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CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG – BÁO CÁO LẦN ĐẦU 

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

VND51.000 VND62.500 6,9% MUA Dệt may 

 

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 

 
 

 
 

 
 

 

  

Chúng tôi đánh giá cao MSH với vị thế hàng đầu trong phân khúc sản 
xuất hàng may mặc của ngành dệt may, được hỗ trợ bởi tập khách 
hàng mạnh bao gồm các thương hiệu thời trang cao cấp toàn cầu. 
Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu cho MSH với khuyến nghị MUA 
và giá mục tiêu là 62.500 đồng/cp. 

MSH là một trong những doanh nghiệp dệt may lớn nhất cả nước về 
doanh thu (3.951 tỷ đồng vào cuối năm 2018), và đứng đầu về khả năng 
sinh lời (ROE năm 2018 đạt 44,0%). Hoạt động kinh doanh cốt lõi của MSH 
đến từ xuất khẩu hàng may mặc với tỷ trọng 90,8% doanh thu 2018. Mảng 
chăn ga gối đệm (với thương hiệu “Sông Hồng”) đóng góp 9,2% doanh thu 
2018. 

Sự thay đổi cơ cấu sản phẩm với sự gia tăng tỷ trọng của đơn hàng 
may mặc FOB (Free On Board) với biên lợi nhuận gộp (LNG) cao sẽ 
là động lực tăng trưởng chính trong ngắn hạn, do các nhà máy hiện 
đều đang hoạt động với công suất tối đa. Chúng tôi kỳ vọng mảng FOB sẽ 
đóng góp 78,0% doanh thu 2019 (tăng từ mức 72,0% trong 2018), qua đó 
thúc đẩy doanh thu tăng 9,5% yoy, và biên LNG tăng thêm 120 điểm cơ 
bản trong 2019. 

Chúng tôi dự phóng giá trị đơn hàng FOB sẽ ghi nhận tăng trưởng 
kép (CAGR) ở mức 18,5% trong giai đoạn 2018-22F nhờ tập khách 
hàng vững mạnh, bao gồm Haddad, Columbia, G-III và Luen Thai (mới 
ký kết). Dự phóng của chúng tôi được đưa ra dựa trên mối quan hệ hợp 
tác và tin cậy giữa MSH với các đối tác, điều này phần nào đã được phản 
ánh qua mức tăng trưởng 59,6% về giá trị đơn hàng FOB trong 2018.  

Tăng công suất từ nhà máy mới được kỳ vọng trở thành động lực 
tăng trưởng dài hạn của MSH từ năm 2020. Nhà máy sản xuất hàng 
may mặc Sông Hồng 10 (SH10) với tổng mức đầu tư 16 triệu USD sẽ khởi 
công xây dựng vào tháng 4/2019 và đi vào hoạt động giữa 2020. Chúng 
tôi ước tính công suất tăng 25% sẽ thúc đẩy tăng trưởng kép doanh thu 
và LNST lần lượt là 13,3% và 19.5% trong giai đoạn 2020-22.  

Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu cho MSH với khuyến nghị MUA 
dựa trên: (1) tăng trưởng đơn hàng FOB của khách hàng lớn, (2) mở rộng 
công suất đến từ nhà máy SH10 và (3) chính sách cổ tức hấp dẫn với mức 
cổ tức tối thiểu 3.500/cp trong 2019 (tương đương tỷ suất cổ tức 6,9%). 
Với EPS dự phóng 2019 là 8.721 đồng/cp và P/E mục tiêu ở mức 7,2x 
(cao hơn 10% so với trung bình ngành), chúng tôi đưa ra giá mục tiêu cho 
MSH là 62.500 đồng/cp.   

 

Ngày 02/04/2019 
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Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 55.400 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 39.800 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 70.259 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 3.483 

Thị giá vốn (tỷ VND) 2.477 

SL CP đang lưu hành (tr) 48,6 

Free float (%) 39 

P/E trượt (x) 6,6 

P/B hiện tại (x) 2,4 

 

Cơ cấu sở hữu 

Bùi Đức Thịnh 21,6% 

FPTS 13,6% 

Bùi Việt Quang 10,9% 

Khác 53,9% 

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

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

Doanh thu thuần (tỷ) 3.282 3.951 4.327 4.916

Tăng trưởng DT thuần 9,7% 20,4% 9,5% 13,6%

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

Biên EBITDA 11,6% 15,2% 17,0% 18,7%

LN ròng (tỷ) 200 371 467 556

Tăng trưởng LN ròng 8,4% 85,4% 25,7% 19,0%

Tăng trưởng LN cốt lõi 17,8% 91,9% 23,2% 19,1%

EPS cơ bản 4.208 7.799 9.338 11.112

EPS điều chỉnh 3.929 7.284 8.721 10.379

BVPS 15.859 19.616 24.959 32.571

ROAE 28,5% 44,0% 42,8% 38,6%
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DOANH NGHIỆP DỆT MAY HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM  

Nhà sản xuất hàng may mặc có bề dày kinh nghiệm với tập khách 

hàng mạnh là các thương hiệu thời trang cao cấp toàn cầu 

MSH là nhà sản xuất hàng may mặc và chăn ga gối đệm với truyền 
thống lâu đời 

CTCP May Sông Hồng (MSH) được thành lập năm 1988 dưới tên Xí 
nghiệp May 1/7 với hơn 100 công nhân. Vào năm 2001, MSH ra mắt 
thương hiệu “Sông Hồng” và cung cấp các sản phẩm chăn ga gối đệm. 
Doanh nghiệp cũng bắt đầu sản xuất hàng may mặc để xuất khẩu từ 
năm 2004. 

Hình 1: Sản phẩm chăn ga gối đệm Sông Hồng   Hình 2: Các sản phẩm may mặc xuất khẩu của MSH  

 

 

 
   Nguồn: MSH     Nguồn: VNDIRECT, MSH 

MSH là doanh nghiệp lớn thứ tư trong ngành dệt may tại Việt Nam 
về doanh thu 2018 

Với tổng công suất trên 72 triệu sản phẩm may mặc và chăn ga gối 
đệm từ 6 nhà máy với 155 dây chuyền may và 10.500 lao động, MSH 
là doanh nghiệp lớn thứ tư trong ngành dệt may tại Việt Nam về doanh 
thu. Theo BLĐ của MSH, việc nằm trong danh sách các doanh nghiệp 
dệt may lớn nhất của Việt Nam sẽ củng cố thương hiệu và nâng cao 
vị thế của DN với các hãng thời trang quốc tế hàng đầu khi tìm kiếm 
các đơn vị sản xuất gia công tại Việt Nam. 

Hình 3: Các DN dệt may lớn nhất Việt Nam theo doanh thu và 
vốn hóa 

 Hình 4: Công suất của MSH qua các năm 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT, Fiinpro     Nguồn: VNDirect, MSH 

 

 

Title:

Source:

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

Title:

Source:

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

Title:

Source:

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

0

2.000

4.000

6.000

8.000

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

VGT VGG HTG MSH TCM TNG PPH STK GMC FTM

(V
ố
n
 h

ó
a
 (
tỷ

 đ
ồ
n
g
)

D
o
a
n
h
 t
h
u
 (

tỷ
 đ

ồ
n
g
)

Doanh thu 2018 (cột trái) Vốn hóa (cột phải)

Title:

Source:

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

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

50

100

150

200

250

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9
F

2
0
2
0
F

2
0
2
1
F

T
ổ
n
g
 c

ô
n
g
 s

u
ấ
t 
(t

ri
ệ
u
 s

p
)

S
ố
 d

â
y
 c

h
u
y
ề
n
 m

a
y

Tổng công suất (triệu sp - cột phải)

Tổng số dây chuyền may (cột trái)

file:///D:/efa/www.vndirect.com.vn


 
 

 

 

 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  3 

Tập khách hàng lớn bao gồm các thương hiệu thời trang nổi tiếng 
trong phân khúc cao cấp mang lại lợi thế cho MSH so với các 
doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam 

Hình 5: Tổng quan về tập khách hàng của MSH 

 
   Nguồn: VNDIRECT, Bloomberg 

Mảng may mặc của MSH cung cấp dịch vụ gia công sản xuất hàng 
may mặc cho các thương hiệu thời trang quốc tế như Tommy Hilfiger, 
Karl Lagerfeld. Theo góc nhìn của chúng tôi, những thương hiệu cao 
cấp này có yêu cầu cao đối với các nhà sản xuất bao gồm cơ sở vật 
chất hiện đại, lao động có tay nghề cao và trách nhiệm xã hội tốt. Các 
doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc khác của Việt Nam sở hữu tập 
khách hàng thấp cấp hơn như GAP, ZARA, H&M, FOREVER 21, 
thường được phân loại vào phân khúc thời trang nhanh, sản xuất với 
số lượng rất lớn để nhắm đến đa số người tiêu dùng. 

Chúng tôi cho rằng tập khách hàng bao gồm các thương hiệu thời 
trang cao cấp sẽ mang lại cho MSH những lợi thế như (1) biên lợi 
nhuận gộp cao hơn các doanh nghiệp cùng ngành tại Việt Nam vì giá 
trị đơn hàng trên mỗi sản phẩm cao hơn, (2) áp lực lên thời gian giao 
hàng giảm xuống do chất lượng sản phẩm cuối cùng là ưu tiên hàng 
đầu thay vì thời gian; (3) rủi ro khách hàng không có khả năng thanh 
toán thấp hơn (như trường hợp của TCM với Sears bị phá sản) và (4) 
xây dựng danh tiếng của MSH đối với các thương hiệu thời trang toàn 
cầu như một địa điểm gia công các sản phẩm cao cấp và giúp MSH 
có thể tăng cường tập khách hàng cao cấp mới (theo BLĐ của MSH 
thì Ralph Lauren là một khách hàng tiềm năng sắp tới). 

Hình 7: Phân khúc các nhãn hiệu thời trang quốc tế 

 
   Nguồn: The Fashion Retailer 
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Hình 6: Biên LNG theo các phương thức 
may mặc của các DN dệt may Việt Nam 

 
   Nguồn: VNDIRECT, Fiinpro 
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Động lực tăng trưởng chính của MSH trong những năm gần đây 
đến từ sự chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ phương thức CMT sang 
FOB 

Hình 8: Doanh thu hàng may mặc của MSH theo các phương 
thức sản xuất  

 Hình 9: Các phương thức sản xuất hàng may mặc và biên 
LNG 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT, MSH     Nguồn: VNDIRECT, MSH 

Tỷ trọng FOB trong tổng doanh thu tăng từ 55% trong 2015 lên 72% 
trong 2018, trong khi đóng góp của CMT trong tổng doanh thu giảm từ 
32% xuống 19% trong cùng kỳ. Điều này phù hợp với chiến lược của 
BLĐ MSH để nâng cấp phương thức sản xuất hàng may mặc lên 
phương pháp FOB. So với CMT, phương pháp FOB bao gồm thêm 
bước tìm nguồn cung ứng vải, chi phí này sau đó được thêm vào giá 
trị đơn hàng. Nói cách khác, điều này tạo ra doanh thu cao hơn vì nó 
bao gồm chi phí vải chiếm 60% giá vốn hàng bán. Điều này có nghĩa 
là một đơn hàng FOB, sử dụng cùng một lực lượng lao động, có giá 
trị gấp khoảng 2,5 lần so với đơn hàng CMT (do đơn hàng CMT chỉ 
bao gồm chi phí lao động). Hơn nữa, vì MSH chịu trách nhiệm tìm 
nguồn cung ứng nguyên vật liệu nên DN cũng có thể đạt được biên 
lợi nhuận gộp cao hơn do đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn với các 
đơn hàng FOB. Đối với các DN dệt may sản xuất hàng may mặc (cung 
cấp dịch vụ thuê ngoài) cho các hãng thời trang, biên LNG không bị 
ảnh hưởng bởi giá nguyên liệu vì biến động giá nguyên vật liệu có thể 
được chuyển cho khách hàng (theo quan sát của chúng tôi, biên LNG 
của FOB, trung bình cao hơn 4-5% so với CMT). 

Phân khúc chăn ga gối đệm đã không ghi nhận tăng trưởng nhiều 
trong những năm gần đây 

Hình 10: KQKD mảng chăn ga gối đệm trong quá khứ 

 
   Nguồn: VNDIRECT, MSH 

Theo BLĐ, mảng chăn ga gối đệm của MSH có mức tăng trưởng rất 
nhỏ với CAGR doanh thu trong giai đoạn 2015/18 ở mức 3,6% do (1) 
thị trường chăn ga gối đệm có quy mô nhỏ, khoảng 1.500 tỷ đồng, đã 
đạt ngưỡng bão hòa và (2) cạnh tranh khốc liệt từ EVE (dẫn đầu thị 
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trường với hơn 50% thị phần) đã dẫn đến sự sụt giảm của biên LNG 
của MSH trong mảng chăn ga gối đệm. Mảng kinh doanh chăn ga gối 
đệm MSH, dưới thương hiệu đệm Sông Hồng, được doanh nghiệp 
định vị ở phân khúc trung cấp, tập trung ở phía Bắc Việt Nam với 170 
cửa hàng/ đại lý bán lẻ và chỉ chiếm dưới 25% thị phần. Theo quan 
điểm của chúng tôi, đây là một chiến lược thông minh của MSH, do 
EVE đã thống trị phân khúc cao cấp với trang thiết bị hiện đại và có 
ưu thế trong khả năng thiết kế bắt kịp xu hướng. 

Cơ cấu khách hàng có độ tập trung thấp là một lợi thế của MSH. 
Doanh thu theo khách hàng của MSH rất đa dạng, với khách hàng lớn 
nhất (Haddad Apparel Group) chỉ đóng góp khoảng 16,9% doanh thu 
2018 của MSH, do đó giảm phụ thuộc vào một khách hàng lớn, điều 
này có thể trở nên rủi ro nếu thương hiệu thời trang đó gặp vấn đề 
trong hoạt động hoặc khó khăn về tài chính.  

Hình 11: Việt Nam là một trong những địa điểm cung ứng 
hàng may mặc hấp dẫn nhất cho các thương hiệu thời trang 

 Hình 12: Cơ cấu doanh thu theo khách hàng của MSH 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT, USFIA     Nguồn: VNDIRECT, MSH 

 

NỀN TẢNG TÀI CHÍNH VỮNG MẠNH 

Hoạt động kinh doanh ổn định làm nền tảng cho chính sách cổ 

tức hấp dẫn và ROE cao 

MSH ghi nhận KQKD vượt trội trong 2018 

Doanh thu 2018 tăng 20,4% yoy, trong khi LNST tăng 85,4% yoy, đạt 
371 tỷ đồng, nhờ vào (1) mức tăng mạnh của biên LNG thêm 290 điểm 
cơ bản đạt 20,1% do đóng góp của đơn hàng FOB tăng từ 62,6% lên 
72,0% tổng doanh thu và (2) triển khai hệ thống ERP giúp cắt giảm tỷ 
trọng chi phí SG&A 170 điểm cơ bản xuống còn 8,6% doanh thu, thông 
qua việc quản lý hàng tồn kho tốt hơn và giảm lãng phí nguyên vật 
liệu. 

 

  

Khu vực

Địa điểm 

cung ứng

Tốc độ 

cung ứng

Chi phí 

nguyên liệu

Rủi ro 

tuân thủ

Tổng 

điểm

Mỹ 5,0 1,5 4,0 10,5

Mexico 4,0 3,0 3,0 10,0

CAFTA-DR 3,5 3,5 3,0 10,0

Colombia 3,0 2,5 3,0 8,5

Trung Quốc 3,0 3,5 3,0 9,5

Việt Nam 3,0 4,0 3,0 10,0

Bangladesh 2,0 4,5 1,5 8,0

Indonesia 2,5 3,5 3,0 9,0

Ấn Độ 2,5 3,5 2,5 8,5

Sri Lanka 2,5 3,5 3,0 9,0

Campuchia 2,5 3,5 2,5 8,5

AGOA 2,0 3,5 2,5 8,0

Ai Cập 2,5 3,0 3,0 8,5

Tây Bán 

cầu

Châu Á

Khác

Chú thích: điểm 1 là kết quả yếu nhất, 5 là tốt nhất (so với mức trung 

bình) cho mỗi tiêu chí. Số điểm này ước lượng ưu, nhược điểm của 

mỗi quốc gia cung ứng, khảo sát các nhà nhập khẩu may mặc tại Mỹ

Title:

Source:

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

16,9%

16,3%

12,8%

11,1%
2,3%

15,1%

25,5%

The Haddad apparel group Columbia Sportwear company

New York & company G-III

Luen Thai SAE-A Trading

Khác
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Hình 13: Hoạt động kinh doanh của MSH liên tục tăng trưởng 
qua từng năm 

 Hình 14: Vòng quay tiền mặt dài hơn gây áp lực lên nợ ngắn 
hạn 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT, MSH     Nguồn: VNDIRECT, MSH 

Tuy nhiên, Tập khách hàng cao cấp với yêu cầu cao về chất 
lượng phần nào gây áp lực lên vòng quay tiền mặt và các khoản 
nợ ngắn hạn 

Hiện tại một vòng quay tiền mặt của MSH (từ thanh toán mua vật liệu 
đến thu tiền thanh toán của khách hàng) kéo dài gấp 3 lần so với 5 
năm trước. Điều này là do (1) MSH đã tăng đơn đặt hàng FOB của 
các thương hiệu cao cấp, đòi hỏi chất lượng cao hơn và chú ý đến chi 
tiết, do đó kéo dài thời gian lưu giữ hàng tồn kho thêm khoảng 2,5 lần 
từ 2013 đến 2018 và (2) các thương hiệu thời trang toàn cầu có sức 
ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với MSH trong việc thương lượng về 
các điều khoản liên quan đến hợp đồng, do đó tạo ra áp lực lên số 
ngày phải thu. Do đó, điều này tạo ra áp lực đối với nợ ngắn hạn, được 
sử dụng để tài trợ vốn lưu động.  

ROE cao nhất trong số các doanh nghiệp dệt may Việt Nam tạo 
dư địa cho chính sách cổ tức tiền mặt cao 

MSH có ROE cao nhất trong số các doanh nghiệp dệt may Việt Nam 
ở mức 44,0% nhờ biên LN ròng cao nhất, đạt 9,2% so với mức trung 
bình của các DN cùng ngành là 6,0%, được hỗ trợ bởi biên LNG cao 
đến từ đơn hàng của các thương hiệu thời trang cao cấp. Do đó, chính 
sách cổ tức tiền mặt cao, từ 4.000 đồng/cp đến 5.800 đồng/cp, tương 
đương với tỷ lệ trả cổ tức từ 51% đến 71% đã được duy trì trong ba 
năm qua, qua đó thể hiện mức độ cam kết chia sẻ lợi ích với cổ đông. 

Hình 16: ROA của các DN dệt may Việt Nam (2018)  Hình 17: ROE của các DN dệt may Việt Nam (2018) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT, Fiinpro     Nguồn: VNDIRECT, Fiinpro 
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Hình 15: Tỷ lệ chi trả cổ tức/lợi nhuận của 
MSH (%) 

 
   Nguồn: VNDIRECT, MSH 
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CÁC RỦI RO CHÍNH 

Sự phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vải nhập khẩu, chủ yếu từ 

Trung Quốc và Hàn Quốc, sẽ là một bất lợi nhỏ cho MSH 

Phần lớn nguyên liệu (vải) của MSH được nhập khẩu từ Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, do khả năng sản xuất vải của VIệt Nam 
hiện khá yếu (60% tổng giá trị vải tiêu thụ được nhập khẩu mỗi năm) 
do công nghệ lạc hậu, thiếu thiết bị và phương tiện (với đặc điểm thâm 
dụng vốn do đó chủ yếu được cung cấp bởi các doanh nghiệp FDI). 
Điều này làm cho MSH không đủ điều kiện để được miễn giảm thuế 
theo CPTPP và EVFTA sắp tới (dự kiến sẽ được ký vào cuối tháng 5 
năm 2019). Điều này là do CPTPP và EVFTA lần lượt có quy tắc xuất 
xứ là “sợi trở đi” và “vải trở đi”, có nghĩa là các nhà xuất khẩu hàng 
may mặc phải sử dụng nguyên liệu đã quy định từ nội địa. 

Theo quan điểm của chúng tôi, đây là một bất lợi nhỏ đối với MSH so 
với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có thể sử dụng nguồn vải nội 
địa (như TCM), khi mà 30% hàng may mặc MSH được xuất khẩu sang 
EU hàng năm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng TCM là một trong số rất ít 
doanh nghiệp may mặc của Việt Nam đủ điều kiện để được hưởng lợi 
từ EVFTA và CPTPP, do đó, việc MSH không đủ điều kiện để hưởng 
lợi từ các FTA có thể coi là một bất lợi nhỏ. 

Chúng tôi cho rằng rủi ro mất khách hàng nước ngoài do cạnh 

tranh hoặc do yếu kém về tài chính là thấp 

Theo quan điểm của chúng tôi, một trong những rủi ro lớn nhất 
đối với MSH là khách hàng của họ có thể chọn các DN dệt may 
khác để cung cấp dịch vụ gia công hàng may mặc. Trong những 
trường hợp này, có hai lựa chọn thay thế khả thi, đó là (1) chọn nhà 
xuất khẩu hàng may mặc từ các quốc gia khác (như Bangladesh, 
Campuchia, v.v.) hoặc (2) chọn nhà xuất khẩu hàng may mặc khác từ 
Việt Nam. 

Chúng tôi nghĩ rằng cả hai lựa chọn này đều không có khả năng xảy 
ra với MSH. Thứ nhất, liên quan đến lựa chọn (1), Việt Nam là một địa 
điểm cung ứng hấp dẫn với chuỗi sản xuất dệt may hoàn chỉnh, do đó, 
các thương hiệu thời trang khó có thể thay đổi địa điểm cung ứng sang 
một quốc gia khác. Về lựa chọn (2) chọn một DN dệt may Việt Nam 
khác thay vì MSH, chúng tôi cũng cho rằng đây là việc khó thực hiện 
vì dường như không có nhiều nhà xuất khẩu hàng may mặc Việt Nam 
có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn cao về thương hiệu cao cấp như 
những gì MSH đã đạt được với tập khách hàng cao cấp hiện hữu. 
Thực tế, các đơn đặt hàng FOB của MSH từ các thương hiệu thời 
trang lớn, cao cấp đã tăng 59,6% yoy trong 2018, phản ánh sự hài 
lòng của các khách hàng và uy tín của MSH. 

Việc phát hành ESOP với tỷ lệ 5% trong 2019 là một trong những 
mối quan tâm chính của chúng tôi đối với MSH, liên quan đến 
việc pha loãng và các quy định lỏng lẻo. Bắt đầu từ năm 2015, MSH 
đã phát hành ESOP hai năm một lần với tỷ lệ 5,0%, điều này có thể 
chấp nhận được khi xem xét tăng trưởng kép (CAGR giai đoạn 2015-
2018) của EPS là 28,5%. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng ESOP trong 
năm 2019 được phát hành quá tập trung (ESOP sẽ chỉ được phát 
hành cho chủ tịch HĐQT và các lãnh đạo DN ở vị trí cao nhất), với quy 
định lỏng lẻo (thời gian hạn chế giao dịch chỉ là một năm). Theo quan 
điểm của chúng tôi, chính sách ESOP của MSH có thể làm giảm bớt 
sự hấp dẫn của đợt cổ tức sắp tới với lợi suất tối thiểu 6,9%. 

 

 

Hình 18: Doanh thu XK hàng may mặc của 
MSH theo khu vực địa lý 

 
   Nguồn: VNDIRECT, MSH 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Hình 19: Vốn điều lệ của MSH qua các năm 

 
   Nguồn: VNDIRECT, MSH 

TRIỂN VỌNG TÍCH CỰC Ở PHÍA TRƯỚC 

Thay đổi cơ cấu sản xuất với sự gia tăng của các đơn hàng may 

mặc theo phương thức FOB có biên LN cao được dự kiến là động 

lực tăng trưởng trong tương lai gần 

Hình 20: Dự phóng KQKD của MSH theo các khách hàng chính và các mảng  

 
   Nguồn: VNDIRECT, MSH 

 

 

 (Tỷ đồng) 2017 2018 2019F 2020F 2021F 2022F

Doanh thu 3.282         3.951             4.325             4.914             5.793             6.292             

% yoy 9,7% 20,4% 9,5% 13,6% 17,9% 8,6%

Doanh thu theo các khách hàng chính

The Haddad Apparel Group 182            667                734                844                1.013             1.114             

yoy % 267,1% 10,0% 15,0% 20,0% 10,0%

Columbia Sportswear 506            644                708                815                978                1.075             

yoy % 27,3% 10,0% 15,0% 20,0% 10,0%

New York & company 506            506                531                558                669                703               

yoy % 0,0% 5,0% 5,0% 20,0% 5,0%

G-III 276            437                503                603                724                796               

yoy % 58,3% 15,0% 20,0% 20,0% 10,0%

Luen Thai -            92                 230                276                359                395               

yoy % 0,0% 150,0% 20,0% 30,0% 10,0%

Khác 511            637                669                987                1.308             1.535             

% yoy 24,8% 5,0% 47,5% 32,6% 17,4%

SAE-A Trading 752            598                478                383                306                245               

yoy % -20,5% -20,0% -20,0% -20,0% -20,0%

Khác 207            143                100                70                  49                  34                 

yoy % -31,1% -30,0% -30,0% -30,0% -30,0%

Doanh thu theo các mảng 

FOB 2.056         2.845             3.375             4.082             5.050             5.618             

% yoy 38,4% 18,6% 21,0% 23,7% 11,2%

CMT 863            741                578                453                355                279               

% yoy -14,1% -22,0% -21,7% -21,5% -21,4%

Chăn ga gối đệm 363            365                372                380                387                395               

% yoy 0,6% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

LN gộp 564            790                919                1.099             1.356             1.493             

Biên LNG chung 17,2% 20,0% 21,2% 22,4% 23,4% 23,7%

Chi phí SG&A (339)           (338)               (346)               (393)               (464)               (504)              

Tỷ trọng SG&A so với doanh thu (%) 10,3% 8,6% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

LN ròng 200            371                467                556                706                794               

% yoy 8,4% 85,4% 25,7% 19,0% 27,0% 12,5%

Tổng công suất (tỷ đồng) 3.438         4.128             4.496             5.534             6.431             6.777             

% yoy 0,0% 20,1% 8,9% 23,1% 16,2% 5,4%

Tỷ lệ sử dụng 95,5% 95,7% 96,2% 88,8% 90,1% 92,8%

Khách hàng đặt 

hàng phương 

thức FOB

Khách hàng đặt 

hàng phương 

thức CMT

file:///D:/efa/www.vndirect.com.vn


 
 

 

 

 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  9 

Chúng tôi kỳ vọng LNST 2019 sẽ tăng 20,4% yoy và biên LNG 
chung sẽ tăng thêm 120 điểm cơ bản, nhờ vào tỷ trọng doanh thu 
của các khách hàng lớn của MSH đặt hàng theo phương thức FOB 
tăng từ 72,0% trong 2018 lên 78,0% trong 2019, trong khi tỷ trọng CMT 
dự kiến sẽ giảm từ 18,8% trong 2018 xuống 13,4% trong 2019. Hiện 
tại, tất cả các nhà máy của MSH đã hoạt động với công suất tối đa do 
đó động lực tăng trưởng trong 2019 sẽ chủ yếu đến từ sự gia tăng 
đơn hàng FOB của các khách hàng lớn. 

Nguyên nhân của sự thay đổi của cơ cấu sản phẩm tiến tới các đơn 
hàng FOB bao gồm (1) đơn hàng FOB sẽ tạo ra doanh thu cao hơn 
(gấp 2,5 lần so với đơn hàng CMT, sử dụng cùng một yếu tố sản xuất 
là lao động) và (2) biên LNG của FOB cao hơn do đảm nhiệm thêm 
việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào. 

Chúng tôi dự phóng CAGR của giá trị các đơn hàng FOB trong 
giai đoạn 2018-22 đạt 18,5% trên cơ sở tập khách hàng vững 
mạnh. MSH đã ký hợp đồng 4 năm trị giá 40 triệu USD (trong đó 4 
triệu USD đã hoàn thành trong 2018) với Luen Thai, đối tác chiến lược 
của MSH, dự kiến sẽ tạo ra doanh thu năm 2019 là 10 triệu USD 
(+150% yoy), đóng góp 5,3% doanh thu 2019 của MSH. Ngoài ra, 
chúng tôi dự báo các khách hàng FOB lớn hiện có, bao gồm G-III, 
Haddad và Columbia, sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng giá trị đơn hàng 
từ 10% đến 20% trong giai đoạn 2019-22, chậm hơn 2017-18. 

Việc triển khai ERP sẽ giúp giảm chi phí SG&A trong 2019. BLĐ của 
MSH đã quyết định sẽ tiếp tục đầu tư vào hệ thống ERP với giá trị 
khoảng 30 tỷ đồng. Theo ước tính của chúng tôi, tỷ trọng SG&A trên 
doanh thu sẽ giảm 60 điểm cơ bản từ 8,6% trong 2018 xuống còn 
8,0% trong 2019, tương đương với giá trị tiết kiệm được từ việc giảm 
chi phí SG&A khoảng 26 tỷ đồng. 

Tăng công suất từ nhà máy mới được kỳ vọng trở thành động 
lực tăng trưởng dài hạn của MSH từ năm 2020 

Sông Hồng 10 (SH10), một liên doanh với đối tác chưa được công bố 
trong đó MSH sẽ nắm giữ 51% cổ phần, dự kiến sẽ khởi công vào 
tháng 4/2019 và đi vào hoạt động vào giữa 2020 với công suất thiết 
kế là 40 dây chuyền may (tương đương 25% công suất hiện tại), 2.000 
lao động và CAPEX là 16 triệu USD (được tài trợ 70% bởi nợ, theo 
MSH). Nhà máy sẽ chạy với hiệu suất ban đầu là 50%, và sau đó tăng 
dần đến 90% vào cuối 2020. 

SH10 sẽ sản xuất các đơn đặt hàng FOB dành riêng cho các khách 
hàng FOB bao gồm Luen Thai, và có khả năng là Victoria Secret và 
Ralph Lauren, theo MSH. Những khách hàng mới này cùng với sự gia 
tăng đơn đặt hàng từ các khách hàng hiện tại lần lượt ở mức 13,9% 
yoy và 20,0% yoy trong 2020 và 2021, sẽ giúp tận dụng tối đa công 
suất nhà máy SH10 trong 2021. 

Hình 21: Bên trong nhà máy sản xuất hàng may mặc của MSH 

 
   Nguồn: MSH 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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SH10 sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi 0% trong hai năm đầu và sau 
đó 10% mỗi năm trong bốn năm tiếp theo do đầu tư vào các khu vực 
nghèo của tỉnh Nam Định và qua đó tạo ra việc làm. Điều này sẽ giúp 
giảm thuế suất khả dụng của MSH trong những năm tới. 

Hình 22: Tác động của SH10 lên thuế suất chung của MSH 

 
   Nguồn: VNDIRECT, MSH 

Cần lưu ý rằng một đơn đặt hàng CMT khó có thể thay đổi thành 
đơn hàng FOB vì trong nhiều trường hợp, các thương hiệu thời trang 
sẽ thuê một bên trung gian làm DN đại diện (ví dụ: SAE-A Trading) để 
tìm kiếm các công ty cung cấp dịch vụ gia công, sản xuất hàng may 
mặc. Trong trường hợp này, SAE-A đã chỉ định MSH là nhà sản xuất 
các đơn đặt hàng theo phương thức CMT, trong khi SAE-A sẽ chịu 
trách nhiệm cung cấp các nguyên vật liệu cần thiết (ví dụ: vải), bằng 
cách tìm nguồn cung ứng vải từ một nhà sản xuất vải khác và nhận 
phí hoa hồng từ đó. Do đó, việc thay đổi đơn hàng CMT sang phương 
thức FOB sẽ loại bỏ vai trò của DN đại diện này. SAE-A, với tư cách 
là DN đại diện, không có động cơ để thay đổi đơn hàng từ phương 
thức CMT thành FOB. Nhìn chung, chúng tôi cho rằng kế hoạch của 
MSH giảm hoàn toàn đóng góp của doanh thu CMT trước 2024 sẽ khó 
đạt được và có thể sẽ phải kéo dài thêm 2-3 năm nữa. 

Chúng tôi kỳ vọng MSH sẽ duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn 

MSH dự kiến sẽ trả cổ tức bằng tiền từ 3.500 đồng/cp - 4.500 đồng/cp 
(tương đương tỷ suất cổ tức từ 6,9% - 8,8%) mỗi năm trong vài năm 
tới. Chúng tôi thận trọng dự báo cổ tức bằng tiền trong 2019 ở mức 
3.500 đồng/cp (tương đương tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức là 38,3% và 
tỷ suất cổ tức là 6,9%) do MSH cũng sẽ cần tài trợ vốn cho SH10 trong 
2019 và 2020. 

CHÚNG TÔI PHÁT HÀNH BÁO CÁO LẦN ĐẦU CHO MSH VỚI GIÁ 

MỤC TIÊU 62.500 ĐỒNG/CP 

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá P/E để đưa ra giá mục 
tiêu là 62.500 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 22,7%), từ EPS pha 
loãng 2019 được dự phóng đạt 8.721 đồng/cp (+19,7% yoy) và P/E 
mục tiêu 7,2x (cao hơn 10% so với trung bình các DN cùng ngành). 
Chúng tôi cho rằng MSH xứng đáng được giao dịch ở mức cao hơn 
so với các nhà sản xuất hàng may mặc Việt Nam vì (1) tập khách hàng 
vững mạnh bao gồm các thương hiệu thời trang cao cấp toàn cầu, 
mang lại cho MSH biên LNG cao hơn so với các DN cùng ngành, (2) 
động lực tăng trưởng ổn định trong tương lai gần đến từ việc thay đổi 
cơ cấu sản xuất tiến tới các khách hàng FOB lớn do đó thúc đẩy cả 
doanh thu và biên LNG và (3) nhà máy SH10 đi vào hoạt động trong 
2020 sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn. 

  

2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F

Thuế suất của SH10 0,0% 0,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 20,0% 20,0%

LNST của SH10 67           153            155           166             176             188             179             193             

Thuế suất của các nhà máy khác 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

LNST của các nhà máy khác 522          628            715           790             889             1.006          1.142          1.496          

LNST của MSH 589          781            870           956             1.065          1.194          1.321          1.496          

Thuế suất chung của MSH 17,7% 16,1% 18,2% 18,3% 18,4% 18,4% 20,0% 20,0%
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Hình 23: Phương pháp định giá P/E 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Hình 24: So sánh các DN dệt may Việt Nam (dữ liệu ngày 21/3/2019) 

 
   Nguồn: VNDIRECT, Fiinpro 

 

 

 

  

Định giá

LNST của công ty mẹ 2019 (tỷ đồng) 467                           

Loại trừ

   Phân bổ các quỹ khen thưởng và phúc lợi 2019 (tỷ đồng) (31)                            

LNST của công ty mẹ để tính EPS 2019 (tỷ đồng) 436                           

Số cp pha loãng 2019 (cp) 50.009.400                

EPS dự phóng 2019 (đồng) 8.721                        

P/E mục tiêu (x) 7,2                            

Giá mục tiêu (đồng/cp) 62.584                      

Sàn GD

Vốn hóa (triệu 

US$)

Tăng trưởng 

LNST (%)

Tăng trưởng 

TTM EPS (%) TTM ROA (%) TTM ROE (%)

Nợ/ vốn 

CSH (x) TTM P/E (x) TTM P/B (x)

VGG UPCOM 129,6               23,7% 23,7% 10,5% 29,8% 0,0         6,3             1,9             

TCM HOSE 75,8                35,1% 28,7% 8,2% 22,1% 1,0         6,7             1,4             

TNG HNX 51,6                57,1% 30,8% 7,5% 25,4% 1,6         6,3             1,5             

GMC HOSE 31,9                106,4% 107,0% 14,1% 40,8% 0,9         5,4             2,0             

TVT HOSE 26,5                10,8% 10,8% 6,1% 13,4% 0,8         6,3             0,9             

EVE HOSE 25,9                49,7% 59,2% 5,5% 8,4% 0,2         8,1             0,7             

Trung bình 56,9                47,1% 43,4% 8,7% 23,3% 0,8         6,5             1,4             

Trung vị 41,7                42,4% 29,8% 7,9% 23,7% 0,9         6,3             1,5             

MSH 109,8               84,6% 84,6% 15,1% 43,8% 0,8         6,6             2,4             
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  Nguồn: VNDIRECT 
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,0%

7,143%

14,286%

21,429%

28,571%

35,714%

42,857%

50,0%

2,00

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

2,600

2,700

01-16A 07-16A 01-17A 07-17A 01-18A 07-18A 01-19E 07-19E

Rolling P/B (x) (trái) ROAE (phải)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

Doanh thu thuần 3.951 4.327 4.916

Giá vốn hàng bán (3.157) (3.406) (3.816)

Chi phí quản lý DN (191) (195) (221)

Chi phí bán hàng (148) (151) (172)

LN hoạt động thuần 455 575 707

EBITDA thuần 571 693 859

Chi phí khấu hao (116) (118) (152)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 455 575 707

Thu nhập lãi 59 65 85

Chi phí tài chính (63) (72) (75)

Thu nhập ròng khác 0 (1) (1)

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 451 567 715

Thuế (79) (100) (127)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 (33)

LN ròng 371 467 556

Thu nhập trên vốn 371 467 556

Cổ tức phổ thông (166) (175) (175)

LN giữ lại 205 292 381

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

Tiền và tương đương tiền 198 375 643

Đầu tư ngắn hạn 485 605 812

Các khoản phải thu ngắn hạn 523 553 628

Hàng tồn kho 661 727 814

Các tài sản ngắn hạn khác 14 15 17

Tổng tài sản ngắn hạn 1.881 2.276 2.915

Tài sản cố định 611 893 764

Tổng đầu tư 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 30 33 37

Tổng tài sản 2.521 3.201 3.716

Vay & nợ ngắn hạn 710 661 751

Phải trả người bán 161 196 219

Nợ ngắn hạn khác 631 718 766

Tổng nợ ngắn hạn 1.502 1.574 1.735

Vay & nợ dài hạn 85 326 266

Các khoản phải trả khác 0 0 0

Vốn điều lệ và 476 500 500

LN giữ lại 272 489 779

Vốn chủ sở hữu 934 1.248 1.629

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 53 86

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 2.521 3.201 3.716

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

LN trước thuế 451 567 715

Khấu hao 116 118 152

Thuế đã nộp (86) (100) (127)

Các khoản điều chỉnh khác (11) (5) (7)

Thay đổi VLĐ (118) 28 (92)

LC tiền thuần HĐKD 352 608 642

Đầu tư TSCĐ (73) (403) (23)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ (183) (121) (207)

Các khoản khác 44 0 0

Thay đổi tài sản dài hạn khác 0 0 0

LC tiền từ HĐĐT (212) (524) (230)

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) 191 31

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 53 0

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

LC tiền thuần HĐTC (286) 93 (144)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 344 198 375

LC tiền thuần trong năm (146) 177 268

Tiền & tương đương tiền cuối kì 198 375 643

Các chỉ số cơ bản

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

Dupont

Biên LN ròng 9,4% 10,8% 11,3%

Vòng quay TS 1,61 1,51 1,42

ROAA 15,2% 16,3% 16,1%

Đòn bẩy tài chính 2,90 2,62 2,40

ROAE 44,0% 42,8% 38,6%

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 21,0 21,0

Vòng quay TSCĐ 6,28 5,76 5,94

ROIC 21,5% 20,4% 20,3%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,25 1,45 1,68

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

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,45 0,62 0,84

Vòng quay tiền 103 100 101

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 20,4% 9,5% 13,6%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 102,2% 26,2% 23,1%

Tăng trưởng LN ròng 85,4% 25,7% 19,0%

Tăng trưởng EPS 85,4% 19,7% 19,0%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 7.799 9.338 11.112

BVPS (VND) 19.616 24.959 32.571
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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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