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   Giá thấp nhất trong 52 tuần        17.300 VND 

   Giá cao nhất trong 52 tuần         32.500 VND 

   KLGD BQ 3 tháng                          45.175 cp 

   Cổ phiếu lưu hành                  12.859.288 cp 

   Vốn điều lệ                              128,59 tỉ đồng 

   Vốn hóa (26/06/2012)               402,5 tỉ đồng 
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Nguồn: AGF 

 

 

 

CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
 

Chúng tôi đã có buổi gặp gỡ trao đổi với đại diện Công ty cổ phần Xuất nhập 

khẩu Thủy sản An Giang vào ngày 19/06/2012. Sau đây là một số nội dung 

chính từ cuộc trao đổi: 

 

Kết quả kinh doanh năm 2011 khá khả quan trong bối cảnh 

nhiều khó khăn của ngành đã bắt đầu lộ diện. 

Đơn vị: triệu đồng 

                                                                               Nguồn: AGF 

Kim ngạch xuất khẩu và doanh thu tăng mạnh trong năm 2011 

trong khi sản lượng xuất khẩu chỉ tăng nhẹ là do: Công ty mở rộng 

được thị trường Mỹ thông qua một số nhà nhập khẩu có uy tín, sản 

lượng xuất khẩu vào thị trường Mỹ dù tăng không quá mạnh, nhưng 

nhờ giá bán tốt hơn hẳn các thị trường khác nên đã giúp kim ngạch xuất 

khẩu và doanh thu cải thiện mạnh. Đây là tín hiệu khá tích cực của 

Agifish, mở ra cơ hội khai thác thị trường Mỹ nhiều tiềm năng và có tỉ 

suất lợi nhuận cao. 

Ngoài ra, trong năm 2011, công ty đạt được tỉ suất lợi nhuận gộp khá 

cao 13,5% khi định mức chi phí sản xuất được giữ khá thấp, kèm theo 

đó, lượng hàng tồn kho giá rẻ từ năm 2010 cũng được tích trữ chuyển 

sang, giúp kéo giá vốn hàng bán của công ty giảm khá mạnh. 

Khó khăn ngày càng gia tăng của ngành đã ảnh hưởng đến 

công ty nhiều hơn. 

 

 TH 2010 TH 2011 KH 2011 
% KH 
2011 

Sản lượng XK (tấn) 27.782 29.333 26.000 112,8% 

   Tăng trưởng 20,0% 5,6%   

Kim ngạch XK (tr USD) 61 93 70 132,9% 

   Tăng trưởng 11,0% 52,5%   

Tổng doanh thu 1.780.580 2.762.450 2.000.000 138,1% 

   Tăng trưởng 23,0% 55,1%   

Lợi nhuận trước thuế 51.425 77.200 80.000 96,5% 

   Tăng trưởng 233,0% 50,1%   

EPS (đồng) 3.248 4.844   

   Tăng trưởng 189,2% 49,1%   

   Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (HOSE: AGF)                
    Ngành: Thủy sản                                             Cập nhật ngày: 26/06/2012
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Một số chỉ tiêu tài chính 
Nguồn: BCTC AGF và FPTS tổng hợp 

Đơn vị: triệu đồng 

 

KQKD qua các năm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: BCTC AGF các năm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ 
tiêu 

2009 2010 2011 Q12012 

DTT 1.334.298 1.699.412 2.660.249 620.779 

LNTT 18.015 51.425 77.201 12.086 

LNST 14.445 42.185 61.909 11.541 

VĐL 128.593 128.593 128.593 128.593 

VCSH 623.520 623.644 655.401 647.972 

TTS 1.209.944 1.354.627 1.716.936 1.621.173 

EPS       1.123        3.248        4.844         903  

BV      48.488       48.801       51.286       50.705  

ROA 1,1% 3,3% 4,0% 0,7% 

ROE 2,3% 6,8% 9,7% 1,8% 

Đơn vị: triệu đồng 

                                                                                                             Nguồn: AGF 
Những tháng đầu năm 2012, các khó khăn của ngành ngày càng lớn, 

khiến Agifish không thể đứng ngoài. Sản lượng tiêu thụ 5T/2012 đã 

giảm nhẹ 2,53% so với cùng kỳ khi thị trường xuất khẩu quan trọng 

EU gặp nhiều khó khăn, các thị trường khác như Úc, Trung Đông, Châu 

Á, Nam Mỹ… chỉ giữ được tương đương so với cùng kỳ, không có nhiều 

cải thiện. Riêng thị trường Mỹ vẫn giữ được mức tăng doanh số khá tốt 

nhờ sản lượng tiếp tục tăng so với cùng kỳ, dù giá xuất khẩu đã giảm 

bình quân 10%. 

Cùng với đó, tỉ suất lợi nhuận gộp cũng giảm khá mạnh (tỉ lệ này 

theo BCTC Q1/2012 chỉ còn 10,4%, thấp hơn khá nhiều mức 13,9% của 

Q1/2011) do giá vốn hàng bán đã tăng khá nhiều (giá thức ăn, giá cá 

nguyên liệu, giống đều tăng), trong khi giá bán bình quân ở các thị 

trường đều giảm trước nhu cầu tiêu thụ thấp toàn cầu do những bất ổn 

về kinh tế. Trong năm nay, dự kiến tình hình xuất khẩu chung sẽ không 

nhiều cải thiện so với năm 2011 do tình hình tiêu thu toàn cầu vẫn khá 

khó khăn, tỉ trọng xuất khẩu giữa các thị trường có thể sẽ thay đổi nhiều, 

với dự kiến thị trường Mỹ sẽ tiếp tục tăng cả về giá trị tuyệt đối và tỉ 

trọng xuất khẩu, trong khi thị trường EU dự kiến sẽ giảm khá mạnh. 

Nguồn nguyên liệu cá đang được đảm bảo khá tốt.  

Hiện nguồn nguyên liệu cá được cung cấp từ chính vùng nuôi của 

công ty đáp ứng khoảng 70% nhu cầu chế biến. Với 106 ha diện tích 

mặt nước hiện tại (bao gồm của chính công ty sở hữu và một phần thuê 

từ nông dân), vùng nuôi đã cung cấp mỗi năm khoảng 50.000 tấn cá, 

phần còn lại được thu mua từ các hộ nuôi. So với một số doanh nghiệp 

khác, Agifish có được lợi thế từ sự tin tưởng của nông dân nuôi cá khi 

công ty luôn đảm bảo thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho người nuôi, giúp 

công ty luôn được ưu tiên nguồn cá nguyên liệu khi cần và giá mua có 

thể thấp hơn 200-300 đồng/kg so với mặt bằng chung. Đây là điều khá 

tích cực cho Agifish khi một số doanh nghiệp khác vẫn đang thiếu hụt 

nguồn nguyên liệu đúng chất lượng cho nhu cầu chế biến khi cần. 

Trong kế hoạch mở rộng vùng nguyên liệu sắp tới, công ty sẽ thực 

hiện hình thức nuôi liên kết với các hộ nông dân. Theo đó, công ty 

sẽ tiến hành thuê đất từ các hộ nông dân, đồng thời hỗ trợ nông dân về 

 5T/2012 KH 2012 
% KH 
2012 

% 5T/ 
2011 

Sản lượng tiêu thụ (tấn) 12.387 28.000 44,24% 97,47% 

Kim ngạch XK (tr USD) 41,3 90,0 45,89% 103,25% 

Doanh thu thuần 1.170.000 2.400.000 48,75% 101,56% 

Lợi nhuận trước thuế 18.500 85.000 21,76% 56,13% 
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Thị trường xuất khẩu năm 

2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: AGF 

con giống, thức ăn, thuốc và đặc biệt tư vấn hướng dẫn nông dân tổ 

chức nuôi nghiêm ngặt đúng qui trình kỹ thuật (trong đó một số chi phí 

như con giống, thức ăn… sẽ tính lãi). Sau khi thu hoạch, công ty cam 

kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm và cấn trừ các chi phí, thanh toán cho 

người nuôi phần cá thành phẩm vượt mức khoán nuôi (mức khoán do 

thỏa thuận giữa hai bên từng mùa vụ) theo giá thị trường. Đây là hình 

thức hợp tác có lợi cho cả đôi bên. Với người nuôi, họ được đảm bảo 

đầu ra và nhận mức lợi nhuận hợp lý theo năng lực nuôi của từng 

người. Đối với Agifish, công ty sẽ tiết kiệm được các chi phí mua đất 

cho vùng nuôi (chi phí khấu hao, lãi vay…) trong khi vẫn kiểm soát được 

chất lượng cá nguyên liệu theo đúng nhu cầu, gia tăng khả năng tự chủ 

nguồn nguyên liệu cho chế biến. 

Trại giống qui mô lớn 200 ha đang được xúc tiến đầu tư. 

Hiện tại, để đáp ứng 50.000 tấn cá nguyên liệu mỗi năm, công ty cần 

khoảng 65 triệu con giống (đây là mức đã tính toán cho lượng hao hụt 

trong quá trình nuôi), nhưng trung tâm giống mới chỉ đáp ứng được 

khoảng 20 triệu con cho công ty, còn lại 45 triệu con phải thu mua từ 

các hộ nuôi với chất lượng giống không thật sự đảm bảo. Trong kế 

hoạch mở rộng nguồn nguyên liệu sắp tới, nhu cầu cá giống có chất 

lượng sẽ tiếp tục tăng cao. Do đó, việc tự chủ nguồn cá giống càng trở 

nên cấp thiết. Hiện dự án trung tâm giống 200 ha của công ty đã 

được thủ tướng chấp thuận đầu tư, các chuẩn bị về máy móc, kỹ 

thuật, vốn, nhân lực… đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ việc giao đất chính 

thức từ Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn cho trung tâm giống, 

để trung tâm tiến hành hợp tác với Agifish. Dự án có vốn đầu tư ước 

tính gần 300 tỉ đồng. Đây là dự án quan trọng trong chiến lược phát triển 

của Agifish. Khi đi vào hoạt động, nó sẽ không những cung cấp nguồn 

giống cho riêng công ty mà có thể cho cả vùng Đồng Bằng Sông Cửu 

Long, giúp khép kín hơn chuỗi sản xuất, chế biến cá tra xuất khẩu và gia 

tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty. 

Công nợ phải thu vẫn đang kiểm soát khá tốt.  

Công ty thường bán hàng cho các đối tác thân thiết theo phương thức 

nhờ thu D/P và D/A, một số khách hàng mới thì thường thanh toán theo 

phương thức L/C để đảm bảo an toàn. Công ty luôn tiến hành quản lý 

công nợ chặt chẽ, và đảm bảo khả năng thu hồi cao. Hệ số vòng 

quay các khoản phải thu đã cải thiện liên tục trong 3 năm qua (từ 4,01 

năm 2009 lên 5,65 năm 2011 và đạt 1,07 trong Q1/2012). Trong 4 tháng 

đầu năm 2012, công ty xuất khẩu được 31 triệu USD thì đã thu được 30 

triệu USD tiền mặt (bao gồm một số khoản đã hạch toán doanh thu 

trước đó). 
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Khả năng tiếp cận vốn ngân hàng vẫn khá tốt 

Với tỉ lệ nợ hiện tại không quá cao (vay và nợ ngắn hạn ngân hàng đến 

cuối Q1/2012 ước khoảng 44,7% tổng tài sản, thấp dưới mức trung bình 

của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết), công ty vẫn có thể tiếp cận 

vốn ngân hàng khi có nhu cầu. Điều này là khá tích cực khi nhiều doanh 

nghiệp hiện không được hỗ trợ vay vốn thêm để hoạt động từ ngân 

hàng. Ngoài ra, chi phí lãi vay của AGF trong thời gian qua cũng khá 

thấp với bình quân khoảng 10-11% do công ty chủ động vay một phần 

bằng USD với lãi suất 4-5% trong khi tỉ giá thời gian qua không biến 

động nhiều.  

Nhận được tư vấn, hỗ trợ khá tốt từ công ty mẹ Hùng Vương.  

Với vị thế và kinh nghiệm của mình, Hùng Vương thường có tầm nhìn 

xa trong hoạt động, và luôn tư vấn, hỗ trợ cho Agifish các chiến lược 

phù hợp trong từng giai đoạn. Trong thời gian qua, khi giá thức ăn liên 

tục tăng, Hùng Vương đã lường trước và dự trữ một lượng khá lớn thức 

ăn từ Công ty Hùng Vương Tây Nam và Công ty Việt Thắng cho hoạt 

động nuôi trồng, giúp đáp ứng ổn định nguồn thức ăn cho cá nuôi của 

Agifish và cho chính Hùng Vương thời gian qua. 

Nhận định chung: 

Có thể thấy, các khó khăn của ngành thời gian qua cũng đã ảnh hưởng 

khá nhiều đến tình hình kinh doanh của Agifish. Nhưng với qui mô và vị 

thế của mình, cùng với sự quản lý thận trọng của ban lãnh đạo, công ty 

là một trong những doanh nghiệp thủy sản kháng cự tốt nhất với “cơn 

bão” ngành đang hoành hành, và gần như chắc chắn sẽ vượt giai đoạn 

khó khăn này để tận dụng tận dụng cơ hội lớn sau khủng hoảng khi 

tiềm năng phát triển trong dài hạn của “con cá tra, basa” vẫn khá lớn. 

Dự án trung tâm giống 200 ha sau khi đi vào hoạt động sẽ hỗ trợ tích 

cực trong hoạt động, tạo ra cơ hội tăng trưởng lớn hơn cho công ty. 

Trước tình hình khó khăn hiện tại, doanh thu và lợi nhuận năm nay 

2012 dự kiến sẽ không có nhiều tăng trưởng so với năm 2011. 
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Tuyên bố miễn trách nhiệm  

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng tin cậy, có 

sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.  

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên phân tích 
FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.  
 

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị phụ thuộc 
vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.  
 
Tại thời điểm thực hiện báo cáo phân tích, FPTS nắm giữ 1 cổ phiếu AGF và chuyên viên viên phân tích của FPTS không nắm giữ cổ 

phiếu AGF nào. 

Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết liên quan đến cố phiếu này có thể được xem tại 

https://ezsearch.fpts.com.vn hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức  
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