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CTCP Vĩnh Hoàn (VHC)
Xuất khẩu tháng 9 tăng trưởng dương

Doanh thu tháng 9 quay lại tăng trưởng dương sau khi âm liên tục từ tháng 5/2020
— Tổng doanh thu của VHC đã tăng trưởng dương 3% YoY trong tháng 9 sau khi liên tục giảm

từ tháng 5/2020 đến nay (so với cùng kỳ năm trước), chủ yếu do mảng phụ phẩm tăng mạnh
222% YoY và đạt 142 tỷ đồng. Tổng doanh thu tháng 9 chỉ đạt 554 tỷ đồng, với doanh thu từ
mảng cá tra đạt 347 tỷ đồng (giảm 13% YoY) do giá bán giảm tại thị trường Mỹ. Doanh thu từ
thức ăn cho cá vẫn còn yếu, giảm 57% YoY xuống còn 19 tỷ đồng do nông dân còn e ngại
chưa muốn thả nuôi mới khi giá cá đầu ra vẫn còn thấp. Mảng sản phẩm sức khỏe (Collagen
và Gelatin) chỉ đạt 28 tỷ đồng, giảm 26% YoY và 47% MoM khi thị trường tiêu thụ chính là EU
đang đối mặt với làn sóng thứ 2 của đại dịch COVID-19.
Thị trường Trung Quốc hồi phục, trong khi thị trường EU giảm mạnh
— Tổng doanh thu tháng 9 của VHC giảm 10% so với tháng 8 chủ yếu do sụt giảm ở thị trường

EU. Xuất khẩu sang thị trường EU trong tháng 9 chỉ đạt 68 tỷ đồng, giảm 42% so với tháng
trước do một số nước tại EU sắp phải đóng cửa một phần từ giữa tháng 10 trước nguy cơ
bùng phát đại dịch khi mùa đông đến. Thị trường Mỹ ghi nhận doanh thu 191 tỷ đồng, giảm
8% so với tháng trước khi giá xuất khẩu giảm. Tuy vậy, thị trường Trung Quốc đang phục hồi
khá khả quan khi doanh thu tháng 9 đạt 137 tỷ đồng, tăng 29% YoY và 20% MoM. Lũy kế
doanh thu xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2020 của VHC đạt 5,105 tỷ đồng, vẫn còn giảm 10%
so với cùng kỳ năm trước (so với mức giảm 12% YoY của doanh thu lũy kế 8 tháng đầu năm
2020), và khó đạt mục tiêu doanh thu trong kịch bản tích cực (nhưng đã hoàn thành 79% kế
hoạch doanh thu của kịch bản tiêu cực).
Hoàn thành dây chuyền gelatin mở rộng
— Dây chuyền gelatin mở rộng đã được hoàn thành và dự kiến sẽ tăng 50% lợi nhuận của

mảng collagen & gelatin trong năm 2021E khi đi vào hoạt động. Dây chuyền mới này sẽ tăng
75% công suất sản xuất gelatin hiện tại từ 2,000 tấn/năm lên mức 3,500 tấn/năm. Doanh thu
của VHC từ mảng sản phẩm sức khỏe (Collagen vàGelatin) đạt 442 tỷ đồng trong 9 tháng
đầu năm 2020, tăng 23% YoY bất chấp đại dịch. Tháng 10/2019 tại Thụy Điển, thương hiệu
Vinhwellness của VHC đã tung ra sản phẩm Collagen (sản phẩm phụ của quá trình chế biến
cá tra) đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận ASC.
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Hệ thống khuyến nghị
Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Mua:
+15% hoặc cao hơn

Nắm giữ:
trong khoảng +15% và -15%

Bán:
-15% hoặc thấp hơn

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Khả quan:
Vượt trội hơn thị trường

Trung lập:
Phù hợp thị trường

Kém khả quan:
Kém hơn thị trường

Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên
phân tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các
nguồn mà KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu
là chính xác hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể
thay đổi mà không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các
trường hợp và mục tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết
định đầu tư của mình và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu
tư hoặc kết quả của chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không
được sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn
bản của KBSV. Nhận xét và quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ
nhằm mục đích tham khảo và không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào
khác.

