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DIỄN BIẾN GIÁ LỢN: LIỆU ĐÃ CHẠM ĐÁY? 

 

 Nguồn cung giảm khiến giá lợn hơi tăng mạnh 

Theo số liệu từ Agromonitor, giá lợn hơi tại Việt Nam bắt đầu hồi phục 
từ tháng 5/2019 sau khi giảm 30-40% từ mức đỉnh tháng 2 do dịch tả 
lợn châu Phi (ASF) bùng phát. Tại thời điểm ngày 15/09, giá lợn hơi 
đạt mức trung bình 45.000-50.000 đồng/kg ở miền Bắc (tăng 60% so 
với mức đáy tháng 5) và 36.000-45.000 đồng/kg ở miền Nam (tăng 
42% từ tháng 5). Nguyên nhân là do nguồn cung sụt giảm mạnh với 
việc 4,5 triệu con lợn (10-12% nguồn cung) đã bị tiêu hủy cho tới cuối 
tháng 8 trong khi người dân vẫn còn do dự về việc tái đàn.  

Có sự chênh lệch giá giữa 2 miền Bắc và Nam do dịch bệnh xảy ra ở 
miền Bắc trước và lan dần về phía Nam, nên hiện tại khi miền Bắc đã 
dần kiểm soát được dịch thì giá lợn miền Bắc hồi phục sớm hơn và 
mạnh hơn khu vực miền Nam.  

Hình 1: Diễn biến giá lợn hơi tại Việt Nam (VND/kg) 

 
   Nguồn: Agromonitor 

Triển vọng Q4/19-Q1/20: Giá có thể tiếp tục tăng khi nhu cầu thịt 

lợn tăng dần về cuối năm 

Công ty nghiên cứu thị trường Ipsos Business Consulting ước tính 
rằng quy mô đàn nái trên cả nước đã giảm khoảng 30% so với cùng 
kỳ, trong đó các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ là đối tượng chịu tác động lớn 
nhất từ dịch tả lợn. Rabobank cũng dự báo sản lượng lợn tại Việt Nam 
cả năm 2019 có thể giảm 15-19% so với cùng kỳ.  

Ipsos ước tính Việt Nam có thể thiếu hụt 500.000 tấn thịt heo (tương 
đương ~20% tổng nhu cầu thị trường) trước Tết Nguyên đán do nguồn 
cung chưa hồi phục, trong khi nhu cầu tiêu thụ quy mô lớn tăng trở lại 
(các trường học bắt đầu năm học mới từ tháng 09 và dịp Tết Nguyên 
đán cuối tháng 01/2020). Chúng tôi tin rằng giá lợn hơi đã chạm 
đáy và sẽ duy trì xu hướng tăng cho tới đầu năm 2020, nhờ đó các hộ 
chăn nuôi quy mô lớn và chưa nhiễm bệnh sẽ được hưởng lợi. 

Giá lợn hơi trong nước cũng có khả năng chịu ảnh hưởng từ việc 
nguồn cung sụt giảm ở Trung Quốc (cũng do sự bùng phát của dịch 
tả lợn châu Phi). Số liệu của Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn 
Trung Quốc cho thấy số lợn nuôi nước này tính ở thời điểm cuối tháng 
6/2019 thấp hơn 25,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó số lợn nái 
giảm 26,7%. Điều này dẫn đến giá lợn tại Trung Quốc tăng mạnh thời 
gian trở lại đây với mức giá hiện tại trung bình 80.000-90.000 đồng/kg 
(tăng hơn gấp đôi kể từ tháng 6 năm 2019). Sự chênh lệch giá này có 
thể đẩy mạnh việc các thương lái Trung Quốc mua lợn từ Việt Nam 
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(chủ yếu qua đường tiểu ngạch), do đó làm trầm trọng thêm tình trạng 
thiếu hụt trong nước và đẩy giá lên cao hơn nữa. Tuy nhiên, giao dịch 
xuất nhập khẩu qua đường tiểu ngạch thường không được thống kê 
đầy đủ, do vậy khó có thể định lượng được tác động của nhân tố này 
lên giá lợn trong nước. 

Hình 2: Giá lợn hơi tại Quảng Đông và Quảng Tây từ năm 2016 -
08/2019 (VND/kg) 

 Hình 3: Sản lượng thịt lợn tại Trung Quốc dự báo sẽ chịu ảnh 
hưởng trong vòng vài năm tới (tr tấn) 

 

 

 
   Nguồn: Agromonitor      Nguồn: Tổng cục Thống kê Trung Quốc, Rabobank Q3/19 

Bên cạnh đó, trong trường hợp căng thẳng thương mại Mỹ - Trung dịu 
bớt và giảm thuế xuất khẩu thịt lợn từ Mỹ sang Trung, nguồn cung tại 
Trung Quốc có thể cải thiện và làm chậm lại đà tăng giá.  

Dịch tả lợn mang đến cơ hội cho những “ông lớn” 

Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ được cho là sẽ chịu tác động nhiều nhất từ 
sự bùng phát của dịch bệnh do thiếu các biện pháp phòng ngừa và 
thực hành an toàn sinh học. Theo đó, doanh nghiệp quy mô lớn, áp 
dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, chưa ghi nhận dịch 
bệnh như Dabaco (DBC VN), Masan Meatlife (chưa niêm yết, MML, 
công ty con của Masan Group), CP Vietnam (chưa niêm yết) sẽ được 
hưởng lợi từ việc giá lợn tăng trở lại. Các công ty có mảng chăn nuôi 
gia cầm như DBC, CP Việt Nam cũng có khả năng đẩy mạnh việc tiêu 
thụ gia cầm như một sản phẩm thay thế cho thịt lợn. 

Trong số 3 doanh nghiệp chăn nuôi niêm yết trên sàn, chúng tôi 
cho rằng Dabaco sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ sự phục hồi 
của giá lợn, do: 

- DBC chịu ảnh hưởng từ biến động giá lợn nhiều nhất trong số các 
DN niêm yết khi 30% doanh thu 2018 của công ty đến từ phân 
khúc lợn giống và lợn thịt. Chưa kể đến phần doanh thu từ TACN 
cho lợn, với sản lượng TACN cho lợn chiếm trên 50% tổng sản 
lượng TACN cả năm. Tỷ trọng doanh thu của mảng chăn nuôi 
trong doanh thu thuần các công ty khác như Vilico (VLC VN) và 
Hòa Phát (HPG VN) chỉ ở mức thấp, tương ứng 2,0% và 8,2%. 
Với Masan Meatlife (MML), công ty mới chỉ tham gia thị trường 
chăn nuôi và chế biến thịt kể từ năm 2018, do đó mảng này vẫn 
chưa đóng góp nhiều vào KQKD của DN. 

- Phần lớn trang trại của DBC nằm ở các tỉnh phía Bắc (Bắc Ninh, 
Hà Tĩnh, Tuyên Quang), là khu vực dịch tả lợn bùng phát sớm 
hơn và hiện tại số lượng các ổ dịch mới đã giảm. Giá lợn ở miền 
Bắc đã hồi phục nhanh hơn ở miền Nam về mức tương đương 
với đầu năm. Chúng tôi dự báo giá lợn ở miền Bắc vẫn sẽ duy trì 
ở mức cao cho đến năm 2020 do (1) thiếu hụt nguồn cung đã đề 
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cập ở trên, (2) việc hạn chế vận chuyển giữa các tỉnh để ngăn 
chặn sự mở rộng của dịch bệnh sẽ ổn định giá bán tại từng 
vùng/địa phương và (3) xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc có 
thể làm nguồn cung miền Bắc giảm cục bộ. Trong một bài phỏng 
vấn gần đây, chủ tịch công ty Dabaco kỳ vọng rằng giá lợn sẽ tăng 
trong bốn tháng cuối năm 2019 và kéo dài trong 2020, giúp công 
ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019 là 356 tỷ đồng 
(tương đương cùng kỳ, 6T19 mới chỉ đạt 27,6 tỷ đồng). 

Hình 4: Doanh thu năm 2018 của DBC theo phân khúc   Hình 5: Lợi nhuận gộp năm 2018 của DBC theo phân khúc 

 

 

 

   Nguồn: VND RESEARCH, Báo cáo công ty      Nguồn: VND RESEARCH, Báo cáo công ty 

Mảng thức ăn chăn nuôi sẽ cần nhiều thời gian hơn để phục hồi 

Trong khi phân khúc chăn nuôi và chế biến thịt có thể nhận thấy tác 
động ngay lập tức từ đà tăng của giá lợn, mảng thức ăn chăn nuôi sẽ 
cần thêm thời gian để bắt kịp. Theo Masan Meatlife (MML), giá lợn 
cần ổn định trong vòng 6-9 tháng mới có tác động đến mảng TACN, 
do người dân còn cân nhắc việc tái đàn do lo ngại bệnh dịch tái phát 
trở lại. 

Hình 6: Thị trường thức ăn chăn nuôi thương mại được kỳ vọng sẽ phục hồi 
trong năm 2020 

 
   Nguồn: Masan Meatlife 

Chúng tôi cho rằng MML sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ sự hồi phục 
của mảng TACN so với DBC, do thị phần TACN cho lợn của MML cao 
hơn so với DBC (11% so với 5%) và TACN cho lợn đóng góp trên 50% 
tổng doanh thu từ TACN. 
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Các thông tin khác 

Hình 7: So sánh với các công ty cùng ngành trong khu vực 

 
*Số liệu 2018 đã điều chỉnh để phản ánh cổ tức bằng cổ phiếu 10% trả tháng 04/2019     

Nguồn: CIMB RESEARCH, BLOOMBERG, VND RESEARCH (Dữ liệu ngày 17/09) 

DBC đang giao dịch tại P/E trượt 12 tháng 7,0x, cao hơn so với P/E 
2018 do ảnh hưởng của dịch tả lên KQKD nửa đầu 2019. P/E forward 
2019 (tính dựa trên kế hoạch công ty) đạt 5,8x, thấp hơn nhiều so với 
trung bình ngành 15,1x, mặc dù ROE kế hoạch năm 2019 tương 
đương trung bình ngành (11,5% so với 11,3%). 

Hình 8: Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Dabaco và Masan Meatlife 

 
   Nguồn: VND RESEARCH, Báo cáo công ty 

 

Hình 9: Doanh thu năm 2018 của MSN và MML theo phân khúc 

 
   Nguồn: Masan Group, Masan Meatlife 

FY18A FY19F FY18A FY19F FY18A FY19F FY18A FY19F FY18A FY19F

Dabaco* DBC VN KKN 22.700,0   NA 89,0           5,7    NA 0,8    NA 13,7% NA 6,9    NA 4,0% NA

Charoen Pokphand Foods CPF TB MUA 26,3         35,5         7.399,2       14,6   15,4   1,4    1,3    4,8% 7,9% 15,5   11,9   0,0% 0,0%

Charoen Pokphand Indonesia CPIN IJ BÁN 5.250,0     3.000,0     6.105,6       18,9   26,7   4,4    4,2    26,0% 16,1% 12,2   16,1   1,1% 2,2%

Japfa Ltd JAP SP MUA 0,5           0,5           642,8          6,3    10,6   0,8    0,8    14,2% 7,4% 4,5    6,2    4,1% 2,1%

Malindo Feedmill MAIN IJ BÁN 935,0       800,0       148,5          7,3    7,7    1,1    1,0    16,1% 13,7% 5,9    5,2    1,7% 5,4%

Trung bình (trừ DBC) 3.574,0       11,8   15,1   1,9    1,8    15,3% 11,3% 9,5    9,8    1,7% 2,4%

Tỷ suất cổ 

tức (%)

Vốn hóa (tr 

USD)

P/E (x) P/B (x) ROE (%)

EV/EBITDA 

(x)

Công ty

 Mã 

Bloomberg 

Khuyến 

nghị

Giá đóng 

cửa (Đv 

tiền bản 

địa)

Giá mục 

tiêu (Đv 

tiền bản 

địa)

Dabaco Masan Meatlife

Mã cổ phiếu DBC VN MML - Công ty dự kiến sẽ niêm yết trên sàn trong năm 2019

Hoạt động kinh doanh 

chính

- Sản xuất thức ăn chăn nuôi (TACN): đóng góp ~47% doanh thu 

2018, gồm các loại TACN cho lợn, gà, thủy sản và các loại gia súc gia 

cầm khác

- Sản xuất con giống, chăn nuôi và chế biến thực phẩm: đóng góp 

35% doanh thu 2018

- Khác: kinh doanh BĐS, bao bì, xăng dầu, đóng góp 18% doanh thu 

2018

- Sản xuất TACN: đóng góp ~99% doanh thu 2018 revenue, gồm 

TACN cho lợn, gà, thủy sản và các loại TACN khác 

- Chăn nuôi và chế biến thịt: dưới 1% doanh thu 2018

Công suất nhà máy - 6 nhà máy TACN với tổng công suất 1 triệu tấn/năm

- Quy mô đàn nái: ~30.000 con

- Quy mô đàn lợn thịt: 163.000 con

- Sở hữu nhà máy chế biến thực phẩm và các dây chuyền giết mổ, 

dây chuyền chế biến thực phẩm công suất 12.000 tấn/năm, dây 

chuyền chế biến/xử lý trứng

- Tổng công suất TACN: 3,2tr tấn/năm

- Công suất hiện tại 10.000 lợn thịt, đặt kế hoạch tăng lên mức 

250.000 con trong nửa đầu 2020

- Slaughtering house and chilled meat processing plant with annual 

capacity of 1.4m warm porker/840k chill porkers

Vị trí Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Tuyên Quang Hà Nam

Hệ thống phân phối mặt 

hàng thực phẩm

- Sở hữu 6 siêu thị và TTTM tại Bắc Ninh

- Các sản phẩm thực phẩm được phân phối tại một số hệ thống siêu 

thị lớn như Big C, Vinmart, Lotte, v.v…

- Phân phối sản phẩm thịt mát qua hệ thống cửa hàng tự sở hữu (11 

CH), kênh siêu thị (47 CH) và cửa hàng nhượng quyền (97 CH). Số 

liệu đến cuối tháng 07/2019.

Thị phần mảng thức ăn cho lợn5% 11%

KQKD - Doanh thu 2018: 288tr USD

- EBITDA 2018: 34tr USD

- Doanh thu 2018: 603tr USD

- EBITDA 2018: 56tr USD
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần trăm giữa 
giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có 
thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị 

MUA Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

NẮM GIỮ Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường 

BÁN Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10% 
 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 
báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn 
giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của 
công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách 
nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và 
các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. 
VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 
Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa 
đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 
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