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NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG 
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hóa (triệu USD) 188 

Giá trị vốn hóa (tỷ VND) 4.376 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 209 

Giá cao/thấp nhất trong 52 tuần (‘000 
VND) 43,5/19,2 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 1.873.881 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu USD) 2,05 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 47,64 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 8,85 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 0 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn:Bloomberg 

Thông tin cơ bản về Công ty 

CTCP Tập đoàn PAN (PAN: HOSE) thành lập năm 2005 và 
từ năm 2013 bắt đầu chuyển thành tập đoàn nông nghiệp 
và thực phẩm tiên phong cung cấp các sản phẩm chất 
lượng và giải pháp sáng tạo trong chuỗi giá trị tích hợp “3F” 
phục vụ người tiêu dùng Việt Nam và thế giới. Vốn điều lệ 
của công ty tại thời điểm cuối năm 2021 đạt 2,16 nghìn tỷ 
đồng và tổng tài sản đã tăng 14 lần trong giai đoạn 2013-
2021 thông qua việc mua lại một số công ty hàng đầu trong 
lĩnh vực thực phẩm (bánh kẹo, hạt khô, nước mắm, thủy 
sản) và lĩnh vực nông nghiệp (giống, thuốc BVTV, giải pháp 
trang trại) bao gồm CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt 
Nam, Bibica, Fimex, Aquatex Bến Tre, CTCP Khử trùng Việt 
Nam, v.v. (hầu hết các công ty này đều đã niêm yết). Trong 
giai đoạn này, PAN đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 
(CAGR) đối với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần 
lượt là 42% và 49%. 

 

 
Chiến lược phát triển bền vững nhằm thúc đẩy lợi nhuận 
trong bối cảnh áp lực lạm phát 
Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN đạt kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2021, với doanh thu thuần hợp 
nhất tăng 19,7% so với cùng kỳ, lên 10,0 nghìn tỷ đồng, trong khi LNST và LNST của cổ đông công ty mẹ 
lần lượt tăng lên 510 tỷ đồng (tăng 53% so với cùng kỳ) và 295 tỷ đồng (tăng 57% so với cùng kỳ). Kết quả 
này đã giúp PAN hoàn thành lần lượt 99% và 122% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2021. Các công ty 
con sản xuất và bán các mặt hàng thiết yếu có doanh thu tăng trưởng ổn định, bao gồm: giống (NSC: tăng 
18% so với cùng kỳ), tôm (FMC: tăng 18% so với cùng kỳ), nước mắm (584 Nha Trang: tăng 12% so với 
cùng kỳ), các loại hạt & trái cây khô (LAF: tăng 2% so với cùng kỳ), cá tra và ngao (ABT: tăng 7% so với 
cùng kỳ). Trong khi đó, doanh thu mảng bánh kẹo (BBC) giảm 10% so với cùng kỳ, do lượng tiêu thụ bánh 
kẹo bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Về khả năng sinh lời, biên lợi nhuận gộp của ABT, BBC, 584 NT và 
LAF được cải thiện do: (1) giá cá tra và ngao phục hồi mạnh mẽ, và (2) các sản phẩm biên lợi nhuận cao 
đóng góp nhiều hơn, chẳng hạn như bánh, nước mắm cao cấp, các loại hạt & trái cây sấy khô có giá trị gia 
tăng. 

Trong năm 2021, PAN đã nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty con VFG từ 47% lên 51%. Theo đó, VFG đã được hợp 
nhất vào PAN vào ngày 1 tháng 12 năm 2021 và sẽ hỗ trợ tăng trưởng thu nhập ròng hợp nhất trong tương 
lai. Mặt khác, tỷ lệ sở hữu (cả trực tiếp và gián tiếp) tại FMC giảm từ 64,9% xuống 50,1% sau khi PAN chuyển 
nhượng 5,4 triệu cổ phiếu FMC cho CP Group. 

Năm 2022, chúng tôi dự báo LNST hợp nhất và LNST thuộc công ty mẹ của PAN lần lượt là 836 tỷ đồng 
(tăng 64% so với cùng kỳ) và 398 tỷ đồng (tăng 35% so với cùng kỳ), cao hơn so với kế hoạch của PAN là 
755 tỷ đồng (tăng 48% so với cùng kỳ) và 355 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ). Lợi nhuận này tương 
đương P/E năm 2022 là 11 lần và EV/EBITDA là 2,6 lần, thấp hơn P/E lịch sử là 18 lần và EV/EBITDA là 6,6 
lần. Tăng trưởng lợi nhuận năm 2022 được thúc đẩy bởi các yếu tố sau: (i) đóng góp từ hợp nhất VFG; và (ii) 
tăng trưởng nội tại từ các mảng kinh doanh hiện có như hạt giống (tăng 16% so với cùng kỳ), thuốc bảo vệ 
thực vật (tăng 27% so với cùng kỳ), bánh kẹo (mảng kinh doanh cốt lõi tăng 44% so với cùng kỳ), hạt & trái 
cây sấy khô (tăng 37,4% so với cùng kỳ), nước mắm (tăng 22% so với cùng kỳ), cá tra và ngao (tăng 42% 
so với cùng kỳ) và tôm (tăng 29% so với cùng kỳ).  

Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng rằng sự tăng trưởng nội tại sẽ tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh tại các 
công ty con của PAN. NSC là nhà sản xuất giống lớn nhất tại Việt Nam với 21% thị phần, và là một trong số 
rất ít công ty có nền tảng R&D mạnh - tạo điều kiện cho công ty nghiên cứu ra các loại giống mới để giành 
thị phần. VFG là nhà phân phối thuốc bảo vệ thực vật lớn thứ hai tại Việt Nam, có thể giành thêm thị phần sau 
khi đối thủ cạnh tranh LTG mất quyền phân phối độc quyền sản phẩm Syngenta. FMC và ABT hưởng lợi từ 
mức giá bán bình quân cao hơn cho cá tra, tôm và ngao trong thời gian tới. FMC có kế hoạch tăng công suất 
chế biến để tăng doanh thu và mở rộng vùng nuôi tôm nguyên liệu để cải thiện biên lợi nhuận. LAF và 584 
NT tập trung vào các loại hạt, trái cây sấy khô và nước mắm cao cấp dành cho thị trường ngách, mảng hoạt 
động này có thể phát triển nếu các hoạt động R & D mang lại kết quả khả quan. Mức tiêu thụ bánh kẹo bình 
quân đầu người ở Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Chiến lược tập trung vào các 
sản phẩm dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe của công ty BBC đã cho ra những kết quả ban đầu đầy hứa hẹn. 

Ngoài ra, PAN sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội M&A cho cả mảng kinh doanh Nông nghiệp và Thực phẩm. 
Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và huy động 1,567 nghìn tỷ đồng trong giai đoạn 
2022-2023. PAN sẽ dành 400 tỷ đồng cho giao dịch M&A và 880 tỷ đồng để tăng sở hữu tại các công ty 
con hiện có (VFG, ABT, NSC, 584 NT và LAF). 

Giá hiện tại (ngày 6/7/2022): 19.800 Đồng/cp 

 

 

CTCP Tập đoàn Pan (PAN: HOSE) 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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PAN phù hợp với chủ đề an ninh lương thực 

Bị ảnh hưởng nặng nề sau hai năm đại dịch, nền kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức do 
xung đột chính trị đang diễn ra, lạm phát tăng vọt và biến đổi khí hậu. Tình hình hiện nay đã khiến các Chính phủ 
phải đánh giá lại vai trò quan trọng của ngành nông nghiệp trong bối cảnh an ninh lương thực và dinh dưỡng bền 
vững. Chỉ số giá lương thực của FAO đã tăng lên mức cao nhất trong 10 năm mà không có dấu hiệu giảm xuống 
rõ rệt. Trong bối cảnh thu nhập hộ gia đình giảm, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và giá cả hàng hóa tăng cao, cần 
đảm bảo đủ lương thực chính cho tiêu dùng trong nước và kiểm soát lạm phát. Là một quốc gia có nền nông 
nghiệp lâu đời, Việt Nam có thể tự chủ được nguồn cung cấp các loại lương thực thiết yếu như gạo, thịt bò, thịt gia 
cầm, hải sản và các loại lương thực khác. PAN là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, theo đuổi 
chiến lược phát triển bền vững bằng cách hợp tác chặt chẽ với nông dân, có tầm nhìn đảm bảo nguồn cung cấp 
ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp như gạo, điều, thủy sản. Việc công ty mẹ đa dạng hóa sang các sản 
phẩm FMCG như gạo đóng gói, nước mắm, hải sản, các loại hạt và bánh kẹo, không chỉ tạo ra một chuỗi giá trị 
tích hợp theo chiều dọc mà còn giúp tập đoàn hoàn thành sứ mệnh an ninh lương thực và các mục tiêu tạo ra việc 
làm cho xã hội. 

Kế hoạch tăng vốn 

Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ bằng cách: 

• Trả cố tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5:2, và 

• Phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2: 1, giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu, 
cổ phiếu mới phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. 

PAN sẽ sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu (1,567 nghìn tỷ đồng) cho các hoạt động sau      

 Tỷ đồng 
Đầu tư vào công ty con  

Mua cổ phiếu sơ cấp  LAF 55 
Mua cổ phiếu thứ cấp            VFG 421 
 ABT 87 
 NSC 210 
 584 NT 43 
 LAF 64 
Hoạt động M&A 400 
Đầu tư vào các công cụ lãi suất cố định 100 
Giảm nợ ngắn hạn 187 
Tổng 1.567 

Nguồn: PAN, SSI Research 

Vốn điều lệ 

 

Nguồn: PAN, SSI Research 
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Nhìn lại Kết quả kinh doanh năm 2021 

 2020 2021 
Doanh thu 100% 100% 
Mảng nông nghiệp 20% 21% 
Mảng thực phẩm 80% 79% 
Lợi nhuận gộp 100% 100% 
Mảng nông nghiệp 38% 37% 
Mảng thực phẩm 62% 63% 

Nguồn: Công ty, SSI Research 

PAN Farm cho thấy sự tăng trưởng bền vững nhờ điều kiện thời tiết tốt hơn và đóng góp từ các loại giống mới. 

I. Hạt giống 

Doanh thu thuần hợp nhất của NSC tăng 18% so với cùng kỳ lên 1,9 nghìn tỷ đồng vào năm 2021, đạt mức tăng 
trưởng cao nhất trong 5 năm qua. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của 
doanh thu thuần ở mức khiêm tốn là 5,3%, do nạn xâm nhập mặn nghiêm trọng. Chúng tôi cũng lưu ý rằng điều 
kiện thời tiết năm 2021 thuận lợi hơn so với năm 2020, và điều này đã hỗ trợ tăng trưởng doanh thu. Biên lợi nhuận 
gộp giảm từ 34% xuống 32% do tỷ trọng sản phẩm gạo trong cơ cấu doanh thu tăng lên, mảng này vốn có lợi 
nhuận gộp thấp hơn nhiều (chỉ 10%). LNST của NSC tăng 15,8% so với cùng kỳ, lên 226 tỷ đồng. Biên lợi nhuận 
ròng vẫn ở mức tương đương với năm 2020. 

Thị phần năm 2016 Thị phần năm 2021 

  

Nguồn: NSC  

• Doanh thu từ giống lúa (58% tổng doanh thu) tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giá bán bình 
quân tăng lên so với mức cơ sở thấp vào năm 2020, và tỷ trọng từ giống độc quyền tăng lên (loại giống này 
thường được bán với giá cao hơn). Giống độc quyền hiện chiếm khoảng 70% doanh thu giống lúa. Đầu năm 
2021, công ty đã cho ra giống độc quyền mới, loại giống mới này thích ứng tốt hơn với điều kiện nhiễm mặn. 
NSC đã cho ra mắt giống mới - VNR20, cải thiện đặc tính của các loại giống cũ (Đài Thơm 8 và Thiên Ưu 8). 

• Doanh thu từ giống ngô và giống rau đi ngang so với cùng kỳ, lần lượt chiếm 15% và 2% tổng doanh thu. 

• Doanh thu từ gạo (chiếm 20% tổng doanh thu) tăng 66% so với cùng kỳ, nhờ vào cả hai yếu tố là tăng sản 
lượng tiêu thụ (tăng 39% so với cùng kỳ) và tăng giá bán bình quân (tăng 19% so với cùng kỳ) trong năm 
2021. Trong khi giá gạo xá tăng từ 5-6% so với cùng kỳ vào năm 2021 (chúng tôi sử dụng giá gạo xuất khẩu 
để đại diện cho giá gạo xá), thì sản phẩm gạo của NSC có giá bán ra thị trường tăng 19% so với cùng kỳ, 
nhờ vào quá trình cao cấp hóa sản phẩm. Công ty đã bán 22,7 nghìn tấn gạo (tăng 39%  so với cùng kỳ) vào 
năm 2021, tăng gần 9 lần so với sản lượng gạo bán ra trong năm 2016. Công ty chủ yếu bán hàng qua các 
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kênh thương mại hiện đại (các siêu thị, cửa hàng tiện lợi như Vinmart, Coopmart, Big C) tại thị trường nội địa. 
Trong khi đó, thị trường xuất khẩu còn khá khiêm tốn (<5%). 

Sản lượng gạo bán ra 

 

Nguồn: NSC 

II. Mảng thực phẩm có vị thế thuận lợi để hưởng lợi từ sự phục hồi của nhu cầu và xu hướng tăng giá 

A. Cá tra và ngao: PAN sở hữu 78,3% Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (ABT). ABT là công ty đứng 
thứ 3 trong số các doanh nghiệp xuất khẩu ngao của Việt Nam (chiếm 11% tổng lượng ngao xuất khẩu của 
Việt Nam). 

Năm 2021, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 342 tỷ đồng (tăng 7,4% so với cùng kỳ) và 34 tỷ 
đồng (tăng 137% so với cùng kỳ), hoàn thành lần lượt 83,4% và 104% kế hoạch doanh thu thuần và LNTT 
cả năm. Doanh thu cá tra và ngao lần lượt tăng 6% và 24% so với cùng kỳ vào năm 2021. Do nhu cầu phục 
hồi mạnh khi hầu hết các thị trường xuất khẩu mở cửa trở lại, giá bán cá tra và ngao tăng mạnh. Theo dữ liệu 
trung bình của ngành, giá bán trung bình của cá tra và ngao lần lượt tăng 13% và 15% so với cùng kỳ vào 
năm 2021. Do đó, biên lợi nhuận gộp của ABT đã cải thiện đáng kể, từ 11,7% năm 2020 lên 19% năm 2021. 
Tương tự như các công ty thủy sản khác, ABT chịu chi phí vận chuyển tăng 64% so với cùng kỳ trong năm 
2021, dẫn đến tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý trên doanh thu tăng từ 9,1% vào năm 2020 lên 13,2% vào 
năm 2021.  

B. Tôm: PAN nắm giữ 50,1% cổ phần của FMC, cả trực tiếp và gián tiếp thông qua ABT (trước đây sở hữu 
64,9%). Vào tháng 10 năm 2021, PAN đã chuyển nhượng 5,4 triệu cổ phiếu cho CP Group, giảm tỷ lệ sở hữu 
trực tiếp tại FMC từ 51,1% xuống 37,8%. Năm 2021, FMC xếp thứ 4 trong số các doanh nghiệp xuất khẩu 
tôm Việt Nam (chiếm 4,3% tổng xuất khẩu tôm Việt Nam). 

Năm 2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (tăng 17,8% so với cùng kỳ) và 
287 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ), lần lượt vượt 12% và 16% so với kế hoạch. Doanh số bán tôm của 
FMC (chiếm 97% tổng doanh thu) tăng 17% so với cùng kỳ, nhờ vào giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ 
lần lượt cải thiện 12,3% và 11% so với cùng kỳ, do nhu cầu phục hồi tại các thị trường xuất khẩu lớn, đặc biệt 
là Mỹ (chiếm 32% tổng doanh thu. ). Do tỷ trọng cao của sản phẩm tôm chế biến có giá trị gia tăng (trên 
60% tổng doanh thu), giá bán bình quân của FMC đạt 11,50 đô la Mỹ/kg trong năm 2021 (giá bán bình quân 
của ngành là 8 đô la Mỹ/kg đối với tôm nguyên liệu và 11 đô la Mỹ/kg đối với tôm chế biến vào năm 2021). 
Trong khi giá bán bình quân tăng, chi phí nguyên liệu tôm và thức ăn thủy sản cũng lần lượt tăng 3% và 12%. 
Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của sản phẩm tôm chế biến đã cải thiện nhẹ từ 9,4% năm 2020 lên 9,6% năm 
2021. 
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Năm 2021, tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý trên doanh thu đạt 5,1% so với 4,6% vào năm 2020. Điều này 
chủ yếu là do chi phí vận chuyển tăng 81% so với cùng kỳ. Với sự gián đoạn chuỗi cung ứng do xung đột 
Nga-Ukraine, chúng tôi cho rằng chi phí vận chuyển sẽ vẫn cao trong thời gian tới. 

C. Bánh kẹo: Năm 2021, doanh thu từ bánh kẹo của PAN đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (giảm 8,3% so với cùng kỳ) và 
lợi nhuận gộp đạt 361 tỷ đồng (giảm 1,9% so với cùng kỳ). Tiêu thụ bánh kẹo bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại 
dịch trong cả năm 2020 và 2021, do thu nhập khả dụng của người tiêu dùng giảm. Ngoài ra, các biện pháp 
giãn cách xã hội đã hạn chế các hoạt động tụ tập và tặng quà trong mùa lễ hội. Theo dữ liệu của AC Nielsen, 
ngoại trừ các sản phẩm tiêu dùng thật sự cần thiết, hầu hết các sản phẩm FMCG khác đều chứng kiến sự sụt 
giảm tiêu thụ trong thời kỳ đại dịch. 

Bánh và kẹo là những phân khúc chủ chốt, chiếm phần lớn doanh thu của BBC với tỷ lệ lần lượt là 66% và 
31% vào năm 2021. Các sản phẩm trong phân khúc “bánh” (bánh bông lan, bánh quy, bánh quy giòn và các 
sản phẩm khác) có mức giảm doanh thu nhẹ hơn, chỉ giảm 1,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, doanh thu từ 
kẹo giảm 25,6% so với cùng kỳ.  Biên lợi nhuận gộp của BBC đạt 28,8% vào năm 2021, cao hơn mức 27% 
vào năm 2020, do đóng góp lớn hơn của phân khúc bánh. Hơn nữa, trong năm 2021, công ty đã tăng giá 
bán bình quân từ 5% -10%, điều này giúp cải thiện biên lợi nhuận trước ảnh hưởng của việc tăng giá nguyên 
vật liệu (lúa mì, dầu ăn, đường, sữa, vật liệu đóng gói, v.v.). Đáng chú ý, nguyên vật liệu chiếm hơn 60% giá 
thành sản xuất. 

Theo công ty, khoảng 20% doanh thu của BBC đến từ kênh thương mại hiện đại, tăng từ mức 15% vào năm 
2020. Bán hàng trực tuyến đã đạt được kết quả tích cực do công ty đẩy mạnh bán hàng qua các nền tảng 
thương mại điện tử và trang web của công ty (BBC và Pan CG). Do đó, năm 2021, công ty có mức tăng 
trưởng cao thông qua kênh MT, tương tự như các công ty F&B khác trong thời kỳ đại dịch. 

Lợi nhuận sau thuế của BBC chỉ đạt 22 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với LNST năm 2020 là 97 tỷ đồng, do 
thiếu sự đóng góp của thu nhập khác (năm 2020 công ty ghi nhận 79 tỷ đồng thanh lý tài sản). 

D. Hạt và hoa quả sấy khô: Năm 2021, PAN sở hữu 80,5% cổ phần của LAF. LAF ghi nhận doanh thu 415 tỷ 
đồng (tăng 2,5% so với cùng kỳ), mặc dù Covid-19 tác động đến thị trường xuất khẩu. Doanh thu xuất khẩu 
chiếm 90% doanh thu của công ty. Sản phẩm giá trị gia tăng (snack hạt rang, snack trái cây sấy khô) chiếm 
80% tổng doanh thu (từ 60% vào năm 2020), còn lại là đóng góp từ kinh doanh hạt điều thô. LAF  sẽ tăng 
cường các hoạt động R&D của mình để tung ra các sản phẩm mới, chẳng hạn như tăng thêm nhiều sản phẩm 
hạt hỗn hợp, các loại hạt dinh dưỡng, các loại hạt ăn hàng ngày, trái cây khô hỗn hợp, đồ ăn vặt và thanh 
dinh dưỡng, điều này dự kiến sẽ thúc đẩy doanh số bán hàng và biên lợi nhuận gộp trong thời gian tới. 

Biên lợi nhuận gộp đạt 19,5% vào năm 2021 (một bước nhảy vọt từ 10% -12% trong năm 2019-2020), cho 
thấy công ty đã thực hiện thành công chiến lược tập trung vào các sản phẩm giá trị gia tăng trong những năm 
gần đây. LNST đạt 40 tỷ đồng, mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. 

E. Nước mắm: Công ty 585 Nha Trang nằm trong Top 5 nhà sản xuất nước mắm truyền thống của Việt Nam. 
Hàng năm, công ty bán ra thị trường 4-5 triệu lít nước mắm. Năm 2021, PAN sở hữu 73,5% cổ phần tại 584 
Nha Trang. Tổng doanh thu đạt 274 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ) vào năm 2021 và LNTT đạt 26 tỷ 
đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng và chi phí bán hàng giảm đã thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận. 
Đáng chú ý, các sản phẩm cao cấp chiếm khoảng 50% tổng doanh thu vào năm 2021. 

Kết quả kinh doanh quý 1 năm 2022: Trong quý 1 năm 2022, PAN đạt doanh thu và LNST của cổ đông công ty 
mẹ lần lượt là 2,9 nghìn tỷ đồng (tăng 75% so với cùng kỳ) và 77 tỷ đồng (tăng 245% so với cùng kỳ), lần lượt 
đạt 21% và 19% ước tính năm 2022 của chúng tôi. Hầu hết các công ty con đều đạt mức tăng trưởng doanh thu 
mạnh mẽ do nhu cầu phục hồi, giá bán bình quân tăng và thị phần tăng, cụ thể VFG (tăng 38% so với cùng kỳ), 
NSC (tăng 33% so với cùng kỳ), FMC (tăng 37% so với cùng kỳ), ABT (tăng 109% so với cùng kỳ) và LAF (tăng 
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38% so với cùng kỳ), ngoại trừ BBC có doanh thu giảm nhẹ 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, BBC đã ghi nhận thu 
nhập đột biến liên quan đến việc xử lý tài sản, giúp tăng trưởng lợi nhuận 17 lần so với cùng kỳ trong quý 1 năm 
2022. Biên lợi nhuận ròng cốt lõi của ABT được cải thiện đáng kể, nhưng lợi nhuận ròng giảm do không có cổ tức 
từ FMC. Biên lợi nhuận ròng giảm đáng kể tại LAF do giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh. Do đó, bức tranh về lợi 
nhuận lại khá trái chiều, với mức tăng trưởng thu nhập ròng dương tại BBC (17 lần so với cùng kỳ), VFG (tăng 62% 
so với cùng kỳ), FMC (tăng 37% so với cùng kỳ), NSC (tăng 10% so với cùng kỳ), trong khi lợi nhuận giảm tại 
ABT (giảm 54% so với cùng kỳ) và LAF (giảm 20% so với cùng kỳ).   

Triển vọng năm 2022 

I. PAN Farm 

A. Giống 

Năm 2022, chúng tôi dự báo tổng doanh thu tăng 13% so với cùng kỳ, lên 2,2 nghìn tỷ đồng 

• Doanh thu từ giống lúa có thể tăng 13% so với cùng kỳ, nhờ tăng doanh thu từ giống lúa bản quyền giúp 
tăng 10% giá bán so với cùng kỳ, trong khi sản lượng tiêu thụ có thể tăng 3% so với cùng kỳ. 

• Doanh thu giống ngô ước tính tăng 10% so với cùng kỳ, với giá bán bình quân tăng 42% so với cùng kỳ, 
và sản lượng tiêu thụ giảm 23% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh giá dầu tăng, giá giống ngô dự kiến sẽ 
tăng đáng kể vào năm 2022, điều này có thể hạn chế sản lượng tiêu thụ. 

• Chúng tôi dự báo sản lượng bán gạo sẽ tăng 10% so với cùng kỳ, với giả định công ty tiếp tục tìm kiếm 
các khách hàng mới trong nước qua kênh thương mại hiện đại. Chúng tôi kỳ vọng giá bán gạo sẽ tăng 
10%, theo xu hướng tăng của giá lương thực toàn cầu. Do đó, doanh thu từ mảng này ước tính sẽ tăng 
20% so với cùng kỳ. 

LNST ước tính tăng 16% so với cùng kỳ, lên 263 tỷ đồng.  

Tăng trưởng lâu dài của NSC sẽ được thúc đẩy bởi việc chuyển từ sử dụng giống tự có sang giống thương 
mại. Hơn thế nữa, NSC có thể giành thị phần bằng cách cung cấp các loại giống ưu việt mà có thể: (i) thích 
ứng với các vấn đề biến đổi khí hậu (nhiễm mặn, hạn hán); hoặc (ii) tạo ra gạo ngon hơn (gạo thơm). NSC 
có nền tảng R&D được thành lập từ lâu, chuyên phát triển các loại giống mới có bản quyền, giúp công ty tăng 
thêm thị phần. Doanh thu từ giống bản quyền hiện chiếm 70% tổng doanh thu giống lúa, và NSC đặt mục tiêu 
nâng cao tỷ lệ này lên đến 90% trong 3-5 năm tới. Bên cạnh đó, NSC có thể tạo ra giống bố mẹ, đảm bảo 
nguồn cung ổn định trong bối cảnh thiếu lương thực và duy trì biên lợi nhuận cao. Trong khi đó, các công ty 
đối thủ nhỏ có thể phải mua giống bố mẹ từ các viện nghiên cứu giống quốc gia, do đó khó tăng nguồn cung. 

NSC cũng đặt mục tiêu củng cố thương hiệu gạo tại thị trường nội địa. NSC chủ yếu bán gạo cho các chuỗi 
siêu thị hiện đại (Vinmart, Coopmart, Big C), trong khi xuất khẩu (thị trường Mỹ và EU) chiếm dưới 5% tổng 
doanh thu. Kênh thương mại hiện đại ngày càng phát triển và điều này có khả năng thay đổi hành vi của người 
tiêu dùng, tức là từ tiêu thụ gạo xá sang gạo đóng túi. NSC liên kết chặt chẻ với nông dân để đảm bảo chất 
lượng đầu vào (giống, phân bón và thuốc trừ sâu) trong chuỗi giá trị gạo, giúp công ty bán gạo với giá cao 
hơn giá gạo xá. Tập trung vào gạo đóng túi cũng giúp duy trì lợi nhuận ổn định hơn trước sự biến động của 
giá gạo hàng hóa. Năm 2019, NSC đưa vào hoạt động nhà máy chế biến gạo mới, nâng công suất chế biến 
gạo lên 118 nghìn tấn/năm. Tuy nhiên, công suất vùng nguyên liệu đã đạt tối đa. Trong thời gian tới, công ty 
sẽ nâng công suất vùng nguyên liệu. 
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B. Thuốc trừ sâu 

• VFG là nhà phân phối thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam, chiếm gần 7% thị phần. Công ty hiện phân phối 
độc quyền một số dòng sản phẩm của thương hiệu Syngenta. Công ty cũng phân phối không độc quyền 
thuốc BVTV của các nhãn hiệu khác, chẳng hạn như Bayer, Monsanto, và các nhãn hiệu khác. Trong giai 
đoạn 2016-2021, lợi nhuận ròng của VFG đạt mức tăng trưởng kép hàng năm là 6%. Mức tăng trưởng khá 
khiêm tốn do cạnh tranh gay gắt. Đầu năm 2022, Syngenta quyết định chấm dứt phân phối độc quyền với 
LTG (hiện đang chiếm gần 21% thị phần). Như vậy, VFG có thể có cơ hội tăng doanh thu thông qua việc phân 
phối thêm sản phẩm thương hiệu Syngenta. Công ty đặt kế hoạch doanh thu và LNST lần lượt tăng 41% và 
27% so với cùng kỳ, lên 2,9 nghìn tỷ đồng và 210 tỷ đồng. 

• Hợp nhất tài chính VFG trong cả năm sẽ là động lực tăng lợi nhuận ròng đáng kể cho PAN vào năm 2022. 

Triển vọng dài hạn của VFG: Tăng trưởng thuốc BVTV dự kiến ở mức 5% hoặc thấp hơn do: (i) diện tích 
trồng lúa hạn chế; và (ii) lo ngại về hàm lượng cao thuốc BVTV trong thực phẩm. 

VFG có thể đạt được mức tăng trưởng cao hơn mức trung bình của ngành nhờ các hoạt động sau: (i) phân 
phối thêm sản phẩm từ Syngenta để tăng doanh thu; và (ii) cho ra các sản phẩm tự sản xuất để tăng tỷ suất 
lợi nhuận, mặc dù điều này phụ thuộc vào sự thành công của R&D. 

Ngoài tăng trưởng nội tại của NSC và VFG, PAN Farm đang tìm kiếm cơ hội M&A trong lĩnh vực nông nghiệp 
để đưa gạo Việt Nam ra thị trường toàn cầu. 

II. Mảng thực phẩm 

A. Cá tra và Ngao 

Các sản phẩm xuất khẩu của ABT bao gồm cá tra (62% doanh thu) và ngao (25% doanh thu). Thị trường xuất 
khẩu chính bao gồm EU (40% tổng kim ngạch xuất khẩu) và Nhật Bản (33% tổng kim ngạch xuất khẩu). 

Trong quý 1 năm 2022, ABT ghi nhận doanh thu thuần đạt 133 tỷ đồng (tăng 109% so với cùng kỳ) và lợi 
nhuận ròng đạt 7,7 tỷ đồng (giảm 54% so với cùng kỳ). Mặc dù biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể từ 14,3% 
trong Q1 năm 2021 lên 20,2% trong Q1 năm 2022, do giá bán bình quân tăng đột biến, nhưng chi phí vận 
chuyển tăng gấp 3 lần trong Q1 năm 2022, dẫn đến lợi nhuận ròng giảm. Nhu cầu xuất khẩu cá tra dự kiến 
sẽ tiếp tục tăng cao, nhiều công ty cá tra đã tăng giá bán bình quân 40% so với đầu năm. Chúng tôi kỳ vọng 
ABT sẽ được hưởng lợi từ xu hướng này và tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong năm 
nay. Tuy nhiên, nguyên liệu cá, thức ăn thủy sản và chi phí vận chuyển cũng tăng lần lượt 33%, 15% và 80% 
so với cùng kỳ. Mặc dù giá xuất khẩu vẫn duy trì đà tích cực, chúng tôi cho rằng chi phí tăng sẽ tiếp tục gây 
áp lực lên biên lợi nhuận ròng của ABT. 

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của ABT ước tính lần lượt đạt 522 tỷ đồng (tăng 52,7% so với cùng 
kỳ) và 48 tỷ đồng (tăng 42% so với cùng kỳ). Chúng tôi giả định giá bán bình quân của cả cá tra và ngao đều 
tăng 45% so với cùng kỳ, trong khi chi phí vận chuyển tiếp tục neo ở mức cao. Theo đó, chúng tôi kỳ vọng 
tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý trên doanh thu sẽ đạt 12,4% (tỷ lệ này năm 2021 là 13,2%). 

Triển vọng dài hạn của ABT: Năng lực chế biến hiện tại là 10.000 tấn/năm và ABT không có kế hoạch mở 
rộng năng lực sản xuất. Thay vào đó, công ty đang đầu tư cải tiến công nghệ sản xuất nhằm giảm thiểu chất 
thải trong chế biến cá. Điều này có thể giúp cải thiện cả năng lực sản xuất và biên lợi nhuận gộp. Hiện tại, do 
sản xuất ở quy mô nhỏ nên ABT tự cung cấp 100% nguyên liệu cá và ngao. 
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B. Tôm  

Trong Q1 năm 2022, FMC ghi nhận doanh thu đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (tăng 37,1% so với cùng kỳ) và lợi nhuận 
ròng đạt 42,3 tỷ đồng (tăng 36,5% so với cùng kỳ), với sản lượng tiêu thụ tăng 36% so với cùng kỳ. Theo 
NOAA, giá bán bình quân của tôm chân trắng xuất khẩu sang Mỹ trong Q1 năm 2022 tăng lên 12 đô la Mỹ/kg 
(tăng 14% so với cùng kỳ), báo hiệu nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ. Theo VSEPR, giá tôm nguyên liệu đã 
tăng 4% so với cùng kỳ. Do tính thời vụ, giá tôm nguyên liệu thường thấp hơn trong Quý 2 và Quý 3 và cao 
hơn trong Quý 1 và Quý 4. 

CP hiện nắm giữ 25% cổ phần của FMC. Do đó, FMC được giảm giá nhất định (chiết khấu khoảng 20% so 
với nhà bán buôn cấp hai) khi mua thức ăn thủy sản và tôm nguyên liệu từ CP. Áp lực lạm phát có thể trở 
thành lợi thế cho FMC về mặt cắt giảm chi phí sản xuất. 

Năm 2022, FMC có thể sẽ tập trung nhiều hơn vào thị trường xuất khẩu chủ chốt là Nhật Bản (chiếm 28% 
tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 2021), do có ít sự cạnh tranh hơn, giá bán trung bình cao hơn do Nhật 
Bản ưa thích các sản phẩm giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển thấp hơn. Tuy nhiên, do nhu cầu tại Mỹ vẫn 
tăng cao, Khang An Foods (công ty con của FMC) gần đây đã ký hợp đồng mới với hệ thống siêu thị Costco 
Bán buôn tại Mỹ. Do thị trường Hoa Kỳ ưa chuộng tôm thẻ chân trắng nguyên liệu nên biên lợi nhuận gộp ở 
thị trường Mỹ thấp hơn so với Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Chúng tôi ước tính doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 6,3 tỷ đồng (tăng 21,2%  so với cùng 
kỳ) và 369 tỷ đồng (tăng 28,7% so với cùng kỳ) vào năm 2022. Chúng tôi giả định rằng sản lượng tiêu thụ 
tôm sẽ tăng 18% so với cùng kỳ, trong khi giá bán bình quân của tôm sẽ tăng 3% so với cùng kỳ. Mặc dù 
chi phí nguyên liệu tôm không biến động như cá tra, chúng tôi kỳ vọng FMC sẽ có thể cải thiện biên lợi nhuận 
gộp năm 2022 lên 10,6% (năm 2021 là 10,2%) do mở rộng xuất khẩu vào thị trường Nhật Bản. Chúng tôi giả 
định rằng tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý trên  doanh thu sẽ không thay đổi so với cùng kỳ, ở mức 5,1%. 

Triển vọng dài hạn của FMC: Công ty sở hữu 320 ha diện tích nuôi trồng, cung cấp 30% tổng sản lượng tôm 
đầu vào. FMC có kế hoạch tăng diện tích canh tác để tăng biên lợi nhuận. Nguồn cung tôm nguyên liệu còn 
lại đến từ các hợp đồng sản xuất và mua từ các trang trại quy mô nhỏ. Công suất chế biến của FMC là 25.000 
tấn mỗi năm và hiện đang chế biến với 92% công suất vào năm 2021. Công ty đã bắt đầu xây dựng hai nhà 
máy chế biến mới với tổng công suất thiết kế 15.000 tấn/năm. Các nhà máy mới này dự kiến sẽ đi vào hoạt 
động trong Q3 năm 2022, nâng tổng công suất chế biến của FMC lên 40.000 tấn mỗi năm vào cuối năm.  

C. Bánh kẹo: Theo BBC, doanh thu năm 2022 dự kiến sẽ phục hồi về mức trước Covid (1,5 - 1,8 nghìn tỷ đồng) 
do nhu cầu phục hồi và hiệu quả từ các sáng kiến của công ty nhằm thúc đẩy tăng trưởng và biên lợi nhuận. 

Chúng tôi ước tính doanh thu đạt 1,4 tỷ đồng (tăng 28% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 164 tỷ đồng (tăng 506% 
so với cùng kỳ), bao gồm thu nhập khác từ thanh lý tài sản được ghi nhận trong Q1 năm 2022. 

• Tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ sản lượng, vì nhu cầu sẽ phục hồi khi các hoạt động lễ hội và giải 
trí trở lại.  

• Biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện nhẹ so với năm 2021 khi chi phí liên quan đến sản xuất giảm, do công 
ty sẽ không còn phát sinh chi phí liên quan như 3 “tại chỗ” như năm 2021. 

• Tỷ lệ chi phí trên doanh thu được đặt ở mức 21% vào năm 2022 (cao hơn một chút so với tỷ lệ năm 
2021), do công ty dự kiến sẽ đẩy mạnh quảng cáo tiếp thị hơn các sản phẩm để thúc đẩy doanh số bán 
hàng. 

D. Hạt và trái cây sấy khô: Năm 2022, công ty kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ tăng mạnh tại các thị trường 
xuất khẩu chủ chốt, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Bắc Mỹ và EU. Chúng tôi kì vọng như cầu đối với hạt 
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sấy khô tại các thị trường này vẫn được duy trì trong bối cảnh lạm phát tăng, do đấy được cao là thực phẩm 
đem lại giá trị dinh dưỡng cao. 

Năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 540 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ) và LNST đạt 
54 tỷ đồng (tăng 35% so với cùng kỳ). Ngoài ra, tại ĐHCĐ sắp tới, LAF dự kiến sẽ đề xuất phương án tăng 
vốn điều lệ 30% thông qua phát hành quyền  mua cổ phiếu. Giá phát hành dự kiến là 15.000 đồng/cổ phiếu 
(chiết khấu 36% so với thị giá hiện tại). 66 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ được sử dụng để làm vốn lưu động 
và nâng cấp dây chuyền sản xuất của công ty. 

Ước tính lợi nhuận của chúng tôi khả quan hơn so với kế hoạch của công ty. Chúng tôi ước tính LAF sẽ đạt 
doanh thu 548 tỷ đồng (tăng 32% so với cùng kỳ), nhờ cả thị trường xuất khẩu và nội địa. Mặc dù biên lợi 
nhuận giảm trong Q1 năm 2022 (năm 2021 LAF mua được hạt điều nguyên liệu với chi phí thấp), chúng tôi 
cho rằng biên lợi nhuận gộp cả năm sẽ tiếp tục cải thiện do nhiều sản phẩm giá trị gia tăng chiếm ưu thế 
trong cơ cấu bán hàng và năng suất tăng. Trong khi đó, với việc công ty tăng chi phí cho các hoạt động liên 
quan đến bán hàng, LNST ước tính đạt 54,5 tỷ đồng (tăng 37,4% so với cùng kỳ). 

E. Nước mắm: Chúng tôi kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì tại 584 Nha Trang vào năm 2022, nhờ 
vào nhu cầu về nước mắm cao cấp cũng như truyền thống tăng lên. Việc mở rộng công suất đóng chai được 
thực hiện vào đầu năm 2022 (từ 10 triệu lên 30 triệu chai/năm) sẽ thúc đẩy tăng trưởng. Năm 2022, doanh 
thu và LNTT ước tính lần lượt đạt 331 tỷ đồng (tăng 21% so với cùng kỳ) và 33 tỷ đồng (tăng 24% so với 
cùng kỳ). 

LNST hợp nhất và LNST công ty mẹ của PAN năm 2022 ước tính lần lượt đạt 836 tỷ đồng (tăng 64% so với 
cùng kỳ) và 398 tỷ đồng (tăng 35% so với cùng kỳ). Tăng trưởng được thúc đẩy bởi: (1) hợp nhất nguyên năm 
của VFG; và (2) tăng trưởng nội tại ở tất cả các mảng hoạt động: giống (tăng 16% so với cùng kỳ), thuốc BVTV 
(tăng 27% so với cùng kỳ), bánh kẹo (mảng kinh doanh cốt lõi tăng 44% so với cùng kỳ, tổng lợi nhuận bao gồm 
thanh lý tài sản tăng 500% so với cùng kỳ), hạt & trái cây sấy khô (tăng 37% so với cùng kỳ), nước mắm (tăng 
22% so với cùng kỳ), cá tra và ngao (tăng 42% so với cùng kỳ) và tôm (tăng 29% so với cùng kỳ). 

Trong quý 1 năm 2022, PAN đạt doanh thu và LNST của cổ đông công ty mẹ lần lượt là 2,9 nghìn tỷ đồng 
(tăng 75% so với cùng kỳ) và 77 tỷ đồng (tăng 245% so với cùng kỳ), lần lượt đạt 21% và 19% ước tính năm 
2022 của chúng tôi. Hầu hết các công ty con đều đạt mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ do nhu cầu phục hồi, 
giá bán bình quân tăng và thị phần tăng, cụ thể VFG (tăng 38% so với cùng kỳ), NSC (tăng 33% so với cùng kỳ), 
FMC (tăng 37% so với cùng kỳ), ABT (tăng 109% so với cùng kỳ) và LAF (tăng 38% so với cùng kỳ), ngoại trừ 
BBC có doanh thu giảm nhẹ 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, BBC đã ghi nhận thu nhập đột biến liên quan đến 
việc xử lý tài sản, giúp tăng trưởng lợi nhuận 17 lần so với cùng kỳ trong quý 1 năm 2022. Biên lợi nhuận ròng cốt 
lõi của ABT được cải thiện đáng kể, nhưng lợi nhuận ròng giảm do không ghi nhận cổ tức từ FMC. Biên lợi nhuận 
ròng giảm đáng kể tại LAF do giá nguyên liệu đầu vào tăng mạnh. Do đó, bức tranh về lợi nhuận lại khá trái chiều, 
với mức tăng trưởng thu nhập ròng dương tại BBC (17 lần so với cùng kỳ), VFG (tăng 62% so với cùng kỳ), FMC 
(tăng 37% so với cùng kỳ), NSC (tăng 10% so với cùng kỳ), trong khi lợi nhuận giảm tại ABT (giảm 54% so với 
cùng kỳ) và LAF (giảm 20% so với cùng kỳ). 

 2021 2022F 
Doanh thu 100% 100% 
Mảng nông nghiệp 21% 36% 
Mảng thực phẩm 79% 64% 
Lợi nhuận gộp 100% 100% 
Mảng nông nghiệp 37% 51% 
Mảng thực phẩm 63% 49% 

 Nguồn: Công ty, SSI Research 
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 (tỷ đồng) 2019 2020 2021 2022F 
Doanh thu thuần 7.813 8.329 9.972 14.214 
Tăng trưởng doanh thu thuần -0,2% 6,6% 19,7% 42,5% 
Lợi nhuận gộp 1.658 1.537 1.727 2.748 
Biên lợi nhuận gộp 21,2% 18,5% 17,3% 19,3% 
Thu nhập tài chính 175 300 312 119 
Chi phí tài chính (186) (292) (266) (329) 
Chi phí SG&A (1.182) (1.201) (1.280) (1.730) 
Thu nhập ròng khác (1) (10) 5 159 
Lợi nhuận trước thuế 516 395 558 967 
Lợi nhuận ròng 452 333 510 836 
Tăng trưởng lợi nhuận ròng -20,3% -26,3% 53,0% 63,9% 
Biên lợi nhuận ròng 5,8% 4,0% 5,1% 5,9% 
NPATMI 257 188 295 398 
Tăng trưởng NPATMI -23,0% -26,8% 56,8% 34,7% 

 Nguồn: Công ty, SSI Research 
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CAM KẾT PHÂN TÍCH 
Chuyên viên phân tích trong báo cáo này này cam kết rằng (1) quan điểm thể hiện trong báo cáo phân tích này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân đối với 
chứng khoán và/hoặc tổ chức phát hành và (2) chuyên viên phân tích đã/ đang/sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến khuyến 
nghị cụ thể hoặc quan điểm trong báo cáo phân tích này.  

KHUYẾN NGHỊ 
Mua: Ước tính tiềm năng tăng giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Khả quan: Ước tính tiềm năng tăng giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Trung lập: Ước tính tiềm năng tăng giá tương đương so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Kém khả quan: Ước tính tiềm năng giảm giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Bán: Ước tính tiềm năng giảm giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ 
Các thông tin, tuyên bố, dự báo và dự đoán trong báo cáo này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà SSI cho là đáng tin cậy, 
tuy nhiên SSI không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các thông tin này. Báo cáo không có bất kỳ thông tin nhạy cảm về giá chưa công bố nào. Các ý kiến thể 
hiện trong báo cáo này được đưa ra sau khi đã được xem xét kỹ càng và cẩn thận và dựa trên thông tin tốt nhất chúng tôi được biết, và theo ý kiến cá nhân của 
chúng tôi là hợp lý trong các trường hợp tại thời điểm đưa ra báo cáo. Các ý kiến thể hiện trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không cần thông báo. 
Báo cáo này không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo để đề nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán nào. SSI và các công ty con và/ hoặc 
các chuyên viên, giám đốc, nhân viên của SSI và công ty con có thể có vị thế hoặc có thể ảnh hưởng đến giao dịch chứng khoán của các công ty được đề cập 
trong báo cáo này và có thể cung cấp dịch vụ hoặc tìm kiếm để cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty đó.  

Tài liệu này chỉ được lưu hành nội bộ và không được công bố công khai trên báo chí hay bất kỳ phương tiện nào khác. SSI không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ 
thiệt hại trực tiếp hay thiệt hại do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này hay nội dung báo cáo này. Việc sử dụng bất kỳ thông tin, tuyên bố, dự báo, và dự 
đoán nào trong báo cáo này sẽ do người dùng tự quyết định và tự chịu rủi ro. 

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      
     
Vĩ mô  Phân tích cổ phiếu KHCN  Chiến lược thị trường 
Phạm Lưu Hưng  Ngô Thị Kim Thanh  Nguyễn Lý Thu Ngà 
Phó Giám đốc  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp 
hungpl@ssi.com.vn 

 thanhntk@ssi.com.vn  nganlt@ssi.com.vn 
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8711  SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3053   SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3051 
     
Thái Thị Việt Trinh  Lê Huyền Trang  Nguyễn Trọng Đình Tâm 
Chuyên viên phân tích Vĩ mô  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp 
trinhttv@ssi.com.vn 

 tranglh@ssi.com.vn  tamntd@ssi.com.vn 
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8720  SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8717   SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8713 
     
Phân tích kỹ thuật  Phân tích Ngành Hàng tiêu dùng  Dữ liệu 
Lương Biện Nhân Quyền  Phạm Huyền Trang  Nguyễn Thị Kim Tân 
Trưởng phòng Chiến lược Đầu tư  Phó Giám đốc  Chuyên viên hỗ trợ 
quyenlbn@ssi.com.vn 

 trangph@ssi.com.vn  tanntk@ssi.com.vn 
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321   SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8712  Tel: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8715 
     
  Nguyễn Trần Phương Nga   
  Chuyên viên phân tích cao cấp   
  ngantp@ssi.com.vn   
  SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3050   
     
  Trần Thùy Trang, ACA   
  Chuyên viên phân tích cao cấp   
  trangtt2@ssi.com.vn   
  SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8705    
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