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Ngành thủy sản: Triển vọng lợi nhuận tích cực nhờ 
nhu cầu và giá bán tăng  

 

 

▪ Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt kỷ lục trong 5 tháng đầu năm 2022 với giá 
trị xuất khẩu tăng 40% so với cùng kỳ, nhờ xuất khẩu cá tra tăng 88% và xuất 
khẩu tôm tăng 35%.  

▪ Các yếu tố hỗ trợ xuất khẩu thủy sản trong thời gian tới bao gồm: nhu cầu tại Mỹ, 
EU tăng sau khi nền kinh tế hồi phục; Trung Quốc nới lỏng phong tỏa; lệnh trừng 
phạt nhắm vào xuất khẩu cá của Nga và tình trạng lạm phát thực phẩm toàn cầu. 

▪ HSC duy trì khuyến nghị Mua vào đối với VHC và nâng 7,1% giá mục tiêu lên 
135.000đ (tiềm năng tăng giá 32%). Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng cho MPC 
và nâng 17% giá mục tiêu lên 55.400đ (tiềm năng tăng giá 15,9%). 

 

Xuất khẩu thủy sản đạt cao kỷ lục 

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5/2022, tăng 27% so với 
cùng kỳ và đạt 1 tỷ USD nhờ kim ngạch xuất khẩu cá tra tăng 66% (đạt 245 triệu USD) và 
kim ngạch xuất khẩu tôm tăng 19% (đạt 417 triệu USD). 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt mức cao kỳ 
lục,  4,6 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tôm tăng 35% so 
với cùng kỳ và đạt 1,8 tỷ USD trong khi kim ngạch xuất khẩu cá tra còn tăng trưởng mạnh 
hơn, tăng 88% so với cùng kỳ đạt 1,2 tỷ USD. 

Triển vọng tích cực 

Trong thời gian tới, HSC thấy có một số yếu tố tích cực cho xuất khẩu thủy sản của Việt 
Nam, bao gồm: (1) nhu cầu tại Mỹ và EU tăng sau khi nền kinh tế hồi phục; (2) Trung Quốc 
nới lỏng phong tỏa và (3) các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga khiến giá cả lương thực 
tăng. Từ đó, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu đối với mặt hàng thủy sản tăng sẽ giúp giá bán 
duy trì ở mặt bằng cao trong nửa cuối năm 2022 và năm 2023. 

Duy trì khuyến nghị  Mua vào đối với VHC và Tăng tỷ trọng đối với MPC. 

VHC: HSC duy trì khuyến nghị Mua vào đối với VHC và nâng 7,1% giá mục tiêu lên 
135.000đ sau khi nâng dự báo. Tại giá mục tiêu, tiềm năng tăng giá là 32%. 

Chúng tôi nâng 6-7% dự báo lợi nhuận thuần năm 2022-2024, theo đó lợi nhuận thuần 
năm 2022 tăng trưởng 93%, năm 2023 tăng trưởng 10% và năm 2024 tăng trưởng 8%. 

Hiện VHC có P/E dự phóng năm 2022 là 9,2 lần và P/E trượt dự phóng 1 năm là 8,9 lần; 
cao hơn 21% (1 độ lệch chuẩn) so với  bình quân quá khứ là 7,3 lần (tính từ tháng 1/2019) 
sau khi cổ phiếu được định giá lại ở mặt bằng cao hơn nhờ triển vọng tích cực hơn nhiều. 
Tuy nhiên, so với bình quân các doanh nghiệp cùng ngành, định giá của VHC vẫn rẻ hơn 
22%. 

MPC: HSC nâng 16,9% giá mục tiêu cho MPC lên 55.400đ sau khi nâng triển vọng lợi 
nhuận năm 2022-2024 và thay đổi một số giả định đầu vào trong mô hình định giá theo 
phương pháp DCF. Chúng tôi nâng bình quân 19,2% dự báo lợi nhuận năm 2022-2024 
sau khi nâng giả định sản lượng tiêu thụ nhờ nhu cầu tăng và công suất được mở rộng. 

Hiện MPC có P/E trượt dự phóng 1 năm là 10,5 lần; thấp hơn 0,2 độ lệch chuẩn so với 
bình quân quá khứ là 11,2 lần (tính từ đầu năm 2018) và thấp hơn 4% so với bình quân 
các doanh nghiệp cùng ngành. Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng. 

Bản gốc bằng tiếng Anh của báo cáo này được phát hành vào ngày 12/6. 

 
 

 

 

 

Giá cổ phiếu tại ngày 10/6/2022. 
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Mục lục 
 

Nhu cầu cao trong bối cảnh kinh tế hồi phục và lạm phát giá 
thực phẩm 3 

 

Báo cáo thành phần 
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Nhu cầu cao trong bối cảnh kinh tế hồi phục và lạm 
phát giá thực phẩm 

Sau khi hồi phục mạnh trong năm ngoái, 2022 có thể tiếp tục là một năm thành công 
cho ngành thủy sản nhờ nhu cầu cao trong bối cảnh kinh tế hồi phục và lạm phát giá 
thực phẩm. Các biện pháp trừng phạt đối với Nga cũng như tình trạng phong tỏa 
được nới lỏng tại Trung Quốc sẽ đem đến thêm cơ hội cho thủy sản Việt Nam. Trong 
khi đó, rủi ro ở đây là chi phí nguyên liệu đầu vào tăng và chi phí vận chuyển cao. 
HSC duy trì khuyến nghị Mua vào đối với VHC với giá mục tiêu là 135.000đ và Tăng 
tỷ trọng đối với MPC với giá mục tiêu là 55.400đ. 

Xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2022 đạt cao kỷ lục 

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5/2022, tăng 27% 
so với cùng kỳ và đạt 1 tỷ USD nhờ kim ngạch xuất khẩu cá tra tăng 66% (đạt 245 
triệu USD) và kim ngạch xuất khẩu tôm tăng 19% (đạt 417 triệu USD). 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 4,6 tỷ USD, 
tăng 40% so với cùng kỳ và là mức cao kỷ lục. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tôm tăng 
35% so với cùng kỳ lên 1,8 tỷ USD, đóng góp 35% tổng kinh ngạch xuất khẩu thủy 
sản và đạt 42% dự báo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 
(VASEP) cho cả năm 2022 đề ra vào đầu năm là 4,3 tỷ USD (tăng trưởng 10%).  

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu cá tra còn tăng trưởng mạnh hơn, tăng 88% so với 
cùng kỳ lên 1,2 tỷ USD và đạt 70,6% dự báo của VASEP cho cả năm 2022 là 1,7 tỷ 
USD (tăng trưởng 7%). 

Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất khấu thủy sản của VN (triệu USD) 

5 tháng đầu năm 2022, tổng KNXK thủy sản đạt 4,6 tỷ USD, tăng 40% so với cùng kỳ 

 
 

Nguồn: VASEP 
 

Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khấu cá tra (triệu USD) 

5 tháng đầu năm 2022, KNXK cá tra tăng 88% so với cùng kỳ 

 
 

Nguồn: VASEP 
 

 Biểu đồ 3: Kim ngạch xuất khấu tôm (triệu USD) 

5 tháng đầu năm 2022, KNXK tôm tăng 35% so với cùng kỳ   

 
 

Nguồn: VASEP 
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Triển vọng vẫn tích cực 

Nhu cầu hồi phục tại Mỹ và EU 

Nhờ sự phổ biến của mặt hàng thủy sản tại các kênh bán lẻ trong thời gian dịch bệnh, 
nên hành vi tiêu dùng tại các thị trường chủ chốt như EU, Mỹ đã và đang có sự thay 
đổi theo hướng chuyển sang sản phẩm thủy hải sản tại gia đình. Trong khi đó, các 
kênh dịch vụ nhà hàng tiếp tục hồi phục cũng giúp cải thiện nhu cầu. Mặt khác, giá 
các loại sản phẩm như thịt bò và gia cầm đang tăng trên toàn thế giới, từ đó làm tăng 
nhu cầu đối với cá – một lựa chọn dinh dưỡng tốt tốt hơn cho sức khỏe.  

Các biện pháp trừng phạt đối với Nga là cơ hội cho thủy sản Việt Nam 

Các biện pháp trừng phạt đối với Nga vì xung đột tại Ucraina đang ảnh hưởng đến 
nguồn cung mặt hàng thủy sản trên toàn cầu. Nga đứng thứ 5 về đánh bắt cá tự nhiên 
và đứng đầu về xuất khẩu cá tuyết. Diễn biến trên tạo ra cơ hội mới cho các nước 
xuất khẩu thủy sản khác, đặc biệt là Việt Nam vì các thị trường nhập khẩu thủy sản 
chính là Mỹ và EU sẽ phải tìm kiếm nguồn sản phẩm thay thế. 

Nhu cầu tại Trung Quốc hồi phục sau khi nới lỏng phong tỏa 

Ngoài ra, Trung Quốc đang dần gỡ bỏ các biện pháp phong tỏa chống dịch Covid-19. 
Đợt bùng phát dịch Covid-19 tồi tệ nhất tại Trung Quốc đang kết thúc với số lượng ca 
nhiễm tiếp tục giảm và toàn bộ các thành phố lớn của nước này đang nới lỏng hạn 
chế với cuộc sống của người dân đã gần như trở lại bình thường. HSC kỳ vọng xuất 
khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc có thể sớm hồi phục sau khi các biện 
pháp hạn chế được nới lỏng. 

Lạm phát giá lương thực sẽ giữ giá xuất khẩu thủy sản ở mặt bằng cao 

Theo Ủy ban Châu Âu, trong 4 tháng đầu năm 2022, chỉ số tiêu thụ lương thực và thịt 
tại EU đã lần lượt tăng 4% và 3% so với cùng kỳ; trong khi đó chỉ số tiêu thụ cá và 
thủy sản vẫn giữ nguyên. Trong khi đó, dữ liệu từ USDA Hoa Kỳ cho biết tại Mỹ, chỉ 
số tiêu thụ thịt lợn và gia cầm lần lượt tăng 14% và 15% so với cùng kỳ; trong khi chỉ 
số tiêu thụ cá và thủy sản tăng ở mức thấp hơn, tăng 10% so với cùng kỳ.  

Giá bán tăng ít hơn giúp sản phẩm thủy sản giành được thị phần từ các sản phẩm có 
nguồn gốc protein khác, đồng thời cho phép các doanh nghiệp thủy sản có thể nâng 
được giá bán. 

 

Biểu đồ 4: Chỉ số giá tiêu cùng của EU  

Trong 4T/2022, chỉ số tiêu thụ lương thực và thịt tại EU đã lần 
lượt tăng 4% và 3% so với cùng kỳ; trong khi đó chỉ số tiêu thụ 
cá và thủy sản vẫn giữ nguyên. 

 
 

Nguồn: Ủy ban Châu Âu 
 

 Biểu đồ 5: Chỉ số giá tiêu cùng của Mỹ 

Trong 4T/2022, chỉ số tiêu thụ thịt lợn và gia cầm lần lượt tăng 
14,3% và 12,7% so với cùng kỳ; trong khi chỉ số tiêu thụ cá và 
thủy sản tăng ở mức thấp hơn, tăng 10,7% so với cùng kỳ 

 
 

Nguồn: USDA 
 

 

Tồn kho nguyên liệu ở mức thấp cũng hỗ trợ giá xuất khẩu 

Ngoại trừ vấn đề lạm phát giá lương thực, tồn kho nguyên liệu ở mức thấp cũng là 
một nhân tố khác giúp giá thủy sản xuất khẩu có thể giữ ở mặt bằng cao. Theo 
Agromonitor, từ cuối năm 2021, tồn kho cá tra nguyên liệu đã liên tục giảm xuống qua 
các tháng. Tại thời điểm cuối tháng 4, tồn kho cá tra nguyên liệu đã giảm xuống chỉ 
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còn 39.000 tấn, giảm 80% so với cùng kỳ và giảm 70% so với đầu năm. Tại thời điểm 
cuối tháng 5, tồn kho ước tính đã giảm tiếp 23% so với tháng trước đó xuống còn 
30.000 tấn, giảm 82% so với cùng kỳ và giảm 77% so với đầu năm. 

Do tồn kho thấp và nhu cầu cao, nên giá cá tra xuất khẩu bình quân trong tháng 5/2022 
đã tăng mạnh 51% so với cùng kỳ và tăng 4,4% so với tháng trước lên 3,1 USD/kg.  

Tại thời điểm cuối tháng 5/2022, tồn kho tôm cũng ở mức thấp, là 32.050 tấn, giảm 
52% so với cùng kỳ. Giá tôm bình quân cũng đã tăng 5-15% so với cùng kỳ, tùy thuộc 
loại tôm và kích cỡ.  

Sản lượng 6 tháng cuối năm 2022 sẽ cao hơn 6 tháng đầu năm vì yếu tố 
mùa vụ 

Trong 6 tháng cuối năm 2022, sản lượng sẽ cao hơn so vói 6 tháng đầu năm vì đây 
là mùa cao điểm xuất khẩu thủy sản trong bối cảnh nhu cầu tăng cao trước các dịp lễ 
tại các thị trường nhập khẩu chính; đồng thời đây cũng là khoảng thời gian cao điểm 
thu hoạch tôm, cá tra nguyên liệu. 

 

Biểu đồ 6: Tồn kho cá tra nguyên liệu và giá xuất khẩu 

Tồn kho thấp, và giá xuất khẩu bình tăng  

 
 

Nguồn: Agromonitor 
 

 Biểu đồ 7: Tồn kho tôm nguyên liệu và giá xuất khẩu 

Tồn kho thấp, và giá xuất khẩu bình tăng  

 
 

Nguồn: Agromonitor 
 

Những rủi ro chính ở đây là giá nguyên liệu đầu vào tăng và chi phí vận 
chuyển ở mức cao 

Giá nguyên liệu đầu vào giữ ở mặt bằng cao 

Giá tôm nguyên liệu đã 13% so với cùng kỳ trong tháng 5/2022 trong khi giá cá tra 
nguyên liệu cũng tăng 48% so với cùng kỳ. Giá nguyên liệu nhiều khả năng sẽ tiếp 
tục ở mức cao trong nửa cuối năm 2022 vì chi phí nuôi tăng. Giá thức ăn cho tôm 
(chiếm 40-45% chi phí sản xuất) đã tăng 10% so với đầu năm. Giá thức ăn cho cá tra 
cũng đã tăng khoảng 10-12% so với đầu năm, tùy nhà cung cấp. Ngoài ra, chi phí 
nhiên liệu và vận chuyển cũng như chi phí nhân công tăng cao cũng sẽ làm tăng chi 
phí nuôi trồng và chế biến thủy sản. 

Chi phí vận chuyển đã giảm so với đầu năm những vẫn ở mặt bằng cao 

Chi phí vận chuyển container đã giảm đáng kể từ đầu tháng 3 nhưng vẫn ở mức cao. 
Vào ngày 2/6, chỉ số Drewry’s World Container Index là 7.626 USD/container 40ft, 
giảm 19% so với đầu năm nhưng vẫn cao hơn 18% so với 1 năm trước và cao hơn 
124% so với mức bình quân 5 năm là 3.400 USD. 

Vì giá nhiên liệu tiếp tục tăng, nên HSC vẫn lo ngại về chi phí vận chuyển. Ngoài ra, 
Trung Quốc gỡ bỏ phong tỏa có thể giúp hoạt động thương mại cải thiện và làm tăng 
chi phí vận chuyển. 
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Biểu đồ 8: Drewry World Container Index 

chỉ số Drewry’s World Container Index là 7.626 USD/container 40ft, cao hơn 124% so với 
mức bình quân 5 năm là 3.400 USD 

 
 

Nguồn: WCI 

Duy trì khuyến nghị Mua vào cho VHC và khuyến nghị Tăng tỷ 
trọng cho MPC 

VHC và MPC là những cổ phiếu có diễn biến giá tích cực hơn so với VNindex hơn lần 
lượt 44,5% và 26,4% trong 3 tháng qua, theo diễn biến kim ngạch xuất khẩu cá tra 
tăng trưởng kỷ lục 88% so với cùng kỳ và kim ngạch xuất khẩu tôm tăng trưởng 35% 
so với cùng kỳ trong 5 tháng đầu năm 2022.  

Các yếu tố căn bản vẫn tích cực trong nửa cuối năm 2022 vì ngành thủy sản tiếp tục 
hưởng lợi từ sự hồi phục kinh tế tại các thị trường chính, xuất khẩu của Nga giảm và 
tình trạng lạm phát giá lương thực. Với những yếu tố này, HSC lần lượt nâng bình 
quân 6% và 19,2% dự báo lợi nhuận năm 2022-2024 cho VHC và MPC. 

Chúng tôi định giá các doanh nghiệp thủy sản bằng phương pháp DCF. Mô hình DCF 
của HSC sử dụng lãi suất phi rủi ro là 3,5% (từ 3% so với trước đây), phần bù rủi ro 
vốn CSH là 8% (từ 7% trước đây) và tốc độ tăng trưởng dài hạn là 2%. Theo đó, chi 
phí sử dụng vốn bình quân WACC là 10,6% cho VHC và 7,5% cho MPC. HSC cũng 
chuyển cơ sở định giá về giữa năm 2023.  

VHC: Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua vào đối với VHC và nâng 7,1% giá mục tiêu 
lên 135.000đ sau khi nâng dự báo. Tại giá mục tiêu, tiềm năng tăng giá là 32%. 

HSC nâng 6-7% dự báo lợi nhuận thuần năm 2022-2024 sau khi nâng giả định sản 
lượng xuất khẩu, giá bán bình quân và biên lợi nhuận, theo đó lợi nhuận thuần năm 
2022 tăng trưởng 93%, năm 2023 tăng trưởng 10% và năm 2024 tăng trưởng 8%.  

Hiện VHC có P/E dự phóng năm 2022 là 9,2 lần; thấp hơn 22% so với bình quân các 
doanh nghiệp cùng ngành. Trong khi đó, P/E trượt dự phóng 1 năm là 8,9 lần; cao 
hơn 21% (1 độ lệch chuẩn) so với  bình quân quá khứ là 7,3 lần (tính từ tháng 1/2019) 
sau khi cổ phiếu được định giá lại ở mặt bằng cao hơn nhờ triển vọng tích cực hơn 
nhiều.  

MPC: Chúng tôi duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với MPC và nâng 16,9% giá 
mục tiêu lên 55.400đ nhờ triển vọng năm 2022-2024 tích cực hơn. Tại giá mục tiêu, 
tiềm năng tăng giá là 15,9%. 

HSC nâng bình quân 19,2% dự báo lợi nhuận năm 2022-2024 sau khi nâng giả định 
sản lượng tiêu thụ nhờ nhu cầu xuất khẩu cao và công suất mở rộng trong năm 2022-
2024. Theo đó, lợi nhuận giai đoạn 2021-2024 tăng trưởng với tốc độ CAGR 25,9%. 

Hiện MPC có P/E trượt dự phóng 1 năm là 10,5 lần; thấp hơn 0,2 độ lệch chuẩn so 
với bình quân quá khứ là 11,2 lần (tính từ đầu năm 2018).
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CTCP Vĩnh Hoàn (VHC - HSX) 
 

 

 Báo cáo doanh nghiệp Ngày 12/6/2022 
 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Công ty, Ước tính của HSC 

 

Biểu đồ giá 

 

 
Nguồn: Công ty, FactSet 

 

HSC và trung bình thị trường 

 
Nguồn: Bloomberg, HSC ước tính 

 

Mô tả doanh nghiệp 

VHC là công ty xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam. 
Thị trường xuất khẩu chính gồm: Mỹ, Trung Quốc 
và Châu Âu. 

 
 

 

 

 

 

 

Triển vọng tích cực vẫn nguyên vẹn; Mua vào  
 

 

▪ HSC duy trì khuyến nghị Mua vào đối với VHC nhưng nâng 7,1% giá mục 
tiêu theo phương pháp DCF lên 135.000đ do chúng tôi tăng dự báo lợi 
nhuận và chuyển giai đoạn cơ sở định giá sang giữa năm 2023.  

▪ Nhu cầu cá tra tại các thị trường xuất khẩu lớn tiếp tục tăng, trong khi lạm 
phát thực phẩm toàn cầu và lượng hàng tồn kho cá nguyên liệu thấp thúc 
đẩy giá xuất khẩu.  

▪ VHC hiện đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 8,9 lần, cao hơn 
1,0 lần độ lệch chuẩn so với mức bình quân trong quá khứ là 7,3 lần nhưng 
thấp hơn 22% so với các doanh nghiệp cùng ngành, cổ phiếu vẫn hấp dẫn 
nhờ triển vọng cải thiện. 

 

Sự kiện: Đánh giá doanh thu 4 tháng đầu năm 2022  

Doanh thu tháng 4/2022 tăng 98% so với cùng kỳ với doanh thu cá tra tăng 
120% so với cùng kỳ. Trong tháng, giá xuất khẩu cá tra bình quân tăng 56% so 
với cùng kỳ và 3,5% so với tháng trước. Trong 4 tháng đầu năm 2022, doanh 
thu thuần tăng 88% so với cùng kỳ và vượt 6% dự báo của chúng tôi. 

Tác động: Nâng dự báo giai đoạn 2022-2024  

HSC nâng 6,6% dự báo lợi nhuận thuần năm 2022 lên 2.122 tỷ đồng, tăng 
trưởng 92,7%. Chúng tôi cũng nâng lần lượt 5,9% và 5,6% dự báo lợi nhuận 
thuần năm 2023 và 2024 lên lần lượt 2.331 tỷ đồng (tăng trưởng 9,9%) và 
2.513 tỷ đồng (tăng trưởng 7,8%). 

Chúng tôi cho rằng sản lượng và giá xuất khẩu cá tra sẽ vẫn sẽ ở mức cao 
trong vòng 2 năm tới do nhu cầu cao ở các thị trường xuất khẩu chủ lực và lạm 
phát lương thực toàn cầu tăng cao. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm tích cực 
đối với triển vọng lợi nhuận của VHC. 

EPS dự phóng 2022-2024 mới của chúng tôi cao hơn 9-11% so với dự báo 
của thị trường. 

Định giá và khuyến nghị  

HSC nâng 7,1% giá mục tiêu lên 135.000đ. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua 
vào đối với VHC, với tiềm năng tăng giá là 32%. 

VHC hiện đang giao dịch với P/E dự phóng 2022 là 9,2 lần, thấp hơn 22% so 
với các công ty cùng ngành, tương đương P/E trượt dự phóng 1 năm là 8,9 
lần, cao hơn 21% (1,0 lần độ lệch chuẩn) so với mức bình quân trong quá khứ 
là 7,3 lần (kể từ tháng 1/2019), điều này phản ánh việc cổ phiếu đang được 
nâng định giá của cổ phiếu nhờ triển vọng cải thiện. 

 

 
 

 

Ghi chú: Dấu  ▲ ▼  thể hiện mức tăng giảm ít nhất 5%. 
Nguồn: Bloomberg, HSC ước tính 
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Điều kiện thuận lợi; Mua vào với tiềm năng tăng giá 
32%  

Doanh thu tháng 4/2022 tăng 98% so với cùng kỳ với doanh thu cá tra tăng 120% so 
với cùng kỳ. Trong tháng, giá xuất khẩu cá tra bình quân tăng 56% so với cùng kỳ 
và 3,5% so với tháng trước. Trong 4 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần tăng 88% 
so với cùng kỳ và vượt 6% dự báo của chúng tôi. Chúng tôi vẫn lạc quan về triển 
vọng lợi nhuận của VHC nhờ nhu cầu cao tại các thị trường chính như Mỹ và châu 
Âu do các biện pháp trừng phạt đối với mặt hàng cá và thủy sản của Nga, cũng như 
lạm phát lương thực toàn cầu gia tăng, sẽ hỗ trợ giá xuất khẩu cá tra. HCS nâng 6-
7% dự báo lợi nhuận thuần trong giai đoạn 2022-2024. Từ đó, chúng tôi nâng 7,1% 
giá mục tiêu lên 135.000đ và duy trì khuyến nghị Mua vào. Tại giá mục tiêu mới của 
chúng tôi, tiềm năng tăng giá là 32%. 

Nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ vẫn tiếp diễn 

Doanh thu tháng 4/2022 đạt 1.651 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ với doanh thu cá 
tra tăng 120% so với cùng kỳ. Chúng tôi ước tính sản lượng xuất khẩu cá tra tăng 
41% so với cùng kỳ và 29% so với tháng trước, trong khi giá xuất khẩu bình quân 
tăng 56% so với cùng kỳ và 3,5% so với tháng trước. 

Trong 4 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần tăng 88% so với cùng kỳ đạt 4.925 tỷ 
đồng, đạt 33,3% dự báo cả năm của chúng tôi và vượt 6% dự báo của chúng tôi. 

Chúng tôi tóm tắt cơ cấu sản phẩm và thị trường trong Bảng 11 & 12. 

 

Bảng 9: Cơ cấu doanh thu theo dòng sản phầm, VHC 

Trong 4 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần tăng 88% so với cùng kỳ, vượt 6% dự báo của chúng tôi  
 Tỷ đồng T4/2021 T4/2022  y/y  4T/2021 4T/2022  y/y 

 Sản phẩm cá tra  529 1,166 120% 1,724 3,311 92.0% 

 Phụ phẩm 182 230 26% 484 642 32.7% 

 Collagen & gelatin  63 77 22% 219 297 35.5% 

 Sản phẩm GTGT  11 17 55% 53 55 3.7% 

 Khác  50 161 222% 141 620 339.4% 

 Tổng  835 1,651 98% 2,622 4,925 87.9% 
 
 

Nguồn: VHC 
 

 

Bảng 10: Cơ cấu doanh thu theo thị trường, VHC 

Doanh thu thị trường Mỹ tăng mạnh 160% trong 4T/2022  
 Tỷ đồng T4/2021 T4/2022 y/y 4T/2021 4T/2022  y/y 

 Mỹ  289 983 240% 999 2,593 159.5% 

 EU  147 158 7% 460 571 24.2% 

 Trung Quốc  158 127 71% 341 395 15.9% 

 Khác  241 383 59% 821 1,366 66.3% 

 Tổng  835 1,651 98% 2,622 4,925 87.9% 
 
 

Nguồn: VHC 
 

 

HSC duy trì quan điểm tích cực về triển vọng lợi nhuận của VHC nhờ nhu cầu cao tại 
các thị trường chính như Mỹ và châu Âu do các biện pháp trừng phạt đối với mặt hàng 
cá và thủy sản của Nga, cùng với lạm phát lương thực toàn cầu gia tăng, từ đó sẽ hỗ 
trợ giá xuất khẩu cá tra. 

Ngoài ra, Trung Quốc đang nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Bắc Kinh và Thượng 
Hải đã trở lại bình thường trong những ngày gần đây sau 2 tháng phong tỏa nghiêm 
ngặt. Hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc được kỳ vọng sẽ sớm phục hồi sau khi 
các hạn chế được nới lỏng.    
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Biểu đồ 11: Giá xuất khẩu cá tra bình quân trong năm 

Giá cá tra xuất khẩu tiếp tục tăng  

 
 

Nguồn: Agromonitor 
 

 

Nâng dự báo giai đoạn 2022-2024 

HSC nâng lần lượt 6,6%, 5,8% và 5,6% dự báo lợi nhuận thuần năm 2022, 2023 và 
2024 lên lần lượt 2.122 tỷ đồng (tăng trưởng 92,7%), 2.331 tỷ đồng (tăng trưởng 
9,9%) và 2.513 tỷ đồng (tăng trưởng 7,8%). 

Chúng tôi cũng nâng lần lượt 5,1%, 5,1% và 5% dự báo doanh thu thuần lên lần lượt 
15.546 tỷ đồng (tăng trưởng 71,7%), 17.088 tỷ đồng (tăng trưởng 9,9%) và 18.189 tỷ 
đồng (tăng trưởng 6,4%). Trong đó, chúng tôi nâng dự báo doanh thu cá tra fillet, sản 
phẩm chủ lực của VHC, đồng thời duy trì dự báo các mảng kinh doanh khác. Chúng 
tôi điều chỉnh tăng dự báo giá và sản lượng xuất khẩu do chúng tôi kỳ vọng nhu cầu 
cá tra fillet tăng trưởng mạnh sẽ thúc đẩy giá xuất khẩu trong thời gian tới. 

HSC tóm tắt giả định cụ thể trong Bảng 14-15. 

Bảng 12: Điều chỉnh dự báo, VHC 

Nâng 22-23% dự báo lợi nhuận thuần giai đoạn 2022-2024  
 Tỷ đồng  Dự báo cũ Dự báo mới  Điều chỉnh   y/y  

 2022F          

 Doanh thu thuần             14,786             15,546  5.1% 71.7% 

 Lợi nhuận thuần               1,991               2,122  6.6% 92.7% 

 2023F          

 Doanh thu thuần             16,261             17,088  5.1% 9.9% 

 Lợi nhuận thuần               2,204               2,331  5.8% 9.9% 

 2024F          

 Doanh thu thuần             17,330             18,189  5.0% 6.4% 

 Lợi nhuận thuần               2,380               2,513  5.6% 7.8% 
 
 

Nguồn: HSC 
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Bảng 13: Điều chỉnh dự báo doanh thu thuần, VHC 

HSC nâng 7%  dự báo doanh thu sản phẩm cá tra fillet    
 Tỷ đồng  2021   2022F     2023F       2024F   2021-24   

     Cũ Mới  Cũ Mới  Cũ Mới  CAGR  

Cá tra fillet  5,149 9,112 9,751 10,005 10,703 10,544 11,268 29.8% 

 % y/y  18.7% 77.0% 89.4% 9.8% 9.8% 5.4% 5.3%  

 Điều chỉnh   7.0%  7.0%  6.9%  

 Collagen & gelatin  642 898 898 1,078 1,078 1,185 1,185 22.7% 

 % y/y  10.4% 40.0% 40.0% 20.0% 20.0% 10.0% 10.0%  

 Điều chỉnh   0.0%  0.0%  0.0%  

 Phụ phẩm 1,672 2,341 2,341 2,575 2,575 2,833 2,833 19.2% 

 % y/y  33.5% 40.0% 40.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%  

 Điều chỉnh   0.0%  0.0%  0.0%  

 Thương mại & khác 1,597 2,445 2,567 2,614 2,743 2,779 2,914 22.2% 

 % y/y  87.8% 53.1% 60.7% 6.9% 6.9% 6.3% 6.2%  

 Điều chỉnh   5.0%  4.9%  4.9%  

 Tổng doanh thu gộp 9,060 14,796 15,557 16,272 17,100 17,342 18,201 26.2% 

 % y/y  26.4% 63.3% 71.7% 10.0% 9.9% 6.6% 6.4%  

 Điều chỉnh   5.1%  5.1%  5.0%  

 Giảm trừ doanh thu 6 10 10 11 11 12 12 26.2% 

 % y/y  -95.3% 63.3% 71.7% 10.0% 9.9% 6.6% 6.4%  

 Điều chỉnh   5.1%  5.1%  5.0%  

 Doanh thu thuần  9,054 14,786 15,546 16,261 17,088 17,330 18,189 26.2% 

 % y/y  28.7% 63.3% 71.7% 10.0% 9.9% 6.6% 6.4%  

 Điều chỉnh   5.1%  5.1%  5.0%  
 
 

Nguồn: HSC 
 

 

Bảng 14: Dự báo giá trị xuất khẩu cá tra fillet, VHC 

HSC nâng dự báo sản lượng và giá xuất khẩu   
 Tỷ đồng  2021   2022F     2023F     2024F     2020-24  

     Cũ   Mới  Cũ   Mới  Cũ   Mới  CAGR  

 Sản lượng xuất khẩu (tấn)  71,691 89,962 94,741 98,303 103,560 103,811 109,189 15.1% 

 % y/y  5.9% 25.5% 32.2% 9.3% 9.3% 5.6% 5.4%  

 Điều chỉnh   5.3%  5.3%  5.2%  

 Giá xuất khẩu (USD/kg)  3.10 4.38 4.45 4.40 4.47 4.39 4.46 12.9% 

 % y/y  12.1% 41.4% 43.6% 0.5% 0.4% -0.2% -0.1%  

 Điều chỉnh   1.6%  1.6%  1.6%  

 Giá trị xuất khẩu (triệu USD)  222.2 394.2 421.8 432.8 463.1 456.2 487.5 29.9% 

 % y/y  18.7% 77.4% 89.8% 9.8% 9.8% 5.4% 5.3%  

 Điều chỉnh   7.0%  7.0%  6.9%  
 
 

Nguồn: HSC 
 

 

Nâng 7,1% giá mục tiêu; duy trì khuyến nghị Mua vào 

Sau khi tăng dự báo, chúng tôi nâng 7,1% giá mục tiêu lên 135.000đ, tiềm năng tăng 
giá là 32%. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Mua vào đối với VHC. Tại giá mục tiêu mới 
của chúng tôi, P/E dự phóng 2022 và 2023 lần lượt là 12,2 lần và 11,3 lần. 

Định giá DCF của chúng tôi áp dụng lãi suất phi rủi ro cơ sở là 3,5% (tăng từ 3% trước 
đây), phần bù rủi ro vốn CSH cơ sở là 8% (tăng từ 7% trước đây) và hệ số beta là 
1,2. Chúng tôi duy trì giả định tốc độ tăng trưởng dài hạn là 2,0%. Từ đó, giả định 
WACC tăng lên 10,6% so với 9,8% trong Báo cáo cập nhật trước đó của chúng tôi. 

Do giá mục tiêu của chúng tôi là giá mục tiêu trong 12 tháng tới, chúng tôi chuyển giai 
đoạn cơ sở định giá sang giữa năm 2023 bằng cách lấy bình quân giá trị hợp lý vào 
cuối năm 2022 và 2023. Chúng tôi tóm tắt tính toán FCFF, định giá DCF và giả định 
WACC cơ sở trong Bảng 17-21. 

Chúng tôi cũng thực hiện phân tích độ nhạy của giá mục tiêu đối với những thay đổi 
giả định tốc độ tăng trưởng dài hạn và lãi suất phi rủi ro trong Bảng 22. 
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Bảng 15: Tính toán FCFF  
 Tỷ đồng  2022F   2023F   2024F   2025F   2026F   2027F  

Lợi nhuận thuần  2,122 2,331 2,513 2,669 2,837 3,010 

 + Khấu hao 325 348 379 408 436 462 

 + Chi phí lãi vay* (1-thuế suất) 93 112 113 114 115 117 

 - Thay đổi vốn lưu động (684) (711) (736) (749) (763) (791) 

 - Vốn đầu tư cơ bản (1,241) (785) (535) (508) (482) (458) 

 FCFF  615 1,295 1,735 1,935 2,143 2,340 
 
 

Nguồn: HSC 
 

 

Bảng 16: Định giá cuối năm 2022, VHC  
   Tỷ đồng 

 Giá trị dài hạn (tốc độ tăng trưởng dài hạn 2%)  25,426 

 Giá trị hiện tại dòng tiền tự do  23,062 

 Tài sản không hoạt động (cuối năm 2022)  2,367 

 Dư nợ (cuối năm 2022)  2,753 

 Vốn CSH 22,675 

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (triệu)  182 

 Giá trị hợp lý của VHC (đồng)  124,625 
 
 

Nguồn: HSC 
 

 Bảng 17: Định giá cuối năm 2023, VHC  
   Tỷ đồng 

 Giá trị dài hạn (tốc độ tăng trưởng dài hạn 2%)  30,106 

 Giá trị hiện tại dòng tiền tự do  26,152 

 Tài sản không hoạt động (cuối năm 2022)  3,079 

 Dư nợ (cuối năm 2022)  2,779 

 Vốn CSH 26,452 

 Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (triệu)  182 

 Giá trị hợp lý của VHC (đồng)  145,386 
 
 

Nguồn: HSC 
 

 

Bảng 18: Định giá giữa năm 2023   
Định giá giữa năm 2023 

 

Giá trị hợp lý của CP cuối năm 2022 (đồng/CP)  124,625 

Giá trị hợp lý của CP cuối năm 2023 (đồng/CP) 145,386 

 Giá mục tiêu giữa 2023  135,006 
 
 

Nguồn: HSC 
 

Bảng 19: Tính toán WACC  
   Giả định  

 Tỷ trọng vốn CSH  73% 

 Beta  1.17 

 Lãi suất phi rủi ro 3.50% 

 Phần bù rủi ro vốn CSH 8.0% 

 Chi phí vốn CSH 12.9% 

  
 

 Tỷ trọng nợ 27% 

 Chi phí nợ  5.0% 

 Thuế suất 13.8% 

 Chi phí nợ sau thuế 4.3% 

 WACC  10.6% 
 
 

Nguồn: HSC 
 

 
  

Bảng 20: Phân tích độ nhạy, VHC 

Kịch bản cơ sở với lãi suất phi rủi ro là 3,5% và tốc độ tăng trưởng dài hạn là 2%  
   Lãi suất phi rủi 

ro   
    

  2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 

Tốc độ tăng trưởng dài hạn  0.0% 136,083 130,546 125,448 120,739 116,377 
 1.0% 141,162 135,202 129,729 124,686 120,024 
 2.0% 147,533 140,989 135,006 129,513 124,453 
 3.0% 155,760 148,378 141,672 135,552 129,945 
 4.0% 166,793 158,138 150,359 143,326 136,937 

 
 

Nguồn: HSC 
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Bối cảnh định giá 

Tại giá thị trường hiện nay, VHC đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 8,9 
lần, cao hơn 1,0 độ lệch chuẩn so với mức bình quân trong quá khứ là 7,3 lần (kể từ 
tháng 1/2019, Biểu đồ 23-24). Theo HSC, mức định giá này là hợp lý nhờ triển vọng 
rất tích cực của Công ty. So với các công ty cùng ngành, VHC có định giá hấp dẫn 
với P/E dự phóng 2022 là 9,2 lần, thấp hơn 22% so với mức bình quân của các công 
ty cùng ngành là 11,9 lần (Bảng 25). 

 

Biểu đồ 21: P/E dự phóng 1 năm 

Hiện VHC đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 8,9 
lần, so với mức bình quân trong quá khứ là 7,3 lần 

 
 

Lưu ý: Dự phóng 12 tháng cơ sở, dữ liệu từ-2019. 
Nguồn: HSC, Bloomberg 

 

 Biểu đồ 22: Độ lệch chuẩn so với giá trị bình quân 

cao hơn 1,0 độ lệch chuẩn so với mức bình quân trong quá khứ 
là 7,3 lần 

 
 

Lưu ý: Dự phóng 12 tháng cơ sở, dữ liệu từ -2019. 
Nguồn: HSC, Bloomberg 

 

 

Bảng 23: So sánh với các công ty cùng ngành 

VHC có định giá thấp hơn 22% so với mức bình quân của các công ty cùng ngành là  
Công ty Mac CK Vốn hóa (triệu USD) 2022 P/E 2023 P/E 

 Fimex   FMC VN  193 14.1 10.9 

 Minh Phu Corporation   MPC VN  360 12.3 10.5 

 Nam Viet Corporation   ANV VN  269 10.9 10.6 

 Aquatex Ben Tre   ABT VN  20 10.7 NA 

 Maruha Nichiro Corp   1333:JP  968 10.3 9.5 

 Thai Union Group PLC   TU:TB  2,223 11.9 10.7 

 Natori Co. Ltd   2922: JP  235 14.6 14.5 

 Trung bị    315 11.9 10.7 

 Vinh Hoan Corp.   VHC: VN  835 9.9 9.0 
 
 

Nguồn: HSC 
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BCTC và chỉ số tài chính chủ chốt 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: *Không bao gồm các khoản Đầu tư ngắn hạn. 
Nguồn: Công ty, HSC ước tính 
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Cổ phiếu | Việt Nam | Hàng tiêu dùng thiết yếu - TP&ĐU, Thuốc lá 

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC - UPCoM) 
 

 

 Báo cáo doanh nghiệp Ngày 12/6/2022 
 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Công ty, Ước tính của HSC 

 

Biểu đồ giá 

 

 
Nguồn: Công ty, FactSet 

 

HSC và trung bình thị trường 

 
Nguồn: Bloomberg, HSC ước tính 

 

Mô tả doanh nghiệp 

MPC là doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất Việt 
Nam với chuỗi giá trị khép kín. Kim ngạch xuất 
khẩu tôm của MPC chiếm khoảng 20% tổng kim 
ngạch xuất khẩu tôm của cả nước. 

 
 

 

 

 

 

 

Mở rộng công suất đúng thời điểm để thúc 
đẩy lợi nhuận  
 

 

▪ HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với MPC nhưng nâng 16,9% giá 
mục tiêu lên 55.400đ nhờ triển vọng trong giai đoạn 2022-2024 cải thiện. 

▪ Nhu cầu tiêu thụ tôm tại các thị trường chính tăng và từ đó MPC đã mở 
rộng công suất sản xuất. Do đó, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của MPC sẽ 
tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2022-2024 và nâng bình quân 19,2% 
dự báo lợi nhuận trong giai đoạn này. 

▪ MPC đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 10,5 lần, thấp hơn 
0,2 độ lệch chuẩn so với mức bình quân trong quá khứ là 11,2 lần (kể từ 
đầu năm 2018). Cổ phiếu có định giá thấp trong bối cảnh triển vọng của 
Công ty tích cực. 

 

Sự kiện: Đánh giá KQKD Q1/2022 

KQKD Q1/2022 của MPC rất tốt và sát với dự báo của chúng tôi. Doanh thu 
thuần tăng 51% so với cùng kỳ đạt 4.239 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận thuần 
tăng mạnh 252% so với cùng kỳ đạt 90 tỷ đồng, sát với kỳ vọng của chúng tôi 
dù chỉ đạt 11,1% dự báo cả năm. HSC dự báo lợi nhuận thuần sẽ lớn hơn 
nhiều trong mùa cao điểm vào nửa cuối năm 2022. 

MPC đã khởi công xây dựng chuỗi nhà máy tại KCN Khánh An (Cà Mau), dự 
kiến sẽ bổ sung 19.000 tấn vào công suất của MPC vào cuối năm 2022 và 
38.000 tấn trong giai đoạn 2023-2025, tương đương mở rộng thêm 75% công 
suất. Công suất chế biến hiện nay của MPC là 76.000 tấn/năm.  

Tác động: Nâng dự báo lợi nhuận giai đoạn 2022-2024 

HSC nâng bình quân 19,2% dự báo lợi nhuận trong giai đoạn 2022-2024 sau 
khi điều chỉnh tăng dự báo sản lượng tiêu thụ nhờ nhu cầu xuất khẩu năng và 
công suất mở rộng trong giai đoạn 2022-2024. Theo đó, tốc độ CAGR lợi 
nhuận thuần giai đoạn 2022-2024 được dự báo đạt 25,9%. 

Theo dự báo mới của chúng tôi, EPS dự phóng 2022 và 2023 cao hơn lần lượt 
10,3% và 16,8% so với thị trường. 

Định giá và khuyến nghị 

HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu mới là 55.400đ (từ 
47.400đ) sau khi nâng dự báo lợi nhuận, điều chỉnh giả định định giá và chuyển 
cơ sở định giá sang giữa năm 2023. MPC hiện đang giao dịch với P/E trượt 
dự phóng 1 năm là 10,5 lần, thấp hơn 0,2 độ lệch chuẩn so với mức bình quân 
trong quá khứ là 11,2 lần (tính từ đầu năm 2018).  MPC sẽ chi trả cổ tức bằng 
tiền mặt 2.300đ/cp (lợi suất cổ tức là 4,7%) cho năm 2021, thanh toán trong 
nửa sau năm 2022, đồng thời dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt 5.000-
7.000đ/cp cho năm 2022 (lợi suất cổ tức dao động trong khoảng từ 10,2% đến 
14,2%). 

 
 

 

Ghi chú: Dấu  ▲ ▼  thể hiện mức tăng giảm ít nhất 5%. 
Nguồn: Bloomberg, HSC ước tính 
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Nhu cầu mạnh mẽ + công suất mới = lợi nhuận ổn định 

HSC nâng bình quân 19,2% dự báo lợi nhuận của MPC trong giai đoạn 2022-2024 
do nhu cầu xuất khẩu mạnh mẽ và công suất sản xuất được mở rộng từ cuối năm 
2022. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với MPC với giá mục tiêu mới 
là 55.400đ (từ 47.400đ) sau khi nâng dự báo lợi nhuận giai đoạn 2022-2024, điều 
chỉnh giả định định giá theo phương pháp DCF và chuyển giai đoạn cơ sở định giá 
sang giữa năm 2023. 

Lợi nhuận Q1/2022 sát với dự báo của chúng tôi 

KQKD Q1/2022 của MPC khả quan và sát với dự báo của chúng tôi. Doanh thu thuần 
tăng 51% so với cùng kỳ đạt 4.239 tỷ đồng trong khi lợi nhuận thuần tăng mạnh 252% 
so với cùng kỳ đạt 90 tỷ đồng. Q1 thường là mùa thấp điểm do kỳ nghỉ Tết kéo dài và 
sản lượng tôm nguyên liệu thấp. Lợi nhuận thuần sát với kỳ vọng của chúng tôi dù chỉ 
đạt 11,1% dự báo cả năm. 

HSC dự báo lợi nhuận thuần sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong 6 tháng cuối năm 
2022 – mùa cao điểm với nhu cầu tiêu thụ mạnh mẽ trước các kỳ nghỉ lễ tại các thị 
trường chủ chốt. 

Doanh thu xuất khẩu tăng 34% so với cùng kỳ 

Trong Q1/2022, doanh thu xuất khẩu của MPC ước tính đạt 146,7 triệu USD, tăng 
34% so với cùng kỳ, sát với kỳ vọng của chúng tôi và đạt 20,3% dự báo cả năm 2022 
là 723,5 triệu USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ. 

MPC chưa công bố cơ cấu doanh thu theo thị trường nhưng Nhật Bản, Australia, 
Canada, Mỹ và Hà Lan nhiều khả năng là các thị trường chiếm tỷ trọng lớn trong 
doanh thu xuất khẩu Q1/2022 của MPC. 

Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể 

Tỷ suất lợi nhuận gộp đã tăng đáng kể 280 điểm cơ bản đạt 11,6% so với 8,8% trong 
Q2/2021 nhờ giá xuất khẩu cải thiện. Theo ước tính của chúng tôi, giá tôm xuất khẩu 
bình quân đã tăng 25% so với cùng kỳ trong Q1/2022. 

Q1 không phải vụ nuôi tôm, do đó chi phí nguyên liệu trong Q1 thường cao hơn so 
với các quý khác và tỷ suất lợi nhuận gộp ở mức thấp nhất trong năm.  

Chi phí bán hàng & quản lý tăng mạnh do giá cước vận chuyển cao  

Trong Q1/2022, chi phí bán hàng tăng mạnh 80,3% lên 315 tỷ đồng. Chi phí thuê 
ngoài – chủ yếu bao gồm chi phí vận chuyển và thuê kho hàng – tăng mạnh 83% lên 
303 tỷ đồng. Trên thực tế, trong Q1/2022, cước phí vận chuyển container toàn cầu đã 
tăng 76% so với cùng kỳ. 

Bảng 24: KQKD Q1/2022, MPC 

Tỷ đồng  Q1/2021  Q1/2022 
So với 

cùng kỳ 

% kế 
hoạch 

2022  

% dự báo 
của HSC  

Doanh thu thuần 2,810 4,239 50.9% 20.2% 24.3% 

Giá vốn hàng bán 2,563 3,747 46.2%   25.1% 

Lợi nhuận gộp 247 492 99.4%   19.5% 

Tỷ suất lợi nhuận gộp 8.8% 11.6% 32.2%   14.5% 
Chi phí bán hàng & 
quản lý 

224 381 
69.7%   31.1% 

Chi phí bán hàng & 
quản lý/doanh thu 

8.0% 9.0% 
12.5%   9.0% 

LNTT 35 106 199.3%   10.4% 

Lợi nhuận thuần  26 90 251.8% 7.1% 10.7% 
 

Nguồn: MPC, HSC 

Công suất tăng 24% vào cuối năm 2022 và tăng 47% vào cuối 
năm 2025 

Vào tháng 10/2021, MPC đã khởi công xây dựng chuỗi nhà máy tại KCN Khánh An 
(tỉnh Cà Mau), bao gồm 3 nhà máy chế biến thuỷ sản Minh Phát, Minh Quý và Minh 
Phú, mỗi nhà máy có công suất dự kiến đạt 19.000 tấn/năm. 
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Nhà máy chế biến thuỷ sản Minh Phát dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2022, 
trong khi nhà máy Minh Quý và Minh Phú dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động lần lượt trong 
năm 2023 và 2025. 

Hiện tại, tổng công suất của MPC là 76.000 tấn và hiệu suất hoạt động đạt 80-85%. 
HSC kỳ vọng công suất của MPC sẽ tăng 24% đạt 94.000 tấn vào cuối năm 2023, 
trước khi tiếp tục tăng 47% lên 112.000 tấn vào cuối năm 2025. 

Ngoài các nhà máy chế biến thuỷ sản, MPC cũng đầu tư vào nhà máy sản xuất bao 
bì Quang Minh với công suất 5.000 tấn/năm và hệ thống xử lý nước thải với công suất 
2.700m3/ngày. 

Bảng 25: Kế hoạch mở rộng công suất (tấn), MPC 

Nhà máy 
Cuối năm-

2021 
Cuối năm-

2022 
Cuối năm-

2023 
Cuối năm-

2024 
Cuối năm-

2025 

Tổng        76,000         95,000         95,000  114,000  133,000  

Minh Phú - Hậu Giang        40,000      

Minh Phú – Cà Mau        36,000      

Minh Phát        19,000     

Minh Quý    19,000   

Minh Phú Khánh An    19,000  
 

Nguồn: MPC 

Dự báo trước ĐHCĐ: Lợi suất cổ tức năm 2022 sẽ dao động trong khoảng 
từ 10-14% 

MPC sẽ tổ chức ĐHCĐ năm nay vào ngày 24/6/2022. Theo tài liệu mới công bố, MPC 
đề xuất chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2.300đ/cp cho năm 2021 (lợi suất cổ tức là 4,7%), 
thanh toán trong nửa sau năm 2022, cao hơn 15% so với dự báo của chúng tôi là 
2.000đ/cp. 

Cho năm 2022, MPC đề xuất chi trả cổ tức bằng tiền mặt 5.000-7.000đ/cp (lợi suất cổ 
tức dao động trong khoảng từ 10,2% đến 14,2%, tỷ lệ lợi nhuận chi trả cổ tức dao 
động trong khoảng từ 118% đến 165%) 

MPC cũng đang đề xuất tiến hành chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1, dự kiến thực hiện 
trong năm 2022. 

Điều chỉnh dự báo giai đoạn 2022-2024 

Do MPC dự kiến mở rộng công suất cũng như có triển vọng xuất khẩu khả quan, HSC 
nâng dự báo sản lượng tiêu thụ và nâng bình quân 19,2% dự báo lợi nhuận thuần 
giai đoạn 2022-2024. 

Theo dự báo mới của chúng tôi, tốc độ CAGR lợi nhuận thuần giai đoạn 2021-2024 
đạt 25,9%. 

Bảng 26: Điều chỉnh dự báo giai đoạn 2022-2024, MPC 

HSC nâng bình quân 19,2% dự báo lợi nhuận thuần giai đoạn 2022-2024. 

  
  

2022 2023   2024     

Cũ Mới 
So với 

cùng 
kỳ 

Điều 
chỉnh 

Cũ Mới 
So với 

cùng 
kỳ 

Điều 
chỉnh 

Cũ Mới 
So với 

cùng 
kỳ 

Điều 
chỉnh 

Doanh thu 
thuần 16,749 17,419 28.3% 4.0% 17,938 19,996 14.8% 11.5% 19,460  22,615 13.1% 16.2% 

Lợi nhuận thuần 816 892 38.5% 9.3% 949 1,109 24.3% 16.8% 976  1,282 15.6% 31.4% 
 

Nguồn: HSC 
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Bảng 27: Điều chỉnh các giả định chính, MPC 

Chúng tôi nâng dự báo sản lượng năm 2022-2024 lần lượt là 4%, 11%, và 16.2%, nhờ mở rộng công suất và triển vọng sản lượng 
xuất khẩu tăng 

  Cũ  Mới Điều chỉnh So với cùng kỳ 

2022         

Sản lượng xuất khẩu (tấn) 57,750.0 60,060 4.0% 10.0% 

Giá bán bình quân (USD/kg) 12.5 12.5 0.2% 7.1% 

Doanh thu xuất khẩu (triệu USD) 723.0 752 4.1% 17.7% 

2023         

Sản lượng xuất khẩu (tấn) 60,637.5 67,267 10.9% 12.0% 

Giá bán bình quân (USD/kg) 12.8 12.8 0.3% 2.5% 

Doanh thu xuất khẩu (triệu USD) 775.0 864 11.5% 14.8% 

2024         

Sản lượng xuất khẩu (tấn) 63,669 73,994 16.2% 10.0% 

Giá bán bình quân (USD/kg) 13.0 13.0 0.3% 1.5% 

Doanh thu xuất khẩu (triệu USD) 830 964 16.2% 11.7% 
 

Nguồn: HSC 
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Duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng và nâng giá mục tiêu lên 
55.400đ 

HSC duy trì khuyến nghị Tăng tỷ trọng nhưng nâng giá mục tiêu theo phương pháp 
DCF lên 55.400đ (tiềm năng tăng giá: 15,9%). Chi tiết các giả định định giá của chúng 
tôi như sau: 

• Chúng tôi nâng lãi suất phi rủi ro lên 3,5% (từ 3,0%) và phần bù rủi ro vốn CSH 
lên 8,0% (từ 7,5%). Theo đó, chúng tôi nâng giả định WACC lên 7,5% so với 7% 
trước đó. HSC duy trì tốc độ tăng trưởng dài hạn là 2% và hệ số beta là 1,0. 

• Chúng tôi chuyển giai đoạn cơ sở định giá sang giữa năm 2023. 

Chúng tôi tóm tắt định giá theo phương pháp DCF và giả định WACC trong Bảng 30-
32 bên dưới. 

Theo giả định cùa chúng tôi, giá trị hợp lý của cổ phiếu là 55.400đ, theo đó P/E dự 
phóng 2022 và 2023 lần lượt là 15,4 lần và 8,3 lần. 

Bảng 28: Tính toán FCFF, MPC 

 VNDmn 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F 

Thu nhập thuần trừ nợ 
vay 

971,946  1,207,658  1,374,062  1,455,058  1,373,122  

Cộng: Khấu hao 191,527  214,475  228,573  238,249  309,943  

Trừ: Chi phí đầu tư cơ 
bản 

(665,463) (476,840) (162,359) (162,668) 100,172  

Trừ: Tăng vốn lưu động 14,803  (763,227) (496,250) (634,595) (960,173) 

 UFCF  512,812  182,067  944,027  896,045  823,065  
 

Nguồn: HSC dự báo 
 

 

Bảng 29: Tính toán WACC, MPC  
  

Lãi suất phi rủi ro 3.5% 

Phần bù rủi ro vốn CSH 8.0% 

Beta (lần)                                  1.0  

Chi phí vốn CSH 11.5% 

Lãi suất bình quân 1.7% 

Thuế TNDN 15.3% 

Chi phí nợ sau thuế 1.4% 

Tỷ trọng nợ 60.0% 

Lãi suất phi rủi ro 40% 

 WACC  7.5% 
 
 

Nguồn: HSC dự báo 
 

 Bảng 30: Định giá DCF, MPC  
Định giá   

Giá trị hợp lý cuối năm-2022  55,100 

Giá trị hợp lý cuối năm-2023 55,700 

Giá mục tiêu dự phóng 12 tháng  55,400 

P/E năm 2022 tại giá mục tiêu của MPC  15.4 

P/E năm 2023 tại giá mục tiêu của MPC  8.3 
 
 

Nguồn: HSC dự báo 
 

  
Bảng 31: So sánh với các công ty cùng ngành 
MPC hiện giao dịch tại mưc chiết khấu 4% so với các công ty cùng ngành  

Tên công ty   Mã cổ phiếu Vốn hóa (Triệu USD) 
2022 P/E dự 

phóng  

 Fimex  FMC VN 149 14.1 

 Vinh Hoan Corp. VHC VN 673.3 9.9 

 Nam Viet Corporation  ANV VN 182 10.9 

 Aquatex Ben Tre  ABT VN 17 10.7 

 Maruha Nichiro Corp  1333:JP 1,207 10.3 

 Thai Union Group PLC  TU:TB 2,917 11.9 

 Natori Co. Ltd 2922 JP 256 14.6 

Trung vị    10.9 

Minh Phu Seafood MPC VN 361 10.5 
 
 

Nguồn: HSC, Bloomberg 
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Bảng 32: Phân tích độ nhạy 

Kịch bản cơ sở của chúng tôi giả định lãi suất phi rủi ro là 3,5% và tốc độ tăng trưởng dài 
hạn là 2% 

T
ố

c
 đ

ộ
 t

ă
n

g
 

tr
ư

ở
n

g
 d

à
i 
h

ạ
n

  

Lãi suất phi rủi ro      

  2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 4.50% 

0% 45,300  43,950  42,700  41,550  40,450  30,800  

1% 52,350  50,550  48,900  47,450  46,100  34,700  

2% 62,100  59,600  57,350  55,400  53,600  39,800  

3% 76,850  73,000  69,700  66,850  64,350  47,100  

4% 101,700  94,800  89,200  84,600  80,700  58,000  
 

Nguồn: HSC dự báo 

Bối cảnh định giá 

MPC hiện đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 10,5 lần, thấp hơn 0,2 độ 
lệch chuẩn so với mức bình quân trong quá khứ là 11,2 lần (tính từ đầu năm 2018) 
(Bảng 34-35). 

Biểu đồ 33: P/E dự phóng 1 năm 

MPC đang giao dịch với P/E trượt dự phóng 1 năm là 10,5 lần 
 

 
 

Nguồn: dự phóng 12 tháng cơ bản, dữ liệu từ đầu-2018. 

Nguồn: HSC, Bloomberg 
 

 Biểu đồ 34: Độ lệch chuẩn so với giá trị bình quân 

…thấp hơn 0,2 độ lệch chuẩn so với mức bình quân trong quá 
khứ 

 
 

Nguồn: dự phóng 12 tháng cơ bản, dữ liệu từ đầu -2018. 

Nguồn: HSC, Bloomberg 
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BCTC và chỉ số tài chính chủ chốt 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: *Không bao gồm các khoản Đầu tư ngắn hạn. 
Nguồn: Công ty, HSC ước tính 

 


