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CTCP Vĩnh Hoàn (VHC)
Xuất khẩu tháng 4 tăng trưởng & có thể vượt kế hoạch năm

Giá trị xuất khẩu tăng trong tháng 4 so với cùng kỳ năm 2019, lần đầu tiên sau 9 tháng
— Giá trị xuất khẩu tháng 4 của VHC đạt 525 tỷ đồng, tăng 7% YoY và là tháng có xuất khẩu

tăng trưởng dương kể từ tháng 7 năm 2019, chủ yếu nhờ mảng bán lẻ ở thị trường châu Âu
và không còn hiệu ứng cơ sở của năm 2019. Giá trị xuất khẩu sang EU trong tháng 4 tăng
68% YoY và 14% MoM, đạt 142 tỷ đồng, đến từ mảng bán lẻ do người dân châu Âu tích cực
tích trữ thực phẩm trong giai đoạn cách ly xã hội. Trong 4 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu
của VHC sang thị trường châu Âu tăng mạnh 26% YoY và đạt 414 tỷ đồng. Trong khi đó, xuất
khẩu tháng 4 của VHC vào thị trường Mỹ lại giảm 48% so với tháng trước do Mỹ đã đóng cửa
các dịch vụ ăn uống trên toàn quốc, nhưng lại tăng 35% so với cùng kỳ năm 2019 do xuất
khẩu của VHC sang Mỹ từ tháng 4 năm 2019 đã bình thường trở lại. Việc Trung Quốc mở cửa
lại thị trường đã giúp giá trị xuất khẩu của VHC sang thị trường này tăng 8% MoM, đạt 43 tỷ
đồng trong tháng 4. Đây là tín hiệu tích cực khi các thị trường khác của VHC cũng sẽ sớm mở
cửa trở lại, dù giá trị xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm sang thị trường Trung Quốc vẫn giảm
48% YoY.
Mảng sản phẩm cá tra tăng nhưng mảng thức ăn chăn nuôi giảm mạnh
— Doanh thu từ sản phẩm cá tra tăng 86 tỷ đồng (+33% YoY) trong tháng 4 so với cùng kỳ năm

2019, trong khi mảng thức ăn cho cá lại giảm 49 tỷ đồng (-70% YoY). Tình trạng dư thừa cá từ
cuối năm ngoái đã khiến giá cá tra duy trì ở mức thấp 18,000 đồng/kg như hiện nay và người
dân cũng hạn chế thả nuôi nhiều, khiến nhu cầu thức ăn cho cá cũng giảm theo. Doanh thu
mảng thức ăn chăn nuôi của VHC đầu năm 2019 chiếm tỷ trọng tới 14% tổng doanh thu so
với mức bình thường 10%.
Dự kiến hoàn thành hoặc vượt kế hoạch doanh thu năm 2020
— Doanh thu xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2020 của VHC đạt 2,161 tỷ đồng (-5% YoY), hoàn

thành 25% kế hoạch đặt ra trong kịch bản tích cực. Kịch bản này giả định rằng thị trường cá
tra thế giới sẽ khôi phục trong quý 3 năm nay. Tuy vậy, hiệp định EVFTA dự kiến sẽ được phê
chuẩn vào ngày 20/5 và có hiệu lực từ tháng 6 tới có thể sẽ giúp xuất khẩu cá tra sang thị
trường châu Âu sớm khôi phục nhờ vào việc xóa bỏ dần thuế nhập khẩu từ mức 5.5% hiện
tại, và rất có thể giúp công ty vượt kế hoạch doanh thu đã đề ra.
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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.

