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NGÀNH NÔNG NGHIỆP  

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 236,5 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 5.608,8 

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) 1.942.099,0 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu USD) 1,97 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 46,6 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 10,3 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) - 
 

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%. 

 

Mảng nông nghiêp thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ 

KQKD 6 tháng đầu năm 2022: Doanh thu hợp nhất và LNST của cổ đông công ty mẹ lần 
lượt tăng lên 6,2 nghìn tỷ đồng (tăng 60% so với cùng kỳ) và 175 tỷ đồng (tăng 112% so 
với cùng kỳ), đạt 43% và 49% kế hoạch cả năm 2022. Lợi nhuận ròng tăng trên tất cả 
các mảng hoạt động: hạt giống (tăng 24% so với cùng kỳ), thuốc trừ sâu (tăng 45% so 
với cùng kỳ), tôm (tăng 42% so với cùng kỳ), cá tra & nghêu (tăng 120% so với cùng kỳ), 
nước mắm (tăng 17% so với cùng kỳ). Việc hợp nhất tài chính của VFG vào PAN giúp 
thúc đẩy tăng trưởng của tập đoàn hơn nữa, bên cạnh thu nhập ghi nhận một lần từ việc 
xử lý tài sản tại BBC. Thực phẩm đóng gói (bánh kẹo, hạt và trái cây sấy khô, gia vị) có 
mức tăng trưởng doanh thu đáng khích lệ là 11% trong 6 tháng đầu năm 2022 và dự kiến 
sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2022 khi vào mùa cao điểm. Trong khi đó, lợi nhuận từ 
hạt & trái cây sấy khô giảm 29% so với cùng kỳ do lỗ tỷ giá. Trong quý 3/2022, công ty 
đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3,6 nghìn tỷ đồng (tăng 43% so với cùng kỳ) và LNST 
của cổ đông công ty mẹ đạt 53 tỷ đồng (tăng 38% so với cùng kỳ). 

Năm 2022, chúng tôi dự báo LNST hợp nhất và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ của 
PAN lần lượt là 871 tỷ đồng (tăng 71% so với cùng kỳ) và 438 tỷ đồng (tăng 48% so 
với cùng kỳ), cao hơn so với kế hoạch công ty đặt ra là 755 tỷ đồng cho LNST hợp nhất 
(tăng 48% so với cùng kỳ) và 355 tỷ đồng LNST của cổ đông công ty mẹ (tăng 20% so 
với cùng kỳ). Tăng trưởng trong năm 2022 được thúc đẩy bởi: (i) hợp nhất KQKD cả năm 
của VFG; và (ii) tăng trưởng lợi nhuận trong tất cả các mảng hoạt động, ví dụ như giống 
(tăng 16% so với cùng kỳ), thuốc BVTV (tăng 27% so với cùng kỳ), bánh kẹo (tăng 44% 
so với cùng kỳ - mảng cốt lõi), hạt & trái cây sấy khô (tăng 37,4% so với cùng kỳ), nước 
mắm (tăng 22% so với cùng kỳ), cá tra & ngao (tăng 117% so với cùng kỳ) và tôm (tăng 
14% so với cùng kỳ). 

Chúng tôi ước tính LNST và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ của PAN trong năm 2023 
lần lượt là 889 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ) và 450 tỷ đồng (tăng 3% so với cùng 
kỳ). Mặc dù lợi nhuận của BBC  trong năm 2023 có thể giảm do không có khoản lợi nhuận 
ghi nhận một lần và lợi nhuận của ABT trong năm 2023 sẽ quay trở lại mức bình thường 
sau khi đạt mức cao nhật trong năm 2022, PAN vẫn có thể duy trì lợi nhuận cao do các 
mảng hoạt động khác sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững. Nếu loại trừ lợi nhuận bất thường 
trong 2022, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi có thể tăng 21% trong năm 2023. 
Điều này dẫn đến tỷ lệ P/E và EV/EBITDA năm 2022~2023 lần lượt là 13,4-13,1x và 3,4x-
2,3x, thấp hơn nhiều so những chỉ tiêu này trong lịch sử (giai đoạn trước khi xảy ra đại 
dịch) là P/E là 18x và EV/EBITDA là 6,6x. 

Trong giai đoạn 2021-2025, PAN sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao. Trong 
giai đoạn 2013-2018, PAN chủ yếu tập trung vào hoạt động mua bán và sáp nhập. Công 
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Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN: HOSE) 
 

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


 SSI - TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

SSI.COM.VN Visit SSI Research on Bloomberg at SSIV<GO> 
SSI Research Web Portal: https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty 

Trang  2 

 

Luận điểm đầu tư 

Tăng trưởng trong bối cảnh cần đảm bảo an ninh lương thực 

Chịu ảnh hưởng nặng nề sau hai năm đại dịch, nền kinh tế toàn cầu 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 Chính phủ các nước 
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 lương thực của FAO đã tăng lên mức cao nhất trong 10 năm. Trong bối cảnh thu nhập hộ gia đình 
giảm, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và giá cả hàng hóa tăng cao, các quốc gia cần đảm bảo đủ lương thực thiết 
yếu cho tiêu dùng trong nước và kiểm soát lạm phát. Do có nền nông nghiệp lâu đời, Việt Nam có thể tự chủ 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, với tầm nhìn là đảm bảo nguồn cung cấp ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp như gạo, điều, 
thủy sản. Việc công ty đa dạng hóa các sản phẩm FMCG như gạo đóng túi, 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 công ăn việc làm cho người lao động. 

Lợi thế cạnh tranh các công ty con của PAN so với các công ty cùng ngành. 

• NSC là nhà sản xuất giống lớn nhất tại Việt Nam với 21% thị phần, và là một trong số ít công ty có nền tảng 
R&D mạnh - cho phép NSC tạo ra các loại giống mới để giành thị phần. Với đóng góp cao từ giống bản quyền 
(hiện chiếm 70% tổng doanh thu giống lúa và có thể đạt 90% trong tương lai), NSC có thể đạt được tỷ suất 

 

 

 

ty đã mua lại ABT (năm 2013), NSC (năm 2014), BBC (năm 2015 và FMC (năm 2017) 
và VFG (năm 2021). Trong giai đoạn 2018-2020, sau các giao dịch mua bán và sáp 
nhập, PAN đã áp dụng các giải pháp để củng cố nền tảng cốt lõi của công ty, bao gồm 
tăng cường R&D, mở rộng năng lực sản xuất và thay đổi công nghệ sản xuất để nâng cao 
tính hiệu quả và mở rộng tệp khách hàng. Cho đến nay, PAN đã hoàn thành giai đoạn 
mua bán và sáp nhập, và hiện đang tập trung vào hoạt động phát triển kinh doanh. PAN 
hiện sở hữu hệ sinh thái hoàn chỉnh với những lợi thế khác biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. 
Sau khi hoàn tất việc tạo hệ sinh thái, PAN hướng đến việc áp dụng các ứng dụng công 
nghệ vào hoạt động trồng trọt và sản xuất, qua đó giúp tăng khả năng truy xuất nguồn 
gốc xuất xứ và nhận diện thương hiệu của các sản phẩm bán ra. Những yếu tố này sẽ 
giúp PAN đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2021-2025. 

 2019 2020 2021 2022F 2023F 
Doanh thu thuần (tỷ đồng) 7.813 8.329 9.972 13.983 15.391 
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 452 333 510 871 889 
Tăng trưởng lợi nhuận ròng (%) -20,3% -26,3% 53,0% 70,9% 2,0% 
EPS (VND) 1.232 901 1.414 2.097 2.080 
ROE (%) 7,5% 5,4% 7,4% 10,9% 9,9% 
Nợ/VCSH 0,50 0,62 0,66 0,89 0,87 
Tỷ suất cổ tức (%) 0% 1% 0% 0% 0% 
P/E (x) 18,8 38,5 27,2 13,4 13,1 
P/B (x) 1,3 1,9 2,0 1,3 1,1 
EV/EBITDA (x) 4,5 7,5 4,8 3,4 2,3 

Nguồn: PAN, SSI Research 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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lợi nhuận gộp cao hơn so với các công ty cùng ngành. Công ty đặt mục tiêu đạt 25% thị phần và doanh thu 
4 nghìn tỷ đồng cho tới năm 2025 (so với 1.9 nghìn tỷ đồng trong 2021).  

• VFG là nhà phân phối thuốc BVTV lớn thứ hai tại Việt Nam với thị phần 12%, và công ty có thể giành thêm thị 
phần sau khi đối thủ cạnh tranh LTG mất quyền phân phối độc quyền sản phẩm Syngenta. VFG đặt mục tiêu 
đạt 15% thị phần trong vòng 3 năm tới và 20% thị phần trong vòng 5-7 năm tới. VFG có mạng lưới rộng với 
~5,000 đại lý và kết nối với khoảng ~300 nông dân chủ chốt, giúp công ty lan tỏa cách thức sử dụng thuốc 
BVTV và trổng trọt bền vững để nâng cao chất lượng. 

• Do các công ty con của PAN liên kết chặt chẽ với nông dân và cung cấp cho nông dân vật tư nông nghiệp 
đầu vào (giống và thuốc BVTV) chất lượng cao trong suốt thời gian canh tác nên sản phẩm gạo của công ty 
vượt trội về chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc, giúp công ty đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt 
khe sang thị trường EU và Hoa Kỳ. 

• FMC có công nghệ nuôi tôm giúp đạt được tỷ lệ sống của tôm cao hơn và có thể mua thức ăn thủy sản và 
tôm nguyên liệu từ CP với giá chiết khấu. Với lợi thế cạnh tranh với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, 
trong thời gian tới FMC 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) trong tương lai, do mức cạnh tranh từ thị trường này ít gay gắt hơn, 
giá bán bình quân cao hơn do Nhật Bản ưa chuộng các sản phẩm giá trị gia tăng, và chi phí vận chuyển thấp 
hơn. 

• Với khả năng tự cung cấp 100% nguyên liệu cá, ABT có lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ về cả kiểm soát 
chi phí và chất lượng cá nguyên liệu. Chiến lược của công ty là tập trung vào việc tăng doanh thu bán các 
sản phẩm cá tra chế biến sẵn và có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Nhật 
Bản và duy trì mức biên lợi nhuận gộp cao trong tương lai. 

• Các công ty con LAF và 584 NT tập trung vào thị trường hạt cao cấp, trái cây sấy khô và nước mắm, và 
những công ty này có thể đạt được tốc độ tăng trưởng cao nếu hoạt động R&D mang lại kết quả. 

• Mức tiêu thụ bánh kẹo bình quân đầu người ở Việt Nam vẫn thấp hơn so với các nước trong khu vực. Công ty 
con của PAN là BBC đặt mục tiêu chiến lược tập trung vào các sản phẩm dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, và 
chiến lược này đã cho thấy những kết quả ban đầu đầy hứa hẹn. 

KQKD 6 tháng đầu năm 2022 

 6 tháng đầu năm 2022 6 tháng đầu năm 2021 
Doanh thu 100% 100% 
Mảng nông nghiệp 36% 37% 
Mảng thực phẩm 64% 63% 
   

Lợi nhuận gộp 100% 100% 
Mảng nông nghiệp 54% 55% 
Mảng thực phẩm 46% 45% 

Nguồn: Các công ty, SSI Research tổng hợp 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Mảng nông nghiệp mang lại sự tăng trưởng bền vững nhờ đóng góp từ loại giống mới. 

A. Hạt giống: Doanh thu thuần của NSC tăng 15% so với cùng kỳ lên 894 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022 và 
tăng 7% so với cùng kỳ lên 567 tỷ đồng trong quý 2/2022. Công ty đã thương mại hóa tại phía bắc loại giống lúa 
mới (VNR20), giúp duy trì tăng trưởng trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp tăng cao. Sản lượng giống lúa và giá 
bán bình quân trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng lần lượt 19% và 7% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ gạo đóng 
gói tăng 31% so với cùng kỳ, trong khi giá bán trung bình giảm 15% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2022. 
Chính sách giá bán cạnh tranh giúp sản lượng tiêu thụ gạo của NSC đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ. Đóng 
góp cao từ giống bản quyền cũng giúp tăng tỷ suất lợi nhuận từ 34,2% trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 34,9% 
trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù chi phí logistic tăng cao. LNST tăng 24% so với cùng kỳ lên 123 tỷ đồng 
trong 6 tháng đầu năm 2022 và tăng 32% so với cùng kỳ lên 86 tỷ đồng trong quý 2/2022. 

Tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2022 6 tháng đầu năm 2021 So với cùng kỳ 

Doanh thu thuần 894 777 15% 

Lợi nhuận gộp 312 266 18% 

Tỷ suất lợi nhuận gộp 34,9% 34,2%  

Nguồn: NSC, SSI Research 

B. Thuốc trừ sâu: Doanh thu thuần của VFG tăng 29% so với cùng kỳ lên 1,3 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 
2022 và tăng 21% so với cùng kỳ lên 645 tỷ đồng trong quý 2/2022, nhờ cả sản lượng tiêu thụ và giá bán thuốc 
BVTV tăng lên. Kể từ đầu năm 2022, công ty Syngenta chấm dứt phân phối độc quyền với Tập đoàn Lộc Trời 
(LTG). Điều này tạo cơ hội cho VFG tăng sản lượng tiêu thụ. Doanh thu từ thương hiệu Syngenta chiếm khoảng 
55% tổng doanh thu của VFG. Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện từ 22,7% trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 23,4% 
trong 6 tháng đầu năm 2022 nhờ xu hướng tăng giá vật tư nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2022. LNST tăng 
45% so với cùng kỳ lên 111 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022 và tăng 33% so với cùng kỳ lên 59 tỷ đồng 
trong quý 2/2022. KQKD của VFG đã được hợp nhất hoàn toàn vào báo cáo tài chính của công ty mẹ PAN kể 
từ tháng 12 năm 2021. 

 6 tháng đầu năm 2022 6 tháng đầu năm 2021 So với cùng kỳ 
Doanh thu thuần 1,344 1,039 29% 

Lợi nhuận gộp 315 236 34% 

Tỷ suất lợi nhuận gộp 23,4% 22,7%  

Nguồn: VFG, SSI Research 
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Mảng thực phẩm: Nhu cầu đối với các mặt hàng thủy sản và các loại hạt ổn định trên thị trường xuất khẩu, 
trong khi bánh kẹo bị ảnh hưởng bởi chi phí nguyên liệu đầu vào tăng trong 6 tháng đầu năm 

Cá tra và nghêu: Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 312 tỷ đồng (tăng 
123% so với cùng kỳ) và 39 tỷ đồng (tăng 120% so với cùng kỳ), hoàn thành lần lượt 60% và 88% kế hoạch 
doanh thu thuần và LNST của năm 2022. Do nhu cầu mạnh mẽ từ hầu hết các thị trường xuất khẩu, giá bán bình 
quân của cá tra và nghêu đã tăng mạnh trở lại. Căn cứ trên dữ liệu trung bình ngành, giá bán bình quân cá tra và 
nghêu đã tăng lần lượt 60% so với cùng kỳ và 24% so với cùng kỳ trong quý 2/2022. Kết quả là, tỷ suất lợi nhuận 
gộp của ABT đã cải thiện đáng kể từ 14% trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 20% trong 6 tháng đầu năm 2022. 
Tương tự như các công ty xuất khẩu khác, ABT phải chịu chi phí tài chính tăng vọt (từ 0,8 tỷ đồng trong quý 
2/2021 lên 2,7 tỷ đồng trong quý 2/2022) do khoản lỗ tỷ giá đã thực hiện và chưa thực hiện tăng mạnh vì tỷ giá 
USD/VND giảm. 

Tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2022 6 tháng đầu năm 2021 So với cùng kỳ 
Doanh thu thuần 312 140 123% 
Lợi nhuận gộp 63 20 218% 
Tỷ suất lợi nhuận gộp 20,1% 14,1% 

 

Nguồn: ABT, SSI Research 

Tôm: Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (tăng 29% so với cùng 
kỳ và 160 tỷ đồng (tăng 42% so với cùng kỳ), hoàn thành 52% và 51% kế hoạch doanh thu thuần và LNTT cả 
năm. Theo ước tính của chúng tôi, sản lượng tiêu thụ tôm của FMC tăng 20% so với cùng kỳ trong khi giá bán 
bình quân tăng 10% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm. Do tỷ trọng tôm chế biến và tôm giá trị gia tăng cao 
(chiếm trên 60% tổng doanh thu), giá bán bình quân của FMC đạt 12,5 USD/kg trong nửa đầu năm (giá bán bình 
quân của ngành là 12 USD/kg đối với tôm chế biến xuất khẩu sang Mỹ trong nửa đầu năm 2022). Trong khi giá 
bán bình quân tăng, chi phí tôm nguyên liệu và thức ăn thủy sản lần lượt tăng 3% và 20% so với cùng kỳ do áp 
lực lạm phát. Tỷ suất lợi nhuận gộp của FMC cải thiện từ 8,3% trong 6 tháng đầu năm 2021 lên 10,3% trong 6 
tháng đầu năm 2022. Tương tự như ABT, FMC chịu chi phí tài chính tăng đột biến (từ 8,6 tỷ đồng trong quý 2/2021 
lên 17,1 tỷ đồng trong quý 2/2022) do khoản lỗ tỷ giá hối đoái đã thực hiện và chưa thực hiện tăng đáng kể do tỷ 
giá USD/VND giảm. 

Tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2022 6 tháng đầu năm 2021 So với cùng kỳ 
Doanh thu thuần 2739 2129 29% 
Lợi nhuận gộp 282 177 60% 
Tỷ suất lợi nhuận gộp 10,3% 8,3%  

Nguồn: FMC, SSI Research 

Thực phẩm đóng gói: Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thực phẩm đóng gói đạt 865 tỷ đồng (tăng 11% 
so với cùng kỳ) và chiếm 14% tổng doanh thu của PAN (so với 20% trong 6 tháng đầu năm 2021). Công ty ghi 
nhận tăng trưởng ở tất cả các dòng sản phẩm từ bánh kẹo (tăng 5% so với cùng kỳ), các loại hạt và trái cây sấy 
khô (tăng 39% so với cùng kỳ) và nước mắm (tăng 9% so với cùng kỳ) do nhu cầu tiêu thụ hồi phục hoàn toàn 
sau đại dịch. 

Thực phẩm đóng gói 6 tháng đầu năm 2022 6 tháng đầu năm 2021 So với cùng kỳ 
Bánh kẹo 542 517 4,6% 
Hạt & hoa quả sấy khô 178 128 39,1% 
Nước mắm 145 134 9,0% 
Tổng 865 779 11,0% 

Nguồn: PAN 
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Bánh kẹo: Trong 6 tháng đầu năm 2022, BBC ghi nhận 542 tỷ đồng doanh thu (tăng 4,6% so với cùng kỳ) nhờ 
sản lượng tiêu thụ cao hơn (bánh: đi ngang, kẹo: tăng 25% so với cùng kỳ), trong khi công ty duy trì giá bán bình 
quân. Đáng chú ý, doanh thu bán bánh kẹo trong 6 tháng đầu năm 2022 đã tăng 7% so với 6 tháng đầu năm 
2019 (gia đoạn trước khi xảy ra đại dịch) do hợp nhất KQKD của Công ty chế biến thực phẩm Pan (từ quý 4 năm 
2021). Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 24% trong 6 tháng đầu năm 2022, giảm 400 bps so với cùng kỳ năm ngoái do 
giá nguyên liệu thô tăng lên (giá lúa mì, dầu ăn, đường, trứng, sữa hoặc vật liệu đóng gói tăng từ 40-50% so với 
cùng kỳ), trong khi công ty vẫn chưa chuyển hoàn toàn phần tăng chi phí vào giá bán sản phẩm (công ty đã tăng 
giá bán bình quân 5~10% trong năm 2021 nhưng duy trì giá bán bình quân không đổi so với đầu năm). Đáng chú 
ý, nguyên vật liệu chiếm hơn 60% giá thành sản xuất. Thông thường, nửa cuối năm là mùa cao điểm của bánh 
kẹo (các dịp Trung thu, Tết), vì vậy chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trưởng mạnh hơn và tỷ suất lợi nhuận 
gộp sẽ đạt mức tốt hơn trong nửa cuối năm 2022. 

Theo công ty, khoảng 20% doanh số của BBC đến từ kênh thương mại hiện đại, tăng so với mức 15% vào năm 
2020. Doanh số bán hàng trực tuyến đạt 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). Chi phí bán hàng & quản lý được quản lý hiệu quả, ở mức 
138 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022, chiếm 25,5% doanh thu thuần (so với 27,8% trong 6 tháng đầu năm 
2021). 

Trong quý 1/2022, BBC có khoản lợi nhuận ghi nhận một lần là 162 tỷ đồng từ việc xử lý tài sản. Nếu loại trừ 
khoản này, lợi nhuận cốt lõi của BBC đã giảm 56% trong 6 tháng đầu năm 2022 do biên lợi nhuận giảm mặc dù 
doanh thu cao hơn. 

Các loại hạt và trái cây sấy khô: Hiện tại, PAN sở hữu 80,5% cổ phần tại LAF. LAF ghi nhận doanh thu đạt 178 
tỷ đồng (tăng 39,1% so với cùng kỳ) trong 6 tháng đầu năm 2022, do nhu cầu tại thị trường xuất khẩu phục hồi. 
Doanh thu xuất khẩu chiếm 90% tổng doanh thu của công ty. Sản phẩm phụ và các sản phẩm giá trị gia tăng 
(snack hạt rang, snack trái cây sấy khô) chiếm 80% tổng doanh thu (tăng từ mức 60% vào năm 2020), phần còn 
lại là đóng góp của hạt điều. LAF sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động R&D để tung ra các sản phẩm mới, bao 
gồm SKU nhiều loại hạt hỗn hợp, các loại hạt đường, các loại hạt hàng ngày, hoa quả khô hỗn hợp, đồ ăn nhẹ và 
thanh dinh dưỡng, những mặt hàng mới dự kiến sẽ thúc đẩy tăng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp. 

Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 19,1% trong 6 tháng đầu năm 2022, so với 20,8% trong 6 tháng đầu năm 2021. Mặc 
dù tỷ suất lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đây là một bước nhảy vọt lớn từ mức 10% -12% 
trong giai đoạn 2019-2020, cho thấy công ty đã thực hiện thành công chiến lược đúng đắn là tập trung vào các 
sản phẩm giá trị gia tăng trong những năm gần đây. LNST đạt 8,2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022 (giảm 
28,6% so với cùng kỳ). LNST giảm là do chi phí tài chính tăng lên do khoản lỗ chênh lệch tỷ giá tăng trong 6 tháng 
đầu năm. 

Nước mắm: Công ty 584 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. 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu đạt 136 tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ) trong khi LNST tăng 
17% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty đã hoàn thành lần lượt 41% và 45% kế hoạch cả năm. Tỷ suất lợi nhuận 
gộp tiếp tục cải thiện do phần lớn doanh thu đến từ các sản phẩm cao cấp (hiện chiếm khoảng 50% tổng doanh 
thu). 
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Triển vọng 2022~2023 

 Tỷ đồng 2021 2022 2023 
Tăng trưởng  

so với cùng kỳ  
năm 2022 

Tăng trưởng  
so với cùng kỳ  

năm 2023 
NSC Doanh thu 1.931.438 2.187.850 2.384.628 13% 9% 
 LNST 225.631 262.745 310.823 16% 18% 
       

VFG Doanh thu 2.076.977 2.927.000 3.512.400 41% 20% 
 LNST 165.519 210.000 244.648 27% 16% 
       

ABT Doanh thu 341.647 607.004 502.224 78% -17% 
 LNST 33.793 73.189 50.239 117% -31% 
       

FMC Doanh thu 5.199.105 5.984.551 6.390.994 15% 7% 
 LNST 286.926 326.039 355.566 14% 9% 
       

BBC Doanh thu 1.091 1.397 1.606 28% 15% 
 LNST 21.930 152.584 64.547 596% -58% 
       

LAF Doanh thu 415.382 548.304 630.550 32% 15% 
 LNST 39.631 54.466 65.473 37% 20% 
       

584 Nha Trang Doanh thu 273.780 331.274 364.401 21% 10% 
 LNST 22.300 27.134 32.584 22% 20% 

Năm 2022, chúng tôi dự báo LNST hợp nhất và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ của PAN lần lượt là 871 tỷ 
đồng (tăng 71% so với cùng kỳ) và 438 tỷ đồng (tăng 48% so với cùng kỳ), cao hơn so với kế hoạch công ty 
đặt ra là 755 tỷ đồng cho LNST hợp nhất (tăng 48% so với cùng kỳ) và 355 tỷ đồng LNST của cổ đông công ty 
mẹ (tăng 20% so với cùng kỳ). Tăng trưởng trong năm 2022 được thúc đẩy bởi: (i) hợp nhất KQKD cả năm của 
VFG; và (ii) tăng trưởng lợi nhuận trong tất cả các mảng hoạt động, ví dụ như giống (tăng 16% so với cùng kỳ), 
thuốc BVTV (tăng 27% so với cùng kỳ), bánh kẹo (tăng 44% so với cùng kỳ - mảng cốt lõi), hạt & trái cây sấy 
khô (tăng 37,4% so với cùng kỳ), nước mắm (tăng 22% so với cùng kỳ), cá tra & ngao (tăng 117% so với cùng 
kỳ) và tôm (tăng 14% so với cùng kỳ).  

Chúng tôi ước tính LNST và LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ của PAN trong năm 2023 lần lượt là 889 tỷ đồng 
(tăng 2% so với cùng kỳ) và 450 tỷ đồng (tăng 3% so với cùng kỳ). Mặc dù lợi nhuận của BBC  trong năm 2023 
có thể giảm do không có khoản lợi nhuận ghi nhận một lần và lợi nhuận của ABT trong năm 2023 sẽ quay trở lại 
mức bình thường sau khi đạt mức cao nhật trong năm 2022, PAN vẫn có thể duy trì lợi nhuận cao do các mảng 
hoạt động khác sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững (nước mắm tăng 20 % so với cùng kỳ, hạt & trái cây khô tăng 
20% so với cùng kỳ, giống tăng 18% so với cùng kỳ, thuốc BVTV tăng 16% so với cùng kỳ và tôm tăng 9% so với 
cùng kỳ). Nếu loại trừ lợi nhuận bất thường trong 2022, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi có thể tăng 21% 
trong năm 2023. Điều này dẫn đến tỷ lệ P/E và EV/EBITDA năm 2022~2023 lần lượt là 13,4-13,1x và 3,4x-2,3x, 
thấp hơn nhiều so những chỉ tiêu này trong lịch sử (giai đoạn trước khi xảy ra đại dịch) là P/E là 18x và EV/EBITDA 
là 6,6x. 

Trong giai đoạn 2021-2025, PAN sẽ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao. Trong giai đoạn 2013-2018, PAN 
chủ yếu tập trung vào hoạt động mua bán và sáp nhập. Công ty đã mua lại ABT (năm 2013), NSC (năm 2014), 
BBC (năm 2015 và FMC (năm 2017) và VFG (năm 2021). Trong giai đoạn 2018-2020, sau các giao dịch mua 
bán và sáp nhập, PAN đã áp dụng các giải pháp để củng cố nền tảng cốt lõi của công ty, bao gồm tăng cường 
R&D, mở rộng năng lực sản xuất và thay đổi công nghệ sản xuất để nâng cao tính hiệu quả và mở rộng tệp khách 
hàng. Cho đến nay, PAN đã hoàn thành giai đoạn mua bán và sáp nhập, và hiện đang tập trung vào hoạt động 
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phát triển kinh doanh. PAN hiện sở hữu hệ sinh thái hoàn chỉnh với những lợi thế khác biệt trong lĩnh vực nông 
nghiệp. Sau khi hoàn tất việc tạo hệ sinh thái, PAN hướng đến việc áp dụng các ứng dụng công nghệ vào hoạt 
động trồng trọt và sản xuất, qua đó giúp tăng khả năng truy xuất nguồn gốc xuất xứ và nhận diện thương hiệu của 
các sản phẩm bán ra. Những yếu tố này sẽ giúp PAN đạt mức tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2021-2025. 

Kế hoạch tăng vốn 

Đầu quý 4/2022, công ty dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua các phương thức sau: 

Trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện là 5: 2; và 

Phát hành quyền với tỷ lệ 2: 1, giá phát hành là 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 (1,6 nghìn tỷ đồng) để triển khai các hoạt động 
sau: 

 Tỷ đồng 

Đầu tư vào các 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 mua bán và sáp nhập (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 

 

 

 

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