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CTCP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI (QNS) – CẬP NHẬT 

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

VND31.400 VND44.300(*) 1,6% MUA Hàng tiêu dùng 
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6T2019: Kết quả trái chiều giữa hai mảng kinh doanh chính  

Sản lượng đường thấp xóa nhòa tăng trưởng tốt của sữa đậu nành trong  

6T2019. Mảng sữa đậu nành của QNS tăng trưởng tốt trong 6T2019 với 

doanh thu tăng 13,2% yoy và sản lượng tiêu thụ tăng 10% yoy. Chúng tôi cho 

rằng mảng sữa đậu nành đạt kết quả tích cực nhờ lượng tiêu thụ của nhóm 

sản phẩm sữa phục hồi ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn, và hiệu ứng 

tích cực của các clip quảng cáo trên truyền hình mới của Vinasoy. Trong khi 

đó, DT 6T2019 của mảng đường giảm 10,9% yoy, chủ yếu do giá bán trung 

bình sụt giảm (-6,4% yoy). DTT 6T2019 của QNS tăng 2,5% yoy, hoàn thành 

50,7% dự báo cả năm của chúng tôi. Tuy nhiên, kết quả này thấp hơn so với 

kỳ vọng vì DT nửa đầu năm thường đóng góp 70-75% vào doanh thu cả năm 

khi Quý 2 là mùa cao điểm đối với tiêu thụ đường và sữa đậu nành. 

Biên LNG mảng sữa đậu nành tiếp tục cải thiện. Giá đậu nành trung bình 

toàn cầu giảm 12,4% yoy trong 6T2019 xuống 365USD/tấn trong bối cảnh 
căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, giúp biên lợi nhuận gộp mảng sữa đậu 
nành tăng 5,4 điểm % yoy đạt 44,6%.  

Lợi nhuận gộp mảng đường tụt dốc do chữ đường thấp và giá đường 

giảm. Hạn hán nghiêm trọng tại tỉnh Gia Lai trong 6T2019 không chỉ làm giảm 

chữ đường mà còn làm cho sản lượng mía thu hoạch giảm khoảng 25%-30%. 

Trong khi đó, giá đường toàn cầu tiếp tục đi xuống trong 6T2019 dẫn đến giá 

bán trung bình của QNS giảm 6,4% yoy. Vì vậy, biên LNG mảng đường trong 

6T2019 giảm 8,9 điểm % xuống còn 4,1%.  

Sản lượng đường thấp và tốc độ giải ngân cho dự án sản xuất đường 

tinh luyện chậm lại. Chúng tôi ước tính sản lượng đường năm 2019 của 

QNS giảm 38,5% yoy do hạn hán và DN có khoảng 50.100 tấn đường tồn kho 

cuối 6T2019. QNS đã giải ngân 515 tỷ đồng vào dự án sản xuất đường tinh 

luyện (36% tổng chi phí dự kiến). Tốc độ giải ngân chậm hơn kỳ vọng của 

chúng tôi, do đó việc chạy thử nghiệm nhà máy có thể sẽ bị trì hoãn. 

Biên lợi nhuận gộp cải thiện không đủ bù đắp cho mức tăng của chi phí 

QLDN và thuế TNDN. Kết quả tổng hợp của mảng sữa đậu nành và mảng 

đường khiến biên lợi nhuận gộp của QNS tăng 0,8 điểm % lên 27,6% trong 

6T2019. Tỷ lệ chi phí bán hàng và QLDN/doanh thu tăng 1,3 điểm % yoy lên 

12,4% do chi phí lương cho nhân viên quản lý, chi phí vận chuyển và quảng 

cáo cao hơn. Trong khi đó, thuế suất TNDN hiệu dụng trong 6T2019 tăng 6,8 

điểm % lên 17,6% sau khi nhà máy Vinasoy tại Bắc Ninh không còn được 

hưởng ưu đãi thuế. Vì vậy, QNS ghi nhận LNST đạt 521 tỷ đồng trong 6T2019, 

thấp hơn 7,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 42,1% dự báo cả năm của chúng 

tôi.  

 

Ngày 30/07/2019 

Nguyễn Tiến Đức 

duc.nguyentien2@vndirect.com.vn 

(*) Lưu ý: Giá mục tiêu được điều chỉnh để 
phán ánh sự kiện QNS trả cổ tức bằng cổ 
phiếu tỉ lệ 100:20 vào ngày 09/05/2019 

 
 

 

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 44.173 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 28.800 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 272.956 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 13.797 

Thị giá vốn (tỷ VND) 11.210 

SL CP đang lưu hành (tr) 253,0 

Free float (%) 74,0 

P/E trượt (x) 9,3 

P/B hiện tại (x) 1,9 

 

Cơ cấu sở hữu 

Thanh Phat Trading Ltd. 15,8% 

Foremost Worlwide Limited 5,2% 

Võ Thanh Đàng 5,0% 

Khác 74,0% 

Nguồn: VNDIRECT 
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Tổng quan tài chính (VND) 12-16A 12-17A 12-18A 12-19E

Doanh thu thuần (tỷ) 6,972 7,633 8,029 8,608

Tăng trưởng DT thuần (10.4%) 9.5% 5.2% 7.2%

Biên lợi nhuận gộp 32.6% 26.2% 29.7% 30.5%

Biên EBITDA 27.8% 21.3% 24.7% 24.3%

LN ròng (tỷ) 1,410 1,027 1,238 1,394

Tăng trưởng LN ròng 14.6% (27.2%) 20.6% 12.6%

FD EPS 4,526 3,296 3,974 3,916

BVPS 12,555 14,387 17,174 19,681

ROAE 36.8% 21.7% 22.7% 20.3%
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Hình 1: So sánh kết quả kinh doanh 

 

   Nguồn: VNDIRECT 

 

Hình 2: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành  

 
   Nguồn: VNDIRECT, Bloomberg 

 

 

  

Tỷ VND  2Q19  2Q18  %yoy 6T2019 6T2018  %yoy 2019F

 % dự báo 

2019 Nhận xét

chg chg

Doanh thu 2.073      2.376      -12,7% 4.073       3.973       2,5% 8.029       50,7%

+Đường (tỷ VND) 414         689         -39,9% 1.046       1.173       -10,9% 2.251       46,5%

++ Sản lượng bán (tấn) 36.882    60.993    -39,5% 96.471     101.338   -4,8% 204.138   47,3%
Sản lượng tiêu thụ 6T2019 giảm do hạn hán nghiêm 

trọng dẫn đến sản lượng giảm 

++ Giá bán TB (VND/kg) 11.225    11.300    -0,7% 10.839     11.579     -6,4% 11.026     98,3%
Giá bán giảm nhẹ trong 6T2019 do xu hướng giá 

đường toàn cầu 

+ Sữa đậu nành (tỷ VND) 1.189      1.095      8,6% 1.985       1.754       13,2% 3.863       51,4%

Sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành tăng 10% yoy trong 

6T2019 nhờ sự phục hồi về lượng tiêu thụ sữa ở khu 

vực nông thôn và thành thị (sản lượng tiêu thụ sữa 

4T2019 tăng 5,8% ở khu vực thành thị và tăng 17,0% 

yoy ở khu vực nông thôn theo Kantar World Panel) và 

hiệu ứng tích cực từ các quảng cáo mới của QNS 

+ Khác (tỷ VND) 469         591         -20,6% 1.043       1.046       -0,3% 1.915       54,4%
Sản lượng năng lượng sinh khối trong 6T2019 giảm vì 

thiếu nguyên liệu do hạn hán

Lợi nhuận gộp 651         652         -0,2% 1.123       1.063       5,6% 2.383       47,1%

Biên LNG 31,4% 27,5% 3,9% pts 27,6% 26,8% 0,8% pts 29,7% -2,1% pts

+ Biên LNG mảng đường 3,8% 11,2% -7,4% pts 4,1% 13,1% -8,9% pts 12,3% -8,2% pts
Biên LNG mảng đường sụt giảm trong 6T2019 do hạn 

hán khiến trữ đường giảm 

+ Biên LNG mảng sữa đậu 

nành
45,7% 40,1% 5,6% pts 44,6% 39,2% 5,4% pts 43,6% 1,0% pts

Biên LNG mảng sữa đậu nành trong 6T2019 cải thiện 

do giá đậu nành giảm 12,4% yoy

+Biên LNG mảng sản 

phẩm khác
19,5% 23,7% -4,1% pts 18,6% 21,3% -2,8% pts 22,0% -3,4% pts

Chi phí bán hàng và QLDN (215)        (228)        -5,5% (507)        (444)        14,2% (1.032)     49,1%

Chi phí bán hàng và QLDN 

theo % doanh thu 
10,4% 9,6% 0,8% pts 12,4% 11,2% 1,3% pts 12,9% -0,4% pts

Lợi nhuận trước thuế 443         416         6,5% 632         630         0,3% 1.400       45,2%

Biên LNTT 21,4% 17,5% 3,9% pts 15,5% 15,9% -0,3% pts 17,4% -1,9% pts

Thuế 77           47           62,9% 111         68           62,8% 182         61,1%

Thuế suất 17,4% 11,4% 6,0% pts 17,6% 10,9% 6,8% pts 13% 4,6% pts

Thuế suất TNDN hiệu dụng tăng 8,1 điểm % vì nhà 

máy sữa đậu nành Bắc Ninh không còn hưởng ưu đãi 

thuế

Lợi nhuận sau thuế 366         369         -0,7% 521         562         -7,3% 1.238       42,1%

Biên lợi nhuận ròng 17,7% 15,5% 2,1% pts 12,8% 14,1% -1,4% pts 15,42% -2,6% pts

EPS dự phóng (VND) 1.026       1.033       -0,7% 1.459       1.574       -7,3% 3.974       36,7%

Doanh nghiệp

Mã 

Bloomberg 

Vốn hóa (tr 

USD)

Tăng trưởng 

LNST (%)

Tăng trưởng 

EPS (%) ROA (%) ROE (%) D/E (x) P/E (x) P/B (x)

Inner Mongolia Yily 600887 CH 28.529         3,9% 5,7% 13,0% 24,7% 0,0x 29,8x 7,5x

Mengniu China 2319 HK 16.095         48,6% 60,6% 4,9% 12,7% 0,5x 36,2x 4,4x

Meiji Holdings 2269 JP 10.720         1,0% 1,1% 6,4% 12,2% 0,2x 17,9x 2,1x

Vietnam Dairy 

Products JSC VNM VN 9.264          7,7% 7,7% 26,3% 36,5% 0,1x 20,6x 15,6x

Vitasoy International 

Holdings 345 HK 5.120          18,8% -6,0% 12,6% 22,9% 0,0x 57,4x 12,6x

Morinaga Milk Industry 2264 JP 1.973          -11,2% -11,2% 3,3% 8,6% 0,6x 15,2x 1,3x

Trung bình 11.950         11,5% 9,6% 11,1% 19,6% 0,2x 29,5x 7,2x

Đường Quảng Ngãi QNS VN 482             10,3% 10,3% 14,5% 20,5% 0,3x 9,3x 1,9x
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Định giá   
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-17A 12-18A 12-19E

Doanh thu thuần 7.633 8.029 8.608

Giá vốn hàng bán (5.637) (5.645) (5.979)

Chi phí quản lý DN (146) (240) (257)

Chi phí bán hàng (697) (792) (849)

LN hoạt động thuần 1.153 1.352 1.523

EBITDA thuần 1.567 1.844 2.038

Chi phí khấu hao (414) (493) (515)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 1.153 1.352 1.523

Thu nhập lãi 38 87 80

Chi phí tài chính (78) (96) (87)

Thu nhập ròng khác 26 57 61

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 1.138 1.400 1.577

Thuế (112) (162) (182)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 1.027 1.238 1.394

Thu nhập trên vốn 1.027 1.238 1.394

Cổ tức phổ thông (366) (367) (439)

LN giữ lại 661 871 955

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-17A 12-18A 12-19E

Tiền và tương đương tiền 528 418 1.043

Đầu tư ngắn hạn 751 1.699 1.249

Các khoản phải thu ngắn hạn 289 468 698

Hàng tồn kho 320 589 674

Các tài sản ngắn hạn khác 19 8 20

Tổng tài sản ngắn hạn 1.907 3.182 3.684

Tài sản cố định 4.852 4.601 5.001

Tổng đầu tư 0 1 0

Tài sản dài hạn khác 240 221 323

Tổng tài sản 6.999 8.006 9.009

Vay & nợ ngắn hạn 1.404 1.727 1.767

Phải trả người bán 540 446 386

Nợ ngắn hạn khác 401 455 517

Tổng nợ ngắn hạn 2.345 2.628 2.669

Vay & nợ dài hạn 145 0 0

Các khoản phải trả khác 27 28 34

Vốn điều lệ và 2.438 2.926 2.926

LN giữ lại 2.135 2.465 3.362

Vốn chủ sở hữu 4.482 5.350 6.306

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 6.999 8.006 9.009

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-17A 12-18A 12-19E

LN trước thuế 1.138 1.400 1.577

Khấu hao 414 493 515

Thuế đã nộp (116) (138) (182)

Các khoản điều chỉnh khác 57 31 53

Thay đổi VLĐ 131 (246) (279)

LC tiền thuần HĐKD 1.625 1.539 1.684

Đầu tư TSCĐ (874) (566) (950)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0 0 0

Các khoản khác (196) (948) 450

Thay đổi tài sản dài hạn khác 19 57 (102)

LC tiền từ HĐĐT (1.051) (1.457) (602)

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 222 389 40

Dòng tiền từ HĐTC khác (64) (252) (58)

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (339) (328) (439)

LC tiền thuần HĐTC (182) (191) (457)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 137 528 418

LC tiền thuần trong năm 391 (110) 625

Tiền & tương đương tiền cuối kì 528 418 1.043

Các chỉ số cơ bản

12-17A 12-18A 12-19E

Dupont

Biên LN ròng 13,5% 15,4% 16,2%

Vòng quay TS 1,16 1,07 1,01

ROAA 15,6% 16,5% 16,4%

Đòn bẩy tài chính 1,56 1,53 1,46

ROAE 24,5% 25,2% 23,9%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 1,04 3,91 7,68

Số ngày nắm giữ HTK 20,7 38,1 41,1

Số ngày phải trả tiền bán 34,9 28,8 23,5

Vòng quay TSCĐ 1,70 1,70 1,79

ROIC 17,0% 17,5% 17,3%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 0,81 1,21 1,38

Khả năng thanh toán nhanh 0,68 0,99 1,13

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,55 0,81 0,86

Vòng quay tiền (13,2) 13,2 25,3

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 9,5% 5,2% 7,2%

Tăng trưởng LN từ HĐKD (24,0%) 17,2% 12,7%

Tăng trưởng LN ròng (27,2%) 20,6% 12,6%

Tăng trưởng EPS (27,2%) 20,6% 12,6%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 3.296 3.974 3.916

BVPS (VND) 14.387 17.174 19.681
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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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