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Nơi trú ẩn trong giông bão 

Tăng trưởng vững chắc trên tất cả các mảng. Doanh thu thuần 
(DTT) quý 4/2019 của VNM tăng trưởng 9,5% so với cùng kỳ, đạt 
14.239 tỷ đồng, nâng DTT cả năm 2019 lên 56.318 tỷ đồng (+7,1% so 
với cùng kỳ). Tính chung cả năm, DT nội địa tăng 6,3% so với cùng 
kỳ nhờ nhu cầu tiêu dùng sữa tăng trưởng tốt ở cả khu vực thành thị 
và nông thôn, đồng thời thị phần của VNM tăng 0,2 điểm phần trăm 
lên mức 61,2%. Bên cạnh đó, DT xuất khẩu tăng trưởng 14,8% so với 
cùng kỳ nhờ sự phục hồi của thị trường Trung Đông.   

LN ròng 2019 bám sát dự báo của chúng tôi. Năm 2019, biên LNG 
tăng 0,4 điểm phần trăm nhờ giá đường và giá sữa nguyên liệu thấp 
hơn cùng kỳ. Mặc dù vậy, thuế suất TNDN tăng và thu nhập khác giảm 
ảnh hưởng đến tăng trưởng LN ròng cả năm. Tính cho cả năm 2019, 
LN ròng tăng trưởng 3,5% so với cùng kỳ, đạt mức 10.527 tỷ đồng. 

LN ròng ước tính tăng 12,7%/năm trong giai đoạn 2020-21. Chúng 
tôi kỳ vọng LN ròng của VNM có thể ghi nhận tăng trưởng kép 12,7% 
trong giai đoạn hai năm tới trên cơ sở 1) nhu cầu tiêu thụ sữa nội địa 
tăng trưởng ổn định 8,0% mỗi năm về giá trị, 2) hợp nhất DT của GTN 
Foods sau khi thâu tóm doanh nghiệp này và 3) DT xuất khẩu dự 
phóng tăng 20% so với cùng kỳ nhờ sự phục hồi của thị trường Trung 
Đông và tiềm năng của thị trường Trung Quốc.  

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 155.600 đồng. Giá 
cổ phiếu VNM đã giảm ~10,5% so với thời điểm 22/01/2020 do tác 
động tiêu cực của dịch Covid-19 lên toàn thị trường. Chúng tôi nhận 
thấy tình hình kinh doanh của VNM chịu ảnh hưởng không đáng kể từ 
dịch bệnh này. Do vậy chúng tôi tin rằng đây là giai đoạn phù hợp để 
tích lũy cổ phiếu VNM, một cổ phiếu chất lượng tốt với tăng trưởng ổn 
định và đang được định giá thấp. Giá mục tiêu 12 tháng dựa trên sự 
kết hợp của phương pháp DCF (WACC 9,2%, chi phí vốn 14,1% và 
tăng trưởng dài hạn 3,5%) và P/E mục tiêu 24,6x áp dụng trên EPS 
dự phóng 2020. 

Động lực tăng giá gồm 1) Tiêu dùng sữa nội địa tăng trưởng mạnh 
hơn kỳ vọng, và 2) nhu cầu từ Trung Đông và Trung Quốc mạnh hơn 
so với kỳ vọng. Rủi ro giảm giá gồm 1) nhu cầu sữa nội địa yếu hơn 
kỳ vọng và 2) giá sữa nguyên liệu tăng cao hơn kỳ vọng. 

   

   

 

Ngày 26/02/2020 

Nguyễn Tiến Đức 

duc.nguyentien2@vndirect.com.vn 

 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 Dự phóng DT và LNST 2020 tăng tương 
ứng 3,8% và 2,9% so với dự báo cũ do 
phản ánh hợp nhất kết quả kinh doanh của 
GTN Foods. 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VND RESEARCH 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 151.600 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 105.000 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 940.367 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 109.380 

Thị giá vốn (tỷ VND) 186.676 

SL CP đang lưu hành (tr) 1.746 

Free float (%) 33,0 

P/E trượt (x) 19,5 

P/B hiện tại (x) 6,8 

 

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 

 

 

 

Tổng quan tài chính (VND) 12-18A 12-19A 12-20E 12-21E

Doanh thu thuần (tỷ) 52.562 56.318 64.955 71.492

Tăng trưởng DT thuần 3,0% 7,1% 15,3% 10,1%

Biên lợi nhuận gộp 46,8% 47,2% 46,7% 47,1%

Biên EBITDA 19,9% 19,5% 18,6% 18,7%

LN ròng (tỷ) 10.184 10.527 12.116 13.598

Tăng trưởng LN ròng (0,7%) 3,5% 14,5% 12,2%

EPS điều chỉnh 5.295 5.485 6.261 7.027

BVPS 15.084 17.070 17.955 21.262

ROAE 41,4% 38,3% 40,4% 40,5%
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Nhìn lại 2019: Thuế suất TNDN cao hơn ảnh hướng đến tăng 

trưởng lợi nhuận 

Tăng trưởng doanh thu nội địa phục hồi nhờ nhu cầu quay trở 
lại. Tiêu thụ sữa trong nước năm 2019 tăng trưởng trở lại một cách 
khả quan với mức 7,0% so với cùng kỳ ở 4 thành phố lớn nhất và 
15,5% so với cùng kỳ ở khu vực nông thôn (kết quả khảo sát của 
Kantar World Panel). Chúng tôi tin rằng sự phục hồi này là kết quả đến 
từ nỗ lực của các nhà sản xuất khi liên tục cải tiến sản phẩm đồng thời 
áp dụng các chiến lược marketing hiệu quả hơn. Với vị thế là nhà sản 
xuất số 1 trên thị trường, VNM đã tung ra 19 sản phẩm mới trong năm 
2019 (tăng 26% so với năm 2018). Trong đó phải kể đến nhóm sản 
phẩm ORGANIC GOLD gồm sữa công thức, sữa nước có nguồn gốc 
thuần tự nhiên và sữa công thức cao cấp YOKO GOLD với 100% 
nguyên liệu nhập khẩu từ Nhật Bản. Doanh thu trong nước cả năm 
2019 qua đó tăng 6,3% so với cùng kỳ (cao hơn nhiều so với mức 
tăng trưởng 2,7% so với cùng kỳ của năm 2018), đạt 47.555 tỷ đồng 
(đóng góp 84,4% tổng doanh thu). 

Xuất khẩu tăng tốc nhờ các thị trường truyền thống. Doanh thu 
xuất khẩu 2019 của VNM tăng 14,8% so với cùng kỳ, lên mức 5.175 
tỷ đồng sau khi năm 2018 chỉ đạt mức tăng trưởng 2,3% sv cùng kỳ. 
Doanh thu xuất khẩu đóng góp 9,2% vào tổng doanh thu 2019 của 
VNM. Lưu ý rằng giữa tháng 2/2020, Cơ quan chức năng Trung Quốc 
đã cấp phép xuất khẩu chính thức cho sản phẩm sữa đặc của VNM. 
Quá trình kiểm tra cấp phép xuất khẩu cho các sản phẩm khác của cơ 
quan chức năng Trung Quốc vẫn đang diễn ra do quy mô và số lượng 
nhà máy, trang trại lớn của VNM. Chúng tôi kỳ vọng giấy phép xuất 
khẩu của các sản phẩm còn lại sẽ được hoàn thành trong Q1/2020 và 
bắt đầu đóng góp vào doanh thu xuất khẩu trong quý 2/2020. 

Doanh thu các công ty con ở nước ngoài duy trì đà tăng trưởng. 
Angkor  Milk, công ty con của VNM ở Campuchia, là động lực tăng 
trưởng chính của mảng này khi doanh thu 2019 tăng 26,0% so với 
cùng kỳ, đạt 1.211 tỷ đồng với thị phần tăng từ 10% năm 2018 lên 
13% trong 2019. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh của Driffwood Dairy, 
công ty con tại California – Hoa Kỳ, chỉ ghi nhận mức tăng trưởng 
doanh thu 0,5% so với cùng kỳ, đạt 2.687 tỷ đồng. Doanh thu của 
nhóm công ty con của VNM ở nước ngoài ghi nhận mức tăng trưởng 
8,6% so với cùng kỳ trong năm 2019, nhỉnh hơn so với kết quả của 
năm trước đó.   

Thuế suất TNDN tăng làm giảm đà tăng LN ròng. Do một số nhà 
máy đã hết giai đoạn ưu đãi thuế, thuế suất hiệu dụng TNDN của VNM 
năm 2019 tăng 2,2 điểm phần trăm lên mức 17,5%. Mức thuế suất 
cao hơn đã làm biên LNST giảm 0,7 điểm phần trăm xuống 18,7%. LN 
ròng năm 2019 của VNM qua đó chỉ tăng 3,5% so với cùng kỳ, đạt 
10.527 tỷ đồng. 

Việc hợp nhất GTN Foods chưa ảnh hưởng đáng kể tới kết quả 
kinh doanh của VNM năm 2019. Ngày 19/12/2019, VNM thông báo 
hoàn tất thương vụ thâu tóm 75% cổ phần GTN Foods với tổng chi 
phí 3.460 tỷ đồng và đã hợp nhất kết quả kinh doanh của công ty con 
này vào báo cáo quý 4/2019. Mặc dù vậy, do thời gian chính thức 
được hợp nhất của GTN Foods trong năm 2019 rất ngắn nên tác động 
của sự kiện này lên số liệu KQKD của VNM là không đáng kể. GTN 
Foods là doanh nghiệp có tiếng trong ngành FMCG tại Việt Nam với 
DT và LNST (chưa kiểm toán) năm 2019 lần lượt là 3.000 tỷ đồng và 
13 tỷ đồng. GTN Foods sở hữu thương hiệu Sữa Mộc Châu với thị 
phần ước tính 1,0%~1,5% thị phần sữa toàn quốc (chủ yếu tiêu thụ ở 
Miền Bắc Việt Nam) và sở hữu khoảng 30.000 bò sữa tại khu vực cao 
nguyên Mộc Châu, Việt Nam. Chúng tôi tin rằng mục tiêu chính của 
VNM khi thâu tóm GTN Foods là vùng nguyên liệu Mộc Châu để phát 
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triển sữa bò tươi chất lượng cao theo định hướng chiến lược về mở 
rộng đàn bò sữa của VNM được thực hiện từ năm 2014. Thêm vào 
đó, chúng tôi tin rằng thương hiệu Sữa Mộc Châu có nhận diện thương 
hiệu tốt và là đối thủ đáng kể để cạnh tranh với TH Milk trong mảng 
sữa tươi.  

Hình 1: So sánh KQKD 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

   

LN ròng ước tính tăng trưởng kép 12,7% giai đoạn 2020-21 

Doanh thu nội địa tăng tốc trong giai đoạn 2020-21. Chúng tôi kỳ 
vọng nhu cầu các sản phẩm sữa trong nước tăng trưởng ổn định ở 
mức 8,0% mỗi năm trong giai đoạn 2 năm tới nhờ nhu cầu lớn của 
khu vực nông thôn. Doanh thu của thương hiệu gốc Vinamilk được dự 
phóng sẽ nương theo xu hướng của thị trường, tăng trưởng ở mức 
8,5% và 9,0% so với cùng kỳ lần lượt trong các năm 2020 và 2021 và 
đạt mức 59.806 tỷ vào năm 2021. Bên cạnh đó, việc hợp nhất doanh 
thu từ GTN sẽ bổ sung thêm 3.138 tỷ đồng vào doanh thu nội địa năm 
2020 và 3.565 tỷ đồng năm 2021. Nhờ đó tổng doanh thu nội địa năm 
2020 được dự phóng sẽ tăng mạnh 15,2% so với cùng kỳ, và tăng 
trưởng năm 2021 dự phóng sẽ đạt 9,2% so với cùng kỳ. Thị trường 
trong nước vẫn sẽ đóng vai trò chủ đạo trong tăng trưởng của VNM 
trong giai đoạn này. 

Xuất khẩu sẽ có bước đột phá trong giai đoạn 2020-21. Chúng tôi 
kỳ vọng DT xuất khẩu sẽ có mức tăng trưởng kép 19,0%/năm trong 
hai năm tới nhờ thị trường Trung Đông tiếp tục phục hồi, đồng thời 
giấy phép xuất khẩu của toàn bộ danh mục sản phẩm sang Trung 
Quốc sẽ được cấp trong nửa đầu năm 2020. Lưu ý rằng VNM đã nhận 

Tỷ đồng  Q4/19  Q4/18 

 So với 

cùng kỳ Năm 2019 Năm 2018

 So với 

cùng kỳ 

Dự 

phóng 

2019

 % so với 

dự 

phóng Bình luận

Thay đổi Thay đổi

Doanh thu 14.239    13.004    9,5% 56.318    52.562    7,1% 57.093    98,6%

Nội địa 11.735    10.850    8,2% 47.555    44.747    6,3% 47.866    99,3%

Cả năm 2019, giá bán sản phẩm trung bình tăng 2,0% so 

với cùng kỳ và sản lượng bán hàng tăng 4,3% so với 

cùng kỳ nhờ nhu cầu sữa nội địa cao hơn, đặc biệt là ở 

khu vực nông thôn (+15% so với cùng kỳ theo khảo sát 

của Kantar World Panel). Thị phần năm 2019 tăng 0,2% 

lên 61,2%

Công ty con ở nước ngoài 932         912         2,2% 3.588      3.305      8,6% 4.356      82,4%

Angkor Milk (công ty con tại Campuchia) là nhân tố chính 

đóng góp cho tăng trưởng của nhóm các công ty con tại 

nước ngoài năm 2019 nhờ thị phần tăng từ 10% lên 13%. 

Trong khi đó DT của Driffw ood milk đi ngang do đặc thù 

thị trường sữa tại California, Hoa Kỳ.

Xuất khẩu trực tiếp 1.572      1.242      26,6% 5.175      4.510      14,8% 4.871      106,3%
DT xuất khẩu 2019 tăng mạnh nhờ sự phục hồi của thị 

trường Trung Đông

Lợi nhuận gộp 6.680      6.163      8,4% 26.572    24.611    8,0% 26.748    99,3%

Biên LNG 46,9% 47,4% -0,5% pts 47,2% 46,8% 0,4% pts 46,9% 0,3% pts

Biên LNG 2019 cải thiện 0,4 điểm phần trăm nhờ tỷ lệ chi 

phí nguyên liệu/DT giảm 1.9 điểm phần trăm (Giá đường 

thấp hơn và giá sữa bột nguyên liệu giảm nhẹ so với cùng 

kỳ). 

Chi phí Quản lý và bán 

hàng
4.183      3.691      13,3% 14.390    13.399    7,4% 14.736    97,6%

% chi phí QL&BH/DT 29,4% 28,4% 1,0% pts 25,6% 25,5% 0,1% pts 25,8% -0,3% pts

EBIT 2.497      2.471      1,1% 12.182    11.212    8,7% 12.012    93,3%

Biên EBIT 17,5% 19,0% -1,5% pts 21,6% 21,3% 0,3% pts 21,0% 0,3% pts

LN khác 152         209         -27,3% 613         840         -27,0% 763         80%

% LN khác/DT 1,1% 1,6% -0,5% pts 1,1% 1,6% -0,5% pts 1,3% -0,2% pts

LN Trước thuế 2.649      2.680      -1,2% 12.796    12.052    6,2% 12.775    100,2%

Biên LNTT 18,6% 20,6% -2,0% pts 22,7% 22,9% -0,2% pts 22,4% 0,3% pts

Thuế TNDN 473         396         19,4% 2.241      1.846      21,4% 2.084      107,5%

Thuế suất TNDN 17,8% 14,8% 3,1% pts 17,5% 15,3% 2,2% pts 16,3% 1,2% pts

Năm 2019, một số nhà máy đã hết giai đoạn ưu đãi thuế 

do đó thuế suất TNDN tăng 2,2 điểm phần trăm so với năm 

trước.

LN ròng 2.299      2.269      1,3% 10.527    10.184    3,4% 10.690    98,5%

Biên LN ròng 16,1% 17,4% -1,3% pts 18,7% 19,4% -0,7% pts 18,7% 0,0% pts

EPS pha loãng (VND) 1.235      1.303      -5,2% 5.457      5.273      3,5% 5.374      98,5%
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được giấy phép xuất khẩu chính thức sản phẩm sữa đặc sang Trung 
Quốc từ ngày 19/02/2020. 

Dự phóng DT và LN ròng năm 2020 được điều chỉnh tăng lần lượt 
3,8% và 2,9% do hợp nhất GTN Foods. Chúng tôi kỳ vọng tổng 
doanh thu của VNM sẽ được bổ sung thêm 3.138 tỷ đồng năm 2020 
và 3.565 tỷ đồng năm 2021 từ việc hợp nhất GTN Foods. Mặt khác, 
do biên LNG của GTN năm 2019 là 15,8% đang thấp hơn rất nhiều so 
với VNM là 47,2%, việc hợp nhất sẽ làm biên LNG của VNM trong 
năm 2020 bị giảm nhẹ về 46,6% trước khi tăng trở lại vào năm 2021 
sau quá trình tái cấu trúc chi phí tại công ty con này. 

Hình 2: Dự báo kết quả kinh doanh giai đoạn 2020-22  

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Định giá 

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 155.600 đồng. Giá 
mục tiêu 12 tháng của chúng tôi được xác định trên cơ sở trung bình 
giữa phương pháp DCF (WACC 9,2%, chi phí vốn 14,1%, tăng trưởng 
dài hạn 3,5%) và P/E 24,6 lần áp dụng trên EPS dự phóng năm 2020. 
VNM đang được giao dịch ở mức P/E trượt là 19,5 lần, thấp hơn 
20,9% so với mức P/E trung bình của các nhà sản xuất sữa trong khu 
vực và thấp hơn 19,7% so với trung bình P/E 2 năm gần nhất. Với 
mức ROE là 35,5% cao hơn rất nhiều so với ROE trung bình ngành là 
12,9%, chúng tôi tin rằng giá hiện tại là rất hấp dẫn đối với một cổ 
phiếu vốn hóa lớn và có chất lượng tốt như VNM.  

Động lực tăng giá gồm 1) Tiêu dùng sữa nội địa tăng trưởng mạnh 
hơn kỳ vọng, và 2) nhu cầu từ Trung Đông và Trung Quốc mạnh hơn 
so với kỳ vọng. Rủi ro giảm giá gồm 1) nhu cầu sữa nội địa yếu hơn 
kỳ vọng và 2) giá sữa nguyên liệu tăng cao hơn kỳ vọng. 

  

Tỷ đồng 2019A 2020E 2021E 2022E

Doanh thu thuần 56.318       64.937       71.454       78.635       

% so với cùng kỳ 7,1% 15,3% 10,0% 9,2%

Nội địa 6,3% 15,2% 9,2% 9,2%

Xuất khẩu trực tiếp 14,8% 20,0% 18,0% 18,0%

Công ty con tại nước ngoài 8,6% 10,0% 9,5% 8,6%

LN gộp 26.572       30.347       33.672       37.344       

Biên LNG 47,2% 46,7% 47,1% 47,5%

Chi phí bán hàng và QLDN 14.390       16.323       17.956       19.755       

% chi phí BH&QLDN/DT 25,6% 25,1% 25,1% 25,1%

EBIT 12.182       14.024       15.716       17.589       

Biên EBIT 21,6% 21,6% 22,0% 22,4%

% so với cùng kỳ 8,7% 15,1% 12,1% 11,9%

LN ròng 10.527       12.116       13.598       15.289       

Biên LN ròng 18,7% 18,7% 19,0% 19,4%

% so với cùng kỳ 3,4% 15,1% 12,2% 12,4%

EPS pha loãng 5.457         6.261         7.027         7.900         

Tăng trưởng EPS pha loãng 3,5% 14,7% 12,2% 12,3%
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Hình 3: Định giá theo phương pháp DCF 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Hình 4: Định giá theo phương pháp P/E 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Hình 5: Tổng hợp định giá 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 6: Mô hình chiết khấu dòng tiền 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

  

Tỷ VND

Giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai          106.126 

Giá trị hiện tại của dòng tiền cuối kỳ 155.660         

Giá trị doanh nghiệp 261.786         

Nợ ròng 9.626            

Giá trị vốn 271.412         

Số lượng cổ phần đang lưu hành (Triệu CP) 1.742            

Giá trị vốn/CP (VND) 155.767         

WACC 9,2%

Chi phí vốn 4,1%

Tăng trưởng dài hạn 3,5%

                       12.116 

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 2020 (triệu) 1.742                         

EPS pha loãng 2020 (VND) 6.261                         

P/E trung bình của các nhà sản xuất sữa khu vực (lần) 24,6                          

Giá trị cổ phiếu 153.327                     

LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2020 (Tỷ đồng)

 Giá  Trọng số  Giá theo trọng số 

DCF 155.767            50% 77.883                  

P/E 153.985            50% 76.992                  

Giá trung bình 154.876                

Giá mục tiêu 155.600                

Phương pháp

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EBIT 14.024    15.716    17.589    20.325    21.554    22.852    24.222    25.673    27.208    28.825    

Khấu hao 2.968     3.390     3.846     4.341     4.846     5.385     5.958     6.462     6.903     7.384     

Đầu tư TSCĐ (4.279)    (4.052)    (4.853)    (4.877)    (5.219)    (5.584)    (5.975)    (4.702)    (5.031)    (5.384)    

Thay đổi vốn lưu động (20)         19          (71)         733        (89)         181        (120)       668        (92)         (111)       

Dòng tiền tự do 12.693    15.073    16.511    20.522    21.093    22.833    24.084    28.100    28.987    30.714    

Chi phí thuế (2.671)    (3.002)    (3.378)    (3.907)    (4.164)    (4.380)    (4.645)    (4.926)    (5.226)    (5.540)    

Dòng tiền tự do về doanh nghiệp 10.022    12.071    13.133    16.615    16.928    18.453    19.439    23.175    23.761    25.175    

Giá trị dòng tiền tại năm cuối 374.635  

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do 9.180     10.126    10.091    11.693    10.912    10.895    10.512    11.478    10.779    10.460    

Giá trị hiện tại của năm cuối mô hình 116.254  
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Hình 7: Bảng so sánh doanh nghiệp (Dữ liệu tại ngày 17/02/2020) 

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Bloomberg 

   

TTM 2020F TTM 2020F TTM 2020F TTM 2020F TTM 2020F

Inner Mongolia Yili 600887 CH KKN N/a 25.935       19,2% 8,5% 25,7 23,7 7,2 5,4 27,7% 23,2% 14,3% 13,3% 0,2

China Mengniu Dairy 2319 HK KKN N/a 15.074       32,8% -4,3% 29,4 23,3 3,9 3,3 14,2% 14,6% 5,2% 6,3% 0,4

Meiji Holdings 2269 JP KKN N/a 9.860         -12,7% 8,6% 19,6 15,7 1,9 1,8 9,7% 12,2% 5,9% 6,5% 0,2

Yakult Honsha Co 2267 JP KKN N/a 8.368         15,9% 7,7% 23,7 23,1 2,3 2,2 9,9% 10,1% 5,7% 6,8% 0,3

Bright Dairy 600597 CH KKN N/a 1.971         20,0% 12,0% 35,4 26,5 2,5 2,3 7,2% 9,1% 2,2% 3,9% 0,7

Morinaga Milk 

Industries
2264 JP KKN N/a 1.931         18,9% 41,9% 13,8 10,5 1,2 1,1 8,8% 11,2% 3,4% 5,3% 0,6

Trung bình 10.523       15,7% 12,4% 24,6 20,5 3,2 2,7 12,9% 13,4% 6,1% 7,0% 0,4

Trung vị 9.114         19,1% 8,5% 24,7 23,2 2,4 2,3 9,8% 11,7% 5,5% 6,4% 0,4

Công ty Sữa Việt Nam VNM VN KQ 155.600 7.985         3,6% 14,2% 19,5 24,8 6,8 8,7 35,5% 38,9% 25,8% 24,7% 0,2

Nhà sản xuất sữa

Mã 

Bloomberg KN

Giá mục 

tiêu 

(VND)

Vốn hóa 

(Tr USD)

Tăng trưởng EPS 

(%)
Nợ

/VCSH 

(lần)

ROE (%) ROA (%)P/E (x)  P/B (x) 
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VND RESEARCH 
 
 

 

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-19A 12-20E 12-21E

Doanh thu thuần 56.318 64.955 71.492

Giá vốn hàng bán (29.746) (34.603) (37.810)

Chi phí quản lý DN (1.396) (1.709) (1.883)

Chi phí bán hàng (12.993) (14.619) (16.083)

LN hoạt động thuần 12.182 14.024 15.716

EBITDA thuần 10.234 11.056 12.326

Chi phí khấu hao 1.948 2.968 3.390

LN HĐ trước thuế & lãi vay 12.182 14.024 15.716

Thu nhập lãi 807 1.074 1.149

Chi phí tài chính (187) (284) (214)

Thu nhập ròng khác (1) (2) (2)

TN từ các Cty LK & LD (6) 25 27

LN trước thuế 12.796 14.838 16.677

Thuế (2.241) (2.671) (3.002)

Lợi ích cổ đông thiểu số (27) (26) (29)

LN ròng 10.527 12.141 13.646

Thu nhập trên vốn 10.527 12.141 13.646

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

LN giữ lại 2.690 4.304 5.808

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-19A 12-20E 12-21E

Tiền và tương đương tiền 2.665 3.142 3.551

Đầu tư ngắn hạn 12.436 12.991 14.298

Các khoản phải thu ngắn hạn 4.442 5.711 6.286

Hàng tồn kho 4.983 6.616 7.175

Các tài sản ngắn hạn khác 134 245 269

Tổng tài sản ngắn hạn 24.660 28.705 31.579

Tài sản cố định 15.837 16.054 16.705

Tổng đầu tư 1.100 897 1.196

Tài sản dài hạn khác 3.133 3.177 3.028

Tổng tài sản 44.731 48.834 52.507

Vay & nợ ngắn hạn 5.351 3.960 1.504

Phải trả người bán 3.648 4.208 4.631

Nợ ngắn hạn khác 5.443 7.771 8.504

Tổng nợ ngắn hạn 14.443 15.939 14.640

Vay & nợ dài hạn 123 91 29

Các khoản phải trả khác 434 1.507 733

Vốn điều lệ và 17.417 17.417 17.417

LN giữ lại 7.875 10.965 15.409

Vốn chủ sở hữu 29.240 30.807 36.615

Lợi ích cổ đông thiểu số 491 490 490

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 44.731 48.834 52.507

Các chỉ số cơ bản

12-19A 12-20E 12-21E

Dupont

Biên LN ròng 18,7%       18,7%      19,1%      

Vòng quay TS 1,37          1,39         1,41         

ROAA 25,6%       26,0%      26,9%      

Đòn bẩy tài chính 1,49          1,56         1,50         

ROAE 38,3%       40,4%      40,5%      

Hiệu quả

Số ngày phải thu 22,5          23,5         23,5         

Số ngày nắm giữ HTK 61,1          70,0         69,3         

Số ngày phải trả tiền bán 44,8          44,5         44,7         

Vòng quay TSCĐ 3,75          4,07         4,36         

ROIC 29,9%       34,3%      35,3%      

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,7            1,8           2,2           

Khả năng thanh toán nhanh 1,4            1,4           1,7           

Khả năng thanh toán tiền mặt 1,0            1,0           1,2           

Vòng quay tiền 38,9          49,0         48,0         

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 7,1%         15,3%      10,1%      

Tăng trưởng LN từ HĐKD 8,7%         15,1%      12,1%      

Tăng trưởng LN ròng 3,5%         14,5%      12,2%      

Tăng trưởng EPS 3,5%         14,5%      12,2%      

Các chỉ số cơ bản

12-19E 12-20E 12-21E

Dupont

Biên LN ròng 18,7%       18,7%      19,1%      

Vòng quay TS 1,37          1,39         1,41         

ROAA 25,6%       26,0%      26,9%      

Đòn bẩy tài chính 1,49          1,56         1,50         

ROAE 38,3%       40,4%      40,5%      

Hiệu quả

Số ngày phải thu 22,5          23,5         23,5         

Số ngày nắm giữ HTK 61,1          70,0         69,3         

Số ngày phải trả tiền bán 44,8          44,5         44,7         

Vòng quay TSCĐ 3,75          4,07         4,36         

ROIC 29,9%       34,3%      35,3%      

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,7            1,8           2,2           

Khả năng thanh toán nhanh 1,4            1,4           1,7           

Khả năng thanh toán tiền mặt 1,0            1,0           1,2           

Vòng quay tiền 38,9          49,0         48,0         

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 7,1%         15,3%      10,1%      

Tăng trưởng LN từ HĐKD 8,7%         15,1%      12,1%      

Tăng trưởng LN ròng 3,4%         15,3%      12,4%      

Tăng trưởng EPS (5,3%)        15,3%      12,4%      
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

jfv 

 

 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch 
phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu 
rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 giajfv 

 

 

  
 

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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