
Ban Lãnh đạo SBT đồng loạt đăng ký mua vào số lượng lớn cổ phiếu, cam 
kết đồng hành cùng cổ đông
Các thành viên Hội đồng quản trị của CTCP Thành Thành Công Biên Hòa (AgriS, Hose: SBT) 
đồng loạt đăng ký mua vào số lượng lớn cổ phiếu SBT trong bối cảnh thị trường có nhiều biến 
động. Cụ thể vào ngày 23/11/2022, bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT AgriS đã đăng ký 
mua vào 2 triệu cổ phiếu SBT, dự kiến tăng sở hữu tại SBT lên 71.724.473 cổ phiếu, tương 
ứng 11,02%. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ 28/11/2022 đến 
27/12/2022.

Cùng ngày, ông Hoàng Mạnh Tiến - Thành viên độc lập HĐQT AgriS cũng đã đăng ký mua 
vào 800.000 cổ phiếu SBT, dự kiến tăng sở hữu tại SBT lên 2.375.000 cổ phiếu, tương ứng 
0,36%. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh 
cũng từ 28/11/2022 đến 27/12/2022.

Ngày 24/11/2022, bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch HĐQT AgriS đăng ký mua vào 5 
triệu cổ phiếu SBT, dự kiến nâng sở hữu tại SBT lên 105.137.492 cổ phiếu, tương ứng 
16,15% vốn cổ phần. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức 100% khớp lệnh từ 
29/11/2022 đến 28/12/2022.

Trước đó, tại Đại hội cổ đông thường niên 2021-2022 của AgriS diễn ra vào cuối tháng 10 vừa 
qua, bà My cũng khẳng định: "Bản thân tôi sẽ cân nhắc tham gia thêm nữa vào cổ phiếu SBT thời 
gian tới" khi đề cập đến tình hình diễn biến giá cổ phiếu của SBT. Bà chia sẻ: "Thời gian qua thị 
trường chứng khoán biến động mạnh, áp lực chung cùng nhiều rào cản đã ảnh hưởng đến cổ 
phiếu SBT, giai đoạn sắp tới khi thị trường ổn định hơn thì chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn, các bạn 
sẽ gặt trái ngọt vượt ngoài mong đợi chứ không phải những kết quả thường thường vẫn có".  
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Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, việc hàng loạt Lãnh đạo chủ chốt của SBT liên tiếp đăng ký 
mua vào số lượng lớn cổ phiếu SBT được xem là một hành động cam kết đồng hành cùng cổ 
đông và sự quyết tâm gắn bó lâu dài của các thành viên Hội đồng quản trị, đóng góp vào chiến 
lược phát triển bền vững của Công ty và chia sẻ thành quả với các bên liên quan.

Trên thực tế, về hiệu suất đầu tư, trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất ổn, nhưng hàng năm 
AgriS vẫn luôn cố gắng duy trì kế hoạch chia cổ tức 5-7% tới cổ đông. Chúng tôi cũng đang phát 
triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, nông nghiệp 4.0, vì vậy giá trị doanh nghiệp sẽ tăng theo 
đà phát triển của Công ty.

Ban lãnh đạo của AgriS (Hose: SBT) tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng của Công ty 
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Bà Đặng Huỳnh Ức My - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị AgriS phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2021-2022



Quỹ đầu tư Legendary Venture Fund 1, Singapore trở thành cổ đông lớn
của SBT 

SBT chuyển đổi mô hình kinh doanh, định vị thương hiệu AgriS trên phạm vi 
toàn cầu

Ngày 25/11/2022, Quỹ Legendary Venture Fund 1 (Legendary), một quỹ đầu tư nước ngoài có trụ sở 
tại Singapore vừa báo cáo đã mua tổng cộng 31.707.862 cổ phiếu SBT, tương đương 5,04% 
chính thức trở thành cổ đông lớn của SBT. Theo báo cáo của Legendary, số cổ phần mà Quỹ này 
sở hữu tại SBT trước khi trở thành cổ đông lớn đã là 31.357.862, tương ứng với 4,98% vốn cổ phần. 

Được biết, Quỹ Legendary chuyên đầu tư các doanh nghiệp có tiềm năng khu vực châu Á, họ xác định 
các cơ hội đầu tư thông qua giá trị nội tại hấp dẫn và chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp, 
cùng với các dữ liệu dự đoán sẽ mở ra giá trị cho các nhà đầu tư. Bằng việc triển khai vô số khung thời 
gian đầu tư khác nhau, cùng với trọng tâm quản lý danh mục rủi ro nghiêm ngặt, quỹ này được đánh 
giá có khả năng tạo ra lợi nhuận nhất quán trong các thương vụ đầu tư của họ từ trước đến nay. 

Từ năm 2018, Quỹ Legendary đã liên tục đầu tư vào cổ phiếu SBT khi nhận thấy triển vọng tích cực 
trong trung và dài hạn của ngành Đường thế giới, đồng thời, họ cũng đánh giá cao về chiến lược kinh 
doanh của AgriS, kỳ vọng vào tiềm năng tăng trưởng của Công ty thông qua chiến lược mở rộng vùng 
nguyên liệu xuyên biên giới, phát triển hệ sinh thái các sản phẩm/dịch vụ đa dạng, các giải pháp nông 
nghiệp tiên tiến, toàn diện và bền vững cũng như mạng lưới khách hàng lớn trên toàn cầu.
     

Cũng tại Đại hội, Ban lãnh đạo Công ty khẳng định với vị thế hiện tại là một công ty nông nghiệp đa 
quốc gia, việc gia tăng giá trị thương hiệu Công ty trên phạm vi toàn cầu cũng như trong lĩnh vực kinh 
doanh nông nghiệp quốc tế là nhiệm vụ cần thiết. Theo đó, AgriS (Hose: SBT) chính thức chuyển đổi 
mô hình kinh doanh từ công ty sản xuất nông nghiệp thuần túy sang mô hình kinh tế nông nghiệp thông 
minh tích hợp theo định hướng chuyển đổi toàn diện Mô hình quản trị từ thuần Kỹ thuật Sản xuất sang 
Sản xuất - Xuất Nhập khẩu - Thương mại dịch vụ Nông nghiệp trên nền tảng phát triển đa quốc gia. 
Quá trình chuyển đổi mô hình Quản trị Lõi này của Công ty sang chuỗi giá trị cao hơn - không chỉ cung 
cấp các sản phẩm chính từ Đường mà mở rộng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp giá trị gia tăng 
cao khác, sẽ nâng cấp cùng lúc quy mô và chất lượng quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế để làm nền tảng 
quyết định sức mạnh cạnh tranh của Công ty trên thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế.

AgriS cũng vừa công bố Báo cáo tài chính Quý 1(1/7-30/9) với kết quả tích cực khi ghi nhận Doanh 
thu thuần đạt 5.309 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, hoàn thành 31% kế hoạch năm. Lợi 
nhuận sau thuế đạt 262 tỷ, tăng 34% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ của các Kênh bán hàng 
khác cũng ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ. Đặc biệt kênh Xuất khẩu tăng trưởng vượt bậc khi sản 
lượng bán hàng tăng 80%, kênh Công nghiệp B2B tăng 44% so với cùng kỳ. Đây là một dấu hiệu khởi 
sắc cho thấy nhu cầu tiêu thụ đường được cải thiện đáng kể trong giai đoạn phục hồi kinh tế. 



Ngành đường có nhiều triển vọng tích cực, Công ty chứng khoán đánh giá 
triển vọng tăng trưởng SBT
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Bên cạnh đó, chi phí sản xuất đường gia tăng do bị ảnh hưởng bởi chi phí phân bón, nhiên 
liệu,… cộng với gia tăng lạm phát và đồng USD mạnh đã tác động đến giá đường tiêu thụ trong 
tháng 10 tại các thị trường nội địa của hầu hết các nước đều đang tăng cao. Theo VSSA, so với 
giá đường thị trường nội địa trong khu vực bao gồm các nước ASEAN và Trung Quốc, giá 
đường của Việt Nam đã ở mức thấp hơn so với các đồng nghiệp trong khu vực, đặc biệt chỉ 
khoảng 50% so với giá đường tại Philippines.

Không chỉ ban lãnh đạo SBT và các quỹ đầu tư lớn liêc tục mua vào số lượng lớn cổ phiếu, triển 
vọng phát triển của SBT cũng được nhiều đánh giá tích cực từ các công ty chứng khoán. Vừa 
qua, công ty chứng khoán (FPTS) vừa công bố báo cáo phân tích với kết quả khuyến nghị 
"MUA" với cổ phiếu SBT. Theo đó, bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền, FPTS xác 
định giá mục tiêu của cổ phiếu SBT là 16.050 VNĐ/CP (cao hơn 36% so với giá đóng cửa 
ngày 10/11/2022). FPTS nhận định rằng với tư cách là một doanh nghiệp đầu ngành với hơn 
46% thị phần trong nước, SBT sẽ hưởng lợi đáng kể nhờ triển vọng sáng của ngành đường. Và 
dự phóng sản lượng đường tiêu thụ của SBT vào niên độ 2022-2023 tăng +7% so với cùng kỳ 
và tốc độ tăng trưởng sản lượng tiêu thụ trong giai đoạn 2021/22 – 2026/27 đạt 4,8%/năm. 
FPTS dự phóng Doanh thu thuần niên độ 2022-2023 của SBT đạt 20.490 tỷ đồng tăng hơn 13% 
và lợi nhuận trước thuế tăng gần 5% so với cùng kỳ. 

Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) cũng nêu ra các triển vọng của ngành đường, sẽ hỗ trợ 
tích cực vào lợi nhuận của SBT trong niên độ 2022-2023. Với kế hoạch tham vọng của SBT cho 
niên độ 2024-2025, VCSC ước tính doanh thu thuần của SBT phải tăng trưởng với tốc độ 
tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 27% trong 3 năm tới, cao hơn nhiều so với CAGR giai 
đoạn 5 năm trước là khoảng 16%. SBT hiện đang giao dịch với P/E trượt là 9,7 lần - cao 
hơn 15% so với nhóm công ty cùng ngành do VCSC lựa chọn. Theo đó VCSC tin rằng chỉ 
số này phản ánh kỳ vọng mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với lợi nhuận trong tương lai của SBT.

Ấn Độ dự kiến sản lượng đường niên vụ 2022-2023 của nước này sẽ đạt 36,5 triệu tấn, vượt 
qua Brazil trở thành nước sản xuất đường lớn nhất thế giới và nước xuất khẩu lớn thứ hai. Đồng 
thời chính phủ nước này cũng giới hạn xuất khẩu đường, nhằm mục đích giảm bớt lượng dầu 
trong bối cảnh chính phủ Liên minh đang nỗ lực nhanh chóng mở rộng chương trình pha trộn 
ethanol từ đường. 

Theo Reuters, Công ty tư vấn Safras tin rằng các nhà máy Brazil sẽ phân bổ một lượng mía gần 
kỷ lục cho sản xuất đường vào năm tới ở mức 49% so với 47% trong mùa này, để sản xuất chất 
tạo ngọt, do chất tạo ngọt tiếp tục mang lại lợi nhuận tài chính tốt hơn ethanol.


