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NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG  
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hóa (triệu USD) 323 

Giá trị vốn hóa (tỷ VND) 7.432 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 182 

Giá cao/thấp nhất trong 52 tuần (‘000 
VND) 47,4/20,1 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 1.430.062 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu USD) 2,59 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 59,59 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 25,67 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 0 

Tỷ lệ sở hữu BLĐ (%) N.a 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 
Thông tin cơ bản về công ty 

VHC là nhà xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam. Công 
ty đã tăng trưởng và trở thành nhà xuất khẩu hàng đầu 
Việt Nam từ năm 2010. Hoạt động kinh doanh chính 
của VHC là xuất khẩu cá tra phi lê đông lạnh và sản 
xuất các loại phụ phẩm và sản phẩm về cá. VHC là một 
trong số ít những công ty thủy sản Việt Nam có chuỗi 
cung ứng tích hợp sở hữu toàn bộ chuỗi giá trị từ nuôi 
trồng, sản xuất thức ăn thủy sản, chế biến, sản xuất cá 
đông lạnh và lưu trữ kho lạnh. Công ty tập trung mở 
rộng kinh doanh thủy sản bằng việc mua lại Công ty 
Xuất nhập khẩu Vạn Đức Tiền Giang. 

 

 
Quá trình phục hồi bắt đầu từ nửa cuối năm 2021 

Tóm tắt quan điểm đầu tư:  VHC công bố kết quả kinh doanh Q4/2020 thấp hơn dự kiến, chỉ 
hoàn thành 66% kế hoạch lợi nhuận ròng trong năm của công ty. Giá bán bình quân của cá 
tra trong tháng 12 hiện đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm 2020 so với sự kỳ vọng phục 
hồi trong Q3. Cả mảng xuất khẩu cá tra và wellness đều gặp khó khăn do nhu cầu yếu ở các 
thị trường xuất khẩu lớn, chi phí vận chuyển tăng và việc thắt chặt kiểm tra thủy sản tại các 
cảng biển Trung Quốc. Triển vọng kém khả quan dự kiến sẽ tiếp tục cho đến Q2/2021. Ngoài 
ra, kết quả cuối cùng của POR16 về thuế chống bán phá giá tiềm ẩn rủi ro cho VHC sau khi 
Mỹ miễn trừ gia hạn. Chúng tôi kỳ vọng sự phục hồi sẽ được phản ánh đầy đủ vào kết quả 
kinh doanh của VHC vào nửa cuối năm 2021, do đó chúng tôi hạ khyến nghị từ KHẢ QUAN 
xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG, với giá mục tiêu 1 năm là 43.600 đồng (+6,7% so với giá tại 
ngày 2/3/2021). 

Sự phục hồi nhẹ trong tháng 10 không thể bù đắp mức sụt giảm vào cuối năm 

VHC công bố doanh thu thuần đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (-10,5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận ròng 
đạt 153 tỷ đồng (-22,6% so với cùng kỳ) trong Q4/2020. Trong khi lợi nhuận ròng giảm, doanh 
thu trong quý vẫn cải thiện nhờ doanh thu tháng 10. VHC đạt kết quả khả hơn so với các công ty 
cùng ngành (ANV: -32%, IDI: -16% so với cùng kỳ) trong đó mảng chăm sóc sức khỏe (wellness) 
giúp doanh thu thuần không bị giảm thêm. Lũy kế cả năm 2020, VHC đạt 7 nghìn tỷ đồng doanh 
thu thuần (-10,5% so với cùng kỳ) và 705 tỷ đồng lợi nhuận ròng (-40,2% so với cùng kỳ), lần 
lượt hoàn thành 82% và 60% kế hoạch cả năm. Cả doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đều thấp 
hơn so với ước tính của SSI Research do kim ngạch xuất khẩu sang tất cả các thị trường đều thấp 
hơn ước tính. 

(tỷ đồng) 4Q20 4Q19 YoY 3Q20 QoQ 
% hoàn thành 

kế hoạch 
TSLN 

4Q20 4Q19 3Q20 2019 
Doanh thu thuần 1.944 2.171 -10,5% 1.800 8,0% 82%     

Lợi nhuận gộp 226 305 -25,9% 229 -1,4%   11,6% 14,1% 12,7% 19,5% 
Lợi nhuận hoạt 
động 

156 211 -25,9% 193 -19,1%  8,0% 9,7% 10,7% 16,4% 

EBIT 179 235 -24,0% 205 -12,7%   9,2% 10,8% 11,4% 17,4% 

EBITDA 229 279 -17,8% 260 -11,9%  11,8% 12,8% 14,5% 19,5% 
Lợi nhuận trước 
thuế 

171 223 -23,3% 196 -13,0%   8,8% 10,3% 10,9% 16,6% 

Lợi nhuận ròng 153 198 -22,6% 175 -12,7% 66% 7,9% 9,1% 9,7% 15,0% 
Lợi nhuận sau 
thuế thuộc về cổ 
đông công ty mẹ 

153 198 -22,6% 175 -12,7%   7,9% 9,1% 9,7% 15,0% 

Nguồn: VHC, SSI Research 

 

PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG - Giá mục tiêu 1 năm: 43.600 đồng/cp 
Giá hiện tại: 42.000 đồng/cp 

 

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSE) 
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Xuất khẩu cá tra trải qua 1 năm đầy khó khăn, do nhu cầu có độ nhạy cao với dịch Covid-19 

Theo VASEP, tổng giá trị xuất khẩu của cá tra giảm -25,5% so với cùng kỳ (-11,4% so với cùng kỳ trong năm 
2019) đạt 1,5 tỷ USD trong năm 2020. Nhu cầu ở tất cả các thi trường chính đều sụt giảm mạnh do chính sách 
giãn cách xã hội trên toàn quốc, cũng như việc thắt chặt kiểm soát thủy sản nhập khẩu ở các cảng biển Trung 
Quốc từ đầu tháng 11. Xuất khẩu sang Trung Quốc, thị trường nhập khẩu hàng đầu, giảm 22% so với cùng kỳ. Kế 
tiếp về quy mô thị trường là Mỹ và EU, các nước nhập khẩu cá tra của Việt Nam lần lượt giảm -14% và -31% so 
với cùng kỳ. Ngay cả khi hiệp định EVFTA có hiệu lực từ tháng 8/2020 với việc cắt giảm thuế (5,5% xuống 4,1% 
đối với cá tra), cũng không thể bù đắp cho mức sụt giảm nhu cầu ở EU. Xuất khẩu sang Anh (mặc dù chỉ chiếm 
3,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu) tăng ổn định trong cả năm (+30% so với cùng kỳ trong năm 2020). 

Kim ngạch xuất khẩu của VHC trong năm 2020 đạt 235 triệu USD (-17% so với cùng kỳ; 2019: -18,1% so với 
cùng kỳ) và chiếm tỷ trọng 2,8% trong tổng kim ngạch thủy sản của Việt Nam (2019: 3,33%). Giá bán bình quân 
ở Mỹ tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục là 2,46 USD/kg (giá bán bình quân trong năm 2020 là 2,74 USD/kg; -
24% so với cùng kỳ) trong khi giá cá nguyên liệu tăng khoảng 20.000 đồng – 22.000 đồng/kg trong Q4 (giá bình 
quân trong năm là 19.000 đồng/kg; -17% so với cùng kỳ). Điều này khiến tỷ suất lợi nhuận gộp của các công ty 
xuất khẩu cá tra đều bị ảnh hưởng. 

Cả mảng cá tra và wellness đều giảm mạnh trong tháng 12 

• Trong Q4, giá bán bình quân của cá tra phi lê đông lạnh tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong năm (bình 
quân giảm -14% so với cùng kỳ và -5% so với quý trước trong Q4). Mặt khác, giá cá nguyên liệu đã tăng trở 
lại từ tháng 10, bình quân tăng 7,9% so với cùng kỳ và +18% so với quý trước trong Q4. Do đó, chúng tôi 
điều chỉnh giảm ước tính doanh thu cá tra là -12% so với cùng kỳ trong Q4. Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng 
cá tra giảm xuống còn khoảng 4%, khiến tỷ suất lợi nhuận gộp tổng thể giảm xuống 11,6% - đây là mức thấp 
nhất kể từ năm 2015. 

• Mở rộng công suất mảng wellness (từ 2.000 tấn lên 3.500 tấn) kể từ tháng 10 trong khi điều kiện thị trường 
vẫn còn yếu, doanh thu mảng wellness vẫn tăng nhẹ 5% so với quý trước (nhưng giảm -9% so với cùng kỳ). 

• Cả mảng cá tra và wellness đều sụt giảm trong tháng 12 do: (i) việc giao hàng chậm do thiếu container và 
chi phí vận chuyển tăng; (ii) thắt chặt kiểm soát thủy sản nhập khẩu tại các cảng biển Trung Quốc; và (iii) 
các biến thể mới của SARS-CoV-2 khiến hầu hết các thị trường xuất khẩu chính đều tiến hành giãn cách xã 
hội kéo dài. Riêng trong tháng 12, doanh thu mảng cá tra và wellness lần lượt giảm -41% và -31% so với 
cùng kỳ, trong đó xuất khẩu sang Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề nhất (-52% so với cùng kỳ), tiếp theo là Trung 
Quốc (-35% so với cùng kỳ). 

• Trong Q4, VHC đạt 21 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động mua bán cổ phiếu. Nếu loại khoản thu nhập này, lợi 
nhuận trước thuế giảm -34% so với cùng kỳ.  
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Giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam: Các thị trường lớn Đơn giá xuất khẩu cá tra và cá nguyên liệu 

  

Nguồn: VASEP, SSI Research Nguồn: VASEP, NOAA Fisheries, SSI Research 

Kết quả sơ bộ POR16 về thuế chống bán phá giá ở mức 0,09 USD/kg đối với VHC và ANV 

Kết quả sơ bộ của POR16 có thể thay đổi khi nhận được kết quả cuối cùng, chúng tôi dự kiến sẽ được công bố 
trước tháng 4/2021. Sau khi hết thời hạn miễn giảm thuế chống bán phá giá do Mỹ áp đặt (kể từ năm 2014), VHC 
có thể phải chịu mức thuế chống bán phá giá là 0,09 USD/kg. Mặc dù mức này vẫn thấp hơn nhiều so với các đối 
thủ trong nước khác (2,39 USD/kg), nhưng việc ANV quay trở lại thị trường Mỹ vẫn là mối lo ngại đối với VHC do 
mức độ cạnh tranh ở thị trường này ngày càng cao (hiện tại chiếm tỷ trọng 32% trong tổng doanh thu của VHC), 
điều này có thể khiến giá bán bình quân giảm hơn nữa trong bối cảnh nhiều khó khăn như hiện tại. 

M&A và các dự án mới - Khai thác hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và phát triển thị trường trong nước 

• Gần đây, VHC đã mua 51,3% cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC) trị giá 370 tỷ 
đồng và SGC trở thành công ty con của VHC. Các sản phẩm chính của SGC bao gồm bánh phồng tôm và 
các sản phẩm gạo ở cả thị trường xuất khẩu (chủ yếu là Mỹ và EU) và thị trường trong nước. Tốc độ tăng 
trưởng kép (CAGR) về doanh thu và thu nhập ròng giai đoạn 2016-2020 lần lượt là 3,3% và 1,5%. VHC đã 
chi 370 tỷ đồng để mua cổ phần, tương ứng với P/E ước tính của chúng tôi là 24x. 

• VHC cũng đã thành lập một công ty hoàn toàn mới là Công ty TNHH Nông sản Thực phẩm Thành Ngọc (TNG 
Food) – VHC sở hữu 70% vốn điều lệ với giá 70 tỷ đồng tiền mặt (VHC dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% 
trong ngắn hạn). Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là chế biến nước ép trái cây và trái cây sấy khô 
- chủ yếu là thanh long để xuất khẩu (không cần đóng gói), cũng như phân phối cho các nhà hàng và siêu 
thị. 3 ha đất canh tác (gần nhà xưởng VHC Vĩnh Phước) sẽ được sử dụng trong khi nhà máy đang được xây 
dựng. Ban lãnh đạo cho rằng nếu hoạt động kinh doanh này thuận lợi, TNG Food có thể mua lại đất canh tác 
tại các tỉnh Long An và/hoặc Đồng Tháp. VHC kỳ vọng TNG Food sẽ đạt điểm hòa vốn trong vòng 3 năm, 
không ảnh hưởng lớn đến tổng doanh thu của VHC trong năm 2021. Thông tin chi tiết sẽ được công bố tại 
Đại hội cổ đông. 

• Một dự án FMCG khác với vốn đầu tư 500 tỷ đồng dự kiến sẽ triển khai trong năm 2021. Chúng tôi đang chờ 
ban lãnh đạo cung cấp thông tin chi tiết hơn về dự án này. 

• VHC dự kiến sẽ cho ra mắt 14 sản phẩm mới với thương hiệu mới là “Basa Master” dành cho các chuỗi siêu 
thị trong nước, nhằm giảm sự phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu. 

• Quan điểm của chúng tôi: Với việc mua lại SGC, VHC có thể tận dụng các kênh phân phối hiện có của SGC 
để phân phối các sản phẩm cá tra trên thị trường xuất khẩu; cũng như các sản phẩm mới “Basa Master” có 
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giá trị hơn tại các kênh bán hàng trong nước của SGC, phù hợp với kế hoạch phát triển thị trường trong nước 
của công ty. Chúng tôi cho rằng việc thành lập TNG Food cũng khá rủi ro, vì TNG Food khá khác biệt so với 
hoạt động kinh doanh cốt lõi của VHC - chưa kể đến việc VHC bắt đầu làm từ đầu. 

Triển vọng năm 2021 

• Tiếp tục thiếu hụt container vận chuyển, chi phí vận tải gia tăng và nhu cầu phục hồi yếu do dịch Covid-19 là 
những rủi ro chính đối với VHC trong Q1/2021. Theo VASEP, giá cước vận chuyển container sang EU tăng từ 
145% -276%, giá cước vận chuyển sang Mỹ tăng từ 14%-20% chỉ trong tháng 1/2021. Xuất khẩu cá tra của 
VHC tăng 30% so với cùng kỳ trong tháng1/2021 (cao hơn mức tăng của toàn ngành là 22% so với cùng kỳ) 
do tháng 1/2020 rơi vào kỳ nghỉ Tết. VASEP cũng ước tính xuất khẩu cá tra của Việt Nam trong tháng 2/2021 
giảm 17% so với cùng kỳ. 

• Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu đối với cá tra ở các thị trường xuất khẩu chính sẽ cải thiện từ nửa cuối 
năm 2021 nếu vắc xin Covid-19 có hiệu lực tại các thị trường này. Công suất bổ sung cho dây chuyền sản 
xuất mảng wellness có thể sẽ được sử dụng vào thời điểm đó để gia tăng tăng trưởng doanh thu và nâng cao 
tỷ suất lợi nhuận gộp tổng thể. 

Ước tính lợi nhuận và quan điểm đầu tư 

Chúng tôi điều chỉnh lại ước tính năm 2021 (doanh thu thuần và lợi nhuận ròng giảm lần lượt 1% và 12%), dựa 
trên kết quả kinh doanh thực tế trong năm 2020. Năm 2021, chúng tôi ước tính doanh thu thuần đạt 8,7 nghìn tỷ 
đồng (+23,8% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 946,2 tỷ đồng (+34,2% so với cùng kỳ). Đối với cá tra 
phi lê, chúng tôi ước tính doanh thu thuần tăng 30%, nhờ mức tăng 15% ở cả giá bán bình quân và sản lượng so 
với mức thấp trong năm 2020. Đối với sản phẩm wellness, chúng tôi ước tính doanh thu thuần tăng 46% so với 
cùng kỳ, với công suất hoạt động đạt 65% tổng công suất (3,5 nghìn tấn). Tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng 
wellness có thể cải thiện nhẹ, do chúng ước tính VHC có thể tăng nhẹ doanh số bán các sản phẩm cao cấp mới 
(nano-collagen và tripeptide). Tỷ suất lợi nhuận gộp có thể tăng lên 16% (2020: 14,8%). Ước tính năm 2021 của 
chúng tôi không tính đến thu nhập bất thường có thể có từ hoạt động mua bán cổ phiếu. 

(tỷ đồng) 2017 2018 2019 2020 2021F 
Doanh thu thuần 8.151 9.271 7.867 7.037 8.712 
Tăng trưởng doanh thu thuần 11,6% 13,7% -15,1% -10,5% 23,8% 
Lợi nhuận gộp 1.172 2.039 1.533 1.001 1.391 
Tỷ suất lợi nhuận gộp 14,4% 22,0% 19,5% 14,2% 16,0% 
Doanh thu hoạt động tài chính 58 137 251 233 154 
Chi phí hoạt động tài chính -89 -167 -90 -107 -99 
SG&A -411 -354 -401 -318 -388 
Lợi nhuận ròng khác -8 -46 1 -18 -17 
Lợi nhuận trước thuế 723 1.688 1.309 791 1.041 
Lợi nhuận ròng 605 1.442 1.179 705 946 
Tăng trưởng lợi nhuận ròng 6,9% 138,5% -18,2% -40,2% 34,2% 
Tỷ suất lợi nhuận ròng 7,4% 15,6% 15,0% 10,0% 10,9% 
EPS (VND) 3.104 7.866 6.371 4.198 5.200 

Nguồn: VHC, SSI ước tính 

VHC giao dịch với hệ số P/E 2021 là 7,7x, so với các công ty cùng ngành là 11x. Chúng tôi tiếp tục định giá VHC 
theo phương pháp SoTP, áp dụng hệ số P/E 10x cho mảng wellness và P/E 7,5x (không đổi) cho tất cả các mảng 
khác. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 43.600 đồng/cổ phiếu (chỉ tăng 6,7% so với giá hiện tại), do đó 
chúng tôi hạ khuyến nghị cổ phiếu VHC xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG (từ KHẢ QUAN). Chúng tôi sẽ xem xét 
đánh giá lại cổ phiếu nếu nhu cầu đối với cá tra có dấu hiệu cải thiện mạnh mẽ trong Q2/2021.  
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Rủi ro đối với khuyến nghị của chúng tôi: 

• Các đối thủ cạnh tranh mới có thể gia nhập thị trường Mỹ/việc mở rộng của các đối thủ hiện tại. 

• Nhu cầu phục hồi yếu đối với cá tra tại các thị trường lớn (Trung Quốc, Mỹ, EU), do vắc xin Covid-19 hiện tại 
có hiệu quả hạn chế đối với các biến thể coronavirus mới.

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ đồng 2018 2019 2020 2021F  Tỷ đồng 2018 2019 2020 2021F 
Bảng cân đối kế toán          Báo cáo kết quả kinh doanh         
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 43 86 41 81  Doanh thu thuần 9.271 7.867 7.037 8.712 
+ Đầu tư ngắn hạn 608 1.492 1.365 1.814  Giá vốn hàng bán -7.232 -6.334 -6.036 -7.321 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 2.002 1.516 1.699 1.747  Lợi nhuận gộp 2.039 1.533 1.001 1.391 
+ Hàng tồn kho 1.386 1.414 1.498 1.654  Doanh thu hoạt động tài chính 137 251 233 154 
+ Tài sản ngắn hạn khác 102 103 124 97  Chi phí tài chính -167 -90 -107 -99 
Tổng tài sản ngắn hạn 4.140 4.611 4.726 5.394  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 2 6 1 3  Chi phí bán hàng -210 -252 -171 -227 
+ GTCL Tài sản cố định 1.397 1.504 1.808 1.719  Chi phí quản lý doanh nghiệp -144 -149 -147 -161 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.734 1.308 809 1.059 
+ Tài sản dài hạn dở dang 259 335 384 411  Thu nhập khác -46 1 -18 -17 
+ Đầu tư dài hạn 389 1 62 12  Lợi nhuận trước thuế 1.688 1.309 791 1.041 
+ Tài sản dài hạn khác 111 154 210 215  Lợi nhuận ròng 1.442 1.179 705 946 
Tổng tài sản dài hạn 2.158 2.001 2.465 2.361  Lợi nhuận chia cho cổ đông 1.442 1.179 705 946 
Tổng tài sản 6.299 6.612 7.192 7.755  Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 
+ Nợ ngắn hạn 2.251 1.716 1.945 1.919       

Trong đó: vay ngắn hạn 1.269 866 1.106 1.133  EPS cơ bản (VND) 15.489 6.371 4.198 5.200 
+ Nợ dài hạn 33 19 86 95  Giá trị sổ sách (VND) 42.959 26.379 27.959 31.150 
Trong đó: vay dài hạn 0 0 69 69  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 4.000 0 0 2.000 
Tổng nợ phải trả 2.283 1.735 2.031 2.014  EBIT 1.744 1.369 829 1.107 
+ Vốn góp 924 1.834 1.834 1.834  EBITDA 1.900 1.534 1.030 1.346 
+ Thặng dư vốn cổ phần 224 224 224 224       

+ Lợi nhuận chưa phân phối 2.867 2.932 3.214 3.793  Tăng trưởng     

+ Quỹ khác 0 -112 -110 -110  Doanh thu 13,7% -15,1% -10,5% 23,8% 
Vốn chủ sở hữu 4.015 4.877 5.161 5.741  EBITDA 91,3% -19,3% -32,9% 30,7% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 6.299 6.612 7.192 7.755  EBIT 119,5% -21,5% -39,4% 33,5% 

      Lợi nhuận ròng 138,5% -18,2% -40,2% 34,2% 
Lưu chuyển tiền tệ      Vốn chủ sở hữu 36,4% 21,5% 5,8% 11,2% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 680 1.489 420 957  Vốn điều lệ 0,0% 98,5% 0,0% 0,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -702 -743 -411 -550  Tổng tài sản 24,9% 5,0% 8,8% 7,8% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính 20 -703 -55 -367       

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2 43 -46 41  Định giá     

Tiền đầu kỳ 45 43 86 41  PE 6,0 6,2 9,5 7,7 
Tiền cuối kỳ 43 86 41 81  PB 2,2 1,5 1,4 1,3 
      Giá/Doanh thu 9,3 9,2 10,4 8,4 
Các hệ số khả năng thanh toán      Tỷ suất cổ tức 4,3% 0,0% 0,0% 5,0% 
Hệ số thanh toán hiện hành 1,84 2,69 2,43 2,81  EV/EBITDA 4,8 4,3 6,9 4,9 
Hệ số thanh toán nhanh 1,18 1,8 1,6 1,9  EV/Doanh thu 1,0 0,8 1,0 0,8 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,29 0,92 0,72 0,99       

Nợ ròng / EBITDA 0,42 -0,03 -0,46 -0,34  Các hệ số khả năng sinh lời     

Khả năng thanh toán lãi vay 31,14 22,99 21,6 16,74  Tỷ suất lợi nhuận gộp 22,0% 19,5% 14,2% 16,0% 
Ngày phải thu 61,7 77,6 69,9 58,2  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 18,6% 16,4% 10,7% 11,7% 
Ngày phải trả 12,8 16 18,4 15,1  Tỷ suất lợi nhuận ròng 15,6% 15,0% 10,0% 10,9% 
Ngày tồn kho 65,3 80,7 88,1 78,6  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 2,3% 3,2% 2,4% 2,6% 
      Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 1,5% 1,9% 2,1% 1,9% 
Cơ cấu vốn      ROE 41,5% 26,5% 14,0% 17,4% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,64 0,74 0,72 0,74  ROA 25,4% 18,3% 10,2% 12,7% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,36 0,26 0,28 0,26  ROIC 30,9% 22,4% 12,2% 15,2% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,57 0,36 0,39 0,35       

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,32 0,18 0,23 0,21       

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,32 0,18 0,21 0,2       

Nguồn: VHC, SSI Research 
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PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 

Tỷ đồng 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20  Tỷ đồng 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 
Bảng cân đối kế toán          Báo cáo kết quả hoạt đồng kinh doanh         
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 81 144 200 41  Doanh thu thuần 1.636 1.658 1.800 1.944 
+ Đầu tư ngắn hạn 1.455 1.579 1.457 1.365  Giá vốn hàng bán -1.421 -1.327 -1.570 -1.718 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 1.298 1.185 1.479 1.699  Lợi nhuận gộp 215 331 229 226 
+ Hàng tồn kho 1.340 1.462 1.440 1.498  Doanh thu hoạt động tài chính 55 36 69 73 
+ Tài sản ngắn hạn khác 134 145 120 124  Chi phí tài chính -18 -37 -20 -32 
Tổng tài sản ngắn hạn 4.309 4.514 4.696 4.726  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 1 1 1 1  Chi phí bán hàng -39 -36 -36 -60 
+ GTCL Tài sản cố định 1.592 1.715 1.734 1.808  Chi phí quản lý doanh nghiệp -40 -36 -34 -37 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 172 258 208 170 
+ Tài sản dở dang dài hạn 378 344 380 384  Thu nhập khác -1 -6 -12 1 
+ Đầu tư dài hạn 1 1 12 62  Lợi nhuận trước thuế 172 252 196 171 
+ Tài sản dài hạn khác 159 181 184 210  Lợi nhuận ròng 152 224 175 153 
Tổng tài sản dài hạn 2.132 2.242 2.312 2.465  Lợi nhuận chia cho cổ đông 152 224 175 153 
Tổng tài sản 6.440 6.756 7.008 7.192  Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 
            

+ Nợ ngắn hạn 1.392 1.543 1.619 1.945  EPS cơ bản (VND) 830 1.222 957 836 
Trong đó: vay ngắn hạn 829 849 864 1.106  Giá trị sổ sách (VND) 27.416 28.316 29.273 28.124 
+ Nợ dài hạn 19 18 18 86  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 184 262 205 179 
Trong đó: vay dài hạn 0 0 0 69  EBIT 230 310 260 229 
Tổng nợ phải trả 1.411 1.562 1.638 2.031       

+ Vốn góp 0 0 0 0  Tăng trưởng     

+ Thặng dư vốn cổ phần 224 224 224 224  Doanh thu -8,6% -18,1% -4,4% -10,5% 
+ Lợi nhuận chưa phân phối 2.932 2.873 2.873 2.509  EBITDA -42,9% -39,8% -22,8% -17,8% 
+ Quỹ khác 1.874 2.098 2.273 2.428  EBIT -49,4% -44,7% -31,1% -24,0% 
Vốn chủ sở hữu 5.029 5.195 5.370 5.161  Lợi nhuận ròng -50,5% -46,6% -30,9% -22,6% 
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 6.440 6.756 7.008 7.192  Vốn chủ sở hữu 16,4% 14,5% 12,1% 5,8% 
       Vốn điều lệ 98,5% 98,5% 98,5% 0,0% 
Lưu chuyển tiền tệ      Tổng tài sản 2,9% 8,1% 7,8% 8,8% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 141 118 60 101       

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -109 -76 -18 -208  Các hệ số khả năng sinh lời     

Dòng tiền từ hoạt động tài chính -37 20 15 -53  Tỷ suất lợi nhuận gộp 13,1% 20,0% 12,7% 11,6% 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -5 62 56 -159  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 9,6% 14,7% 10,7% 8,0% 
Tiền đầu kỳ 86 81 144 200  Tỷ suất lợi nhuận ròng 9,3% 13,5% 9,7% 7,9% 
Tiền cuối kỳ 81 144 200 41  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 2,4% 2,2% 2,0% 2,3% 
       Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 2,5% 2,2% 1,9% 2,0% 
Các hệ số khả năng thanh toán           

Hệ số thanh toán hiện hành 3,09 2,93 2,9 2,43  Cơ cấu vốn     

Hệ số thoanh toán nhanh 2,04 1,88 1,94 1,6  Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,78 0,77 0,77 0,72 
Hệ số thanh toán tiền mặt 1,1 1,12 1,02 0,72  Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,22 0,23 0,23 0,28 
Nợ ròng / EBITDA -3,07 -2,82 -3,05 -1,01  Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,28 0,3 0,3 0,39 
Khả năng thanh toán lãi vay 14,87 26,96 24,38 22,6  Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,16 0,16 0,16 0,23 
      Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,16 0,16 0,16 0,21 

Nguồn: VHC, SSI Research 
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo 
sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá 
chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này 
không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của SSI và các công ty 
con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới 
trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông 
tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận 
của SSI. 
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