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CTCP VĨNH HOÀN  
Tháng 10.2021 

Đánh giá:  Khả quan                                               Giá mục tiêu: 67.000 đồng/cp 
 

 

 

 
 

BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU 12 THÁNG 

 
CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN 

Chỉ tiêu  

(Đvt: tỷ đồng) 

2019 2020 9T/2021 

Tổng tài sản 6.612 7.202 8.112 

Nợ phải trả 1.735 2.026 2.383 

Vốn chủ sở hữu 4.877 5.176 5.729 

Doanh thu thuần 7.867 7.037 6.361 

Lợi nhuận thuần từ 

hoạt động kinh 

doanh 

1.308 821 755 

Lợi nhuận sau thuế 1.179 719 649 

EPS TTM (đ/cp) 6.109 3.923 4.396 

 

THÔNG TIN NIÊM YẾT 
Ngành Thủy sản 

Sàn giao dịch HOSE 

Mã chứng khoán VHC 

Vốn điều lệ 1.833,8  tỷ đồng 

Vốn hóa: 21/10/2021 10.407 tỷ đồng 

Giá hiện tại: 21/10/2021 59.500 đồng 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 
Trương Thị Lệ Khanh 43,5% 

Mitsubishi Corporation 6,6% 

Cổ đông khác 49,9% 

ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ 

- Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) là doanh nghiệp dẫn đầu ngành cá tra tại 

Việt Nam từ 2010 đến nay với 15% thị phần ngành. Công ty có 3 thị trường xuất 

khẩu lớn nhất là Mỹ (41%), Châu Âu (16%) và Trung Quốc (15%). Ngoài ra, những 

nhà phân phối thường xuyên của VHC như Sysco, Gordon Food Service, US Food sẽ 

đưa các mặt hàng tới các siêu thị lớn như Walmart, Target, Trader Joe và Kroger. 

- Công ty Vĩnh Hoàn dần tự chủ về nguồn nguyên liệu. VHC đang xây dựng hệ sinh 

thái hoàn thiện để tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào, tiếp tục mở rộng đầu tư và thâu 

tóm các doanh nghiệp khác. 

- Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 9T/2021 của VHC ấn tượng. Doanh thu 

9T/2021 đạt 6.361 tỷ đồng (+25% yoy), LNST đạt 649 tỷ đồng (+18% yoy). Bên cạnh 

đó, biên lợi nhuận gộp cũng có sự cải thiện đáng kể, 9T/2021 đat 17,5%. Tính đến hết 

Quý 3/2021, VHC đã đạt 74% chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và 93% chỉ tiêu về lợi 

nhuận sau thuế trong năm 2021. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi làn sóng Covid-19 lần thứ 

tư nhưng KQKD Q3/2021 của VHC vẫn khá ấn tượng. KQKD Q4/2021 của VHC dự 

báo tiếp tục khả quan với triển vọng phục hồi xuất khẩu thời kỳ hậu Covid-19. 

- VHC có một nền tảng tài chính lành mạnh. Tỷ lê đòn bẩy của VHC thấp nhất 

ngành. Nợ vay của VHC ở mức 1.536 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay chỉ chiếm 19% trên tổng 

tài sản, nợ phải trả chiếm 29% trên tổng tài sản. Ngoài ra, VHC chi trả cổ tức đều đặn 

từ 15 – 20%.  

- VHC tiếp tục duy trì được lợi thế tại thị trường Mỹ. Theo kết quả chính thức của 

POR16, VHC tiếp tục được hưởng mức thuế chống bán phá giá cá tra vào Mỹ là $0/kg.  

- VHC được hưởng lợi từ hiệp định EVFTA. Hiệp định EVFTA giúp VHC gia tăng 

lợi thế xuất khẩu trong dài hạn: Thuế cơ bản của cá tra phile tươi, ướp lạnh giảm từ 

9% xuống 0%; cá tra phile đông lạnh giảm từ 5,5% xuống còn 0% trong vòng 3 năm.  

- Triển vọng phục hồi sau đại dịch. Nhờ tiêm chủng vaccine diện rộng trên toàn cầu, 

nền kinh tế thế giới sẽ sớm mở cửa và phục hồi, kéo theo nhu cầu cá tra tại thị trường 

Mỹ và Châu Âu tăng theo.  

- VHC có đội ngũ ban lãnh đạo uy tín, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. 

RỦI RO ĐẦU TƯ 

-  Rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào. Trong các tháng qua, các tỉnh ĐBSCL 

thực hiện giãn cách xã hội nên ảnh hưởng tới việc vận chuyển, sau giãn cách thì cá 

trong ao đã quá lứa. Điều này dẫn tới tình trạng thiếu cá tra size chuẩn và đẩy giá cá 

tra nguyên liệu lên cao, dự kiến tình trạng trên có thể kéo dài tới Q2/2022. 

-  Rủi ro chi phí logictics tăng cao. Trong thời gian bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi 

đại dịch, sự thiếu hụt container rỗng để xuất khẩu là vấn đề lớn của các doanh nghiệp 

ngành thủy sản. Việc thiếu hụt này dẫn đến chi phí vận tải và giá dầu tăng mạnh, khiến 

cho chi phí vận tải của ngành thủy sản bị đẩy lên cao, thu hẹp biên lợi nhuận. 

-  Chi phí bán hàng của VHC tăng mạnh trong 9T/2021. Chi phí bán hàng ở mức 

250 tỷ, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước. Rủi ro từ việc chi phí bán hàng bị tăng 

cao sẽ ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của VHC. 

-  Rủi ro cạnh tranh. Nguy cơ thị phần xuất khẩu cá tra sang Mỹ của VHC bị đe dọa 

bởi ANV – doanh nghiệp được hưởng mức thuế suất 0% sau kết quả chính thức 

POR16. 

-  Các rủi ro tỷ giá, rủi ro đại dịch diễn biến phức tạp, rủi ro xung đột lợi ích… 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, mà chúng tôi có thể cập nhật bằng nỗ lực tối đa của mình. Do vậy, báo 

cáo chỉ nhằm mục đích tham khảo và chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của thông tin. Trong thực tế, giao dịch có thể phát sinh tùy theo thỏa 

thuận của các bên mua/bán và chúng tôi không chịu trách nhiệm do việc sử dụng những thông tin trên gây ra hoặc bất kỳ mục đích sử dụng nào liên quan đến báo 

cáo này. 

43,5%

6,6%

49,9%

Cơ cấu cổ đông VHC

Trương Thị Lệ Khanh Mitsubishi Corporation Cổ đông khác


