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Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan [MUA, +23.1%] 
(MSN: HOSE) 

   THÔNG TIN CỔ PHIẾU  

Giá cổ phiếu (đồng/cp) 89,500 
Giá mục tiêu (đồng/cp) 110,200 
Tiềm năng tăng/giảm (%) 23.1 
Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 114,600 
Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 73,900 
Tăng/giảm giá 3 tháng (%) 14.9 
Tăng/giảm giá 6 tháng (%) 1.7 
Tăng/giảm giá 12 tháng (%) 1.9 
Giá trị vốn hóa (tỷ đồng) 104,102 
KLGDBQ (SLCP, 3 tháng) 651,519 
SL CP lưu hành (triệu cp) 1,163.1 
Nước ngoài đang sở hữu (%) 40.3 
Giới hạn SH nước ngoài (%) 49.0 
P/E trượt 12 tháng (x) 19.5 
P/E dự phóng 12 tháng (x) 20.8 
 

 TÓM TẮT TÀI CHÍNH 2016A 2017A 2018 2019F 

Doanh thu (tỷ đồng)   43,297.1    37,620.7    38,187.6    46,429.3  
Tăng trưởng (% y/y)           41.4           (13.1)              1.5            21.6  
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)      2,791.4       3,102.7       4,916.5       4,996.2  
Tăng trưởng (% y/y)           88.8            11.1            58.5               1.6  
Biên lợi nhuận ròng (%)              6.4               8.2            12.9            10.8  
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)   20,312.6    20,225.2    34,079.7    38,629.2  
Tổng tài sản (tỷ đồng)   73,039.0    63,528.5    64,578.6    68,411.7  
ROA (%)              5.2               5.3               8.8               8.6  
ROE (%)           15.9            17.8            20.7            15.7  
EPS (đồng)         2,462          2,727          4,561          4,295  
BVPS (đồng)       19,889        12,819        29,299        33,211  
Cổ tức (đồng)                -            3,000                 -            1,000  
P/E (x)           24.7            33.5            17.0            20.8  
EV/EBITDA (x) 11.5 18.6 14.7 N/A 

P/B (x)              4.5               7.0               2.6               3.3  
 

 
 
 

   Nguồn: FiinPro, EVS dự phóng 
  

Tăng trưởng giá so với VN-index 

 

Nguồn: Fiinpro 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị Mua với giá mục 
tiêu 110,200 đồng/cổ phiếu 

 

 

 

 

 

 

 NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ  

• Masan có vị trí thống lĩnh trên thị trường hàng tiêu dùng nội địa (47% thị 
phần đối với mảng hàng nước mắm, nước tương*) cũng như hoạt động 
trong ngành tài nguyên có những bước phát triển vượt bậc. 

• Thị trường hàng tiêu dùng có giá trị 120 tỷ USD tại thời điểm 2017 và tăng 
trung bình 10% mỗi năm giai đoạn 2012 – 2017. Riêng thị trường bia có giá 
trị 6.8 tỷ USD vào cuối 2017 và tăng 300% kể từ 2002**. Tốc độ tăng trưởng 
nhanh nhất là đồ uống, đạt hơn 10% hàng năm. Với lợi thế dẫn đầu, dư địa 
tăng trưởng của Masan trong thị trường hàng tiêu dùng cao. 

• Masan sở hữu mỏ Núi Pháo là mỏ vonfram lớn nhất được xác định, năm 
ngoài Trung Quốc. Đây là tài sản đem lại giá trị tiềm năng rất lớn cho Masan. 

• Masan tham gia vào thị trường thịt tươi từ 2019. Đây là thị trường nội địa 
có giá trị 18.3 tỷ USD, CAGR 3.1%*** và đang được thống lĩnh bởi chợ truyền 
thống với 85% người mua và còn nhiều dư địa để phát triển. 

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ  

• Ngành hàng thức ăn chăn nuôi dự báo sẽ hồi phục trong năm 2019 sau cuộc 
khủng hoảng giá thịt heo. Masan đang hoàn chỉnh mô hình 3F (Feed-Farm-
Food), giúp cho việc nâng cao và bình ổn biên lợi nhuận gộp.  

• Giá vonfram tiếp tục tăng nhờ Trung Quốc hạn chế nguồn cung. Lợi nhuận 
từ mảng tài nguyên dự báo sẽ tích cực trong năm 2019 

• Techcombank tiếp tục là nhân tố đóng góp tích cực vào lợi nhuận hoạt động 
của Masan. 

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO  

• Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh từng phần định giá cổ phiếu MSN. 

• Giá mục tiêu:  MSN được xác định giá hợp lý ở mức 110,200 đồng/cổ phiếu.  

• Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu MSN. 

• Rủi ro chính của MSN đó là biến động giá thịt heo hơi, vonfram và cạnh 
tranh với các đối thủ trong cùng ngành hàng tiêu dùng 
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  I. TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Ngành nghề kinh doanh 

 

 

Cơ cấu cổ đông 

 

Nguồn: Fiin Pro 

 Masan Group (HoSE: MSN) được thành lập cách đây hơn 22 năm và phát 

triển từ một công ty xuất khẩu thực phẩm trở thành một tập đoàn hoạt 

động trong nhiều lĩnh vực như hàng tiêu dùng (Masan Consumer Holdings 

- MCH), thức ăn chăn nuôi (Masan Nutri-Science - MNS), tài nguyên (Masan 

Resources - MSR), tài chính (Techcombank - TCB). Masan tiên phong trong 

việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài và các tập đoàn 

đa quốc gia điển hình là việc bổ nhiệm CEO cho mảng kinh doanh thực phẩm 

năm 2002 đến từ P&G, xây dựng đội ngũ quản lý có kinh nghiệm lâu năm 

từ Unilever Vietnam. Từ năm 2005, TCB thu hút đội ngũ quản lý đến từ 

HSBC và trong năm 2008, một CEO nước ngoài được bổ nhiệm để lãnh đạo 

Masan ở cấp Tập đoàn. 

Tháng 11 năm 2009, Masan Group niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán 

Tp. HCM (HoSE) thông qua việc tái cấu trúc sở hữu các đơn vị trong Tập 

đoàn nằm dưới sự quản lý của một đơn vị thống nhất. MSN bắt tay với các 

đối tác chiến lược như House Foods và các Quỹ PE (KKR, Mt Kellet, TPG 

Growth) để tăng vốn phục vụ cho việc sáp nhập các mảng hoạt động. MSN 

ở cấp Tập đoàn sẽ quản lý và giám sát cấu trúc tài chính, quản trị rủi ro, 

phân bổ vốn và các quyết định M&A cũng như khoản đầu tư liên doanh với 

Techcombank. 

Hiện tại, công ty có lợi ích kinh tế trực tiếp và gián tiếp tại bốn đơn vị kinh 

doanh lớn là Masan Consumer Holdings (85.7%); Masan Nutri-Science 

(82.4%); Masan Tài Nguyên (95.9%); và Techcombank (20.0%), mỗi đơn vị 

tập trung chiến lược trở thành những doanh nghiệp dẫn đầu ngành tại Việt 

Nam trong các ngành dọc riêng biệt như: thực phẩm và hàng tiêu dùng, 

thức ăn chăn nuôi và chăn nuôi; dịch vụ tài chính, và tài nguyên khoáng sản. 

Hiện tại, các đối tác chiến lược và liên doanh chủ chốt của Masan gồm có; 

Boon Rawd-Singha (Thực phẩm tiêu dùng), KKR & Co L.P. (Masan Nutri-

Science) và H.C. Stark (Masan Tài nguyên). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên 2018, Masan 

31.4
%
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Công ty Cổ phần Masan 

 SK Investment

 Ardolis Investment

Hoa Hướng Dương 

 GIC

Nguyễn Hoàng Yến 

 PENM III

 Khác
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100% 

MASAN  
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100% 

PROCONCO 

75.15% 

ANCO 

99.99% 

Saigon Nutri Food   

99.99% 

Cholimex - 32.83% 

VinaCafe Biên Hòa 

68.46% 

Nước khoáng Vĩnh Hảo 

88.56% 

Nước khoáng Quảng Ninh 

85.85% 

Masan Nutri-Farm (N.A) 100% 

MNS Meat Hà Nam 100% 

VISSAN 24.99% 
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Hoạt động M&A  Có thể xem Masan như một Tập đoàn đầu tư, tích cực mở rộng các dòng sản 

phẩm cũng như hoạt động kinh doanh thông qua việc mua bán và sáp nhập 

(M&A). Một số thương vụ tiêu biểu: 

Bảng 1: Một số thương vụ M&A tiêu biểu 
 

Hoạt động M&A 
Giá trị  

(Tỷ 
đồng) 

Ngày Sự kiện nổi bật 
Giá trị  

(Tỷ đồng) 
Ngày 

Mua 54.8% của MSC 2,346.3 08/2009 Niêm yết trên HoSE 17,150.4 11/2009 

Mua 18% của MSC 1,087.5 12/2009 
House foods mua cổ phần 
Masan 

1,565.2 12/2009 

Mua 15.9% của TCB 4,766.3 12/2009 Phát hành ESOP lần đầu 100.0 12/2010 

Mua 65% của Núi Pháo 2,858.3 09/2010 
Mt Kellet mua 20% của 
MR 

USD100Mn 03/2011 

Mua 15% của Núi Pháo 1,199.4 10/2010 KKR mua 14.3% của MSC 5,600.0 
04/2011  

& 01/2013 

Mua 16% của MSC 7,012.0 12/2010 PENM mua 4.9% của MR 841.9 N/A 

Mua 14.5% của TCB* 4,864.4 12/2010 
Boon Rawd mua 14.3% 
của MCH & 33.3% của MB 

USD1.1Bn 12/2009 

Mua lần đầu 51% của VinaCafe 1,097 10/2011 
KKR mua 7.5% của MNS và 
4.9% của MSN 

USD250Mn 12/2009 

Mua kiểm soát ANCO 2,193 06/2016 PENM mua 0.8% của MNS USD16Mn 12/2009 

Chào mua 30% của Vinacafe 2,091 01/2018 
MSN mua 10% cổ phiếu 
quỹ 

6,500.0 12/2017 

      PENM mua 2% của MSN Không công bố 01/2018 

Nguồn: Báo cáo thường niên, Masan 

Hoạt động kinh doanh diễn biến 

khởi sắc kể từ năm 2014 

 Masan đã đạt được mức tăng trưởng hợp lý trong vòng 5 năm trở lại đây và 

bắt đầu tăng tốc kể từ năm 2015. Các hoạt động thương mại tại Masan 

Resources cũng như những hoạt động M&A của Masan Nutri-Science trong 

năm 2010-15 đã làm thay đổi cấu trúc lợi nhuận của MSN. 

Biểu đồ 1: Cơ cấu tài sản 2018  Biểu đồ 2: Cơ cấu nợ phải trả 2018 

   

 

 

 
Nguồn: BCTC, Masan  Nguồn: BCTC, Masan 

Bảng 2: Kết quả kinh doanh qua các năm (Tỷ đồng) 
 

Doanh thu thuần 2015 2016 2017 2018 CAGR 

MCH 13,211.9 13,789.8 13,213.6 17,006.5 8.8% 
MNS 14,053.6 24,422.7 18,690.5 13,977.0 -0.2% 
MSR 2,657.9 4,048.8 5,404.7 6,865.0 37.2% 
Khác 705.0 1,035.8 311.9 339.1  

Tổng cộng 30,628.4 43,297.1 37,620.7 38,187.6 7.6% 

Lợi nhuận gộp 2015 2016 2017 2018 CAGR 

Công ty 
mẹ 2%

MCH 
21%

MNS 
22%MSR 

39%

TCB 
16% Công ty 

mẹ 
37%

MCH 
13%

MNS 
17%

MSR 
33%
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MCH 5,947.7 6,249.8 5,897.0 7,618.4 8.6% 
MNS 2,916.6 5,280.2 3,991.2 2,097.0 -10.4% 
MSR 763.5 1,103.3 1,690.9 2,161.0 41.5% 
Khác 180.8 296.8 52.7 5.0  

Tổng cộng 9,808.6 12,930.1 11,631.8 11,881.4 6.6% 

Kết quả kinh doanh bộ phận 2015 2016 2017 2018 CAGR 

MCH 2,900.7 2,791.1 2,246.0 3,397.5 5.4% 
MNS 782.5 1,937.4 688.6 1,016.0 9.1% 
MSR 84.3 115.4 301.1 810.0 112.6% 
Techcombank 481.0 969.8 2,037.0 1,658.7 51.1% 
Phân bổ GW và chi phí chung -1,721.3 -2,041.2 -1,665.0 -1,260.7  

Lợi nhuận sau thuế 2,527.3 3,772.5 3,607.7 5,621.5 30.5% 
Lợi ích Cổ đông không kiểm soát 1,049.0 981.1 505.0 705.0  

Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 1,478.3 2,791.5 3,102.7 4,916.5 49.3% 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019f 

ROAA 2.2% 3.9% 4.5% 7.7% 8.6% 

ROAE 7.3% 11.8% 15.3% 18.1% 15.7% 
Nguồn: BCTC, Fiinpro, Masan 

  II. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Tập đoàn Masan sở hữu hàng loạt 
thương hiệu hàng tiêu tầm quốc 
gia 

 Qua quá trình phát triển hơn 20 năm, Masan đã trợ thành tập đoàn đa ngành 
hàng đầu tại Việt Nam thông qua phát triển mảng kinh doanh cốt lõi (hàng 
tiêu dùng) và hoạt động M&A trong những lĩnh vực khác như thức ăn chăn 
nuôi, thịt heo, khai thác vonfram và đầu tư vào Techcombank. 

Hình 1: Những đơn vị kinh doanh chính của Tập đoàn 

 

  Masan đã xây dựng hoặc mua một danh mục các thương hiệu thực phẩm tiêu 
dùng đa dạng trong nước kể từ khi công ty thành lập vào giữa năm 90. Các 
thương hiệu cốt lõi của Masan trong lĩnh vực F&B và thức ăn chăn nuôi đều 
đứng đầu, hoặc gần đứng đầu, về nhận diện thương hiệu tại Việt Nam. 

Hình 2: Một số thương hiệu của MSC & MB 
 Hình 3: Một số thương hiệu của MNS và hoạt động 

liên doanh 

 

 

 
Nguồn: Masan  Nguồn: Masan 
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  A. MẢNG THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG 

Hoạt động mảng thực phẩm và đồ 
uống nằm dưới sự điều hành và 
quản lý của Masan Consumer 
Holdings (MCH). MCH quản lý hai 
công ty con là Masan Consumer 
(MSC) và Masan Brewery (MB). 

 

 

Masan Consumer (MSC) là công ty sản phẩm thực phẩm hàng đầu Việt Nam, 
với thị phần số 1 cả nước đối với nước sốt nội địa (chủ yếu là nước mắm, nước 
tương và tương ớt), cà phê hòa tan và vị trí thứ hai ổn định đối với mì ăn liền. 
Thương hiệu sản phẩm của MSC dễ nhận biết, đáng chú ý là nước sốt, mì và 
cà phê thường xuyên được xếp hạng top 3 trên toàn quốc trong một số khảo 
sát ngành FMCG của Kantor World Panel (WPP Group). MSC cũng đã thiết lập 
một trong những mạng lưới phân phối lớn nhất tại Việt Nam với 200 nhà phân 
phối và 160,000 điểm bán hàng vào cuối năm 2018. 

Các công ty con chính của MSC bao gồm VHC và VCF (cả ba đều được giao dịch 
trên sàn UpCOM hoặc HoSE - mặc dù thanh khoản rất hạn chế). Tuy nhiên, số 
liệu của Masan Brewery lại không được công bố cụ thể. 

Vào tháng 12 năm 2017, MSN đã mua 30% VCF với giá trị thanh toán 2,091.3 
tỷ đồng. Định giá VCF ở mức thu nhập 33.4 lần (bao gồm cổ tức trước khi mua 
là 68.000 đồng / cổ phần). Tháng 2, 2018, Masan tiếp tục mua thêm 7.98 triệu 
cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 98.5%. 

Biểu đồ 3: Kết quả kinh doanh Masan Consumer Holdings qua các năm 
 

 

Nguồn: TCBC, Báo cáo tài chính, MCH 
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Biểu đồ 3: Kết quả kinh doanh Masan Consumer Holdings theo từng ngành hàng 
 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019f CAGR  

Gia vị 5,551.0 5,788.0 5,159.0 6,958.0 8,036.7 9.7% 

Thực phẩm tiện lợi 4,005.0 3,621.0 3,585.0 4,636.0 5,540.9 8.5% 

Cà phê 1,850.0 1,816.0 1,532.0 1,708.0 2,042.2 2.5% 

Đồ uống không cồn 970.0 1,643.0 2,045.0 2,789.0 4,143.0 43.8% 

Bia 706.0 1,081.0 314.0 388.0 699.5 -0.2% 

Thịt chế biến 85.0 36.0 220.0 210.0 541.3 58.9% 

Khác 44.9 -195.2 358.6 317.5 320.0  

Doanh thu thuần 13,211.9 13,789.8 13,213.6 17,006.5 21,323.6 12.7% 
Nguồn: BCTC, Masan 

Gia vị, thực phẩm tiện lợi và cà 
phê cung cấp doanh thu ổn định 

 Đối với danh mục gia vị, (chủ yếu là cá, tương ớt), MCH đã định vị lại sản phẩm 
theo đó tập trung vào phân khúc cao cấp nơi MCH tin rằng giá bán sản phẩm 
sẽ tốt hơn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Thị phần phân khúc phần cao cấp đã 
được cải thiện trong năm 2018 đặc biệt là sản phẩm mì cốc cao cấp Kokomi. 

Ra mắt sản phẩm xúc xích cao cấp “Ponnie” vào 4Q18 với kết quả khả quan. 
Trong năm 2019, MSC sẽ tiếp tục tung các sản phẩm thịt chế biến mới để đáp 
ứng nhu cầu và khẩu vị của người tiêu dùng Việt Nam  

Doanh thu từ sản phẩm cao cấp trong ngành hàng thực phẩm tiện lợi tăng 
trưởng khoảng 50% trong năm 2018, đóng góp khoảng 40% doanh thu ngành 
hàng. Nhìn chung, nhóm sản phẩm cốt lõi bao gồm gia vị, thực phẩm tiện lợi 
và cà phê chiếm xấp xỉ 75% doanh thu của MCH. Tiềm năng tăng trưởng mảng 
F&B phụ thuộc rất lớn vào nhóm sản phẩm mới đồ uống không cồn, bia và thịt 
chế biến. 

Bảng 4: Thị phần Masan Consumer  Bảng 5: Thị phần Masan Brewery 
   

Thị phần 2016 2017 2018 2019f 
 

Bia (triệu lít) 2016 2017 2018 2019f 

Gia vị 27.8% 23.3% 26.7% 26.8% 
 

Thị trường 
(triệu lít) 

3,624 3,794 3,976 4,076 

   Nước mắm 
& nước tương 

50.4% 47.0% 48.5% 49.0% 
 

Masan Brewery 0.69% 0.19% 0.22% 0.38% 

Thực phẩm 
tiện lợi 

14.6% 13.9% 14.8% 18.0% 
 

Sản lượng tiêu 
thụ  

24.9 7.1 8.7 10.3 

   Mì ăn liền 14.6% 13.0% 16.3% 18.0% 
 

Giá bán trung 
bình/ 330ml 

14,314 14,659 14,757 14,837 

Thịt chế biến 0.6% 1.0% 2.0% 5.0% 
 

Doanh thu 
Masan Brewery 

1,081 314 388 699.5 

Đồ uống 
không cồn 

1.5% 1.5% 1.8% 3.1% 
      

Nguồn: Masan  Nguồn: Masan 

Biểu đồ 4: Thị trường bia Việt Nam 
 

 

Nguồn: Vietnam Supply Chain, Ipsos BC Analysis 
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Đồ uống không cồn và bia là động 
lực tăng trưởng và doanh thu 
chính 

 MSN xem thị trường đồ uống Việt Nam như một động lực tăng trưởng gia tăng 
và ấp ủ chiến lược đồ uống (bao gồm bia và đồ uống không cồn) trong vài năm 
nay. Ban đầu MSC mua lại VinaCafe vào năm 2011 và sau đó tham gia vào thị 
trường nước khoáng và nước đóng chai thông qua việc mua lại Vĩnh Hảo năm 
2013. Sau đó, năm 2014, MCH mua lại một nhà máy bia địa phương nhỏ (công 
suất 50 triệu lít) tại tỉnh Phú Yên. 

MSC cũng đã liên tục thử nghiệm với đồ uống đóng chai mới, (đặc biệt là nước 
tăng lực pha cà phê Wake-up 247) cũng như nước uống mang hương vị địa 
phương như chanh muối. Doanh thu thuần tăng 36.4% trong năm 2018. Trong 
đó, mặt hàng nước tăng lực đóng vai trò chủ đạo, tăng khoảng 60% YoY: 
thương hiệu nước tăng lực Wake-Up 247 tăng mạnh, với số điểm bán hàng 
tăng từ 75 nghìn điểm cuối năm 2017 lên 160 nghìn điểm vào cuối năm 
2018.MSC có kế hoạch đẩy mạnh hơn nữa trong danh mục nước tăng lực vào 
năm 2019, với việc ra mắt sản phẩm mới để đánh bại thương hiệu Red Bull và 
Sting của Pepsi. 

Đối với mảng bia, thương hiệu Sư tử trắng đã có một khởi đầu mạnh mẽ vào 
năm 2016 (tại khu vực ra mắt Đồng bằng sông Cửu Long) và đạt được 0.6% thị 
phần toàn quốc. Nhưng giai đoạn 2017 - 2018, nỗ lực đẩy mạnh thương hiệu 
không tốt vì ban lãnh đạo cho biết họ đang tập trung vào việc tái định vị danh 
mục đầu tư của MSC. MB đang nỗ lực tăng gấp đôi thị phần của mình ở đồng 
bằng sông Cửu Long bằng việc xây dựng một đội ngũ bán hàng ở kênh hàng 
quán. Chúng tôi ước tính rằng thương hiệu sẽ đạt được thị phần khiêm tốn 
0.38% vào năm 2019, tăng lên 1.0% vào năm 2021 và chiếm 10% doanh thu 
MCH. 

Định giá Masan Consumer 
Holdings 

 Chúng tôi sử dụng phương pháp bội số EV/EBITDA để xác định giá trị của MCH 
trong từng cổ phần MSN 

Bảng 6: Dự phóng kết quả kinh doanh của MCH  
 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019f CAGR  

Doanh thu thuần 13,211.9 13,789.8 13,213.6 17,006.5 21,323.6 12.7% 
Giá vốn hàng bán - MCH 7,264.2 7,539.9 7,181.1 9,388.1 11,662.7 12.6% 
SG&A (MSC) 2,466.8 2,442.3 2,888.9 3,143.0 3,945.5 12.5% 
SG&A (VCF) 728.2 801.4 846.0 895.9 1,145.2 12.0% 
SG&A (MB) 141.2 216.2 300.1 268.1 489.5 36.4% 
EBITDA 3,321.8 3,474.2 2,755.0 4,167.0 4,758.2 9.4% 
Gia vị & Thực phẩm (MSC) 2,973.7 3,014.1 2,518.4 3,493.7 3,807.7 6.4% 
Cà phê (VCF) 348.1 460.1 453.6 561.6 632.5 16.1% 
Bia (MB) N/A N/A -216.9 111.7 318.0  

       

EBITDA/doanh thu thuần 25% 25% 21% 25% 23%  

Gia vị & Thực phẩm (MSC) 28% 27% 23% 25% 23%  

Cà phê (VCF) 13% 17% 21% 24% 20%  

Bia (MB) N/A N/A. -62% 13% 13%   
Nguồn: BCTC, Masan, EVS dự phóng 

Bảng 5: Định giá từng phần MCH  
 

Ngành hàng Số nhân 2019e EBITDA Giá trị doanh nghiệp Tỷ lệ lợi ích Giá trị 

Gia vị & Thực phẩm (MSC) 12.0 3,807.7 45,692.4 85.7% 39,158.4 
Cà phê (VCF) 12.0 632.5 7,590.0 80.3% 6,094.8 
Bia (MB) 10.0 318.0 3,180.0 57.1% 1,815.8 
Nợ thuần     4,503.0 
Giá trị doanh nghiệp 12.0 4,758.2 57,092.0  42,565.9 
Giá trị / 1 CP MSN (Đồng)     36,600 

Nguồn: BCTC, Masan, EVS dự phóng 
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  B. MẢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI VÀ CHĂN NUÔI 

Hoạt động mảng thức ăn chăn nuôi 
và chăn nuôi nằm dưới sự điều 
hành và quản lý của Masan Nutri-
Sciences (MNS). MNS quản lý hai 
công ty con chính là ProConco và 
Anco. 

 

 
Biểu đồ 5: Kết quả kinh doanh MNS qua các năm  Biểu đồ 6: Biến động giá thịt heo hơi 2016 - 2018 

   

 

 

 
Nguồn: TCBC, Báo cáo tài chính, MNS  Nguồn: Masan 

Hướng đi tiếp theo: Chăn nuôi và 
cuối cùng là chế biến và đóng gói 
các sản phẩm thịt ướp lạnh 

 Một số đặc điểm của thị trường thịt chế biến hiện tại tương đồng với thị trường 
nước mắm nhiều năm trước đó là: thị trường không có sản phẩm có thương 
hiệu và phân mảnh. Một thương hiệu địa phương mạnh có thể nhanh chóng 
phát triển thị phần thống trị thông qua việc phát triển một dòng sản phẩm thịt 
uy tín và an toàn. Masan đang xây dựng một trang trại lợn 2.1 nghìn tỷ đồng ở 
tỉnh Nghệ An. Trang trại có công suất 250,000 con lợn mỗi năm, tạo thành một 
quần thể chăn nuôi với 10,000 con lợn nái. 

Công ty con của MNS là ANCO có các cơ sở chế biến thịt và một lò mổ nhỏ. 
Ngoài ra, công ty cũng đã mua 24.9% cổ phần của Vissan (một công ty thịt đóng 
gói thuộc sở hữu Nhà nước) vào năm 2016. Đây là hoạt động liên doanh nhằm 
mở rộng hệ thống phân phối và bán lẻ thịt tươi có thương hiệu trong tương lai 

Thị trường thịt tươi Việt Nam  Tiêu thụ thịt (đặc biệt là thịt lợn) ở Việt Nam rất đáng kể và bên cạnh cá / tôm 
và là nguồn protein chủ yếu cho người dân trong nước. Tiêu thụ thịt lợn ở mức 
29kg / đầu người và thị trường thịt lợn trong nước trị giá 8.6 tỷ USD. Tuy nhiên, 
hầu như toàn bộ thịt Việt Nam được bán ở các chợ truyền thống (chợ ẩm ướt) 
và được giao hàng đến sát kề vào ngày bán. Nguồn cung cũng bị phân mảnh, 
những người nông dân nhỏ lẻ thường chỉ hỗ trợ một vài địa điểm bán. Do đó, 
thị trường cho thịt đóng gói hoặc ướp lạnh là rất nhỏ so với thị trường thịt 
truyền thống. Masan ước tính rằng thị trường thịt chế biến (thịt lợn) chỉ có giá 
trị 207 triệu USD trong năm 2016 (nhỏ hơn 2.5% thị trường thịt lợn 8.6 tỷ USD). 

Masan (MSN)

Masan Nutri-
Science (MNS) 
80.8% / 80.8%

ProConco 75.2% / 
60.7%

AnCo 100% / 80.8%
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Ra mắt thành công thương hiệu 
“MEATDeli” trong 4Q18 

 

 MNS tung nhãn hiệu MEATDeli vào 4Q18, nhằm thỏa mãn nhu cầu chưa được 
đáp ứng của người tiêu dùng cho sản phẩm thịt sạch và an toàn cho sức khỏe. 
Sảm phẩm được chế biến và đóng gói tại tổ hợp chế biến thịt Hà Nam với dây 
chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn BRC – tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về vệ sinh 
an toàn thực phẩm. MEATDeli được bán tại cửa hàng thịt MEATDeli và chuỗi 
siêu thị Vinmart ở Hà Nội. MNS dự kiến sẽ mở rộng kênh phân phối để đạt mục 
tiêu 5% đến 10% thị phần Hà Nội đến cuối năm 2019. 

Bảng 7: Tiêu thụ thịt tươi và dung lượng thị trường ước 
tính (2017) 

 Bảng 8: Dung lượng thị trường thịt chế biến (2017) 

Loại thịt 
Tiêu thụ 

(Kg/người) 

Dung 
lượng 

thị 
trường 
(Tấn) 

Giá/kg 
(USD) 

Giá trị 
thị 

trường 
(Triệu 
USD) 

 Loại thịt 
Giá trị thị 

trường (Tỷ 
đồng) 

Giá trị thị 
trường (USD) 

Heo 29 2,601,000 3.3 8,594  Xúc xích tiệt trùng 1,912.3 84.2 

Gia cầm 13 1,188,000 2.2 2,617  Xúc xích truyền thống 170.0 7.5 

Bò 10 891,000 7.9 7,065  Đồ ăn đóng hộp 1,200.0 52.9 

Cừu 0 9,000 8.8           79  Đồ ăn đông lạnh 690.0 30.4 

Tổng cộng 52 4,689,000  18,355  Giăm bông 330.0 14.5 
Nguồn: Bộ Nông nghiệp, Masan  Chả 410.0 18.1 

    Tổng cộng 4,712.3 207.6 

    Nguồn: Bộ Nông nghiệp, Masan 

Đầu tư mở rộng công suất và sáp 
nhập theo hàng dọc 

 MNS có chiến lược dài hạn là trở thành nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi trong 
nước lớn nhất. Các cơ sở sản xuất của MNS cung cấp đủ công suất (3.2 triệu 
TPA) để đạt được 50% thị phần trong phân khúc lợn và gia cầm. MNS có kế 
hoạch tăng dần công suất để đáp ứng sự tăng trưởng khối lượng bán hàng 
ngành và hướng tới chiến lược bán thịt tươi và ướp lạnh có thương hiệu. Cuối 
cùng, thiết lập hệ thống phân phối bán lẻ thịt tươi tại các trung tâm đô thị lớn 
và song hành với hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam (Bách Hóa Xanh, Coop 
Food, Vinmart…). 

MNS đang lên kế hoạch chi đầu tư từ 1.0 đến 2.1 nghìn tỷ đồng phần lớn chi 
cho phát triển sản xuất thức ăn chăn nuôi và các cơ sở nông nghiệp. Ngoài ra, 
MNS sẽ đầu tư 1,000 tỷ đồng vào lò mổ và hệ thống đóng gói hiện đại, 37 tỷ 
đồng vào hệ thống cửa hàng thịt có thương hiệu tại các trung tâm đô thị lớn. 
Xây dựng tổ hợp chế biến thịt ở phía Bắc tỉnh Hà Nam với công suất chế biến 
1.4 triệu con lợn mỗi năm. Tổng mức đầu tư là 1,000 tỷ và bắt đầu hoạt động 
từ tháng 12/2018. Để hỗ trợ thực hiện, MNS đã thuê chuyên gia tư vấn về phát 
triển trang trại lợn quy mô lớn - Trung Quốc và thuê một CEO có kinh nghiệm 
về kinh doanh bán lẻ thịt và thịt chế biến từ Philippines. 

Bảng 9: Kế hoạch chi đầu tư của MNS (CAPEX: Tỷ đồng)  Bảng 10: Năng lực sản xuất của MNS (Triệu tấn) 
Năm 2017 2018 2019f 2020f  Năng lực sản xuất 2017 2018 2019f 2020f 

Thức ăn chăn nuôi 883.0  135.0 725.4  Thức ăn chăn nuôi 3.16 3.16 3.16 3.96 

Nhà giết mổ  1,060.5    Thức ăn thủy sản 0.22 0.33 0.43 0.43 

Cửa hàng thịt  36.9 136.8 195.0  CAPEX mỗi tấn (Triệu đồng) 

Nông trại 355.2 1,035.1 760.0 760.0  Thức ăn chăn nuôi 0.90    

Tổng cộng 1,238.2 2,132.5 1,031.8 1,680.4  Thức ăn thủy sản 1.35    

Nguồn: MNS  Nguồn: MNS 

Cạnh tranh gay gắt trên thị trường 
thức ăn chăn nuôi 

 Thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam rất cạnh tranh với nhiều đối thủ ngoại 
(CP, Bunge, Charon Pokhand, Cargill, Tập đoàn CJ và New Hope) đều có các cơ 
sở khá lớn trong nước. Ngoài ra, ngành này có mức vốn đầu tư thấp (CAPEX 
trung bình 0.9 triệu đồng / tấn) và nguồn cung cấp thức ăn sẵn có rộng rãi (Soya, 
Corn) với rất nhiều đơn vị kinh doanh địa phương phục vụ nông dân chăn nuôi 
với quy mô nhỏ.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam ước tính rằng 39% sản lượng 
bán hàng của ngành thức ăn chăn nuôi đến từ các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Các 
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Tập đoàn lớn nắm giữ thị phẩn từ 5 đến 20%. Ngoài ra, các Tập đoàn lớn như 
CJ, HAID lên kế hoạch và mở một số nhà máy thức ăn mới trong 2019. 

Bảng 11: Dung lượng thị trường thức ăn chăn nuôi (Triệu 
tấn) 

 Bảng 12: Tổng nhu cầu thức ăn cho lợn (Triệu tấn) 

   
Năm  2016 2017 2018 

 

Năm 2016 2017 2018 

Thức ăn cho lợn 11.1 7.2 7.6 Cao cấp (Cấp 1) 3.8 1.7 1.7 

- Sản xuất công nghiệp 6.3 3.4 3.6 Trung cấp (Cấp 2) 1.6 1.2 1.4 

- Hộ gia đình 4.8 3.8 4 Thấp cấp (Còn lại) 0.9 0.5 0.4 

Gia cầm 3 2.9 2.9 Tổng nhu cầu 6.3 3.4 3.6 

Thủy sản 1.8 1.6 1.4 Nguồn: Bộ Nông nghiệp, Masan 

Tổng cộng 15.9 11.7 11.9 Biểu đồ 7: Thị phần của các đối thủ (2017) 
Nguồn: Bộ Nông nghiệp, Masan 
 

 

Yếu tố Trung Quốc  Việt Nam là nhà cung cấp lợn lớn cho Trung Quốc. Tuy nhiên, vào cuối năm 
2016, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu lợn sống từ Việt Nam, với lý do lo ngại thú 
y về việc sử dụng kháng sinh và các tiêu chuẩn chăn nuôi không được kiểm soát, 
đặc biệt là cung cấp từ các trang trại quy mô nhỏ. Do lệnh cấm nhập khẩu, khối 
lượng bán thức ăn chăn nuôi lợn giảm rất mạnh. Sản lượng bán thức ăn chăn 
nuôi lợn công nghiệp giảm từ 6.3 triệu tấn xuống còn 3.4 triệu tấn trong năm 
2016. 

Các sản phẩm thức ăn chăn nuôi 
và chiến lược chính 

 Sản phẩm thức ăn chăn nuôi chủ chốt của MNS là Bio-Zeem (được sản xuất bởi 
ProConco và ANCO). Bio-zeem chiếm 23% thị phần vào cuối năm 2017, chủ yếu 
dựa vào chiến dịch quảng cáo 2015 - 2017 (nhắm vào các trang trại gia đình quy 
mô nhỏ) và tập trung vào hiệu suất chăn nuôi. Trong cuộc khủng hoảng giá thịt 
heo năm 2017, Bio-zeem xây dựng thương hiệu bằng cách cung cấp tín dụng 
ưu đãi và giảm giá cho nhà cung cấp với các chương trình khách hàng thân thiết 
và giành thêm thị phần khi thị trường hồi phục. Để tăng thị phần, MNS ra mắt 
thương hiệu Bio-zeem Xanh. Sản phẩm này có năng suất (protein) cao hơn 3-
4% và có giá cạnh tranh. MNS tin rằng sự kết hợp giữa thức ăn công nghiệp và 
các sản phẩm trung cấp sẽ giúp MSN chiếm 50% thị trường thức ăn cho lợn, 
Bio-zeem chiếm 30% thị phần thị trường trung cấp. 

Năm 2018, MNS thực hiện chính sách bán hàng mới. Các đại lý sẽ được giảm 
giá 10% cho giá bán cuối cùng cộng thêm 2% bonus. Chủ trương minh bạch về 
giá cả và đại lý sẽ nhận được toàn bộ lợi ích của bất kỳ chương trình khuyến 
mãi nào bị mất trước đây. 

Định giá Masan Nutri-Science  Thị trường thức ăn chăn nuôi phụ thuộc rất lớn vào thị trường tiêu thụ thịt và 
cạnh tranh gay gắt với các hộ cung cấp thức ăn chăn nuôi nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, 
ngành thức ăn chăn nuôi hiện nay đang dư thừa công suất và rào cản gia nhập 
ngành rất thấp nên trong tương lại sẽ không là động lực tăng trưởng chính của 
MNS, thay vào đó sẽ là mảng thịt tươi có thương hiệu và chăn nuôi. Tỷ suất lợi 

Hộ nhỏ lẻ
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nhuận của thịt ướp lạnh/ tươi có biên lợi nhuận gộp cao (35%) so với 15-20% 
đối với thức ăn chăn nuôi.   

Bảng 13: Doanh số bán hàng MCH theo từng dòng sản phẩm 
 

Năm  2015 2016 2017 2018 2019f CAGR 

Sản lượng bán hàng của MNS (Triệu tấn) 1.96 2.53 2.00 2.32 2.52 6.5% 

Lợn 1.05 1.61 1.09 0.59 1.3 5.5% 

Gia cầm 0.51 0.58 0.58 0.35 0.78 11.2% 

Thủy sản 0.3 0.28 0.29 0.36 0.38 6.1% 

Bò và khác 0.1 0.06 0.04 0.05 0.05 -15.9% 

Giá bán trung bình (Đồng/ Kg) 2015 2016 2017 2018 2019f CAGR 

Lợn 11,342 10,738 10,369 10,576 10,788 -1.2% 

Gia cầm 9,886 8,990 8,890 9,068 9,249 -1.7% 

Thủy sản 11,264 10,777 10,834 11,051 11,272 0.0% 

Bò và khác 7,166 7,645 10,954 11,173 11,397 12.3% 

Năm  2015 2016 2017 2018 2019f CAGR 

Doanh thu 14,053.6 24,422.7 18,690.0 13,977.0 17,471.3 5.6% 

Thức ăn chăn nuôi 14,053.6 24,422.7 18,690.0 12,977.0 16,321.3 3.8% 

Chăn nuôi    1,000.0 1,150.0  

EBITDA N/A. 3,023.0 1,915.0 1,313.8 2,991.7 -13.0% 

EBITDA/Doanh thu  N/A. 12.4% 10.2% 9.4% 17.4%   
Nguồn: BCTC, Masan 

  Chúng tôi sử dụng giao dịch của KKR và PENM làm điểm chuẩn định giá MNS 
với bội số 15.0x cho EBITDA dự kiến cho năm 2019 với giả định nợ thuần của 
MNS bằng 0. 

Bảng 14: Định giá từng phần MNS 
 

Năm (Tỷ đồng) Bội số EBITDA 
2019e 

EBITDA 
Giá trị doanh nghiệp 

Tỷ lệ lợi ích 
kinh tế  

Giá trị lợi 
ích kinh tế  

MNS EV  15.0 2,991.7 44,875.5 82.4% 36,259.40 

Giá trị/1 cổ phần MSN (Đồng)         31,200 
Nguồn: MNS, EVS dự phóng 

  C. MẢNG TÀI NGUYÊN 

Hoạt động mảng thực phẩm và đồ 
uống nằm dưới sự điều hành và 
quản lý của Masan Resources 
(UpComp: MSR). MSR hiện tại 
được Masan sở hữu gián tiếp qua 
Masan Horizon Corp. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masan (MSN)

Masan Horizon 
Corp 

99.9%/99.9%

Masan 
Resources (MSR) 
95.99%/95.99%
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  Biểu đồ 8: Kết quả kinh doanh của MSR qua các năm 

   

  

 

   Nguồn: BCTC, MSR 

Chiến lược đối với mỏ Núi Pháo  Việc tham gia đầu tư vào mảng tài nguyên đặc biệt là mỏ Núi Pháo là một lực 
cản đối với ROA và ROE của Masan (chiếm 42% tài sản và 33% nợ của Masan 
2017. Khoản đầu tư này đã chính thức đưa Masan trở thành Tập đoàn hoạt 
động đa ngành. Trong bối cảnh đó, MSR đại diện cho ngành sản xuất công 
nghiệp vonfram mà trước đây vốn chủ yếu tại Trung Quốc. Mỏ Núi Pháo hiện 
đang ở năm thứ tư hoạt động thương mại và đang ở trạng thái ổn định cũng 
như giá vonfram đang theo chiều hướng phục hồi do Trung Quốc hạn chế khai 
thác. Masan có được quyền khai thác mỏ thông qua một quá trình đám phán 
kéo dài và mua theo hình thức hoán đổi cổ phần với những nhóm cổ đông ban 
đầu như Tiberon, Dragon Capital… Tuy không bỏ tiền mặt, nhưng nhưng chi phí 
đầu tư liên quan đến hạ tầng của mỏ và cở sở chế biến lên đến 775 triệu USD. 

MSR kiểm soát một trong những mỏ vonfram được xác định lớn nhất thế giới 
bên ngoài Trung Quốc. Mỏ Núi Pháo có trữ lượng quặng 66.0 triệu tấn với hàm 
lượng WO3 (Vonfram Tri-oxide) trung bình là 0.2%. Ngoài ra, Mỏ Núi Pháo cũng 
chứa trữ lượng đáng kể Fluorit (CaF2 – Ngọc Lục Bảo, Bismuth (một nguyên tố 
kim loại), đồng và một lượng nhỏ vàng. Mỏ này có tuổi thọ ước tính là 16 năm 
và đặc tính địa chất khu vực có tiềm năng cho việc thăm dò và khai thác mở 
rộng. 

Bảng 15: Trữ lượng mỏ Núi Pháo 
 

Trữ lượng mỏ Núi Pháp Nghìn Tấn WO3 (%) CaF2 (%) Bi (%) Cu (%) Au (g/t) 

Trữ lượng chứng minh 24,700 0.26 8.31 0.12 0.25 0.27 
Trữ lượng tiềm năng 41,300 0.17 7.71 0.08 0.17 0.18 
Tổng cộng 66,000 0.21 8 0.1 0.21 0.22 

Nguồn: MSR 

Giá vonfram và các kim loại khác 
đang theo chiều hướng phục hồi 

 Giá vonfram (Giá APT Châu Âu thấp) giảm xuống mức 260-270 USD/mtu so với 
mức 300+ USD/mtu nửa đầu năm 2018. Thị trường vonfram toàn cầu vẫn trong 
tình trạng cung ít hơn cầu, báo hiệu giá sẽ tốt hơn trong năm 2019. Nhu cầu 
vẫn ổn định mặc dù căng thẳng thương mại Trung - Mỹ tiếp tục gia tăng. Masan 
dự đoán giá vonfram trong năm 2019 ở mức 275-300 USD/mtu do cung yếu, 
cầu tăng mạnh và căng thẳng thương mai Trung-Mỹ được giải quyết. 
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  Biểu đồ 9: Giá vonfram 2017 – 2018 
   

  

 

   Nguồn: MSR 

  Giá florit tăng từ 410 USD/tấn trong đầu năm 2018 đến 565 USD/tấn, bù vào 
ảnh hưởng của giá vonfram giảm. 

Hoạt động trong năm 2018  Tỷ lệ thu hồi vonfram đạt mức cao kỷ lục (68% so với 64% năm 2017) nhưng sản 
lượng vonfram giảm do công ty chế biến quặng vonfram có hàm lượng thấp 
trong năm 2018. 

Trong năm 2018, MSR đã mua lại 49% phần góp vốn của H.C. Starck tại Công ty 
TNHH Tinh luyện Vonfram Núi Pháo – H.C. Starck, và nay đổi tên là Công ty TNHH 
Masan Tungsten (MTC). Bước đi này đóng góp quan trọng trong việc nâng cao 
hiệu suất của MSR và kết quả đã được thể hiện trong 4Q18. MTC đang đầu tư 
để nâng công suất nhà máy sản xuất hóa chất công nghiệp vonfram lên 12,000 
tấn. Quy mô này sẽ giúp MTC trở thành một trong những nhà sản xuất hóa chất 
công nghiệp vonfram lớn nhất thế giới. 

Định giá từng phần Masan 
Resources 

 Dự báo doanh thu của MSR sẽ tăng từ 6.9 nghìn tỷ đồng trong năm 2018 lên 
7.5 nghìn tỷ vào năm 2019f, được củng cố bởi giá giữa chu kỳ giả định của chúng 
tôi là USD275 – 300 / tấn đối với Fluorspar và Vonfram (APT), cũng như 6,800 – 
7,900 USD/tấn cho Đồng và Bismuth tương ứng. 

Bảng 16: Dự phóng tài chính Masan Resources 
 

Mỏ Núi Pháo 2017 2018 2019f 2020f 2021f 2022f –  

Trữ lượng chứng minh (triệu tấn) 11,162.0 7,261.0 3,361.0 0.0 0.0 0.0 
Trữ lượng tiềm năng (triệu tấn) 40,500.0 40,500.0 39,960.0 36,059.0 32,158.0 28,257.0 

       

Quặng khai thác (Nghìn tấn) 3,900.8 3,900.8 3,900.8 3,900.8 3,900.8 32,158.1 
Quặng chế biến (Nghìn tấn) 3,888.0 3,804.0 3,888.0 3,888.0 3,888.0 32,052.5 
Sản lượng sản xuất (tấn)       

Vonfram 648,300.0 654,800.0 654,800.0 654,800.0 654,800.0 5,400,057.6 
Fluorspar  231,997.0 231,997.0 231,997.0 231,997.0 231,997.0 1,912,574.3 
Đồng 7,218.0 7,218.0 7,218.0 7,218.0 7,218.0 59,502.3 
Bismuth 2,299.0 2,299.0 2,299.0 2,299.0 2,299.0 18,952.7 
Giá bán trung bình (USD/mtu)       

Vonfram 221.0 275.0 300.0 325.0 325.0 325.0 
Fluorspar  210.0 250.0 275.0 290.0 300.0 300.0 
Đồng 6,000.0 6,800.0 6,800.0 6,800.0 6,800.0 6,800.0 
Bismuth 6,045.0 7,898.0 7,898.0 7,898.0 7,898.0 7,897.9 
Giá thành đơn vị (USD/tấn)       

Vonfram 22,277.8 22,358.9 22,284.3 22,284.3 22,284.3 22,284.3 
Fluorspar  72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5 
Đồng 1,621.5 1,621.5 1,621.5 1,621.5 1,621.5 1,621.5 
Bismuth 3,398.4 3,398.4 3,398.4 3,398.4 3,398.4 3,398.4 
Doanh thu (Tỷ đồng) 5,404.6 6,865.0 7,641.2 8,185.4 8,322.5 68,672.1 
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Vonfram 3,273.7 3,971.6 4,583.5 5,015.1 5,065.3 41,819.9 
Fluorspar  1,114.4 1,340.0 1,488.7 1,585.6 1,656.7 13,657.9 
Đồng 990.6 1,133.9 1,145.3 1,156.7 1,168.3 9,631.3 
Bismuth 317.9 419.5 423.7 427.9 432.2 3,563.1 
Giá vốn hàng bán (Tỷ đồng) -3,713.8 -4,703.6 -4,263.9 -4,295.1 -4,338.0 -35,804.9 
Vonfram -2,882.6 -3,864.1 -3,416.1 -3,438.7 -3,473.1 -28,674.7 
Fluorspar  -384.7 -388.6 -392.5 -396.4 -400.3 -3,300.4 
Đồng -267.7 -270.4 -273.1 -275.8 -278.6 -2,296.6 
Bismuth -178.7 -180.5 -182.3 -184.1 -186.0 -1,533.2 
Lợi nhuận gộp (Tỷ đồng) 1,690.9 2,161.5 3,377.3 3,890.3 3,984.5 32,867.3 
Vonfram 391.0 107.6 1,167.4 1,576.4 1,592.2 13,145.2 
Fluorspar  729.7 951.4 1,096.3 1,189.3 1,256.4 10,357.4 
Đồng 722.9 863.5 872.2 880.9 889.7 7,334.7 
Bismuth 139.2 239.0 241.4 243.8 246.2 2,029.9 
Khấu hao & Phân bổ -1,353.0 -1,399.4 -1,229.2 -1,229.2 -1,229.2 -10,287.0 
SG&A 260.2 231.4 295.1 304.0 310.0 2,790.4 
Chi phí bán hàng 135.3 104.3 153.4 158.0 161.2 1,450.6 
Chi phí quản lý doanh nghiệp 125.0 127.0 141.7 145.9 148.9 1,339.8 
EBITDA 2,783.7 3,329.5 4,311.3 4,815.6 4,903.6 40,363.8 
EBITDA/Doanh thu  51.5% 48.5% 56.4% 58.8% 58.9% 58.8% 

Nguồn: MSR, EVS dự phóng 

Bảng 17: Định giá từng phần MSR 
 

Masan Resources (Tỷ đồng) 2017 2018 2019f 

Giá trị sổ sách 26,364 27,482 N/A 
EBITDA 2,783.7 3,329.5 4,311.3 
Nợ thuần 14,352 15,356 14,356 
Giá trị doanh nghiệp  11,620 14,843 24,748 
Giá trị/ 1 cổ phần MSN (Đồng) 9,990 12,761 21,300 
Bội số EBITDA 9.33 9.07 9.07 

Nguồn: MSR, EVS dự phóng 

  C. MẢNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

Masan đầu tư vào đơn vị liên kết là 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ 
thương Việt Nam (TCB) thông qua 
Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan. 

Tại ngày 01/01/2018, tỷ lệ sở hữu 
là 25.2%.  Tháng 12/2017, TCB bán 
2.4 triệu trái phiếu chuyển đổi (CB) 
tương đương 52.6 triệu cổ phần. 
Giao dịch này được thực hiện tùy 
thuộc vào các điều khoản trong 
hợp đồng. 

Trong năm 2018, TCB bán 172.3 
triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông bên 
ngoài. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của 
MSN giảm còn 20.0% và 1.5% tỷ lệ 
lợi ích kinh tế theo quy định của 
hợp đồng kỳ hạn. 

 

 

 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (HoSE: TCB) là một trong 
những ngân hàng thương mại lớn nhất tại Việt Nam. TCB có mạng lưới hoạt 
động lớn thứ hai trong số các ngân hàng thương mại, với 315 chi nhánh, phòng 
giao dịch và 1,229 ATM tại các khu vực kinh tế và đô thị trọng điểm tại Việt Nam. 

Năm 2018, theo Ngân hàng Nhà nước, tổng tài sản của TCB, chiếm 2.9% tài sản 
ngân hàng tại Việt Nam và 5.2% GDP. Đáng chú ý, các khoản cho vay của TCB đã 
chiếm 2.6% cho vay hệ thống và 3.1% GDP. Tiền gửi tại TCB đã chiếm 2.9% tiền 
gửi hệ thống và 3.9% GDP. 

 
 

Masan (MSN)

Masan Horizon 
Corp 99.9% / 100%

TCB's CB 1.5% / 
1.5%

TCB Equity 20.0% / 
20.0%
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   Biểu đồ 10: Kết quả kinh doanh của MSR qua các năm 

  

 

   Nguồn: BCTC, TCB 

  Masan mua cổ phần TCB bằng hai giao dịch lớn và nhỏ trong thời gian từ năm 
2009 – 2011 với tổng mức đầu tư là 9.6 nghìn tỷ, chiếm 30.4% lợi ích kinh tế 
(trong đó sở hữu 15.9% trực tiếp và 14.5% thông qua trái phiếu chuyển đổi. 
Việc mua đã phát sinh lợi thế thương mại 3.8 triệu USD phân bổ đều từ 2014. 
Giữa năm 2017, Masan đã bán một phần CB với số tiền thu được là 2.9 nghìn 
tỷ (tương đương 48,000 đồng/cổ phần TCB) và lãi 931.6 tỷ. Lợi ích kinh tế của 
MSN xuống còn 25.2% và hiện tại còn 20.0%. 

Khoản đầu tư vào Techcombank 
đóng góp đáng kể vào lợi nhuận 
của Masan 

 Năm 2017, lợi nhuận từ liên doanh với Techcombank là 2.0 nghìn tỷ, chiếm 
49.2% lợi nhuận trước thuế của Masan và năm 2018 là 1.9 nghìn tỷ, chiếm 
30.7% lợi nhuận trước thuế của cả Tập đoàn. 

Định vị chiến lược  Techcombank (TCB) đặt ưu tiên là “cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ 
tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm”. Những 
sản phẩm của Techcombank nhắm đến đối tượng bán lẻ, doanh nghiệp SME và 
khách hàng bán sỉ. Nói tóm gọn, TCB đang định vị mình là nhà cung cấp dịch vụ 
hàng đầu cho nhu cầu tài chính của 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam và 
doanh nghiệp của họ. Trong năm 2018, số lượng sản phẩm trung bình trên mỗi 
khách hàng là 1.5 và TCB có thể tăng số lượng này lên 4 vào năm 2020. 

  Làm thể nào để TCB đưa sản phẩm của mình hướng đến đại chúng nhưng 
không xây dựng mô hình kinh doanh bán lẻ rủi ro cao như những đối thủ (Ví 
dụ: VPBank) 

Về mảng bán lẻ, chiến lược là duy 
trì dịch vụ tách biệt cho những 
khách hàng thượng lưu, khá giả và 
phổ thông. Đối với mảng này, có 
một số điểm đáng lưu ý như sau: 

 
❖ Nhóm khách hàng thượng lưu: là những khách hàng với thu nhập trên 8,000 
USD/năm và TCB hiện tại có 60,000 khách hàng (25% thị phần). TCB cung cấp 
thêm cho họ dịch vụ quản lý tài sản bao gồm liên doanh bảo hiểm với Manulife. 
Mục tiêu dài hạn là chiếm vị thế thống trị đối với mảng này. 

❖ Nhóm khách hàng khá giả: có thu nhập trung bình từ 4,000 – 8,000 
USD/năm. TCB hiện có 200,000 khách hàng và chiếm xấp xỉ 10% thị phần. 
Những khách hàng này là nhân viên ngân hàng, khách hàng doanh nghiệp SME. 
Chiến lược thâm nhập sản phẩm đối với đối tượng khách hàng này là giải pháp 
“win-win” cho cả doanh nghiệp và nhân viên của họ với vị thế là người trung 
gian với các sản phẩm như: vay mua nhà, mua xe hơi, thẻ tín dụng, gửi tiết kiệm 
và bảo hiểm. Mục tiêu là đạt được thị phần 25% vào năm 2020. 

❖ Nhóm khách hàng phổ thông: thu nhập dưới 4,000 USD/năm với mức độ 
phân tán địa lý rộng và mức chi tiêu thấp. Với nhóm khách hàng này, TCB sẽ 
nâng cấp hệ thống giao dịch và hệ thống PoS nhầm phục vụ tốt hơn. Hợp tác 
với những doanh nghiệp hàng tiêu dùng (điện thoại di động, thực phẩm, 
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điện…). TCB hiện tại có 1.3 triệu khách hàng và muốn nâng số lượng này lên gấp 
2-3 lần vào năm 2022. 

   Biểu đồ 11: Nợ của hộ gia đình so với GDP (2018) 

  

 

   Nguồn: SBV, IMF, OEIC 

  Cơ hội trong phân khúc bán lẻ của ngân hàng Việt Nam vẫn còn rất lớn, nợ hộ 
gia đình hiện tại trên GDP là 23% thấp hơn đáng kể so với Trung Quốc và Thái 
Lan. 

Về mảng doanh nghiệp và SME, 
chiến lược bao gồm: 

 
❖ Chuỗi giá trị: TCB không chỉ cung cấp tín dụng và nguồn cung tiền gửi từ 
doanh nghiệp mà còn phục vụ cho toàn bộ chuỗi giá trị hoạt động của doanh 
nghiệp như các dịch vụ và L/C, xuất nhập khẩu. Sử dụng nền tảng giao dịch hiện 
có phục vụ khách hàng công tác quản trị dòng tiền và thanh toán. 

❖ Hệ thống bán lẻ trái phiếu độc quyền: năm 2018, TCB đạt 81.71% thị phần 
trên thị trường trái phiếu trong khi đối thủ số 2 là Ngân hàng Vietcombank chỉ 
chiếm 3.79% thị phần. TCB thành công trong việc sử dụng trái phiếu là kênh hỗ 
trợ vốn cho doanh nghiệp trong khi mức rủi ro là khá thấp. Đây cũng là cấu phần 
đáng kể trong thu nhập từ dịch vụ của TCB. 

Bảng 18: Dự phóng kết quả tài chính Techcombank 
 

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2016 2017 
Thay đổi 

(%) 
2018 

Thay đổi 
(%) 

2019f 
Thay đổi 

(%) 

Tiền, vàng bạc, đá quý 5,491 6,662 21% 13,162 10% 18,428 40% 

Tiền gửi và cho vay TCTD khác 21,599 30,117 39% 35,616 8% 41,129 15% 

Đầu tư chứng khoán 54,296 58,347 7% 94,097 10% 71,884 -24% 

Tổng cho vay 142,616 160,849 13% 159,942 18% 226,878 42% 

Dự phòng cho vay -1,495 -1,885  -2,385  -3,370  

Cho vay thuần 141,121 158,964 13% 157,557 18% 223,507 42% 

Tài sản khác 12,857 15,301 19% 20,618 8% 17,847 -13% 

TỔNG TÀI SẢN 235,363 269,392 14% 321,049 14% 372,795 16% 

TỔNG NGUỒN VỐN 235,363 269,392  321,049  372,795 16% 

Tiền gửi và vay TCTD khác 24,886 46,324 86% 36,426 20% 63,927 76% 

Tiền gửi của khách hàng 173,449 170,971 -1% 201,471 10% 216,278 7% 

Phát hành giấy tờ có giá 11,070 17,640 68% 13,488 3% 19,775 47% 

Vốn chủ sở hữu 19,586 26,931 37% 51,783 39% 61,533 19% 

Nợ phải trả khác 6,372 7,526 2% 17,882 11% 11,282 -37% 

KẾT QUẢ KINH DOANH 2016 2017 
Thay đổi 

(%) 
2018 

Thay đổi 
(%) 

2019f 
Thay đổi 

(%) 

Thu nhập lãi thuần 8,142 8,930 10% 11,127 25% 13,666 23% 

Hoạt động dịch vụ 1,956 3,812 95% 3,536 -7% 3,719 5% 

Kinh doanh ngoại hối 240 279 16% 234 -16% 331 42% 

Mua bán chứng khoán 606 1,252 107% 925 -26% 1,003 8% 

Thu nhập khác 974 1,715 76% 1,634 -5% 766 -53% 

Tổng thu nhập hoạt động 11,918 15,988 34% 17,455 9% 19,485 12% 
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Tổng chi phí hoạt động -4,261 -4,698 10% -5,843 24% -6,040 3% 

Lãi từ hoạt động kinh doanh 7,657 11,290 47% 11,613 3% 13,445 16% 

Dự phòng rủi ro tín dụng -3,661 -3,609 -1% -1,846 -49% -2,067 12% 

Hoạt động góp vốn, mua cổ phần 0.5 356  895 152% 19 -98% 

Lợi nhuận trước thuế 3,997 8,036 101% 10,661 33% 11,397 7% 

Thuế TNDN -847.79 -1,591 88% -2,187 37% -2,259 3% 

% Thuế suất 21% 20%  21%  20%  

Lợi nhuận sau thuế 3,149 6,446 105% 8,474 31% 9,138 8% 

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0.0 0.0 0% -11 0% -77 586% 

Cổ đông của Công ty mẹ 3,149 6,446 102% 8,463 31% 9,061 27% 

BVPS* 5,601 7,702 29% 14,809 39% 17,598 22% 

EPS* 1,351 2,765 90% 3,630 10% 7,774 27% 

Hệ số sinh lời        

ROAA 1.5% 2.6%  2.9%  2.7%  

ROAE 17.8% 27.9%  21.5%  21.9%  

Chi phí trên nhân viên (Triệu 
đồng/năm) 

297 296  295  300  

Nợ xấu/Tổng dư nợ 3.1% 3.1%  1.8%  2.7%  

Tỷ lệ trích lập dự phòng 2.6% 2.2%  1.4%  1.0%  

Tỷ lệ an toàn vốn CAR (1) 13.1% 13.8%   14.6%   15.2%   

(*) Số liệu điều chỉnh cho cổ phiếu phát hành thêm trong năm 2018     
Nguồn: TCB, EVS dự phóng 

Định giá từng phần Techcombank  Chúng tôi sử dụng phương pháp P/B để định giá cổ phiếu TCB. P/B ngành ngân 
hàng hiện nay đang ở mức 2.32. Để thận trọng chúng tôi lựa chọn mức 2.0, theo 
đó cổ phiếu TCB được được định giá ở mức 35,200 đồng/cổ phần TCB. Vốn hóa 
của Ngân hàng Techcombank sẽ ở mức 123,080 tỷ đồng. Với việc Masan nắm 
lợi ích kinh tế 20% trong TCB, đóng góp giá trị của TCB trên mỗi cổ phần Masan 
là 21,200 đồng/ cổ phần Masan. 

  Bảng 19: Định giá từng phần Techcombank 

   

 Techcombank 2016 2017 2018 2019f 

 Giá trị sổ sách 5,601 7,702 14,809 17,598 

 Định giá cổ phần TCB N/A N/A 25,850 35,200 

 Giá trị/ 1 cổ phần MSN N/A N/A 15,600 21,200 

 P/B N/A N/A 1.7 2.0 
  Nguồn: TCB, EVS dự phóng 

 

  Biểu đồ 12: Doanh thu qua các năm  

Năm 2018, Masan đạt doanh thu 

thuần 38,188 tỷ đồng, tăng 1.5% so 

với năm 2017. Nếu không bao gồm 

doanh thu của MNS, doanh thu 

thuần hợp nhất tăng 27.9% so với 

năm 2017. Trong đó: Doanh thu 

MCH tăng 28.2%, doanh thu MSR 

tăng 27.0% do tăng trưởng doanh 

thu và cải thiện hiệu quả sản xuất, 

doanh thu MNS giảm 25.2% do hộ 

chăn nuôi heo tái đàn chậm hơn dự 

kiến. Tuy nhiên doanh thu 4Q18 

tăng 17% so với 3Q18 - đây là dấu 

hiệu cho sự phục hồi hai chữ số của 

thị trường cám heo trong năm 2019 

  

 

  Nguồn: MSN 
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   Biểu đồ 13: Biên lợi nhuận gộp và tỷ lệ SG&A/doanh thu 

Biên lợi nhuận gộp được duy trì ổn 

định ở mức 30 – 32% do trong cơ 

cấu doanh thu của MSN ngành hàng 

tiêu dùng và thức ăn chăn nuôi 

chiếm trên 80%. Đặc thù ngành 

hàng này có chi phí đầu tư dây 

chuyền sản xuất lớn, chi phí nguyên 

vật liệu đầu vào có giá ổn định do 

đó hầu như biên lợi nhuận gộp 

được giữ ổn định qua các năm. 

Masan xây dựng chiến lược 

marketing tập trung vào đầu tư xây 

dựng thương hiệu thay vì chiết 

khấu và khuyến mãi như phần lớn 

các doanh nghiệp kinh doanh hàng 

tiêu dùng nhanh khác. Masan quản 

lý chặt chẽ chi phí quản lý doanh 

nghiệp nhờ đó tỷ lệ SG & A được 

duy trì ở mức 20 – 25% 

  

 

 
  Nguồn: MSN 

   Biểu đồ 14: Lợi nhuận sau thuế qua các năm 

Tương tự biến động của doanh thu, 

lợi nhuận sau thuế của MSN tăng 

trưởng mạnh trong 2 năm 2015 – 

2016 trước khi giảm tốc trong năm 

2017 do biến động của giá thịt lợn 

làm suy giảm nhu cầu thức ăn chăn 

nuôi. 

Sự phục hồi của giá thịt lợn giai 

đoạn 2017 – 2018 cùng với khoản 

lãi từ đầu tư vào TCB đã giúp lợi 

nhuận của MSN tăng trưởng trở lại. 

Bên cạnh đó, các mặt hàng gia vị và 

thực phẩm tiện lợi có sự tăng 

trưởng vượt bậc trong năm 2018.  

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của 

MSN năm 2018 ở mức 5,622 tỷ 

đồng tương ứng với mức tăng 

trưởng 58.4% 
 

  

 
 

  Nguồn: MSN 

  III. ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ 

Việt Nam là một thị trường hàng 
tiêu dùng lớn và đang phát triển 
nhanh. 

 
Masan hoạt động trong thị trường hàng tiêu dùng có giá trị 120 tỷ USD tại 
thời điểm 2017 trong đó riêng thị trường tiêu thụ bia có giá trị 8.6 tỷ USD. Cả 
hai thị trường này đều đang phát triển nhanh chóng với sản phẩm có tốc độ 
tăng trưởng nhanh nhất là đồ uống, đạt hơn 20% hàng năm. 

Đồ uống không cồn và bia là động 
lực tăng trưởng doanh thu chính 
trong những năm tới 

 
Masan đã hướng đến thị trường đồ uống trong nước như một động lực tăng 
trưởng gia tăng và đã ấp ủ một chiến lược đối với ngành đồ uống (cả đồ ướng 
có cồn và không cồn) trong vài năm nay. Masan ban đầu mua lại VinaCafe vào 
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năm 2011 và sau đó tham gia vào thị trường nước khoáng và nước đóng chai 
thông qua việc mua lại Vĩnh Hảo năm 2013. Sau đó, năm 2014 Masan đã mua 
lại một nhà máy bia địa phương nhỏ (công suất 50 triệu lít) tại tỉnh Phú Yên. 
Đây cũng là ngành hàng có tốc độ tăng trưởng doanh thu cao nhất trong cơ 
cấu sản phẩm hàng tiêu dùng của Masan. 

Định hướng phát triển những sản 
phẩm cao cấp trong nhóm hàng 
thực phẩm tiện dụng 

 
Masan tung ra thị trường những sản phẩm cao cấp mới, có biên lợi nhuận cao 
hơn như nước mắm “Nam Ngư Phú Quốc”, “Nam Ngư Nhãn Vàng”, “Chin-su 
Mặn Mà”, “Mì Omachi và cây thịt” giúp tăng thị phần. 

Thâm nhập vào ngành hàng thịt 
tươi sống 

 
Thị trường thịt tươi nội địa có giá trị 18 tỷ USD với mức tiêu thụ thịt heo 
29kg/người/năm và hiện nay đang được thống lĩnh bởi các chợ truyền thống. 
Việt gia nhập thị trường thịt tươi sống có thương hiệu là thách thức đối với 
MSN nhưng nếu thành công đồng nghĩa với nguồn doanh thu và lợi nhuận 
trong dài hạn đối với Masan trong đó hệ thống phân phối đóng vai trò quyết 
định. 

Giá Vonfram phục hồi giai đoạn 
2018 – 2020 

 
Mỏ Núi Pháo là mỏ vonfram lớn nhất được xác định, năm ngoài Trung Quốc. 
Đây là tài sản chiến lược không chỉ với Masan mà đối với cả Việt Nam. Mỏ 
hiện đang trong năm thứ 3 hoạt động thương mại và có sản lượng khai thác 
ổn định. Với sự phục hồi gần đây của giá vonfram thế giới, Ban lãnh đạo 
Masan cho rằng có rất nhiều cơ hội để tìm kiếm lợi nhuận từ mỏ Núi Pháo với 
trữ lượng được chứng minh là 24.7 triệu tấn và trữ lượng tiềm năng là 41.3 
triệu tấn, thời gian khai thác dự kiến là 16 năm. 

Techcombank (TCB) hiện là nhân 
đóng góp đáng kể cho kết quả 
hoạt động kinh doanh của Masan 

 
Techcombank đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của Masan. Năm 2017, lãi từ 
khoản đầu tư vào Techcombank chiếm tới nghìn tỷ (49.2% lợi nhuận trước 
thuế). Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng TCB sẽ vẫn là một yếu đóng góp lớn 
và đại diện cho phần lớn lợi nhuận và cổ tức liên kết Masan nhận được. 

  IV. RỦI RO ĐẦU TƯ 

Biến động giá thịt heo hơi và 
vonfram  

Giá thịt heo hơi sẽ ảnh hưởng đến việc gây đàn và nhu cầu thức ăn gia súc 
cũng như giá Vonfram biến động sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của 
MSR. 

Đối với ngành hàng tiêu dùng: 
cạnh tranh khốc liệt với các tập 
đoàn đa quốc gia trong ở mảng 
bia và nước giải khát 

 

Cạnh tranh trên thị trường hàng tiêu dùng ngày càng trở nên khốc liệt hơn 
theo thời gian. Trong mảng mì ăn liền, VinaAcecook, Asia Foods và VIFON là 
những đối thủ chính. Ở mảng cà phê, Nescafe, Trung Nguyên, Super Group và 
Food Emprire chiếm thị phần lớn. Ở mảng đồ uống không cồn, Nestlé, 
PepsiCo, Coca-Cola, Suntory, Tân Hiệp Phát và Vinamilk thống trị trong những 
mảng hàng nước tinh khiết, trà gói, nước ép và đồ uống có ga. Trong mảng 
bia, Masan đối mặt với hai đối thủ mạnh là Bia Sài Gòn (Sabeco) và Heineken 
và kết quả kinh doanh mảng bia trong năm 2018 không tốt như kỳ vọng. 

Đối với ngành hàng thức ăn chăn 
nuôi: cạnh tranh làm giảm biên 
lợi nhuận và mức tăng trưởng lợi 
nhuận 

 

Hiện tại Masan đã có kế hoạch mở rộng hoạt động sang ngành hàng thịt mát 
tuy nhiên phần lớn doanh thu vẫn đến từ thức ăn chăn nuôi. Đây là mảng kinh 
doanh có mức độ cạnh tranh trong ngành cao và doanh số đang có chiều 
hướng giảm, sau lệnh cấm của Trung Quốc đối với thịt heo nhập khẩu từ Việt 
Nam. Thêm vào đó, những đối thủ nhỏ lẻ đang ngày càng tăng công suất sản 
xuất và cạnh tranh mạnh mẽ về giá. Ngoài ra, yếu tố rủi ro chính với doanh 
thu mảng thức ăn chăn nuôi là dịch bệnh heo bùng phát và với mảng thịt là 
độ phủ của kênh phân phối. 

Rủi ro đầu tư phân tán 

 

Giai đoạn 2017 – 2018, mảng kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn đã có phần 
chững lại đặc biệt là 2017, mặc dù riêng Masan Resources tăng trưởng nhờ 
giá vonfram cải thiện không đủ kéo cả Tập đoàn. Về kế hoạch mở rộng lĩnh 
vực đầu tư sang các sản phẩm gia dụng chăm sóc cá nhân, thậm chí đang 
nghiên cứu ngành dược phẩm. Chiến lược của Masan là M&A, tức nhắm vào 
đối tác có công nghệ để nhanh chóng dấn thân vào ngành hàng mới. Đây là 
những lĩnh vực đặc thù và có sức ép cạnh tranh tương đối lớn. Việc tham gia 
lĩnh vực mới tiềm ẩn rủi ro thua lỗ cho MSN nếu không đi đúng hướng. 
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  V. ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ 

  1. Triển vọng kết quả kinh doanh 2018 - 2019 

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của 
Masan năm 2018 đạt 4,916 tỷ đồng 
(+58.5% YoY)  

 Trong năm 2018, doanh thu thuần của Masan đạt 38,188 tỷ đồng (+1.5% YoY).. 

LNST của công ty mẹ đạt 4,916 tỷ đồng (+58.5% YoY), EPS 2018 đạt 4,561 

đồng/cp. 

Năm 2019 dự kiến doanh thu đạt 
46,429 tỷ đồng (+21.6% YoY) và 
LNST Công ty mẹ đạt 4,996 tỷ đồng 
(+1.6% YoY) 

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

Masan dự kiến lần lượt đạt 46,429 tỷ đồng và 4,996 tỷ đồng, lần lượt tăng 

21.6% YoY và 1.6% YoY. Với các giả định như sau: 

Doanh thu MCH tăng 25.4% YoY, ngành hàng gia vị và thực phẩm tăng trưởng 

mạnh do đóng góp của các sản phẩm cao cấp. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 

khoảng 25% tương ứng với mức tăng doanh thu. 

Doanh thu MNS kỳ vọng tăng từ 25% YoY, với doanh thu mảng thức ăn chăn 

nuôi tăng từ 25.8%. Mảng thịt kỳ vọng sẽ đóng góp 5% đến 10% doanh thu 

thuần của MNS với mức tăng trưởng 15%. Lợi nhuận dự kiến giảm do những 

khoản đầu tư lớn cho mảng thịt 

Doanh thu thuần của MSR tăng 7.1% YoY do sản lượng bán tăng, giá vonfram 

và flourit phục hồi. Những yếu tố chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh bao 

gồm giá vonfram và giá thực hiện của đồng. 

Công ty dự kiến lãi vay giảm khoảng 1,000 tỷ đồng trong năm 2019, do MSN đã 

trả khoảng 12,500 tỷ nợ gốc trong 4Q18. 

  2. Định giá và Khuyến nghị 
   

  Bảng 20: Định giá từng phần Masan 

   

Đóng góp vào giá trị doanh nghiệp 
theo từng mảng hoạt động 
 
 
 
 
 
 
 

 Công ty Định giá (Tỷ đồng)  Lợi ích kinh tế Giá trị/ 1 CP MSN 

MCH 48,052 85.7% 36,600 

MSR 24,748 95.99% 21,200 

MNS 44,876 80.8% 31,200 

TCB 123,080 20.0% 21,200 

Số lượng cổ phiếu (triệu cổ phiếu) 1.163 

Giá hợp lý (đồng/ cổ phiếu) 110,200 
  Nguồn: MSN, EVS dự phóng 

Khuyến nghị MUA đối với cổ 
phiếu Masan giá mục tiêu 110,200 
đồng/cổ phiếu 
 
 
 

 Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá trị tài sản ròng để định giá cổ phiếu 

MSN. Giá mục tiêu của Masan được xác định hợp lý ở mức 110,200 đồng/cổ 

phiếu tương ứng với P/E dự phóng cho năm 2019 là 20.8 lần.  

Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu MSN với tiềm năng tăng giá 23.1% với 

thời hạn đầu tư 1 năm. 
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Báo cáo Kết quả HĐKD     Bảng cân đối kế toán    

(Tỷ VNĐ) 2016 2017 2018  (Tỷ VNĐ) 2016 2017 2018 

Doanh số thuần 43,297 37,621 38,188  TÀI SẢN NGẮN HẠN 22,876 15,145 12,500 
Giá vốn hàng bán -30,367 -25,989 -26,306  Tiền và tương đương tiền 13,149 7,417 4,586 
Lãi gộp 12,930 11,632 11,881  Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 1,771 640 376 
Thu nhập tài chính 769 1,405 1,902  Các khoản phải thu 2,277 2,247 2,413 
Chi phí tài chính -3,291 -3,696 -3,091  Hàng tồn kho, ròng 5,390 4,333 4,333 
Trong đó: Chi phí lãi vay -3,112 -3,435 -2,668  TÀI SẢN DÀI HẠN 50,163 48,384 52,079 
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh 980 2,044 1,914  Phải thu dài hạn 1,817 1,454 1,377 
Chi phí bán hàng -4,971 -5,291 -4,314  Tài sản cố định 29,821 29,830 29,204 
Chi phí quản lý doanh nghiệp -1,936 -1,912 -2,015  Tài sản dở dang dài hạn 2,356 1,838 2,171 
Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh 
doanh 

4,481 4,182 6,277  TỔNG CỘNG TÀI SẢN 73,039 63,529 64,579 

Thu nhập khác, ròng -35 -43 -33  NỢ PHẢI TRẢ 52,726 43,303 30,499 
Lợi nhuận trước thuế 4,446 4,139 6,244  Nợ ngắn hạn 17,898 15,533 15,796 
Chi phí thuế TNDN -674 -531 -622  Phải trả người bán 2,427 2,105 2,669 
Lợi nhuận sau thuế 3,773 3,608 5,622  Người mua trả tiền trước 87 241 335 
Lợi ích của Cổ đông KKS 981 505 705  Vay ngắn hạn 8,618 9,166 9,244 
Cổ đông Công ty mẹ 2,791 3,103 4,917  Nợ dài hạn 34,828 27,770 14,703 
     Phải trả nhà cung cấp dài hạn 88 79 36 
Chỉ số hoạt động     Vay dài hạn 32,472 25,630 12,752 
 2016 2017 2018  VỐN CHỦ SỞ HỮU 20,313 20,225 34,080 

Tỷ suất lợi nhuận gộp 29.9% 30.9% 31.1%  Vốn góp 7,681 11,574 11,632 
Tỷ suất EBITDA 19.4% 18.7% 21.6%  Thặng dư vốn cổ phần 10,650 6,856 11,084 
Tỷ suất EBIT 13.9% 11.8% 14.5%  Lãi chưa phân phối 7,016 12,350 16,193 
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế % 10.3% 11.0% 16.4%  Lợi ích cổ đông không kiểm soát 5,036 5,388 4,593 
Tỷ suất lãi hoạt động KD 10.4% 11.1% 16.4%  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 73,039 63,529 64,579 

Tỷ suất lợi nhuận thuần 8.7% 9.6% 14.7%      

     Chỉ số chính    

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ      2016 2017 2018 

Gián tiếp - Tỷ VNĐ 2016 2017 2018  Chỉ số định giá    

Lãi trước thuế 4,446 4,139 6,244  P/E 24.7 33.5 17.0 
Khấu hao TSCĐ 2,379 2,611 2,705  P/E pha loãng 24.7 33.5 17.0 
Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư -1,666 -3,386 -3,739  P/B 4.5 7.0 2.6 
Chi phí lãi vay 3,112 3,549 2,888  P/S 1.6 2.8 2.7 
Lãi/(lỗ) trước thay đổi VLĐ 8,420 7,072 8,230  P/Tangible Book 5.0 7.3 3.6 
(Tăng)/giảm các khoản phải thu 224 -311 -734  P/Cash Flow 16.7 37.5 23.8 
(Tăng)/giảm hàng tồn kho -1,026 1,032 -77  EV/EBITDA 11.5 18.6 14.7 
Tăng/(giảm) các khoản phải trả 474 -1,032 610  EV/EBIT 16.1 29.6 21.9 
(Tăng)/giảm chi phí trả trước -106 -28 -86  Hiệu quả quản lý    

LCTT từ sản xuất kinh doanh 4,119 2,766 4,391  ROE% 11.8 15.3 18.1 
Tiền mua TSCĐ và tài sản dài 
hạn  

-2,921 -2,111 -2,638  ROA% 3.9 4.5 7.7 

Tiền thu thanh lý tài sản cố định 13 11 10  ROIC% 9.8 8.1 9.9 
Tiền cho vay, mua công cụ nợ -94,467 -5,348 -1,659  Cấu trúc tài chính    

Thu từ phát hành công cụ nợ 101,946 6,752 2,014  Tỷ suất thanh toán tiền mặt 0.7 0.5 0.3 
Đầu tư vào các doanh nghiệp  -25,071 -522 -2,309  Tỷ suất thanh toán nhanh 0.9 0.6 0.4 
Tiền thu từ bán các khoản đầu 
tư 

219 3,875 380  Tỷ suất thanh toán hiện thời 1.3 1.0 0.8 

Cổ tức và tiền lãi nhận được 1,117 477 336  Vốn vay dài hạn/Vốn CSH 1.6 1.3 0.4 
LCTT từ hoạt động đầu tư -19,165 3,134 -3,867  Vay dài hạn/Tổng Tài sản 0.4 0.4 0.2 
Tiền thu phát hành CP và vốn 
góp 

15,580 3,513 10,928  Vay ngắn hạn/Vốn CSH 2.0 1.7 0.7 

Mua lại, trả lại cổ phiếu -908 -5,877 0  Vay ngắn hạn/Tổng Tài sản 0.6 0.6 0.3 
Tiền thu được các khoản đi vay 29,017 24,017 23,643  Nợ ngắn hạn/Vốn CSH 0.9 0.8 0.5 
Tiển trả các khoản đi vay -23,626 -30,558 -36,615  Nợ ngắn hạn/Tổng Tài sản 0.3 0.2 0.2 
Trả vốn gốc thuê tài chính -14 -16 -9  Tổng công nợ/Vốn CSH 2.6 2.1 0.9 
Cổ tức đã trả -177 -2,713 -1,304  Tổng công nợ/Tổng Tài sản 0.7 0.7 0.5 
LCTT từ hoạt động tài chính 19,871 -11,635 -3,357  Chỉ số hoạt động    

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4,825 -5,735 -2,832  Vòng quay phải thu khách hàng 39.8 29.9 27.8 
Tiền và tương đương tiền đầu 
kỳ 

8,324 13,149 7,417  Vòng quay HTK 6.2 5.3 6.0 

Tiền và tương đương tiền cuối 
kỳ 

13,149 7,417 4,586  Vòng quay phải trả 12.1 11.1 10.8 
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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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