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Diễn biến giá cổ phiếu FMC 

 

Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của FMC 

Nguồn: FPTS tổng hợp 

Chỉ tiêu tài chính của FMC 

Đơn vị: triệu đồng      Nguồn: BCTC FMC và FPTS tổng hợp 

Chỉ 
tiêu 

Q12012 KH2012 
%KH 
2012 

%Q1 
2011 

DTT 370.523 2.000.000 18,5% 123,9% 

LNST -10.456 30.000 -34,6% -258,3% 

Chỉ 
tiêu 

2009 2010 2011 Q12012 

DTT 940.084 1.470.021 1.899.176 370.523 

LNTT 15.705 25.582 28.562 -10.456 

LNST 13.962 26.794 28.383 -10.456 

VĐL 80.000 80.000 80.000 80.000 

VCSH 150.001 166.185 171.751 151.266 

TTS 623.407 501.973 778.049 526.679 

EPS      1.890        3.717       3.930       (1.448) 

BV    18.750     20.773     21.469     18.908  

ROA 2,9% 4,8% 4,4% -1,6% 

ROE 9,2% 16,9% 16,8% -6,5% 

 

   SỰ KIỆN NỔI BẬT TUẦN TỪ 11/06/2012 - 15/06/2012 

 

Thực trạng khó khăn của ngành tôm hiện tại 

 

Với vị trí và điều kiện thuận lợi, các tỉnh ven biển Đồng bằng 

Sông Cửu Long đã trở thành vùng nuôi tôm lớn không chỉ ở Việt 

Nam, mà còn trên toàn thế giới. Ngành tôm Việt Nam đã có một 

giai đoạn phát triển nhanh cùng với sự lớn mạnh của nhiều 

doanh nghiệp tôm trong nước. Tuy nhiên, từ năm ngoái đến nay, 

nhiều yếu tố bất lợi đã cùng diễn ra khiến các doanh nghiệp 

trong ngành đang đối mặt với muôn vàn khó khăn. 

 

Thiếu hụt tôm nguyên liệu  

 

Ngành nuôi tôm xuất khẩu của nước ta đang trong tình trạng thiếu 

nguyên liệu chế biến trầm trọng khi trong thời gian qua tôm bị dịch 

bệnh chết hàng loạt, nhiều đầm tôm ở ĐBSCL tôm chết chỉ sau một 

tháng thả giống nuôi, nhưng nguyên nhân thì vẫn chưa được giải 

thích cụ thể. 

 

   - Theo giải thích từ công ty Minh Phú trong kỳ ĐHCĐ vừa qua, tôm 

chết hàng loạt là do ăn phải loài tảo độc từ biển tràn vào (các vùng 

nuôi tôm thường nằm ở các khu vực nước lợ gần biển) nên bị bệnh 

và chết hàng loạt. 

 

   - Trao đổi với một số người ở Sóc Trăng, thì nhiều người cho rằng, 

do hầu hết các trại nuôi tôm của Việt Nam đều không đảm bảo tuân 

thủ đúng kỹ thuật nuôi khi thức ăn và chất thải của tôm gây ô nhiễm 

cho nguồn nước trong ao nuôi, rồi các bọt khí từ dưới đáy ao thải lên 

trong hồ, nhưng tất cả đều không được xử lý đúng kỹ thuật, khiến tôm 

dễ mắc bệnh hơn. 

 

   - Ngoài ra, chất lượng tôm giống của Việt Nam nhìn chung cũng khá 

kém, không được quản lý chặt chẽ bởi các cơ quan chức năng. Các 

giống tôm hiện tại hầu như khả năng kháng bệnh kém, nên dễ bị mắc 

bệnh khi môi trường nước bị ô nhiễm hay nồng độ muối trong ao thay 

đổi không đáp ứng đúng tiêu chuẩn. 

 

Hiện vùng nuôi tôm lớn ở xã Trung Bình, huyện Long Phú - Sóc 

Trăng, hầu hết các ao nuôi tôm đều cạn nước, để trơ không, chỉ còn 

một vài ao tiến hành thả nuôi. Điều này là do sau khi dịch bệnh xảy ra, 

tôm chết hàng loạt, nhiều hộ nông dân và cả các doanh nghiệp tôm 
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 Cơ cấu thị trường 2011 của FMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: FMC 

 

 

 

Diễn biến giá cổ phiếu MPC 

 

Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của MPC 

Nguồn: FPTS tổng hợp 

 

 

Chỉ 
tiêu 

Q12012 KH2012 
%KH 
2012 

%Q1 
2011 

DTT 1.650.735 10.478.000 15,75% 131,56% 

LNST 63.261 715.000 8,85% 124,62% 

đều có tâm lý thận trọng không dám đầu tư thả nuôi lứa tôm mới, một 

phần nữa là do họ đã cạn vốn để tiếp tục đầu tư, trong khi ngân hàng 

vẫn đang hạn chế cho vay vào ngành thủy sản. Ngay cả một số hộ 

mạnh dạn thả nuôi mới thì phải tiếp tục chịu thiệt hại khi nhiều ao tôm 

tiếp tục chết sau một tháng thả nuôi. 

 

Đầu ra cho sản phẩm gặp nhiều khó khăn 

 

Nhu cầu tôm trên toàn cầu vẫn tiếp tục tăng trưởng trong thời gian 

qua, nhưng các doanh nghiệp tôm Việt Nam nhìn chung vẫn đang 

gặp nhiều khó khăn ở các thị trường xuất khẩu.  

 

   - Thị trường EU đang tiếp tục giảm nhập khẩu do tình hình khó khăn 

kinh tế kéo dài. Theo thống kê từ Vasep, xuất khẩu tôm của Việt Nam 

sang EU từ 01/01/2012 đến 15/05/2012 chỉ đạt gần 91,67 triệu USD, 

giảm 26,7% so với cùng kỳ năm 2011.  

 

   - Thị trường Mỹ thì vẫn đang giữ nhịp tăng trưởng khá, nhưng tình 

hình đang khó khăn hơn khi tôm biển ở Vịnh Mexico đang tăng mạnh 

sản lượng trở lại sau khi giải quyết được vấn đề ô nhiễm của vụ tràn 

dầu năm ngoái. Điều này khiến nhu cầu tôm cỡ lớn từ các thị trường 

Châu Á suy giảm khá nhiều, trong đó Việt Nam là một trong những 

nước bị ảnh hưởng nặng nhất.  

 

   - Đối với thị trường Nhật, thị trường tiêu thụ tôm chủ lực của Việt 

Nam hiện nay, các doanh nghiệp đang khá “đau đầu” vì vấn đề chất 

kháng sinh Ethoxyquin. Từ 18/05/2012, 30% số lô tôm nhập khẩu từ 

Việt Nam vào thị trường Nhật Bản sẽ bị kiểm tra Ethoxyquin với mức 

giới hạn cho phép 0,01ppm. Nếu tiếp tục phát hiện thêm 2 lô hàng 

vượt mức này, tần suất kiểm tra sẽ tăng lên mức 50 – 100% và bước 

tiếp theo là cấm hoàn toàn tôm Việt Nam nhập khẩu vào Nhật. Điều 

này khiến nguy cơ mất thị trường Nhật của các doanh nghiệp tôm Việt 

Nam khá lớn, khi nhiều nhà nhập khẩu Nhật có thể chuyển sang nhập 

khẩu Tôm từ Thái Lan, Indonesia… để tránh các qui định ngặt nghèo 

từ các cơ quan chức năng Nhật. 

 

   - Ngoài ra, 5 tháng vừa qua trong khi tôm Việt Nam chết hàng loạt vì 

dịch bệnh thì các nước xuất khẩu tôm lớn khác như Thái Lan, 

Indonesia, Ấn Độ, Ecuador… đều được mùa vụ tôm vừa qua, nhưng 

thị trường tiêu thụ toàn cầu không thể cải thiện tương ứng, khiến giá 

tôm xuất khẩu giảm mạnh trên toàn thế giới, có cỡ giảm tới 3 USD/kg, 

buộc các doanh nghiệp tôm Việt Nam phải hạ giá bán xuất khẩu theo. 
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 Chỉ tiêu tài chính của MPC 

Nguồn: BCTC MPC và FPTS tổng hợp 

Đơn vị: triệu đồng 

Thị trường xuất khẩu 2011 của MPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: triệu USD                                               Nguồn: MPC 

 

Cơ cấu thị trường 2011 của MPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: MPC 

 

 

Chỉ 
tiêu 

2009 2010 2011 Q12012 

DTT 3.093.505 5.107.814 7.038.526 1.650.735 

LNTT 254.505 372.942 337.467 70.275 

LNST 242.864 314.677 283.698 63.261 

VĐL 700.000 700.000 700.000 700.000 

VCSH 1.075.522 1.337.967 1.538.891 1.608.807 

TTS 2.222.371 3.894.804 6.325.466 6.278.929 

EPS      3.417        4.376        3.934  913 

BV   15.365    19.114    21.984    22.983  

ROA 10,8% 10,3% 5,6% 1,0% 

ROE 24,0% 25,4% 19,1% 4,1% 

Sự tác động đến các doanh nghiệp trong ngành 

 

Tình hình hiện tại đang khiến hầu hết các doanh nghiệp chế biến tôm 

xuất khẩu gặp nhiều khó khăn trong hoạt động với thực trạng chung 

như sau.  

 

   - Thiếu nguyên liệu chế biến do tôm chết hàng loạt và có thể sắp tới 

tình hình nguồn tôm nguyên liệu cũng chưa thể sớm được giải quyết, 

vì giả sử nếu thời điểm này nhiều hộ nông dân và doanh nghiệp cùng 

bắt đầu thả nuôi tôm trở lại (thực tế đều này cũng chưa thể sớm xảy 

ra) thì cũng phải mất ít nhất 5 tháng đối với tôm sú và hơn 3 tháng đối 

với tôm chân trắng mới có thể thu hoạch đưa vào chế biến.  

 

   - Quan trọng hơn, đầu ra cho sản phẩm tôm trong thời gian tới vẫn 

còn nhiều trở ngại, khiến doanh nghiệp không thể chủ động trong 

hoạt động kinh doanh.  

 

   - Ngoài ra, các chi phí như lãi vay, phí lưu kho, kiểm tra hàng…vẫn 

đang đè nặng lên các doanh nghiệp, khiến lợi nhuận có thể tiếp tục 

sụt giảm mạnh.  

 

Cụ thể, đối với CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC), một doanh 

nghiệp tôm cỡ vừa trong ngành và đang đứng trong top 5 doanh 

nghiệp tôm lớn nhất cả nước, tình hình hoạt động đang khá khó 

khăn. 

 

   - Nhà máy hoạt động không hết công suất (ước chỉ khoảng 60-70% 

công suất đầy đủ) do số lượng đơn hàng và tôm nguyên liệu không 

đáp ứng đủ.  

 

   - Trong kho đông lạnh, các thành phẩm đã được đóng gói hoàn 

chỉnh nhưng lượng thành phẩm tồn kho còn khá nhiều, khi một số sản 

phẩm chưa thể xuất bán. Theo BCTC đến cuối Q1/2012, thành phẩm 

tồn kho gần 200 tỉ đồng, trong khi nguyên vật liệu tồn kho chỉ gần 13 tỉ 

đồng. Điều này cho thấy, do thiếu nguồn nguyên liệu tôm nên tồn kho 

nguyên liệu còn rất ít, trong khi bao nhiêu tôm thu mua được điều đã 

được qua khâu chế biến thành tôm thành phẩm được đóng gói hoàn 

chỉnh, nhưng do đầu ra đang khó khăn nên được lưu trong kho để 

chờ xuất bán, trong khi các doanh nghiệp thủy sản thì thường chi phí 

lưu kho lưu bãi rất tốn kém vì phải luôn được giữ lạnh ở mức cần 

thiết. 

 

   - Ngoài ra, các chi phí như lãi vay, kiểm tra hàng…vẫn đang là gánh 

nặng cho công ty. Chi phí lãi vay quí 1/2012 là 12,75 tỉ đồng, trong khi 

lãi từ chênh lệch tỉ giá đã giảm mạnh khi tỉ giá gần như không biến 
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Diễn biến giá cổ phiếu CMX 

 

Chỉ tiêu tài chính của CMX 

Nguồn: BCTC CMX và FPTS tổng hợp 

Đơn vị: triệu đồng 

Thị trường xuất khẩu 2011 của CMX 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị: triệu USD                                               Nguồn: CMX 

 

 

 

Chỉ 
tiêu 

2009 2010 2011 Q12012 

DTT 1.284.522 1.452.883 1.170.090 221.923 

LNTT 35.092 8.595 7.346 3.487 

LNST 29.369 6.175 4.588 3.138 

VĐL 114.968 114.968 132.212 132.212 

VCSH 152.378 167.967 159.215 162.353 

TTS 773.009 1.048.555 895.695 882.989 

EPS      2.872          467          347  -  

BV      13.254       14.610       12.042       12.280  

ROA 4,7% 0,7% 0,5% 0,4% 

ROE 20,8% 3,9% 2,8% 2,0% 

động thời gian qua.  

 

Tất cả điều này có thể tiếp tục làm giảm mạnh lơi nhuận của công ty. 

FMC dự kiến 6 tháng đầu năm sẽ lỗ hơn 20 tỉ đồng, kết quả xấu nhất 

trong nhất trong 16 năm hoạt động của mình. 

 

Đối với CTCP Tập đoàn Minh Phú (MPC), doanh nghiệp tôm lớn 

nhất Việt Nam, tình hình hiện nay của ngành cũng ảnh hưởng 

khá nhiều đến công ty. 

 

   - Sự khó khăn nguồn tôm nguyên liệu trong thời gian qua cũng “làm 

đau đầu” Minh Phú khá nhiều, trong khi trại nuôi tôm thương phẩm 

của chính công ty ở Lộc An – Vũng Tàu chỉ mới đưa vào hoạt động 

24 ha trên hơn 320 ha được cấp, rồi nhà máy chế biến tôm lớn ở Hậu 

Giang vẫn chưa giải quyết xong việc đền bù giải phóng mặt bằng để 

tiến hành xây dựng.  

 

    - Minh Phú cũng đang gánh khoản chi phí lãi vay ngân hàng khá 

lớn (khoản nợ vay ngân hàng và trái phiếu đến cuối Q1/2012 là gần 

4.190 tỉ đồng, chiếm gần 67% tổng tài sản), nên sẽ làm ảnh hưởng 

khá nhiều đến lợi nhuận của công ty trong các quí tới. 

 

   - Tuy nhiên, về thị trường tiêu thụ, do tận dụng tốt vị thế và uy tín 

của mình, vấn đề đầu ra cho sản phẩm của công ty vẫn khả quan hơn 

so với các doanh nghiệp tôm khác. Minh Phú vẫn đang tích cực tìm 

kiếm thị trường, đối tác mới (lãnh đạo công ty thường xuyên đi xúc 

tiến thương mại ở các thị trường lớn như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc…), và 

thậm chí tận dụng khó khăn của các doanh nghiệp khác để thu hút 

lượng khách hàng mới. Sau 5 tháng đầu năm 2012, công ty vẫn đạt 

được kết quả khả quan với sản lượng xuất khẩu đạt gần 11,8 triệu kg, 

giá trị xuất khẩu đạt hơn 144 triệu USD, tăng 31,94% về lượng và 

34,01% về giá trị so với cùng kỳ năm 2011. 

 

Với CTCP Chế biến và Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cà Mau (CMX), 

các khó khăn thời gian qua đã tác động khá mạnh đến tình hình 

hoạt động của công ty trong năm 2011 và 5 tháng đầu năm 2012. 

 

   - Thị trường tiêu thụ EU sụt giảm mạnh. Giá trị xuất khẩu sang EU 

đã giảm từ 18,5 triệu USD năm 2010 xuống còn 10,6 triệu USD năm 

2011 và dự kiến tiếp tục suy giảm trong 5 tháng đầu năm 2012 cùng 

với sự sụt giảm chung của ngành tôm. Dù có cải thiện mạnh mẽ từ thị 

trường Mỹ (tăng từ 4,7 triệu USD năm 2010 lên 19,1 triệu USD năm 

2011) và một số thị trường khác, nhưng doanh thu thuần toàn công ty 

vẫn giảm 19,5% trong năm 2011 so với 2010 và tiếp tục giảm 6,6% 

trong quí 1/2012 so với cùng kỳ 2011 do giá tôm xuất khẩu giảm khá 
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 Cơ cấu thị trường 2011 của CMX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: CMX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mạnh thời gian qua. 

 

   - Nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến vẫn tiếp tục gặp khó khăn 

trong tình cảnh dịch bệnh làm tôm chết hàng loạt thời gian qua, do 

phần lớn tôm nguyên liệu chế biến công ty vẫn phải thu mua từ nguồn 

bên ngoài. Đến cuối quí 1/2012, hàng tồn kho của công ty khá lớn 

(khoảng 552 tỉ đồng, chiếm 62,5% tổng tài sản, trong đó 97-98% là 

thành phẩm tồn kho) do tình hình tiêu thụ vẫn đang khó khăn ở thị 

trường Nhật và EU. 

 

   - Tương tự nhiều doanh nghiệp thủy sản khác, chi phí lãi vay cũng 

sẽ tiếp tục là gánh nặng cho công ty trong tình hình khó khăn hiện tại. 

Đến cuối quí 1/2012, tổng khoản vay nợ ngân hàng của công ty là 

hơn 652,6 tỉ đồng, chiếm gần 74% tổng nguồn vốn của công ty, tỉ lệ 

thuộc hàng cao nhất trong số các công ty thủy sản niêm yết. 

 

Khó khăn hiện tại của CMX là nợ và lãi vay quá cao nhưng tồn kho 

thành phẩm lại lớn trong tình cảnh đầu ra gặp nhiều khó khăn, làm 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền hoạt động của công ty. 

 

Giải pháp từ một số doanh nghiệp 

 

Hiện để khắc phục tình trạng thiếu nguyên liệu và đảm bảo nguồn tôm 

chất lượng, an toàn hơn, một số doanh nghiệp tôm lớn đang tiến 

hành nuôi tôm theo công nghệ mới Biolock, mà nổi bật nhất là FMC 

và MPC. Đây là công nghệ tiên tiến sử dụng các loại vi sinh trong ao 

nuôi để giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ao, được một số nước áp 

dụng rộng rãi như Indonesia, Thái Lan… (do áp dụng công nghệ này 

nên thời gian vừa qua, vụ thu hoạch tôm của hai nước này đều cho 

sản lượng tốt khi tôm nuôi hầu như không bị nhiễm bệnh). Tuy nhiên, 

chi phí đầu tư cho công ty nghệ này khá cao (bình quân chi phí đầu tư 

ban đầu cho 1 ha ao nuôi khoảng từ 250-300 triệu đồng, chưa bao 

gồm chi phí tôm giống, điện, nước, nhân công…).  

 

   - MPC thì đã chính thức thả nuôi thử nghiệm ban đầu theo công 

nghệ này, nhưng một số kỹ sư cho biết công nghệ Biolock mà MPC 

đang làm chưa thật sự đúng chuẩn quốc tế, chỉ có thể gọi là Semi-

Biolock, còn kết quả cụ thể thì cần tiếp tục được kiểm chứng.  

 

   - Đối với FMC, công ty cũng chỉ đang tiến hành nuôi thử nghiệm 7 

ha ban đầu (khoảng 2-3 tuần tới sẽ thả tôm giống chính thức), nếu 

thành công và thị trường đầu ra cải thiện hơn thì sẽ tiến hành đầu tư 

nuôi chính thức 100 ha được tỉnh cấp. Tuy nhiên, nguồn vốn để thực 

hiện vẫn còn là dấu hỏi khi tình hình tài chính hiện tại của FMC khá 

khó khăn. 
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Thủy sản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ty cổ phần Cao su Đồng Phú  (HOSE : DPR)      

          
                   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với thị trường Nhật, các doanh nghiệp tôm và Vasep đã họp báo 

lên Bộ NN&PTNN cùng Chính Phủ để tìm biện pháp tháo gỡ cho vụ 

Ethoxyquin, trước mắt, tìm mọi biện pháp tháo gỡ vấn đề chất bảo 

quản Ethoxyquin mà tất cả thức ăn tôm cá đều sử dụng nhằm chống 

oxy hóa. Đây là vấn đề cần được đàm phán cấp Chính Phủ giữa hai 

nước để có thể dung hòa lợi ích các bên, để Nhật tháo gỡ các hàng 

rào kỹ thuật khắc khe đã đặt ra này. Nhưng đến hiện tại những 

chuyển biến tích cực từ vấn đề này vẫn chưa thật sự diễn ra. 

 

Tin doanh nghiệp thủy sản niêm yết 

 

FMC: Bà Đào Thị Hồng Thuý đã mua 128.340 cổ phiếu , nâng lượng 

cổ phiếu nắm giữ từ 326.600 cổ phiếu lên 454.940 cổ phần (6,3% vốn 

điều lệ) và trở thành cổ đông lớn. 

Trước đó , ngày 24/5/2012, Công ty TNHH NDH Việt Nam đã mua 

thêm 53.000 cổ phiếu và thành cổ đông lớn nắm giữ 361.750 cổ phiếu 

tương đương tỷ lệ 5,01%. 

 

HVG: Thông qua đăng ký bán 1,26 triệu cổ phiếu quỹ cho các đối 

tượng là Nhà đầu tư, ưu tiên nhà đầu t ư trả giá cao, các đối tác chiến 

lược của công ty. 

 

VNH: Từ ngày 11/06/2012, thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát 

do bận việc gia đình 

 

VTF: ĐHCĐ thông qua việc phát hành 3 triệu CP riêng lẻ  (cho dưới 

100 nhà đầu tư) giá không thấp hơn 20.000 đồng. 

 

ANV: Công bố thay đổi nhân sự. 

Ngày Chức danh Miễn nhiệm Bổ nhiệm 

11/06/2012 Trưởng BKS Bà Nguyễn Thị Vui Ông Trần Ngọc Hiến 
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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. 
 
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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