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Thông số cơ bản 
Giá 19.400 
Vốn hóa (tỷ VND) 9.700 
Số lượng CP lưu hành 500.000.000 
KLGD TB 3T 2.822.751 
GTGD TB 3T (tỷ VND) 48,99 
P/E 34,04 
P/B 1,57 
ROE 4,6% 
ROA 1,7% 
Sở hữu NN 53% 
Sở hữu NĐTNN 13% 
Room NĐTNN 36% 
Free-float 8,0% 

 
Biến động giá cổ phiếu 

 
P/E so sánh 

 
 

 

 

Cập nhật Đại hội Cổ đông 2021  

VGT đã tổ chức ĐHCĐ vào ngày 29/6/2021, sau đây là những ý chính rút ra từ sự 
kiện: 

KQKD 2020: Doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt 14,8 nghìn tỷ đồng (-26,3% 
so với cùng kỳ) và 593 tỷ đồng (-21,8% so với cùng kỳ), hoàn thành 101,4% và 
156% kế hoạch năm tương ứng. Công ty không trả cổ tức trong năm 2020. Theo 
VGT, nhu cầu hàng dệt may toàn cầu giảm 20% so với cùng kỳ trong năm 2020, 
chủ yếu do đại dịch gây bất lợi cho các ngành phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu. 
Ngành sợi cũng có một năm khó khăn do Trung Quốc bán phá giá, khiến giá giảm 
mạnh trong ba tháng đầu năm. Do đó, ngành dệt may bị gián đoạn trong chuỗi 
cung ứng và nhu cầu giảm đáng kể do đại dịch. Mặc dù vậy, cả hai ngành bắt đầu 
có nhu cầu hồi phục trong Q4/2020. 

Kế hoạch 2021: Doanh thu thuần và lợi nhuận ròng theo kế hoạch là 17,4 nghìn 
tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ) và 700 tỷ đồng (+18% so với cùng kỳ), cổ tức 
tiền mặt là 6% trên mệnh giá (tỷ suất cổ tức 3%). Doanh thu sợi và hàng dệt may 
theo kế hoạch tăng 15%-18% và 10%. Dựa trên kỳ vọng TP.HCM sẽ kiểm soát 
được làn sóng Covid trong tương lai gần và không ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất, chúng tôi ước tính VGT sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận. Giả định chính đối với 
các thị trường xuất khẩu lớn bao gồm: 

• Mỹ (thị trường chính): Hồi phục mạnh do gói kích thích kinh tế của quốc gia 
này và tiến độ triển khai tiêm chủng nhanh chóng. 

• Trung Quốc: Chiến lược của Chính phủ không còn tập trung vào sản xuất 
hàng dệt may. Do đó, Trung Quốc sẽ trở thành thị trường xuất khẩu quan 
trọng của Việt Nam. 

• EU & Nhật Bản: có thể gặp nhiều khó khăn do hồi phục kinh tế chậm. 

Triển vọng 2021: Nhu cầu thế giới ước tính hồi phục 10% so với cùng kỳ nhưng 
vẫn ở mức 95% như năm 2019. Tất cả các thị trường nhập khẩu đều nhạy cảm 
mạnh với giá. Chi phí vận chuyển sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận ròng, nhưng 
tăng thấp hơn so với xuất khẩu thủy sản (do giá trị đơn hàng cao hơn và không 
cần vận chuyển lạnh). Tập đoàn chưa có kế hoạch chi tiết về phát triển thị trường 
trong nước, do quy mô thị trường còn khiêm tốn (5,5 tỷ USD) so với thị trường 
xuất khẩu (35 tỷ USD). 

• Dệt may – Trang phục thường ngày và trang phục thể thao tăng trưởng nhanh 
hơn trang phục lịch sự, trong khi đây là thế mạnh của Vinatex (áo vest, áo 
khoác, áo sơ mi). Tập đoàn có đủ đơn hàng để sản xuất đến hết Q4/2021, 
nhưng không thể đàm phán giá cao hơn để giảm áp lực lên biên lợi nhuận 
gộp. 

• Sợi – Hồi phục mạnh trong Q1/2021 do sử dụng bông giá thấp tồn kho từ 
Q4/2020. Thị trường sợi tiếp tục biến động trong những tháng tới do giá bông 
tăng. 
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Trong Q1/2021, công ty đạt 3,4 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần (-15% so với cùng 
kỳ) và 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (+28% so với cùng kỳ), hoàn thành 19% 
và 29% kế hoạch năm. Ban lãnh đạo cho biết lợi nhuận Q2/2021 sẽ tăng trưởng 
mạnh và trong 6 tháng đầu năm có thể hoàn thành 60% kế hoạch năm về lợi 
nhuận sau thuế. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại TP.HCM có thể ảnh 
hưởng đến KQKD Q3/2021, do một số công ty con chính có trụ sở tại miền Nam. 

Kế hoạch 536 tỷ đồng Capex sẽ dùng cho ba dự án sắp tới với tổng vốn đầu tư 
1,3 nghìn tỷ đồng: (i) 200 tỷ đồng cho dự án xây dựng khu dân cư tại Q1, TP.HCM 
với tổng vốn đầu tư 483 tỷ đồng; (ii) 277 tỷ đồng cho Giai đoạn 2 nhà máy sợi tại 
Nam Định với tổng vốn đầu tư 635 tỷ đồng; và (iii) 59 tỷ đồng cho dự án văn 
phòng – cửa hàng tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với tổng vốn đầu tư 186 tỷ đồng. 

Thoái vốn Nhà nước: Ban lãnh đạo cho biết đây là quá trình mất nhiều thời gian 
và chưa thể hoàn tất trong năm nay. Thời gian dự kiến là trong vòng 1 - 2 năm tới 
trước khi SCIC tiến hành định giá. 

Định giá và Luận điểm đầu tư 

Ở mức giá hiện tại là 19.100 đồng/cp, VGT đang giao dịch tại PE 2021 là 13,6x 
theo kế hoạch của công ty, cao hơn trung bình các công ty cùng ngành là 10x. 

 

 

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

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
Hoàng Việt Phương     
Giám đốc Trung Tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
phuonghv@ssi.com.vn 

    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8729      
     
Chiến lược thị trường  Phân tích cổ phiếu KHCN  Dữ liệu 
Nguyễn Lý Thu Ngà  Ngô Thị Kim Thanh  Nguyễn Thị Kim Tân 
Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên hỗ trợ 
nganlt@ssi.com.vn  

 thanhntk@ssi.com.vn 
 tanntk@ssi.com.vn 

SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3051  SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3053   Tel: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8715 
     
Nguyễn Trọng Đình Tâm  Nguyễn Thị Thanh Tú, CFA   
Chuyên viên phân tích  Chuyên viên phân tích cao cấp   
tamntd@ssi.com.vn  

 tuntt@ssi.com.vn 
  

SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8713  SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8718    
     
Phân tích kỹ thuật  Lê Huyền Trang   
Lương Biện Nhân Quyền  Chuyên viên phân tích cao cấp   
Chuyên viên phân tích cao cấp  tranglh@ssi.com.vn  

  
quyenlbn@ssi.com.vn 

 SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8717    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321      
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
mailto:phuonghv@ssi.com.vn
mailto:nganlt@ssi.com.vn
mailto:thanhntk@ssi.com.vn
mailto:tanntk@ssi.com.vn
mailto:tamntd@ssi.com.vn
mailto:tuntt@ssi.com.vn
mailto:tranglh@ssi.com.vn
mailto:quyenlbn@ssi.com.vn

