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Tăng trưởng doanh thu trong nửa cuối năm 2021 và 2022 

• Các nền kinh tế lớn như Mỹ và EU mở cửa trở lại và sự phục hồi liên quan đến vắc-xin sẽ thúc đẩy nhu cầu phục hồi đối với hàng 
xuất khẩu của Việt Nam, chủ yếu là hàng thủy sản và dệt may. 

• Đối với hàng thủy sản, kim ngạch xuất khẩu cá tra đang trong xu hướng tăng khi giá bán bình quân chạm đáy trong Q4/2020. Do 
đó, cả sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân đều có khả năng phục hồi vào năm 2022. 

• Đối với ngành dệt may, hầu hết các công ty đều có đủ đơn đặt hàng để sản xuất đến cuối năm, tuy nhiên, giá bán vẫn chưa đạt 
được mức như năm 2019, gây áp lực lên tỷ suất lợi nhuận gộp. 

Tăng trưởng lợi nhuận trong nửa cuối năm 2021 và 2022 

• Các công ty xuất khẩu thủy sản và dệt may trong nước đều có giới hạn về quyền đàm phán. Do đó, giá hàng hóa và chi phí vận 
chuyển tăng cao sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận ròng, vì các chi phí này không được chuyển vào giá bán bình 
quân. Các công ty xuất khẩu thủy sản bị ảnh hưởng bởi chi phí thức ăn chăn nuôi tăng, trong khi các công ty dệt may chịu ảnh 
hưởng từ giá bông và giá vải tăng. Chi phí vận chuyển tác động cụ thể như sau: 

➢ Đối với thủy sản, hầu hết các công ty xuất khẩu trong nước đều thông qua các đơn hàng CIF và chịu 100% chi phí vận chuyển. 
Ngay cả khi các công ty xuất khẩu có thể đàm phán để chia sẻ chi phí vận chuyển, giá bán bình quân cần phải cạnh tranh hơn. 

➢ Đối với các công ty dệt may, chi phí vận chuyển ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ suất lợi nhuận ròng, nhưng ở mức độ thấp hơn so 
với ngành thủy sản. Điều này là do giá trị đơn đặt hàng cao hơn và không cần vận chuyển hàng đông lạnh. Hơn nữa, ngành dệt 
may có tỷ trọng đơn đặt hàng FOB cao hơn so với ngành thủy sản. 

• Do đó, chúng tôi đưa ra ước tính lợi nhuận cho các ngành như sau: 

➢ Đối với ngành thủy sản, tăng trưởng lợi nhuận ước tính sẽ cao hơn trong nửa cuối năm 2021 so với nửa đầu năm 2021 (6T2021 
ước tính đi ngang đến mức tăng trưởng 1 chữ số), vì giá bán bình quân dự kiến sẽ phục hồi nhanh hơn vào cuối năm. Tuy nhiên, 
tác động sẽ giảm bớt do cả giá hàng hóa và chi phí vận chuyển đều tăng, như đã nêu ở trên. Giả sử chuỗi cung ứng trở về mức 
bình thường trong năm 2022 và giá cả hàng hóa và chi phí vận chuyển giảm, lợi nhuận sẽ tăng mạnh hơn trong năm 2022. Tuy 
nhiên, chúng tôi không quá lạc quan về giá cổ phiếu của các công ty sản xuất tôm trong năm 2022, vì sản lượng tôm của Ấn 
Độ có khả năng quay trở lại hoàn toàn và sẽ là mối đe dọa cạnh tranh. 

➢ Đối với ngành dệt may, tăng trưởng lợi nhuận sẽ tiếp tục duy trì mạnh mẽ trong 6 tháng cuối năm 2021 và có khả năng sẽ hoạt 
động trở lại bình thường trong năm 2022. 

• Về kế hoạch tăng vốn, chúng tôi nhận thấy một số công ty dệt may đã bước vào chu kỳ mở rộng quy mô vốn mới, bao gồm TCM, 
MSH và STK. Đáng chú ý, STK dự kiến sẽ tăng vốn để tài trợ cho việc mở rộng quy mô trong giai đoạn 2021-2023 (thông qua phát 
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hành thêm trong 6 tháng cuối năm 2021 và phát hành riêng lẻ trong năm 2022), chúng tôi tin rằng đây sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực 
cho giá cổ phiếu. 

Định giá và cổ phiếu khuyến nghị 

Định giá vẫn chưa đạt đến đỉnh lịch sử đối với cả hai ngành, trong đó P/E lịch sử bình quân đối với cổ phiếu xuất khẩu dao động khoảng 
8x-9x. Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu ngành thủy sản và dệt may đang giao dịch ở mức P/E bình quân năm 2021 và 2022 lần lượt 
là 8x và 6,2x. Theo quan điểm của chúng tôi, cả hai ngành này khó có khả năng được đánh giá lại. Do đó, chúng tôi cho rằng một số cổ 
phiếu có khả năng mở rộng kinh doanh và giao dịch ở mức P/E cao hơn so với các công ty cùng ngành. 

Các cổ phiếu khuyến nghị trong thời gian 1 năm như sau: 

STT Mã CP Khuyến nghị % tăng giá Giá mục tiêu (đồng) 
Giá hiện tại (đồng) 

Tăng trưởng lợi nhuận 
ròng 

P/E 

12/7/2021 2020 2021F 2022F 2020 2021F 2022F 
1 VHC Mua 27% 47.300 37.150 -39,0% 14,4% 31,2% 9,6 8,4 6,4 
2 STK Khả quan 7% 40.300 37.800 -33,1% 74,3% 18,8% 18,6 10,3 8,7 
3 MSH Khả quan 20% 66.300 55.200 -48,5% 75,5% 16,8% 9,6 7,2 6,2 

Nguồn: Công ty, 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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