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98% hộ gia đình Việt Nam có ít nhất một sản phẩm của
Masan ((Kantar Worldpanel) với các thương hiệu như
Omachi, Kokomi, Chinsu, Nam Ngư, Wake up 247 hay gần
đây là Heo cao bồi và Hổ vằn.
Hệ thống mạng lưới phân phối toàn quốc với hơn 180,000
điểm bán thực phẩm và 160,000 điểm bán đồ uống.
Thịt mát thương hiệu Meat Deli được Masan tung ra 2018
được nhiều khách hàng lựa chọn đưa doanh thu của chuỗi thịt
này đạt hơn 2 nghìn tỷ trong 6 tháng 2021 tăng trưởng gấp
đôi so với cùng kỳ
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KMSN hiện có hơn 61,000 tỷ nợ vay, chiếm khoảng 50%
tổng tài sản, tăng mạnh sau khi sáp nhập VCM.

Hai năm tới MSN cần thanh toán hơn 23,000 tỷ trái phiếu
đến hạn trả gốc, chưa gồm vay ngân hàng đến hạn.

MSN có lợi thế trong huy động vốn quốc tế tuy nhiên lãi
suất tăng và kết quả chưa tích cực từ VCM có thể gây khó
cho MSN đảo nợ

MSN hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con trong đó lĩnh
vực đóng góp phần lớn vào doanh thu đến từ mảng sản xuất hàng
tiêu dùng nhanh FMCG, chuỗi bán lẻ hàng tiêu dùng với chuỗi
Vinmart, chuỗi giá trị thịt lợn Meat Deli và mảng khoáng sản với mỏ
vonfram Núi Pháo được đánh giá có trữ lượng lớn nhất thế giới
(ngoài Trung Quốc). Bên cạnh đó, MSN cũng sở hữu gần 20% cổ
phần tại Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)- ngân hàng
tư nhân năng động hàng đầu Việt Nam. 
Xuất phát điểm sản xuất mì ăn liền xuất khẩu sang thị trường Đông
Âu, Masan đã vươn lên thành công ty sản xuất đa sản phẩm trong
lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh có thể cạnh tranh sòng phẳng với các
thương hiệu nước ngoài khác tại Việt Nam. Với chiến lược
marketing "bài bản", hiểu thị hiếu người tiêu dùng Việt đã giúp nhiều
sản phẩm của MSN được biết đến rộng rãi trên toàn quốc.

Tăng trưởng ngành chậm lại, thị trường có độ tập trung cao (nằm trong
tay 1 số thương hiệu) tuy nhiên mảng tiêu dùng của MSN không ngừng
đổi mới để tăng trưởng thông qua M&A, cao cấp hóa sản phẩm và tung
thêm sản phẩm ở phân khúc mới (đồ uống). Bên cạnh đó, MSN cũng
bước chân vào thị trường bán lẻ với việc mua lại chuỗi Vinmart. Với
hành động này, chúng tôi đánh giá MSN đã bước vào chu kỳ tăng
trưởng mới. 
Chúng tôi cho rằng về trung hạn 3 năm tới MSN sẽ có bước tăng
trưởng đáng kể ít nhất ở khía cạnh doanh thu với sự đóng góp của
chuỗi bán lẻ Vinmart. Mặc dù vậy, cho mục đích đầu tư trung, dài
hạn chúng tôi cho rằng nên theo dõi thêm với cổ phiếu MSN khi
tiêu chí "biên an toàn" cho định giá của MSN hiện tại không thực
sự hấp dẫn.
Rủi ro chính của Doanh nghiệp bao gồm: Cơ cấu tài chính với tỷ lệ nợ
vay khá cao sau mua lại Vinmart có thể gây áp lực lên tình hình tài
chính và Hiệu quả mảng bán lẻ Vinmart chậm cải thiện hơn so dự kiến.

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

Bản tin đặc biệt dành cho nhà đầu tư
Ngày cập nhật: 15/10/2021

NHÂM XUÂN TRƯỜNG
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
(HSX: MSN)

MẢNG BÁN LẺ LÀ ĐẠI DƯƠNG XANH CHO
CÁC HÃNG BÁN LẺ HIỆN ĐẠI NHƯ VINMART

MẢNG BÁN LẺ CÓ THỂ KHIẾN MASAN "TIÊU"
NHIỀU TIỀN HƠN NỮA
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ĐỘ NHẬN DIỆN CÁC THƯƠNG HIỆU CAO01
ĐIỂM TIÊU CỰCĐIỂM TÍCH CỰC

MSN- Bước vào chu kỳ kinh doanh mới

NỢ VAY ÁP LỰC LÊN TÌNH HÌNH
TÀI CHÍNH CÔNG TY

90% doanh số bán lẻ hiện tại vẫn đến từ kênh bán lẻ
truyền thống gồm chợ và cửa hàng tạp hóa, Trong khi
quy mô của thị trường bán lẻ hàng thiết yếu theo ước
tính của chúng tôi khoảng 46.4 tỷ USD với tăng
trưởng hằng năm dự kiến đạt 11%.

Tỷ lệ đô thị hóa cao và sự gia tăng của tầng lớp trung
lưu thúc đẩy bán lẻ hiện đại. Tỷ lệ đô thị hóa của Việt
Nam 36% thấp so với trên 50% của các nước trong
khu vực cùng với tốc độ đô thị hóa dự báo 3%

Thói quen tiêu dùng dần thay đổi khi giá không còn là
yếu tố quan tâm chính được thay thế bằng xuất xứ
sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm và phục vụ
khách hàng,..giúp bán lẻ hiện đại tiếp tục tăng thị
phần so với bán lẻ truyền thống.

Mô hình kinh doanh bán lẻ Vinmart đang là chuỗi có
số lượng cửa hàng lớn nhất Việt Nam với hơn 2,300
cửa hàng Vinmart và Vinmart+, với độ phủ 58/63 tỉnh
thành. 

Vinmart sau khi được Masan mua cho thấy đang đi
đúng hướng mặc dù chuỗi vẫn lỗ trước thuế nhưng
hiệu quả hoạt động cải thiện đáng kể (biên ròng từ
-15% giảm xuống còn -6.7%, doanh thu/m2 tăng
trưởng hơn 12% trong 6T/2021).

Một ví dụ cho ngành bán lẻ, Walmart - ông lớn bán lẻ
hàng đầu Mỹ sau thời gian vật lộn ban đầu, thị phần
bán lẻ của Walmart hiện tại khoảng 26% với biên
ròng khoảng 3%, con số không quá lớn với nhiều
người nhưng cần chú ý rằng ngành bán lẻ có doanh
thu rất lớn. Nếu nhìn thị trường bán lẻ Việt Nam quy
mô khoảng 47 tỷ USD với 26% thị phần và biên LNST
3%, lợi nhuận ròng có thể đạt khoảng 300 triệu/năm.
Trong khi bán lẻ hàng thiết yếu khá ổn định trong các
chu kỳ kinh tế.

 

Bán lẻ hiện đại hấp dẫn nhưng khốc liệt không kém. Hàng
loạt các tên tuổi lớn đã phải bán hoặc đóng cửa chuỗi siêu
thị của mình ở Việt Nam như BIG C, Metro, Auchan,..

Coopmart - chuỗi siêu thị có hiệu quả tốt nhất Việt Nam
(doanh thu và lợi nhuận lớn nhất) nhưng hiện cũng chỉ
thành công với mô hình siêu thị lớn ở các đô thị nơi có mật
độ dân số và chi tiêu/người tiêu dùng cao.

Các chuỗi siêu thị bán lẻ khác vẫn đang "đốt tiền" để tìm ra
công thức thành công cho mô hình bán lẻ của mình Bách
Hóa Xanh lỗ trước thuế hơn 2,000 tỷ năm 2020. Riêng
Vinmart lỗ năm 2020 hơn 4,000 tỷ đồng và gần 1,000 tỷ
đồng 6T/2021.

Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng "nỗi đau" này hoàn toàn có thể
chấp nhận nếu nhìn đến "thành quả" sẽ có được (điểm tích
cực). Theo quan điểm của chúng tôi thời điểm hiện tại, thị phần
là chỉ tiêu nên được ưu tiên với các doanh nghiệp bán lẻ do
ngành bán lẻ có lợi thế nhờ quy mô. Khi thị phần tăng cùng với
doanh thu tăng hiệu quả hoạt động sẽ được cải thiện rõ rêt. 

Chi phí/đơn vị sản phẩm giảm với quy mô tăng thêm do 1) sức
mạnh đàm phán với nhà cung cấp tăng thêm khi mua hàng
nhiều hơn làm tăng biên gộp 2) chi phí vận chuyển, kho bãi/đơn
vị sẽ giảm khi sản lượng tăng. 
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Trailing P/E* của cổ phiếu MSN ở mức đỉnh 5 năm gần
nhất.

Lợi nhuận của MSN phụ thuộc vào sự cải thiện hiệu quả
hoạt động của chuỗi Vinmart tuy nhiên chúng tôi cho rằng
sự cải thiện này chưa thể đến trong ít nhất 2 năm tới.

Với nhà đầu tư yêu thích cổ phiếu MSN, nên chờ thời điểm  
có mức định giá thấp hơn hoặc khi lợi nhuận của VCM cải
thiện bền vững hơn.

(*) P/E tính trên lợi nhuận sau thuế của 4 quý gần nhất

Tiêu thụ thịt lợn/ người của Việt Nam 5 năm trở lại đây
khoảng 26-29kg, ở mức cao so với thế giới. Theo chúng tôi
tính toán với mức tiêu thụ này mỗi năm Việt Nam tiêu thụ
khoảng 2.4-2.6 triệu tấn thịt lợn, quy mô về giá trị khoảng 7-8
tỷ USD
Trong khi đó, khoảng 70% giá trị thị phần vẫn thuộc về các hộ
chăn nuôi nhỏ lẻ do đó cơ hội cho các nhà chăn nuôi khép
kín, quy mô lớn như MML rất lớn.

Mảng chuỗi giá trị thịt của Masan được điều hành thông qua
công ty con Masan Meat Life gồm có chuỗi thức ăn chăn nuôi
thương hiệu Anco, Proconco cùng với thương hiệu thịt heo Meat
Deli. Mảng thịt có triển vọng tích cực đến từ: 
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MẢNG CHUỖI GIÁ TRỊ THỊT CÒN NHIỀU CƠ HỘI
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ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU ĐÃ PHẢN ÁNH THAY
ĐỔI TÍCH CỰC NGẮN CỦA DOANH NGHIỆP
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