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TCT CỔ PHẦN BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO) 

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

N/A N/A N/A N/A Hàng tiêu dùng 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

 

Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  
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SABECO – DOANH NGHIỆP ĐẦU NGÀNH SẢN XUẤT BIA 

Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), 

tiền thân là Nhà máy Bia Chợ Lớn thuộc hãng B.G.I (một hãng bia của 

Pháp), hiện là DN sản xuất bia lớn nhất tại Việt Nam, với công suất 

vào khoảng 1.700 triệu lít/năm. DN có hơn 38 năm kinh nghiệm trong 

ngành sản xuất bia. Sản phẩm bia của Sabeco chủ yếu được tiêu thụ 

trong nước, với các thương hiệu như: Bia Sài Gòn, Sài Gòn Export, 

Bia 333, 333 premium, Sài Gòn Special. Ngoài ra, DN cũng cung cấp 

một số dòng sản phẩm khác như: rượu (rượu Bình Tây) và nước giải 

khát (Sá xị Chương Dương, nước khoáng Dakai). DN tiến hành cổ 

phần hóa từ năm 2008 và dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE 

cuối năm 2016. 

Các giai đoạn phát triển của Sabeco 

 
   Nguồn: Sabeco, VNDIRECT 

 

Giai đoạn Cột mốc

1977
Công ty Rượu Bia Miền Nam chính thức tiếp nhận và quản lý Nhà máy Bia Chợ

Lớn từ Hãng BGI và hình thành nên Nhà máy Bia Sài Gòn

1989 - 1993 Hệ thống tiêu thụ với 20 chi nhánh trên cả nước

1993

Nhà máy Bia Sài Gòn phát triển thành Công ty Bia Sài Gòn với các thành viên

mới: Nhà máy Nước đá Sài Gòn, Nhà máy Cơ khí Rượu Bia, Nhà máy Nước

khoáng ĐaKai, Công ty Liên doanh Carnaud Metalbox Sài Gòn sản xuất lon,

Công ty Liên doanh Thủy Tinh Malaya Việt Nam sản xuất chai thủy tinh

1994 - 1998 Hệ thống tiêu thụ đạt 31 chi nhánh trên cả nước

1995 Công ty Bia Sài Gòn thành lập thành viên mới Xí Nghiệp Vận Tải

1996 Tiếp nhận thành viên mới Công ty Rượu Bình Tây

1996 - 1998 
Thành lập các công ty liên kết sản xuất Bia Sài Gòn với các thành viên: Nhà

máy Bia Phú Yên Nhà máy Bia Cần Thơ 

Thành lập các công ty liên kết sản xuất bia: Công ty Bia Sóc Trăng, Nhà máy

Bia Henninger, Nhà máy Bia Hương Sen, Công Ty Liên doanh Bia Cần Thơ, Nhà 

máy Bia Hà Tĩnh

Thành lập Tổng kho tại Nha Trang, Cần Thơ và Đà Nẵng

2003

Thành lập Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn SABECO trên cơ sở Công

ty Bia Sài Sòn và tiếp nhận các thành viên mới: Công ty Rượu Bình Tây, Công

ty Nước giải khát Chương Dương, Nhà máy Thủy tinh Phú Thọ, Công ty

Thương mại Dịch vụ Bia - Rượu - NGK Sài Gòn

2006
Hoàn chỉnh hệ thống phân phối trên toàn quốc với 8 Công ty CPTM SABECO

khu vực

2008
Tiến hành cổ phần hóa. Đổi tên thành Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước

giải khát Sài Gòn (Sabeco)

2012 Nhà máy bia Sài Gòn-Hà Tĩnh đi vào hoạt động

2015 Nhà máy bia Sài Gòn-Sóc Trăng và Sài Gòn-Vĩnh Long đi vào hoạt động

Hiện tại
Sabeco hiện có 23 công ty con và 22 công ty liên doanh, liên kết. Tổng tài sản

của DN hiện vào khoảng hơn 1 tỷ USD và có hơn 5.500 nhân viên.

2001-2002

2004

Thành lập Tổng công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn  SABECO chuyển sang tổ

chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con theo quyết định số

37/2004/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Ngày 28/10/2016 

Huỳnh Minh Tuấn 

tuan.huynh@vndirect.com.vn 
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DN có quy mô lớn nhất ngành sản xuất bia 

Tổng công ty có giá trị tài sản hơn một tỷ USD. Sabeco hiện sở 

hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD, tức khoảng 22.800 tỷ đồng, nằm trong 

top 30 DN lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam khi niêm yết. Trong đó, 

đáng lưu ý là khoản mục tiền và tiền gửi ngân hàng của Sabeco gần 

10.800 tỷ đồng, tức chiếm hơn 47% tổng tài sản của Sabeco (nguồn: 

BCTC Q2/2016). 

Doanh nghiệp sở hữu quy mô sản xuất bia lớn nhất cả nước. 

Sabeco hiện đang sở hữu hơn 18 nhà máy sản xuất bia, tập trung tại 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (6 nhà máy) và khu vực miền 

Trung (9 nhà máy). Tổng công suất sản xuất hiện vào khoảng 1.700 

triệu lít/năm. Cả số lượng nhà máy và công suất sản xuất đều chiếm 

vị trí đầu ngành. 

Dẫn đầu thị phần bia tại phân khúc giá trung bình 

Sabeco hiện chiếm thị phần hơn 45,8% và hầu hết sản phẩm đều 

thuộc phân khúc giá trung bình (21.000-35.000 đồng/lít), theo đánh giá 

của Euromonitor. Đồng thời, theo quan sát của chúng tôi, Sabeco hiện 

chiếm thị phần áp đảo chủ yếu tại phân khúc thị trường tỉnh, đặc biệt 

là các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Riêng tại khu vực 

thành phố Hồ Chí Minh, Sabeco hiện đối mặt với sự cạnh tranh rất lớn 

từ thương hiệu bia Tiger và Heineken. 

Phân tích tài chính 

Cơ cấu tài sản: tập trung chủ yếu tại khoản mục tiền và tiền gửi 

ngân hàng và tài sản dài hạn. Trên BCTC Q2/2016, Sabeco có tiền 

gửi ngân hàng hơn 9.800 tỷ đồng (chiếm 43% tổng tài sản DN). Đồng 

thời, khoản mục tài sản dài hạn của DN cũng chiếm hơn 39% giá trị 

tổng tài sản. Tài sản dài hạn của DN tập trung tại giá trị nhà xưởng 

(chiếm hơn 50% giá trị tài sản dài hạn), quyền sử dụng đất (chiếm 

11% giá trị tài sản dài hạn) và các khoản đầu tư vào công ty liên doanh 

liên kết (chiếm 25% giá trị tài sản dài hạn). 

Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết của Sabeco được 

chúng tôi đánh giá có hiệu quả tốt và mang lại lợi nhuận hơn 370 

tỷ/năm cho Sabeco, xấp xỉ 9% tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 

của Sabeco (theo BCTC hợp nhất năm 2015). Các khoản đầu tư này 

tập trung chủ yếu vào các DN trong chuỗi giá trị sản xuất bia (các nhà 

máy sản xuất bia sản phẩm và sản phẩm phụ trợ như: bao bì, chai và 

lon bia). 

 

 

 

 

 

Thông tin nhà máy và công suất một số DN 
ngành bia 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Doanh 

nghiệp

Số lượng nhà 

máy

Công suất (triệu 

lít/năm)

Sabeco 18 1.700                   

VBL 4 850                      

Habeco 14 600                      

Carlsberg 3 N/A
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Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết lớn của Sabeco dựa trên BCTC 
Q2/2016 

 
   Nguồn: Sabeco, VNDIRECT 

(*) Công ty cổ phần đầu tư Sabeco Pearl: Sabeco đã thông báo sẽ thoái vốn tại Công 
ty này trong Q2/2016 theo hình thức đấu giá, với giá khởi điểm 13.247 đồng/CP. Tuy 
nhiên trên BCTC Q2/2016, Sabeco vẫn còn ghi nhận khoản đầu tư này nên nhiều khả 
năng Sabeco sẽ hoàn thành việc thoái vốn này trong năm 2016. 

Sở hữu nhiều tài sản bất động sản có giá trị. Giá trị nguyên giá 

khoản mục quyền sử dụng đất của Sabeco hiện vào khoảng 1.000 tỷ 

đồng, tập trung tại một số quyền sử dụng đất có giá trị như: 

Danh sách một số quyền sử dụng đất có giá trị lớn của Sabeco 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Tuy nhiên, các khu đất này được dùng cho mục đích sản xuất kinh 

doanh và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các quyền sử dụng 

đất này chỉ có tính tạm thời. Sabeco không được tự ý chuyển đổi, 

chuyển nhượng, cho thuê lại, thế chấp các quyền sử dụng đất này. 

Tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn các DN cùng ngành trên thế giới. Hiện tại, 

tỷ lệ nợ vay/tổng tài sản của Sabeco hiện chỉ khoảng 5,8%, thấp hơn 

rất nhiều so với mức trung bình các nhà máy bia trên thế giới (khoảng 

15%). Trong đó, chủ yếu là vay tài trợ vốn lưu động, với nợ vay ngắn 

hạn chiếm hơn 70% tổng dư nợ vay ngân hàng. Do đó, DN sẽ không 

chịu nhiều biến động về KQKD khi tình hình lãi suất gia tăng, với tỷ lệ 

chi phí lãi vay/doanh thu hiện chỉ khoảng 1%. 

Hiệu quả hoạt động cao hơn hẳn trung bình ngành. Biên lợi nhuận 

hoạt động (đại diện bởi chỉ số EBIT/DTT) của Sabeco hiện cao hơn 

6% so với trung bình ngành. Đồng thời, hiệu quả sử dụng vốn (đại 

diện bởi ROE) của Sabeco (25,5%) cũng cao hơn hẳn trung bình 

ngành (9,6%). Điều này cho thấy các DN kinh doanh bia tại Việt Nam 

có suất sinh lời cao hơn trung bình các quốc gia khác. Chúng tôi nhận 

định đây cũng là điểm cộng đối với DN này khi tham gia niêm yết và 

tìm đối tác chiến lược. 

 

 

 

Tên khoản đầu tư Ngành nghề kinh doanh

Giá trị sổ 

sách (tỷ 

đồng)

Tỷ lệ 

sở hữu

Công ty cổ phần thủy điện Miền Nam Thủy điện 207,4 20%

Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Phủ Lý Sản xuất bia 116,3 30%

Công ty cổ phần đầu tư Sabeco Pearl (*) Kinh doanh bđs 146,9 26%

Công ty TNHH Trung tâm Mê Linh Cho thuê và quản lý cao ốc VP 100,2 35%

Công ty TNHH Crown Sài Gòn Sản xuất lon nhôm 264,7 30%

Công ty TNHH Thủy Tinh Malaya VN Sản xuất các sp thủy tinh 113,3 30%

Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Bình Tây Sản xuất bia 297,8 22%

Công ty cổ phần bia Sài Gòn miền Trung Sản xuất bia 120,9 32%

Điạ chỉ
Diện 

tích

Giá trị ghi 

sổ (tỷ 

đồng)

Ghi chú

46 Bến Vân Đồn, P12, Q4, HCM 3.873   55 Kho hàng

187 Nguyễn Chí Thanh, P12, Q5, HCM 17.406 418 NM sản xuất bia

474 Nguyễn Chí Thanh, P12, Q5, HCM 7.729   247

NM sản xuất bia và trưng 

bày SP

18/3B Phan Huy Ích, P. 15, Q. Tân Bình, HCM 2.216   13 Trưng bày SP
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Chỉ tiêu tài chính một số công ty cùng ngành sản xuất bia 

 
   Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT 

Tăng trưởng giai đoạn 2011-2015 

Tăng trưởng sản lượng và doanh thu có phần chậm lại nhưng lợi 

nhuận vẫn duy trì đà tăng trưởng 

Trong giai đoạn 2007-2011, tăng trưởng sản lượng của Sabeco 

(+16%/năm) cao hơn hẳn so với ngành (+14%/năm). Tuy nhiên, trong 

5 năm gần đây (2011-2015), DN bị cạnh tranh mạnh từ các dòng bia 

ngoại như Heineken, Tiger,… nên tăng trưởng có phần chậm lại. Tăng 

trưởng trung bình (CAGR) của Sabeco trong giai đoạn 2011-2015 chỉ 

vào khoảng 5%/năm, thấp hơn so với mức 9%/năm của ngành. Theo 

đó, doanh thu cũng rơi vào tình trạng tương tự, với doanh thu tăng 

trưởng trung bình giai đoạn 2011-2015 chỉ đạt khoảng 5%. Tuy nhiên, 

do DN cải thiện biên lợi nhuận gộp nên LNST của Sabeco trong giai 

đoạn 2011-2015 vẫn đảm bảo tăng trưởng hơn 10%/năm. 

Tổng tài sản tăng hơn 75% sau hơn 8 năm cổ phần hóa. Hiện tại, 

tổng tài sản (Q2/2016) của Sabeco vào khoảng 22.800 tỷ đồng, tăng 

hơn 75% so với mức tổng tài sản năm đầu tiên cổ phần hóa, năm 

2008. Đồng thời, tài sản được tích lũy chủ yếu tại khoản mục tiền gửi 

ngân hàng, với tỷ trọng tiền gửi ngân hàng trên tổng tài sản tăng hơn 

20% trong giai đoạn 2008-2015. 

Tên Công ty Quốc gia

VHTT 

(triệu 

USD)

Doanh thu 

(triệu 

USD)

Biên 

LNG EBIT/DTT

Biên 

LNR Nợ/TTS

ROE 

(%)

ROA 

(%) P/E P/B

Sabeco Việt Nam N/A 1.217       28% 17% 13% 8% 25,5  16,6  N/A N/A

HEINEKEN NV Hà Lan 49.751     22.767     N/A 15% 9% 38% 14,6  5,2   35,4  3,8   

HEINEKEN HOLDING NV Hà Lan 22.801     22.767     N/A 15% 5% 38% 14,9  2,6   31,1  3,4   

THAI BEVERAGE PCL Thái Lan 17.814     5.030       31% 14% 15% 23% 24,4  15,0  21,0  5,0   

CARLSBERG AS-B Đan Mạch 14.216     9.726       39% -1% -4% 26% (6,1)   (2,2)  N/A 2,1   

TSINGTAO BREWERY CO LTD-A Trung Quốc 6.033       4.075       32% 4% 7% 2% 10,8  6,2   24,8  2,3   

SAN MIGUEL CORP PHILIPPINES 4.004       14.812     23% 12% 2% 53% 2,6    1,0   19,4  0,7   

BEIJING YANJING BREWERY CO-A Trung Quốc 3.289       1.792       30% 5% 5% 5% 4,7    3,2   48,3  1,6   

XIN JIANG READY HEALTH IND-A Trung Quốc 2.797       175          58% 9% 1% 6% 2,8    0,9   78,4  3,4   

SAPPORO HOLDINGS LTD JAPAN 2.186       4.411       36% 3% 1% 40% 3,9    1,0   42,7  8,0   

MULTI BINTANG INDONESIA PT INDONESIA 2.061       202          70% 35% 18% 24% 75,3  22,9  30,5  47,8 

TOP FRONTIER INVESTMENT HOLD PHILIPPINES 1.609       14.812     23% 11% N/A 50% 0,2    0,0   N/A 0,6   

HEINEKEN MALAYSIA BHD MALAYSIA 1.297       507          N/A 17% 12% 8% 58,4  30,7  17,2  13,6 

CHONGQING BREWERY CO-A Trung Quốc 1.294       486          30% -4% -2% 14% (5,4)   (1,7)  N/A 6,4   

GUANGZHOU ZHUJIANG BREWERY-A Trung Quốc 1.282       506          34% 1% 3% 3% 2,5    1,3   77,6  2,3   

CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B MALAYSIA 1.075       427          N/A 18% 13% 16% 66,7  32,6  16,1  17,1 

TIBET GALAXY SCIENCE & TEC-A Trung Quốc 742          62           22% 18% 4% 10% 2,1    1,2   570,6 5,3   

FUJIAN YANJINGHUIQUAN BREW-A Trung Quốc 535          108          21% 1% 3% N/A 2,1    1,9   N/A 3,1   

LANZHOU HUANGHE ENTERPRISE-A Trung Quốc 505          104          23% 3% 11% 11% 9,6    4,4   N/A 3,8   

DELTA DJAKARTA TBK PT INDONESIA 339          52           72% 32% 27% N/A 23,8  18,7  21,4  5,6   

MURREE BREWERY CO LTD PAKISTAN 273          59           36% 23% 17% 0% 14,3  12,4  17,8  2,3   

Trung bình ngành N/A N/A 31% 11% 5% 15% 9,56  2,9   30,5  3,6   

Tăng trưởng sản lượng (CAGR) của Sabeco 
giai đoạn 2007-2011 và 2011-2015 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Tăng trưởng DT và LNST Sabeco giai đoạn 
2011-2015 

 
   Nguồn: Sabeco, VNDIRECT 

Tiêu chí 2007-2011 2011-2015

Sabeco 16% 5%

Trung bình ngành 14% 9%

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
-40%

-20%

0%

20%

40%

0

10.000

20.000

30.000

2011 2012 2013 2014 2015
Doanh thu (tỷ đồng)
LNST (tỷ đồng)
Tăng trưởng DT (yoy)
Tăng trưởng LNST (yoy)

file:///C:/Users/tuan.huynh/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 
 

 
 

 

 

Báo cáo Cập nhật 

www.vndirect.com.vn  5 

KQKD 1H2016: tăng trưởng thấp nhưng chi phí được kiểm soát 

tốt hơn 

Kết quả kinh doanh hợp nhất 

 
   Nguồn: Sabeco, VNDIRECT 

Doanh thu tăng trưởng thấp nhưng LNTT vẫn tăng trưởng hơn  

13,5% (yoy) do hưởng lợi giá nguyên liệu giảm và tiết giảm chi 

phí hoạt động. Trong 1H2016, doanh thu không thuế tiêu thụ đặc biệt 

(TTĐB) đạt 14.744 tỷ đồng (+3% yoy), hoàn thành 51% kế hoạch cả 

năm nhưng LN gộp tăng 8,1% (yoy), tức biên LN gộp cải thiện 1,2%. 

Nguyên nhân do giá nguyên liệu chính sản xuất bia như (malt và giá 

nhôm - sản xuất vỏ lon) đều thấp hơn so với cùng kỳ hơn 10%. Trong 

1H2016, Sabeco không phải trích lập dự phòng thuế TTĐB hơn 262 

tỷ như trong 1H2015. Nếu loại khoản trích lập này, LNTT của Sabeco 

vẫn tăng trưởng hơn 13,5% yoy, tức biên LNTT tăng 1,68% so với 

mức tăng biên LN gộp 1,2%. Điều này cho thấy, DN đã kiểm soát các 

khoản chi phí hoạt động hiệu quả hơn. Theo chúng tôi đánh giá đây 

cũng là một bước chuẩn bị để niêm yết cổ phiếu Sabeco lên sàn HOSE 

(dự kiến thực hiện trong Q4/2016) được thuận lợi. 

Dựa trên KQKD của 4 quý gần nhất, mức EPS (Trailing 12M EPS) của 

Sabeco hiện vào khoảng 5.600 đồng và giá trị sổ sách trên mỗi cổ 

phiếu (BVPS) vào khoảng 22.400 đồng. 

Niêm yết và thoái vốn cổ phần Nhà nước sẽ mở ra nhiều cơ hội… 

Sabeco dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE trong Q4/2016. 

Việc niêm yết và thoái vốn sẽ tách bạch nhau. Trước tiên, Sabeco sẽ 

được niêm yết lên sàn chứng khoán (dự kiến là HOSE). Sau đó, giá 

cổ phiếu Sabeco giao dịch trên sàn và giá trị định giá theo tư vấn của 

đơn vị tư vấn sẽ được xem xét làm giá tham chiếu cho giá khởi điểm 

đấu giá phần vốn của Nhà nước (theo phát biểu của thứ trưởng Đỗ 

Thắng Hải đăng trên báo Đầu tư ngày 01/9/2016). Đồng thời, thành 

phần tham gia đấu giá cũng không giới hạn, từ cá nhân đến tổ chức 

trong và ngoài nước.  

Phần vốn Nhà nước dự kiến sẽ được thoái dần theo hai đợt: đợt 1 sẽ 

thoái 53,59% trong năm 2016 và đợt 2 thoái khoảng 36% trong năm 

2017.  

Nếu Sabeco tìm được đối tác chiến lược cùng phát triển, chúng tôi 

đánh giá DN sẽ cải thiện nhiều về kinh doanh như: phát triển tốt hơn 

dòng sản phẩm bia mới, cải thiện biên lợi nhuận nhờ quản lý quy trình 

sản xuất tiêu thụ hiệu quả hơn. 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 1H2015 2015 1H2016

Doanh thu thuần 14.286                      27.144                 14.736                 

Lợi nhuận gộp 3.751                       7.558                   4.058                   

Biên lợi nhuận gộp 26% 28% 28%

Chi phí bán hàng và QLDN (1.663)                      (3.793)                  (1.423)                  

Doanh thu tài chính 193                          419                     277                     

Chi phí tài chính (35)                           (122)                    (38)                      

LNTT 2.399                       4.470                   2.984                   

LNST thuộc cổ đông Công ty 1.850                       3.410                   2.319                   

Biên lợi nhuận sau thuế 13% 13% 16%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 

 
   Nguồn: Sabeco, VNDIRECT 

Cơ cấu sở hữu tại Sabeco 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Tiêu chí Giá trị

SL SX và tiêu thụ bia các loại (triệu lít) 1.541       

Trong đó: Bia Sài Gòn (triệu lít) 1.490       

DT (có thuế TTĐB) (tỷ đồng) 35.101     

DT (không thuế TTĐB) (tỷ đồng) 28.558     

LNTT (tỷ đồng) 4.471       

Tỷ lệ cổ tức 30%

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
90%

5%
5%

Bộ Công thương Heineken Khác
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…gia tăng lựa chọn dành cho nhóm ngành tiêu dùng và góp phần 

gia tăng vốn hóa thị trường. 

Chúng tôi ước tính vốn hóa thị trường của Sabeco sẽ chiếm khoảng 

4,2% tổng giá trị vốn hóa của cả hai sàn HSX và HNX. Nếu Sabeco 

giao dịch trên sàn với mức P/E như chúng tôi ước tính (P/E~18x), tức 

giá giao dịch khoảng 100.000 đồng/cp thì DN này sẽ đứng vị trí thứ 5 

về giá trị vốn hóa thị trường, sau VNM, VCB, GAS, VIC. Mặt khác, 

trong nhóm ngành hàng tiêu dùng, thị trường hiện chỉ có hai DN có 

vốn hóa trên 10.000 tỷ đồng (VNM, MSN) nên khi Sabeco lên sàn sẽ 

tạo thêm sự lựa chọn đối với nhà đầu tư, đặc biệt là NĐT tổ chức. 

Vị thế của Sabeco khi niêm yết 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

(*): chúng tôi ước tính giá cổ phiếu Sabeco và Habeco theo mức P/E tham chiếu và 
mức EPS của 4 quý gần nhất (Trailing 12M EPS) 

(**): P/E tham chiếu đối với Sabeco dựa trên trung bình 20 mã vốn hóa lớn nhất ngành 
tiêu dùng 

Tuy nhiên, vấn đề chúng tôi quan ngại là tỷ lệ cổ phiếu tự do giao dịch 

(free-float) tại Sabeco nếu niêm yết. Bởi vì, hiện tại sở hữu thuộc cổ 

đông nhỏ lẻ tại Sabeco khoảng 5%. Do đó, thanh khoản của CP này 

khi niêm yết sẽ phụ thuộc vào đối tượng NĐT mua lại cổ phần từ sở 

hữu của Bộ Công Thương (đại diện phần vốn của Nhà nước). Nếu 

toàn bộ phần cổ phần này được mua lại bởi nhóm cổ đông chiến lược 

thì việc niêm yết Sabeco và Habeco sẽ không giúp thị trường có thêm 

cơ hội đầu tư với nhà đầu tư tài chính cũng như không tạo thêm nhiều 

tính hấp dẫn trong đánh giá của NĐT nước ngoài đối với thị trường 

Việt Nam. 

 

 

 

 

Sabeco Vị trí trên thị trường (HSX+HNX)

SLCPLH (triệu cp) 641                                     N/A

VHTT (tỷ đồng) (*) 64.630                                 5                                                  

VCSH (tỷ đồng) 14.349                                 12                                                

TTS (tỷ đồng) 22.787                                 21                                                

BVPS (VND) 22.376                                 N/A

12M Trailing EPS (VND) 5.599                                   N/A

P/E  tham chiếu (**) 18                                       N/A

Tương quan giữa Sabeco và 10 DN vốn hóa 
lớn nhất thị trường 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BIA VIỆT NAM 

Thị trường tiêu thụ bia tiềm năng nhưng cạnh tranh gia tăng 

Thị trường tiêu thụ bia Việt Nam tăng trưởng chậm lại… Mức tăng 

trưởng kép (CAGR) về sản lượng giai đoạn 2010-2015 vào khoảng 

9%/năm nhưng kể từ năm 2014, tốc độ tăng trưởng chỉ vào khoảng 

6%/năm, tương đương khoảng 200 triệu lít bia tăng thêm mỗi năm. 

Đây cũng là mức tăng trưởng chung của giai đoạn 2016-2020, theo 

dự báo của Euromonitor. 

… nhưng vẫn là một trong các thị trường tiềm năng. Bởi lẽ, trong 

khu vực Châu Á, Việt Nam vẫn đứng thứ ba về sản lượng tiêu thụ bia 

và dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng sản lượng tiêu thụ. Đồng thời, chúng 

tôi nhận thấy sở thích uống bia của người Việt vẫn duy trì và thậm chí 

mở rộng về độ tuổi và cả giới tính. Mức tiêu thụ bia đầu người của 

Việt Nam hiện đạt 6,2 lít/năm, tăng gấp đôi sau 15 năm (nguồn Bộ Y 

tế). 

Sabeco vẫn giữ thị phần áp đảo về sản lượng so với các đối thủ 

còn lại nhưng các DN sản xuất bia của nước ngoài đang gia tăng 

dần thị phần. Năm 2015, theo báo cáo của Euromonitor, Sabeco vẫn 

chiếm thị phần áp đảo, khoảng 45,8% về sản lượng tiêu thụ, giảm 

1,4% so với năm 2011. Thay vào đó, các DN thuộc nhóm các DN có 

vốn góp của nước ngoài chi phối như: Công ty TNHH Nhà máy bia 

Việt Nam (VBL) và Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam,…lại tăng 

dần thị phần, với VBL hiện chiếm vị trí thứ hai khoảng 17,3% và 

Carlsberg Vietnam vị trí thứ tư khoảng 9,7% thị phần. Riêng Habeco 

hiện đang đứng vị trí thứ ba, với thị phần khoảng 17,3%. 

Các hãng bia của nước ngoài cũng tích cực mua cổ phần và thâu 

tóm các DN bia nội địa. Sau 23 năm hoạt động tại Việt Nam, 

Carlsberg hiện đang sở hữu 3 nhà máy sản xuất bia và nắm sở hữu 

tại nhiều Công ty bia nội địa, nổi bật là thâu tóm 100% vốn của Công 

ty bia Huế (Huda) và sở hữu 16,07% cổ phần của Habeco. Ngoài ra, 

Heineken cũng đang sở hữu 5% cổ phần tại Sabeco. 

Sở hữu của Carlsberg và Heineken tại các doanh nghiệp bia tại Việt Nam 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

 

Carlsberg Việt Nam

Bia Huế (Huda) 100% 

Bia Đông Nam Á (Halida) 60%

Bia Hà Nội - Vũng Tàu 100%

Habeco 16,07%

Heineken Việt Nam

Nhà máy bia Việt Nam (VBL) 60%

Sabeco 5%

Nhà máy bia Châu Á-Thái Bình 
Dương (APB Hà Nội) 100%

Thị phần thị trường bia Việt Nam năm 2015 

 
   Nguồn: Euromonitor, VNDIRECT 

Sản phẩm của các DN sản xuất bia 

 
    

Title:

Source:

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

Carlsberg Vietnam
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Sapporo Vietnam

Khác
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Báo cáo Kết quả kinh doanh Sabeco 2011-2015 (tỷ đồng) 

 
   Nguồn: FiinPro, VNDIRECT 

 

 

Cân đối kế toán 2011 2012 2013 2014 2015 KQKD 2011 2012 2013 2014 2015

TÀI SẢN NGẮN HẠN 6194 7677 8778 10547 12194 Doanh số 22313 25128 28195 30110 27166

Tiền và tương đương tiền 1411 1662 1849 1817 7936 Các khoản giảm trừ -3020 -3339 -4180 -5003 -21

Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 2601 3918 4055 5720 943 Doanh số thuần 19293 21789 24016 25107 27144

Các khoản phải thu 766 802 1042 1031 1085 Giá vốn hàng bán -15225 -16878 -18150 -17636 -19587

Hàng tồn kho, ròng 1233 1204 1687 1869 1925 Lãi gộp 4068 4911 5866 7471 7558

Tài sản lưu động khác 183 90 145 110 306 Thu nhập tài chính 436 477 376 367 419

TÀI SẢN DÀI HẠN 10377 10048 10620 11127 9378 Chi phí tài chính -317 -332 -190 -89 -122

Phải thu dài hạn 0 0 0 8 34     Trong đó: Chi phí lãi vay -245 -221 -133 -107 -77

Tài sản cố định 6567 6415 7111 7435 5855 Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh 236 250 307 344 372

   TSCĐ hữu hình 4756 4379 4456 4916 4844 CP bán hàng -1068 -1312 -2146 -3177 -2683

        Nguyên giá TSCĐHH 6926 6933 7482 8473 9001 CP QLDN -364 -382 -971 -1042 -1110

        Khấu hao lũy kế 

TSCĐHH -2170 -2554 -3026 -3557 -4158 Lãi/lỗ từ HĐKD 2756 3362 2935 3530 4433

    TSCĐ vô hình 1644 1653 2124 2118 1011 Thu nhập khác, ròng 4 36 35 44 37

        Nguyên giá TSCĐVH 1680 1697 2175 2178 1114 Lãi/lỗ ròng trước thuế 2996 3648 3278 3918 4470

        Khấu khao lũy kế 

TSCĐVH -36 -44 -51 -60 -103 CP Thuế TNDN -652 -862 -1101 -868 -870

    Xây dựng cơ bản dở dang 166 382 531 402 81 Lãi/lỗ thuần sau thuế 2344 2786 2177 3049 3600

Đầu tư dài hạn 2361 2432 2163 2297 2220 Lợi ích của cổ đông thiểu số 66 119 27 109 190

    Đầu tư vào các Cty liên kết 1582 1706 1508 1636 1896 LN của CĐ Công ty mẹ 2278 2667 2150 2940 3410

    Đầu tư dài hạn khác 1284 1179 1144 1111 759 EPS 3556 4161 3354 4588 4864

    DP giảm giá đầu tư -505 -454 -489 -450 -463 LCTT gián tiếp 2011 2012 2013 2014 2015

Tài sản dài hạn khác 1357 1166 1313 1355 1142 Lãi trước thuế 2996 3648 3278 3918 4470

    Trả trước dài hạn 1304 1117 1163 1109 626     Khấu hao TSCĐ 503 510 522 583 635

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 16571 17725 19399 21674 21572     Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư 7 -641 -302 -328 -820

NỢ PHẢI TRẢ 6146 6367 8616 8691 7507     Chi phí lãi vay -377 221 150 107 77

Nợ ngắn hạn 4615 4756 7172 7560 6760     Thu lãi và cổ tức -27 -27 -370 -353 0

    Phải trả người bán 1523 1440 1855 1792 1558 Lãi/lỗ trước những thay đổi vlđ 3171 3632 3375 3876 4385

    Vay ngắn hạn 137 210 466 437 1052     Tăng/giảm các khoản phải thu -190 -129 117 29 -105

Nợ dài hạn 1531 1611 1443 1131 748     Tăng/giảm hàng tồn kho -319 34 -499 -178 -85

    Vay dài hạn 1387 1445 1204 912 610     Tăng/giảm các khoản phải trả 1006 -354 1185 538 -775

VỐN CHỦ SỞ HỮU 9533 10563 10037 12204 14065     Chi phí lãi vay đã trả -250 -228 -135 -134 -80

Vốn và các quỹ 9533 10563 10037 12204 14065     Thuế TNDN đã trả -763 -767 -921 -1058 -1212

    Vốn góp 6413 6413 6413 6413 6413     Tiền chi khác từ các HĐKD -150 -5 -238 -288 -244

        Cổ phiếu phổ thông 6413 6413 6413 6413 6413 LC tiền tệ ròng từ các HĐSXKD 2394 2395 2911 2849 2158

    Quỹ đầu tư và phát triển 247 279 324 358 1100     Tiền mua TSCĐ và TSDH khác -816 -424 -762 -956 -309

    Quỹ dự phòng tài chính 349 474 592 708 0     Tiền cho vay -404 -1280 -137 -1665 -474

    Lãi chưa phân phối 2512 3386 2728 4742 5558     Tiền thu từ cho vay 213 30 0 0 569

LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ 892 795 746 780 5558     Đầu tư vào các DN khác -16 -76 -23 -20 -118

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 16571 17725 19399 21674 21572     Cổ tức và tiền lãi nhận được 629 653 356 574 645

LC tiền tệ ròng từ HĐĐT -353 -971 -495 -1951 383

    Tiền thu được các khoản đi vay 554 422 1403 2044 2905

    Tiển trả các khoản đi vay -698 -234 -1395 -2365 -2593

    Cổ tức đã trả -2016 -1359 -2238 -609 -1679

LC tiền tệ từ hoạt động tài chính -2160 -1172 -2230 -930 -1359

LC tiền thuần trong kỳ -119 251 187 -32 1181

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1530 1411 1662 1849 6755

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1411 1662 1849 1817 7936
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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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