự phóng doanh thu năm 2019 lên 4.551 tỷ 
đồng, dựa trên KQKD tích cực trong 6T2019 từ các đơn hàng FOB 
và CMT. Ngoài ra, chúng tôi cũng tăng 6,6% dự phóng lợi nhuận 
ròng năm 2019 do doanh thu cao hơn dự kiến trong khi biên LNG 
tăng nhẹ lên 21,4% từ 21,3% trong dự báo trước đó vì các đơn hàng 
FOB tăng vượt kỳ vọng. 

Theo chúng tôi, tốc độ tăng trưởng cao trong 6T2019 chủ yếu 
đến từ kết quả thấp trong 6T2018 khi việc chuyển đổi từ CMT sang 
FOB bắt đầu được đẩy mạnh từ Q2/2018. Chúng tôi cho rằng tăng 
trưởng trong nửa cuối năm 2019 sẽ thấp hơn nửa đầu năm vì giảm 
bớt tác động từ việc thay đổi cơ cấu sản xuất. 

Nhà máy Sông Hồng 10 (SH10) bắt đầu hoạt động vào năm 2020 
sẽ là động lực chính cho sự tăng trưởng của MSH. MSH hiện 
đang vận hành 6 nhà máy sản xuất tại tỉnh Nam Định, bao gồm 18 
xưởng may (8 dây chuyền mỗi xưởng) và 1 xưởng chăn ga. Doanh 
nghiệp dự kiến hoàn thành SH10 trong Q3/2020 (chậm hơn kế 
hoạch ban đầu là Q2/2020) để tăng tổng công suất thiết kế thêm 
24%. Theo đó, công ty con Sông Hồng-Nghĩa Hưng (công ty vận 

(tỷ đồng) Q2/2018 Q2/2019 %yoy 6T2018 6T2019 %yoy

% dự 

phóng 

2019 cũ Nhận xét

Doanh thu thuần 969      1.164   20,1% 1.750  2.165  23,7% 50,0%

FOB & CGGĐ 1.393 1.843 32,4% 47,1%

CMT 357    322    -10,0% 55,6% Cắt giảm đơn hàng từ SAE-A Trading.

Giá vốn hàng bán (770)     (926)     20,2% (1.412) (1.726) 22,2% 50,7%

Lợi nhuận gộp 199      238      20,0% 338    439    29,9% 47,7%

Biên lợi nhuận gộp 20,5% 20,5% -3,3bp 19,3% 20,3% 96,7bp -101 đcb
Thấp hơn dự báo cũ do chúng tôi kỳ vọng đóng góp của các đơn 

hàng FOB trong nửa cuối năm 2019 cao hơn nửa đầu năm.

Chi phí BH&QLDN (74)       (86)       16,5% (151)   (188)   24,4% 54,4%

Chi phí BH&QLDN theo 

% doanh thu
7,7% 7,4% -23,3bp 8,6% 8,7% 4,9bp 69,3 đcb

LNTT 113      158      38,9% 174    266    52,5% 46,9%

LNST 96        133      38,8% 144    219    52,0% 46,9%
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hành SH10) vừa được thành lập vào đầu năm 2019 với vốn điều lệ 
150 tỷ đồng, trong đó MSH sở hữu 51% cổ phần. Công ty hiện đang 
thực hiện giải phóng mặt bằng. 

Hình 2: Điều chỉnh dự báo năm 2019 

 
   Nguồn: VNDIRECT Research  

ĐỊNH GIÁ 

Chúng tôi duy trì khuyến nghị NẮM GIỮ và nâng giá mục tiêu 
lên mức 66.600 đồng/cp (cao hơn 6,6% so với giá mục tiêu cũ). Giá 
mục tiêu trên được tính từ EPS 2019 điều chỉnh ở mức 9.278 
đồng/cp (tăng 27,5% yoy) và P/E mục tiêu ở mức 7,2 lần (cao hơn 
10% so với trung vị của các doanh nghiệp cùng ngành). Chúng tôi 
thích MSH vì mô hình kinh doanh khác biệt giúp công ty giảm bớt 
ảnh hưởng ngắn hạn từ cuộc chiến thương mại trong khi vẫn được 
hưởng lợi trong dài hạn. Tuy nhiên, giá cổ phiếu hiện đang khá gần 
với giá trị hợp lý, do đó chúng tôi khuyến nghị NẮM GIỮ với cổ phiếu 
này. 

Hình 3: Định giá 

 
   Nguồn: VNDIRECT Research  

 

Hình 4: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành 

 
   Nguồn: VNDIRECT Research 

 

  

% thay đổi

(tỷ đồng) 2018 Cũ Mới %yoy dự phóng Nhận xét

Doanh thu thuần 3.951                    4.327   4.551   15,2% 5,2%

FOB 2.845                   3.375   3.538  24,4% 4,8%

Nâng tỷ lệ tăng trưởng đơn hàng từ 2 đối tác FOB lớn là Columbia 

Sportswear và Haddad lên lần lượt 25% và 20% từ mức 10% và 

10% từ dự phóng cũ.

CMT 741                      578     638     -13,9% 10,3%
Điều chỉnh tỷ lệ suy giảm đơn hàng đối với đối tác SAE-A Trading 

lên -10% so với mức -20% ở dự phóng cũ.

CGGĐ 365                      372     372     2,0% 0,0%

Lợi nhuận gộp 793                      921      974      22,8% 5,8%

Biên lợi nhuận gộp 20,1% 21,3% 21,4% +133 đcb +13 đcb

Doanh thu tài chính 59                        67        70       18,9% 4,6%

Chi phí BH&QLDN (338)                     (346)     (364)     7,6% 5,2%

Chi phí BH&QLDN 

theo % doanh thu
-8,6% -8,0% -8,0% +56 đcb         -

LNST 371                      467      497      33,9% 6,6%

Biên LNST 9,4% 10,8% 10,9% +153 đcb +15 đcb

EPS (đồng) 7.799                    9.329   9.944   27,5% 6,6%

Dự phóng 2019

Phương pháp định giá

LNST 2019 của công ty mẹ (tỷ đồng) 497                           

Loại trừ

     Phân bổ cho quỹ khen thưởng phúc lợi (tỷ đồng) (33)                            

LNST của công ty mẹ để tính EPS 2019 464                           

Số lượng cổ phiếu 50.009.400                

EPS 2019 (đồng/cp) 9.287                        

P/E mục tiêu (lần) 7,2                            

Giá mục tiêu (đồng/cp) 66.644                      

Sàn GD 12T 2019 12T 2019 12T 2019 12T 2019

VGG UPCOM 121,6          19,8% 22,9% 10,1% 9,0% 24,0% 26,0% 8,0     5,1      1,8     1,3      0,0           

GMC HOSE 26,8            94,0% 120,3% 11,7% N/A 33,1% N/A 4,7     N/A 1,5     N/A 0,9           

TNG HNX 52,1            46,8% 56,7% 6,7% N/A 26,2% N/A 5,9     N/A 1,4     N/A 1,6           

TCM HOSE 67,2            25,4% 35,1% 7,7% 6,8% 17,0% 17,0% 7,3     6,5      1,2     1,1      1,0           

EVE HOSE 22,5            -12,0% 59,1% 3,8% N/A 6,0% N/A 9,2     N/A 0,6     N/A 0,2           

TVT HOSE 21,6            11,2% 13,6% 6,1% N/A 13,5% N/A 5,8     N/A 0,8     N/A 0,8           

-        

Trung bình 52,0            30,9% 51,3% 7,7% 7,9% 20,0% 21,5% 6,8     5,8      1,2     1,2      0,8           

Trung vị 39,5            22,6% 45,9% 7,2% 7,9% 20,5% 21,5% 6,6     5,8      1,3     1,2      0,9           

-        

MSH HOSE 124,3 84,6% 18,1% 15,1% 16,9% 43,8% 44,9% 6,9     6,2      3,0     2,3      0,8           

P/E (x) P/B (x) Nợ/ vốn 

CSH (lần)

Vốn hóa 

(triệu US$)

Tăng trưởng 

LNST 12T (%)

Tăng trưởng 

EPS 12T (%)

ROA (%) ROE (%)
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

Doanh thu thuần 3.951 4.551 5.152

Giá vốn hàng bán (3.157) (3.576) (4.003)

Chi phí quản lý DN (191) (205) (232)

Chi phí bán hàng (148) (159) (180)

LN hoạt động thuần 455 610 737

EBITDA thuần 571 729 889

Chi phí khấu hao (116) (118) (152)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 455 610 737

Thu nhập lãi 59 70 99

Chi phí tài chính (63) (75) (83)

Thu nhập ròng khác 0 (1) (1)

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 451 603 752

Thuế (79) (106) (133)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 (36)

LN ròng 371 497 584

Thu nhập trên vốn 371 497 584

Cổ tức phổ thông (166) (175) (175)

LN giữ lại 205 322 409

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

Tiền và tương đương tiền 198 590 1.103

Đầu tư ngắn hạn 485 485 485

Các khoản phải thu ngắn hạn 523 582 659

Hàng tồn kho 661 763 854

Các tài sản ngắn hạn khác 14 16 18

Tổng tài sản ngắn hạn 1.881 2.435 3.119

Tài sản cố định 611 893 764

Tổng đầu tư 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 30 34 39

Tổng tài sản 2.521 3.362 3.922

Vay & nợ ngắn hạn 710 764 864

Phải trả người bán 161 204 229

Nợ ngắn hạn khác 631 738 785

Tổng nợ ngắn hạn 1.502 1.705 1.879

Vay & nợ dài hạn 85 326 267

Các khoản phải trả khác 0 0 0

Vốn điều lệ và 476 500 500

LN giữ lại 272 514 828

Vốn chủ sở hữu 934 1.279 1.687

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 53 89

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 2.521 3.362 3.922

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

LN trước thuế 451 603 752

Khấu hao 116 118 152

Thuế đã nộp (86) (106) (133)

Các khoản điều chỉnh khác (11) (2) (8)

Thay đổi VLĐ (118) (8) (93)

LC tiền thuần HĐKD 352 606 670

Đầu tư TSCĐ (73) (403) (23)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ (183) 0 0

Các khoản khác 44 0 0

Thay đổi tài sản dài hạn khác 0 0 0

LC tiền từ HĐĐT (212) (403) (23)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 24 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được (120) 294 42

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 46 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (166) (175) (175)

LC tiền thuần HĐTC (286) 189 (133)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 344 198 590

LC tiền thuần trong năm (146) 392 514

Tiền & tương đương tiền cuối kì 198 590 1.103

Các chỉ số cơ bản

12-18A 12-19E 12-20E

Dupont

Biên LN ròng 9,4% 10,9% 11,3%

Vòng quay TS 1,61 1,55 1,41

ROAA 15,2% 16,9% 16,0%

Đòn bẩy tài chính 2,90 2,66 2,46

ROAE 44,0% 44,9% 39,4%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 45,2 43,4 43,5

Số ngày nắm giữ HTK 76,4 77,9 78,1

Số ngày phải trả tiền bán 18,7 20,8 21,0

Vòng quay TSCĐ 6,28 6,05 6,22

ROIC 21,5% 20,5% 20,1%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,25 1,43 1,66

Khả năng thanh toán nhanh 0,81 0,98 1,21

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,45 0,63 0,85

Vòng quay tiền 103 100 101

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 20,4% 15,2% 13,2%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 102,2% 34,0% 20,8%

Tăng trưởng LN ròng 85,4% 33,9% 17,4%

Tăng trưởng EPS 85,4% 27,5% 17,4%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 7.799 9.944 11.670

BVPS (VND) 19.616 25.565 33.735
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

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

Khuyến nghị 

MUA Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

NẮM GIỮ Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường 

BÁN Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10% 
 

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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