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Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn [MUA, +23.2%] 
(VHC: HoSE) 

   THÔNG TIN CỔ PHIẾU  

Giá cổ phiếu (đồng/cp) 89,300 
Giá mục tiêu (đồng/cp) 110,000 
Tiềm năng tăng/giảm (%) 23.2 
Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 107,699 
Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 66,173 
Tăng/giảm giá 3 tháng (%) 0.2 
Tăng/giảm giá 6 tháng (%) (6.2) 
Tăng/giảm giá 12 tháng (%) 29.8 
Giá trị vốn hóa (tỷ đồng) 8,113.1 
KLGDBQ (SLCP, 3 tháng) 210,667 
SL CP lưu hành (triệu cp) 92.4 
Nước ngoài đang sở hữu (%) 35.4 
Giới hạn SH nước ngoài (%) 100.0 
P/E trượt 12 tháng (x) 5.7 
P/E dự phóng 12 tháng (x) 6.6 
 

 TÓM TẮT TÀI CHÍNH 2016 2017 2018 2019F 

Doanh thu (tỷ đồng)      7,303.5       8,151.5       9,271.3       9,295.9  
Tăng trưởng (% y/y)           12.5            11.6            13.7               0.3  
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)         566.7          604.7       1,442.2       1,539.7  
Tăng trưởng (% y/y)           75.7               6.7          138.5               6.8  
Biên lợi nhuận ròng (%)              7.8               7.4            15.6            16.6  
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)      2,393.1       2,942.6       4,015.2       5,553.1  
Tổng tài sản (tỷ đồng)      4,450.9       5,042.6       6,298.5       7,838.2  
ROA (%)           12.8            12.7            25.4            21.8  
ROE (%)           25.2            22.7            41.5            32.1  
EPS (đồng)         5,922          6,551        15,489        16,662  
BVPS (đồng)       25,833        31,844        43,452    60,096.4  
Cổ tức (đồng)         2,500          2,000          4,000          4,000  
P/E (x)           14.4            13.5               5.7               6.6  
EV/EBITDA (x) 11.3 9.9 5.1 N/A 

P/B (x)              3.4               2.8               2.0               1.8  
 

 
 
 

   Nguồn: FiinPro, EVS dự phóng 

 
 

Tăng trưởng giá so với VN-index 

 

Nguồn: Fiinpro 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị MUA với giá mục 
tiêu 110,000 đồng/cổ phiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ  

• Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi cho hoạt động nuôi trồng thủy sản. Thủy 
sản nói chung cũng như cá tra là ngành kinh tế xuất khẩu chủ lực của đất 
nước và được Chính phủ đặc biệt quan tâm, phát triển trong những năm 
gần đây. 

• Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam với 14% (Quý 
I/2019) thị phần, cách biệt rất lớn so với các đối thủ cùng ngành như Biển 
Đông (6%), Nam Việt (7%). Doanh thu và vốn hóa của Vĩnh Hoàn là lớn nhất 
trong số các doanh nghiệp ngành cá tra. 

• Hiệp định EVFTA hỗ trợ xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Các sản phẩm 
cá tra có lộ trình 3 năm, trừ cá tra hun khói cần 7 năm để về mức thuế 0%. 
Với kết quả POR14, sản phẩm cá tra Vĩnh Hoàn xuất vào thị trường Mỹ cũng 
được hưởng mức thuế 0% so với các doanh nghiệp thủy sản trong nước. 

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ  

• Cơ cấu nguồn vốn khá an toàn với tỷ trọng nợ vay giảm dần qua các năm. 
Kết quả kinh doanh ổn định giúp dòng tiền từ HĐKD luôn dương trong giai 
đoạn 2013 - nay. 

• Đầu tư mở rộng vùng nuôi và nâng cao công suất nhà máy chế biến nhằm 
hạn chế rủi ro về chất lượng sản phẩm, con giống. 

• Đẩy mạnh phân phối sản phẩm cá tra tại thị trường Trung Quốc thông qua 
Alibaba nhằm hưởng thuế suất 0% trong hạn ngạch mua lẻ và tiếp cận trực 
tiếp với khách hàng tại thị trường đông dân nhất thế giới. 

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO  

• Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh tương quan để định giá VHC. 

• Giá mục tiêu:  VHC được xác định giá hợp lý ở mức 110,000 đồng/cổ phiếu.  

• Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu VHC. 

• Rủi ro chính của VHC đó là rủi ro về nguồn cung cá nguyên liệu, luật pháp 
tại nước xuất khẩu và rủi ro tỷ giá do phần lớn doanh thu đến từ xuất khẩu. 

 

 

 
 
 

 
Vân Duy Ngọc Tân – Chuyên viên Nghiên cứu 
tanvdn@eves.com.vn  
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  1. TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

 
 
Cơ cấu cổ đông: 
 

 

 

Công ty Vĩnh Hoàn được thành lập năm 1997 tại tỉnh Đồng Tháp thuộc đồng 

bằng sông Cửu Long, chuyên nuôi trồng và chế biến các sản phẩm cá tra đông 

lạnh. Hiện nay, Vĩnh Hoàn đã vươn lên dẫn đầu trong ngành cá tra về nuôi 

trồng, sản xuất và xuất khẩu trong hơn 20 năm hình thành và phát triển. Năm 

2007, công ty chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. 

HCM (HoSE). 

Danh mục sản phẩm của Vĩnh Hoàn gồm 3 nhóm sản phẩm chính: 

• Nhóm thực phẩm: cá tra, cá chẽm fillet (phi lê);  

• Nhóm sản phẩm giá trị gia tăng (GTGT): cá tẩm bột, cá tẩm gia vị, xiên que, cá 
nướng, snack ăn liền; 

• Nhóm thực phẩm chức năng: gồm Collagen và Gelatin; 

• Nhóm phụ phẩm: bột cá, mỡ cá dùng để chế biến thức ăn gia súc. Mỡ cá cao 
cấp, vi cá, bong bóng cá dùng chế biến thực phẩm cho người. 

Vĩnh Hoàn nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng với mục đích đổi mới 
danh mục sản phẩm linh hoạt. Cá tra phi lê xuất khẩu là sản phẩm chủ lực của công 
ty. Trong năm 2018, doanh thu xuất khẩu đến từ cá tra phi lê chiếm đến 87% doanh 
thu xuất khẩu của công ty. Các phụ phẩm và thực phẩm chức năng như Collagen và 
Gelatin chiếm 9% doanh thu xuất khẩu. 

Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam với 15.8% thị phần 
(nửa đầu năm 2019), cách biệt rất lớn so với các đối thủ như Biển Đông (6%), Nam 
Việt (7%). Doanh thu và vốn hóa của Vĩnh Hoàn là lớn nhất trong số các doanh 
nghiệp ngành cá tra. 

Bảng 1: Thị trường xuất khẩu cá tra Việt Nam  Bảng 2: So sánh VHC với một số doanh nghiệp khác 
   

 Tỷ USD 2015 2016 2017 2018 2019F   Triệu USD 2015 2016 2017 2018 

Cả nước 1.55 1.67 1.78 2.26    2.28   Vĩnh Hoàn 227.6 251.2 270.3 345.1 

Trong đó:      
 Hùng Vương 95.7 102.2 120.6 45.2 

   Mỹ 0.31 0.38 0.34 0.55 0.55  Biển Đông 116.7 134.0 114.2 218.1 

   EU 0.32 0.28 0.20 0.24 0.28  Nam Việt 93.1 80.2 85.3 134.1 

   Trung Quốc 0.16 0.31 0.41 0.53 0.57  IDI 67.5 85.8 96.7 126.6 

   ASEAN 0.14 0.14 0.14 0.20 0.22  Toàn ngành 1,565 1,715 1,788 2,261 

   Khác 0.62 0.56 0.65 0.74 0.78  (*) Xuất khẩu cá tra từng công ty 

Vĩnh Hoàn 0.2276 0.2512 0.273 0.330 0.355       
Thị phần VHC 15% 15% 15% 15% 15%       

   
Nguồn: VASEP, EVS ước tính  Nguồn: VASEP 

Biều đồ 1: Kim ngạch xuất khẩu theo sản phẩm  Bảng 3: So sánh VHC với một số doanh nghiệp khác 
   

 

 Doanh nghiệp  
(Tỷ đồng) 

Vĩnh 
Hoàn 

Hùng 
Vương 

Nam 
Việt 

IDI 

 Mã chứng khoán VHC HVG ANV IDI 

 Thị phần xuất khẩu 14.6% 2.0% 5.9% 5.6% 

 Doanh thu 2018 9,407 8,230 4,136 6,343 

 LNST 2018 1,442 1.5 600.0 633.1 

 Vốn hóa 
(29/07/2019) 

8,122 684 3,407 1,413 

  
Nguồn: BCTN Vĩnh Hoàn  Nguồn: VASEP 
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KB Vietnam FBF
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  2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

  SƠ LƯỢC VỀ NGÀNH CÁ TRA CỦA VIỆT NAM 

Việt Nam thuộc khu vực nuôi trồng 
thủy sản lớn nhất trên thể giới 

 Với hệ thống sông ngòi dày đặc và đường bờ biển trải dài 3,260 km, Việt Nam có 

những điều kiện tự nhiên vô cùng thuận lợi cho hoạt động khai thác, đánh bắt và nuôi 

trồng thủy sản. Việt Nam cùng với các quốc gia thuộc khu vực Đông Á, Nam Á, Đông 

Nam Á giữ vai trò là nguồn cung cấp thủy sản chính cho toàn thế giới với sản lượng 

cung cấp năm 2018 là 7,744.5 nghìn tấn. Ngành thủy sản có 2 đặc điểm chính: 

 Hoạt động nuôi trồng đang được các tổ chức, Chính phủ đặc biệt quan tâm và 

khuyến khích phát triển do những tác hại vô cùng nghiêm trọng đối với cân bằng sinh 

thái tự nhiên và sự giới hạn của trữ lượng thủy sản đến từ hoạt động đánh bắt. 

 Tỷ trọng sản lượng đánh bắt giảm dần tỷ trọng trong cơ cấu nguồn cung thủy sản 

với mức CAGR 6.1%, CAGR nuôi trồng 10.5% giai đoạn 1995 – 2018. 

Biều đồ 2: Cơ cấu nguồn cung thủy sản cả nước  Bảng 4: Sản lượng thủy sản Việt Nam 2017 – 2018 
 

 

 

 

Nghìn tấn 2018 2017 
TỔNG GIÁ TRỊ (Tỷ đồng) 228,139.8 211,829.0 
TỔNG SẢN LƯỢNG 7,744.5 7,224.3 
Sản lượng nuôi trồng 4,153.7 3,835.4 
  Cá tra 1,426.1 1,251.0 
  Tôm các loại 800.0 724.0 
Sản lượng khai thác 3,590.7 3,387.5 
  Cá tra 1,426.1 1,251.0 
  Tôm (nước lợ, càng xanh…) 800.0 724.0 
  Cá rô phi 232.1 220.0 
  Nhuyễn thể (nghêu, hào…) 300.0 272.7 
  Cá biển 30.0 51.0 
  Rong, tảo biển 113.0 105.0 

  Tôm hùm 1.6 0.9 

 
Nguồn: VASEP  Nguồn: VASEP 

Chuỗi giá trị trong ngành cá tra  Đối với các doanh nghiệp sản xuất cá tra, quy trình sản xuất khép kín là đặc biệt quan 

trọng, điều này giúp các doanh nghiệp nâng cao việc tự chủ nguồn nguyên liệu, con 

giống cho tới đầu ra của sản phẩm. Doanh nghiệp càng phụ thuộc vào nguồn cung 

bên ngoài thì càng rất khó kiểm soát chất lượng sản phẩm, đầu ra và dễ bị tác động 

bởi những quy định, rào cản kỹ thuật ngặt nghèo trong ngành. 

 

 
 
                                                                                                   Nguồn: VASEP 

  Rào cản kỹ thuật đối của các nước nhập khẩu cá tra đòi hỏi sự ra đời của các cơ quan 

chứng nhận chất lượng và kiểm định độc lập. Ngân hàng và các tổ chức tài chính hỗ 

trợ cho người nuôi cá và sự xuất hiện của các doanh nghiệp bảo hiểm nhằm hạn chế 

rủi ro bởi ngành cá tra chịu tác động rất lớn của dịch bệnh, thiên tai và biến động giá. 

 -
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Nguồn con giống  Con giống là điểm yếu lớn nhất của ngành cá tra nói riêng và ngành thủy sản Việt 

Nam nói chung. Hiện nay tỷ lệ ương cá tra giống sống thấp (trên 10%), đặc biệt vụ 

nghịch từ tháng 08 đến tháng 12. Dịch bệnh vi khuẩn (gan thận mủ, xuất huyết) 

thường bùng phát vào ngày thứ 30 đã gây thiệt hại rất lớn cho người nuôi. 

Biều đồ 3: Diễn biến giá cá tra nguyên liệu  Bảng 5: Quy trình nuôi cá tra thương phẩm   
   

 

 

Giai đoạn Quy trình 

Cá tra bố mẹ được chọn lọc, nuôi vỗ, chích kích dục tố (chủ yếu là 
HCG) để tạo ra cá tra bột. 

12-24 giờ 
Sau khi trứng cá nở và ương nuôi thành cá 
tra bột trên bể trong 1-2 ngày 

1 tuần 
Cá tra bột phát triển thành cá hương 
(chưa có cấu tạo hoàn chỉnh và sống nhờ 
ăn sinh vật phù du) 

3-4 tuần 
Cá tra bột được chuyển xuống ao để nuôi 
thành cá giống. Chiều dài 2-2.5 cm và có 
cấu tạo hoàn chỉnh 

8-10 tháng 
(tại Vĩnh Hoàn) 

Cá tra giống được chuyển sang ao nuôi cá 
thịt. Khi trọng lượng đạt 700 - 800g/con 
thì thu hoạch để chuyển về nhà máy chế 
biến xuất khẩu. 

Về đến nhà máy chế biến, khâu đầu tiên là cắt tiết, sau đó rửa sạch 
để nguyên con hoặc fillet tùy theo nhu cầu của khách hàng. Tiếp 
đến là khâu định hình, mạ băng, đóng gói, chuyển về kho và xuất 
bán cho khách hàng. 

  
Nguồn: Agromonitor  Nguồn: EVS tổng hợp 

  Đối với nguồn nguyên liệu đầu vào, Vĩnh Hoàn đã tự chủ được từ 20 – 40% đối với 

giai đoạn cá giống và 60% đối với cá trưởng thành. Một phần lớn nguyên liệu đầu vào 

phải mua từ các hộ nông dân do đó biến động giá trên thị trường thu mua (75% chi 

phí sản xuất) sẽ tác động mạnh với biên lợi nhuận gộp của Vĩnh Hoàn nói riêng và các 

doanh nghiệp ngành cá tra nói chung. Đặc biệt khi giá xuất khẩu tăng thì người nông 

dân lại đổ xô nuôi cá tra đẩy giá cá nguyên liệu rơi không phanh. 

Thức ăn cho cá tra  Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng thức ăn công nghiệp. Cả nước có 30 

doanh nghiệp tham gia thị trường thức ăn cá tra trong đó thị phần phần của Việt 

Thắng (Hùng Vương bán lại cho Vingroup) là lớn nhất (30% năm 2018), Masan (18%). 

Tuy nhiên theo Bộ NN & PTNNT, nguồn nguyên liệu để sản xuất thức ăn (như ngô, 

khô dầu đậu nành, đậu tương, bột cá, dầu cá hồi, nhóm các acid amin…) vẫn phụ 

thuộc lớn vào nhập khẩu với hơn 60%. Các nhà máy thức ăn riêng của Vĩnh Hoàn hầu 

như chỉ đáp ứng cho nhu cầu nội bộ nhằm khép kín chuỗi giá trị sản xuất và vẫn phải 

tiếp tục phụ thuộc nguồn thức ăn bên ngoài. 

Bảng 6: Quy mô vùng nuôi một số DN cá tra 2018  Bảng 7: Quy mô trại giống một số DN cá tra 2018 
   

Doanh nghiệp 
Diện tích  

vùng nuôi (ha) 

Sản lượng 
nuôi  

(tấn/năm) 

Tỷ lệ tự 
chủ 

 Doanh 
nghiệp 

Trại giống  
(con/năm) 

Nhà máy thức ăn 

VHC 642 200,000 65%  VHC 55ha vùng ương giống Đáp ứng 100% 

HVG 713 120,000 100%  HVG 
3 trại giống tại Bến Tre,  
An Giang và Ninh 
Thuận 

6 Nhà máy  
với tổng công suất 
1,510 nghìn tấn 

IDI 
150 

200 nuôi liên 
kết 

80,000 80%  IDI 
110 triệu con/năm  
(đáp ứng 50%) 

Đáp ứng 100% 

ANV 600 110,000 70%  ANV Trại giống 14 tỷ cá bột 
380 nghìn tấn,  
đáp ứng 80% 

   
Nguồn: EVS tổng hợp  Nguồn: EVS tổng hợp 
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Hoạt động nuôi cá tra  Cá tra là loài cá nước ngọt sống khắp lưu vực sông Mekong do đó các tỉnh nằm dọc 

sông Tiền và sông Hậu có vị trí địa lý thuận lợi cho việc nuôi cá tra. Các hộ nuôi cá tra 

hiện tại vẫn khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng cũng như thời hạn vay ngắn 8 - 12 

tháng (theo chu kỳ nuôi cá do tính bấp bênh của ngành và không có tài sản thế chấp). 

Phí bảo hiểm cao (400 triệu/ha) và các điều kiện bảo hiểm tra còn hạn chế. Các hộ 

nuôi cá tra thường liên kết với doanh nghiệp thủy sản nhằm hạn chế rủi ro đầu ra và 

nhận được sự hỗ trợ từ doanh nghiệp trong công tác nuôi trồng. Bản thân các doanh 

nghiệp cũng phải tự đầu tư vùng nuôi nhằm đảm bảo sự ổn định nguồn cung. 

Biểu đồ 4: Thị phần các doanh nghiệp cá tra  Hình 1: Tỷ trọng sản lượng cá tra tại khu vực ĐBSCL 2018  
   

 

 

 
   

Nguồn: VASEP  Nguồn: Bộ NN & PTNT 

Luật pháp và các rào cản thương 

mại 

 Sản phẩm cá tra chủ yếu phục vụ xuất khẩu do đó chịu sự tác động rất lớn của luật 

pháp và các rào cản thương mại, quy định về chất lượng sản phẩm của nước nhập 

khẩu. Việc này làm trở ngại hoạt động của các doanh nghiệp ngành cá tra. Điển hình 

là việc Hoa Kỳ giám sát chặt chẽ các mặt hàng thủy sản xuất sang nước này. Hàng 

năm, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thực hiện việc xem xét và công bố kết quả xem xét 

hành chính định kỳ (gọi là POR). Các doanh nghiệp xuất khẩu vào Hoa Kỳ sẽ bị áp một 

mức thuế chống bán phá giá theo kết quả POR hàng năm. Những doanh nghiệp bị áp 

mức thuế thấp 0 – 0.03 USD/Kg sẽ rộng đường xuất khẩu sang Hoa Kỳ trong khi những 

doanh nghiệp bị áp mức thuế cao (trên 3.0 USD) sẽ gặp cực kỳ bất lợi. 

An toàn vệ sinh thực phẩm  Các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật, Canada, Úc, Hàn Quốc… sẽ có những cơ 

quan kiểm soát rất gắt gao vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là dư lượng kháng 

sinh Enrofloxaci và Nitrofurazone có trong sản phẩm của Việt Nam phải đạt chuẩn. 

Bảng 8: Kết quả các kỳ xem xét hành chính  Biểu đồ 5: Thị trường xuất khẩu chính của cá tra 2018    
   

Đơn vị: USD/Kg POR11 POR12 POR13 POR14  

 

Ngày công bố 29/03/2016 27/03/2017 30/03/2018 29/04/2019  

Vĩnh Hoàn 0 0 0 0  

Biển Đông 0 0 0 0.19  

Hùng Vương 0.41 N/A 3.87 3.87  

Nha Trang SF 0.69 0.69 3.87 1.37  

Vinh Quang 0.69 N/A 3.87 1.37  

Gò Đàng 0.69 0.69 3.87 2.39  

Cửu Long 0.69 0.69 3.87 1.37  

Trang trại Xanh 0.69 0.69 3.87 1.37  

Toàn quốc 2.39 2.39 2.39 2.39  

  
Nguồn: Agromonitor  Nguồn: BCTN Vĩnh Hoàn 
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  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VĨNH HOÀN 

Mô hình kinh doanh 

 

 Cá tra xuất khẩu là sản phẩm chủ lực của công ty. Ngoài ra công ty còn đa dạng hóa 

cơ cấu sản phẩm nhằm đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Vĩnh Hoàn tận dụng phế 

phẩm từ quy trình sản xuất cá tra fillet, như vây cá, da cá để chiết suất phụ phẩm như 

bột cá, mỡ cá, bao tử, bong bóng cá, vi cá, collagen & gelatine hoặc dùng để chế biến 

thức ăn thủy sản, cá chẽm. 
 

 

 

 

Nguồn nguyên liệu  Trước đây Vĩnh Hoàn mua nguyên liệu về chế biến và xuất khẩu. Hiện tại, công ty đã 

đầu tư các trại ương trứng cá thành cá giống, trang trại tự nuôi nhằm chủ động hơn 

và kiểm soát chất lượng đầu vào cũng như tăng tính ổn định. Vùng nuôi hiện tại khoản 

750ha với năng suất trung bình 350 - 450 tấn/ha. Thực tế, Vĩnh Hoàn hiện chưa thể 

tự cung 100% nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản xuất, mà buộc phải hợp tác, thu 

mua từ các đối tác (hộ nuôi) khác từ 30 - 40% tổng sản lượng. Điều này có thể kéo 

giảm biên lợi nhuận sản phẩm, chưa kể rủi ro phát sinh. 

Con giống là yếu tố then chốt cho tính cạnh tranh về chất lượng, hiệu quả sản xuất 

của doanh nghiệp. Tự chủ về con giống sẽ giúp giải quyết được thách thức kỹ thuật 

trên thị trường, đặc biệt kiểm soát dư lượng kháng sinh, thuốc cấm trên sản phẩm. 

 Thị trường sản phẩm  Sản phẩm của Vĩnh Hoàn chủ yếu xuất đi Mỹ (64%), Trung Quốc (18%), Châu Âu (6%), 

Úc (4%), Canada (3%). Thị trường Châu Âu dù lớn nhưng năng suất của Vĩnh Hoàn vẫn 

chưa đủ để đáp ứng. Ngoài ra, các chiến dịch “bôi xấu” của một số nước châu Âu như 

Tây Ban Nha ảnh hưởng đến hình ảnh sản phẩm và sự tiếp cận đối với thị trường này. 

Bảng 8: Lĩnh vực kinh doanh của các công ty con  Biểu đồ 6: Thị trường xuất khẩu Vĩnh Hoàn 2018    
   

Công ty Lĩnh vực hoạt động kinh doanh  

 

Vĩnh Hoàn 2 

Hoạt động trong mảng kinh doanh gạo 
đang gặp khó khăn, công ty đã bán lại tài 
sản cho đối tác trong năm 2018 và hoàn tất 
thủ tục giải thể trong đầu năm 2019 

Vĩnh Hoàn Collagen 
Cung cấp collagen và gelatin cho các sản 
xuất dược phẩm và thực phẩm chức năng 
ở Châu Âu, Mỹ, Nhật và Hàn Quốc 

Thanh Bình Đồng Tháp Nuôi và chế biến cá tra 

Thực phẩm Vĩnh Phước Nuôi và chế biến cá tra (thành lập 2018) 

Vĩnh Hoàn 4 
Nhà máy chế biến cá tra. Chưa đi vào vận 
hành. 

Vạn Đức Tiền Giang 
Nuôi cá tra. Đã hoàn tất bán trong tháng 
6.2019. Dòng tiền thu được 104.6 tỷ đồng 

   
Nguồn: BCTN Vĩnh Hoàn  Nguồn: BCTN Vĩnh Hoàn 
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Mỗi công ty con hoặc công ty liên kết 

của Vĩnh Hoàn đều đóng một vai trò 

chuyên biệt trong chuỗi giá trị.  

 

  Trong khâu sản xuất: Vĩnh Hoàn (công ty mẹ) và Thanh Bình – Đồng Tháp sẽ chuyên 

về sản xuất giống, chăn nuôi, cung cấp nguyên liệu và chế biến, sản xuất sản phẩm giá 

trị gia tăng. Trong năm 2019, Vĩnh Hoàn thoái hoàn toàn vốn tại công ty Vạn Đức – 

Tiền Giang (từng đóng góp 30% doanh thu thuần trong giai đoạn trước đây). Việc 

thoái vốn là do Vạn Đức – Tiền Giang nằm ở hạ nguồn sông, đoạn đổ ra biển khiến rủi 

ro xâm nhập mặn cao. Vĩnh Hoàn chủ động đẩy vùng nguyên liệu và sản xuất lên vùng 

thượng nguồn, khu vực tỉnh Đồng Tháp và vùng giáp ranh Long An. Việc thoái vốn thu 

được 104.6 tỷ đồng sẽ được dùng để giảm nợ vay và tăng cường đầu tư vào các vùng 

nuôi hiện tại. Phần thiếu hụt nguyên liệu hoặc kích thước cá theo yêu cầu của thị 

trường công ty có thể xem xét mua bên ngoài nếu đảm bảo chất lượng. 

 Trong phân phối: Đối với thị trường Mỹ, Vĩnh Hoàn có đầu tư 15% vốn vào doanh 

nghiêp Vĩnh Hoàn USA và Coast Beacon, đây là 2 doanh nghiệp thành lập tại Mỹ nhằm 

hỗ trợ Vĩnh Hoàn tại thị trường chủ chốt này. Tỷ trọng khoản phải thu đối với doanh 

nghiệp này luôn chiếm trên 70% khoản phải thu khách hàng. Đối với thị trường châu 

Á đặc biệt là Trung Quốc, Vĩnh Hoàn có công ty Octogone Pte Ltd., ở Singapore. Từ 

năm 2019, công ty đẩy mạnh bán lẻ qua kênh Alibaba, áp dụng mô hình B2C.  

Diễn biến thị trường theo hướng 

tích cực 

 Theo VASEP, CAGR kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc đạt mức rất cao 49.0% 

giai đoạn 2015 – 2018. Nguyên nhân do tình trạng ô nhiễm môi trường và vệ sinh an 

toàn thực phẩm tại Trung Quốc đã lên đến mức báo động. Người dân Trung Quốc 

kém tin tưởng vào thị trường thực phẩm nội địa. Một nguyên nhân khác là do thu 

nhập người dân Trung Quốc ngày càng tăng cao. Tuy nhiên khác với thị trường Mỹ có 

nhu cầu cá tra size trung bình, thị trường Trung Quốc rất ưa cá tra size “khủng” 1.2 – 

2kg/con (dùng trong chế biến lẩu) trong khi năm 2019 dự báo sẽ thiếu nguồn cá tra 

nguyên liệu size lớn này. Bên cạnh đó, giá cá xuất sang thị trường Trung Quốc không 

cao như các thị trường khác (Xem phần Sơ lược Ngành Cá tra). 

Thị trường châu Âu dự kiến rất tích cực trong năm 2019 do nguồn cung cá biển nội 

địa suy giảm bởi hạn chế hạn ngạch khai thác và dịch tả lợn châu Phi (ASF) bùng phát 

khiến người dân tìm đến sản phẩm thay thế là cá da trơn. Năm 2019, Vĩnh Hoàn quay 

trở lại chương trình phát triển sản phẩm giá trị gia tăng và đặt kế hoạch 15 triệu USD 

cho sản phẩm giá trị gia tăng như sản phẩm tẩm bột, tẩm gia vị, cá nướng. 

Thị trường Mỹ ổn định khi mức thuế của Vĩnh Hoàn duy trì ở mức 0% trong đợt xem 

xét hành chính lần thứ 14. Vĩnh Hoàn cũng vượt qua chương trình thanh tra cá da 

trơn thực địa Farm Bill của Hoa Kỳ. 

Bảng 8: Doanh thu và lợi nhuận các mảng hoạt động VHC  Biểu đồ 7: Cơ cấu khoản phải thu Vĩnh Hoàn (Tỷ đồng)  
   

Doanh thu (Tỷ đồng) 2016 2017 2018 2019F 

 

 

Thủy sản & Bột mỡ 6,932 7,583 8,490 8,401 

Thức ăn thủy sản 334 411 372 422 

Collagen & Gelatin 28 157 283 473 

Gạo 10 - - - 

Lợi nhuận sau thuế 
(Tỷ đồng) 

2016 2017 2018 2019F 

Thủy sản & Bột mỡ 574 624 1,350 1,340 

Thức ăn thủy sản 22 12 25 18 

Collagen & Gelatin (12) (13) 83 180 

Gạo (17) (18) (16) - 
   

Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ Vĩnh Hoàn  Nguồn: BCTC Vĩnh Hoàn 
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  Biểu đồ 8: Doanh thu qua các năm  

Giai đoạn 2015 – 2017, ngành cá tra Việt Nam đối 

mặt với tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, không đáp 

ứng đủ đầu ra. Song song với đó là thị trường Hoa Kỳ 

với chương trình thanh tra cá da trơn của Bộ Nông 

nghiệp Hoa Kỳ gây tâm lý không ổn định do nhà nhập 

khẩu và phân phối không an tâm về khả năng cá tra 

sẽ tiếp tục xuất khẩu vào thị trường này. 

Năm 2018, Vĩnh Hoàn ghi nhận mức doanh thu kỷ lục 

9,271 tỷ đồng (+13.7% YoY). Nguyên nhân do giá xuất 

khẩu tăng, nhu cầu tăng cao đến từ những thị trường 

nòng cốt như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc và ASEAN. Vĩnh 

Hoàn với lợi thế thuế suất CBPG 0 USD/Kg tại Mỹ so 

với những doanh nghiệp lớn khác như Hùng Vương 

(3.87 USD/Kg). Ngoài ra, thời tiết ấm hơn thuận lợi 

cho chăn nuôi. Sản phẩm GTGT như Gelatin và 

Collagen có mức tăng doanh thu tăng 1.8 lần (2018). 

  

 
  Nguồn: BCTC Vĩnh Hoàn 

   Biểu đồ 9: Biên lợi nhuận gộp và tỷ lệ SG&A/doanh thu 

Giai đoạn từ năm 2017 trở về trước, biên lợi nhuận 

gộp của Vĩnh Hoàn khá thấp do giá nguyên vật liệu 

tăng. Đầu ra ảm đạm khiến các hộ dân không mặn mà 

với nghề nuôi cá tra. Khi nhu cầu tăng đột ngột trong 

năm 2017 đã đẩy giá nguyên liệu lên cao. Thêm vào 

đó giai đoạn ương giống mất ít nhất 8 tháng do đó có 

độ trễ trong diễn biến giá nguyên liệu. Năm 2018, giá 

bán đạt đỉnh trong khi giá nguyên vật liệu giảm khiến 

biên lợi nhuận gộp tăng vọt lên 22%. 

Chi phí hoạt động ngày càng giảm do giá bán tăng cao 

trong khi SG&A nhìn theo con số tuyệt đối gần như 

không thay đổi do kiểm soát chi chi phí tốt. Năm 2018 

và 1H19, chi phí QLDN giảm do không còn khoản 

phân bổ Goodwill do giảm sở hữu tại VĐTG. 
 

  

 
  Nguồn: BCTC Vĩnh Hoàn 

   Biểu đồ 10: Lợi nhuận sau thuế qua các năm 

Năm 2015 lợi nhuận sau thuế giảm mạnh do tình hình 

nguyên liệu và kinh doanh không thuận lợi. Năm 

2017, tăng trưởng lợi nhuận giảm mạnh từ mức 

76.2% năm 2016 xuống 6.9% năm 2017 do khoản lãi 

từ chênh lệch tỷ giá giảm (mức tăng tỷ giá VND/USD 

năm 2017 nhẹ hơn so với năm 2016) trong khi các chỉ 

tiêu khác như lợi nhuận gộp, chi phí tài chính, thu 

nhập khác thay đổi không đáng kể. 

Năm 2018, nhờ giá nguyên liệu giảm mạnh trong khi 

giá bán tăng vọt do nhu cầu tăng đã giúp lợi nhuận 

sau thuế tăng 138.5%. Tuy nhiên việc chuyển nhượng 

Vạn Đức Tiền Giang thấp hơn giá trị hợp lý đặt ra dấu 

chấm hỏi lớn về quản trị của doanh nghiệp. 

  

 
  Nguồn: BCTC Vĩnh Hoàn 
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  TRIỂN VỌNG KINH DOANH 2019 

Kết quả kinh doanh 1H19  Vĩnh Hoàn công bố doanh thu 1H19 của Vĩnh Hoàn đạt mức 3,813.8 tỷ đồng (-5.7% 

YoY) trong khi đó doanh thu xuất khẩu 1H19 đạt 158 triệu USD (đi ngang so với cùng 

kỳ) Trong cơ cấu doanh thu của Vĩnh Hoàn 1H19 thì: 

 Doanh thu thành phẩm (chủ yếu là cá tra) đạt 2,668.1 tỷ đồng (-16.2% YoY); 

 Doanh thu hàng hóa (Collagen, Gelatin, thức ăn) đạt 629.6 tỷ (+51.9% YoY); 

 Doanh thu phụ phẩm (Dầu cá, bột cá, mỡ cá) đạt 487.1 tỷ đồng (+11.9% YoY); 

 Doanh thu nguyên vật liệu (đậu nành và bao bì) đạt 2.0 tỷ đồng (-71.6% YoY). 

Bảng 9: Kết quả kinh doanh 1Q19 của Vĩnh Hoàn  Biểu đồ 11: Cơ cấu doanh thu xuất khẩu 1Q19    
   

 1Q19 1Q18 
Tăng/ 
Giảm 

 

 

Doanh thu xuất khẩu (triệu USD) 63.1 59.6 5.9% 
   Hoa Kỳ 32.6 37.4 -12.8% 
   EU 12.4 9.6 29.6% 
   Trung Quốc 6.3 6.6 -4.6% 
Sản lượng (tấn) 14,203 17,085 -16.9% 
Giá bán BQ (USD/Kg) 4.44 3.49 27.4% 
Tỷ suất lợi nhuận gộp 23.5% 14.1% 66.6% 

   Thành phẩm và hàng hóa 25.3% 14.5% 74.5% 

   Phụ phẩm 9.5% 10.8% -11.8% 
   

Nguồn: BCTC Vĩnh Hoàn, EVS tổng hợp  Nguồn: Agromonitor 

  Doanh thu xuất khẩu cá tra 1Q19 tăng 5.9% YoY là do giá bán bình quân tăng 27.4% 

YoY trong khi sản lượng giảm đáng kể -16.9% YoY.  

Doanh thu xuất khẩu Mỹ 1Q19 giảm chủ yếu do sản lượng xuất sang Mỹ giảm (1) 

người mua hoãn đặt hàng do tâm lý chờ đợi mức thuế CBPG đối với cá tra Việt Nam 

(mức POR14 thấp hơn POR13); (2) tồn kho lớn nhập từ giai đoạn cuối 2018. 

Doanh thu xuất khẩu vào châu Âu 1Q19 tăng mạnh +29.6% YoY từ mức thấp năm 

ngoái do 1Q18 công ty không đủ sản lượng để xuất sang thị trường này. Mặt khác, 

các hạn chế mới về hạn ngạch nguồn cung thủy sản đến từ đánh bắt cùng với tác 

động của Brexit khiến người châu Âu tìm đến sản phẩm thay thế. 

Doanh thu xuất khẩu vào Trung Quốc 1Q19 giảm -4.6% do chưa đủ nguồn cung cá 

size lớn vào thị trường đặc thù này mặc dù giá bán đã tăng +20.4% YoY. Các nhà nhập 

khẩu Trung Quốc cũng đã giảm đặt hàng nhằm tạo áp lực giảm giá. 

Giá bán bình quân 1Q19 tăng +27.4% YoY đã làm biên lợi nhuận gộp 1Q19 tăng vọt 

lên 23.5%, giá cá nguyên liệu đã giảm -7.6% so với 1Q18. 

Doanh thu HĐ tài chính 1Q19 tăng +33.8% YoY do lãi tỷ giá 14.9 tỷ đồng. Chi phí tài 

chính tăng +62.2% YoY do lỗ chênh lệch tỷ giá 6.8 tỷ đồng và chi phí lãi vay tăng. 

Chi phí bán hàng và QLDN 1Q19 giảm -38.8% YoY do không có khoản chi phí bất 

thường 65 tỷ đồng hạch toán khoản Goodwill một lần vào chi phí QLDN do Vĩnh Hoàn 

giảm tỷ lệ sở hữu Vạn Đức Tiền Giang dưới 50% nên không còn là công ty con. Nếu 

loại bỏ khoản này thì SG&A/doanh thu thuần giảm từ -8.5% 1Q18 xuống -5.3% 1Q19. 

Lợi nhuận sau thuế 1Q19 đạt 307.4 tỷ đồng (+213.8% YoY) do đà tăng giá bán xuất 

khẩu giai đoạn cuối 2018 kéo dài sang 1Q19. Dự báo trong các tháng tiếp theo, giá 

bán sẽ giảm do Vĩnh Hoàn chủ động giảm để duy trì thị phần tuy nhiên sản lượng xuất 

khẩu sẽ tăng trở lại trong 2Q19 bù đắp cho sự sụt giảm trong giá bán. 

51.7%

19.7%

10.0%

18.7%

62.7%

16.1%

11.1%

10.1%
Vòng trong: 1Q19
Vòng ngoài: 1Q18

Hoa Kỳ
   EU

Trung Quốc
   Khác
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Đầu tư mở rộng vùng nuôi và nâng 

cao công suất nhà máy chế biến 

 Để tránh tình trạng giá đầu vào và chất lượng cá nguyên liệu bấp bênh, Vĩnh Hoàn 

đang tập trung tăng cường sản lượng cá nguyên liệu tự nuôi. Đầu năm 2019, Vĩnh 

Hoàn khởi công dự án sản xuất giống cá tra công nghệ cao tại cồn Vĩnh Hòa, An Giang 

để giải quyết thách thức của ngành cá tra ở khâu con giống. Trước đó, vào cuối năm 

2018, Vĩnh Hoàn đã thành lập Công ty Vĩnh Phước tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 

Tháp và đầu tư 100% vốn (300 tỉ đồng) để Vĩnh Phước mua lại nhà máy chế biến cá 

trên diện tích 17 ha, mở rộng thêm 70 ha vùng nuôi, nâng tổng sản lượng nuôi thêm 

10% và năng lực chế biến 20%.  

Ban Lãnh đạo Vĩnh Hoàn cũng đã sang Na Uy để học hỏi kinh nghiệm về cải thiện chất 

lượng con giống, kiểm soát tác động lên môi trường, công nghệ thức ăn cho cá giống, 

vận chuyển cá, thuốc phòng bệnh nhằm tăng tỷ lệ sống. 

Bảng 10: Kế hoạch nâng công suất các nhà máy 2019 – 2020  Bảng 11: Kế hoạch chi đầu tư năm 2019    
   

Nhà máy 
Công suất 

hiện tại 
Công suất 

sau nâng cấp 
Dự kiến 

hoàn thành 
 Đầu tư 477 tỷ đồng nâng công suất nhà máy Vĩnh Phước, xây kho 

lạnh và đầu tư thêm cho nhà máy sản xuất bột cá và mỡ cá. 

Thanh Bình 
130 tấn 

nguyên liệu/ngày 
200 tấn  

nguyên liệu/ngày 
Cuối năm 2019  Đầu tư 120 tỷ đồng nâng cấp vùng nuôi hiện tại và đầu tư vào các 

vùng nuôi mới. 

Vĩnh Phước 
150 tấn 

nguyên liệu/ngày 
300 tấn  

nguyên liệu/ngày 
Cuối năm 2020  Đầu tư 115 tỷ đồng hệ thống đóng gói tự động và nâng công suất 

nhà máy Collagen Vĩnh Hoàn 2,000 tấn/năm lên 3,500 tấn/năm. 
Collagen -
Gelatin 

2,000 tấn 
thành phẩm/năm 

3,500 tấn  
thành phẩm/năm 

Cuối năm 2019  Đầu tư 88 tỷ đồng cho máy móc thiết bị mới. 

   
Nguồn: BCTN Vĩnh Hoàn  Nguồn: BCTN Vĩnh Hoàn 

Đẩy mạnh phân phối tại thị trường 

Trung Quốc 

 Các năm 2018 trở về trước, Vĩnh Hoàn xâm nhập thị trường Trung Quốc chủ yếu qua 

các kênh siêu thị và nhà hàng. Từ năm 2019, Vĩnh Hoàn sẽ đẩy mạnh hoạt động bán 

lẻ thông qua kênh thương mại điện tử số 1 Trung Quốc là Alibaba bao gồm cả các sản 

phẩm giá trị gia tăng. Chính sách của Chính phủ Trung Quốc khuyến khích phát triển 

thương mại điện tử, hàng hóa nhập khẩu qua nền tảng E-commerce sẽ được hưởng 

thuế nhập khẩu 0% trong hạn ngạch mua lẻ so với các kênh khác. Chiến lược này 

nhằm tiết giảm chi phí cố định, quảng cáo và tiếp cận khách hàng trực tiếp. 

Trung Quốc là một thị trường khổng lồ tuy nhiên cũng ẩn chứa nhiều rủi ro. Từ tháng 

7/2018, thuế nhập khẩu cá fillet đông lạnh giảm từ 12% xuống 7%, thuế VAT giảm từ 

10% xuống 9%, buôn bán lậu qua biên giới đang bị siết chặt tạo điều kiện cho ngành 

cá tra. Tuy nhiên, kinh tế Trung Quốc giảm tốc và đồng CNY mất giá do chiến tranh 

thương mại Mỹ - Trung sẽ tác động rất lớn đến kinh doanh tại thị trường này. 

Chú trọng vào thị trường như EU, 

Trung Đông và Brazil trong năm 

2019 

 Trong năm 2018, do thiếu hụt nguồn cá nguyên liệu, Vĩnh Hoàn tập trung xuất khẩu 

cá tra vào thị trường Mỹ do đây là thị trường có giá bán cao (Xem phần Sơ lược 

Ngành Cá tra) và giảm sản lượng xuất sang EU và Brazil. Trong năm 2019, với nguồn 

cung cá nguyên liệu cải thiện, Vĩnh Hoàn sẽ đẩy mạnh xuất sang tất cả thị trường Mỹ, 

Trung Quốc, EU, Đông Nam Á, Brazil và các thị trường khác. 

Hưởng lợi từ Hiệp định EVFTA  Hiệp định EVFTA ký kết vào cuối năm 2019 sẽ đưa thuế nhập khẩu cá tra fillet từ mức 

5.5% hiện tại về 0% trong vòng 3 năm. Giai đoạn 2013 – 2018, xuất khẩu cá tra sang 

EU giảm do một số chiến dịch “bôi xấu” sản phẩm của Việt Nam. Vĩnh Hoàn sẽ tập 

trung vào thị trường EU trong năm 2019 với dự báo nhu cầu sẽ tăng mạnh trong 

những năm kế tiếp. 

Mức thuế CBPG 0 USD/Kg theo 

POR14 

 Trong đợt soát xét hành chính lần thứ 14 (POR14), Vĩnh Hoàn tiếp tục được hưởng 

mức thuế CBPG 0 USD/Kg so với mức rất cao của các đối thủ như Hùng Vương 3.87 

USD/Kg, Cửu Long 1.37 USD/Kg và mức toàn quốc là 2.39 USD/Kg. Mức thuế này dù 

được đánh giá là không công bằng cho các doanh nghiệp Việt nhưng tạo lợi thế cạnh 

tranh tuyệt đối cho Vĩnh Hoàn khi mà các đối thủ gặp bất lợi tại thị trường Mỹ. 
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DỰ BÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 

2019 

 Trong những tháng cuối năm dự báo giá cá tra nguyên liệu sẽ tăng trở lại đồng thời 

Vĩnh Hoàn sẽ chủ động giảm giá bán để đẩy mạnh bán hàng tại các thị trường giảm 

sút trong năm 2018. Các hộ nuôi hiện đã hạn chế thả nuôi mới để chờ giá cá nguyên 

liệu tăng trở lại (dự kiến vào cuối Quý 2 khi các thị trường tăng nhập hàng) để ký hợp 

đồng thu mua. Với chu kỳ nuôi cá tra từ 8 – 10 tháng như hiện nay thì có thể dự đoán 

giá cá nguyên liệu sẽ tăng mạnh trong 4Q19. 

Bảng 12: Dự phóng doanh thu xuất khẩu cá tra 2019F 
 

 Tỷ USD 2015 2016 2017 1H18 2H18 2018 1H19 2H19F 2019F 
2019/ 
2018 

Cả nước 1.55 1.67 1.78 1.00 1.26 2.26 0.96 1.44 2.40 0.06 

Trong đó:           

   Mỹ 0.31 0.38 0.34 0.20 0.35 0.55 0.14 0.40 0.55 -0.7% 

   EU 0.32 0.28 0.2 0.12 0.12 0.24 0.14 0.14 0.28 16.2% 

   Trung Quốc 0.16 0.31 0.41 0.25 0.28 0.53 0.25 0.32 0.57 8.1% 

   ASEAN 0.14 0.14 0.14 0.09 0.11 0.20 0.10 0.12 0.22 11.4% 

   Khác 0.62 0.56 0.65 0.34 0.40 0.74 0.33 0.45 0.78 5.3% 

Vĩnh Hoàn 0.2276 0.2512 0.273 0.158 0.172 0.33 0.158 0.197 0.355 7.5% 

Thị phần VHC 15% 15% 15% 16% 14% 15% 16% 14% 15%   
 

Nguồn: VASEP, EVS tổng hợp 

  Tại thời điểm cuối tháng 6, các nhà máy tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ 

thu mua cá tra chỉ còn khoảng 19,000- 20,000 đồng/Kg. Với giá này người nuôi thua 

lỗ từ 3,000 – 6,000 đồng/kg. Cá tra giống 20 ngày tuổi tại thị trường Đồng bằng sông 

Cửu Long có mức giá từ 16,000 – 20,000 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất ở mức 

23,000 đồng/kg. Tình hình diễn biến bất lợi đã ảnh hưởng tới giá bán. Cho năm 2019, 

chúng tôi ước tính giá bán bình quân sẽ giảm -5.0% YoY. 

  Bảng 13: Dự phóng doanh thu xuất khẩu Vĩnh Hoàn   
   

   

Sản 
lượng 
2018 
(tấn) 

Giá bán 
trung 
bình 
2018 
(USD) 

Doanh thu 
xuất khẩu 

2018 
(triệu USD) 

Sản 
lượng 
2019 
(tấn) 

Giá bán 
trung 
bình 
2019 
(USD) 

Doanh thu 
xuất khẩu 

2019 
(triệu USD) 

  Tổng sản lượng 78,569 4.2 330.0 88,914 4.0 354.8 

  Mỹ 46,651 4.8 224.4 52,794 4.6 241.2 

  EU 4,633 4.3 19.8 5,243 4.1 21.3 

  Trung Quốc 11,942 3.0 36.3 13,514 2.9 39.0 

  Khác 15,343 3.2 49.5 17,363 3.1 53.2 

   

  Nguồn: EVS tổng hợp 

  Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp duy trì ở mức 4%/doanh thu thuần. Tỷ suất 

lợi nhuận gộp là 22.0% do giá bán và giá nguyên liệu giảm. Giá cá tra xuất khẩu bình 

quân là 4.0 USD/Kg. Thu lợi nhuận bất thường từ thoái vốn tại Vạn Đức Tiền Giang 

104.5 tỷ đồng. Doanh thu xuất khẩu các sản phẩm GTGT tăng lên mức 13% tổng doanh 

thu xuất khẩu so với 12.6% trong năm 2018 do tình hình kinh doanh các sản phẩm 

GTGT có nhiều thuận lợi. 
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  ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ 

Vĩnh Hoàn có vị thế dẫn đầu ngành 

nuôi & chế biến cá tra xuất khẩu 

 Vĩnh Hoàn là doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam với 15.8% (1H19) thị 

phần, cách biệt rất lớn so với các đối thủ như Biển Đông (6%), Nam Việt (7%). Doanh 

thu và vốn hóa của Vĩnh Hoàn là lớn nhất trong số các doanh nghiệp ngành cá tra. 

Cơ cấu nguồn vốn khá an toàn với tỷ 

trọng nợ vay giảm dần qua các năm. 

Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với 

ngành cá tra có đặc thù hoạt động 

kinh doanh biến động 

 Tính đến 1H19, tỷ trọng nợ vay chỉ chiếm 28% tổng nguồn vốn giảm từ mức 58% năm 

2014. Đây là nhờ công ty tích cực giải quyết dư nợ trong thời gian qua. Đối với vốn 

chủ sở hữu, từ năm 2014 đến nay VHC không phát hành cổ phiểu để tăng vốn chủ sở 

hữu, cùng với khoản lợi nhuận giữ lại tăng dần qua các năm nên tỷ trọng vốn chủ sở 

hữu ngày càng tăng. 

  Bảng 14: Cơ cấu nợ vay trong tổng tài sản   
   

    2014 2015 2016 2017 2018 1H19 

   Tài sản  4,492 4,357 4,451 5,043 6,299 6,247 

   Nợ phải trả  2,605 2,268 2,058 2,100 2,283 1,737 

  Nợ/Tổng tài sản 58% 52% 46% 42% 36% 28% 
   

  Nguồn: BCTC Hợp nhất Vĩnh Hoàn 

Động lực mới từ thị trường Trung 

Quốc. Hiệp định EVFTA hỗ trợ xuất 

khẩu sang thị trường châu Âu 

 Tỷ trọng doanh thu từ Trung Quốc tăng từ mức 2% năm 2014 lên mức 18% năm 2018. 

Mức tăng trưởng doanh thu năm 2018 tại thị trường Trung Quốc đạt mức 26% YoY 

nhờ vào đà tăng trưởng từ nhu cầu chuỗi các nhà hàng cũng như kênh thương mại 

điện tử. Cũng theo Hiệp định EVFTA, các sản phẩm cá tra có lộ trình 3 năm, trừ cá 

tra hun khói cần 7 năm để về mức 0%. Thị trường Mỹ tiếp tục là thị trường chính của 

Vĩnh Hoàn với đóng góp quanh mức 60% doanh thu xuất khẩu. 

Thuế CBPG 0 USD/Kg là lợi thuế 

tuyệt đối của Vĩnh Hoàn so với các 

đối thủ khác tại thị trường Mỹ 

 Chính sách thuế ở mức 0% đang hỗ trợ nhiều năng lực cạnh tranh. Trong khi, hầu hết 

các doanh nghiệp cá tra Việt Nam đang bị áp thuế khá cao ở thị trường Mỹ. Tuy nhiên, 

chúng tôi cho rằng Vĩnh Hoàn có thể gặp áp lực điều chỉnh về biên lợi nhuận sau khi 

đã có một năm 2018 thành công với biên lợi nhuận gia tăng mạnh. 

Kết quả kinh doanh ổn định giúp 

dòng tiền từ HĐKD luôn dương 

trong giai đoạn 2013 - nay. 

 Riêng trong 1H19, dòng tiền từ hoạt đông kinh doanh đạt hơn 1,000 tỷ đồng, tiền mặt 

và tiền gửi tại ngân hàng gần 1,200 tỷ đồng. Điều này giúp Vĩnh Hoàn có nguồn vốn 

dồi dào chi đầu tư và thanh toán nợ gốc vay nhằm ổn định cơ cấu tài chính. 

  RỦI RO ĐẦU TƯ 

Rủi ro giá bán biến động  Việc thoái vốn các công ty phân phối sẽ khiến Vĩnh Hoàn phụ thuộc vào đối tác thứ 

ba trong việc kiểm soát giá bán và hình ảnh sản phẩm của mình tại quốc gia xuất khẩu. 

Rủi ro nguồn cung nguyên liệu đầu 

vào 

 Nguồn cung và giá cá tra nguyên liệu từ các hộ nuôi rất biến động và thường xuyên 

trong tình trạng thiếu hụt cũng như rủi ro về chất lượng sản phẩm (dư lượng kháng 

sinh). Hiện tại Vĩnh Hoàn tự chủ 65% nguồn nguyên liệu nên phải thu mua thêm từ 

bên ngoài, giá nguyên liệu cao sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Vĩnh Hoàn. 

Rủi ro về luật pháp tại nước xuất 

khẩu 

 Các quy định về thuế chống bán phá giá, hạn ngạch khai thác, vệ sinh an toàn thực 

phẩm tại nước xuất khẩu là nỗi lo thường trực đối với các doanh nghiệp thủy sản. 

Hiện tại Vĩnh Hoàn đang được áp mức thuế 0 USD/Kg theo POR14 và có lợi thế hơn 

hẳn các doanh nghiệp khác nhưng không gì có thể đảm bảo trong tương lai Vĩnh Hoàn 

sẽ hưởng mức thuế này trong điều kiện Mỹ đang bảo hộ nền kinh tế của mình. 

Rủi ro về tỷ giá là đặc thù và rất khó 

lường với các doanh nghiệp thủy 

sản. 

 Hơn 90% doanh thu của Vĩnh Hoàn c ũng như các doanh nghiệp thủy sản khác là đến 

từ xuất khẩu do đó quản lý rủi ro tỷ giá có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Từ đây đến cuối 

năm, Ngân hàng Nhà nước dự kiến duy trì tỷ giá quanh mức 23,200 VND/USD nên rủi 

ro này đối với Vĩnh Hoàn là không đáng kể. Tuy nhiên, những bất ổn trong chính trị 

Mỹ và dự báo đồng Đô la Mỹ mạnh lên vẫn khiến rủi ro này hiện hữu. 
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  ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của  
VHC năm 1H19 đạt 699.1 tỷ đồng 
(+63.8% YoY)  

 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của đạt 3,813.9 tỷ đồng (-6.43% YoY). LNST 

của công ty mẹ đạt 699.1 tỷ đồng (+63.8% YoY). Doanh thu giảm do thị trường Mỹ 

hoãn nhập hàng để giải phóng tồn kho và tâm lý chờ đợi kết quả POR14. Tuy nhiên 

LNST tăng mạnh do doanh thu tài chính tăng mạnh đạt 178.7 tỷ đồng (+226.9 YoY) do 

khoản lãi từ bán phần vốn sở hữu tại công ty LK là Vạn Đức Tiền Giang 104.6 tỷ đồng. 

Năm 2019 dự kiến doanh thu đạt 
9,295.9 tỷ đồng (+0.3% YoY) và LNST 
Công ty mẹ đạt 1,539.7 tỷ đồng 
(+6.8% YoY) 

 Trong năm 2019, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế thuộc công ty mẹ của Vĩnh 

Hoàn dự kiến lần lượt đạt 9,295.9 tỷ đồng và 1,539.7 tỷ đồng, lần lượt tăng 0.3% YoY 

và 6.8% YoY trong đó biên lợi nhuận gộp dự kiến đạt 22.0% do giá bán giảm và dự 

kiến giá cá nguyên liệu cuối năm sẽ tăng. 

  Bảng 15: Kết quả kinh doanh Vĩnh Hoàn 2015 – 2019F   
   

  Tỷ VNĐ 2015 2016 2017 2018 2019F 

  Doanh số thuần 6,493 7,304 8,151 9,271 9,296 

  Lãi gộp 803 1,067 1,172 2,039 2,045 

  Thu nhập tài chính 166 87 58 137 225 

  Chi phí tài chính (210) (93) (89) (167) (82) 

  Chi phí bán hàng (253) (266) (269) (210) (222) 

  Chi phí quản lý doanh nghiệp (118) (115) (141) (144) (160) 

  Lãi từ hoạt động kinh doanh 389 680 731 1,734 1,810 

  Thu nhập khác ròng (2) (7) (8) (46) (10) 

  Lợi nhuận trước thuế 387 672 723 1,688 1,800 

  Lợi nhuận sau thuế 321 565 605 1,442 1,538 

  EPS 3,274 5,922 6,551 15,489 16,662 
   

  Nguồn: BCTC Hợp nhất Vĩnh Hoàn, EVS dự phóng 

Bảng 16: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành thủy sản (Dữ liệu lũy kế 4 quý gần nhất, đến Quý 2/2019) 
 

Công 
ty 

SLCP 
(Triệu CP) 

Giá trị sổ 
sách 

(đồng) 

Doanh 
thu (Tỷ 
đồng) 

EPS 
(đồng) 

Tỷ suất 
thanh toán 
hiện hành 

Tổng 
nợ/Tổng 
Tài sản 

ROE ROA 
Tỷ suất 

lợi nhuận 
thuần 

Vốn 
hóa (Tỷ 
đồng) 

P/E P/B 

VHC 92.4 48,802 9,093 18,670 2.6 0.3 41.5% 27.8% 19.0% 8,122 4.7 1.8 
AAM 10.5 20,683 203 874 8.6 0.1 4.4% 4.0% 4.8% 120 13.2 0.6 
ABT 11.5 36,365 415 4,796 2.4 0.2 13.3% 10.6% 13.3% 440 8.0 1.1 
ACL 22.8 29,475 1,786 13,080 1.4 0.6 50.3% 22.2% 16.7% 854 2.9 1.3 
ANV 127.1 16,009 4,410 6,071 1.4 0.5 40.7% 22.1% 17.3% 3,407 4.4 1.7 
ASM 258.9 14,790 11,747 2,848 1.3 0.5 12.8% 6.3% 8.3% 1,786 2.4 0.5 
CMX 13.2 21,900 1,108 9,942 0.9 0.8 74.0% 13.3% 11.9% 348 2.7 1.2 
DAT 46.0 12,046 1,854 1,224 1.3 0.6 10.6% 4.0% 3.0% 798 14.2 1.4 
FMC 40.2 18,561 3,685 5,179 1.6 0.5 30.2% 14.0% 5.7% 1,206 5.8 1.6 
HVG 222.0 8,526 12,337 329 1.1 0.8 0.3% 0.1% 0.5% 684 9.3 0.4 
IDI 198.0 13,614 7,522 3,113 1.2 0.6 23.0% 9.7% 8.3% 1,413 2.3 0.5 
KHS 12.1 13,460 1,181 2,843 0.9 0.7 17.2% 5.8% 2.8% 140 4.1 0.9 
NGC 2.3 10,746 190 1,575 0.8 0.8 14.9% 3.4% 1.9% 14 3.8 0.6 
SJ1 21.1 13,511 1,235 1,295 1.1 0.7 9.9% 2.9% 2.2% 388 14.2 1.4 
TS4 16.1 17,125 1,497 881 1.2 0.8 5.1% 0.9% 0.9% 95 6.7 0.3 
MPC 264.2 14,430 16,303 4,760 2.0 0.6 19.2% 7.1% 4.9% 7,308 7.7 2.3 
Trung bình          6.6 1.0 

 
Nguồn: Báo cáo tài chính, EVS tổng hợp 

Khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu 
VHC giá mục tiêu 110,000 đồng/cổ 
phiếu 

 

 Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh tương quan với các doanh nghiệp hoạt động 

cùng ngành thủy sản Việt Nam để xác định giá cổ phiếu VHC. Giá mục tiêu của VHC 

được xác định hợp lý ở mức 110,000 đồng/cổ phiếu tương ứng với P/E dự phóng cho 

năm 2019 bằng với mức bình quân ngành là 6.6 lần.  

Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu VHC với tiềm năng tăng giá 23.2% với thời hạn 

đầu tư 1 năm. Nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân ở vùng giá 83,000 – 85,000 

đồng/cổ phiếu nếu thị trường điều chỉnh giá VHC về vùng hợp lý. 

 



BÁO CÁO PHÂN TÍCH CÔNG TY Ngày 01 Tháng 08 Năm 2019 

 

14 www.eves.com.vn 

 

Báo cáo Kết quả HĐKD       Bảng cân đối kế toán     
(Tỷ VNĐ) 2017 2018   (Tỷ VNĐ) 2017 2018 

Doanh số thuần 8,152 9,271   TÀI SẢN NGẮN HẠN 3,004 4,140 

Giá vốn hàng bán -6,980 -7,232   Tiền và tương đương tiền 45 43 

Lãi gộp 1,172 2,039   Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 373 608 

Thu nhập tài chính 58 137   Các khoản phải thu 1,329 2,002 

Chi phí tài chính -89 -167   Hàng tồn kho, ròng 1,202 1,386 

     Trong đó: Chi phí lãi vay -71 -56   TÀI SẢN DÀI HẠN 2,038 2,158 

Lãi từ công ty liên doanh 0 79   Phải thu dài hạn 1 2 

Chi phí bán hàng -269 -210   Tài sản cố định 1,566 1,397 

Chi phí quản lý doanh  nghiệp -141 -144   Giá trị ròng tài sản đầu tư 0 0 

Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 731 1,734   Tài sản dở dang dài hạn 224 259 

Thu nhập khác, ròng -8 -46   TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5,043 6,299 

Lãi ròng trước thuế 723 1,688   NỢ PHẢI TRẢ 2,100 2,283 

Thuế thu nhập doanh nghiệp -118 -245   Nợ ngắn hạn 1,671 2,251 

Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 605 1,442        Phải trả người bán 233 274 

Lợi nhuận của Công ty mẹ 605 1,442        Người mua trả tiền trước 66 11 

             Doanh thu chưa thực hiện 0 0 

Chỉ số hoạt động            Vay ngắn hạn 1,008 1,269 

  2017 2018   Nợ dài hạn 429 33 

     Tỷ suất lợi nhuận gộp 14.4% 22.0%        Vay dài hạn 402 0 

     Tỷ suất EBITDA 11.8% 19.9%   VỐN CHỦ SỞ HỮU 2,943 4,015 

     Tỷ suất EBIT 9.3% 18.2%        Vốn góp 924 924 

     Tỷ suất lợi nhuận trước thuế % 8.9% 18.2%        Thặng dư vốn cổ phần 216 224 

     Tỷ suất lãi hoạt động KD 9.0% 18.7%        Lãi chưa phân phối 1,805 2,867 

     Tỷ suất lợi nhuận thuần 7.4% 15.6%        Lợi ích cổ đông không kiểm soát 0 0 

       TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5,043 6,299 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ             
Gián tiếp - Tỷ VNĐ 2017 2018   Chỉ số chính     

     Lãi trước thuế 723 1,688     2017 2018 

     Khấu hao TSCĐ 199 156   Chỉ số định giá     

Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư -30 -42        P/E 13.5 5.7 

Chi phí lãi vay 71 56        P/E pha loãng 13.5 5.7 

Lãi/(lỗ) trước những thay đổi vốn lưu động 874 1,962        P/B 2.8 2.0 

(Tăng)/giảm các khoản phải thu -176 -1,294        P/S 1.0 0.9 

(Tăng)/giảm hàng tồn kho 74 -653        P/Tangible Book 2.9 2.2 

Tăng/(giảm) các khoản phải trả -109 844        P/Cash Flow 18.4 12.0 

( Tăng)/giảm chi phí trả trước 11 -12        Giá trị doanh nghiệp/EBITDA 9.9 5.1 

LCTT từ các hoạt động sản xuất kinh doanh 444 680        Giá trị doanh nghiệp/EBIT 12.5 5.6 

     Tiền mua TSCĐ và TSDH khác -243 -715   Hiệu quả quản lý     

     Tiền thu được từ thanh lý TSCĐ 0 169        ROE% 22.7 41.5 

     Tiền cho vay hoặc mua công cụ nợ -600 -1,778        ROA% 12.7 25.4 

     Thu từ phát hành công cụ nợ 396 1,543        ROIC% 17.5 31.9 

     Đầu tư vào các doanh nghiệp khác -182 0   Cấu trúc tài chính     

     Tiền thu từ việc bán các khoản đầu tư  19 6        Tỷ suất thanh toán tiền mặt 0.0 0.0 

     Cổ tức và tiền lãi nhận được 16 72        Tỷ suất thanh toán nhanh 0.8 0.9 

LCTT từ hoạt động đầu tư -593 -702        Tỷ suất thanh toán hiện thời 1.8 1.8 

     Tiền thu được các khoản đi vay 4,761 4,933        Vốn vay dài hạn/Tổng Tài sản 0.1 0.0 

     Tiển trả các khoản đi vay -4,734 -4,560        Vốn vay ngắn hạn/Tổng Tài sản 0.3 0.2 

     Cổ tức đã trả 0 -363        Tổng công nợ/Tổng Tài sản 0.4 0.4 

LCTT từ hoạt động tài chính 27 20   Chỉ số hoạt động      

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -123 -2        Vòng phải thu khách hàng 7.6 5.9 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 165 45        Vòng quay HTK 5.4 5.3 

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 45 43        Vòng quay phải trả 27.4 28.5 
 
Nguồn: Fiin Pro 
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CÁC MỨC KHUYẾN NGHỊ 

MUA:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư ít nhất là +14%. 

NẮM GIỮ:   Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/–14%. 

BÁN:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư thấp hơn –14%.  

KHÔNG XẾP HẠNG:  Do thiếu những thông tin cần thiết nên chúng tôi không thể thực hiện khuyến nghị. 

 

 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem 

là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  
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