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Luận điểm đầu tư 

• Ngành dệt may tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm 2022, nhưng bước vào giai đoạn khó khăn từ giữa năm. McKinsey dự báo 
doanh thu hàng hóa không xa xỉ toàn cầu sẽ giảm 5% so với cùng kỳ trong nửa cuối năm 2022. Thời trang cao cấp và bình dân tiếp 
tục ghi nhận kết quả vượt trội, trong khi các cửa hàng bán lẻ truyền thống cũng phục hồi vào năm 2022. 

• Tại Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt 42 tỷ USD cho năm 2022 (tăng 3,8% so với cùng kỳ và 11% so với năm 2019). 

• Nhìn chung, các công ty niêm yết đã công bố kết quả khác nhau trong 9 tháng đầu năm 2022. Các nhà sản xuất sợi là những đơn 
vị có tăng trưởng lợi nhuận kém tích cực nhất (NDT, ADS, STK), do giá xuất khẩu trung bình bắt đầu giảm mạnh trong tháng 7/2022. 
Các nhà sản xuất hàng may mặc có trụ sở tại miền Nam Việt Nam (VGG, GIL, TCM) là những doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận 
tốt nhất nhờ mức nền so sánh thấp trong nửa cuối năm 2021 khi các công ty chịu  ảnh hưởng bởi các biện pháp giãn cách xã hội 
do Covid-19. 

• Triển vọng năm 2023: Kém tích cực 

• Nhìn sang năm 2023, chúng tôi cho rằng áp lực lạm phát sẽ tiếp tục thách thức thị trường. McKinsey dự báo doanh thu hàng thời 
trang cao cấp trên toàn cầu sẽ tăng 5~10% so với cùng kỳ, trong khi phần còn lại của thị trường sẽ giảm 3% so với cùng kỳ. 

• Quá trình xử lý hàng tồn kho đã được thực hiện tại các nhà bán lẻ lớn, tích cực nhất là những công ty kinh doanh đồ thể thao. Tuy 
nhiên, dữ liệu từ Hoa Kỳ vẫn cho thấy mức tồn kho cao trong toàn ngành dự kiến sẽ kéo dài đến quý 2 năm 2023. 

• VITAS dự báo giá trị xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sẽ đạt 45~47 tỷ USD (tăng 7~11% so với cùng kỳ) trong năm 2023. 
Chúng tôi cho rằng mục tiêu này khá thách thức do phân ngành sợi đã bắt đầu ghi nhận mức lỗ trong quý 4 năm 2022, và Vinatex 
cũng dự báo đơn hàng may mặc sẽ giảm 25% so với cùng kỳ trong năm 2023. 

• Chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu và tiêu dùng nói chung được dự báo cũng sẽ giảm đi, và doanh thu bán lẻ sẽ được thúc 
đẩy bởi các chương trình khuyến mãi và giảm giá. Theo đó, chúng tôi cho rằng tỷ suất lợi nhuận gộp của toàn bộ chuỗi giá trị sẽ 
chịu áp lực, trong đó các nhà sản xuất sợi và hàng may mặc trong nước dễ bị tổn thương nhất do giá bán trung bình thấp hơn. 

• Trong khi đó, chúng tôi cho rằng áp lực chi phí nguyên vật liệu đối với các nhà sản xuất đã giảm bớt do giá bông và giá dầu đã giảm 
đáng kể từ quý 2 năm 2022. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn dự báo tỷ suất lợi nhuận gộp tổng thể sẽ giảm do (i) năng lực đàm phán của 
các nhà sản xuất trong nước còn thấp so với các nhà bán lẻ và (ii) lương cơ bản dự kiến sẽ tăng 20% so với cùng kỳ. 

• Định giá có thể giảm xuống mức P/E thấp nhất trong lịch sử của ngành, ở mức 4~5x (như giai đoạn 2010~2012, cũng do suy thoái 
kinh tế toàn cầu) cho đến quý 3 năm 2023. 

• Yếu tố hỗ trợ tăng giá/rủi ro giảm giá đối với khuyến nghị của chúng tôi: (i) Tiêu dùng tại Hoa Kỳ cao hơn/thấp hơn dự báo; (ii) 
giá hàng hóa cao/thấp hơn dự báo và (iii) cạnh tranh từ các quốc gia có chi phí lao động thấp khác như Bangladesh và Pakistan 
cũng như các quốc gia sản xuất gần thị trường tiêu thụ.

Ngày 16/1/2023 

CẬP NHẬT NGÀNH DỆT MAY: 

Đối mặt với nhiều thách thức khi sản lượng tiêu thụ dự kiến 
sẽ giảm 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-nganh
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Nhìn lại năm 2022: KÉM KHẢ QUAN – Lạm phát khiến các đơn hàng trì trệ trong 6 tháng cuối 
năm 2022 

Kết quả ngành: KÉM KHẢ QUAN 

Giá cổ phiếu ngành dệt may giảm 41% vào năm 2022, 
thấp hơn 10,3% so với kết quả của chỉ số VNIndex. Cá 
mã cổ phiếu ghi nhận kết quả kém khả quan nhất bao 
gồm: NDT (giảm 70% so với đầu năm), ADS (giảm 68% 
so với đầu năm), GIL (giảm 64% so với đầu năm), VGT 
(giảm 60% so với đầu năm); và TNG (giảm 52% so với 
đầu năm). Cổ phiếu các công ty sợi, chẳng hạn như NDT 
và ADS, rất nhạy cảm với việc giá bông giảm mạnh trong 
nửa cuối năm 2022. Cổ phiếu may mặc có tốc độ tăng 
trưởng lợi nhuận hàng quý giảm tốc, trong đó GIL cho 
thấy tốc độ giảm đáng kể hơn so với các cổ phiếu khác 
do hoàn toàn không ghi nhận các đơn đặt hàng của 
Amazon từ quý 3 năm 2022, vốn chiếm hơn 80% doanh 
thu của công ty.   

Diễn biến giá cổ phiếu ngành năm 2022 

 

Nguồn: Bloomberg, SSI Research 

Diễn biến chính của ngành năm 2022 

• Kỳ vọng và… bất ngờ 

✓ Sau khi ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm 2022, nhờ sự bùng nổ của nhu cầu bị dồn nén (doanh thu hàng 
không xa xỉ toàn cầu tăng 11% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2022), ngành dệt may bước vào giai đoạn khó khăn vào 
giữa năm do căng thẳng địa chính trị, lạm phát không ngừng và tâm lý người tiêu dùng sụt giảm. McKinsey dự báo doanh thu 
hàng không xa xỉ toàn cầu sẽ giảm 5% so với cùng kỳ trong nửa cuối năm 2022. Thời trang cao cấp và hàng bình dân sẽ tiếp 
tục ghi nhận kết quả vượt trội, trong khi các cửa hàng bán lẻ truyền thống cũng phục hồi vào năm 2022. 

✓ Tại Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt 42 tỷ USD cho năm 2022 (tăng 3,8% so với cùng kỳ và 11% so với năm 
2019). Trong 9 tháng đầu năm 2022, giá trị xuất khẩu toàn ngành đạt 35 tỷ USD (tăng 20% so với cùng kỳ), mức tăng trưởng 
cao kỷ lục trong 10 năm qua. Xu hướng nhanh chóng đảo ngược trong tháng 10/2022, khi kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên 
giảm so với cùng kỳ trong năm 2022 (giảm 3% so với cùng kỳ), sau khi có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại trong tháng 9/2022 
(tăng 12% so với cùng kỳ so với mức tăng 39% so với cùng kỳ vào tháng 8/2022). Xuất khẩu sợi là mặt hàng đầu tiên giảm 
trong tháng 7 năm 2022 (giảm 162% so với cùng kỳ), sau khi giá bông toàn cầu giảm mạnh vào cuối tháng 6 năm 2022 (giảm 
30% so với mức đỉnh). Giá trị xuất khẩu hàng may mặc ghi nhận mức giảm 4% so với cùng kỳ trong tháng 11/2022, đi cùng 
với diễn biến nhu cầu toàn cầu suy yếu. 
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Kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của 
Việt Nam 

Giá sợi xuất khẩu của Việt Nam 
(USD/tấn) 

Giá bông (USD/lbs) 

   

Nguồn: TCHQ, SSI Research Nguồn: TCHQ, Bloomberg, SSI Research 

✓ Nhìn chung, các công ty niêm yết đã công bố kết quả khác nhau trong 9 tháng đầu năm 2022. Các nhà sản xuất sợi là những 
đơn vị ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận kém khả quan nhất (NDT, ADS, STK), do giá xuất khẩu trung bình bắt đầu giảm mạnh 
trong tháng 7 năm 2022. Giá xuất khẩu sợi trung bình giảm 6% so với cùng kỳ trong quý 3 năm 2022 và giảm 46% so với cùng 
kỳ trong quý 4 năm 2022, điều này khiến các nhà sản xuất sợ ghi nhận một mức lỗ đáng báo động trong 6 tháng cuối năm 
2022. Các nhà sản xuất hàng may mặc có trụ sở tại miền Nam Việt Nam (VGG, GIL, TCM) là những doanh nghiệp có tăng 
trưởng lợi nhuận tốt nhất nhờ mức nền so sánh thấp trong nửa cuối năm 2021 khi các doanh nghiệp này chịu ảnh hưởng bởi 
các biện pháp giãn cách xã hội do Covid-19. 

Mã cổ 
phiếu 

Sàn giao 
dịch 

Doanh thu 9 t
háng đầu nă

m 2022 

Daonh thu 9 t
háng đầu nă

m 2021 

Tăng trưởng so với 
cùng kỳ 

NPATMI 9 tháng
 đầu năm 2022 

NPATMI 9 tháng 
đầu năm 2021 

Tăng trưởng so với cù
ng kỳ 

VGT UPCOM 14.207.735 11.112.232 27,86% 651.958 568.823 14,62% 
VGG UPCOM 5.818.216 4.389.977 32,53% 135.359 38.349 252,97% 
TNG HNX 5.262.345 4.080.498 28,96% 231.368 168.783 37,08% 
MSH HOSE 4.379.608 3.448.205 27,01% 307.479 333.749 -7,87% 
GIL HOSE 2.904.673 2.751.583 5,56% 351.618 204.221 72,17% 
TCM HOSE 3.400.055 2.706.898 25,61% 219.785 118.135 86,05% 
STK HOSE 1.684.714 1.545.633 9,00% 197.483 203.274 -2,85% 
PPH UPCOM 1.314.799 1.172.024 12,18% 382.751 297.752 28,55% 
ADS HOSE 1.327.840 1.031.007 28,79% 58.143 63.913 -9,03% 
NDT UPCOM 992.702 973.240 2,00% 45.909 64.928 -170,71% 

Tổng 
Triệu 
VND 

41.292.687 33.211.297 24,33% 2.581.852 2.061.927 25,22% 

Nguồn: Các công ty, SSI Research 

• Định giá ngành: Trong 10 năm qua, các cổ phiếu dệt may được giao dịch ở mức P/E trung bình là 8x. Năm nay, toàn bộ ngành đã 
bị giảm định giá từ 14x vào đầu năm xuống 6x sau khi ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận không khả quan trong năm 2022 cũng 
như triển vọng tiếp tục tiêu cực cho năm 2023. Mức định giá thấp nhất trong lịch sử của ngành ở mức 5x trong giai đoạn 2010~2011 
và 2020, điều này chỉ ra rằng định giá cổ phiếu của ngành có thể giảm hơn nữa trong thời gian tới, thời điểm mà các công ty dự kiến 
sẽ ghi nhận lợi nhuận giảm vào năm 2023. 
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Triển vọng năm 2023 

• Nhìn sang năm 2023, chúng tôi cho rằng áp lực lạm phát sẽ tiếp tục thách thức thị trường. McKinsey dự báo doanh thu hàng thời 
trang cao cấp trên toàn cầu sẽ tăng 5~10% so với cùng kỳ, trong khi phần còn lại của thị trường sẽ giảm 3% so với cùng kỳ. Ngoài 
sự khác biệt giữa thời trang cao cấp và các phân khúc khác trong ngành dệt may, sự khác biệt giữa các vùng cũng sẽ được thể hiện 
rõ. Nền kinh tế Mỹ, mặc dù dự kiến sẽ chậm lại, nhưng được dự báo vẫn sẽ là thị trường có quy mô lớn hơn các nền kinh tế lớn khác. 

 Mỹ Châu Âu Trung Quốc Nhật Bản Hàn Quốc 
Nhu cầu năm 2022 (tỷ USD) 116,9 264,7 34,3 36 8,8 
Tăng trưởng so với cùng kỳ (%) -9% 1% 7% 8% -46% 
Nhu cầu năm 2023 (tỷ USD) 117,4 260 33 37,2 11,3 
Tăng trưởng so với cùng kỳ (%) 0,4% -1,8% -3,8% 3,3% 28,4% 

Nguồn: Vinatex, SSI Research 

• Quá trình xử lý giảm lượng hàng tồn kho đã được tiến hành tại các nhà bán lẻ lớn, diễn biến tích cực nhất được ghi nhận tại các 
doanh nghiệp kinh doanh đồ thể thao. Tuy nhiên, dữ liệu từ Hoa Kỳ vẫn cho thấy mức tồn kho cao trong toàn ngành dự kiến sẽ kéo 
dài đến quý 2 năm 2023. Các đơn đặt hàng sẽ bắt đầu tăng tốc (theo quý) trong quý 3/2023, mặc dù triển vọng tăng trưởng lợi 
nhuận (theo năm) vẫn không chắc chắn trong nửa cuối năm 2023. 

Biểu đồ: Hàng tồn kho bán lẻ của Hoa Kỳ - hàng may mặc (triệu đô) 

 

Nguồn: U.S. Census Bureau, SSI Research 

• VITAS dự báo giá trị xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sẽ đạt 45~47 tỷ USD (tăng 7~11% so với cùng kỳ) trong năm 2023. Chúng 
tôi cho rằng mục tiêu này khá thách thức do phân ngành sợi đã bắt đầu ghi nhận mức lỗ trong quý 4 năm 2022, và Vinatex cũng dự 
báo đơn hàng may mặc sẽ giảm 25% so với cùng kỳ trong năm 2023. 

• Chi tiêu cho các mặt hàng không thiết yếu và tiêu dùng nói chung được dự báo cũng sẽ giảm đi, và doanh thu bán lẻ sẽ 
được thúc đẩy bởi các chương trình khuyến mãi và giảm giá. Theo đó, chúng tôi cho rằng tỷ suất lợi nhuận gộp của toàn 
bộ chuỗi giá trị sẽ chịu áp lực, trong đó các nhà sản xuất sợi và hàng may mặc trong nước dễ bị tổn thương nhất do giá 
bán trung bình thấp hơn. 

• Trong khi đó, chúng tôi cho rằng áp lực từ chi phí nguyên vật liệu đối với các nhà sản xuất đã giảm bớt do giá bông và giá dầu đã 
giảm đáng kể từ quý 2 năm 2022. Chi phí vải giảm sẽ bù đắp một phần giá bán trung bình thấp hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn dự 
báo tỷ suất lợi nhuận gộp tổng thể sẽ giảm do (i) năng lực đàm phán của các nhà sản xuất trong nước thấp hơn so với các nhà bán 
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lẻ (đặc biệt là trong giai đoạn nhu cầu yếu) và (ii) lương cơ bản dự kiến sẽ tăng 20% so với cùng kỳ. Với lãi suất dự kiến sẽ duy trì ở 
mức cao trong suốt cả năm, chi phí tài chính tăng cao có thể sẽ ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận ròng, đặc biệt đối với những công 
ty có tỷ lệ đòn bẩy cao như TNG. 

• Định giá có thể giảm xuống mức P/E thấp nhất trong lịch sử của ngành, ở mức khoảng 4~5x như trong giai đoạn 2010~2012, cũng 
do suy thoái kinh tế toàn cầu) cho đến quý 3 năm 2023. Vì lợi nhuận của hầu hết các công ty đã đạt đỉnh trong quý 3 năm 2022 
(về giá trị tuyệt đối), chúng tôi dự báo tăng trưởng lợi nhuận sẽ giảm mạnh nhất trong quý 3 năm 2023 và định giá sẽ dần phục hồi 
về mức P/E trung bình lịch sử của ngành là 8 lần, vì các dấu hiệu phục hồi sẽ xuất hiện từ quý 4 năm 2023. 

• Yếu tố hỗ trợ tăng giá/rủi ro giảm giá đối với khuyến nghị của chúng tôi: (i) tiêu dùng tại thị trường Hoa Kỳ cao hơn/thấp hơn dự 
báo; (ii) giá hàng hóa cao/thấp hơn dự báo và (iii) cạnh tranh từ các quốc gia có chi phí lao động thấp khác như Bangladesh và 
Pakistan cũng như các quốc gia sản xuất gần thị trường tiêu thụ. 

Mã cp 
Tiềm năng 

 tăng giá 

Target 
Price 

(VND) 
Giá hiện tại 

Tăng trưởng 
 lợi nhuận ròng 

P/E ROE Tỷ suất cổ tức (%) 

1 năm 1 năm 30/12/2022 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 
MSH -10% 29.700 33.000 -48,7% 90,8% -20,7% -15,6% 9,6 4,0 7,5 8,9 17,3% 30,1% 21,9% 16,7% 7,6% 13,7% 7,6% 7,6% 
STK -9% 24.900 27.500 -32,7% 92,9% -10,4% -9,3% 10,0 13,9 9,0 9,9 13,3% 23,8% 17,9% 14,4% 7,2% 2,7% 5,5% 5,5% 
TCM -30% 36.900 53.000 27,4% -48,0% 93,4% -15,8% 13,8 38,4 15,7 18,7 16,9% 8,4% 15,3% 11,7% 1,0% 0,8% 0,9% 0,9% 
TNG 12% 14.894 13.300 -33,2% 51,6% 38,7% -25,4% 6,9 13,5 4,3 5,6 13,9% 17,8% 20,2% 13,5% 5,1% 2,5% 3,8% 3,8% 

Nguồn: 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 Định lượng  Phân tích Ngành Dệt may  Dữ liệu 
Đỗ Nam Tùng  Trần Thùy Trang, ACA  Nguyễn Thị Kim Tân 
Chuyên viên cao cấp Phân tích Định lượng  Chuyên viên Phân tích cao cấp  Chuyên viên hỗ trợ 
tungdn@ssi.com.vn  trangtt2@ssi.com.vn  tanntk@ssi.com.vn 
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8709  SĐT: +84 – 24 3936 6321 ext. 8705   Tel: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8715 
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