SLS- Làm gì để đón nhận thiên thời?
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CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA
(HNX: SLS)
Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La- tiền thân là nhà máy Đường
Sơn La, được thành lập từ năm 1995. Năm 2008, Công ty chuyển
đổi mô hình kinh doanh hoạt động là Công ty cổ phần. Các sản
phẩm chính của công ty bao gồm sản phẩm đường, mía nguyên
liệu, phân vi sinh, giống cây, v.v... Trong đó doanh thu đến từ sản
phẩm đường, mật rỉ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu
của Công ty (hơn 90%). Công ty luôn chủ động nắm bắt những
công nghệ sản xuất mía đường tiên tiến, đi cùng với đó là công tác
đảm bảo vệ sinh môi trường nhằm hướng tới sự phát triển bền
vững, đi cùng với sự phát triển của môi trường - xã hội.

ĐÁNH GIÁ CỦA
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Dưới sự tác động của Covid-19 và hiện tượng biến đổi khí hậu, sản
lượng đường tại Brazil, Thái Lan, v.v... sụt giảm mạnh gây ra tình trạng
thiếu đường trên toàn cầu. Hiện tượng này khiến giá đường thế giới đã
tăng 25% từ cuối năm 2020 đến nay và được dự báo sẽ tiếp diễn trong
thời gian tới. Thuận lợi hơn nữa, giá đường Việt Nam còn được hỗ trợ
bởi chính phủ: (1) hạn chế đường Thái nhập lậu qua Lào, Campuchia; (2)
tăng thuế nhập khẩu đường lên 47.6%. Tuy nhiên những yếu tố này đã
phản ánh một phần vào giá cổ phiếu. Giá đường dự kiến sẽ đạt đỉnh
trong nửa cuối 2021, nửa đầu 2022.
SLS sở hữu lợi thế cạnh tranh đặc biệt nhờ có vùng nguyên liệu có năng
suất cao qua đó giúp biên lợi nhuận vượt trội so với cùng ngành. Tuy
nhiên, việc mở rộng vùng nguyên liệu theo chia sẻ của SLS trong đại hội
cổ đông 2021 vẫn còn khó khăn sẽ hạn chế động lực tăng trưởng trong
ngắn hạn của doanh nghiệp.
Sử dụng mô hình phân tích về 4 yếu tố: (Macro) Vĩ mô và ngành, (Moat)
Lợi thế cạnh tranh, (Management) Ban lãnh đạo và Động lực tăng giá
(Margin of Safety). Chúng tôi cho rằng định giá của SLS đang ở mức
hợp lý với P/E forward ở mức 7.34 lần. Cổ phiếu SLS phù hợp để đầu tư
ngắn hạn khi triển vọng ngành đường Việt vẫn đang tích cực. Về dài hạn
cổ phiếu có một số điểm rủi ro khi: (1) chưa có kế hoạch mở rộng vùng
trồng; (2) giá đường dự kiến đạt đỉnh trong quý 4 hoặc quý 1/2022.

Ngoài ra trong tháng 5/2021, nhà nước tiến hành bảo hộ ngành
đường nội địa mạnh tay qua 2 động thái sau: (1) hạn chế đường thái
lan đi chui qua các nước khác; (2) tiếp tục tăng thuế nhập khẩu
đường Thái lên mức 47.6%, kéo dài tới 5 năm. Điều này hỗ trợ tích
cực lên giá đường tại Việt Nam, giúp giá đường tại Việt Nam đang
cao hơn 60 - 70% so với giá đường thế giới.
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LỢI THẾ CẠNH TRANH

VĨ MÔ VÀ NGÀNH
Sản lượng đường thế giới dự báo sẽ giảm 5.5% trong năm 2021
do Brazil chiếm 47% sản lượng xuất khẩu đường thế giới giảm
khoảng 4 triệu tấn (- 11.3%). Qua đó khiến giá đường tăng đáng kể
25% từ đầu năm 2021 và ảnh hưởng tích cực tới giá đường Việt
Nam. Xu hướng dự kiến vẫn tiếp diễn đến hết Q2/2022.

PHẠM VIỆT DUY
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Sở hữu vùng nguyên liệu ổn định (7771 ha chiếm ~3.3% vùng
nguyên liệu mía khắp cả nước), cung cấp 100% công suất hàng
năm.
Trong đó thổ nhưỡng & điều kiện tự nhiên thuận lợi giúp hiệu suất
sản xuất đường/mía cao nhất cả nước (~114 kg đường/tấn mía)
trong khi các doanh nghiệp cùng ngành chỉ ~100 kg đường/tấn =>
Biên lợi nhuận gộp từ sản xuất đường mía của SLS cao hơn so với
toàn ngành (hình 2).
Sơn La lại được đánh giá là vùng núi đặc biệt khó khăn giúp cho
SLS được miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp từ chính sách
nhà nước.

Nguồn cung đường ở Việt Nam chỉ đáp ứng 35% nhu cầu trong
nước, còn đường xuất khẩu bị đánh thuế và kiểm soát chặt. Nên sản
lượng tăng thêm của các doanh nghiệp đường trong nước sẽ ngay
lập tức được tiêu thụ hết. Theo kế hoạch của chính phủ, sản lượng
đường Việt sẽ gia tăng trung bình 25%/năm qua đó mở ra bức tranh
tươi sáng cho ngành đường Việt.

Điểm tiêu cực:
Chất lượng cây mía của SLS phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện
thời tiết do thiếu đầu tư vào hệ thống tưới tiêu quy mô lớn cho
vùng nguyên liệu.

Điểm tiêu cực:
Đường Brazil sẽ trở lại sản xuất từ Q3/2022 qua đó gia tăng nguồn
cung đường thế giới và tạo áp lực giảm giá đường.

SLS vẫn gặp khó khăn trong việc mở rộng vùng nguyên liệu cho
năm tới trong khi cả nước niên vụ 2021 dự kiến sẽ gia tăng 25%
sản lượng ép mía. Điều này khiến động lực tăng trưởng của SLS
trong 2022 sẽ phụ thuộc nhiều vào giá đường có xu hướng sẽ đạt
đỉnh trong nửa đầu 2022.

Giá đường Việt Nam đang cao hơn 60% - 70% so với thế giới do
được bảo hộ và nguồn cung trong nước bị thiếu hụt tạm thời. Hiện
sản lượng đường Việt chỉ đạt 800 triệu tấn so với mức đỉnh trong
quá khứ là 1,500 triệu tấn. Đồng thời giá đường đang đạt đỉnh trong
vòng 4 năm trở lại đây. Vụ mùa mía 2021 sẽ được thu hoạch vào
đầu năm 2022 tăng 25% qua đó sẽ gia tăng nguồn cung và giá
đường Việt dự đoán đạt đỉnh trong nửa cuối 2021, nửa đầu
2022.
Hình 1: Lượng đường nhập khẩu 6T/2021 so với cùng kỳ

Hình 2: Biên lợi nhuận gộp của SLS so với cùng ngành
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BAN LÃNH ĐẠO
Ban lãnh đạo có hơn 20 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực
sản xuất đường mía.
Gia đình chủ tịch chiếm gần 35% cổ phần SLS => Tỷ lệ sở hữu đủ
cao để tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhưng ko quá cao để chi
phối toàn bộ doanh nghiệp.
Tỉ lệ trả cổ tức hàng năm tương đối cao, ~ lãi suất ngân hàng (5% thị
giá) và lợi nhuận hàng năm dùng để trả nợ vay => Cơ cấu tài chính
ngày càng an toàn.
Điểm tiêu cực: Thanh khoản của SLS khá thấp (trung bình chỉ 20k
CP/phiên). Cổ phiếu có thể bị thao túng giá theo ý chí lợi ích nhóm.
Nếu đầu tư với số tiền lớn có thể sẽ ảnh hưởng mạnh đến biến động
giá CP và tiềm ẩn rủi ro.

ĐỘNG LỰC TĂNG GIÁ
Giá đường trên thế giới sẽ duy trì ở mức cao ít nhất đến Q2/2022
do sản lượng từ Brazil giảm và Việt Nam vẫn có khả năng tăng giá
đường trong ngắn hạn khi nhu cầu vẫn tăng trưởng và đường Thái
Lan dần mất lợi thế cạnh tranh ở Việt Nam trong khi nhu cầu không
đổi.
LNST 9T/2021 đạt ~150 tỉ tăng trưởng 50% so với cùng kỳ 2020
chủ yếu do biên lợi nhuận gộp tăng từ 21% năm 2020 lên 35% năm
2021 vì sự tăng trưởng mạnh của giá đường từ đầu năm.
Dự kiến LNST năm 2021 là ~220 tỉ, với Pe fw2022 = 7.34. Động lực
chủ yếu đến từ dự báo giá đường tiếp tục đà tăng trưởng do thiếu
hụt nguồn cung và hỗ trợ từ chính phủ.
Nửa cuối năm 2022 dự kiến sẽ khó khăn với doanh nghiệp do: (1)
giá đường sẽ tạo đỉnh trong cuối 2021, đầu 2022; (2) sản lượng
2022 chưa tăng đột biến. Tuy nhiên chúng tôi dự đoán lợi nhuận
năm 2022 doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì ngang bằng như 2021 do
nửa đầu 2022 bức tranh triển vọng vẫn tươi sáng.

Hình 3: Cơ cấu cổ đông SLS

Hình 4: Biểu đồ giá đường thô thế giới qua các năm
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