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NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG 
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hóa (triệu USD) 496 

Giá trị vốn hóa (tỷ VND) 11.281 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 182 

Giá cao/thấp nhất trong 52 tuần 
(‘000 VND) 63/34,6 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 2.131.334 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu 
USD) 

4,59 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ 
đồng) 104,48 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 25,46 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 0 

Giá trị vốn hóa (triệu USD) 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. 

 

 

Vươn lên mạnh mẽ từ đại dịch  

VHC công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong Q3, doanh thu thuần đạt 2.231 
tỷ đồng (+24% so với cùng kỳ) và LNST cho cổ đông công ty mẹ đạt 255 tỷ đồng (+46% so 
với cùng kỳ). Lũy kế 9 tháng, VHC đã hoàn thành 74% và 93% chỉ tiêu năm cho doanh thu 
thuần và LNST. VHC là doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản có lợi nhuận tốt nhất trong tình hình 
phong tỏa trong Q3, nhờ nhu cầu hồi phục mạnh mẽ từ thị trường Mỹ và giá bán tăng tốt. 
Công ty đã duy trì hoạt động ở mức 85-90% công suất bình thường, trong khi duy trì phương 
án sản xuất 3 tại chỗ và giữ chi phí vận hành ở mức ổn định. VHC đã liên tục chứng tỏ vị thế 
đầu ngành của mình, và chúng tôi cho rằng cổ phiếu VHC xứng đáng được tăng mức định giá 
trong vòng 2 năm qua. Chúng tôi tăng mức P/E mục tiêu cho các ngành hàng chính của VHC 
lên 13 lần cho ngành hàng wellness và SGC, và 10 lần cho ngành hàng cá tra (trước đây là 
10 lần và 7,5 lần) và sử dụng EPS trượt đến giữa năm 2022 để tính giá mục tiêu. Giá mục 
tiêu mới cho cổ phiếu là 70.200 đồng/cổ phiếu (tăng từ mức 47.000 đồng/cổ phiếu), tương 
đương với tiềm năng tăng giá 13,4% và tổng mức sinh lời 16,6%. Chúng tôi nâng khuyến nghị 
từ mức TRUNG LẬP lên KHẢ QUAN. 

Tỷ đồng 2018 2019 2020 2021F 2022F 
Doanh thu thuần 9.271 7.867 7.037 8.624 9.587 
Lợi nhuận trước thuế 1.688 1.309 803 1.048 1.282 
Lợi nhuận ròng 1.442 1.179 719 918 1.099 
EPS (VND) 7.866 6.371 4.277 5.044 6.041 
BVPS (VND) 21.817 26.587 28.259 31.348 35.462 
DPS (VND) 4.000 0 2.000 2.000 2.000 
ROA 25,4% 18,3% 10,4% 12,2% 13,3% 
ROE 41,5% 26,5% 14,3% 16,9% 18,2% 
Tỷ suất cổ tức 4,3% 0,0% 4,8% 3,2% 3,2% 
Nợ/VCSH 0,32 0,18 0,23 0,25 0,2 
P/E 6 6,22 9,68 12,27 10,25 
P/B 2,16 1,5 1,47 1,97 1,75 
EV/EBITDA 4,85 4,28 7,04 7,65 6,03 

Nguồn: Công ty, SSI Research 

 

KHẢ QUAN - Giá mục tiêu 1 năm: 70.200 đồng/cp 
Giá hiện tại (ngày 22/10/2021): 61.900 đồng/cp 

 

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC: HOSE) 
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VHC đã công bố kết quả kinh doanh quý 3, doanh thu thuần và LNST cho cổ đông công ty mẹ đạt lần lượt 2.231 
tỷ đồng (+24% so với cùng kỳ) và 255 tỷ đồng (+46% so với cùng kỳ). Mặc dù đợt phong tỏa trong Q3 ảnh 
hưởng tới công suất hoạt động (VHC hoạt động ở mức 85%-90% công suất bình thường khi phải duy trì sản xuất 
“3 tại chỗ”), VHC vẫn đạt được kết quả khả quan nhờ giá bán tăng (khoảng +20% so với cùng kỳ) và nhu cầu 
mạnh mẽ từ thị trường Mỹ. 

Lũy kế 9 tháng, VHC ghi nhận doanh thu thuần 6.361 tỷ đồng (+25% so với cùng kỳ) và LNST cho cổ đông công 
ty mẹ 647 tỷ đồng (+17% so với cùng kỳ), hoàn thành lần lượt 74% và 93% kế hoạch năm. VHC tiếp tục là doanh 
nghiệp xuất khẩu thủy sản có kết quả kinh doanh tốt nhất trong quý, khi ANV và FMC (công ty mẹ) ghi nhận mức 
sụt giảm doanh thu thuần lần lượt là -19% và -27% so với cùng kỳ. 

(tỷ đồng) 
3Q21 3Q20 YoY 2Q21 QoQ % hoàn thành KH năm 

Biên lợi nhuận 
 3Q21 3Q20 2Q21 2020 
Doanh thu thuần 2.231 1.800 23,9% 2.343 -4,8% 74%     

Lợi nhuận gộp 409 229 78,2% 432 -5,5%  18,3% 12,7% 18,5% 14,4% 
Lợi nhuận hoạt động 409 229 78,2% 296 38,3%  18,3% 12,7% 12,6% 10,8% 
EBIT 305 205 48,8% 309 -1,2%  13,7% 11,4% 13,2% 12,0% 
EBITDA 379 260 45,7% 376 0,9%  17,0% 14,5% 16,0% 14,8% 
Lợi nhuận trước thuế 293 196 49,1% 301 -2,7%  13,1% 10,9% 12,8% 11,4% 
Lợi nhuận sau thuế 256 175 46,1% 261 -1,9% 92% 11,5% 9,7% 11,1% 10,2% 
Lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ 255 175 45,6% 260 -1,8%  11,5% 9,7% 11,1% 10,2% 

Nguồn: Công ty, SSI Research 

Tăng trưởng doanh thu được thúc đẩy bởi xuất khẩu sang thị trường Mỹ 

Về cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, ngành hàng cá tra dẫn đầu với mức tăng trưởng +26% so với cùng kỳ, theo 
sau là ngành hàng wellness (+16% so với cùng kỳ) và các sản phẩm khác (+6% đến +7% so với cùng kỳ). SGC 
cũng ghi nhận tăng trưởng doanh thu tích cực trong Q3, +26% so với cùng kỳ. Về cơ cấu doanh thu theo thị 
trường, xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng mạnh +49% so với cùng kỳ, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc và 
EU giảm nhẹ 1% đến 2% trong Q3. 

Sản phẩm 3Q21 3Q20 YoY Thị trường 3Q21 3Q20 YoY 
Cá tra phi lê 1.502  1.194  26% Mỹ 967  650  49% 
Wellness 153  132  16% Trung Quốc 346  354  -2% 
Phụ phẩm 388  364  7% Châu Âu 295  297  -1% 
Hàng hóa khác 117  110  6% Khác 554  499  11% 
SGC* 102    25% SGC* 101    25% 
Tổng  2.262  1.800  26% Tổng 2,262  1,800  26% 

*: Kết quả kinh doanh của SGC được hợp nhất với VHC từ năm 2021 

Nguồn: VHC, SSI Research 

Trong khi Trung Quốc vẫn duy trì chính sách kiểm soát chặt chẽ thủy sản nhập khẩu, các nhà chế biến cá rô phi 
Trung Quốc chuyển dần sang phục vụ thị trường nội địa và giảm xuất khẩu sang Mỹ. Theo Cơ quan Quản lý Đại 
dương và Khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA), nhập khẩu cá rô phi từ Trung Quốc của Mỹ giảm -20% so với cùng kỳ 
trong tháng 7 và tháng 8 (lũy kế 8 tháng giảm -19% so với cùng kỳ). Nhu cầu gia tăng cùng với giảm nhập khẩu 
từ Trung Quốc khiến Mỹ nhập khẩu nhiều cá tra của Việt Nam hơn. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản 
Việt Nam (VASEP), xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang Mỹ tăng +19% so với cùng kỳ trong Q3 (9 tháng đầu năm 
2021 tăng +43% so với cùng kỳ).   
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Hoạt động ở mức 85-90% công suất bình thường trong khi thực hiện sản xuất 3 tại chỗ 

Làn sóng Covid-19 thứ 4 có ảnh hưởng tiêu cực tới các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong Q3, các nhà máy 
chế biến thủy sản bị yêu cầu phải thực hiện phương án sản xuất 3 tại chỗ. VHC đã thích ứng nhanh hơn các doanh 
nghiệp chế biến quy mô nhỏ khác, do có sẵn đất trống để bố trí chỗ ăn ở cho công nhân viên. Đối thủ chính của 
VHC ở thị trường Mỹ - BienDong Seafood – ghi nhận giá trị xuất khẩu giảm tới -52% so với cùng kỳ trong Q3. Theo 
Tổng cục Thủy sản, hầu hết các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong nước đã phải giảm công suất chế biến 
xuống còn 30-40% so với mức bình thường, trong khi VHC vẫn duy trì được hoạt động ở mức 85-90% công suất 
với mức chi phí vận hành ổn định. 

Biên lãi gộp gia tăng trong giai đoạn phong tỏa 

Do các đơn vị chế biến giảm công suất, giá cá nguyên liệu tiếp tục duy trì ổn định so với Q2, trong khi giá bán 
sang thị trường Mỹ tiếp tục cải thiện. Biên lãi gộp của thành phẩm (cá tra, wellness, sản phẩm giá trị gia tăng và 
SGC) tăng 730 điểm cơ bản theo quý, chủ yếu nhờ gia tăng biên lãi gộp của ngành hàng cá tra. Chúng tôi kỳ vọng 
giá bán có thể tiếp tục tăng nhẹ, trong khi giá cá nguyên liệu sẽ tăng nhanh hơn khi hoạt động sản xuất trở lại bình 
thường và biên lãi gộp có thể giảm trở lại trong Q4 – tuy nhiên vẫn cao hơn so với mức nửa đầu năm 2021 và so 
với Q4/2020. Biên lãi gộp tính chung giảm nhẹ 13 điểm cơ bản theo quý, do VHC ghi nhận khoản dự phòng giảm 
giá hàng tồn kho 78 tỷ đồng. 

Chi phí bán hàng và quản lý bình ổn trở lại bất chấp chi phí vận tải tăng cao 

Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý trên doanh thu thuần giảm về mức 5%, sau khi tăng mạnh lên 7% trong nửa đầu 
năm, do VHC đã tiết giảm hỗ trợ chi phí vận chuyển cho khách hàng. VHC đã quay lại phương thức xuất khẩu FOB, 
và không bị ảnh hưởng bởi đợt tăng mạnh của chi phí vận chuyển gần đây. Điều này đã khẳng định năng lực đàm 
phán của VHC với khách hàng tốt hơn so với các doanh nghiệp cùng ngành. Trong Q3, tỷ lệ chi phí bán hàng và 
quản lý trên doanh thu thuần của VHC tăng 115 điểm cơ bản so với cùng kỳ, tốt hơn so với FMC (tăng 207 điểm 
cơ bản) và ANV (tăng 573 điểm cơ bản). Thời gian vận chuyển hàng hóa sang Mỹ cũng đã rút ngắn xuống còn 
khoảng 1 tháng, so với thời điểm tắc nghẽn cao điểm trong Q3 lên tới 3 tháng.  

Dự báo năm 2021-2022 

Chúng tôi điều chỉnh dự báo cho năm 2021/2022, do biên lãi gộp gia tăng và chi phí bán hàng và quản lý giảm 
trở lại trong Q3. Dự báo cho năm 2021, chúng tôi kỳ vọng VHC sẽ đạt doanh thu thuần 8.624 tỷ đồng (+23% so 
với cùng kỳ, giảm nhẹ -0,6% so với dự báo cũ) và LNST cho cổ đông công ty mẹ đạt 914 tỷ đồng (+27% so với 
cùng kỳ và tăng 16% so với dự báo cũ). Dự báo này tương đương với mức doanh thu thuần 2.262 tỷ đồng (tăng 
16% so với cùng kỳ) và LNST cho cổ đông công ty mẹ 267 tỷ đồng (+59% so với cùng kỳ) trong Q4. Chúng tôi 
chưa tính đến các khoản hoàn nhập dự phòng và lãi/lỗ từ kinh doanh cổ phiếu, nếu có. Cho năm 2022, chúng tôi 
ước tính doanh thu thuần và LNST cho cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 9.578 tỷ đồng (+11% so với cùng kỳ, 
giảm -4% so với dự báo cũ) và 1.102 tỷ đồng (+21% so với cùng kỳ và tăng 8% so với dự báo cũ).  

  2021F (điều chỉnh) YoY Thay đổi so với ước tính cũ 2022F (điều chỉnh) YoY Thay đổi so với ước tính cũ 
Doanh thu thuần 8.624 23% -1% 9,587 11% -4% 
Biên lợi nhuận gộp 17,8% +339 bps +212 bps 18.7% +92 bps +196 bps 
Hệ số SG&A 6,0% +144 bps -42 bps 4.9% -108 bps -50 bps 
LNST của cổ đông công ty mẹ 914 27% 16% 1,102 21% 8% 

Các giả định chính cho năm 2022 như sau: 

• Sản lượng và giá bán cá tăng trưởng lần lượt +5% và +7% so với cùng kỳ. Giá vốn cho ngành hàng cá tra 
dự báo tăng 8% so với cùng kỳ, so thiếu hụt nguyên liệu có thể đẩy giá cá nguyên liệu lên cao tới giữa năm 
2022. Theo Tổng cục Thủy sản, diện tích thả nuôi cá tra giảm khoảng 50-55% trong tháng 7 và tháng 8, và 
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diện tích thả nuôi lũy kế đến giữa tháng 9 cũng giảm 25.7% so với cùng kỳ. Do đó, chúng tôi kỳ vọng nguyên 
liệu có thể bị thiếu hụt tạm thời trong năm 2022, do tác động của sản lượng nuôi thấp kết hợp với sự hồi 
phục từ nhu cầu của thị trường Trung Quốc. 

• Ngành hàng wellness và SGC kỳ vọng đạt mức tăng trưởng doanh thu thuần +9% và +10% so với cùng 
kỳ. Feed One và Thanh Ngoc Fruit dự kiến sẽ không đóng góp đáng kể và tăng trưởng doanh thu năm 2022. 
Chúng tôi ước tính mảng wellness sẽ đóng góp 10% vào doanh thu thuần, và lần lượt 26%/24% vào LNST 
cho cổ đông công ty mẹ của VHC trong 2 năm 2021/2022. 

• Biên lãi gộp kỳ vọng tăng nhẹ 105 điểm cơ bản nhờ biên lãi gộp của công ty con SGC cải thiện. SGC sẽ đẩy 
mạnh bán các sản phẩm từ gạo (miến, mỳ) vốn có biên lãi thuần cao hơn (20-25%) so với sản phẩm phồng 
tôm (10%). Biên lãi gộp cho các ngành hàng khác (cá tra & wellness) được kỳ vọng duy trì ổn định.  

• Tỷ lệ chi phí bán hàng và quản lý giảm về mức 4.9% (tương đương với mức trước dịch Covid-19), khi sự 
bình ổn trong Q3 có thể được duy trì.  

Định giá 

VHC hiện giao dịch ở mức P/E dự phóng cho năm 2021 và 2022 lần lượt là 12.3 lần và 10.3 lần, đều là các mức 
cao lịch sử. Do VHC đã liên tục chứng tỏ vị thế đầu ngành và có khả năng hưởng lợi trong thời điểm hỗn loạn, 
chúng tôi cho rằng cổ phiếu VHC xứng đáng được tăng mức định giá trong vòng 2 năm trở lại đây. Chúng tôi tăng 
mức P/E mục tiêu cho các ngành hàng chính của VHC lên 13 lần cho ngành hàng wellness và SGC, và 10 lần cho 
ngành hàng cá tra (trước đây là 10 lần và 7,5 lần) và sử dụng EPS trượt đến giữa năm 2022 để tính giá mục tiêu. 
Giá mục tiêu mới cho cổ phiếu là 70.200 đồng/cổ phiếu (tăng từ mức 47.000 đồng/cổ phiếu), tương đương với 
tiềm năng tăng giá 13,4% và tổng mức sinh lời 16,6%. Chúng tôi nâng khuyến nghị từ mức TRUNG LẬP lên KHẢ 
QUAN. 

 LNST đến 
T6/2022 

EPS đến 
T6/2022 

P/E mục 
tiêu 

Tỷ 
trọng  

Collagen-
Gelatin 273.453 1.503 13,0 19.538 

SGC 38.112 209 13,0 2.723 
Thủy sản 872.393 4.795 10,0 47.948 
Giá mục tiêu 6/30/2022 6.507 10,8 70.200 

 

P/E lịch sử của VHC 

 

Nguồn: SSI Research 
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PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ VND 2019 2020 2021F 2022F  Tỷ VND 2019 2020 2021F 2022F 
Bảng cân đối kế toán          Báo cáo kết quả kinh doanh         
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 86 41 99 108  Doanh thu thuần 7.867 7.037 8.624 9.587 
+ Đầu tư ngắn hạn 1.492 1.374 1.356 1.656  Giá vốn hàng bán -6.334 -6.022 -7.088 -7.791 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 1.516 1.689 1.836 1.892  Lợi nhuận gộp 1.533 1.015 1.535 1.795 
+ Hàng tồn kho 1.414 1.508 1.790 1.994  Doanh thu hoạt động tài chính 251 227 174 133 
+ Tài sản ngắn hạn khác 103 124 140 106  Chi phí tài chính -90 -101 -142 -164 
Tổng tài sản ngắn hạn 4.611 4.735 5.220 5.756  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 6 1 3 3  Chi phí bán hàng -252 -171 -311 -259 
+ GTCL Tài sản cố định 1.504 1.808 2.132 2.367  Chi phí quản lý doanh nghiệp -149 -148 -204 -211 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.308 821 1.052 1.295 
+ Tài sản dài hạn dở dang 335 384 384 384  Thu nhập khác 1 -18 -9 -10 
+ Đầu tư dài hạn 1 62 164 164  Lợi nhuận trước thuế 1.309 803 1.043 1.286 
+ Tài sản dài hạn khác 154 210 210 222  Lợi nhuận ròng 1.179 719 919 1.113 
Tổng tài sản dài hạn 2.001 2.466 2.893 3.140  Lợi nhuận chia cho cổ đông 1.179 719 914 1.103 
Tổng tài sản 6.612 7.202 8.113 8.896  Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 6 10 
+ Nợ ngắn hạn 1.716 1.941 2.179 2.239            
Trong đó: vay ngắn hạn 866 1.106 1.418 1.402  EPS cơ bản (VND) 6.157 4.277 5.021 6.060 
+ Nợ dài hạn 19 85 206 183  Giá trị sổ sách (VND) 26.379 28.038 31.081 35.181 
Trong đó: vay dài hạn 0 69 177 156  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 0 2.000 2.000 2.000 
Tổng nợ phải trả 1.735 2.026 2.385 2.422  EBIT 1.369 842 1.099 1.371 
+ Vốn góp 1.834 1.834 1.834 1.834  EBITDA 1.534 1.044 1.501 1.866 
+ Thặng dư vốn cổ phần 224 224 224 224            
+ Lợi nhuận chưa phân phối 2.932 3.228 3.775 4.511  Tăng trưởng         
+ Quỹ khác -112 -110 -105 -94  Doanh thu -15,1% -10,5% 22,5% 11,2% 
Vốn chủ sở hữu 4.877 5.176 5.728 6.474  EBITDA -19,3% -31,9% 43,8% 24,3% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 6.612 7.202 8.113 8.896  EBIT -21,5% -38,5% 30,6% 24,8% 

           Lợi nhuận ròng -18,2% -39,0% 27,8% 21,1% 
Lưu chuyển tiền tệ          Vốn chủ sở hữu 21,5% 6,1% 10,7% 13,0% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 1.489 392 818 1.443  Vốn điều lệ 98,5% 0,0% 0,0% 0,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -743 -362 -814 -1.030  Tổng tài sản 5,0% 8,9% 12,7% 9,7% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -703 -75 53 -403            
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 43 -46 58 9  Định giá         
Tiền đầu kỳ 43 86 41 99  PE 6,2 9,7 12,3 10,2 
Tiền cuối kỳ 86 41 99 108  PB 1,5 1,5 2 1,7 
           Giá/Doanh thu 9,2 10,8 13,2 11,8 
Các hệ số khả năng thanh toán          Tỷ suất cổ tức 0,0% 4,8% 3,2% 3,2% 
Hệ số thanh toán hiện hành 2,69 2,44 2,4 2,57  EV/EBITDA 4,3 7 7,7 6 
Hệ số thanh toán nhanh 1,8 1,6 1,51 1,63  EV/Doanh thu 0,8 1 1,3 1,2 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,92 0,73 0,67 0,79            
Nợ ròng / EBITDA -0,03 -0,46 -0,03 -0,02  Các hệ số khả năng sinh lời         
Khả năng thanh toán lãi vay 22,99 21,91 19,69 16  Tỷ suất lợi nhuận gộp 19,5% 14,4% 17,8% 18,7% 
Ngày phải thu 77,6 69,9 59,6 60,7  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 16,4% 10,8% 12,0% 13,5% 
Ngày phải trả 16 18,4 15,4 13,4  Tỷ suất lợi nhuận ròng 15,0% 10,2% 10,7% 11,6% 
Ngày tồn kho 80,7 88,5 84,9 88,6  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 3,2% 2,4% 3,6% 2,7% 
           Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 1,9% 2,1% 2,4% 2,2% 
Cơ cấu vốn          ROE 26,5% 14,3% 16,9% 18,2% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,74 0,72 0,71 0,73  ROA 18,3% 10,4% 12,0% 13,1% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,26 0,28 0,29 0,27  ROIC 22,4% 12,5% 14,2% 15,5% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,36 0,39 0,42 0,37       

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,18 0,23 0,28 0,24       

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,18 0,21 0,25 0,22       

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

Tỷ đồng 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21  Tỷ đồng 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 
Bảng cân đối kế toán          Báo cáo kết quả kinh doanh         
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 41 144 102 141  Doanh thu thuần 1.944 1.788 2.343 2.231 
+ Đầu tư ngắn hạn 1.365 1.016 1.160 1.229  Giá vốn hàng bán -1.718 -1.516 -1.910 -1.822 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 1.699 1.311 1.518 1.748  Lợi nhuận gộp 226 273 432 409 
+ Hàng tồn kho 1.498 1.742 2.109 1.795  Doanh thu hoạt động tài chính 73 38 47 50 
+ Tài sản ngắn hạn khác 124 139 144 152  Chi phí tài chính -32 -19 -27 -45 
Tổng tài sản ngắn hạn 4.726 4.353 5.033 5.064  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 -60 -90 -100 -61 
+ GTCL Tài sản cố định 1.808 2.016 2.132 2.082  Chi phí quản lý doanh nghiệp -37 -50 -51 -51 
+ Bất động sản đầu tư 0 0 0 0  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 170 152 302 301 
+ Tài sản dài hạn dở dang 384 296 213 286  Thu nhập khác 1 0 -1 -8 
+ Đầu tư dài hạn 62 62 63 166  Lợi nhuận trước thuế 171 152 301 293 
+ Tài sản dài hạn khác 210 505 530 512  Lợi nhuận ròng 153 132 261 256 
Tổng tài sản dài hạn 2.465 2.881 2.939 3.047  Lợi nhuận chia cho cổ đông 153 131 260 255 
Tổng tài sản 7.192 7.234 7.972 8.112  Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 1 1 1 
                     
  + Nợ ngắn hạn 1.945 1.770 2.394 2.195  EPS cơ bản (VND) 836 715 1.418 1.393 
  Trong đó: vay ngắn hạn 1.106 1.052 1.628 1.368  Giá trị sổ sách (VND) 28.124 28.917 29.653 31.046 
  + Nợ dài hạn 86 93 105 188  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 179 158 309 305 
  Trong đó: vay dài hạn 69 70 82 168  EBIT 229 229 376 379 
Tổng nợ phải trả 2.031 1.863 2.499 2.383            
  + Vốn góp 0 0 0 0  Tăng trưởng         
  + Thặng dư vốn cổ phần 224 224 224 224  Doanh thu -10,5% 9,3% 41,3% 23,9% 
  + Lợi nhuận chưa phân phối 2.509 3.228 3.228 3.228  EBITDA -17,8% -0,8% 21,1% 45,7% 
  + Quỹ khác 2.428 1.919 2.021 2.277  EBIT -24,0% -14,1% 17,9% 48,8% 
Vốn chủ sở hữu 5.161 5.371 5.473 5.729  Lợi nhuận ròng -22,6% -13,5% 16,6% 46,1% 
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 7.192 7.234 7.972 8.112  Vốn chủ sở hữu 5,8% 6,8% 5,4% 6,7% 
           Vốn điều lệ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Lưu chuyển tiền tệ          Tổng tài sản 8,8% 12,3% 18,0% 15,8% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 101 -140 120 372            
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -208 232 -635 -160  Các hệ số khả năng sinh lời         
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -53 10 473 -172  Tỷ suất lợi nhuận gộp 11,6% 15,2% 18,5% 18,3% 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -159 103 -42 40  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 8,0% 8,1% 12,6% 13,2% 
Tiền đầu kỳ 200 41 144 102  Tỷ suất lợi nhuận ròng 7,9% 7,4% 11,1% 11,5% 
Tiền cuối kỳ 41 144 102 141  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 2,3% 5,0% 4,3% 2,7% 
           Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 2,0% 2,8% 2,2% 2,3% 
Các hệ số khả năng thanh toán                    
Hệ số thanh toán hiện hành 2,43 2,46 2,1 2,31  Cơ cấu vốn         
Hệ số thoanh toán nhanh 1,6 1,4 1,16 1,42  Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,72 0,74 0,69 0,71 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,72 0,66 0,53 0,62  Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,28 0,26 0,31 0,29 
Nợ ròng / EBITDA -1,01 -0,17 1,19 0,44  Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,39 0,35 0,46 0,42 
Khả năng thanh toán lãi vay 22,6 25,75 40,88 25,54  Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,23 0,21 0,31 0,27 
      Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,21 0,2 0,3 0,24 

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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