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BẢNG VIẾT TẮT
Ban Lãnh đạo

BLĐ

Lợi nhuận trước thuế, lãi suất và khấu hao

EBITDA

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

CT HĐQT

Niên độ

NĐ

Cổ đông

CĐ

Nhà đầu tư

NĐT

Công ty cổ phần

CTCP

Nước giải khát

NGK

Doanh thu

DT

Phó Tổng Giám đốc

PTGĐ

Giám đốc tài chính

GĐTC

Quan hệ nhà đầu tư

QHNĐT

Giá trên Giá trị sổ sách

P/B

Quản trị công ty

QTCT

Giá trên Lợi nhuận một cổ phiếu

P/E

Quản trị doanh nghiệp

QTDN

Hoạt động kinh doanh

HĐKD

Sản phẩm

SP

Kênh công nghiệp lớn

MNC

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

HOSE

Kênh doanh nghiệp

B2B

Thị trường chứng khoán

TTCK

Kênh tiêu dùng

B2C

Trung tâm nhiệt điện

TTNĐ

Lợi nhuận sau thuế

LNST

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu

EPS

Lợi nhuận trước thuế và lãi suất

EBIT

Việt Nam

VN
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NHỮNG CON SỐ TIÊU BIỂU
Dẫn đầu ngành trên mọi phương diện

Thị phần chiếm lĩnh - Năng lực sản xuất dẫn đầu - Cơ cấu sản phẩm đa dạng - Địa bàn kinh doanh rộng khắp

Nguồn: NĐ 17-18 TTC Biên Hòa
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NHỮNG CON SỐ TIÊU BIỂU
Chiến lược sản phẩm mới Niên độ 18-19: 6 chiến lược định hướng chi tiết, dự kiến cho ra đời 5 Sản phẩm mới

Tạo cơ hội cho

STT

5

Sản phẩm Đường

Thông tin Sản phẩm

khách hàng sử
dụng SP thông qua

- Sản xuất bởi công nghệ sấy phun hiện đại từ

việc cung cấp
Mở rộng phân

1

Đường bột sấy phun

đúng SP, đúng nơi,

đúng đối tượng

nước mía tươi
- Lưu giữ hương mía tự nhiên và vị ngọt thanh

khúc khách hàng,

Đa dạng hóa SP

tiếp cận đa dạng

ngành Đường, mở

các Kênh phân

rộng danh mục SP

- Đặc biệt nghiên cứu, phát triển cho những
2

Đường lỏng công nghiệp

phối

nhu cầu chuyên biệt
- Hỗ trợ việc chế biến tiện lợi hơn trong ngành
công nghiệp thực phẩm

CHIẾN LƯỢC
NIÊN ĐỘ
18-19

- Sử dụng công nghệ lọc màng Membrane tiên

thay đổi của khách

Đổi mới mẫu mã

Đường vàng thiên nhiên

Đáp ứng nhu cầu
3

bao bì để tăng sức

bằng công nghệ lọc màng - Hoàn toàn loại bỏ tạp chất trong mía
Membrane

hàng nhằm gia

- Giữ trọn hương vị tự nhiên của mật mía
- Các món ăn đậm đà hơn, màu sắc hấp dẫn

tăng tỷ lệ thâm

cạnh tranh

tiến

nhập SP mới vào
thị trường

4

Đường màu

Tập trung nâng

-

Là nguyên liệu không thể thiếu để làm bánh
ngọt, yogurt, các món tráng miệng

cao chất lượng
5

Mật mía organic

-

Các món ăn đậm đà, màu sắc hấp dẫn
Nguồn: NĐ 17-18
TTC Biên Hòa
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SỰ KIỆN NỔI BẬT
Chủ động trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn về Quản trị Doanh nghiệp, hướng đến quyền lợi của các Bên liên quan
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1/6/2018
- Tổ chức hội thảo “Quản trị Công ty” lần 2 với sự tư vấn của IFC và các diễn giả tham gia diễn thuyết là các
Chuyên gia cao cấp quốc tế về QTDN

- Sự hiện diện của đại diện duy nhất Việt Nam trong Dự án của Thẻ điểm QTCT Khu vực Asean - một sáng kiến
QTCT của các nước trong khu vực ASEAN nhằm thực thi kế hoạch hành động của Diễn đàn Thị trường vốn các
nước ASEAN (ACMF)

13/6/2018
- Phát hành Bản tin NĐT Quý 4 NĐ 17-18 phiên bản Anh Việt
- Củng cố và cải tiến các kênh cung cấp thông tin thường xuyên và liên tục cho CĐ, NĐT trong và ngoài nước
- Đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn về minh bạch thông tin trên TTCK Việt Nam

28/6/2018
- SBT và Đơn vị tư vấn SSI phối hợp tổ chức Hội thảo đầu tiên "Gặp gỡ CĐ VIP, NĐT tiềm năng và Chuyên gia
phân tích” trong chuỗi hoạt động QHNĐT 2018 chủ đề "Đồng hành cùng SBT, chia sẻ cơ hội, gia tăng giá trị
- The sweet outcome"

- CT HĐQT đã chia sẻ những điểm sáng trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là tác động cộng hưởng từ sau
thương vụ M&A với CTCP Đường Biên Hòa; cập nhật vĩ mô ngành Đường và những chính sách mới có tác động
thuận lợi cho Công ty trong thời gian tới; chiến lược PTBV và tiềm năng cũng như cơ hội khi đầu tư vào cổ phiếu
SBT
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SỰ KIỆN NỔI BẬT
Khẳng định thương hiệu cổ phiếu và chất lượng sản phẩm bởi đánh giá khách quan của các bên độc lập
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16/7/2018
- Trong kỳ rà soát danh mục tháng 7 vừa qua, SBT là Công ty thuộc ngành Mía Đường duy nhất tại Việt Nam nằm trong
Rổ chỉ số VN30 của HOSE và vẫn tiếp tục được duy trì
- SBT được lựa chọn trong Danh mục của Quỹ VFMVN30 EFT Fund - Quỹ ETF nội lấy Chỉ số VN30 làm tham chiếu với
2,8 triệu cổ phiếu đang sở hữu đến hết tháng 8/2018

- SBT vẫn đang được bao gồm trong các Rổ Chỉ số uy tín trên thị trường nổi bật như V.N.M ETF với gần 10 triệu cổ phiếu,
DB XTRACKER FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF với gần 6 triệu cổ phiếu và iShares MSCI Frontier 100 ETF với gần
1 triệu cổ phiếu đến hết tháng 8/2018
16/7/2018
- Ngoài Rổ Chỉ số VN30, trong số gần 500 Doanh nghiệp đang niêm yết tại HOSE, SBT được vào danh sách Top 20 Chỉ số
Phát triển bền vững - VN Sustainability Index (VNSI) trong kỳ soát xét tháng 7/2018 của HOSE, cùng các tên tuổi lớn khác
như VIC, VNM, NVL, DHG, PNJ…
- Bổ sung thêm một công cụ đầu tư mới để hỗ trợ NĐT tổ chức và cá nhân xác định những doanh nghiệp có đặc tính
“xanh” “bền vững” để đầu tư; từ đó góp phần cải thiện hình ảnh thương hiệu cũng như chất lượng của TTCK Việt Nam

31/7/2018
- SBT đã vinh dự đạt được “Giải Thương hiệu thực phẩm xuất sắc 2018”, Hạng mục Thương hiệu Gia vị xuất sắc nhất
do CMO Asia trao tặng tại Singapore
- Đây là một trong những giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh những thương hiệu uy tín trong ngành gia vị của năm và
đồng thời cũng là sự ghi nhận của hơn 5.000 thành viên thuộc “Hiệp hội các nhà Marketing Châu Á” dành cho dòng sản

phẩm Đường của SBT
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SỰ KIỆN NỔI BẬT
Giao dịch mua vào số lượng lớn cổ phiếu SBT từ Ban Lãnh đạo và Cổ đông lớn, nâng cao triển vọng hoạt động của SBT
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1/8/2018
- Tại Singapore, SBT tiếp tục được vinh danh “Giải thưởng Doanh nghiệp vì Cộng đồng Châu Á” tại Lễ trao giải Hoạt động vì cộng đồng
Châu Á lần 8 do CMO Asia tổ chức với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp lớn đến từ tất cả các lĩnh vực tại nhiều quốc gia Châu Á

- Đây là sự ghi nhận và tôn vinh ở tầm quốc tế đối với những đóng góp tích cực và hiệu quả của SBT, đặc biệt trong lĩnh vực QTCT và PTBV
8/8/2018
- Tại Diễn đàn M&A thường niên lần thứ 10, CTCP Đầu tư Thành Thành Công vinh dự nhận giải thưởng Công ty có chiến lực M&A tiêu biểu
nhất thập kỷ 2009-2018 trong đó có sự đóng góp lớn của SBT
- Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh hoạt động M&A đang đứng trước một bước ngoặt mới, hứa hẹn nhiều cơ hội cho các NĐT VN và
quốc tế. Trong 10 năm qua, M&A trở thành kênh dẫn dắt dòng vốn đầu tư chuyển dịch từ những khu vực có hiệu quả thấp sang các địa chỉ

có khả năng sinh lời tốt hơn
13/8/2018
- Bắt đầu từ 3/8 đến 4/9, BLĐ Công ty đã hoàn thành mua số lượng lớn cổ phiếu SBT bao gồm Ông Phạm Hồng Dương - CT HĐQT, Ông
Trần Quốc Thảo - PTGĐ, Ông Nguyễn Thanh Ngữ - TGĐ, Ông Nguyễn Quốc Việt - PTGĐ, Bà Trần Quế Trang – PTGĐ và Bà Nguyễn Thị
Thủy Tiên - GĐTC

- Tổng số lượng cổ phiếu 6 cá nhân này nắm giữ là 10.184.366 chiếm 1,83%. Để thực hiện các giao dịch mua vào gần 7 triệu cổ phiếu này,
tổng giá trị giao dịch khoảng 133 tỷ đồng tính theo mức giá 19.000 đồng chốt phiên ngày 31/8/2018

17/8/2018
- CTCP Đầu tư TTC đã mua vào 16 triệu cổ phần SBT, tăng tỷ lệ sở hữu từ 19,30% lên 22,08% với tổng giá trị mua vào ước lên tới khoảng
300 tỷ đồng
- CTCP Đầu tư TTC trở thành Cổ đông lớn của SBT từ năm 2010 và đồng hành cùng Công ty trong suốt 8 năm qua. Sau giao dịch này, tổng
sở hữu của Công ty này và các Bên liên quan sẽ chiếm 27,92% tại 31/8/2018 so với từ 25,14% chốt ngày 31/7/2018.
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TỔNG QUAN TÀI CHÍNH 2015-2018
Doanh thu thuần tăng trưởng mạnh; Chiến lược tối ưu hóa chi phí, giảm thiểu tác động vào kết quả kinh doanh; Hoạt động kinh doanh mở rộng, Kiểm soát tốt hơn Hàng tồn kho
9

Bảng Cân đối kế toán

Kết quả Hoạt động kinh doanh

Chỉ tiêu
(Tỷ đồng)
Tài sản ngắn hạn

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Tăng

Chỉ tiêu

Giảm (%)

(Tỷ đồng)

1.891

4.216

4.473

10.152

127

Doanh thu thuần

138

855

203

325

60

7

46

112

619

Các khoản phải thu

961

1.931

2.068

Hàng tồn kho

749

1.333

Tài sản khác

36

51

Tiền và tương đương tiền
Đầu tư tài chính

Tài sản dài hạn
Các khoản phải thu

1.405

2.620

2016-2017

Tăng/Giảm

2017-2018

(%)

4.027

4.498

10.364

130

Lợi nhuận gộp

259

605

614

1.301

112

453

Lợi nhuận HĐKD

200

304

359

545

52

5.068

145

Lợi nhuận trước thuế

208

310

368

682

86

1.958

3.899

99

Lợi nhuận sau thuế

188

294

339

547

61

132

241

83

EBIT

289

463

624

1.391

123

EBITDA

377

625

824

2.005

143

3.333

7.821

135

49

194

248

295

533

1.555

1.442

4.746

229

-

-

131

135

3

Tài sản dở dang

171

125

78

200

156

Đầu tư tài chính

612

686

1.373

629

-54

Tài sản khác

40

60

61

1.816

2.877

Tổng tài sản

3.296

6.836

7.806

17.973

130

Nợ phải trả

1.374

4.134

4.693

11.686

149

Nợ ngắn hạn

866

2.775

3.170

8.913

181

Nợ dài hạn

508

1.359

1.523

Vốn chủ sở hữu

1.922

2.702

3.113

6.287

102

Tổng nguồn vốn

3.296

6.836

7.806

17.973

130

BĐS đầu tư

2015-2016

2.067

19

Tài sản cố định

2014-2015

Các chỉ số tài chính cơ bản
Chỉ tiêu

ĐVT

2015-2016

2016-2017

Q4 2017-2018

Chỉ tiêu về Thanh khoản
Hệ số thanh toán hiện hành

Lần

1,5

1,4

1,1

Hệ số thanh toán nhanh

Lần

1,0

0,8

0,7

Hệ số Nợ vay/Tổng tài sản

Lần

0,57

0,56

0,57

Hệ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu

Lần

1,44

1,40

1,64

%

15

14

16

%

7

8

7

Chỉ tiêu về Cơ cấu vốn

Chỉ tiêu về Khả năng sinh lời
Tổng
82 18.906 tỷ đồng
2.773tài sản đạt
Biên LN gộp

Biên LN ròng

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán NĐ 15-16, 16-17, BCTC hợp nhất Q4 NĐ 17-18
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THÔNG TIN CỔ PHIẾU SBT
Cổ phiếu SBT bật tăng ~ 40% từ 2/7/2018 đến 13/9/2018 với khối lượng giao dịch trung bình lên tới ~ 3,7 triệu cổ phiếu trong một phiên
Mã cổ phiếu

SBT

Sàn niêm yết

HSX

Số lượng cổ phiếu niêm yết (cổ phiếu)

557.018.673

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (cổ phiếu)

495.417.773

Cổ phiếu quỹ

61.600.900

Room Nhà đầu tư nước ngoài

100%

Tỷ lệ free-float

60%

EPS 12T (Đồng)

1.112

Tại ngày 13/9/2018:
• Giá cổ phiếu: 20.200 đồng
• Vốn hóa thị trường: 10.007 tỷ đồng
• Giá trị doanh nghiệp: 13.127 tỷ đồng
• P/E: 18,17 lần
• P/B: 1,61 lần
Khối lượng giao dịch bình quân mỗi ngày (‘000 cổ phần)
Tổng giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày (tỷ đồng)
Giá cổ phiếu
•
Giá cao nhất (VNĐ)
•
Giá thấp nhất (VNĐ)
•
Tốc độ biến động (%)
•
Giá đóng cửa bình quân (VNĐ)
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23 ngày gần nhất

2 tháng

4 tháng

8 tháng

5.199
99,1

3.868
70,1

3.610
61,8

5.087
94,9

20,200
16,200
24,7%
18.839

20.200
14.700
33,3%
17.440

20.200
14,250
12,8%
16.528

24.350
14.250
-1,0%
17.732

Nguồn: CafeF, Vietcombank, TTC-BH tổng hợp cập nhật 13/9/2018
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THÔNG TIN CỔ PHIẾU SBT
Rổ Chỉ số uy tín trên thị trường: V.N.M ETF ~ 10 triệu, DB XTRACKER FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF ~ 6 triệu, VFMVN30 EFT ~ 3 triệu, iShares MSCI Frontier 100 ETF ~ 1 triệu
11

Các Chỉ số mà SBT được đưa vào Danh mục

V.N.M ETF
1,94%
Hạng19

DB
XTRACKER
FTSE VN
SWAP
UCITS ETF

MSCI Frontier
Market 100
0,12%
Hạng 115

CTCP Đầu tư
Thành Thành Công, 22,08%

1,59%
Hạng12
iShares
MSCI
Frontier
100 ETF
0,16%
Hạng 112

VFMVN30
ETF
FUND
1,11%
Hạng 20
SSIAM
VNX50
ETF FUND
0,71%
Hạng 28

Cơ cấu cổ đông

FTSE
Vietnam
Index
1,07%
Hạng 16
MSCI VN
Small Cap
Index
(USD)
5,88%
Hạng 4

FTSE
Vietnam
All-share
Index
0,68%
Hạng 27

VN30
VN100

Đặng Huỳnh Ức
My, 5.84%
Cổ đông
nước ngoài,
8,38%

CTCP XNK
Bến Tre,
10,04%

Cổ phiếu quỹ,
11,06%

Cổ đông
trong nước,
42,60%

Nguồn: VSD, TTC Biên Hòa tổng hợp 31/8/2018
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NHẬN ĐỊNH CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
Các khuyển nghị Nắm giữ và Mua cổ phiếu SBT chiếm đa số trong các phân tích từ các chuyên gia của HSC, SSI, Mirae Asset và FPTS; Giá mục tiêu tăng cao nhất là 33%
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11/1/2018
Giá mục tiêu: 30.000 (↑ 23%)
Khuyến nghị: Mua

Công ty đang có những chuyển biến lớn về năng lực sản xuất, nỗ lực hạ giá
thành Đường thông qua nâng cao chất lượng cây mía và tăng hiệu quả sản
xuất bằng cơ giới hóa. Đồng thời, Công ty cũng đang tăng mạnh về công suất
luyện Đường thô, song song với việc mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài
nước.

31/5/2018
Báo cáo nhanh
Triển vọng
Mặc dù giá Đường trong nước suy giảm, giá bán Đường của SBT vẫn
được duy trì nhờ sáp nhập với BHS. Công ty Thành viên này tập trung
vào mảng bán lẻ nhiều hơn bán buôn do đó góp phần giữ giá trung bình
của toàn Công ty.
- SSI -

- FPTS -

14/5/2018

15/6/2018

Giá mục tiêu: 24.000 (↑ 33%)

Giá mục tiêu: 17.439 (↑ 20%)

Khuyến nghị: Mua

Khuyến nghị: Nắm giữ

Nhấn mạnh các yếu tố liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi như thị

HSC đánh giá khả quan về triển vọng của Công ty nhờ tác động sau sáp

phần vượt trội, VNL lớn cũng như các yếu tố cộng hưởng tích cực có

nhập, với lợi thế cạnh tranh, chi phí thấp cũng như khả năng giữ vững

được từ việc sáp nhập BHS như cắt giảm chi phí vận chuyển, tận dụng

thị phần ngay cả khi ATIGA có hiệu lực; trong khi các doanh nghiệp mía

tối ưu hệ thống kho bãi. Đánh giá cao hoạt động mua vào cổ phiếu quỹ

đường khác có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình hội nhập này.

và hoạt động mua vào của Người nội bộ và Người có liên quan.

Dự báo LNST NĐ 18-19 đạt 692 tỷ đồng, tăng 21%.

- Mirae Asset -

- HSC -

www.ttcsugar.vn

NHẬN ĐỊNH CỦA CÁC CÔNG TY CHỨNG KHOÁN (TT)
Morningstar, Inc. định giá giá trị thực của SBT ~ 22.000 đồng và Giá mục tiêu của phân tích gần nhất từ Công ty chứng khoán PHS là 25.137 đồng

4/6/2018
Giá trị thực: 21.666 (↑ 37%)
Công ty Nghiên cứu Đầu tư nổi tiếng chuyên cung cấp dữ liệu thị trường
và phân tích nhận định SBT có xu hướng tiếp tục tăng trong dài hạn. Cổ
phiếu SBT đang bị định giá thấp hơn nhiều so với giá trị nội tại của Công ty
- Morning Star Inc. -
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13/8/2018
Giá mục tiêu: 18.847 (↑ 16%)
Khuyến nghị: Nắm giữ
Sau thương vụ M&A với BHS thành công đã giúp cho SBT nâng cao được quy mô và thị phần trong
ngành Đường, chiếm 40% thị phần sản xuất đường cả nước. DT tăng trưởng đột biến, vượt trội so
với các doanh nghiệp cùng ngành trong năm 2017 với tốc độ 131% do hoạt động bán đường tăng
mạnh. Quản lý hàng tồn kho tốt, hoạt động cơ giới hóa đang được đẩy mạnh sẽ giúp giảm thiểu chi

22/8/2018

phí nâng cao được lợi nhuận, khả năng thanh toán lãi vẫn còn khá ổn định.

Giá mục tiêu: 25.137 (↑ 31%)

- DVSC -

Khuyến nghị: Mua
Với những lợi thế cạnh tranh về thị phần, năng lực sản xuất cũng như khả
năng đa dạng hóa các sản phẩm, dự kiến SBT sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng,
đặc biệt trong bối cảnh giá đường được kỳ vọng sẽ hồi phục. DT SBT ước

5/9/2018
Giá mục tiêu: 19.885 (↑ 1%)

tính đạt 14.636 tỷ đồng (+41% cùng kỳ và LNST đạt 775 tỷ đồng (+ 42%

Khuyến nghị: Trung hòa

cùng kỳ, với giả định biên lợi nhuận gộp tương đương năm trước ở mức

DT NĐ 18-19 của Công ty dự báo đạt 12.637 tỷ đồng (+22% cùng kỳ), tổng sản lượng đường tiêu

13%. Bên cạnh đó, kỳ vọng NĐ 18-19 SBT sẽ đón nhận dòng vốn đầu tư từ

thụ tăng trưởng 26%. Kỳ vọng tồn kho thế giới giảm, qua đó giảm áp lực lên giá đường thế giới và

CĐ chiến lược nước ngoài sau khi nới room thành công, kỳ vọng giá cổ

việc hoãn ATIGA sẽ giảm áp lực lên giá đường trong nước trong niên vụ 18-19. Triển vọng chiếm

phiếu sẽ được hỗ trợ

50% nhu cầu tiêu thụ nội địa vào năm 2021 nhờ tận dụng lợi thế hệ thống phân phối và kênh bán

- PHS -

hàng cùng thương hiệu uy tín bên cạnh nỗ lực nâng cao tính cạnh tranh của giá bán sản phẩm.
- BVSC -

www.ttcsugar.vn

THÔNG TIN VĨ MÔ NGÀNH ĐƯỜNG
Hỗ trợ từ Đường thế giới - Những cơ hội mới: Các yếu tố tác động tích cực từ các nhà sản xuất, xuất khẩu và tiêu thụ Đường lớn nhất thế giới
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✓ Trung Quốc:

➢ Nhà sản xuất Đường trong top 5 thế giới, nhà nhập khẩu Đường lớn nhất thế giới
➢ Sản lượng sản xuất của vụ 17-18 tăng đạt 11 triệu tấn, nhu cầu ổn định mức 17 triệu, thâm hụt ~ 6 triệu tấn
➢ Dự báo vụ 18-19 tiếp tục thâm hụt
✓ Brazil:

➢ Nhà xuất khẩu Đường lớn nhất thế giới, nhà sản xuất Đường lớn nhất thế giới chiếm khoảng 17% tổng sản lượng toàn cầu niên vụ 17-18
➢ Có khả năng sụt giảm trong sản lượng mía niên vụ 18-19 do hạn hán
➢ Các nhà máy Đường đang cân nhắc tăng tỷ trọng mía sử dụng cho sản xuất ethanol, việc này sẽ mang lại lợi nhuận tốt hơn trong viễn cảnh giá Đường thế
giới giảm sâu trong khi giá dầu đã tăng đáng kể trong vòng 1 năm trở lại đây.

✓ Ấn Độ:
➢ Nhà sản xuất Đường lớn thứ 2 thế giới, nhà xuất khẩu Đường top 4 thế giới
➢ Đã tăng giá bán lên 24% bắt đầu từ Quý 1 NĐ 17-18 để đạt được lợi nhuận mà không nhờ vào sự trợ giá của Chính Phủ.
✓ Thái Lan:

➢ Nhà sản xuất Đường thứ 4 thế giới
➢ Nhà xuất khẩu Đường lớn thứ 2 thế giới với tổng sản lượng niên vụ 17-18 ước đạt 13,7 triệu tấn Đường, chiếm hơn 5% sản lượng toàn cầu
➢ Đã quyết định cắt giảm 500 nghìn tấn Đường thô xuất khẩu
➢ Chính phủ nước này đang xem xét khả năng tăng sử dụng nước mía để sản xuất Ethanol vì hiện tại việc sản xuất Ethanol từ củ sắn đã ít cạnh tranh hơn
khi giá sắn đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ do gia tăng nhu cầu với loại nông sản này trong lĩnh vực ăn chăn nuôi.
Nguồn: Worlddatlas, Nasdaq , The Economic Times, The Saigon Times, Cafef, BVSC
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THÔNG TIN VĨ MÔ NGÀNH ĐƯỜNG
Hỗ trợ từ Đường thế giới - Những cơ hội mới: Nguồn cung dự kiến giảm, triển vọng tăng giá Đường, tăng tỷ trọng sản xuất Ethanol từ mía
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✓ Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng trở nên căng thẳng, Bắc Kinh áp thuế nhập khẩu 25% lên đậu tương Mỹ nhằm đáp trả chính sách thuế
của Mỹ. Hàng loạt công ty Trung Quốc đã chuyển hướng nhập khẩu đậu tương từ Brazil, Ấn Độ thay thế Mỹ. Diện tích trồng đậu tương tại Brazil đã tăng thêm 2
triệu ha trong 2 năm qua trong khi diện tích trồng mía giảm gần 400.000 ha. Hàng chục nhà máy đường đã phải đóng cửa tại miền Nam Brazil 5 năm qua. Tình
hình tương tự cũng xảy ra tại Ấn Độ. Điều này vô hình chung làm giảm nguồn cung Đường của Brazil và Ấn Độ - 2 cường quốc mía đường thế giới, mở ra nhiều

hy vọng về việc cải thiện giá Đường toàn cầu trong thời gian tới.
✓ Theo dự báo của của Rabobank - Tổ chức nghiên cứu nông nghiệp và thực phẩm toàn cầu, giá Đường thô giao sau trên thế giới kỳ vọng sẽ bật tăng trở lại, phục
hồi tại mức 14,5 cents/pound trong 3 tháng cuối năm 2018. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ dự báo sản lượng Đường toàn cầu niên độ 2018 - 2019 sẽ sụt giảm 4 triệu tấn
còn 188 triệu tấn do hạn hán nghiêm trọng ở Brazil.
✓ Các Quỹ đầu cơ hàng hóa đang gia tăng mua vào để thúc đẩy sản lượng tiêu thụ, các quỹ đầu tư trên thị trường hàng hóa đã trở lại thị trường khi giá giảm mạnh
và Ấn Độ xây dựng kho dự trữ Đường dẫn đến hạn chế xuất khẩu Đường ra thế giới. Giá xăng dầu phục hồi mạnh khiến cho nhu cầu sử dụng xăng sinh học nhiều
hơn và hoạt động sản xuất Ethanol tăng trở lại.

✓ Theo BVSC, giá Đường thế giới kỳ vọng cũng sẽ được phục hồi trong thời gian tới khi dự báo sản lượng dư cung sẽ giảm xuống còn 4,4 triệu tấn so với mức 7,6
triệu tấn so với niên vụ trước.

Nguồn: Cafef, BVSC
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THÔNG TIN VĨ MÔ NGÀNH ĐƯỜNG
Hỗ trợ từ Đường trong nước - Cơ hội tăng trưởng: Tồn kho dự kiến giảm, sản lượng tiêu thụ tăng
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✓ Theo DVSC, cung cầu về Đường ở Việt Nam có mối tương quan ngược chiều. Từ NĐ 13-14 trở lại đây, lượng Đường sản xuất có xu hướng giảm, trong khi nhu
cầu tiêu thụ có xu hướng tăng dần lên. Triển vọng tăng trưởng của ngành Đường trong thời gian tới, như giá Đường đang về mức vùng đáy lịch sử được thiết lập
năm 2015, vì vậy rủi ro với ngành Đường sẽ giảm dần.

✓ BVSC cho rằng khoảng chênh lệch giữa giá Đường Việt Nam và Đường nhập khẩu từ Thái Lan đã, đang và sẽ tiếp tục dần được thu hẹp. Điều này góp phần nâng
cao tính cạnh tranh của Đường trong nước.
✓ PHS cho rằng hiện nay tiềm năng tiêu thụ Đường vẫn còn rất dồi dào, theo đó, Đường là sản phẩm thiết yếu với nhu cầu tiêu thụ cao. Hiện mức tiêu thụ Đường
bình quân tại Việt Nam là 16 kg đường/người/năm, thấp hơn so với Indonesia 23 kg đường/người/năm, Phillipines 25 kg đường/người/ năm, Thái Lan là 37 kg
đường/người/năm và Mỹ là 48 kg đường/người/năm. Nhu cầu tiêu thụ đường tại Việt Nam vì vậy được dự báo còn nhiều tiềm năng tăng trưởng theo PWC dự báo
đến năm 2026 là 26 kg/người/năm.
✓ Đường là nguyên liệu quan trọng cho ngành thực phẩm và đồ uống và đây là ngành có tốc độ tăng trưởng cao khi dự báo trong năm 2016-2020, tốc độ tăng trưởng
CAGR sẽ khoảng 11,2%/năm trong đó bánh kẹo là 6%, nước giải khát là 7%, sữa kem là 10%. Theo dự báo, Việt Nam cần thêm 1-1,5 triệu tấn Đường trong vài
năm tới để phục vụ cho nhu cầu cá nhân và công nghiệp thực phẩm và tồn kho dự kiến của Việt Nam NĐ 18-19 giảm 34% so với cùng kỳ.
✓ Giá đường RS khả năng diễn biến theo xu hướng giữ giá hoặc tăng trong thời gian tới do Giá Đường RS trong nước đã tiệm cận, cạnh tranh trực tiếp với giá
Đường Thái lậu. Chính sách chống buôn lậu và quyết tâm của các nhà máy Đường khả năng ít nhiều sẽ hạn chế Đường nhập lậu, điều này hỗ trợ cho tiêu thụ và
giá Đường trong nước được tốt hơn trong thời gian tới.

Nguồn: DVSC, BVSC, PHS, PWC, Deloitte
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THÔNG TIN VĨ MÔ NGÀNH ĐƯỜNG
Hỗ trợ từ Đường trong nước - Cơ hội tăng trưởng: Sự quan tâm sát sao của Chính phủ tới Ngành Mía Đường trong nước
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✓ Ngày 5/7/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông
nghiệp nhằm bảo đảm mục tiêu đến năm 2020 có từ 80% đến 95% sản phẩm mía đường, tôm, cá ba sa; từ 15% đến 30% sản lượng chè, lúa hàng hóa, cà phê, trái
cây xuất khẩu, rau an toàn... tiêu thụ thông qua chuỗi liên kết.

✓ Chính phủ sẽ tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các NĐT đầu tư lâu dài, phát huy nguồn lực, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho NĐT, tiếp tục quan tâm
đến ngành Mía Đường và sẽ siết chặt giám sát chống buôn lậu, gian lận thương mại và tăng cường áp thuế cho đường lỏng.
✓ Kỳ vọng trong thời gian tới Chính phủ sẽ thông qua việc xây dựng Luật Mía Đường, nâng tầm quan trọng ngành Mía Đường trong danh mục nông sản quốc gia.

✓ Các sản phẩm Cạnh Đường - Sau Đường như Điện từ bã mía và Ethanol cũng có nhiều tiềm năng tăng trưởng đặc biệt khi nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng
tăng ở Việt Nam cũng như sự thiếu hụt nguồn cung của các sản phẩm xăng dầu. Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, Bộ Tài chính cho biết, giá dầu thô và giá
xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới có xu hướng tăng cao trong nửa đầu năm, theo đó giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu trong nước tăng từ 7,5%17,9% so với cuối năm 2017.

✓ Chính phủ hiện cũng đang có những kế hoạch nhằm hỗ trợ giá Điện cho những đơn vị sản xuất điện từ bã mía, giá điện từ bã mía kỳ vọng sẽ tiếp tục được sự hỗ trợ
của Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ đang có chủ trương sẽ hỗ trợ tăng giá điện từ 5,8 lên 7,5 cent/kw điện.
✓ Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN ATIGA được giãn thời gian áp dụng thêm 2 năm đến 2020 là một cơ hội tốt cho các doanh nghiệp Đường trong nước cũng
như những nông dân trồng mía.

Nguồn: Cafef, Bộ Tài chính
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THÔNG TIN VĨ MÔ NGÀNH ĐƯỜNG
Hỗ trợ từ Đường trong nước - Cơ hội tăng trưởng: Các đề xuất từ Hiệp hội Mía Đường Việt Nam cho Ngành Đường trong nước
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✓ Xem xét, quyết định việc nhập khẩu Đường hạn ngạch thuế quan năm 2018 theo hướng:
➢ Nhập khẩu 100% là Đường thô trong tổng số 94.000 tấn Đường hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2018
➢ Nhập khẩu 70% là Đường thô và 30% là Đường tinh luyện trong tổng số 94.000 tấn Đường hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2018.
✓ Đề nghị được áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt đối với mặt hàng Đường lỏng để cạnh tranh được với mặt hàng Đường nhập khẩu:

➢ Nỗ lực của ngành Mía Đường
➢ Sự hỗ trợ, can thiệp của Chính phủ về việc điều chỉnh áp dụng chính sách ưu đãi thuế bình đẳng giữa mặt hàng Đường mía với Đường.
✓ Cả nước hiện có 41 nhà máy Đường, tổng công suất thiết kế khoảng 150.000 tấn mía/ngày nằm tại 25 tỉnh thành:
➢ Trong số 41 nhà máy, có tới 22 nhà máy chỉ có công suất dưới 3.000 tấn

➢ Một nhà máy đã dừng hoạt động từ cuối năm 2017
➢ 21 nhà máy còn lại thì đều thuộc những công ty có nhà máy lạc hậu, cũ kỹ
✓ Hiệp định thương mại hàng hóa tự do ASEAN có hiệu lực:
➢ Dự báo sẽ tác động trực tiếp đến 41 nhà máy đường, 33 vạn hộ nông dân, 1,5 triệu lao động và 35 vạn công nhân công nghiệp chế biến

➢ Khoảng 22 nhà máy có công suất dưới 3.000 tấn sẽ bị tác động nặng nề nhất và khả năng cao sẽ phải đóng cửa do thua lỗ.

Nguồn: Hiệp hội Mía Đường Việt Nam

www.ttcsugar.vn
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Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa, Lầu 11, Tòa nhà TTC
253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM
Bà Vũ Thị Lệ Giang
Phòng Quan hệ Nhà Đầu tư

Email: giangvtl@ttcsugar.com.vn

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
20

Các nội dung được thể hiện trong Bài thuyết trình này chỉ nhằm mục đích truyền tải thông
tin đến Cổ đông và Nhà đầu tư một cách tổng quan về TTC Biên Hòa. Chúng tôi luôn cố
gắng đảm bảo các thông tin này được lấy từ những nguồn đáng tin cậy và số liệu được

cập nhập trên Bài thuyết trình này luôn là số mới nhất.
Các nhận định được phân tích dựa trên những các thông tin chính xác mà TTC Biên Hòa
đang sở hữu và theo chúng tôi là hợp lý trong các điều kiện hiện tại và không có thông tin
nhạy cảm về giá được công bố trong Bài thuyết trình này. Đây không nên được xem là sự

khuyến nghị mua hay bán cổ phiếu SBT.
TTC Biên Hòa sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do sử dụng
nội dung trong Bài thuyết trình này để dùng vào mục đích đầu tư. Bài thuyết trình này là
tài sản của TTC Biên Hòa, không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng

như tái phân phối vì bất cứ mục đích gì nếu không có sự đồng ý của TTC Biên Hòa.
Trân trọng và cảm ơn.

