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Công ty CP Đường Quảng Ngãi [MUA, +20.5%] 
(QNS: UpCOM) 

   THÔNG TIN CỔ PHIẾU QNS 

Giá cổ phiếu (đồng/cp) 43,000 
Giá mục tiêu (đồng/cp) 51,800 
Tiềm năng tăng/giảm (%) 20.7 
Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 49,879 
Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 34,755 
Tăng/giảm giá 3 tháng (%) 0.5 
Tăng/giảm giá 6 tháng (%) 13.5 
Tăng/giảm giá 12 tháng (%) -11.4 

Giá trị vốn hóa (tỷ đồng) 
12,580.

7 
KLGDBQ (SLCP, 3 tháng) 251.024 
SL CP lưu hành (triệu cp) 292.6 
Nước ngoài đang sở hữu (%) 36.9 
Giới hạn SH nước ngoài (%) 49.0 
P/E trượt 12 tháng (x) 10.1 
P/E dự phóng 12 tháng (x) 10.7 
 

 TÓM TẮT TÀI CHÍNH 2016A 2017A 2018 2019F 

Doanh thu (tỷ đồng)      6,972.1       7,632.9       8,031.0       8,823.6  
Tăng trưởng (% y/y)          (10.4)              9.5               5.2               9.9  
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)      1,409.9       1,026.8       1,240.4       1,419.1  
Tăng trưởng (% y/y)           14.6           (27.2)           20.8            14.4  
Biên lợi nhuận ròng (%)           20.2            13.5            15.4            16.1  
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)      3,911.2       4,481.8       5,352.7       6,186.6  
Tổng tài sản (tỷ đồng)      6,124.4       6,999.0       8,001.7       8,835.6  
ROA (%)           25.0            15.6            16.5            16.9  
ROE (%)           43.3            24.5            25.2            24.6  
EPS (đồng)         7,442          4,211          4,239          4,850  
BVPS (đồng)       20,854        18,382        18,295        21,145  
Cổ tức (đồng)         2,000          2,500          1,500          2,000  
P/E (x)              5.8            10.2               9.9            10.7  
EV/EBITDA (x) 5.1 7.3 7.5 N/A 

P/B (x)              2.1               2.3               2.3               2.4  
 

 
 
 

   Nguồn: FiinPro, EVS dự phóng 

 
 

Tăng trưởng giá so với VN-index 

 

Nguồn: Fiinpro 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị Mua với giá mục 
tiêu 51,800 đồng/cổ phiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ  

• QNS là nhà sản xuất sữa đậu nành có thương hiệu lớn nhất Việt Nam với thị 
phần giữ ổn định ở mức 85% và biên lợi nhuận gộp mảng sữa đậu nành 
trung bình trên 40%. 

• Theo dự báo của Euromonitor, tăng trưởng tiêu thụ sữa đậu nành có 
thương hiệu đạt mức 10.1% giai đoạn 2017 – 2021. Thị trường sữa đậu nành 
có thương hiệu chỉ chiếm 1/3 so với toàn ngành sữa đậu nành do đó QNS 
có nhiều dư địa và cũng là tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn 

• Vùng nguyên liệu và hệ thống nhà máy sản xuất đường có công suất lớn thứ 
2 cả nước. Diện tích mía của nhà máy nằm trong vùng có điều kiện tự nhiên, 
cơ sở hạ tầng giao thông, tưới tiêu thuận lợi. Tỷ lệ trồng mía bằng cơ giới 
chiếm 63%, cho năng suất bình quân từ 80-90 tấn/ha. 

• QNS đầu tư mạnh mẽ vào việc nghiên cứu giống mía và đậu nành có năng 
suất cao, cơ giới hóa sản xuất nhằm cải thiện năng suất thu hoạch. 

 ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ  

• Đầu tư dây chuyển sản xuất đường RE để cạnh tranh với SBT đồng thời tận 
dụng lợi thế từ Hiệp định ATIGA, nhập đường thô từ Thái Lan để sản xuất 
đường RS và RE.  

• Nhà máy điện sinh khối bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2019 sau một năm 
chạy thử nghiệm giúp hạ giá thành sản xuất đường. 

• Nguồn tài chính tốt, ít sử dụng nợ. Nợ vay chỉ chiếm 21% trong cơ cấu tài 
sản với lãi suất trung bình 5.4%. 

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO  

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

• Giá mục tiêu:  QNS được xác định giá hợp lý ở mức 51,800 đồng/cổ phiếu.  

• Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu QNS. 

• Rủi ro chính đó là biến động giá đường, đậu nành và cạnh tranh với các đối 
thủ trong cùng ngành hàng tiêu dùng và đường nhập lậu từ Thái Lan. 
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  I. TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

 

 

 CTCP Đường Quảng Ngãi (UpCOM: QNS) tiền thân là Công ty Đường Quảng 
Ngãi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, được chuyển đổi 
thành mô hình công ty cổ phần vào năm 2005 và chính thức niêm yết giao dịch 
trên sàn UPCOM vào ngày 20/12/2016. Công ty đang sở hữu 18 nhà máy, 
trung tâm nghiên cứu nguyên liệu và sản phẩm, chi nhánh và công ty con.  

Là một doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề trong lĩnh vực thực phẩm thiết 
yếu và đồ uống, hiện danh mục sản phẩm của QNS đang khá đa dạng với hơn 
60 loại sản phẩm thuộc 3 nhóm chính: 

Nhóm sản phẩm đường kính trắng RS (Refined Standard) 

Sản phẩm sữa đậu nành Vinasoy và Fami 

Nhóm bánh kẹo (Biscafun), nước khoáng (Thạch Bích), bia (Dung Quất) 

Các sản phẩm, dịch vụ khác: điện sinh khối, cơ khí, xử lý nước… 
 

        

2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016 2017 2018 

Ngày 
01/01/2006, QNS 
chính thức đi vào 
hoạt động. Khởi 
đầu những thách 
thức trong giai 
đoạn đổi mới sau 
cổ phần hóa. 
29/11/2007: QNS 
chính thức được 
công nhận là 
Công ty đại chúng 
theo Giấy chứng 
nhận số 
236/ĐKCB do 
UBCK NN cấp. 
 
  

Năm 2008, thành 
lập công ty con 
Cty Thành Phát, 
với tỷ lệ sở hữu 
100%. 
Nhà nước đã 
thoái toàn bộ vốn 
tại QNS bằng hình 
thức bán cho nhà 
đầu tư bên ngoài 
và người lao động 
trong Cty  

Nhà máy Cồn 
rượu và Nhà máy 
Đường Quảng 
Phú tạm dừng 
hoạt động. 
Đổi tên Xí nghiệp 
Cơ khí thành Nhà 
máy Cơ khí, thành 
lập Xí nghiệp Cơ 
giới nông nghiệp 
và Trung tâm Môi 
trường & Nước 
sạch. 

Xây dựng Nhà 
máy Sữa Đậu 
nành Việt Nam 
Vinasoy Bắc Ninh 
với công suất giai 
đoạn I là 90 triệu 
lít/năm. 
Đầu tư mở rộng 
nâng công suất 
Nhà máy Bia 
Dung Quất. 
Đầu tư mở rộng 
nâng công suất 
Nhà máy đường 
An Khê lên 10,000 
MN. Thành lập TT 
Nghiên cứu Ứng 
dụng Đậu nành. 

Năm 2014, Cổ 
phiếu Công ty Cổ 
phần Đường 
Quảng Ngãi chính 
thức được lưu ký 
tập trung tại 
Trung tâm Lưu ký 
Chứng khoán Việt 
Nam. 
Xây dựng Nhà 
máy Sữa đậu 
nành Việt Nam 
Vinasoy tại Bắc 
Ninh giai đoạn II 
công suất 180 
triệu lít/năm. 

Ngày 
20/12/2016, cổ 
phiếu QNS của 
Công ty chính 
thức giao dịch tại 
sàn giao dịch 
chứng khoán 
UPCOM. 
Xây dựng Nhà 
máy Sữa đậu 
nành Việt Nam 
Vinasoy Bình 
Dương công suất 
giai đoạn I 90 
triệu lít/năm 

Khánh thành 
Vinasoy Bình 
Dương. 
Dây chuyển MR 
NCS NM Đường 
An Khê lên 18.000 
TMN được đưa 
vào hoạt động là 
nhà máy đường 
có công suất lớn 
nhất Việt Nam 
Nhà máy Điện 
Sinh khối An Khê 
đã hoàn thành và 
chính thức phát 
điện lên hệ thống 
điện quốc gia 

Đầu tư dây 
chuyền sản xuất 
đường tinh luyện 
RE trong khuôn 
viên nhà máy 
đường An Khê với 
công suất 1,000 
tấn/ngày. Tổng 
chi phí đầu tư 
1,440 tỷ 

 

 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN ĐƯỜNG 
QUẢNG NGÃI

CÔNG TY THÀNH 
PHÁT (100%)

NHÓM SẢN 
XUẤT SỮA ĐẬU 

NÀNH

NM SỮA ĐN 
VINASOY QUẢNG 

NGÃI

NM SỮA ĐN 
VINASOY BẮC 

NINH

NM SỮA ĐN 
VINASOY BÌNH 

DƯƠNG

TT NC & ƯD ĐẬU 
NÀNH (VSAC)

NHÓM SẢN 
XUẤT MÍA 
ĐƯỜNG

NM ĐƯỜNG AN 
KHÊ

NM ĐƯỜNG PHỔ 
PHONG

XÍ NGHIỆP CƠ 
GIỚI NÔNG 

NGHIỆP

TT NC & ƯD 
GIỐNG MÍA GIA 

LAI

NHÓM SẢN 
XUẤT ĐỒ UỐNG 
VÀ THỰC PHẨM

NM BIA DUNG 
QUẤT

NM NƯỚC 
KHOÁNG THẠCH 

BÍCH

NM BÁNH KẸO 
BISCAFUN

NM NHA QUẢNG 
NGÃI

NHÓM NĂNG 
LƯỢNG

NM ĐIỆN SINH 
KHỐI AN KHÊ

NHÓM PHỤC VỤ

NM CƠ KHÍ

TT MÔI TRƯỜNG 
VÀ NƯỚC SẠCH

PHÂN XƯỞNG 
SẢN XUẤT HƠI
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Vị thế doanh nghiệp  

 

 

 Về quy mô 

QNS là công ty sản xuất đường lớn thứ 2 ở Việt Nam (nhỏ hơn Thành Thành 

Công) với sản lượng khoảng 160,000 tấn/năm. Đứng sau là LSS với sản lượng 

đường khoảng 110,000 tấn/năm. 3 công ty còn lại là SLS, S33, KTS có quy mô 

khá nhỏ, sản lượng đường chỉ đạt dưới 50,000 tấn/năm. 

Bảng 1: So sánh công suất QNS với một số doanh nghiệp cùng ngành 
 

Vụ 2017/18 Đơn vị SBT QNS LSS SLS KTS 

Số nhà máy đường NMĐ 9 2 2 1 1 

Công suất ép TMN 48,600 20,200 11 5 2.5 

Diện tích vùng nguyên liệu Ha 62,000 27,650 13,47 7,865 1,166 

Năng suất bình quân Tấn/ha 70 60.5 70 70 70 

Sản lượng mía ép Tấn 3,521,587 1,672,313 964,4 544,98 164,875 

Sản lượng đường sản xuất Tấn 620,000 158,529 89,309 62,937 16,669 

Doanh thu thuần Tỷ đồng 10,285 1,914 1,452 601 508 

Tổng tài sản Tỷ đồng 17,694 8,34 2,879 1,406 511 

VCSH Tỷ đồng 6,097 4,916 1,568 478 154 

Tỷ suất LNST % 5.3% 14.1% 0.3% 18.5% 1.8% 
Nguồn: VSSA 

 

 

 Về sản phẩm 

Sản phẩm chủ lực của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đó là Đường kính 

trắng RS (Refined Standard) loại 50kg và sữa đậu nành thương hiệu Fami và 

Vinasoy. Ngoài ra công ty còn cung cấp các chế phẩm và phụ phẩm trong quá 

trình sản xuất đường như mạch nha, mật rỉ, điện sinh khối và các sản phẩm 

khác như bánh kẹo, nước khoáng, nước trái cây và bia 

Hình 1: Sản phẩm đường của QNS  Biểu đồ 1: Thị phần QNS mảng đường niên vụ 2017/18 
   

 

 

 Nguồn: Website QNS  Nguồn: VSSA 

 

  

VINASOY dẫn đầu mảng sữa đậu nành với thị phần 2018 là 84.5%. Mặc dù dẫn 

đầu thị phần tuy nhiên mảng sữa đậu nành chỉ chiếm tỷ lệ 13% trên tổng tiêu 

thụ sữa (theo Neilsen). 

 

  

Thương hiệu Bia Dung Quất đã có mặt trên thị trường 25 năm tuy nhiên hình 

ảnh và thương hiệu trên thị trường vẫn còn mờ nhạt. Nhà máy Bia Dung Quất 

có công suất 100 triệu lít/năm và doanh thu năm 2018 là 480 tỷ đồng và chủ 

yếu tiêu thụ tại Quảng Ngãi 

56%

17%

6%

5%

4%

12%

SBT QNS LSS KTS SLS Khác
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 Nhà máy nước khoáng Thạch Bích có công suất 80 triệu lít/năm đi vào hoạt 

động năm 2010, sản xuất trên dây chuyển PET 16,000 chai/giờ Ngoài sản xuất 

nước khoáng, nhà máy còn sản xuất nước trái cây và nước tăng lực. Doanh 

thu năm 2016 là 409 tỷ đồng và chưa đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh 

của QNS. 

 

 

 Về công nghệ 

Đặc thù ngành đường có quy trình công nghệ sản xuất tương đối đơn giản từ 

khâu thu mua mía đến thành phẩm. Tuy nhiên QNS được xem như đứng sau 

SBT do chưa sản xuất được đường RE và mới chỉ đầu tư dây chuyền sản xuất 

đường RE trong năm 2018 với dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2019.  

Thay vào đó, QNS đã tập trung đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu mía phù 

hợp giúp tăng năng suất và chất lượng mía. Do đó, sản lượng đường sản xuất 

năm 2018 tăng 67% so với 2017 và hạ giá thành sản phẩm. 

 

 

 Dây chuyền sản xuất sữa đậu nành của QNS có tổng công suất 485 triệu 

lít/năm và là nhà máy sản xuất đậu nành lớn thứ 5 của thế giới. Dây chuyền 

thiết bị của Vinasoy được cấp bởi tập đoàn Tetrapark của Thụy Điển và sử 

dụng Công nghệ TetraAlwinsoy. 
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  II. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

HOẠT ĐỘNG MẢNG ĐƯỜNG 

 

 

 Niên vụ 2017/2018, toàn ngành đường Việt Nam sản xuất được hơn 1.4 triệu 

tấn đường, trong đó có 94,000 tấn đường nhập khẩu theo hạn ngạch WTO và 

hơn 1.3 triệu tấn đường sản xuất từ mía và đường thô nhập khẩu ngoài hạn 

ngạch. Cùng với lượng đường tồn kho từ vụ 2016/17 ở mức 430,000 tấn 

đường. 

Bảng 2: Cung – cầu đường niên vụ 2017/18 (Tấn)  Biểu đồ 2: Cung – cầu đường niên vụ 2017/18 (Tấn) 
   

Đơn vị: Tấn Tổng cung Đơn vị: Tấn 
Tổng tiêu 

thụ 

 

Sản xuất  1,327,000 
 Đường  
trong nước  

1,024,148 

Nhập theo  
hạn ngạch 

94,000  Đường lậu  504,431 

Tồn kho  
kỳ trước 

430,000 
 Tồn kho 
đường  

820,921 

Nhập lậu từ  
Thái Lan 

498,500 
Tổng cộng 2,349,500 

Tổng cộng 2,349,500 
Nguồn: Website QNS  Nguồn: VSSA 

Hiệp định ATIGA (Hiệp định thương 

mại hàng hóa các nước ASEAN) và 

tác động tới ngành mía đường  

 

 Đường lậu nhập từ Thái Lan qua biên giới Tây Nam có giá rẻ hơn đường trắng 

bán buôn trong nước khoảng 10%, được nhập lậu với số lượng 500,000 

tấn/năm (bằng 30% tổng tiêu thụ của Việt Nam), dẫn tới lượng đường trong 

nước tồn kho cao lên hơn 820,000 tấn vào tháng 05/2018. 

Đường lỏng với thuế suất 0%, không hạn ngạch tràn về từ Trung Quốc: Do có 

giá rẻ hơn 10% so với đường trắng trong nước, độ ngọt lại cao hơn 1.2 lần 

đường mía, loại đường này được nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm và 

nước giải khát sử dụng. Theo Tổng cục Hải quan, mức nhập khẩu đường lỏng 

về Việt Nam năm 2017 lên tới 89,434 tấn, tăng 31.7% (7% nhu cầu sử dụng 

đường tại Việt Nam). 

Bảng 3: Hiệp định ATIGA và tác động tới ngành mía đường 
 

Trước ATIGA Sau ATIGA 

1. Hạn ngạch nhập khẩu: 

1. Bỏ hạn ngạch nhập khẩu từ các nước ASEAN. Dừng đấu giá 
quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu. 

Hạn ngạch theo hiệp định WTO (năm 2018 là 94,000 tấn 
đường, tăng 5%/năm)  
– Nhập tư Lào (Hạn ngạch cho HNG: 50,000 tấn, thuế 
nhập khẩu 2.5%). 
2. Thuế nhập khẩu: 2. Thuế nhập khẩu đường từ các nước trong khu vực ASEAN 

là 0%.  Trong hạn ngạch: 5% Ngoài hạn ngạch: 80 - 85% 
Do vị trí địa lý nằm gần Thái Lan (quốc gia sản xuất đường đứng thứ 4, xuất khẩu đường đứng thứ 2 thế giới), đường nội 
địa phải cạnh tranh lớn với đường Thái giá rẻ nhập theo đường chính ngạch về Việt Nam. Đây là đối thủ chính của toàn 
ngành cũng như các doanh nghiệp mía đường trong nước. 
Lộ trình giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định ATIGA sẽ được tạm hoãn tới đầu năm 2020. Ngành đường Việt Nam sẽ có 
02 năm chuẩn bị để tăng năng lực cạnh tranh với đường Thái Lan. 

Nguồn: VSSA 

Biện pháp gia tăng năng lực cạnh 

tranh với đường Thái Lan của QNS 

 

 Cải thiện giống mía, giảm giá thành và tối ưu hiệu quả sản xuất đường là yếu 

tố quan trọng nhất giúp ngành mía đường Việt Nam cạnh tranh được với 

ngành đường Thái Lan. QNS đã triển khai đồng bộ các giải pháp sau: 

- Nâng công suất nhà máy An Khê. Hệ thống máy móc xử lý hiện đại (Simens) 

- Tận dụng phụ phẩm: nâng công suất nhà máy điện sinh khối lên 95MW 

- Mở rộng vùng nguyên liệu và cơ giới hóa sản xuất (hỗ trợ công nghệ cho nông 

dân dân trong quá trình trồng trọt và thu hoạch) 
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- Nghiên cứu giống mia có năng suất cao 

- Hợp tác với nông dân theo cơ chế tỷ lệ. Nếu giá đường tăng cao, QNS sẽ chủ 

động nâng giá mua mía đầu vụ hỗ trợ nông dân. 

Bảng 4: So sánh ngành đường Thái Lan và Việt Nam 
 

MÍA 
Diện tích VNL 

(ha) 
Năng suất 
(tấn/ha) 

Sản lượng mía 
(tấn) 

Chữ đường 
mía (CCS) 

Giá mua mía trung bình 
(đồng/tấn) 

Việt Nam 248,93 65 13,456,637 9.5 900,000 – 1,200,000 
Thái Lan 1,758,158 77 134,929,298 12.5 600,000 – 700,000 

ĐƯỜNG 
Số nhà máy 

đường 
Công suất ép 

(TMN) 
Sản lượng đường 

(tấn) 
Kg đường / 

tấn mía 

Tấn 
đường/ 

ha 

Giá thành 
(đồng/kg) 

Việt Nam 38 153,75 1,327,021 99 5 13,000 – 15,000 
Thái Lan 54 850 14,679,559 109 8 8,000 – 9,000 

Nguồn: VSSA 

Khả năng sản xuất và tiêu thụ mảng 

đường của QNS  

 Khả năng sản xuất 

Hình thức thu mua: Hiện nay công ty mua mía theo các hình thức hợp đồng: 

Hợp đồng đầu tư – tiêu thụ (ứng trước vốn, vật tư và mua lại nông sản, hàng 

hóa), hợp đồng bao tiêu và thu mua tự do. Giá thu mua 1 tấn mía (10 CCS) 

bằng 50 kg giá bán buôn đường (tỷ lệ ăn chia 50:50). Tuy nhiên chính sách này 

vẫn còn rất bất cập và nông dân vẫn bị thiệt. Bên cạnh đó, tỷ lệ này chỉ tính 

trên giá bán đường RS, trong khi QNS vẫn còn có nguồn thu nhập khác từ mía 

như rỉ mật, bia, điện sinh khối… 

QNS là doanh nghiệp sản xuất đường lớn thứ hai của Việt Nam hiện nay. QNS 

sở hữu 02 nhà máy đường với tổng công suất thiết kế lên đến 20,200 TMN 

(12.5% năng lực sản xuất cả nước), mỗi năm sản xuất được hơn 150,000 tấn 

đường thành phẩm. Quy trình sản xuất đường ở QNS được chia thành 3 phần 

cơ bản bao gồm: Trích ly nước chè từ mía, làm sạch và kết tinh đường thô, làm 

sạch và kết tinh đường luyện. Chiến lược sản xuất của QNS là sản xuất hàng 

tồn kho (MTS) – Sản phẩm được hoàn thành trước khi nhận được đơn đặt 

hàng của người mua. 

Bảng 5: Các nhà máy đường của QNS 
 

Nhà máy đường 
Công 

suất ép 
(TMN) 

Vùng 
nguyên 
liệu (ha) 

Năng suất vùng 
nguyên liệu (tấn/ha) 

Giá thu mua  
2018 

Khả năng sản 
xuất 

An Khê 18,000 30,000 73.4 
800,000 - 950,000 đồng/tấn  

(10 CCS) 

Sản xuất 
đường để bán 
ra thị trường 

Phổ Phong 2,200 2,355 50 

770 – 950,000 đồng/tấn  
(10 CCS) 

716,000 đồng/tấn (9 CCS) 
590,000 đồng/tấn (dưới 9 CCS) 

Sản xuất 
đường phục 

vụ nội bộ 

Nguồn: QNS, Báo cáo thường niên 

  Tuy nhiên nếu so sánh với các nhà máy tại Thái Lan với công suất lên đến 2,000 

TMN thì QNS còn quá khiêm tốn và chưa thể đạt được lợi thế nhờ quy mô lớn, 

chi phí khấu hao trên giá thành sản phẩm cao và giá bán chưa thể cạnh tranh 

với đường Thái Lan nếu không có bảo hộ trong nước. 

  Khả năng tiêu thụ 

Doanh thu mảng đường của QNS năm 2018 đạt 2,251 tỷ đồng (+20.6% YoY. 

QNS đang chiếm 12% thị phần đường nội địa. Thế mạnh của đường Quảng 

Ngãi là mảng đường RS cho người tiêu dùng, hệ thống phân phối rộng khắp 

trên 63 tỉnh thành và thương hiệu mạnh. 
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Tổ chức hệ thống phân phối: Công ty tổ chức bán hàng trực tiếp cho người sử 

dụng không qua trung gian nào. Bao gồm bán hàng qua kho cho khách hàng và 

bán lẻ thông qua hệ thống cửa hàng và chi nhánh 

Chính sách giá: Công ty thực hiện cơ chế giá bán linh hoạt để kích thích tiêu 

thụ và tăng khả năng cạnh tranh cụ thể: (i) chính sách giá chiết khấu thanh 

toán, (ii) chính sách giá chiết khấu theo số lượng; (iii) thực hiện bù giá và chia 

sẻ rủi ro với đại lý. 

Diễn biến giá đường trong nước và 

dự báo giá đường 2019 

 Dự báo giá đường thế giới sẽ tiếp tục giảm trong năm 2019 do đồng Real Brazil 

(quốc gia xuất khẩu đường lớn nhất thế giới) sụt giảm và triển vọng đẩy mạnh 

xuất khẩu từ Ấn Độ ra thị trường thế giới trong thời gian tới. 

Niên vụ 2017/18, giá đường trong nước giảm sâu, khiến QNS cũng như nhiều 

doanh nghiệp có quy mô nhỏ gặp khó khăn. Theo VSSA, những nhà máy đường 

có quy mô dưới 3,000 TMN cùng công nghệ cũ, sẽ khó có lợi thế quy mô để 

cạnh tranh về giá, đối diện với nguy cơ đóng cửa hoặc phải sáp nhập với những 

doanh nghiệp khác. Cùng với việc mảng điện sinh khối hiện vẫn đang lỗ, dư 

cung đường nội địa nên khả năng cao trong năm 2019 giá đường vẫn tiếp tục 

đối diện với áp lực giảm. 

Biểu đồ 3: Diễn biến giá trung bình đường trong nước 
 Biểu đồ 4: Thị phần QNS mảng đường niên vụ 2017/18 

tính cả số liệu nhập khẩu. 
   

 

 

 
Nguồn: Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính  Nguồn: VSSA 

Kế hoạch đầu tư mở rộng  Đặc thù ngành mía đường là sự gắn kết giữa đơn vị sản xuất và vùng nguyên 

liệu. Nhà máy công suất nhỏ, nằm cách xa vùng nguyên liệu thì thời gian thu 

hoạch kéo dài, làm giảm năng suất, chữ đường của mía, dẫn đến giảm hiệu 

quả kinh tế và niềm tin của nông dân. 

- Trong năm 2018, công ty đã đầu tư mở rộng quy mô nhà máy sản xuất đường 

Phổ Phong nhằm nâng công suất lên 2,200 TMN. Tuy nhiên công suất này hiện 

vẫn còn rất thấp. QNS hiện tại vẫn bao tiêu giá cho nông dân nhằm ổn định giá 

mía, vùng nguyên liệu, giữ chân lao động. 

- Đầu tư dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE (Refined Extra) trong khuôn 

viên nhà máy đường An Khê với công suất 1,000 tấn/ngày. Tổng chi phí đầu tư 

1,440 tỷ. Đường RE chủ yếu cung cấp cho khách hàng công nghiệp sản xuất 

nước uống, sữa nên giá ít biến động. 

Triển vọng kết quả kinh doanh 

đường của QNS 

 Chuẩn bị năng lực cho hội nhập là yếu tố sống còn đối với những doanh nghiệp 

hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường. Trong những năm tới, QNS không 

những cạnh tranh với SBT mà còn với đường chính ngạch nhập từ Thái Lan với 

giá rẻ hơn. Tuy nhiên, QNS vẫn có những lợi thế như sau: 

(i) Thuế nhập khẩu đường ở mức 5% giá thành 
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(ii) Chi phí vận chuyển và phân phối đến tay người tiêu dùng ở mức 25% giá 

thành. Do đường RE rất khó khăn trong công tác bảo quản nên đường nhập từ 

Thái Lan sẽ chủ yếu là đường RS. 

(iii) Giá đường Thái sẽ tăng do hủy bỏ cơ chế hạn ngạch, chính phủ thả nổi giá 

bán và cơ chế chia lợi nhuận giữa người nông dân và nhà máy. 

Năm 2018 sản lượng đường tiêu thụ đạt 204,138 tấn (+57.8% YoY), tuy nhiên 

do giá đường giảm -21.3% YoY do đó doanh thu đạt 2,251 tỷ đồng +20.6% 

YoY.Theo số liệu từ IMF, tốc độ tăng trưởng dân số Việt Nam 2019 – 2023 ở 

mức 1.12%/năm. Tốc độ tiêu thụ đường ở các quốc gia đang phát triển là 5.0% 

và tốc độ tăng trường ngành thực phẩm tiêu dùng ở mức 11.0%. Giá đường 

RS trong năm 2019 sẽ giữ mức tương đối ổn định so với 2018, do đó trong năm 

2019 chúng tôi dự phóng doanh thu mảng đường của QNS sẽ tăng trưởng 

17.0%. 

Biểu đồ 5: Dự phóng sản lượng đường tiêu thụ  Biểu đồ 6: Dự phóng doanh thu và biên lãi gộp QNS 
   

 

 

 
Nguồn: VSSA, EVS dự phóng  Nguồn: QNS, EVS dự phóng 

HOẠT ĐỘNG MẢNG SỮA ĐẬU 

NÀNH 

 

 

 Năng lực sản xuất 

Vào năm 2000, QNS lấn sân sang ngành sữa bằng cách thành lập Nhà máy Sữa 

Trường Xuân. Tuy nhiên, trước các đối thủ mạnh mẽ như Vinamilk và Dutch 

Lady, nhà máy Trường Xuân đã lỗ 90 tỷ đồng trong 3 năm. Đến năm 2003, 

nhận thấy tiềm năng phát triển của mảng sữa đậu nành mà các đối thủ khác 

bỏ lỡ, QNS đã đổi tên Nhà máy Sữa Trường Xuân thành Nhà máy Sữa đậu nành 

Việt Nam và từ đó chuyển hướng sản xuất, chỉ tập trung vào sữa đậu nành. 

Dần dần, thương hiệu sữa đậu nành Fami (Fami Kid, Fami Canxi…) và Vinasoy 

(dòng sản phẩm cao cấp Vinasoy nguyên chất, Soymen, Vinasoy mè đen, nếp 

cẩm…) đã từng bước xây dựng và khẳng định vị thế trên thị trường, trở thành 

nguồn thu chính của QNS, vượt qua sản phẩm đường mía truyền thống và các 

sản phẩm khác. 

Hình 2: Các sản phẩm sữa đậu nành Vinasoy  Biểu đồ 7: Dự phóng doanh thu và biên lãi gộp QNS 
   

 

 

 
Nguồn: QNS Website  Nguồn: QNS, Báo cáo tài chính 
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HOẠT ĐỘNG MẢNG SỮA ĐẬU 

NÀNH 

 

 

 Công ty đang sở hữu 3 nhà máy chế biến sữa đậu nành tại Quảng Ngãi (125 

triệu lít/năm), Bắc Ninh (180 triệu lít/năm) và Bình Dương, Bình Dương (Giai 

đoạn I: 90 triệu lit/năm, công suất thiết kế 180 triệu lít/năm). Tổng công suất 

thiết kế của Vinasoy đạt mức 485 triệu lít/năm với khả năng cung ứng cho thị 

trường lên gần 2 tỷ sản phẩm mỗi năm. Vinasoy có quy mô và công nghệ sản 

xuất hiện đại và lọt vào Top 5 Công ty sản xuất sữa đậu nành lớn nhất thế giới. 

Năm 2018, doanh thu thuần của Vinasoy là 3,862.6 tỷ đồng, đóng góp 48.1% 

vào cơ cấu doanh thu thuần của toàn Công ty. Lợi nhuận gộp của Vinasoy đạt 

1,685 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38.6% trong cơ cấu lợi nhuận gộp của doanh 

nghiệp, biên lợi nhuận gộp đạt 43.6%. 

Biểu đồ 8: Tiêu thụ sữa đậu nành trên thế giới  Biểu đồ 9: Tiêu thụ sữa đậu nành của Việt Nam 
   

 

 

 
Nguồn: Vinasoy, Euromonitor  Nguồn: Vinasoy, Euromonitor 

Thị phần mảng sữa đậu nành 

 

 Dù nắm hơn 84% thị phần nhưng vẫn còn hơn 50% hộ gia đình ở nông thôn 

và 65% hộ gia đình ở thành thị chưa tiếp cận với Vinasoy. Tỷ lệ này tương 

đương với con số hơn 52 triệu người Việt Nam vẫn còn chưa sử dụng sản 

phẩm của Vinasoy. 

Theo dự báo của Tetra Pak thì tiêu thụ sữa đậu nành ở Việt Nam sẽ tăng từ 

780 triệu lít lên 900 triệu lít năm trong 3 năm tới. Đó sẽ là tiềm năng tăng 

trưởng trong dài hạn của Vinasoy.  

Vùng nguyên liệu  Năm 2018, Vinasoy hợp tác với nông dân trồng đậu nành trên 200 ha, dự kiến 

vụ 2019 sẽ mở rộng lên 500ha. Bên cạnh đó, Vinasoy đang thu mua đậu nành 

ở quy mô 5,000 ha trên địa bàn Tây Nguyên. Hiện tại, hơn 70% nguyên liệu 

vẫn đang nhập khẩu từ Canada.  

Một trở ngại rất lớn đối với Vinasoy đó là vấn đề về giống và năng suất. Năng 

suất trồng đậu nành tại Việt Nam bình quân chỉ 1.5 tấn/ha, trong khi ở Mỹ và 

các nước như Brazil là 3.0 tấn/ha, cá biệt lên tới 4 – 5.0 tấn/ha. Hiện nay, 

Vinasoy có trung tâm nghiên cứu ứng dụng đậu nành Vinasoy, với ngân hàng 

giống đang lưu trữ 1,588 nguồn gen quý đậu nành trong và ngoài nước để 

phục vụ cho việc lai tạo ra các giống đậu nành mới. Đây là thế mạnh rất lớn 

mà chỉ có Vinasoy sở hữu mà không có đơn vị thứ 2 nào tại châu Á có được 

điều này. Chiến lược đầu tư nghiên cứu giống mới năng suất cao (2.85 – 3 

tấn/ha năm 2013), cải thiện kỹ thuật canh tác, hợp tác với nông dân phát triển 

vùng nguyên liệu. 

Bảng 6: Sản lượng đậu nành cả nước 
 

Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F 

Diện tích (nghìn ha) 119.6 117.2 110.2 100.8 94.0 100.0 105.0 105.0 

Năng suất (tấn/ha) 1.5 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 

Sản lượng (nghìn tấn) 173.7 168.2 157.9 146.4 147.5 157.0 168.0 160.0 
Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại 
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Hệ thống phân phối và sản phẩm  Theo Kantar WorldPanel, nhãn hàng Fami đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng 

thương hiệu Sữa và thay thế sữa ở khu vực thành thị và đứng thứ 2 ở khu vực 

nông thôn chỉ sau Vinamilk. Trong giai đoạn 2010 – 2016 doanh thu mảng sữa 

đậu nành tăng tưởng 35.5% và thị phần lên đến 85%. Mặc dù vậy, trong 2 năm 

trở lại đây, tăng trưởng của QNS đã chậm lại do cạnh tranh gay gắt từ các đối 

thủ mới gia nhập ngành như Nuti Canxi (Nutifood), Goldsoy (Vinamilk), Soy 

Secretz… và dịch chuyển xu hướng tiêu thụ sữa đậu nành thủ công sang có 

thương hiệu chậm hơn dự kiến. 

Biểu đồ 10: Thị phần sữa đậu nành QNS  
 Biểu đồ 11: Tỷ trọng các sản phẩm sữa đậu nành có 

hương vị tại Châu Á Thái Bình Dương 
   

 

 

 
Nguồn: Nielson  Nguồn: Mintel 

  Chiến lược cạnh tranh của QNS là tăng cường đa dạng hóa sản phẩm và giá 

bán thấp. Từ những sản phẩm mang tính gia đình, QNS sẽ có thể có thêm 

những sản phảm mới đậm chất tuổi học trò, tuổi teen, dân văn phòng bận rộn. 

Trong năm 2018, Vinasoy cho ra mắt sản phẩm mới là Fami Go từ 100% đậu 

nành chọn lọc, không biến đổi gen với công thức đặc biệt được gia tăng thêm 

50% đạm đậu nành, kết hợp nếp cẩm, đậu đỏ hoặc mè đen, nhằm cung cấp 4 

dưỡng chất thiết yếu (đạm, bột, béo, vitamin) cho bữa sáng của người tiêu 

dùng. Fami Go đã xuất hiện khắp 156 nhà phân phối, 1,400 siêu thị, 150,000 

điểm bán lẻ của Vinasoy. Dự kiến trong năm 2019, Vinasoy sẽ tiếp tục tung ra 

2 sản phẩm mới. 

Trong tương lai, các sản phẩm định hướng của Vinasoy sẽ là sữa đậu nành giàu 
Omega 3, đậu phụ, đậu hũ, các loại bánh, snack đậu nành, các sản phẩm từ 
mầm đậu nành… cũng như tận dụng bã đậu nành để sản xuất thức ăn cho thủy 
sản, chăn nuôi. Hiện nay Vinasoy đang xuất khẩu sản phẩm đi Trung Quốc và 
đã chào hàng ở Mỹ. 

Triển vọng kết quả kinh doanh sữa 

đậu nành của QNS 

 Theo dự báo của Euromonitor, tăng trưởng tiêu thụ sữa đậu nành có thương 

hiệu đạt mức 10.1% giai đoạn 2017 – 2021. Do đó trong năm 2019F chúng tôi 

ước tính tiêu thụ sữa đậu nành sẽ ở mức 859 triệu lít. Với thị phần giữ nguyên 

ở mức 84.5% cùng với giá bán không đổi, doanh thu từ mảng sữa đậu nành 

ước tính sẽ ở mức 4,252.7 tỷ (+10.1% YoY).  

Chi phí nguyên liệu đậu nành, đường và bao bì chiếm 68% giá thành sản phẩm. 
Với ước tính giá đường trung bình năm 2019 là 10,500 đồng/Kg (-8.2% YoY), 
giá đậu nành giữ nguyên 16,000 đồng/Kg do tốc độ mua vào đậu nành của 
Trung Quốc quá nhỏ so với mức cung ứng của Thị trường Mỹ. Chúng tôi ước 
tính giá vốn trong năm 2019 là 2,338.3 tỷ đồng (+7.4% YoY), lợi nhuận gộp 
mảng sữa đậu nành 1,914.4 tỷ đồng (+13.6% YoY). 
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Biểu đồ 12: Tiêu thụ sữa đậu nành/người  
 Biểu đồ 13: Dự phóng doanh thu mảng sữa đậu nành 

QNS 
   

 

 

 
Nguồn: Nielson  Nguồn: Mintel 

HOẠT ĐỘNG MẢNG ĐIỆN SINH 

KHỐI 

 

 

 Trong năm 2016, QNS đã triển khai xây dựng Nhà máy nhiệt điện sinh khối An 

Khê. sử dụng phụ phẩm của quá trình sản xuất đường là bã mía để làm nhiên 

liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất điện năng sạch, giúp giái quyết vấn đề rác 

thải và bảo vệ môi trường, tro bã từ quá trình sản xuất nhiệt điện sẽ được 

dùng làm phân bùn bón cho cây. Nhà máy có tổng công suất thiết kế là 95MW 

gồm 3 tổ máy có công suất 15MW, 40MW và 55MW. Điện năng tạo ra sẽ được 

dùng để phục vụ nhu cầu sản xuất của nhà máy An Khê và cung cấp lượng điện 

khoảng 300 triệu KWh/năm cho lưới điện quốc gia. Nếu nhà máy đường hoạt 

động hết công suất, lượng điện sản xuất từ bã mía có thể đem lại nguồn doanh 

thu 300 tỷ đồng. Hoạt động sản xuất điện kết thúc khi hết vụ ép vào tháng 40-

5. Do đó QNS chỉ hạch toán doanh thu lợi nhuận từ mảng điện trong 6 tháng 

đầu năm. 

Năm 2018, mảng sản xuất điện ghi nhận doanh thu lần đầu tiên, đạt khoảng 

130 tỷ đồng trong đó 100 tỷ đồng là điện bán cho EVN với giá 5.8 cent/kwh và 

còn lại 30 tỷ đồng là điện bán cho nhà máy đường An Khê với giá thấp hơn là 

5.4 cent/kwh nhờ giảm được một số chi phí. Nhà máy điện sinh khối là giải 

pháp cho ngành đường nhằm hạ giá thành sản phẩm để đón đầu Hiệp định 

ATIGA. Bên cạnh đó, tiềm năng điện sinh khối tại Việt Nam rất lớn khi quyết 

định Quy hoạch điện VII của Chính Phủ được đưa ra nhằm nâng tỷ trọng năng 

lượng tái tạo để thay thế năng lượng điện hóa thạch. Theo TTC-BH, sản lượng 

điện từ bã mía dự báo sẽ tăng trưởng bình quân 8% trong năm 2016-2035. 

Đồng thời, lộ trình tăng giá điện sẽ tiếp tục được triển khai đến năm 2020, 

tăng lên 8-9 cent/kWh. 

Với giả định sản lượng đường sản xuất tăng 17.0% YoY, nhà máy sẽ hoạt động 

hiệu quả hơn sau khi chạy thử nghiệm trong năm 2018, chúng tôi ước tính 

doanh thu từ nhà máy điện sinh khối trong năm 2019 sẽ là 152.1 tỷ (+17% 

YoY). 

HOẠT ĐỘNG MẢNG FMCG  

 

 

 Năm 2018, mảng FMCG của QNS hầu như không tăng trưởng. QNS không công 

bố chi tiết doanh thu của từng mảng bánh kẹo, bia và nước khoáng nhưng 

theo chúng tôi, doanh thu không tăng trưởng là do sự giảm tốc của toàn ngành 

FMCG trong năm 2018. 

Lợi nhuận gộp mản FMCG năm 2018 đạt 421 tỷ đồng (+2% YoY) do giá lúa 

mạch, malt đại mạch, hoa houblon tăng +29% YoY và nhôm tăng 7.0% YoY. 

Cho năm 2019, chung tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận gộp của hoạt động 

FMCG không đổi. Ngoại trừ doanh thu mảng điện sinh khối sẽ tăng 22.1 tỷ 

đồng (+1.2% YoY). 
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Năm 2015, QNS có mức tăng trưởng 

doanh thu ấn tượng 24.6% do giá 

đường diễn biến tích cực, sản lượng 

đường tiêu thụ tăng mạnh +41% YoY 

cũng như sản phẩm sữa đậu nành 

Vinasoy đạt thị phần 84.2% cả nước 

với mức tiêu thụ tăng +25% YoY. 

Trong năm 2016, ngành sữa đậu nành 

chỉ tăng 7% YoY so với mức 31% năm 

2015 làm tăng trưởng doanh thu – 

10.4% YoY. 

Bắt đầu từ 2017 – 2018 doanh thu 

tăng ổn định trở lại do sự phục hồi của 

mảng sữa đậu nành 

 Biểu đồ 14: Doanh thu - tăng trưởng doanh thu giai đoạn 2015-2018 

 
  Nguồn: Báo cáo tài chính QNS 

   Biểu đồ 15: Biên lợi nhuận gộp và tỷ lệ SG&A/doanh thu giai đoạn 2015-
2018 

Biến động của biên lợi nhuận gộp chịu 

tác động lớn từ giá đường. Giai đoạn 

2016 – 2018 giá đường RS giảm từ 

16,867 đồng/kg xuống còn 11,433 

đồng/kg. Riêng năm 2017 chi phí khấu 

hao tăng +42% YoY nhưng giá bán 

đường giảm – 6% YoY. Trong năm 

2018 chi phí sản xuất giảm từ 13,000 

đồng/kg xuống 10,000 đồng/kg. 

SG&A /doanh thu ổn định ở mức 10%. 

Giai đoạn 2014 – 2015, QNS trích 215 

tỷ đồng tiền chi cho hoạt động đầu tư 

nghiên cứu giống vào chi phí quản lý 

doanh nghiệp và hoàn nhập vào 2016 

100 tỷ đồng làm SG&A/doanh thu 

2015 tăng lên 12.4% YoY. 

  

 

  Nguồn: Báo cáo tài chính QNS 

  Biểu đồ 16: Tăng trưởng Lợi nhuận ròng giai đoạn 2015-2018F 

Năm 2015, lợi nhuận sau thuế tăng 

trưởng 58.9% YoY phần lớn nhờ vào 

thành công rực rỡ của sản phẩm sữa 

đậu nành Fami cùng với sản lượng 

đường tiêu thụ tăng +41% YoY. Cũng 

trong năm này, QNS được miễn giảm 

hơn 85 tỷ đồng tiền thuế TNDN do 

hoạt động đầu tư trong lĩnh vực nông 

nghiệp được ưu đãi thuế và địa bàn 

khó khăn. 

Giai đoạn 2016 – 2018 giá đường có 

chiều hướng giảm cùng với việc mức 

độ chuyển đổi từ tiêu thụ sữa đậu 

nành có thương hiệu sang có nhãn 

hiệu chậm hơn dự kiến làm thu nhập 

sau thuế tăng trưởng chậm. 

  

 
  Nguồn: Báo cáo tài chính QNS 
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  III. ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ 

QNS là nhà sản xuất sữa đậu nành 
có thương hiệu lớn nhất Việt Nam 
với thị phần giữ ổn định ở mức 
85%. 

 Với hơn 1 tỷ sản phẩm được tiêu dùng mỗi năm, Vinasoy hiện đang có vị trí 
thống lĩnh trên thị trường sữa đậu nạnh có thương hiệu nội địa. Theo dự báo 
của Euromonitor, tốc độ tăng trưởng tiêu thụ sữa đậu này có thương hiệu sẽ 
ở mức 10.1% giai đoạn 2017 – 2021 cùng với việc sữa đậu nành có thương 
hiệu chỉ chiếm 1/3 toàn thị trường sữa đậu nành, Vinasoy sẽ có nhiều dư địa 
để tăng trưởng trong tương lại. Điều này phụ thuộc rất lớn vào kế hoạch đa 
dạng hóa sản phẩm, chương trình marketing của của công ty. 

Vùng nguyên liệu thuận lợi  Diện tích mía của nhà máy nằm trong vùng có điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng 
giao thông, tưới tiêu thuận lợi. Diện tích mía của nhà máy đường Phổ Phong 
có năng suất khá cao, vùng nguyên liệu ổn định. Tỷ lệ trồng mía bằng cơ giới 
chiếm 63%, cho năng suất bình quân từ 80-90 tấn/ha. 

Đầu tư dây chuyển sản xuất đường 
RE để cạnh tranh với SBT 

 Đường RE sản xuất nhầm cung cấp cho những khách hàng bán buôn lớn như 
Vinamilk, Unilever… lâu nay vốn là điểm yếu lớn nhất trong hoạt động kinh 
doanh của QNS. Mục tiêu của QNS đến năm 2020 sẽ cung cấp được 600,000 
tấn đường cho cả nước và chiếm 33% thị phần so với mức 11.2% như hiện nay 
và cũng là đầu tư để cạnh tranh với đường Thái giá rẻ tràn vào Việt Nam kể từ 
năm 2020. 

Tận dụng lợi thế từ ATIGA  Công ty có kế hoạch nhập đường thô từ Thái Lan để luyện đường RE. Do đó 
khi thuế suất nhập khẩu về mức 0% kể từ 2020 sẽ là một điểm có lợi cho QNS. 
Bên cạnh đó QNS còn đầu tư mạnh mẽ vào giống mía có năng suất cao, vùng 
nguyên liệu và hỗ trợ nông dân cơ giới hóa nhằm giảm chi phí sản xuất, giảm 
giá thành sản phẩm. Thương hiệu sữa Vinasoy và bánh kẹo Biscafun hỗ trợ đầu 
ra cho sản phẩm đường, nhất là khi phải cạnh tranh với đường Thái Lan 

Nhà máy điện sinh khối bắt đầu đi 
vào hoạt động từ năm 2019 sau 
một năm chạy thử nghiệm.  

 Công ty tận dụng bã mía trong quá trình ép mía của Nhà máy đường An Khê 
để đưa vào sản xuất điện sinh khối. Nhà máy có công suất 95MW với chi phí 
đầu tư 1,900 tỷ đồng. Một phần điện sẽ phục vụ cho hoạt động sản xuất nội 
bộ và còn lại đưa lên lưới điện quốc gia (bán cho EVN). Điện sinh khối cũng là 
chiến lược của ngành đường nhằm hạ giá thành sản phẩm, đón đầu Hiệp định 
ATIGA. Với lộ trình tăng giá điện từ nay cho đến 2022, đây sẽ là thế mạnh của 
QNS. 

Nguồn tài chính tốt, ít sử dụng nợ  Công ty có nợ vay khá thấp trung bình chỉ chiếm 21% trong cơ cấu tổng tài sản 
với lãi suất vay rất thấp ở mức 5.4%/năm và chủ yếu sử dụng cho mục đích 
đầu tư dự án mở rộng Nhà máy đường Phổ Phong và Nhà máy đường Quảng 
Phú. 

Biểu đồ 17: Thị phần Vinasoy theo vùng miền  Bảng 7: Kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu QNS 

   

 

 

Vụ 
Diện tích 

trồng 
Sản lượng đường 

(nghìn tấn) 

 2017/18 27,650 204 
 2018/19 36,000 250 - 300 
   (+100 từ đường thô) 
 

2019/20 40,000 
300  

(+200 - 300 từ 
đường thô) 

 

Nguồn: Nielson  Nguồn: QNS 
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  III. RỦI RO ĐẦU TƯ 

Đường do nhà máy Phổ Phong sản 
xuất ra được sử dụng nội bộ nên có 
thể xảy ra việc điều chỉnh giá bán và 
sản lượng. 

 Lượng đường nhà máy Phổ Phong sản xuất chủ yếu cung cấp cho nhà máy sữa 
đậu nành Vinasoy do đó có thể xảy ra việc điều chỉnh giá bán nội bộ dẫn đến 
doanh thu và tỷ suất lợi nhuận của mảng đường của QNS khó có thể có con số 
chính xác nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động 

Thời tiết và ảnh hưởng của giá 
đường thế giới. 

 Hiện tượng El Nino và La Nina ảnh hưởng đế năng suất cây mía và hiệu quả 
sản xuất đường. Việc Ấn Độ tiếp tục gia tăng lượng đường xuất khẩu ảnh 
hưởng trực tiếp đến giá đường trong nước. Dự báo vụ 2018/19 giá đường RS 
bán buôn trong nước sẽ tiếp tục giảm từ 11,500 đồng/kg về mức trung bình 
10,500 đồng/kg trong. 

Chi phí sản xuất đường cao và năng 
suất trồng mía thấp 

 Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, giá thành sản xuất 
đường ở Việt Nam khá cao từ 11,000 đồng/kg so với mức 8,000 đồng/kg ở 
Thái. Bên cạnh đó năng suất vùng nguyên liệu của Việt Nam chỉ ở mức 65 
tấn/ha so với mức 77 tấn/ha. 

Cạnh trạnh với đường Thái Lan và 
tác động của Hiệp định ATIGA 

 Nằm trong rủi ro chung của ngành đường Việt Nam, năm 2018 công ty phải 
cạnh tranh với đường giá rẻ từ Thái Lan khi dỡ bỏ hạn ngạch nhập khẩu và 
mức thuế nhập khẩu đường về mức 0%. 

Đường nhập lậu và đường lỏng giá 
rẻ từ Trung Quốc gây khó khan cho 
các doanh nghiệp nội địa 

 Năm 2018, theo VSSA, đường nhập lậu từ Thái Lan chủ yếu qua khu vực miền 
Tây lên đến 500,000 tấn chiếm 1/3 nguồn cung đường trong nước với giá bán 
rẻ hơn 10% khiến tiêu thụ đường trong nước gặp rất nhiều khó khan. 

Thị trường sữa đậu nành có 
thương hiệu cạnh tranh ngày càng 
gay gắt với sự góp mặt của những 
thương hiệu mới 

 Nếu như năm 2015, thị trường chỉ có 4 nhà sản xuất chính đó là Vinamilk, 
Đường Quảng Ngãi, Tân Hiệp Phát, Tribeco thì hiện nay trên thị trường xuất 
hiện thêm nhiều gương mặt mới như Vitasoy, Homesoy, Soy Secretz. Chưa kể 
đến những start-up đang có định hướng phát triển kinh doanh sữa đậu nành 
theo mô hình chuỗi (tương tự The Coffee House, Highlands Coffee…) như Soya 
Garden (xuất hiện ở thị trường phía Bắc và đang có kế hoạch lấn sang thị 
trường phía Nam) với công thức chế biến pha trộn và đáp ứng nhu cầu đa dạng 
của giới trẻ. 

Điều này tác động rất rõ khi thị phần và tốc độ tăng trưởng của Vinasoy trong 
2 năm trở lại đây có dấu hiệu chững lại. Trong khi đó tốc độ đa dạng hóa sản 
phẩm của QNS vẫn chưa đủ để cạnh tranh với những thương hiệu khác. Tỷ lệ 
chuyển đổi của người tiêu dùng từ sữa đậu nành truyền thống sang có thương 
hiệu cũng chậm hơn dự báo. 

Biểu đồ 18: Giá thành sản xuất đường ở một số nước 
 Biểu đồ 19: Diễn biến giá đường RS trong nước và biên 

lợi nhuận gộp mảng đường  

   

 

 

 
Nguồn: OECD, Archer Consulting  Nguồn: Cục Quản lý giá, Báo cáo tài chính QNS 
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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 
QNS năm 2018 đạt 1,240 tỷ đồng 
(+20.8% YoY)  

 Trong năm 2018, doanh thu thuần của Đường Quảng Ngãi đạt 8,031 tỷ đồng 

(+5.2% YoY). LNST của công ty mẹ đạt 1,240 tỷ đồng (+20.8% YoY), EPS 2018 đạt 

4,561 đồng/cp. 

Năm 2019 dự kiến doanh thu đạt 
8,823 tỷ đồng (+9.9% YoY) và LNST 
Công ty mẹ đạt 1,419 tỷ đồng 
(+14.4% YoY) 

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

QNS dự kiến lần lượt đạt 8,823 tỷ đồng và 1,419 tỷ đồng, lần lượt tăng 9.9% 

YoY và 14.4% YoY. Với các giả định như sau: 

Doanh thu mảng đường đạt 2,634 tỷ đồng (+20.6% YoY) với giải định, sản lượng 

đường tiêu thụ tăng 17% đạt 238,841 tấn (+17% YoY). Giá bán trung bình 

11,026 đồng năm 2018 được dự kiến sẽ không đổi trong năm 2019 do cung 

đường trên thế giới tăng do Ấn Độ tăng cường xuất khẩu đường làm diễn biễn 

giá đường 2019 theo hướng không có lợi. 

Doanh thu mảng sữa đậu nành kỳ vọng đạt 4,253 tỷ đồng (+10.1%) với giả định 

tốc độ tăng trưởng tiêu thụ sữa đậu nành có thương hiệu bằng với mức bình 

quân ngành là 10%. 

Doanh thu mảng điện sinh khối dự kiến đạt 152.1 tỷ đồng (+17%) sau khi nhà 

máy điện An Khê đi vào hoạt động chính thức sau 1 năm chạy thử nghiệm. Giả 

định giá bán điện dự kiến tăng 8.4% YoY. Doanh thu các mảng khác dự kiến 

không thay đổi ở mức 1,364 tỷ do mảng FMCG (Biscafun, Thạch Bích) của QNS 

tăng trưởng chậm, bia Dung Quất hầu như chỉ tiêu thụ tại Quảng Ngãi và công 

ty không có kế hoạch đầu tư thêm 

  2. Định giá và Khuyến nghị 

Bảng 8: So sánh QNS và các doanh nghiệp cùng ngành 
   

 Vốn hóa 
(Triệu USD) 

Tăng trưởng 
LNST 

ROA 
2018 

ROE 
2018 

Nợ/VCSH 
2018 

Trailing 
P/E  

Trailing 
P/B 

Ngành hàng sữa               
VNM 10,297.1 -2.5% 26.8% 38.2% 0.0x 23.6x 9.0x 
VCF 176.7 71.8% 28.9% 45.6% 0.2x 6.4x 2.9x 
SKH 33 467.9% 18.5% 26.3% 0.1x 7.0x 1.9x 
SKV 21.3 21.3% 11.1% 26.5% 0.3x 6.2x 1.6x 
SAF 18.3 22.4% 20.3% 31.8% 0.2x 10.5x 3.3x 
Trung bình 2,109.30 116.2% 21.1% 33.7% 0.2x 10.7x 3.7x 
Ngành hàng đường               
SLS 18.2 -50.0% 8.9% 21.1% 1.0x 4.4x 0.9x 
KTS 4.4 -70.2% 2.9% 7.1% 0.9x 9.5x 0.7x 
Trung bình 11.3 -60.1% 5.9% 14.1% 1.0x 7.0x 0.8x 
Bia               
BSP 10.3 -29.4% 10.5% 16.6% 0.3x 6.0x 1.0x 
Ngành điện               
SJD 62 -1.1% 13.2% 18.4% 0.3x 7.5x 1.5x 
HJS 19 -0.9% 10.2% 15.2% 0.4x 9.6x 1.5x 
Ngành bánh kẹo               
BBC 44.3 13.2% 9.3% 12.7% 0.0x 9.4x 1.1x 
Trung bình 33.9 -4.5% 10.8% 15.7% 0.2x 8.1x 1.3x 
QNS 521 5.2% 16.5% 25.2% 0.6x 9.9x 2.3x 

Nguồn: Fiin Pro 

Khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu 
QNS giá mục tiêu 51,800 đồng/cổ 
phiếu 

 Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh để định giá cổ phiếu QNS. Giá mục tiêu 

của QNS được xác định hợp lý ở mức 51,800 đồng/cổ phiếu tương ứng với P/E 

dự phóng cho năm 2019 là 10.7 lần. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu QNS 

với tiềm năng tăng giá 20.5% với thời hạn đầu tư 1 năm. 
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Báo cáo Kết quả HĐKD         Bảng cân đối kế toán       
(Tỷ VND) 2016 2017 2018   (Tỷ VND) 2016 2017 2018 

Doanh số thuần 6,972 7,633 8,031   TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,775 1,907 3,178 

Giá vốn hàng bán -4,697 -5,637 -5,737   Tiền và tương đương tiền 137 528 418 

Lãi gộp 2,275 1,996 2,294   Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn 555 751 1,699 

Thu nhập tài chính 73 38 87   Các khoản phải thu 395 289 468 

Chi phí tài chính -77 -78 -96   Hàng tồn kho, ròng 519 320 585 

Chi phí bán hàng -715 -697 -762   TÀI SẢN DÀI HẠN 4,349 5,092 4,823 

Chi phí quản lý doanh nghiệp -44 -146 -176   Tài sản cố định 1,849 2,805 4,388 

Thu nhập khác, ròng 31 26 57   Tài sản dở dang dài hạn 2,271 2,047 214 

Lợi nhuận trước thuế 1,543 1,138 1,405   TỔNG CỘNG TÀI SẢN 6,124 6,999 8,002 

Chi phí thuế TNDN -133 -112 -165   NỢ PHẢI TRẢ 2,213 2,517 2,649 

Lợi nhuận sau thuế 1,410 1,027 1,240   Nợ ngắn hạn 1,968 2,345 2,622 

Chỉ số hoạt động 2016 2017 2018        Phải trả người bán 475 540 446 

     Tỷ suất lợi nhuận gộp 32.6% 26.2% 28.6%        Người mua trả tiền trước 44 38 37 

     Tỷ suất EBITDA 26.4% 20.5% 23.0%        Vay ngắn hạn 1,178 1,404 1,727 

     Tỷ suất EBIT 21.8% 15.1% 16.9%   Nợ dài hạn 245 172 27 

     Tỷ suất lợi nhuận trước thuế 22.1% 14.9% 17.5%   VỐN CHỦ SỞ HỮU 3,911 4,482 5,353 

     Tỷ suất lãi hoạt động KD 21.7% 14.6% 16.8%        Vốn góp 1,875 2,438 2,926 

     Tỷ suất lợi nhuận thuần 20.2% 13.5% 15.4%        Thặng dư vốn cổ phần 288 288 288 

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ               Lãi chưa phân phối 2,198 2,135 2,467 

(Tỷ VND, Gián tiếp) 2016 2017 2018   TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 6,124 6,999 8,002 

     Lãi trước thuế 1,543 1,138 1,405           

     Khấu hao TSCĐ 324 414 493   Chỉ số chính 2016 2017 2018 

Lãi/(lỗ) từ hoạt động đầu tư -56 -21 -59   Chỉ số định giá       

Chi phí lãi vay 70 77 90        P/E 5.8 10.2 10.1 

Lãi/(lỗ) trước những thay đổi vốn lưu động 1,794 1,609 1,934        P/B 2.1 2.3 2.4 

(Tăng)/giảm các khoản phải thu -117 104 58        P/S 1.2 1.4 1.6 

(Tăng)/giảm hàng tồn kho -165 198 -265        P/Tangible Book 2.1 2.3 2.4 

Tăng/(giảm) các khoản phải trả -116 -66 49        P/Cash Flow 7.0 6.5 8.2 

(Tăng)/giảm chi phí trả trước -18 -13 8        Giá trị doanh nghiệp/EBITDA 5.1 7.3 7.5 

LCTT từ các hoạt động sản xuất kinh doanh 1,160 1,625 1,540        Giá trị doanh nghiệp/EBIT 6.2 10.0 10.2 

     Tiền mua TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2,121 -874 -566   Hiệu quả quản lý       

     Tiền cho vay hoặc mua công cụ nợ 0 -420 -1,335        ROE% 43.3 24.5 25.2 

     Tiền thu từ cho vay  626 224 387        ROA% 25.0 15.7 16.5 

     Cổ tức và tiền lãi nhận được 61 19 53        ROIC% 28.6 19.1 19.2 

LCTT ròng từ hoạt động đầu tư -1,435 -1,051 -1,461   Cấu trúc tài chính       

     Tiền thu từ phát hành cổ phần 103 0 0        Tỷ suất thanh toán tiền mặt 0.1 0.2 0.2 

     Tiền thu được các khoản đi vay 5,234 5,658 5,819        Tỷ suất thanh toán nhanh 0.3 0.4 0.3 

     Tiển trả các khoản đi vay -5,593 -5,437 -5,428        Tỷ suất thanh toán hiện thời 0.9 0.8 1.2 

     Tiền thanh toán vốn gốc đi thuê tài chính -58 -64 -252        Vay ngắn hạn/Vốn CSH 0.4 0.4 0.3 

     Cổ tức đã trả -284 -339 -328        Vay ngắn hạn/Tổng Tài sản 0.2 0.2 0.2 

LCTT từ hoạt động tài chính -598 -182 -189   Chỉ số hoạt động        

LCTT thuần trong kỳ -872 391 -110        Vòng quay phải thu khách hàng 314.9 351.4 149.1 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,009 137 528        Hệ số quay vòng HTK 10.8 13.4 12.7 

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 137 528 418        Vòng phải trả nhà cung cấp 12.6 11.1 11.6 
Nguồn: BCTC, QNS, Fiin Pro 
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CÁC MỨC KHUYẾN NGHỊ 

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

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

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

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

 

 

KHUYẾN CÁO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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