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CTCP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI (UPCoM: QNS) 

Mảng đường dẫn dắt lợi nhuận năm 2021 
 
Chỉ tiêu (tỷ đồng) 1Q-FY21 4Q-FY20 +/- q/q 1Q-FY20 +/- n/n 

Doanh thu thuần 1.639 1.394 17,6% 1.424 15,1% 

Lợi nhuận sau thuế 161 380 -57,7% 117 37,8% 

EBIT 163 399 -59,3% 127 27,9% 

Tỷ suất EBIT 9,9% 28,6% -1.870 bps 8,9% +100 bps 

Nguồn: QNS, CTCK Rồng Việt 

Q1/2021 - LNST tăng 38% n/n nhờ đóng góp lợi nhuận từ mảng đường 

• Trong Q1/2021, QNS ghi nhận doanh thu 1.639 tỷ đồng (+15% n/n), chủ yếu nhờ doanh 
thu mảng đường đạt 408 tỷ đồng, +55% n/n. 

• Mảng sữa đậu nành ghi nhận 725 tỷ đồng, đi ngang n/n trong Q1/2021 do nhu cầu sữa 
trong nước suy yếu dưới ảnh hưởng tiêu cực của làn sóng Covid-19 mới. 

• Chi phí bán hàng & quản lý ghi nhận 225 tỷ đồng (-3% n/n) trong Q1/2021, chủ yếu từ 
đóng góp doanh thu cao hơn của mảng đường có biên SG&A thấp, và tỷ lệ SG&A của 
mảng sữa đậu nành thấp hơn cùng kỳ. 

• LNST đạt 161 tỷ đồng, tăng 38% n/n trong Q1/2021 nhờ tăng trưởng doanh thu 15% 
n/n và biên ròng cải thiện 162 bps n/n lên mức 10%. 

Triển vọng 2021 – Tăng trưởng lợi nhuận mảng đường bù đắp sự suy yếu lợi nhuận 
sữa đậu nành 

Trong Q2/2021, chúng tôi ước tính doanh thu của QNS đạt 1.976 tỷ đồng (+8% n/n) nhờ 
tăng trưởng doanh thu 56% n/n của mảng đường. LNST của QNS ước tính đạt 395 tỷ đồng 
(+23% n/n). 

Chúng tôi dự báo triển vọng KQKD của QNS diễn ra khả quan trong năm 2021, với kỳ vọng 
mảng đường, ước đạt LNST 326 tỷ đồng, là yếu tố chính nâng cao thu nhập hợp nhất của 
công ty. Ngược lại, do giá đường và giá đậu nành tăng, chúng tôi ước tính thu nhập từ sữa 
đậu nành sẽ giảm 7% N/n xuống còn 808 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận ròng giảm 267 
bps n/n. Nhìn chung, chúng tôi ước tính doanh thu và LNST năm 2021 của QNS lần lượt là 
7.538 tỷ đồng (+16% n/n) và 1,273 tỷ VND (+21% n/n), hoàn thành 94% kế hoạch mục tiêu 
doanh thu và 139% mục tiêu LNST năm 2021. 

Định giá và khuyến nghị  

Chúng tôi tin rằng QNS sẽ là một doanh nghiệp đáng chú ý với tốc độ tăng trưởng kinh doanh 
bền vững trong dài hạn. Chúng tôi ước tính QNS sẽ đạt mức tăng trưởng LNST kép 5 năm là 
12%, dựa trên tăng trưởng LNST kép 11% của mảng sữa đậu nành và 19% của mảng đường, 
được thúc đẩy bởi nhu cầu sữa đậu nành phục hồi sau năm 2021 và tác động tích cực của rào 
cản thuế quan đối với đường xuất xứ từ Thái Lan. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy QNS hấp dẫn 
hơn nhờ vào việc tạo ra dòng tiền mạnh mẽ với dòng tiền bình quân hàng năm đạt 67 triệu 
USD và tỷ lệ FCF/EV 16% giai đoạn 2021-2025. 

Dựa trên kết hợp định giá 50%: 50% của DCF và SoTP, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ 
phiếu QNS với giá mục tiêu là 51.000 đồng, tương đương mức sinh lời kỳ vọng 29% với tỷ 
suất cổ tức tiền mặt 7%, theo giá thị trường ngày 16/07/2021. 

MUA                               +29% 

Giá mục tiêu (VND) 51.000 

Giá thị trường (VND) 41.800 

Cổ tức tiền mặt (VND)*                                          3.000 

(*) Dự kiến trong 12 tháng tới 

Thông tin cổ phiếu  

Ngành Thực phẩm & 
Đồ uống 

Vốn hóa (tỷ đồng) 14.228 

SLCPDLH 356.939.955 

KLGD TB 20 phiên 492.207 

Free float (%) 59,0 

Giá cao nhất 52 tuần  44.600 

Giá thấp nhất 52 tuần 27.800 

Beta 1,2 

 FY2020 Hiện tại 

EPS 3.463 3.594 

Tăng trưởng EPS (%) -20 -12 

EPS điều chỉnh 3.463 3.594 

P/E 7,8 11,1 

P/B 1,2 1,9 

EV/EBITDA 4,2 6,7 

Tỷ suất cổ tức (%) 9,4 6,2 

ROE (%) 16 17 

Diễn biến giá 

 

Cổ đông lớn (%) 

Võ Thành Đàng & cá nhân liên quan 36,0 

TNHH MTV Thương mại Thành Phát 8,3 

Khác 22,4 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 49,0 

Đào Phước Toàn 

(084) 028- 6299 2006 – Ext 1518 

toan.dp@vdsc.com.vn
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Bảng 1: Kết quả kinh doanh Q1/2021 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 1Q-FY21 4Q-FY20 +/- qoq 1Q-FY20 +/- yoy 

Doanh thu 1.639 1.394 18% 1.424 15% 

Lợi nhuận gộp 387 492 -21% 358 8% 

Chi phí bán hàng và quản lý 225 93 142% 231 -3% 

Thu nhập HĐKD 163 399 -59% 127 28% 

EBITDA 453 451 1% 431 5% 

EBIT 163 399 -59% 127 28% 

Chi phí tài chính 17 15 12% 22 -24% 

- Chi phí lãi vay 17 14 16% 22 -24% 

Khấu hao 291 52 461% 304 -4% 

Khoản mục không thường xuyên (*)      

Khoản mục bất thường (*)      

Lợi nhuận trước thuế 185 454 -59% 141 31% 

Lợi nhuận sau thuế 161 380 -58% 117 38% 

LNST điều chỉnh các khoản mục (*) 161 380 -58% 117 38% 

Nguồn: QNS, CTCK Rồng Việt      

Bảng 2: Phân tích HĐKD Q1/2021 

Chỉ tiêu 1Q-FY21 4Q-FY20 +/-(qoq) 1Q-FY20 +/-(n/n) 

Chỉ tiêu sinh lợi (%)      

TS lợi nhuận gộp 24 35 -12 25 -2 

EBITDA/Doanh thu 28 32 -5 30 -3 

EBIT/Doanh thu 10 29 -19 9 1 

TS lợi nhuận ròng 10 27 -17 8 2 

TS lợi nhuận ròng điều chỉnh 10 27 -17 8 2 

Hiệu quả hoạt động (*) (x), (%)      

-Hàng tồn kho  4 4 8 5 -6 

-Khoản phải thu 24 21 248 23 84 

-Khoản phải trả 7 4 296 6 167 

Đòn bẩy (%)      

Tổng nợ/Tổng vốn CSH 43 38 5 40 3 

Nguồn: QNS, CTCK Rồng Việt; (*): thường niên hóa 

 

Bảng 3: Dự phóng KQKD Q2/2021  Giả định 
 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) Q2-FY21 +/- qoq +/- yoy 

Doanh thu 1.976 
 

7% 8% 

LN gộp 657 69% 8% 

EBIT 457 181% 21% 

LNST 395 160% 23% 

Nguồn: CTCK Rồng Việt 

 • Chúng tôi ước tính doanh thu của QNS đạt 1.976 tỷ đồng (+8% n/n) 
trong Q2/2021, nhờ tăng trưởng doanh thu mảng đường đạt 56% n/n 
trong khi doanh thu sữa đậu nành đi ngang n/n. 

• Biên gộp giảm 100 bps do tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng sữa đậu nành 
thu hẹp -468 bps n/n do chi phí nguyên liệu tăng mạnh. 

• Mảng sữa đậu nành có tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý thấp hơn so với 
các sản phẩm sữa đậu nành. Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ chi phí SGA của QNS 
là 10% (-200 điểm cơ bản theo quý, -254 điểm cơ bản theo năm) trong 
Q2/2021. 
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Cập nhật  

Q1/2021 - LNST tăng 38% n/n nhờ tăng trưởng hoạt động kinh doanh từ mảng đường 

Trong Q1/2021, QNS đạt doanh thu 1.639 tỷ đồng (tương đương 71 triệu USD) (+15% n/n), chủ yếu nhờ chuyển biến tích cực của mảng 
đường (đạt 408 tỷ đồng hoặc 18 triệu USD, +55% n/n), đến từ mức tăng 20% n/n của giá đường trong nước và 29% tăng trưởng sản lượng 
đường, theo ước tính của chúng tôi. Nhờ giá đường tăng cao, lợi nhuận gộp mảng đường đạt 50 tỷ đồng, tương ứng 12% tỷ suất lợi nhuận 
gộp trong Q1/2021, so với mức lỗ gộp -3 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận gộp -1% trong Q1/2021.  

Mảng sữa đậu nành ghi nhận 725 tỷ đồng (hoặc 31 triệu USD, đi ngang so với cùng kỳ năm trước) trong Q1/2021 do nhu cầu sữa trong nước 
suy yếu dưới tác động tiêu cực của Covid-19. Theo Nielsen, giá trị bán lẻ sữa Việt Nam giảm 7% n/n và giá trị bán lẻ sữa đậu nành có thương 
hiệu giảm 10% n/n trong Q1/2021. Do giá đường tăng và giá đậu nành tăng (+56% n/n), lợi nhuận gộp của mảng sữa đậu nành giảm 8% 
n/n, tương ứng tỷ suất lợi nhuận gộp là 41,8%, thu hẹp 327 điểm n/n trong Q1/2021.  

Nhìn chung, công ty ghi nhận LNST khoảng 161 tỷ đồng (tương đương 7 triệu USD) (+38% n/n), được thúc đẩy bởi mảng kinh doanh đường 
tích cực, hỗ trợ cho sự suy yếu của hoạt động kinh doanh sữa đậu nành do ảnh hưởng bởi sự bùng phát của Covid-19 trong tháng 2/2021. 

Triển vọng 2021: Mảng đường dẫn dắt tăng trưởng năm 2021 

Trong năm 2021, chúng tôi kỳ vọng QNS sẽ đạt được kết quả kinh doanh khả quan. Theo ước tính của chúng tôi, QNS sẽ đạt 7.538 tỷ đồng 
doanh thu (tương đương 326 triệu USD, +16% n/n) và 1.273 tỷ đồng LNST (tương đương 55 triệu USD, +21% n/n), hoàn thành 94% kế hoạch 
doanh thu và 139% kế hoạch LNST.  

Tăng trưởng LNST khả quan của QNS chủ yếu nhờ vào đóng góp LNST của mảng đường. Chúng tôi ước tính LNST năm 2021 của mảng 
đường đạt 326 tỷ đồng (tương đương 14 triệu USD), được hỗ trợ bởi tăng trưởng doanh thu 85% so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ suất lợi 
nhuận gộp mở rộng +2,102 bps n/n. Chúng tôi cho rằng giá đường tăng là nhờ tác động cộng hưởng tích cực từ (1) giá đường toàn cầu bình 
quân năm 2021 tăng 30% n/n, và (2) tác động tích cực của việc áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp đối với đường có xuất xứ 
từ Thái Lan. Do đó, doanh thu mảng đường ở mức cao sẽ bù đắp cho sự suy yếu hoạt động kinh doanh của mảng sữa đậu nành, có LNST 
giảm 7% n/n trong năm 2021 do giá nguyên liệu đầu vào tăng 13% n/n, theo ước tính của chúng tôi. 

Mảng đường sẽ là mảng triển vọng nhất trong năm 2021 

Trong năm 2021, chúng tôi kỳ vọng mảng đường của QNS sẽ đạt 1.840 tỷ đồng doanh thu (hoặc 80 triệu USD, + 85% n/n) và mang lại LNST 
326 tỷ đồng (tương đương 14 triệu USD) so với mức lỗ sau thuế ước tính -9 tỷ đồng của năm 2020 (tương đương - 0,4 triệu USD), chiếm lần 
lượt 24% và 26% tổng doanh thu và LNST của công ty trong năm 2021. Mức tăng trưởng cao hai chữ số của mảng đường là nhờ vào: 

•  Giá đường năm 2021 tăng 32% n/n, nhờ tác động cộng hưởng tích cực của việc tăng giá đường toàn cầu và việc áp thuế đối với 
đường có xuất xứ từ Thái Lan. Chúng tôi ước tính giá đường toàn cầu sẽ tăng 30% n/n trong cả năm 2021. Hơn nữa, nhờ việc áp 
thuế đối với đường xuất xứ Thái Lan, tăng cường khả năng cạnh tranh của ngành đường Việt Nam đối với đường nhập khẩu từ Thái 
Lan, chúng tôi có quan điểm tích cực rằng giá đường nội địa của Việt Nam có đủ động lực cần thiết để kéo dài xu hướng tăng trong 
nửa cuối năm 2021. 

• Sản lượng tiêu thụ năm 2021 tăng 41% n/n nhờ sản lượng đường RS phục hồi 30% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp từ sản 
lượng đường RE với ước tính 10.000 nghìn tấn (tăng 6,7 lần n/n và chiếm 9% tổng sản lượng đường tiêu thụ năm 2021).  

Giá đường thế giới duy trì ở mức cao, hỗ trợ xu hướng giá đường nội địa của Việt Nam 

Giá đường thế giới đã chứng kiến một xu hướng tăng với mức tăng 64% trong một năm trở lại. Theo quan điểm của chúng tôi, xu hướng 
tăng giá đường toàn cầu đến từ (1) nhu cầu sản phẩm F&B cải thiện mạnh mẽ tại các quốc gia tiêu thụ lớn đã kiểm soát tốt ảnh hưởng của 
Covid-19, (2) sự gián đoạn chuỗi cung ứng trong bối cảnh đại dịch khiến chi phí logistic tăng cao, (3) hoạt động gia tăng tồn trữ hàng hóa 
của Trung Quốc với lượng đường nhập khẩu đã tăng gấp 16 lần n/n trong năm 2020 và 3 lần n/n trong 4T21 và (4) sự gia tăng giá trị đồng 
nội tệ so với đồng USD của các nhà xuất khẩu đường lớn (Thái Lan, Châu Âu, Brazil). 

Chúng tôi ước tính giá đường thế giới sẽ tăng 30% so với cùng kỳ trong năm 2021. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng giá đường thế giới có thể 
chững lại so với tốc độ tăng giá trung bình của 6 tháng đầu năm 2021 khi chúng tôi cho rằng: 
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• Ngành đường thế giới ước đạt thặng dư sản xuất 10 triệu tấn vào năm 2021/2022. Theo USDA, sản lượng đường toàn cầu sẽ 
đạt 183 triệu tấn, tăng 3% n/n trong khi tiêu thụ đường thể giới ước tính đạt 173 triệu tấn, tăng 2% n/n. Sự gia tăng đáng kể của sản 
lượng sản xuất so với sản lượng tiêu thụ sẽ dẫn đến thặng dư sản xuất toàn cầu cao hơn ở mức 10 triệu tấn (+44% n/n). Ngoài ra, 
xuất khẩu đường toàn cầu sẽ đạt 66 triệu tấn, tăng 3% theo năm và chứng kiến thặng dư thương mại toàn cầu ở mức khoảng 12 
triệu tấn vào năm 2021/2022.  

• Chi phí logistic giảm dần từ nửa cuối năm 2021 khi kinh tế toàn cầu phục hồi và sự tăng tốc của chương trình vắc xin toàn thế 
giới sẽ giúp tình trạng thiếu hụt container toàn cầu và tắc nghẽn tại các cảng vận chuyển container lớn dần được giải quyết. 

Hình 1: Xu hướng giá đường toàn cầu  

 

Nguồn: Bloomberg, CTCK Rồng Việt, (F): dự phóng 

Hình 2: Chi phí logistic toàn cầu leo thang Hình 3: Thặng dư sản xuất đường toàn cầu và giá đường thế giới 

 

Nguồn: Bloomberg, CTCK Rồng Việt 
 

Nguồn: USDA, Bloomberg, CTCK Rồng Việt 

Hàng rào thuế quan chính thức đối với đường xuất xứ Thái Lan kỳ vọng thúc đẩy giá đường nội địa của Việt Nam 

Cùng xu hướng với giá đường thế giới, giá nội địa Việt Nam đã tăng hơn 26% từ tháng 5/2020 và 21% từ đầu năm 2021. Trong đó, mức thuế 
chống bán phá giá sơ bộ đối với đường xuất xứ Thái Lan (33,88% và 44,88% tương ứng đối với đường thô và đường tinh luyện) là một động 
lực thúc đẩy xu hướng tăng trưởng của giá đường nội địa. 

Vào tháng 6 năm 2021, chính phủ Việt Nam quyết định áp thuế chính thức đối với đường có xuất xứ từ Thái Lan, có hiệu lực trong năm năm 
kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2021, với mức thuế 47,64% cho cả đường thô và đường tinh luyện. Chúng tôi kỳ vọng mức thuế chính thức sẽ 
mang lại những tín hiệu tích cực cho ngành mía đường Việt Nam trong dài hạn: 
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• Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa đường trong nước và đường Thái Lan. Chúng tôi cho rằng việc áp thuế sẽ là biện 
pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh về giá của đường xuất xứ Thái Lan, do ngành đường Việt Nam bị 
thiệt hại đáng kể do đường xuất xứ Thái Lan được trợ giá với giá bán thấp hơn giá đường nội địa của Việt Nam. nhiều năm. 
Chúng tôi lưu ý rằng sản lượng đường 4T/2021 nhập khẩu từ Thái Lan đã giảm 68% so với 4 tháng trước ngày thuế có hiệu lực (vào 
tháng 2 năm 2021), mà chúng tôi cho rằng tác động mạnh mẽ của công cụ thuế quan. Giá mía trong nước cũng phản ứng tích cực 
với sự kiện này khi tăng 100-200 nghìn đồng / tấn trong những tháng gần đây. Do đó, việc kéo dài thời hạn áp thuế đối với đường 
có xuất xứ từ Thái Lan, có hiệu lực trong năm năm, chắc chắn sẽ tạo ra tín hiệu lạc quan cho đường nội địa của Việt Nam trong việc 
chiếm lĩnh thị trường. 

• Thúc đẩy xu hướng tăng giá đường nội địa và tỷ suất lợi nhuận của các nhà sản xuất đường khi giá đường nội địa của Việt Nam 
vẫn ở mức giá thấp hơn 20% so với các nước ASEAN và Trung Quốc, trong khi giá thành sản xuất của nhiều nhà sản xuất đường Việt 
Nam đã giảm về mức giá thành của đường xuất xứ Thái Lan và khu vực. 

• Chúng tôi kỳ vọng các chính sách hỗ trợ ngành đường sắp tới sẽ tập trung vào việc hạn chế tình trạng nhập khẩu đường 
vòng của Thái Lan qua các nước ASEAN khác trong khu vực. Trong 4T/2021, tổng sản lượng đường nhập khẩu của Việt Nam và 
sản lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan giảm lần lượt 40% và 68%, so với giai đoạn bốn tháng trước ngày thuế có hiệu lực (tháng 
2/2021). Ngược lại, lượng đường nhập khẩu từ các nước ASEAN không bao gồm Thái Lan (Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, 
Myanmar) đã tăng 79% so với cùng kỳ, đạt 255 nghìn tấn. Chúng tôi dự đoán rằng Chính phủ Việt Nam sẽ ban hành các biện pháp 
quyết liệt hơn đối với đường nhập khẩu từ nhóm năm nước ASEAN này, dự kiến sẽ tập trung vào công cụ rào cản thuế quan. 

Hình 4: Giá đường nội địa và giá đường nhập khẩu tại Việt 
Nam 

Hình 5: Sản lượng nhập khẩu đường của Việt Nam  

 

Nguồn: VSSA, CTCK Rồng Việt  
 
Nguồn: AgroMonitor, VSSA, CTCK Rồng Việt 
(*) Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar 

Sữa đậu nành sẽ phải đối mặt với áp lực co hẹp biên lợi nhuận trong năm 2021 

Chúng tôi ước tính doanh thu từ sữa đậu nành của QNS đạt 4.069 tỷ đồng (hay 176 triệu USD, + 5% n/n) trong năm 2021, dẫn dắt bởi tăng 
trưởng sản lượng 5% trong khi chúng tôi giữ quan điểm thận trọng rằng giá bán trung bình sẽ đi ngang khi sức mua vẫn chưa thể cải thiện 
dưới ảnh hưởng của Covid-19. Mặc dù chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trưởng, chúng tôi thận trọng rằng giá đường và giá đậu tương 
đầu vào sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận từ sữa đậu nành của QNS trong năm 2021. Chúng tôi ước tính LNST sữa đậu nành năm 2021 của 
QNS đạt 808 tỷ đồng (hay 35 triệu USD, -7% n/n), chủ yếu đến từ biên lợi nhuận ròng thu hẹp 267 bps. 

Trong dài hạn sau, chúng tôi nhận thấy tiềm năng tăng trưởng ổn định hơn của các sản phẩm sữa đậu nành của QNS, đến từ (1) nhu cầu 
sản phẩm sữa phục hồi nhờ các chương trình vắc xin trên toàn quốc giúp kiểm soát tốt hơn ảnh hưởng của đại dịch, (2) khả năng giành 
thêm thị phần của phân khúc sữa đậu nành có thương hiệu, hiện đang chiếm gần 55% tổng giá trị bán lẻ sữa đậu nành của Việt Nam và 
ghi nhận xu hướng gia tăng thị phần qua từng năm, (3) vị thế dẫn đầu của QNS trong lĩnh vực sữa đậu nành có thương hiệu của Việt Nam 
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với 89% thị phần và (4) chiến lược tung ra các sản phẩm sữa mới của QNS, hỗ trợ QNS nâng cao giá bán sản phẩm cũng như mở rộng thị 
phần sữa đậu nành.   

Hình 6: Xu hướng giá đậu nành và giá đường 

 

Nguồn: Bloomberg, CTCK Rồng Việt 

Định giá 

Trong năm 2021, chúng tôi kỳ vọng rằng hoạt động kinh doanh đường khả quan sẽ dẫn dắt tăng trưởng LNST hợp nhất của Công ty và bù 
đắp cho sự suy yếu của mảng sữa đậu nành. Kể từ năm 2022, chúng tôi kỳ vọng tác động của Covid-19 sẽ qua đi nhờ hiệu quả miễn dịch 
cộng đồng sẽ tạo nên xu hướng tiêu dùng mạnh mẽ trở lại tại Việt Nam. Chúng tôi ước tính QNS sẽ ghi nhận mức tăng trưởng LNST kép 5 
năm đạt 12% và tỷ lệ FCF/EV đạt 16% trong giai đoạn 2021-2025, dựa trên mức tăng trưởng LNST bình quân 5 năm lần lượt đạt 11% và 19% 
của mảng sữa đậu nành và đường, được thúc đẩy bởi ( 1) nhu cầu sữa đậu nành phục hồi sau năm 2021, (2) biên lợi nhuận của sữa đậu nành 
cải thiện qua từng năm và (3) ảnh hưởng tích cực của việc áp thuế đường có xuất xứ Thái Lan đối với kết quả kinh doanh mảng đường. 

Dựa trên kết hợp định giá 50%: 50% của phương pháp DCF và SoTP, chúng tôi định giá cổ phiếu QNS là 51.000 đồng. Tại thị giá ngày 16/07 
là 41.800 đồng, chúng tôi khuyến nghị MUA với tổng mức sinh lời kỳ vọng là 29%, bao gồm tỷ suất cổ tức bằng tiền mặt là 7%. 

Bảng 1 & 2: Tóm tắt định giá cho QNS 

 

 

FCFE     SoTP (tỷ đồng)     

Lãi suất phi rủi ro 1,1% 
 

Mảng kinh doanh 
Phương 

pháp 
Định giá 

Lợi nhuận thị thường 15,8% 
 

Sữa đậu nành P/E 13,4x 36.117 

Beta 1,2 
 

Đường P/E 7,1x 7.747 

Phần bù rủi ro (giao dịch trên UPCoM) 3,0% 
 

Điện sinh khối FCFE 2.523 

Chi phí vốn cổ phần 15,8% 
 

Khác (bia, nước khoáng) P/E 8.4x 5.183 

Định giá (đồng/cp) 51.389   Định giá (đồng/cp)   51.570 

Nguồn: CTCK Rồng Việt 
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Phương pháp Giá mục tiêu Tỷ trọng Đóng góp vào định giá 

Chiết khấu dòng tiền (FCFE) 51.389 50% 25.694 

Định giá thành phần (SoTP) 51.570 50% 25.785 

Giá mục tiêu (đồng)   100% 51.000 
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Bảng 3: Dự báo FCFE 5 năm cho QNS (tỷ đồng) 

  2020 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 
Lợi nhuận sau thuế 1.053 1.273 1.569 1.738 1.890 2.006 

+ Khấu hao & Phân bổ 471 477 488 499 511 510 
+ Lãi vay * (1-T)  59 69 78 85 90 96 
- Thu nhập tài chính 142 165 205 246 287 244 

    - Đầu tư vốn lưu động 259 -91 72 30 29 31 
    - Đầu tư tài sản cố định 7 210 210 210 210 210 
FCFF 1.175 1.534 1.647 1.835 1.965 2.128 

- Lãi vay * (1-T)  59 69 78 85 90 96 
+ Vay nợ ròng 58 253 265 171 161 171 

FCFE 1.175 1.719 1.834 1.921 2.037 2.203 
Giá trị hiện tại của FCFE  1.602 1.476 1.335 1.222 1.141 

Nguồn: CTCK Rồng Việt 

Bảng 4: So sánh cùng ngành 

Mảng sữa đậu nành 

Danh mục Công ty 
Vốn hóa 

Chỉ số P/E Chỉ số P/B  EV/EBITDA Chỉ số P/S 
(USD Mn) 

603156 CH Equity Hebei Yangyuan Zhihui Beve-a 5.062 12,8 2,9 6,2 4,2 
INDF IJ Equity Indofood Sukses Makmur Tbk P 3.923 12,9 1,6 7,5 0,7 
ULTJ IJ Equity Ultrajaya Milk Ind & Trading 1.098 18,8 3,1 10,0 2,8 

267980 KS Equity Maeil Dairies Co Ltd 616 12,2 2,1 6,3 0,5 
Trung bình theo trọng số  2.675 13,4 2,4 7,1 2,6 

QNS VN Equity  627 11,7 1,9 6,4 1,9 

Nguồn: Bloomberg; CTCK Rồng Việt 

Mảng đường 

Danh mục Công ty 
Vốn hóa 

Chỉ số P/E Chỉ số P/B  EV/EBITDA Chỉ số P/S (triệu USD) 
SBT VN Equity Thanh Thanh Cong-Bien Hoa JSC 542 18,0 1,6 13,0 0,8 

DSM IN Equity Dhampur Sugar Mills Ltd 219 6,0 1,2 6,9 0,5 
DCB IN Equity Dalmia Bharat Sugar & Indust 138 5,5 0,6 7,3 0,5 

AVADHSUG IN Equity Avadh Sugar & Energy Ltd 98 5,7 1,3 6,5 0,3 
DSIL IN Equity Dwarikesh Sugar Indus Ltd 76 5,5 1,1 9,4 0,5 
KBS TB Equity Khonburi Sugar Pcl 73 12,8 0,6 10,6 0,3 
SLS VN Equity Son La Sugar JSC 16 6,6 0,8 8,6 0,5 
KTS VN Equity Kon Tum Sugar JSC 4 10,0 0,6 17,0 0,2 

Trung bình theo trọng số (*)  146 7,1 0,8 6,1 0,4 
QNS VN Equity  627 11,7 1,9 6,4 1,9 

Nguồn: Bloomberg; CTCK Rồng Việt;  

(*) Chiết khấu 40% so với định giá tham chiếu của nhóm công ty cùng ngành đến từ quy mô kinh doanh nhỏ hơn SBT và các công ty mía đường khu vực ASEAN 

Mảng thực phẩm & đồ uống khác (bia, nước, bánh kẹo…) 

Danh mục Công ty 
Vốn hóa 

Chỉ số P/E Chỉ số P/B  EV/EBITDA Chỉ số P/S 
(USD Mn) 

BBC VN Equity Bibica Corp 54 7,4 2,4 4,5 1,0 
SMB VN Equity Sai Gon - Mien Trung Beer JSC 42 9,5 0,9 8,4 0,7 
HAD VN Equity Ha Noi - Hai Duong Beer JSC 3 10,4 1,0 2,6 0,5 
VCF VN Equity Vinacafe Bien Hoa JSC 33 8,4 1,7 6,1 0,9 

Weighted Average  627 11,7 1,9 6,4 1,9 

Nguồn: Bloomberg; CTCK Rồng Việt 
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Tỷ đồng  Tỷ đồng 

KQ HĐKD FY2019 FY2020 FY2021E FY2022F  BẢNG CĐKT FY2019 FY2020 FY2021E FY2022F 

Doanh thu thuần 7.681 6.490 7.538 9.410  Tiền  215 422 1.063 2.154 

Giá vốn 5.224 4.438 5.103 6.512  Đầu tư tài chính ngắn hạn 2.660 2.639 3.000 3.000 

Lãi gộp 2.456 2.051 2.436 2.899  Các khoản phải thu 281 264 316 395 

Chi phí bán hàng 785 654 745 817  Tồn kho 661 844 865 1.104 

Chi phí quản lý 214 234 250 299  Tài sản ngắn hạn khác 24 19 20 21 

Thu nhập tài chính 138 142 165 205  Tài sản cố định hữu hình 4.960 4.719 4.459 4.185 

Chi phí tài chính 77 72 83 95  Tài sản cố định vô hình 23 16 10 6 

Lợi nhuận khác 26 33 20 20  Đầu tư tài chính dài hạn - - - - 

LN/(lỗ) từ LD LK 1.543 1.266 1.543 1.913  Tài sản dài hạn khác 225 227 239 251 

Lợi nhuận trước thuế 251 213 270 344  TỔNG TÀI SẢN 9.048 9.150 9.971 11.115 

Thuế TNDN - - - -  Khoản phải trả ngắn hạn 822 725 889 1.135 

Lợi ích cổ đông thiểu số 1.292 1.053 1.273 1.569  Vay và nợ ngắn hạn 1.665 1.723 1.976 2.241 

Lợi nhuận sau thuế 1.457 1.163 1.441 1.783  Vay và nợ dài hạn - - - - 

EBIT 1.936 1.634 1.917 2.270  Khoản phải trả dài hạn 19 20 21 23 
    %  Quỹ khen thưởng. phúc lợi 66 69 69 69 

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH FY2019 FY2020 FY2021E FY2022F  Quỹ khoa học công nghệ 5 7 7 7 

Tăng trưởng (%)      TỔNG NỢ 2.578 2.545 2.964 3.475 

Doanh thu -4 -16 16 25  Vốn đầu tư  của CSH 3.923 3.923 3.981 3.981 

Lợi nhuận HĐKD 5 -16 17 18  Cổ phiếu quỹ -834 -834 -834 -834 

EBIT 7 -20 24 24  Lợi nhuận giữ lại 2.813 2.910 3.190 3.744 

Lợi nhuận sau thuế 4 -18 21 23  Khoản thu nhập khác - - - - 

Tổng tài sản 13 1 9 11  Quỹ đầu tư phát triển 568 607 670 749 

Vốn chủ sở hữu 21 2 6 9  TỔNG VỐN 6.470 6.605 7.007 7.640 

Khả năng sinh lợi      Lợi ích cổ đông thiểu số - - - - 

LN gộp / Doanh thu 32 32 32 31       

EBITDA/ Doanh thu 25 25 25 24  CHỈ SỐ ĐỊNH GIÁ (*) FY2019 FY2020 FY2021E FY2022F 

EBIT/ Doanh thu 19 18 19 19  EPS (đồng/cp) 4,313 3,463 4,138 5,100 

LNST/ Doanh thu 17 16 17 17  P/E (x)  6.3 7.8 12.5 10.1 

ROA 14 12 13 14  BV (đồng/cp)  21,466 21,915 23,248 25,348 

ROE 22 17 20 23  P/B (x)  1.3 1.2 2.2 2.0 

Hiệu quả hoạt động      DPS (đồng/cp) 3.000 3.000 3.000 3.000 

Vòng quay kh, phải thu 27 25 24 24  Tỷ suất cổ tức (%) 11,1 11,1 7,5 7,5 

Vòng quay HTK 8 5 6 6       

Vòng quay kh, phải trả 6 6 6 6  Mô hình định giá Giá Tỷ trọng Bình quân 

Khả năng thanh toán      FCFE 51,389 50% 25,694 

Hiện hành  2 2 2 2  SoTP 51,570 50% 25,785 

Nhanh 1 1 2 2  Giá mục tiêu (đồng/cp)   51,000 

Cấu trúc tài chính          
Tổng nợ/ Vốn CSH 26 26 28 29      

Vay ngắn hạn / Vốn CSH 26 26 28 29  Lịch sử định giá Giá mục tiêu Khuyến nghị Thời gian 

Vay dài hạn/ Vốn CSH - - - -  06/2021 51.000 MUA 1 năm 

      07/2021 51.000 MUA 1 năm 
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BÁO CÁO CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH  

Báo cáo này được lập nhằm mục đích cung cấp cho nhà đầu tư một góc nhìn về doanh nghiệp và hỗ trợ nhà đầu tư trong việc ra các quyết định đầu tư. Báo cáo 
được lập trên cơ sở phân tích hoạt động của doanh nghiệp, dự phóng kết quả kinh doanh dựa trên những dữ liệu cập nhật nhất nhằm xác định giá trị hợp lý của 
cổ phiếu tại thời điểm phân tích. Chúng tôi đã cố gắng chuyển tải đầy đủ những đánh giá và quan điểm của người phân tích về công ty vào báo cáo này. Nhà đầu 
tư mong muốn tìm hiểu thêm hoặc có ý kiến phản hồi, vui lòng liên lạc với người phân tích hoặc bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. 

Các loại khuyến cáo 

Khuyến Nghị MUA TÍCH LŨY GIẢM TỶ TRỌNG BÁN 

Tổng mức sinh lời bao gồm cổ tức trong 12 tháng >20% 5% đến 20% -20% đến -5% <-20% 

GIỚI THIỆU 

CTCP Chứng Khoán Rồng Việt (viết tắt là VDSC) được thành lập vào năm 2007, được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ chứng khoán gồm: môi giới, tự doanh, 
bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư, lưu ký chứng khoán. VDSC đã mở rộng mạng lưới hoạt động đến các thành phố lớn trên toàn quốc. Với thành 
phần cổ đông chiến lược cũng là đối tác lớn như Eximbank, CTCP Quản Lý Quỹ Việt Long,... cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, VDSC có tiềm lực 
về con người và tài chính để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm – dịch vụ phù hợp và hiệu quả. Đặc biệt, VDSC là một trong số ít các công ty chứng khoán 
đầu tiên quan tâm phát triển đội ngũ phân tích và ưu tiên nhiệm vụ cung cấp các báo cáo phân tích hỗ trợ thông tin hữu ích cho khách hàng. 

Phòng Phân Tích & Tư Vấn Đầu Tư cung cấp các báo cáo về kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán, về chiến lược đầu tư, các báo cáo phân tích ngành, phân tích 
công ty và các bản tin chứng khoán hàng ngày, hàng tuần. 

KHỐI PHÂN TÍCH & TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
Nguyễn Thị Phương Lam 
Head of Research 
lam.ntp@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1313) 

 

Trần Hà Xuân Vũ 
Senior Manager 
vu.thx@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1512) 
• Dầu khí 
• Phân bón 

Phạm Thị Tố Tâm 
Manager 
tam.ptt@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1530) 
• Ngân hàng 
• Bảo hiểm 

Đỗ Thanh Tùng 
Manager 
tung.dt@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1521) 
• Bán lẻ 
• Hàng không 
• Logistics  
• Thị trường 

Đào Phước Toàn 
Manager 
toan.dp@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1518) 
• Thực phẩm & Đồ uống 

Bernard Lapointe 
Senior Consultant 
bernard.lapointe@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 

Phạm Minh Tú 
Analyst 
tu.pm@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1536) 
• Vật liệu xây dựng 
• Dược 

Nguyễn Ngọc Thành 
Analyst 
thanh.nn@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1535) 
• Ngân hàng 
• Bảo hiểm 
• Chứng khoán 

Trần Hoàng Thế Kiệt 
Analyst 
kiet.tht@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1528) 
• BĐS dân dụng 
• Thị trường  

Nguyễn Hồng Loan 
Analyst 
loan.nh@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1531) 
• Dệt may 
• Thủy sản 

Trần Thị Hà My 
Senior Consultant 
my.tth@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006  
• Kinh tế vĩ mô 

Nguyễn Ngọc Thảo 
Analyst 
thao.nn@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1524) 
• Tiện ích công cộng 

 Bùi Huy Hoàng 
Analyst 
hoang.bh@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1514) 
• Ô tô & Phụ tùng 
• Nông dược 
• BĐS khu công nghiệp 

 
 

Trần Thị Ngọc Hà 
Assistant 
ha.ttn@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1526) 

Trần Ngọc Thảo Trang 
Assistant 
trang.tnt@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1522) 
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Bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán chứng khoán cụ thể 
nào. Các quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự khác biệt về mục tiêu, nhu cầu, chiến lược và hoàn cảnh cụ thể của 
từng nhà đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư nên xem báo cáo 
này như một nguồn tham khảo khi đưa ra quyết định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Rong Viet Securities tuyệt 
đối không chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến 
nào của bản báo cáo này. 

Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong báo cáo này đều là quan điểm cá nhân của người phân tích. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người phân tích 
liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong bản cáo cáo này. 

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được Rong Viet Securities thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo 
rằng những thông tin này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối 
mà không cần báo cáo trước. 

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Rong Viet Securities. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp nào mà không có 
sự đồng ý của Rong Viet Securities đều trái luật, Bản quyền thuộc Rong Viet Securities, 2021. 


