
TÂM ĐIỂM ĐẦU TƯ: MSN (HSX) 

CÔNG TY  CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN 

ĐIỂM NHẤN CƠ BẢN 

 Quý 1/2020 lần đầu tiên MSN báo lỗ sau thuế kể từ Quý 2/2014, tuy nhiên doanh thu 

vẫn tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ: Theo đó, doanh thu thuần hợp nhất Quý 

1/2020 đạt 17.638 tỷ đồng, tăng trưởng 116,1% so với Quý 1/2019, chủ yếu nhờ vào tăng 

trưởng hai chữ số của Masan Consumer Holding (MCH) và việc hợp nhất VinCommerce 

(VCM). Tuy nhiên, kết thúc Quý 1/2020, công ty báo lỗ thuần sau thuế 216 tỷ đồng so với 

lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân khiến MSN thua 

lỗ cho dù doanh thu tăng vọt là do công ty hợp nhất KQKD của VCM, sau khi sở hữu VCM 

từ Quý 4/2019. Đây là lần đầu tiên MSN báo lỗ thuần sau thuế hợp nhất kể từ Quý 2/2014. 

 Trong năm nay, MCH dự báo là động lực tăng trưởng chính của MSN do tập trung 

hướng đến những nhu cầu tiêu dùng thiết yếu: Theo đó, MCH có thể tiếp tục tăng 

trưởng doanh thu thuần hơn 15%. 

 Quỹ đầu tư tự do GIC (do chính phủ Singapore quản lý) mới mua vào gần 39 triệu cổ 

phiếu MSN:  Như vậy, sau giao dịch nhóm cổ đông GIC đã tăng sở hữu tại MSN từ 

9,7% lên mức 13,03% 

Rủi ro: 

 COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến triển vọng vonfram ngắn hạn: Masan Resources 

(MSR) mua lại nền tảng kinh doanh Vonfram từ H.C.Strack (Đức) sẽ tạo lợi thế cạnh tranh 

trên toàn cầu.Tuy nhiên, sự bùng phát của Covid 19 đang làm ảnh hưởng đến nhu cầu 

Vonfram từ những nơi tiêu thụ cuối vốn có quy mô lớn nhất.  

 Doanh thu từ mảng đồ uống tăng chậm lại: do ảnh hưởng bởi thuế tiêu thụ đặc biệt 

áp dụng cho bia, chính sách khắt khe hơn đối với tiêu thụ đồ uống có cồn và chịu cạnh 
tranh khốc liệt từ các doanh nghiệp cùng ngành. 

 Chi phí lớn cho ngành hàng thịt: Giá heo hơi tăng trong thời gian qua làm giảm biên 

lợi nhuận của mảng kinh doanh thịt và dự báo giá thịt heo trong thời gian tới chưa thể 
giảm ngay.Việc mở rộng quy mô và gia tăng nhận diện thương hiệu MeatDeli trên toàn 
quốc sẽ làm tăng chi phí mảng kinh doanh thịt  

 Khó khăn chưa được cải thiện từ ngành thức ăn chăn nuôi: Doanh thu thức ăn chăn 

nuôi giảm sút trong quý 1/2020 vì tỷ lệ tái đàn heo sau dịch tả lợn Châu Phi vẫn còn thấp. 
Thức ăn thủy sản tiếp tục tăng từ năm 2019, tuy nhiên do hoạt động xuất nhập khẩu chịu 
nhiều rủi ro trong bối cảnh dịch COVID-19, dự kiến nhu cầu thức ăn thủy sản sẽ giảm 
trong Quý 2/2020. 

 Chịu sự cạnh tranh lớn từ mảng chăm sóc cá nhân và gia đình: Quý 1/2020, Masan 

đã thực hiện mua lại đa số cổ phần của CTCP Bột giặt NET (NETCO) Đây là điểm khởi 
đầu chiến lược để Masan xây dựng nền tảng đa dạng hóa các sản phẩm chăm sóc cá 
nhân và gia đình (HPC). Tuy nhiên, thị trường HPC đang bị chi phối bởi các sản phẩm của 
doanh nghiệp nước ngoài với chất lượng và thương hiệu đã được khẳng định. 

 Lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo giảm sút: Hiện tại, MSN đang nắm giữ 20% vốn 

điều lệ ngân hàng Techcombank, với sự bùng phát của dịch bệnh do Corona virus và các 

động thái chính sách từ chính phủ để hỗ trợ các doanh nghiệp cũng có thể ảnh hưởng đến 

lợi nhuận của ngành ngân hàng trong năm nay. 

ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT 

 MSN đã thoát khỏi kênh giảm giá trung hạn, 

và đang trong nhịp điều chỉnh tích lũy sau 

pha hồi phục từ vùng đáy, kháng cự mạnh ở 

MA200 tương ứng với mốc 63.6. 

 Nhà đầu tư có thể canh mua khi về vùng giá 

60.5-61.5 (quanh đường MA20). 

Mã cổ phiếu Ngành SLCP lưu hành Giá (29/05/2020) P/E  P/B  

MSN Sản xuất thực phẩm 1.168.946.447 62.700 15,94 1,73 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Vùng giá mua kỳ vọng: 60.500-61.500 

 

Vùng giá bán kỳ vọng:         67.000 

 

Ngưỡng cut-loss:     57.000           

(đơn vị: đồng/cổ phiếu) 

Thời gian nắm giữ:             3  tháng 

 

Lợi nhuận dự kiến:                11% 

 

 

ĐÁNH GIÁ: TRUNG LẬP 

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. 


