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CTCP SỮA VIỆT NAM (VNM) – BÁO CÁO LẦN ĐẦU 

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

VND123.600 VND155.600 3,35% MUA Hàng tiêu dùng 
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Cổ phiếu hàng đầu phục hồi vị thế  

Thị trường sữa nội địa phục hồi là động lực tăng trưởng chính. Báo cáo 

của Kantar World Panel cho thấy doanh số tiêu dùng sữa trong nước đã phục 
hồi tích cực trong 6T2019 ở cả 2 khu vực thành thị (+6,8% yoy) và nông thôn 
(+14,7% yoy) sau khi sụt giảm 2,7% về giá trị năm 2018. Diễn biến khả quan 
trên có thể là kết quả của việc các nhà sản xuất sữa đẩy mạnh chi tiêu cho 
hoạt động marketing và tăng cường giới thiệu sản phẩm mới trong nửa đầu 
năm 2019. Chúng tôi kỳ vọng giá trị tiêu thụ sữa nội địa sẽ tiếp tục tăng trưởng 
ở mức 7-9% mỗi năm trong giai đoạn 5 năm tới. 

Cải tiến sản phẩm và đa dạng hóa tập khách hàng vẫn là chìa khóa cho 
tăng trưởng. VNM tăng số lượng sản phẩm mới được ra mắt lên 15 trong 

6T2019 so với 6 trong cùng kỳ năm trước. Công ty cũng bắt đầu tập trung khai 
thác nhóm khác hàng thanh-thiếu niên và người trưởng thành bằng việc tung 
ra 3 nhãn hiệu mới (Myjoy, Happy và Power) đồng thời nâng hàm lượng sữa 
tươi, bổ sung mùi vị mới, thay đổi bao bì để sản phẩm phù hợp hơn với nhóm 
khách hàng này. 

Tín hiệu tích cực của thị trường nước ngoài đến từ Campuchia và Trung 
Quốc. Thị phần ước tính của VNM ở Campuchia khoảng 10% năm 2018 và 

dự phóng sẽ tăng lên 16% trong năm 2019 nhờ ít bị cạnh tranh. Bên cạnh đó, 
chúng tôi thấy rằng doanh số xuất khẩu của VNM có sự tiến triển rõ rệt từ sau 
khi Trung Quốc chấp thuận nhập khẩu sản phẩm sữa Việt Nam vào tháng 
4/2019. Doanh thu của VNM ở nước ngoài dự phóng tăng trưởng kép 15% 
trong giai đoạn 2019-21 nhờ tiềm năng của thị trường Trung Quốc. 

LNST năm 2019 dự phóng tăng 3,6% do thuế tăng, nhưng sẽ đạt mức 
tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2020-21. Biên LN gộp được dự báo 

sẽ tăng nhẹ 0,4 điểm phần trăm mỗi năm trong giai đoạn này nhờ tỉ lệ sản 
phẩm sữa tươi cao hơn mỗi năm và doanh thu xuất khẩu cao hơn. Do giai 
đoạn ưu đãi thuế của một số nhà máy đã hết, LNST năm 2019 dự báo sẽ tăng 
trưởng ở mức 3,6% do thuế suất TNDN cao hơn. 

Phát hành báo cáo lần đầu với khuyến nghị MUA và giá mục tiêu 155.600 
đồng. Cổ phiếu VNM hiện đang được giao dịch ở mức P/E 12 tháng là 20,8x, 

thấp hơn 19,8% so với P/E trung bình của các nhà sản xuất sữa trên thế giới 
và thấp hơn 18,1% so với P/E trung bình lịch sử 2 năm gần nhất. Chúng tôi 
tin rằng giá hiện tại của VNM hấp dẫn so với vị thế và tiềm năng của doanh 
nghiệp. Động lực tăng giá: tiêu thụ sữa nội địa tăng trưởng cao hơn kỳ vọng. 
Rủi ro giảm giá: giá sữa nguyên liệu thế giới tăng cao hơn kỳ vọng. 

Ngày 19/09/2019 

Nguyễn Tiến Đức 

duc.nguyentien2@vndirect.com.vn 

 

 

 

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 151.600 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 113.378 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 686.150 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 87.211 

Thị giá vốn (tỷ VND) 212.622 

SL CP đang lưu hành (tr) 1.750 

Free float (%) 33,4 

P/E trượt (x) 20,8 

P/B hiện tại (x) 7,5 

 

Cơ cấu sở hữu 

SCIC 36,0% 

F&N Dairy Investment Pte, Ltd 20,0% 

Platinum Victory Pte Ltd 10,6% 

Khác 33,4% 

Nguồn: VND RESEARCH 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-17A 12-18A 12-19E 12-20E

Doanh thu thuần (tỷ) 51.041 52.562 56.853 62.096

Tăng trưởng DT thuần 9,1% 3,0% 8,2% 9,2%

Biên lợi nhuận gộp 47,5% 46,8% 47,0% 47,5%

Biên EBITDA 21,5% 19,9% 19,6% 19,8%

LN ròng (tỷ) 10.261 10.184 10.710 11.773

Tăng trưởng LN ròng 9,8% 0,0% 4,0% 10,4%

FD EPS 5.296 5.336 5.819 6.424

BVPS 13.561 15.084 16.709 18.971

ROAE 44,8% 41,4% 39,4% 38,4%

 

 
 

87,00

92,00

97,00

102,00

107,00

112,00

117,00

100000,0

110000,0

120000,0

130000,0

140000,0

150000,0

160000,0

Giá điều chỉnh So với chỉ số VNIndex (Bên phải)

1

2

3

09-18 11-18 01-19 03-19 05-19 07-19

V
o

l t
r

file:///C:/Users/duc.nguyentien2/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 

 
 

 

 

Báo cáo Phân tích 

www.vndirect.com.vn  2 

DOANH NGHIỆP DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG VỚI SỰ TẬP TRUNG 

MẠNH MẼ VÀO CẢI TIẾN SẢN PHẨM  

Chiếm lĩnh thị phần ở tất cả các phân khúc quan trọng  

VNM ghi nhận DTT đạt tăng trưởng kép 11,2% trong giai đoạn 2013-
18 và trở thành doanh nghiệp thống trị thị trường sữa Việt Nam với thị 
phần 51,5% năm 2018. Theo Euromonitor, VNM là doanh nghiệp dẫn 
đầu ở cả bốn nhóm sản phẩm sữa chính, bao gồm sữa nước (42%), 
sữa chua (69%), sữa bột công thức (29%) và sữa đặc (81%). Trong 
năm 2018, thị trường sữa trong nước đóng góp 85% vào DT của VNM. 
Về cơ cấu DT theo sản phẩm, nhóm sữa nước chiếm tỷ trọng lớn nhất 
ở mức 36% DTT năm 2018, tiếp theo là sữa chua và sữa bột. 

Hình 1: Doanh thu của VNM vượt trội so với các đối thủ 
trong nước  

 Hình 2: Sữa nước là mảng sản phẩm đóng góp lớn nhất vào 
doanh thu của VNM năm 2018 

 

 

 
   Nguồn: VNM, internet     Nguồn: VNM, VND RESEARCH 

 

Hình 3: VNM có danh mục sản phẩm đa dạng với hơn 250 sản phẩm trong nhiều phân khúc giá  

 Sữa nước Sữa chua Sữa công thức trẻ em 
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Vinamilk 100% Organic từ sữa bò tươi 
Năm phát hành: 2016 

Giá: 61 Đồng/ml 

Sữa chua Hy Lạp Vinamilk 
Năm phát hành: 2018 

Giá: 85 Đồng/g 

Sữa bột Organic Gold 
Năm phát hành: 2019 

Giá: 795 Đồng/g 
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Vinamilk 100% từ sữa bò tươi 
Năm phát hành: 2007 

Giá: 40 Đồng/ml 

Sữa chua Vinamilk hoa quả 
Năm phát hành: 2010 

Giá: 67 Đồng/g 

Sữa bột Optimum Gold 
Năm phát hành: 2015 

Giá: 419 Đồng/g 
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Sữa uống từ sữa bột hoàn nguyên 
Năm phát hành: Trước năm 2000 

Giá: 28 Đồng/ml 

Sữa chua trắng Vinamilk 
Năm phát hành: Trước năm 2000 

Giá: 55 Đồng/g 

Sữa bột Dielac Alpha and Dielac Alpha Gold IQ 
Năm phát hành: 2005 
Giá: 200-300 Đồng/g 

Nguồn: VNM 

 

Sự đổi mới không ngừng là nhân tố cốt lõi đảm bảo cho vị thế 

dẫn đầu của VNM 

So với các đối thủ cùng ngành, VNM có công suất sản xuất lớn nhất 
(1,5 triệu tấn/năm) và mạng lưới phân phối rộng nhất (250.000 điểm 
bán hàng trên toàn quốc). Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sự đổi mới 
không ngừng mới là yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp duy trì vị thế dẫn 
đầu và tăng trưởng mạnh mẽ trong thập kỷ qua. Sự đổi mới của VNM 
được thể hiện ở hai khía cạnh: 1) công nghệ sản xuất tiên tiến hàng 
đầu, và 2) luôn luôn cải tiến và cập nhật. 

1) Dẫn đầu về công nghệ sản xuất để đảm bảo chất lượng sản 
phẩm và dành được sự tin tưởng của khách hàng 

VNM sở hữu hệ thống nhà máy sản xuất các sản phẩm sữa đạt chuẩn 
quốc tế, lớn nhất và tiên tiến nhất Việt Nam, bao gồm 13 nhà máy hiện 
đại được xây dựng bằng công nghệ mới nhất của Tetra Pak (một trong 
số đó nằm trong ba siêu nhà máy sữa duy nhất trên thế giới; tất cả 13 
nhà máy đều được chứng nhận đạt tiêu chuẩn FSSC 22000 bởi tổ 
chức Sáng kiến An toàn Thực phẩm Toàn cầu - GFSI và năm trong số 
đó đáp ứng tiêu chuẩn hữu cơ của EU); và 13 tổ hợp trang trại bò sữa 
(tất cả đều được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global GAP và một tổ 
hợp đạt tiêu chuẩn hữu cơ của EU). Trong những năm gần đây, VNM 
đã mời trẻ em, phụ huynh và học sinh (từ các trường tiểu học và trung 
học) đến thăm các nhà máy và trang trại hiện đại của mình. Chúng tôi 
cho rằng các hoạt động này đã tạo được niềm tin mạnh mẽ của khách 
hàng đối với các sản phẩm và thương hiệu của VNM. 

Hình 4: Nhà máy sữa MEGA của VNM là một trong 3 nhà máy 
sữa lớn nhất và hiện đại nhất trên thế giới. Nhà máy được 
tích hợp các công nghệ mới nhất của Tetra Pak. Khoảng 90% 
hoạt động trong nhà máy được thực hiện bởi robot. 

 Hình 5: Các trang trại bò sữa của VNM đều đạt chuẩn GLOBAL 
G.A.P và chuẩn Hữu Cơ của EU 

 

 

 
   Nguồn: VNM     Nguồn: VNM 
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2) Luôn luôn cải tiến và không ngừng đổi mới  

Mỗi sản phẩm của VNM đều được cập nhật thường xuyên về hương 
vị, kiểu dáng, bao bì hoặc thành phần trong 40 năm qua. Vì vậy, VNM 
sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng nhất tại Việt Nam với hơn 250 
sản phẩm đáp ứng hầu hết nhu cầu về các sản phẩm từ sữa cho mọi 
lứa tuổi và giới tính. Chúng tôi cho rằng danh mục sản phẩm luôn cập 
nhật của VNM là một lợi thế cạnh tranh riêng biệt vì khách hàng có thể 
dễ dàng tìm thấy sản phẩm đáp ứng nhu cầu của họ mà không phải 
chuyển sang các nhà sản xuất khác. 

GIAI ĐOẠN 2017-18, TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN BỊ TÁC ĐỘNG 

BỞI KHÓ KHĂN CỦA NGÀNH SỮA TRONG NƯỚC 

Tăng trưởng sản lượng tiêu thụ nội địa giảm xuống 1 chữ số 

Tốc độ tăng trưởng kép của sản lượng tiêu thụ nội địa trong giai đoạn 
2013-16 đạt 12,8% nhờ cầu trong nước luôn duy trì ở mức cao. Tuy 
nhiên, tốc độ tăng trưởng kép giảm xuống còn 8,4% trong năm 2017-
18 sau khi đạt mức đỉnh 18,5% vào năm 2016. Theo Kantar World 
Panel, sản lượng tiêu thụ sữa tại các khu vực thành thị ở Việt Nam 
(gồm 4 thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ) đã giảm 
tốc từ từ Q4/2016. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng doanh thu tiêu thụ 
trong nước của VNM giảm xuống còn 2,7% yoy trong năm 2018 mặc 
dù thị phần vẫn tăng thêm 1% mỗi năm trong giai đoạn 2017-2018. 

Chúng tôi cho rằng nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng thụ sữa ở 
Việt Nam chậm lại là do nó đã liên tục duy trì ở mức cao trong vài năm 
qua cùng với tỷ lệ sinh giảm ở khu vực thành thị và sự xuất hiện của 
các loại đồ uống mới như sữa thực vật hoặc trà sữa. Mặc dù doanh 
thu sữa tại các thành phố không tăng trưởng hay thậm chí tăng trưởng 
âm, chúng tôi nhận thấy khu vực nông thôn vẫn ghi nhận tăng trưởng 
tích cực ở mức hai chữ số. 

Hình 6: Tỷ lệ sinh thấp hơn ở các thành phố lớn có thể khiến cho tăng trưởng 
doanh thu từ các sản phẩm sữa tại khu vực thành thị sụt giảm trong năm 2018 

 
   Nguồn: GSO 
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Hình 7: Tăng trưởng sản lượng tiêu thụ trong nước của VNM 
giảm tốc từ năm 2017  

 Hình 8: Nhu cầu về sữa ở Việt Nam mất đà tăng trưởng từ 
Q4/2016  

 

 

 

   Nguồn: VNM, VND RESEARCH     Nguồn: VNM, Kantar World Panel 

Chúng tôi nhận thấy tăng trưởng của VNM tương tự với trường hợp 
của Công ty Sữa Inner Mongolia Yili (Yili). Yili là nhà sản xuất sữa lớn 
nhất Trung Quốc với thị phần 29% vào cuối năm 2018. Tăng trưởng 
sản lượng tiêu thụ của doanh nghiệp giảm tốc trong năm 2015-2016 
do nhu cầu tiêu thụ ở Trung Quốc sụt giảm. Theo Leading IR.com, 
tăng trưởng tiêu thụ sữa giảm tốc ở quốc gia đông dân nhất thế giới 
là do tình trạng sắp bão hòa tại các thành phố cấp 1 và cấp 2 với lượng 
tiêu thụ sữa bình quân đầu người đạt 48kg/người. 

Tuy nhiên, Yili đã tìm cách phục hồi doanh thu trong năm 2017 và đạt 
mức tăng trưởng 12,2% mỗi năm trước khi tăng lên 17,0% trong năm 
2018 nhờ thực hiện nhiều giải pháp khác nhau bao gồm ra mắt sản 
phẩm mới, cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như mở rộng mạng 
lưới bán lẻ ở các đô thị cấp thấp và khu vực nông thôn. 

Thị trường sữa Trung Quốc phục hồi vào năm 2018 nhờ ra mắt thêm 
sản phẩm mới và tỷ lệ sinh gia tăng. Trung Quốc và Việt Nam có nhiều 
sự tương đồng trong hành vi tiêu dùng sữa và các sản phẩm từ sữa, 
nên chúng tôi kỳ vọng thị trường sữa Việt Nam sẽ đi theo xu hướng 
tương tự với Trung Quốc và doanh thu của VNM sẽ phục hồi từ năm 
2019. 

Hình 9: Tăng trưởng doanh thu của Yili giảm tốc trong giai đoạn 2015-16 nhưng 
phục hồi trở lại từ năm 2017 

 
   Nguồn: Bloomberg 
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Nhóm sản phẩm sữa nước: Vị thế dẫn đầu vững chắc  

Sữa nước tiếp tục là nhóm sản phẩm mang lại doanh thu nhiều nhất 
cho VNM, chiếm 37% doanh thu năm 2018 và là nhóm sản phẩm có 
giá trị lớn nhất trong ngành sữa Việt Nam. Ước tính tiêu thụ sữa nước 
tại Việt Nam đã tăng 1,8% trong năm 2018, cao hơn so với mức tăng 
trưởng âm 2,7% của tổng tiêu thụ toàn ngành sữa do nhu cầu sụt giảm 
ở khu vực thành thị. 

Mặc dù vậy, doanh thu mảng sữa nước của VNM ước tính vẫn đạt 
3,2% năm 2018 với thị phần tăng 0,9% điểm phần trăm nhờ (1) các 
chiến dịch marketing hiệu quả đã giúp tăng sản lượng bán hàng 
khoảng 2,1% và 2) sản lượng sữa tươi cao hơn giúp giá bán bình 
quân tăng khoảng 2,0% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp ghi nhận sản 
lượng sữa tươi tăng 25% năm 2018 so với cùng kỳ nhờ đầu tư mạnh 
vào mở rộng trang trại, tăng quy mô đàn bò và cải thiện năng suất sữa 
của đàn bò. VNM đã đưa ra thị trường 2 sản phẩm mới nằm trong 
nhóm này trong năm vừa qua, bao gồm VNM 100% A2 (từ sữa bò 
tươi) và ADM GOLD vị chuối (từ sữa hoàn nguyên). Tuy nhiên chúng 
tôi tin rằng hai sản phẩm mới không đóng góp nhiều vào việc tăng 
doanh số bán của nhóm sản phẩm vì nhu cầu thấp. Thị phần sữa nước 
của VNM ước đạt 42,4% vào thời điểm cuối năm 2018. TH FOOD là 
đối thủ cạnh tranh lớn nhất của VNM ở khu vực thành thị và Friesland 
Campina Vietnam là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất ở khu vực nông 
thôn. 

Hình 10: Doanh thu mảng sữa nước của VNM năm 2018 tăng 
trưởng nhanh hơn so với ngành chủ yếu nhờ vào tăng trưởng 
sản lượng 

 Hình 11: Thị phần sữa nước của VNM tăng 0,9% điểm phần trăm 
lên 42,4% năm 2018 

 

 

 

   Nguồn: Euromonitor, VND RESEARCH     Nguồn: Euromonitor, VNM, VND RESEARCH 

Nhóm sản phẩm sữa chua: Sữa chua ăn gặp khó năm 2018 trong 
khi sữa chua uống vẫn tăng trưởng ở mức 2 con số 

VNM đã ra mắt 3 vị sữa chua mới trong năm 2018 nhằm tăng giá bán 
sản phẩm trung bình của sản phẩm sữa chua, bao gồm: sữa chua Hy 
Lạp, sữa chua nếp cẩm và sữa chua dứa có giá bán cao hơn từ 17% 
đến 54% so với sữa chua ăn truyền thống. Chúng tôi thấy rằng sữa 
chua nếp cẩm được thị trường đón nhận rất nồng nhiệt, tuy nhiên ước 
tính thị phần của VNM trong mảng sữa chua ăn vẫn giảm nhẹ 0,5% 
điểm phần trăm xuống 85% do tình trạng cạnh tranh gia tăng. Kết quả, 
chúng tôi tin rằng tăng trưởng của dòng sản phẩm sữa chua ăn của 
VNM trong năm 2018 đạt khoảng 1,7% so với cùng kỳ, thấp hơn mức 
tăng ước tính 3% của toàn nhóm sữa chua. 

Mặt khác, tăng trưởng doanh thu ước tính của dòng sản phẩm sữa 
chua uống cũng chậm lại, tuy nhiên vẫn đạt mức 12% so với cùng kỳ 
(-8,3 điểm phần trăm) nhờ vào nhu cầu các sản phẩm sữa lợi khuẩn 

Title:

Source:

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

VNM, 42,4%

Friesland Campina 
Vietnam, 19,9%

TH Food Chain, 
10,9%

Vinasoy, 8,3%

Khác, 18,5%
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(Probiotics) dưới nhãn hiệu Probi. Sữa chua uống Probi được trẻ em 
và phụ nữ rất ưa thích nhờ vào vị chua nhẹ, thanh mát và tốt cho sức 
khỏe. Vì vậy, chúng tôi ước tính thị phần sữa chua uống của VNM 
năm 2018 tăng khoảng 1,8 điểm phần trăm lên 37,7% 

Hình 12: Doanh thu ước tính nhóm sữa chua của VNM tăng 
trưởng 3,8% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ vào dòng sản phẩm 
sữa chua uống 

 Hình 13: VNM hiện nắm khoảng 69% thị phần sữa chua tại Việt 
Nam, với 3 nhãn hiệu là Vinamilk, Susu và Probi 

 

 

 

   Nguồn: Euromonitor, VNM, VND RESEARCH     Nguồn: Euromonitor, VNM, VND RESEARCH 

 

Nhóm sản phẩm sữa bột: Doanh thu 2018 tăng trưởng 3,9%. Bột 
ăn dặm là động lực tăng trưởng chính 

Sữa công thức là dòng sản phẩm chính của nhóm này, mang lại 
khoảng 78% doanh thu của nhóm. Chúng tôi tin rằng doanh thu sữa 
công thức của VNM chỉ tăng khoảng 1,3% yoy năm 2018 (giảm 7,3% 
so với cùng kỳ) đạt 7.215 tỷ đồng do áp lực cạnh tranh, tỉ lệ sinh thấp 
ở khu vực thành thị và tình trạng thị trường tiệm cận mức bão hòa. 
Cần lưu ý rằng doanh thu sữa bột công thức cho trẻ em đã tăng trưởng 
chậm hơn so với các nhóm sản phẩm khác trong nhiều năm do các 
chương trình khuyến khích nuôi trẻ sơ sinh bằng sữa mẹ của chính 
phủ và các tổ chức quốc tế. Năm 2018, VNM chỉ bổ sung 1 hương vị 
mới (vị cam) cho 1 sản phẩm (Optimum Mama Gold cho phụ nữ mang 
thai và đang cho con bú). Chúng tôi tin rằng việc bổ sung hương vị 
mới cho sản phẩm này không mang lại kết quả lớn vì các khách hàng 
chủ yếu vẫn ưa dùng hương vị Vani truyền thống. 

Tăng trưởng doanh thu của dòng sản phẩm bột ăn dặm cho trẻ em 
dưới thương hiệu Ridielac ước tính vẫn tiếp tục tăng lên 13,1% yoy 
(+1,0% pts) trong năm 2018 nhờ vào việc giới thiệu các sản phẩm 
mới, quy cách đóng gói mới và việc ngày càng nhiều các bà mẹ chọn 
sử dụng bột ăn dặm đóng gói thay vì nấu tại nhà. Các bà mẹ chọn 
dùng sản phẩm bột ăn dặm của VNM vì tin tưởng vào chất lượng sản 
phẩm, giá cả phải chăng và dễ dàng mua được nhờ hệ thống phân 
phối rộng của VNM. Trong năm 2018, VNM đã bổ sung 4 vị mới cho 
nhóm sản phẩm này và được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt. 

  

Title:
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Hình 14: Bột ăn dặm là động lực tăng trưởng chính của nhóm 
sữa bột năm 2018 

 Hình 15: VNM là nhà sản xuất sữa bột lớn nhất Việt Nam năm 
2018, tuy nhiên các nhà sản xuất khác đang theo sát 

 

 

 

   Nguồn: Euromonitor, VNM, VND RESEARCH     Nguồn: Euromonitor, VNM, VND RESEARCH 

Việc buộc phải ngừng bán hàng sang thị trường Trung Đông 

cũng cản trở tăng trưởng doanh thu giai đoạn 2017-18 

Bất ổn chính trị đã buộc VNM phải tạm ngừng xuất khẩu sang thị 
trường Trung Đông từ năm 2017 (trong đó có Iraq là thị trường xuất 
khẩu truyền thống của VNM). Việc này đã khiến doanh thu của VNM 
ở nước ngoài giảm 14,1% yoy trong cùng kỳ (Doanh thu ở nước ngoài 
bao gồm doanh thu xuất khẩu và doanh thu của công ty con của VNM 
ở nước ngoài). Năm 2018, tăng trưởng doanh thu từ nước ngoài phục 
hồi nhẹ lên 4,6% yoy nhờ vào các thị trường mới, trong đó có 
Campuchia và Châu Phi. 

Hình 16: Việc buộc phải ngừng xuất khẩu qua thị trường Trung Đông khiến sự 
suy giảm tốc độ tăng trưởng doanh thu năm 2017 của VNM trở nên trầm trọng 
hơn. 

 
   Nguồn: VNM 

 

LỢI NHUẬN ĐƯỢC KỲ VỌNG TĂNG TRỞ LẠI TRONG GIAI ĐOẠN 

2019-21 NHỜ SỰ PHỤC HỒI CỦA THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA 

Kết quả kinh doanh khả quan 6T2019 gợi mở sự trở lại của ngành 

sữa 

Chúng tôi ước tính giá trị tiêu thụ sữa ở Việt Nam sẽ tăng 7,0% yoy 
năm 2019 sau khi sụt giảm 2,7% yoy trong năm trước đó. Thị trường 
sữa nội địa đã phục hồi mạnh hơn rất nhiều so với kỳ vọng trong 
6T2019 khi doanh thu bán các sản phẩm sữa tăng 6,8% yoy ở khu 
vực thành thị và 14,7% ở khu vực nông thôn theo công bố của Kantar 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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World Panel. Sự phục hồi mạnh mẽ này là kết quả của việc các nhà 
sản xuất tăng chi phí marketing đồng thời đưa ra nhiều sản phẩm mới 
hơn. Chi phí marketing/doanh thu của VNM đã được đẩy lên 18,0% 
(+0,3% điểm phần trăm) trong 6T2019 khiến tăng trưởng chi phí quảng 
cáo trong kỳ đạt 9,4% yoy. Vinasoy, nhà sản xuất sữa đậu nành số 1 
Việt Nam với thị phần ước tính đạt 76% năm 2018, cũng có mức chi 
tiêu cho marketing cao hơn 20,4% trong 6T2019 so với cùng kỳ, đồng 
thời làm mới toàn bộ các video quảng cáo trên truyền hình của mình. 
Chúng tôi không có số liệu về mức chi cho quảng cáo của TH FOOD 
CHAIN, song theo quan sát của chúng tôi thì tần suất quảng cáo trên 
truyền hình của nhà sản xuất này cũng nhiều hơn so với năm 2018.   

Hình 17: Doanh thu nội địa của VNM tăng trưởng trở lại trong 
6T2019 nhờ vào sự phục hồi của thị trường sữa nội địa 

 Hình 18: VNM tăng chi tiêu cho marketing trong 6T2019 để hỗ 
trợ bán hàng 

 

 

 
   Nguồn: VNM, Kantar World Panel     Nguồn: VNM 

VNM đã phát hành 15 sản phẩm mới trong 6T2019, cao hơn nhiều so 
với 6 sản phẩm mới của cùng kỳ năm trước. Công ty cũng mở rộng 
đối tượng khách hàng từ nhóm truyền thống (trẻ em dưới 8 tuổi, gia 
đình có trẻ em và người già) sang nhóm thanh thiếu niên và người 
trưởng thành bằng cách phát hành 4 thương hiệu sữa mới (Sữa nước 
My Joy, Trà sữa đóng chai Happy cho khách hàng thanh thiếu niên và 
sữa uống tăng lực POWER, sữa gạo Zori cho người trưởng thành), 
đồng thời VNM cũng bổ sung thêm nhiều hương vị mới cho nhóm sữa 
chua ăn dành cho người lớn. Lưu ý rằng năm 2018 chi tiêu cho sữa 
và các sản phẩm sữa của các gia đình không có trẻ nhỏ tăng tới 11,1% 
so với cùng kỳ, trong lúc đó tổng chi tiêu của tất cả các hộ gia đình 
cho sản phẩm sữa giảm 2,7% so với cùng kỳ. Chúng tôi nhận thấy 
VNM cũng gia tăng tỉ lệ các sản phẩm chứa ít đường hoặc không 
đường để phù hợp với nhóm khách hàng trưởng thành. 

Chúng tôi tin rằng những đổi mới trong chiến lược sản phẩm trong bối 
cảnh nhu cầu sản phẩm sữa trong nước phục hồi đã giúp doanh số 
bán hàng nội địa tăng tốc. Kết quả là doanh thu nội địa 6T2019 của 
VNM đã tăng 6,4% yoy. 
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Hình 19: VNM phát hành nhiều sản phẩm hơn trong 6T2019, mục tiêu là thanh thiếu niên và người trưởng thành 

 
   Nguồn: VNM 

Tăng trưởng khối lượng tiêu thụ sữa nước ước tính đạt 4,7% yoy 
năm 2019 nhờ nhu cầu thị trường phục hồi và các sản phẩm mới. 
Hai nhãn hiệu mới là MYJOY và POWER được kỳ vọng sẽ đóng góp 
1,5% vào tăng trưởng khối lượng. Giá bán trung bình sản phẩm dự 
phóng sẽ tăng khoảng 2,9% trong năm 2019 nhờ tỷ lệ các sản phẩm 
sữa tươi cao hơn (+4,6 điểm phần trăm lên 32,3%). Kết quả, chúng 
tôi dự phóng doanh thu từ sữa nước của VNM năm 2019 sẽ tăng 7,7% 
yoy. Nhóm sản phẩm sữa nước sẽ đóng góp 36,5% vào tổng doanh 
thu của VNM và đóng góp 33,9% vào tăng trưởng năm 2019. Trong 
giai đoạn 2019-21, tăng trưởng doanh thu dự phóng của nhóm sản 
phẩm này đạt tăng trưởng kép 10,4%. 

Tiêu dùng sữa và sản phẩm sữa nội địa được dự phóng đạt mức 

tăng trưởng kép 7-9% trong 5 năm tới 

Chương trình Sữa Học Đường Quốc Gia (SHĐ) sẽ thúc đẩy tăng 
trưởng tiêu thụ sữa trong dài hạn. SHĐ đã được các quốc gia trên thế 
giới thực hiện với mục tiêu chính là cải thiện sức khỏe và chiều cao 
của học sinh. Tuy vậy, nghiên cứu tác động của các chương trình sữa 
học đường cho thấy tiêu thụ sữa bình quân đầu người ở các quốc gia 
cũng tăng trong dài hạn nhờ vào việc công dân của các quốc gia được 
tạo thói quen sử dụng sữa và sản phẩm sữa từ nhỏ. Ví dụ, SHĐ của 
Trung Quốc được thực hiện từ năm 2000 đã thúc đẩy tiêu thụ sữa 
bình quân đầu người tăng từ 6,7kg lên mức 27,9kg vào năm 2014 
(Báo cáo của Tetra Pak). Ở Nhật Bản, SHĐ được thực hiện từ những 
năm 1960 đã giúp tiêu thụ sữa bình quân đầu người tăng từ 5kg lên 
70kg vào năm 2005 (Báo cáo của FAO). Chính phủ Việt Nam phê 
duyệt chương trình SHĐ năm 2016, tuy nhiên chương trình chỉ thực 
sự được thực hiện một cách mạnh mẽ từ Quý 4/2018 khi hai thành 
phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và Hồ Chí Minh bắt đầu phát động. 
Cuối năm 2018, SHĐ đang cung cấp sữa uống hàng ngày cho 3,5 
triệu học sinh tiểu học và mẫu giáo tại 11 tỉnh thành trên cả nước so 
với 1 triệu học sinh tại 8 tỉnh năm 2017. Chúng tôi kỳ vọng kết quả của 
chương trình SHĐ sẽ đạt được tiến độ của chính phủ Việt Nam đề ra, 
đó là sẽ có 9,6 triệu/ tổng số 13,7 triệu trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo và 
tiểu học được uống sữa hàng ngày vào năm 2020. Sau đó, chúng tôi 
tin rằng chương trình SHĐ sẽ tiếp tục được mở rộng sang đối tượng 
học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông như ở Trung Quốc 
và Nhật Bản. Chương trình SHĐ đươc kỳ vọng sẽ giúp lượng tiêu 
dùng sữa tại Việt Nam tăng khoảng 1-2% trong 5 năm tới. 

Sản phẩm phát hành 6T2019 Nhóm Khách hàng mục tiêu

Giá bán lẻ 

(VND/g)

Chênh lệch giá so với sản 

phẩm truyền thống

1 Sữa bột Orgainic Gold Sữa bột Trẻ em 0-6 tuổi 794           180%

2 Bột ăn dặm Optimum Sữa bột Trẻ em 1/2 - 4 tuổi 425           66%

3 Bột ăn dặm Organic Sữa bột Trẻ em 1/2 - 4 tuổi 600           135%

4 Bột ăn dặm Ridielac Cá hồi và thịt bò Sữa bột Trẻ em 1/2 - 4 tuổi 284           11%

5 Sữa nước MYJOY Sữa nước Thếu niên 37             4%

6 Sữa tăng lực POWER Sữa nước Người trưởng thành, thể thao 34             -5%

7 Sữa chua ăn hạt óc chó Sữa chua Phụ nữ 85             54%

8 Sữa chua uống Probi Dứa Sữa chua Trẻ em/phụ nữ 67             0%

9 Sữa chua uống Probi dưa lưới Sữa chua Trẻ em/phụ nữ 67             1%

10 Sữa chua uống Probi ít đường Sữa chua Trẻ em/phụ nữ 67             1%

11 Trà sữa HAPPY Sữa nước Thanh niên 41             13%

12 Sữa gạo rang ZORI Khác Phụ nữ 44             79%

13 Nước dừa COCO Khác Tất cả 33             33%

14 Sữa đậu nành hạt hạnh nhân Khác Phụ nữ 34             39%

15 Sữa đậu nành đậu đỏ Khác Phụ nữ 34             39%
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Hình 20: Chương trình Sữa học đường quốc gia sẽ làm tăng nhu cầu tiêu dùng 
sữa trong giai đoạn 2019-21 

 
   Nguồn: Bộ Giáo dục đào tạo, Chính phủ, VND RESEARCH 

Khoảng cách giữa mức sống của khu vực nông thôn và thành thị Việt 
Nam đang ngày càng được kéo gần lại trong 20 năm qua nhờ vào sự 
thu hẹp khoảng cách thu nhập bình quân và đô thị hóa. Do hiện tại, 
mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người ở khu vực nông thôn vẫn còn 
thấp hơn nhiều so với khu vực thành thị nên chúng tôi tin rằng sản 
lượng tiêu thụ sữa và các sản phẩm sữa ở khu vực nông thôn Việt 
Nam sẽ vẫn tăng trưởng nhanh ở mức 10-12% trong vòng 5 năm tới. 
Bên cạnh đó, tiêu thụ sữa ở khu vực thành thị được dự phóng sẽ tăng 
trưởng 5-6% về mặt sản lượng trong cùng giai đoạn. 

Hình 21: Tỷ lệ đô thị hóa tăng nhanh và khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và 
thành thị ở Việt Nam đang ngày càng thu hẹp 

 
   Nguồn: GSO 

Tựu chung, chúng tôi kỳ vọng sản lượng bán hàng nội địa của VNM 
sẽ tăng 5,0% yoy và giá bán sản phẩm bình quân tăng 2,0% yoy trong 
năm 2019 nhờ vào sự thay đổi của hỗn hợp sản phẩm. Trong giai 
đoạn 2019-2021, doanh thu nội địa của VNM được kỳ vọng sẽ đạt tốc 
độ tăng trưởng kép 8,2%. 

Doanh thu từ nước ngoài tăng trưởng khả quan nhờ thị trường 

Campuchia và Trung Quốc 

VNM sở hữu tổ hợp chăn nuôi và sản xuất sữa lớn nhất tại 
Campuchia. Tổ hợp này được khánh thành năm 2016 và doanh thu 
của nó đang tăng gấp đôi mỗi năm. Hiện tại, chúng tôi ước tính thị 
phần của VNM tại Campuchia khoảng 10% và được kỳ vọng sẽ tăng 
lên 16% trong năm 2019 vì mức độ cạnh tranh thấp. Do vậy, chúng tôi 
kỳ vọng doanh thu từ Campuchia sẽ tăng trưởng 60% yoy năm 2019 
đạt mức 1,5 nghìn tỷ và thị trường này sẽ đóng góp 1,0% vào mức 
tăng trưởng doanh thu thuần của VNM trong kỳ. 
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Chúng tôi thấy rằng doanh thu xuất khẩu của VNM đã bắt đầu tăng 
trưởng nhanh hơn từ sau khi Trung Quốc đồng ý nhập khẩu sản phẩm 
sữa của Việt Nam từ tháng 4/2019. Doanh nghiệp luôn đánh giá thị 
trường Trung Quốc là cực kỳ tiềm năng nhưng có rất nhiều hàng rào 
kỹ thuật nên đã chuẩn bị cho cơ hội này trong nhiều năm bằng việc 
nâng cấp toàn bộ nhà máy, trang trại lên chuẩn Global GAP và EU 
Organics. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu sữa lớn nhất thế giới 
với trị giá 3,4 tỷ USD năm 2018, chiếm 12,3% tổng giá trị nhập khẩu 
sữa toàn cầu. Chúng tôi ước tính giá trị xuất khẩu của VNM sẽ tăng 
15,0% yoy trong năm 2019, bằng với mức tăng trưởng xuất khẩu của 
VNM trong 6T2019 và đóng góp 14,8% vào tăng trưởng doanh thu 
thuần của VNM trong kỳ. Trong giai đoạn 2019-21, chúng tôi dự phóng 
doanh thu của VNM từ nước ngoài sẽ tăng 15% mỗi năm. 

Hình 22: Doanh thu từ thị trường Campuchia sẽ tiếp tục tăng 
nhanh trong giai đoạn 2019-21 

 Hình 23: Xâm nhập vào thị trường Trung Quốc sẽ giúp doanh 
thu xuất khẩu của VNM tăng trưởng khả quan trong giai đoạn 
2019-21 

 

 

 

   Nguồn: VNM, VND RESEARCH     Nguồn: VNM, VND RESEARCH 

Tăng trưởng lợi nhuận dự phóng của VNM sẽ ở mức 11,1% trong 

giai đoạn 2019-21 

Doanh thu thuần của VNM được dự báo sẽ tăng 8,2% yoy trong năm 
2019, chủ yếu nhờ vào sức tiêu thụ sữa mạnh hơn của thị trường 
trong nước. Biên lợi nhuận gộp và biên EBIT được kỳ vọng sẽ tăng 
nhẹ 0,1 điểm phần trăm trong năm nay nhưng biên lợi nhuận ròng sẽ 
bị giảm 0,8 điểm phần trăm xuống mức 18,7% do thuế suất thuế TNDN 
ở mức cao hơn. Năm 2019, một số nhà máy của VNM đã hết giai đoạn 
được ưu đãi thuế làm cho thuế suất TNDN tăng 0,9 điểm phần trăm 
lên 16,3%. Kết quả, lãi ròng của VNM dự phóng tăng trưởng 3,6% yoy 
trong năm 2019, đạt mức 10,7 nghìn tỷ đồng. 

Giai đoạn 2019-21, doanh thu thuần của VNM được kỳ vọng sẽ đạt 
mức tăng trưởng kép 9,7% nhờ vào sự phục hồi của thị trường nội 
địa, ra mắt các sản phẩm mới, giá bán sản phẩm trung bình cao hơn 
và kết quả kinh doanh khả quan từ thị trường nước ngoài. 
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Hình 24: Tăng trưởng lợi nhuận của VNM sẽ tăng tốc trong năm 2020-21 

 
   Nguồn: VNM, VND RESEARCH 

Biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện trong giai đoạn 2019-21 

Giá sữa bột trung bình thế giới được dự phóng sẽ tăng khoảng 7% 
trong năm 2019. Trong 6T2019, giá sữa bột thế giới (hàm lượng chất 
béo 26%) đã tăng 9% so với cùng kỳ do nguồn cung từ châu Âu giảm. 
Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng giá sữa bột trung bình sẽ chỉ tăng 
khoảng 7% trong năm nay vì giá sữa thường giảm vào Quý 4 hàng 
năm. Trong giai đoạn 2020-21, chúng tôi dự phóng giá sữa bột trung 
bình sẽ tăng khoảng 3% mỗi năm. 

Ngược lại với tác động bất lợi từ xu hướng giá sữa tăng, chúng tôi dự 
phóng biên lợi nhuận gộp của VNM sẽ cải thiện khoảng 0,4 điểm phần 
trăm mỗi năm trong giai đoạn 2019-21 nhờ vào việc kiểm soát tốt chi 
phí nguyên liệu thô, biên lợi nhuận tốt hơn của các sản phẩm mới, 
doanh thu xuất khẩu gia tăng, và biên lợi nhuận của công ty con ở 
nước ngoài được cải thiện. Biên lợi nhuận ròng trong cùng giai đoạn 
sẽ tăng nhẹ khoảng 0,2 điểm phần trăm mỗi năm, đạt 19,2% trong 
năm 2021 giúp VNM đạt tốc độ tăng trưởng kép của lợi nhuận ròng 
11,7% trong giai đoạn 2019-21 

Hình 25: Giá sữa bột nguyên kem thế giới tăng 7% trong năm 2019  Hình 26: Biên lợi nhuận gộp của VNM dự phóng sẽ cải thiện 
trong giai đoạn 2019-21, bất chấp xu hướng tăng của giá sữa 
thế giới 

 

 

 

   Nguồn: globaldailytrade     Nguồn: VNM, VND RESEARCH 
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Sẽ khó để VNM có thể nâng tỷ lệ sở hữu ở GTN lên 100%. GTN 
FOODS (HOSE GTN) là chủ sở hữu thương hiệu Sữa Mộc Châu với 
thị phần nội địa ước tính 0,6% trong năm 2018. VNM công bố kế hoạch 
chào mua công khai 49% cổ phần của GTN đầu năm 2019 và đã mua 
thành công 41% cổ phần của công ty này (Theo BCTC Q2 năm 2019). 
Chúng tôi tin rằng mục tiêu của VNM là tăng tỷ lệ sở hữu tại GTN lên 
100% nhằm toàn quyền kiểm soát khu vực đất trang trại của GTN tại 
khu vực Mộc Châu để phát triển các trang trại sữa chất lượng cao. 
Mặc dù vậy, động thái hiện tại cho thấy các cổ đông lớn và HĐQT của 
GTN không ủng hộ VNM tăng tỷ lệ sở hữu. Do đó, chúng tôi chỉ giả 
định VNM sẽ giữ tỷ lệ sở hữu ở GTN là 41% trong mô hình dự phóng. 

Hình 27: Dự phóng KQKD của VNM giai đoạn 2019-21  

 
   Nguồn: VND RESEARCH 

 

ĐỊNH GIÁ 

Chúng tôi phát hành báo cáo định giá lần đầu với khuyến nghị MUA 
và mức giá mục tiêu 155.600 đồng/cp. Chúng tôi đánh giá cao vị thế 
hàng đầu của VNM trong ngành sữa Việt Nam nhờ vào thương hiệu 
mạnh, hệ thống phân phối rộng khắp và đội ngũ lãnh đạo dày dặn kinh 
nghiệm. Giá mục tiêu trong 12 tháng tới được xác định bằng trung 
bình giữa hai phương pháp DCF (WACC 9,9%, LTG 5%) và P/E 
(25,9x FY20F). 

Hình 28: Tóm tắt định giá 

 
   Nguồn: VND RESEARCH 

 

  

Đơn vị Tỷ VND 2018 2019F 2020F 2021F

Doanh thu thuần 52.562             57.093         62.588         68.717         

% yoy 3,0% 8,6% 9,6% 9,8%

Sữa nước 3,2% 7,7% 10,4% 10,5%

Sữa chua 2,0% 8,5% 8,5% 8,5%

Sữa bột 3,9% 6,0% 6,0% 6,0%

Sữa đặc 0,6% 5,0% 5,0% 5,0%

Khác 0,9% 3,0% 3,0% 3,0%

Doanh thu từ nước ngoài 4,6% 18,1% 17,3% 17,3%

Lợi nhuận gộp 24.611             26.748         29.590         32.780         

Biên LNG 46,8% 46,9% 47,3% 47,7%

Chi phí quản lý và bán hàng (13.399)            (14.736)        (16.226)        (17.869)        

% CPQL&BH/Doanh thu -25,5% -25,8% -25,9% -26,0%

EBIT 11.212             12.012         13.364         14.911         

EBIT margin 21,3% 21,0% 21,4% 21,7%

%yoy -1,9% 7,1% 11,3% 11,6%

LNST 10.301             10.668         11.778         13.160         

Biên LNST 19,6% 18,7% 18,8% 19,2%

%yoy 0,0% 3,6% 10,4% 11,7%

Phương pháp  Giá  Tỷ trọng  Giá theo thỉ trọng 

FCFF 144.748          50% 72.374                                

P/E 166.635          50% 83.317                                

Giá mục tiêu 155.691                               
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Phương pháp P/E: Chúng tôi định giá VNM bằng cách áp dụng hệ số 
P/E 25,9x, là trung bình của các nhà sản xuất sữa quốc tế, với mức 
EPS dự phóng năm 2020 là 6.425 đồng/cp.  

Hình 29: Phương pháp định giá P/E 

 
   Nguồn: VND RESEARCH 

Phương pháp chiết khấu dòng tiền (FCFF): Mô hình chiết khấu 
dòng tiền giai đoạn 10 năm cho ra kết quả giá trị nội tại của cổ phiếu 
VNM là 144.748 đồng/cổ phiếu, với chi phí vốn bình quân 9,9% và tốc 
độ tăng trưởng dài hạn 5%. 

Hình 30: Mô hình chiết khấu dòng tiền (FCFF) 

 
   Nguồn: VND RESEARCH 

 

Hình 31: Chiết khấu dòng tiền 

 
   Nguồn: VND RESEARCH 

  

LNST phân bổ cho cổ đông hiện hữu năm 2020 (Tỷ VND) 11.189          

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (Triệu) 1.741            

EPS pha loãng 2020 (VND) 6.425            

P/E mục tiêu (x) 25,9                  

Giá trị kỳ vọng (VND/Cổ phiếu) 166.635         

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do (Tỷ đồng) 80.345                                  

Giá trị hiện tại của năm cuối mô hình (Tỷ đồng) 165.711                                

Giả trị doanh nghiệp (Tỷ đồng) 246.056                                

6.012                                    

Giá trị vốn CSH (Tỷ đồng) 252.068                                

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (Triệu CP) 1.741                                    

Giá trị nội tại của cổ phiếu (Đồng) 144.748                                

Chi phí vốn trung bình 9,9%

Chi phí vốn 10,9%

Tăng trưởng dài hạn 5,0%

Tổng nợ (Tỷ đồng)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

EBIT 12.012    13.364    14.911    16.272    17.806    19.628    21.554    23.168    24.987    27.040    

Khấu hao 1.713      1.911      2.118      2.323      2.523      2.740      2.978      3.238      3.521      3.827      

Đầu tư TSCĐ (3.196)     (3.504)     (3.847)     (3.506)     (3.835)     (4.209)     (4.611)     (5.001)     (5.433)     (5.913)     

Thay đổi vốn lưu động (1.905)     (527)       (39)         (170)       342        (200)       85          (191)       548        (227)       

Dòng tiền tự do 8.623      11.244    13.143    14.919    16.837    17.959    20.006    21.214    23.622    24.727    

Chi phí thuế (2.084)     (2.301)     (2.571)     (2.595)     (2.850)     (3.149)     (3.436)     (3.449)     (3.722)     (4.029)     

Dòng tiền tự do về doanh nghiệp 6.539      8.943      10.572    12.324    13.987    14.810    16.570    17.765    19.900    20.699    

Giá trị dòng tiền tại năm cuối 426.089  

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do 5.950      7.403      7.963      8.447      8.722      8.404      8.555      8.345      8.506      8.050      

Giá trị hiện tại của năm cuối mô hình 158.760  
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Hình 32: Bảng so sánh doanh nghiệp 

 
   Nguồn: Bloomberg, FiinPro 

 

 

  

Tên DN

Mã 

Bloomberg

Vốn hóa 

hiện tại 

(Triệu USD)

Tăng trưởng 

LNST 12T 

(%)

Tăng trưởng 

EPS 12T

(%)

ROA 12T

(%)

ROE 12T

(%)

Nợ/VCSH 

hiện tại (x) P/E 12T (x) P/B 12 T (x)

Danone SA BN FP 48.256        -4,1% -6,9% 5,3% 15,3% 1,1x 23,9x 3,2x

Inner Mongolia Yily 600887 CH 25.515        11,4% 11,4% 13,9% 27,1% 0,0x 26,8x 7,0x

Mengniu China 2319 HK 15.316        43,4% 32,6% 5,2% 14,2% 0,4x 30,4x 4,1x

Meiji Holdings 2269 JP 10.967        -3,4% -15,2% 6,1% 11,6% 0,3x 19,0x 9,2x

A2 Milk Co A2M AU 6.813          47,0% 37,7% 33,7% 42,8% 0,0x 36,7x 13,4x

Calbee INC 2229 JP 4.123          1,1% 0,7% 10,2% 13,5% 0,1x 22,9x 3,0x

Morinaga Milk 

industry 2264 JT 1.977          18,1% 8,2% 3,3% 8,7% 0,6x 14,8x 1,3x

Bright Dairy Co 600597 CH 1.927          -36,9% 10,8% 2,2% 6,8% 0,7x 36,5x 9,6x

Megmilk Snow Brand 2270 JT 1.652          -16,2% 13,4% 3,1% 7,0% 0,4x 15,3x 1,0x

Dutch Lady Milk 

industry BHD DLM MK 922             -2,4% -44,0% 29,2% 103,6% 0,1x 33,2x 30,8x

Trung Bình 11.747        5,8% 4,9% 11,2% 25,1% 0,4x 25,9x 8,3x

Công ty Sữa Việt 

Nam VNM VN 9.192          7,6% 7,6% 27,6% 35,0% 0,1x 20,8x 7,5x
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-1,250%

1,875%

5,0%

8,900

10,900

12,900

14,900

16,900

18,900

20,900

22,900

24,900

01-16A 07-16A 01-17A 07-17A 01-18A 07-18A 01-19E 07-19E

Rolling P/E (x) (lhs) Tăng trưởng EPS (rhs)

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

38,0%

40,0%

42,0%

44,0%

46,0%

3,500

4,500

5,500

6,500

7,500

8,500

9,500

10,500

11,500

01-16A 07-16A 01-17A 07-17A 01-18A 07-18A 01-19E 07-19E

Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

Doanh thu thuần 52.562 56.853 62.096

Giá vốn hàng bán (27.951) (30.112) (32.629)

Chi phí quản lý DN (1.133) (1.226) (1.339)

Chi phí bán hàng (12.266) (13.452) (14.753)

LN hoạt động thuần 11.212 12.064 13.375

EBITDA thuần 9.586 10.349 11.459

Chi phí khấu hao 1.627 1.715 1.916

LN HĐ trước thuế & lãi vay 11.212 12.064 13.375

Thu nhập lãi 666 671 671

Chi phí tài chính (118) (130) (177)

Thu nhập ròng khác 269 190 207

TN từ các Cty LK & LD 22 30 34

LN trước thuế 12.052 12.825 14.111

Thuế (1.846) (2.093) (2.312)

Lợi ích cổ đông thiểu số (22) (23) (25)

LN ròng 10.184 10.710 11.773

Thu nhập trên vốn 10.184 10.710 11.773

Cổ tức phổ thông (7.838) (7.838) (7.838)

LN giữ lại 2.346 2.873 3.936

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

Tiền và tương đương tiền 1.523 1.706 1.997

Đầu tư ngắn hạn 8.674 7.675 8.383

Các khoản phải thu ngắn hạn 4.621 4.999 5.460

Hàng tồn kho 5.526 6.575 7.035

Các tài sản ngắn hạn khác 304 1.474 2.677

Tổng tài sản ngắn hạn 20.648 22.429 25.553

Tài sản cố định 14.234 15.248 16.280

Tổng đầu tư 1.069 2.812 2.612

Tài sản dài hạn khác 1.416 1.414 1.427

Tổng tài sản 37.366 41.903 45.872

Vay & nợ ngắn hạn 1.060 1.583 1.689

Phải trả người bán 3.991 4.317 4.715

Nợ ngắn hạn khác 5.588 4.821 4.835

Tổng nợ ngắn hạn 10.640 10.721 11.239

Vay & nợ dài hạn 216 1.779 1.209

Các khoản phải trả khác 239 259 283

Vốn điều lệ và 17.417 17.417 17.417

LN giữ lại 7.155 9.492 12.897

Vốn chủ sở hữu 25.781 28.654 32.650

Lợi ích cổ đông thiểu số 490 490 490

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 37.366 41.903 45.872

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-18A 12-19E 12-20E

LN trước thuế 12.052 12.825 14.111

Khấu hao 1.684 1.772 1.973

Thuế đã nộp (1.880) (2.093) (2.312)

Các khoản điều chỉnh khác (675) (704) (679)

Thay đổi VLĐ (3.040) (1.869) (448)

LC tiền thuần HĐKD 8.140 9.932 12.645

Đầu tư TSCĐ (3.186) (3.275) (3.528)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 94 87 62

Các khoản khác 1.398 (745) (508)

Thay đổi tài sản dài hạn khác 648 (64) (79)

LC tiền từ HĐĐT (1.045) (3.997) (4.052)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 0 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ (3) 0 0

Tiền vay ròng nhận được 724 2.087 (464)

Dòng tiền từ HĐTC khác (1) 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (7.256) (7.838) (7.838)

LC tiền thuần HĐTC (6.536) (5.751) (8.302)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 963 1.523 1.706

LC tiền thuần trong năm 559 184 291

Tiền & tương đương tiền cuối kì 1.523 1.706 1.997

Các chỉ số cơ bản

12-18A 12-19E 12-20E

Dupont

Biên LN ròng 19,4% 18,7% 18,8%

Vòng quay TS 1,46 1,44 1,43

ROAA 28,3% 26,9% 26,9%

Đòn bẩy tài chính 1,47 1,46 1,43

ROAE 41,4% 39,2% 38,5%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 23,5 23,5 23,5

Số ngày nắm giữ HTK 72,2 79,5 78,7

Số ngày phải trả tiền bán 52,1 52,1 52,7

Vòng quay TSCĐ 3,93 3,88 3,99

ROIC 37,0% 32,9% 32,8%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,94 2,09 2,27

Khả năng thanh toán nhanh 1,42 1,48 1,64

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,96 0,87 0,91

Vòng quay tiền 43,5 50,8 49,5

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 3,0% 8,6% 9,6%

Tăng trưởng LN từ HĐKD (1,9%) 7,1% 11,3%

Tăng trưởng LN ròng 0,0% 4,0% 10,4%

Tăng trưởng EPS 0,0% 4,0% 10,4%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 5.336 5.819 6.424

BVPS (VND) 15.084 16.709 18.971
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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. 

 

  
Trần Khánh Hiền - Phó Giám đốc Phân tích 
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Nguyễn Tiến Đức – Chuyên viên Phân tích 
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