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NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG 
 
 
Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 110 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 2.525 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 50 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 tuần 
(‘000 VND) 

52/25,4 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 63.164 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu 
USD) 

0,13 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ 
đồng) 

2,92 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 6,11 

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 

MSH là một trong những doanh nghiệp hàng may mặc 
hàng đầu về năng lực sản xuất, quy mô hoạt động và 
lợi nhuận tại Việt Nam. MSH cũng thuộc Top 5 nhà xuất 
khẩu dệt may hàng đầu Việt Nam với kim ngạch xuất 
khẩu là 251 triệu USD năm 2017. MSH có 11.000 lao 
động và 155 dây chuyền may trên 6 cơ sở sản xuất 
(SH 1, SH 3, SH 4, SH 7, SH 8 và SH 9) tại tỉnh Nam 
Định (18 nhà máy may và 2 nhà máy chăn ga gối đệm) 
hoạt động hết công suất. Công ty có thể sản xuất tới 
50 triệu sản phẩm mỗi năm. 

 

 
CẬP NHẬT ĐHCĐ 

Phục hồi mạnh trong năm 2021 

Tóm tắt quan điểm đầu tư: Chúng tôi đã tham dự ĐHCĐ của MSH với quan điểm tích cực về khả 
năng phục hồi mạnh của công ty. Năm trước, công ty đã ghi nhận toàn bộ chi phí dự phòng cho 
các đơn đặt hàng khó đòi tổng trị giá là 182 tỷ đồng (bao gồm New York & Co đã phá sản; 37% 
trong số đó sẽ được hoàn nhập vào Q2/2021). Nhiều khách hàng quay lại đà tăng và nâng số 
lượng đặt hàng. Hiện tại MSH có đủ đơn đặt hàng để sản xuất đến hết tháng 9/2021. Tại mức 
48.400 đồng/cổ phiếu, MSH đang giao dịch với hệ số P/E năm 2021 là 6,6x, khá thấp so với mức 
bình quân của các công ty cùng ngành (8x). Chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu 
MSH và giá mục tiêu 1 năm là 58.900 đồng/cổ phiếu (+21,7% so với giá hiện tại) - tương ứng 
với tổng mức sinh lời là 30%. Do công ty hiện tại có thể chọn đơn đặt hàng để sản xuất, việc mở 
rộng công suất từ nhà máy SH10 mới sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và thu nhập ròng mạnh 
hơn trong trung hạn. MSH là công ty có câu chuyện phục hồi đáng kể. 

MSH đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 24/4/2021, với các điểm chính như sau: 

• Kết quả kinh doanh năm 2020:  Doanh thu thuần và thu nhập ròng giảm mạnh, lần lượt đạt 
3,8 nghìn tỷ đồng (-13,8% so với cùng kỳ) và 232 tỷ đồng (-48,7% so với cùng kỳ). Sự cố 
gây khó khăn hơn đó là một khách hàng chính của MSH (New York & Co) đã phá sản vào 
năm 2020. MSH đã trích lập dự phòng 182 tỷ đồng (riêng khách hàng này là 160 tỷ đồng). 
Phần còn lại là các đơn đặt hàng khó đòi (các tình huống mà Công ty dự kiến khách hàng sẽ 
có thể hủy đơn đặt hàng) trong suốt cả năm. MSH lưu ý rằng tỷ lệ thu hồi cho khoản dự 
phòng NY&C là 37% và dự kiến sẽ nhận được số tiền này vào Q2/2021. Vào cuối năm, hầu 
hết khách hàng đã tăng số lượng đơn đặt hàng gần về mức bình thường - đặc biệt là các đơn 
hàng FOB. Do đó, công ty đã hoàn nhập một số khoản dự phòng. Do đó, tỷ suất lợi nhuận 
gộp đã bắt đầu cải thiện trong Q4/2020 (tỷ suất lợi nhuận gộp ở mức 24,2% trong Q4/2020, 
so với 16,2% trong Q2/2020). 

• Kế hoạch kinh doanh năm 2021: Kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt 
đạt 4,2 nghìn tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ) và 340 tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ, chưa 
tính đến hoàn nhập dự phòng của NY&C). 

• Chính sách cổ tức: Tỷ lệ cổ tức 30% cho năm 2020 (tỷ suất cổ tức là 7,6%) sẽ được chi trả 
vào cuối tháng 5/2021; 30% -45% trên mệnh giá cho năm 2021 (tỷ suất cổ tức khoảng 6,2% 
-9,3%). 

 

MUA – Giá mục tiêu 1 năm: 58.900 đồng/cp 
Giá hiện tại: 50.200 Đồng/cp 

Công ty cổ phần May Sông Hồng (MSH: HOSE) 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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• Nhà máy mới tại Nam Định (SH10) được khởi công xây dựng từ tháng 3/2021, dự kiến đi vào hoạt động tháng 
11/2021. Tổng vốn đầu tư là 600 tỷ đồng và SH10 sẽ chỉ sản xuất các đơn hàng FOB với công suất thiết kế 
70 triệu USD theo đơn đặt hàng FOB (+35% công suất FOB hiện có cho MSH). Cơ cấu tài chính được đặt ở 
tỷ lệ D/E là 30/70. Công ty dự kiến đạt 50% công suất hoạt động vào cuối năm 2021 và đạt công suất tối đa 
vào Q2/2022. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ FOB/CMT dự kiến là 60/40. 

• Kết quả kinh doanh Q1/2021: Doanh thu, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế dự kiến sẽ tăng lần lượt 
+0,72% , +46% và +54% so với cùng kkyf. Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc 
ước tính tăng 1,1% so với cùng kỳ trong Q1/2021. So với các công ty cùng ngành trong Q4/2020 và Q1/2021, 
MSH (lợi nhuận ròng -30,2% YoY trong Q4/2020 và +54% YoY trong Q1/2021) là một trong những công ty 
hoạt động tốt có lợi nhuận ròng phục hồi (TNG -59 % YoY trong Q4/2020 và -34% YoY trong Q1/2021; VGG 
- 41% YoY trong Q4/2020). 

• Triển vọng năm 2021: Các đơn đặt hàng FOB tăng tích cực và MSH đang hợp tác chặt chẽ với các khách 
hàng chính của họ để đảm bảo tăng trưởng ổn định. Công ty có đơn đặt hàng đến hết tháng 9/2021. MSH đã 
nhanh chóng quay lại lợi thế chính của mình để chọn đơn hàng để sản xuất. So với các công ty may mặc 
khác cũng tham gia vào hoạt động CMT và FOB, MSH chỉ đứng sau VGG về doanh thu. Nếu tính cả các công 
ty có vốn FDI, MSH đứng trong nhóm 7 doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu Việt Nam trong 
năm 2020. Từ trước đến nay, MSH được biết đến với đội ngũ lao động lành nghề, chất lượng sản phẩm cao 
và dịch vụ nhanh chóng. Do đó, nhiều khách hàng lớn đã chủ động ký hợp đồng trực tiếp với công ty thay vì 
thông qua đại lý thương mại. Năm nay, MSH vẫn chưa tìm được khách hàng đủ lớn để thay thế NY&C. Tuy 
nhiên, hầu hết các khách hàng hiện tại của công ty đã tăng số lượng đơn đặt hàng. Gần đây, Columbia đã 
chọn MSH là đối tác chiến lược chính tại Việt Nam và sẽ tăng dần số lượng đặt hàng hàng năm trong vòng 
3-5 năm tới. MSH dự kiến sẽ sản xuất các đơn đặt hàng trị giá 50 triệu USD mỗi năm cho Columbia (chiếm 
25% trong tổng doanh thu dựa trên việc SH10 chạy hết công suất vào năm 2023). Nhà máy mới SH10 sẽ 
được sử dụng để sản xuất các đơn hàng FOB của các khách hàng chiến lược. Đến cuối năm 2022, khi nhà 
máy SH10 hoạt động hết công suất, công ty dự kiến doanh thu sẽ tăng lên hơn 5 nghìn tỷ đồng/năm (+20% 
so với kế hoạch doanh thu năm 2021) và tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện do sẽ có nhiều đơn đặt hàng FOB 
hơn. 

Ước tính và định giá 

Năm 2021, chúng tôi ước tính công ty sẽ đạt doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 4,3 nghìn tỷ đồng 
(+11,6% so với cùng kỳ) và 392 tỷ đồng (+69% so với cùng kỳ), với giả định rằng các đơn đặt hàng FOB sẽ 
tăng 18% so với cùng kỳ. Các đơn hàng CMT sẽ giảm -5% so với cùng kỳ để tiết kiệm năng lực cho các đơn hàng 
FOB. Chúng tôi giả định tỷ suất lợi nhuận gộp của CMT và FOB quay trở lại mức năm 2019 lần lượt là 11,2% và 
21%; và tỷ suất lợi nhuận gộp chung đạt 20% trong năm 2021. Dự báo của chúng tôi chưa tính đến khoản hoàn 
nhập dự phòng cho NY&C. Tại mức 48.400 đồng/cổ phiếu, MSH đang giao dịch với hệ số P/E năm 2021 là 6,6x, 
khá thấp so với mức bình quân của các công ty cùng ngành (8x). Chúng tôi lặp lại khuyến nghị MUA đối với cổ 
phiếu MSH và giá mục tiêu 1 năm là 58.900 đồng/cổ phiếu (+21,7% so với giá hiện tại) - tương ứng với tổng 
mức sinh lời là 30%. Do công ty hiện tại có thể chọn đơn đặt hàng để sản xuất, việc mở rộng công suất từ nhà 
máy SH10 mới sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và thu nhập ròng mạnh hơn trong trung hạn.  
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PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ VND 2018 2019 2020 2021F  Tỷ VND 2018 2019 2020 2021F 
Bảng cân đối kế toán          Báo cáo kết quả kinh doanh         
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 198 109 136 334  Doanh thu thuần 3.951 4.425 3.813 4.257 
+ Đầu tư ngắn hạn 485 740 754 800  Giá vốn hàng bán -3.157 -3.497 -3.062 -3.404 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 512 418 396 442  Lợi nhuận gộp 793 928 751 852 
+ Hàng tồn kho 661 625 615 684  Doanh thu hoạt động tài chính 59 61 63 63 
+ Tài sản ngắn hạn khác 14 14 17 19  Chi phí tài chính -46 -29 -18 -23 
Tổng tài sản ngắn hạn 1.870 1.906 1.918 2.279  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 4 11 21 24  Chi phí bán hàng -148 -180 -137 -157 
+ GTCL Tài sản cố định 608 576 555 532  Chi phí quản lý doanh nghiệp -208 -233 -376 -255 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 450 548 283 479 
+ Tài sản dài hạn dở dang 2 12 14 14  Thu nhập khác 0 1 1 0 
+ Đầu tư dài hạn 0 0 83 83  Lợi nhuận trước thuế 450 549 283 479 
+ Tài sản dài hạn khác 37 26 36 40  Lợi nhuận ròng 370 452 232 392 
Tổng tài sản dài hạn 651 625 710 693  Lợi nhuận chia cho cổ đông 370 452 232 392 
Tổng tài sản 2.521 2.531 2.628 2.972  Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 
+ Nợ ngắn hạn 1.486 1.240 1.186 1.318       

Trong đó: vay ngắn hạn 676 436 497 553  EPS cơ bản (VND) 7.745 8.592 4.126 7.366 
+ Nợ dài hạn 101 56 0 68  Giá trị sổ sách (VND) 19.601 23.237 27.367 30.232 
Trong đó: vay dài hạn 101 56 0 68  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 4.000 4.500 3.000 4.500 
Tổng nợ phải trả 1.587 1.296 1.186 1.386  EBIT 484 572 298 499 
+ Vốn góp 476 500 500 500  EBITDA 601 689 430 627 
+ Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0       

+ Lợi nhuận chưa phân phối 271 476 683 826  Tăng trưởng     

+ Quỹ khác 186 259 259 259  Doanh thu 20,4% 12,0% -13,8% 11,6% 
Vốn chủ sở hữu 934 1.235 1.442 1.585  EBITDA 57,2% 14,8% -37,6% 45,7% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 2.521 2.531 2.628 2.972  EBIT 80,5% 18,2% -47,8% 67,1% 
      Lợi nhuận ròng 84,6% 22,2% -48,7% 69,1% 
Lưu chuyển tiền tệ      Vốn chủ sở hữu 23,6% 32,3% 16,7% 9,9% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 374 1.041 173 399  Vốn điều lệ 100,0% 5,0% 0,0% 0,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -212 -288 -279 -100  Tổng tài sản 5,9% 0,4% 3,8% 13,1% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -308 -841 5 -101       

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -147 -89 -102 198  Định giá     

Tiền đầu kỳ 344 198 238 136  PE 5,3 5,2 9,6 6,6 
Tiền cuối kỳ 198 109 136 334  PB 2,1 1,9 1,5 1,6 
      Giá/Doanh thu n.a 0,5 0,5 0,6 
Các hệ số khả năng thanh toán      Tỷ suất cổ tức n.a 10,20% 7,60% 9,30% 
Hệ số thanh toán hiện hành 1,26 1,54 1,62 1,73  EV/EBITDA 3,4 2,9 4,7 3,2 
Hệ số thanh toán nhanh 0,8 1,02 1,08 1,2  EV/Doanh thu 0,5 0,5 0,5 0,5 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,46 0,68 0,75 0,86       

Nợ ròng / EBITDA 0,96 0,7 0,87 0,52  Các hệ số khả năng sinh lời     

Khả năng thanh toán lãi vay 14,33 25,34 19,66 25,11  Tỷ suất lợi nhuận gộp 20,1% 21,0% 19,7% 20,0% 
Ngày phải thu 45,2 31,9 44,7 49,7  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 11,5% 11,8% 6,5% 10,5% 
Ngày phải trả 18,6 14 16,6 16,3  Tỷ suất lợi nhuận ròng 9,4% 10,2% 6,1% 9,2% 
Ngày tồn kho 76,4 65,2 73,9 69,6  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 3,7% 4,1% 3,6% 3,7% 
      Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 5,3% 5,3% 9,9% 6,0% 
Cơ cấu vốn      ROE 43,8% 41,7% 17,3% 25,9% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,37 0,49 0,55 0,53  ROA 15,1% 17,9% 9,0% 14,0% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,63 0,51 0,45 0,47  ROIC 23,5% 27,4% 13,3% 19,7% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 1,7 1,05 0,82 0,87       

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,83 0,4 0,34 0,39       

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,72 0,35 0,34 0,35       

Nguồn: MSH, 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 120 113 204 136  Doanh thu thuần 939 962 1.068 844 
+ Đầu tư ngắn hạn 485 442 565 754  Giá vốn hàng bán -778 -806 -839 -639 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 471 747 608 396  Lợi nhuận gộp 161 156 229 204 
+ Hàng tồn kho 732 734 545 615  Doanh thu hoạt động tài chính 14 12 13 23 
+ Tài sản ngắn hạn khác 34 22 20 17  Chi phí tài chính -6 -6 -4 -2 
Tổng tài sản ngắn hạn 1.842 2.058 1.943 1.918  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 11 11 11 21  Chi phí bán hàng -39 -23 -35 -40 
+ GTCL Tài sản cố định 571 579 562 555  Chi phí quản lý doanh nghiệp -50 -69 -152 -104 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 80 70 50 82 
+ Tài sản dở dang dài hạn 14 15 16 14  Thu nhập khác -1 0 1 0 
+ Đầu tư dài hạn 12 34 83 83  Lợi nhuận trước thuế 79 71 52 82 
+ Tài sản dài hạn khác 36 35 35 36  Lợi nhuận ròng 64 59 43 66 
Tổng tài sản dài hạn 644 675 708 710  Lợi nhuận chia cho cổ đông 62 60 43 66 
Tổng tài sản 2.486 2.732 2.650 2.628  Lợi ích của cổ đông thiểu số 2 -1 0 0 

                
+ Nợ ngắn hạn 1.146 1.368 1.254 1.186  EPS cơ bản (VND) 0 0 0 0 
Trong đó: vay ngắn hạn 495 632 445 497  Giá trị sổ sách (VND) 24.465 25.162 26.012 27.366 
+ Nợ dài hạn 41 31 21 0  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 83 75 56 84 
Trong đó: vay dài hạn 41 31 21 0  EBIT 114 108 90 119 
Tổng nợ phải trả 1.187 1.399 1.275 1.186           
+ Vốn góp 0 0 0 0  Tăng trưởng         
+ Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0  Doanh thu -3,4% -19,3% -11,0% -20,4% 
+ Lợi nhuận chưa phân phối 476 451 451 451  EBITDA -19,8% -43,8% -56,4% -18,7% 
+ Quỹ khác 823 882 925 991  EBIT -27,6% -54,1% -68,3% -27,6% 
Vốn chủ sở hữu 1.299 1.333 1.376 1.442  Lợi nhuận ròng -26,3% -55,5% -69,1% -30,2% 
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 2.486 2.732 2.650 2.628  Vốn chủ sở hữu 27,4% 8,3% 0,5% 16,7% 

       Vốn điều lệ 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Lưu chuyển tiền tệ      Tổng tài sản 3,5% 6,5% 2,9% 3,8% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh -261 -113 423 124           
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư 100 -24 -139 -217  Các hệ số khả năng sinh lời         
Dòng tiền từ hoạt động tài chính 43 129 -193 25  Tỷ suất lợi nhuận gộp 17,2% 16,2% 21,5% 24,2% 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -118 -7 91 -68  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 7,7% 7,0% 4,4% 7,5% 
Tiền đầu kỳ 238 120 113 204  Tỷ suất lợi nhuận ròng 6,8% 6,1% 4,0% 7,9% 
Tiền cuối kỳ 120 113 204 136  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 4,1% 2,4% 3,3% 4,8% 

       Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 5,4% 7,2% 14,3% 12,3% 
Các hệ số khả năng thanh toán               
Hệ số thanh toán hiện hành 1,61 1,5 1,55 1,62  Cơ cấu vốn         
Hệ số thoanh toán nhanh 0,94 0,95 1,1 1,08  Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,52 0,49 0,52 0,55 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,53 0,41 0,61 0,75  Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,48 0,51 0,48 0,45 
Nợ ròng / EBITDA 3,65 5,09 2,92 3,05  Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,91 1,05 0,93 0,82 
Khả năng thanh toán lãi vay 18,36 15,69 14,12 44,38  Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,41 0,5 0,34 0,34 

      Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,38 0,47 0,32 0,34 

Nguồn: MSH, SSI Research 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty


 SSI - TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

SSI.COM.VN Visit SSI Research on Bloomberg at SSIV<GO> 
SSI Research Web Portal: https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty 

Trang  5 

 

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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