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TCT BIA RƯỢU VÀ NGK SÀI GÒN - SABECO (SAB) 

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

VND233.000 N/A 1,5% KHÔNG ĐÁNH GIÁ Hàng tiêu dùng 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

 
Không đánh giá  Không đánh giá  Không đánh giá 

 
 

 

 
 

 
 

  

Chúng tôi đã tham dự chương trình gặp gỡ nhà đầu tư của SAB 

gần đây và dưới đây là một số điểm nhấn chính: 

Doanh thu thuần Q4/2018 giảm 0,6% so với cùng kỳ do sản lượng 
bán hàng giảm. LNST giảm 30,6% yoy do: (1) biên LNG giảm 3,4 điểm 
% vì giá đầu vào lúa mạch và giá nhôm đều tăng lên; (2) tỷ lệ chi phí 
bán hàng & QLDN/Doanh thu tăng 1,3 điểm phần trăm do chi phí 
quảng cáo và chi phí hư hỏng bao bì sản phẩm gia tăng; và (3) thu 
nhập từ liên doanh liên kết sụt giảm (-29% yoy).   

Trong năm 2018, doanh thu thuần tăng 5,1% so với cùng kỳ 
nhưng lợi nhuận trước thuế lại giảm 11,4%, mặc dù vẫn cao hơn 
9,8% so với kế hoạch năm 2018.  

Theo ban lãnh đạo, thị phần của SAB tăng 2 điểm % vào cuối 
Q4/2018 kể từ cuối Q2/2018. Doanh nghiệp không công bố thị phần 
thực tế năm 2018 (thị phần của SAB vào cuối năm 2017 đạt 42,2% 
theo Euromonitor). Theo Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt 
Nam, sản lượng thị trường bia tăng 5% yoy trong năm 2018 chủ yếu 
nhờ phân khúc bia trung cao cấp. 

Ban lãnh đạo đặt ra ba chiến lược ưu tiên chính cho năm 2019, 
bao gồm: 

1) Tiếp tục tập trung mở rộng thị phần.  

2) Thay đổi cơ cấu sản phẩm, tập trung sang phân khúc bia cao 
cấp để tăng giá bán trung bình. 

3) Cắt giảm chi phí vận hành. 
  

Ban lãnh đạo cho biết không có kế hoạch đưa sản phẩm thương 
hiệu Bia Sài Gòn bán tại Thái Lan trong tương lai gần với lý do 
đưa ra là “rào cản gia nhập thị trường”. Chúng tôi cho rằng điều 
này thực tế phản ánh những lo ngại của cổ đông chiến lược 
ThaiBev về vấn đề tự cạnh tranh với chính sản phẩm của mình 
tại Thái Lan.  

 

Ngày 11/02/2019 

Nguyễn Tiến Đức 

duc.nguyentien2@vndirect.com.vn 

 

 

 

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 267.500 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 196.025 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 37.647 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 8.920 

Thị giá vốn (tỷ VND) 149.419 

SL CP đang lưu hành (tr) 641 

Free float (%) 15,0 

P/E trượt (x) 35,8 

P/B hiện tại (x) 9,9 

 

Cơ cấu sở hữu 

Vietnam Beverage Co.,LTD 53,6% 

Bô Công Thương 36,0% 

Khác 10,4% 

  

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-15A 12-16A 12-17A 12-18A

Doanh thu thuần (tỷ) 27.144 30.467 34.193 35.949

Tăng trưởng DT thuần 12,2% 12,2% 5,1%

Biên lợi nhuận gộp 27,8% 26,8% 25,9% 22,5%

Biên EBITDA 14,6% 16,9% 15,9% 13,3%

LN ròng (tỷ) 3.410 4.339 4.712 4.175

Tăng trưởng LN ròng 27,2% 8,6% (11,4%)

EPS cơ bản 5.318 6.766 7.347 6.510

EPS điều chỉnh 5.318 6.766 7.347 6.510

BVPS 20.380 17.540 20.870 23.459

ROAE 35,7% 38,3% 29,4%
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Hình 1: Bảng so sánh kết quả kinh doanh 

  

 
Nguồn: VNDIRECT 

 

 

  

Đơn vị (Tỷ VND)
Quý 

4/2018
yoy

Năm 

2018
yoy Nhận định

chg chg

Doanh thu thuần   10.406 -0,6%   35.949 5,1% Sản lượng bán Q4 giảm

LNG    2.184 -14,3%    8.084 -8,8%

Chi phí nguyên liệu tăng trong Q4/2018(Giá malt tăng 36% và giá nhôm tăng 

12% so với cùng kỳ) và thuê tiêu thụ đặc biệt tăng 5 điểm phần trăm so với 

cùng kỳ

Biên LNG 21,0% -3.4% pts 22% -3.4% pts

Chi phí bán hàng      (934) 10,3%   (2.768) -1,5%

Trong Q4/2018, cả chi phí quảng cáo và chi phí do bao bì lỗi hỏng đều tăng 

mạnh (lần lượt tăng 42% và 46% so với cùng kỳ). Tính cả năm 2018, chi phí 

bán hàng giảm do chi phí quảng cáo giảm 9.6% so với năm trước

Chi phí quản lý DN      (350) 14,2%      (914) -2,4%

% Chi phí BH & QLDN so 

với doanh thu thuần
12,3% +1.3% pts -10,2% +0.7% pts

LN hoạt động       900 -35,6%    4.402 -14,0%

Biên LN hoạt động 8,6% -4.7% pts 12,2% -2.7% pts

LNTT    1.133 -33,2%    5.387 -11,4%
Q4/2018 LNTT giảm do chi phí bán hàng tăng (+10,3% so với cùng kỳ) và lợi 

nhuận từ công ty liên kết giảm (-29,0% so với cùng kỳ)

LNST       974 -30,6%    4.175 -11,4%

Biên LNST 9,4% -3.8% pts 11,6% -2.2% pts
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 
 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
 
 

 

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18A

Doanh thu thuần 30.467 34.193 35.949

Giá vốn hàng bán (22.300) (25.328) (27.864)

Chi phí quản lý DN (781) (936) (914)

Chi phí bán hàng (2.672) (2.811) (2.768)

LN hoạt động thuần 4.714 5.118 4.402

EBITDA thuần 4.082 4.493 3.767

Chi phí khấu hao 632 625 635

LN HĐ trước thuế & lãi vay 4.714 5.118 4.402

Thu nhập lãi 751 506 630

Chi phí tài chính (69) 26 (39)

Thu nhập ròng khác 25 15 39

TN từ các Cty LK & LD 306 412 355

LN trước thuế 5.727 6.077 5.387

Thuế (1.210) (1.128) (987)

Lợi ích cổ đông thiểu số (179) (237) (225)

LN ròng 4.339 4.712 4.175

Thu nhập trên vốn 4.339 4.712 4.175

Cổ tức phổ thông

LN giữ lại 4.339 4.712 4.175

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18A

Tiền và tương đương tiền 3.445 4.269 4.467

Đầu tư ngắn hạn 3.174 6.559 7.544

Các khoản phải thu ngắn hạn 1.090 715 766

Hàng tồn kho 2.134 2.004 1.814

Các tài sản ngắn hạn khác 896 160 105

Tổng tài sản ngắn hạn 10.740 13.706 14.696

Tài sản cố định 5.551 5.120 4.711

Tổng đầu tư 1.960 2.152 2.154

Tài sản dài hạn khác 945 1.035 817

Tổng tài sản 19.195 22.014 22.379

Vay & nợ ngắn hạn 1.042 723 594

Phải trả người bán 2.016 2.020 2.065

Nợ ngắn hạn khác 3.555 4.658 3.282

Tổng nợ ngắn hạn 6.613 7.402 5.941

Vay & nợ dài hạn 164 2 15

Các khoản phải trả khác 121 190 314

Vốn điều lệ và 6.413 6.413 6.413

LN giữ lại 3.714 5.824 7.471

Vốn chủ sở hữu 11.248 13.383 15.044

Lợi ích cổ đông thiểu số 1.048 1.037 1.066

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 19.195 22.014 22.379

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18A

LN trước thuế 5.727 6.077 5.387

Khấu hao 632 625 635

Thuế đã nộp (984) (295) (1.141)

Các khoản điều chỉnh khác (978) (797) (758)

Thay đổi VLĐ (3.678) (543) 421

LC tiền thuần HĐKD 719 5.068 4.544

Đầu tư TSCĐ (156) (151) (260)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 41 15 2

Các khoản khác (1.671) (3.362) (985)

Thay đổi tài sản dài hạn khác 784 678 905

LC tiền từ HĐĐT (1.003) (2.821) (339)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 6 67 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được (455) (482) (116)

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (3.757) (1.009) (3.889)

LC tiền thuần HĐTC (4.207) (1.424) (4.005)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 7.936 3.445 4.269

LC tiền thuần trong năm (4.491) 824 200

Tiền & tương đương tiền cuối kì 3.445 4.269 4.469

Các chỉ số cơ bản

12-16A 12-17A 12-18A

Dupont

Biên LN ròng 14,2% 13,8% 11,6%

Vòng quay TS 1,49 1,66 1,62

ROAA 21,3% 22,9% 18,8%

Đòn bẩy tài chính 1,68 1,67 1,56

ROAE 35,7% 38,3% 29,4%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 6,62 1,83 2,48

Số ngày nắm giữ HTK 35,0 28,9 23,8

Số ngày phải trả tiền bán 33,1 29,1 27,0

Vòng quay TSCĐ 5,30 6,41 7,31

ROIC 32,1% 31,1% 25,0%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,62 1,85 2,47

Khả năng thanh toán nhanh 1,30 1,58 2,17

Khả năng thanh toán tiền mặt 1,00 1,46 2,02

Vòng quay tiền 8,56 1,59 (0,81)

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 12,2% 12,2% 5,1%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 25,2% 8,6% (14,0%)

Tăng trưởng LN ròng 27,2% 8,6% (11,4%)

Tăng trưởng EPS 27,2% 8,6% (11,4%)

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 6.766 7.347 6.510

BVPS (VND) 17.540 20.870 23.459
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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. 

 

  
Anirban Lahiri – Giám đốc Khối Phân tích 

Email: anirban.lahiri@vndirect.com.vn 

Nguyễn Tiến Đức – Chuyên viên Phân tích 

Email: duc.nguyentien2@vndirect.com.vn 

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 2439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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