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NGÀNH TIÊU DÙNG (F&B)  

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 690,9 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 16.355,6 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 252 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 tuần (‘000 VND) 71,7/ 49 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 1.145.849,0 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu USD) 3,15 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 74,6 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 27,0 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) - 
 

Biến động giá cổ phiếu 

 

Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

KDC từng là công ty bánh kẹo dẫn đầu tại thị trường Việt Nam 
cho đến khi chuyển nhượng lại mảng bánh kẹo Kinh Đô cho 
Mondelez vào quý 3/2016. Công ty được thành lập năm 1993 và 
niêm yết trên HOSE năm 2005. Sau khi mua TAC năm 2016 và 
VOC năm 2017, KDC chính thức tham gia thị trường dầu ăn và 
chiếm 19% thị phần dầu ăn thương hiệu năm 2021, đứng thứ 2 
tại thị trường Việt Nam. Đồng thời, KDC hiện tại đang là công ty 
hàng đầu thị trường kem Việt Nam với thị phần 44% năm 2021. 

 

 
Tối ưu hóa hoạt động và mở rộng kinh doanh 
Điểm nhấn đầu tư 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, KDC ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần 
lượt là 6,4 nghìn tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ) và 427 tỷ đồng (tăng 27% so với 
cùng kỳ). Doanh thu mảng dầu ăn đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ) trong 
nửa đầu năm 2022, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 14,8% (tăng từ 13,8% trong nửa đầu năm 
2021). Doanh thu mảng thực phẩm đông lạnh đạt 986 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 
2022 (tăng 19,6% so với cùng kỳ), với tỷ suất lợi nhuận gộp là 64% (tăng từ 53,7% trong 
6 tháng đầu năm 2021). 

Trong năm 2022, chúng tôi ước tính doanh thu thuần và LNST của KDC lần lượt đạt 14,3 
nghìn tỷ đồng (tăng 36% so với cùng kỳ) và 827 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ). 
Doanh thu mảng dầu ăn và thực phẩm đông lạnh ước tính tăng trưởng lần lượt 37% và 
23%. Năm 2023, chúng tôi kỳ vọng doanh thu mảng dầu ăn sẽ tăng 6,5% so với cùng kỳ 
trong thời gian KDC gia tăng các sản phẩm cao cấp trong danh mục FMCG của mình. 
Chúng tôi cũng kỳ vọng doanh thu bán kem sẽ tăng trưởng 6,7% khi thị trường kem trở lại 
trạng thái bình thường. Chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng dầu ăn và thực 
phẩm đông lạnh lần lượt là 18,4% (năm 2022 là 15%) và 58% (năm 2022 là 59%) vào 
năm 2023, do giá dầu cọ giảm mạnh từ nửa cuối năm 2022. Năm 2023, doanh thu và 
LNST của KDC dự kiến lần lượt là 15,3 nghìn tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ) và 1,0 
nghìn tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ). Do đó, EPS năm 2022 và 2023 sẽ lần lượt là 
2.926 đồng/cổ phiếu (tăng 25% so với cùng kỳ) và 3.757 đồng/cổ phiếu (tăng 28% so 
với cùng kỳ) (dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tháng 9 năm 2022) 

Cổ phiếu KDC đang giao dịch ở mức P/E năm 2022 và 2023 lần lượt là 22,2 lần và 17,3 
lần, quay trở lại mức bình thường so với mức  định giá cao trong giai đoạn trước 
(2018~2020). Theo quan điểm của chúng tôi, mức định giá hiện này là hợp lý khi lợi 
nhuận của KDC dự kiến sẽ tăng mạnh vào năm 2022 và 2023. Năm 2023, chúng tôi áp 
dụng P/E và EV/EBITDA mục tiêu lần lượt là 12 lần và 9 lần đối với mảng dầu ăn, 19 lần 
và 12 lần đối với mảng thực phẩm. Chúng tôi cũng sử dụng chỉ số P/B để định giá tương 
đối, với mức trung bình ngành là 1 lần đối với mảng dầu ăn và 6 lần đối mảng thực phẩm. 
Chúng tôi đưa ra khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu KDC với mức giá mục tiêu là 
63.600 đồng/cổ phiếu (thấp hơn 2% so với mức giá hiện tại trên thị trường) 

Quan điểm ngắn hạn: Trong 6 tháng cuối năm, chúng tôi kỳ vọng tiêu thụ dầu ăn sẽ tăng 
lên do vào mùa cao điểm. Đồng thời, tỷ suất lợi nhuận gộp 6 tháng cuối năm 2022 dự 
kiến sẽ tăng do giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh. Cùng với đó là sự tăng trưởng từ mức 
nền so sánh thấp trong quý 3/2021 do các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt trên 
cả nước. Do đó, chúng tôi kỳ vọng KQKD sẽ tích cực hơn trong 6 tháng cuối năm 2022, 
với doanh thu đạt 7,9 nghìn tỷ đồng (tăng 41% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 606 tỷ đồng 
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TRUNG LẬP - Giá mục tiêu 1 năm: 63.600 Đồng/cp 
Giá cổ phiếu (Ngày 21/09/2022): 64.300 Đồng/cp 

 

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn KIDO (KDC: HOSE) 
 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Cập nhật công ty 

KDC: Cơ cấu tổ chức năm 2022 

 

Nguồn: KDC 

Tháng 11/2021, Tập đoàn Kido (HSX: KDC) nâng tỷ lệ sở hữu tại Vocarimex (Upcom: VOC) từ 51% lên 87,3%. 
KDC đã chi 2,77 tỷ đồng để sở hữu 87,3% VOC. 

Tại ĐHCĐ năm 2022, KDC thông báo sẽ tăng tỷ lệ sở hữu lên 100% tại công ty con VOC và TAC. Tháng 5/2022, 
Tường An Cooking Oils (TAC) hoàn tất việc hủy niêm yết trên sàn HOSE. 

Bán cổ phiếu quỹ: Tháng 7/2022, công ty đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu quỹ (28,1 triệu cổ phiếu, tương đương 
11% cổ phiếu đang lưu hành) từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2022. Cuối tháng 8 năm 2022, công ty đã bán 5,6 triệu 
cổ phiếu (tương đương với 20% tổng số cổ phiếu quỹ) với giá giao dịch bình quân 65.000 đồng/cổ phiếu. 

 

 

Kido Group 
(HSX: KDC)

Vocarimex 
(Upcom: VOC): 

87.3%

Calofic: 24%

Tuong An Oil 
(TAC): 90.6%

Kido Nha Be 
(KNB): 76%

Kido Frozen Food 
(KDF): 100%

Chuk Tea & Coffee: 
63.7% Vibev: 49% Dabaco Food: 50%

 

 

(tăng 73% so với cùng kỳ). Điều này có thể đóng vai trò là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu 
trong ngắn hạn. 

Yếu tố hỗ trợ tăng giá/Rủi ro giảm giá đối với khuyến nghị của chúng tôi: (1) Giá dầu 
cọ thấp hơn/cao hơn dự kiến; và (2) Nhu cầu cao hơn/thấp hơn dự kiến đối với các sản 
phẩm chủ lực của thương hiệu Kido. 

(tỷ đồng) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Doanh thu thuần 7.609 7.210 8.324 10.497 14.262 15.293 
LNST 148 207 330 653 827 1.039 
Tăng trưởng LNST (% YoY) -72,4% 40,4% 59,3% 97,8% 26,6% 25,7% 
EPS (VND) 190 723 891 2.346 2.926 3.757 
ROE (%) 1,7% 2,5% 4,2% 9,0% 11,6% 13,6% 
Tỷ suất cổ tức (%) 8,1% 14,4% 1,7% 2,3% 2,5% 2,5% 
Nợ/VCSH (%) 0,26 0,23 0,33 0,65 0,45 0,41 
P/E (x) 104,74 24,96 40,67 22,42 22,18 17,27 
P/B (x) 0,67 0,63 1,45 1,98 2,38 2,21 
EV/EBITDA (x) 5,42 6,21 11,24 14,10 12,66 10,59 

Nguồn: KDC, SSI Research 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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KQKD 6 tháng đầu năm 2022: Tối ưu hóa hoạt động hiện tại và mở rộng kinh doanh 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu và LNTT của KDC lần lượt đạt 6,4 nghìn tỷ đồng (tăng 30% so với cùng 
kỳ) và 427 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ), hoàn thành 45% và 47% kế hoạch của công ty. Doanh thu thuần 
tăng trưởng nhờ doanh thu mảng dầu ăn đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ) và doanh thu mảng thực 
phẩm đông lạnh đạt 986 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ) trong 6 tháng đầu năm 2022. Ngoài ra, doanh thu 
khác đạt 113 tỷ đồng (bao gồm mảng bánh kẹo và chuỗi cửa hàng Chuk Tea & Coffee), ghi nhận mức tăng tích 
cực (tăng 493% so với cùng kỳ) trong nửa đầu năm 2022, khi KDC bắt đầu quay trở lại mảng bánh kẹo và mở 
rộng chuỗi cửa hàng cà phê. 

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2021, KDC đã nhận được khoản hoàn thuế thu nhập hoãn lại là 58 tỷ đồng từ 
việc chuyển lỗ "bất thường" trong giai đoạn 2016-2020. Do đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 của 
KDC đạt 362 tỷ đồng, cao hơn 7% so với lợi nhuận trước thuế. Điều này giải thích cho việc LNTT tăng trưởng 27% 
so với cùng kỳ, nhưng LNST của cổ đông công ty mẹ giảm 11% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2022. 

(tỷ đồng) 
6 tháng đầu 

năm 2022 
6 tháng đầu 

năm 2021 
So với cùng kỳ 

Hoàn thành  
kế hoạch năm 

TSLN 
6 tháng 

đầu năm 
2022 

6 tháng 
đầu năm 

2021 
2021 

Doanh thu thuần 6.352 4.888 30,0% 45%    
Lợi nhuận gộp 1.439 941 52,9%  22,6% 19,3% 19,5% 
Lợi nhuận từ HĐKD 497 360 38,0%  7,8% 7,4% 7,1% 
EBIT 531 422 25,6%  8,4% 8,6% 8,2% 
EBITDA 663 553 19,9%  10,4% 11,3% 10,8% 
LNTT 427 337 26,9% 47% 6,7% 6,9% 6,6% 
Lợi nhuận ròng 340 362 -6,1%  5,4% 7,4% 6,2% 
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ 305 344 -11,3%  4,8% 7,0% 5,6% 

Nguồn: KDC, SSI Research 

Doanh thu mảng dầu ăn đạt 5,3 nghìn tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ) trong 6 tháng đầu năm 2022, với tỷ 
suất lợi nhuận gộp là 14,8% (tăng từ 13,8% trong 6 tháng đầu năm 2021). Sự tăng trưởng doanh thu của mảng 
này là do sản lượng tiêu thụ dầu ăn tăng mạnh, với mức tăng trưởng xấp xỉ 24% so với cùng kỳ và giá bán bình 
quân tăng 5% so với cùng kỳ. Việc mở cửa trở lại nền kinh tế đã thúc đẩy tiêu thụ, đặc biệt ở kênh HORECA, trong 
bối cảnh KDC đẩy mạnh các kênh bán hàng hiện đại. Đồng thời, nhờ việc quản lý chi phí hiệu quả sau khi tăng tỷ 
lệ sở hữu tại các công ty con, KDC đã cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp trong 6 tháng đầu năm 2022. 

Tập đoàn Kido đang tái cấu trúc mảng dầu ăn. Từ năm 2022, Tập đoàn Kido (HSX: KDC) phân phối bán lẻ các 
sản phẩm dầu ăn, trong khi Công ty Dầu ăn Tường An (TAC) phụ trách hoạt động sản xuất. Công ty Vocarimex sẽ 
tập trung vào bán buôn dầu ăn. 

Từ tháng 12 năm 2019, KDC ra mắt dòng sản phẩm cao cấp - Tường An Premium. Chiến lược của công ty tập 
trung vào phân khúc dầu ăn cao cấp, nơi công ty kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn do thu nhập khả dụng 
tăng. Theo Kantar Worldpanel, dầu ăn Tường An đã trở thành thương hiệu FMCG phát triển nhanh nhất vào năm 
2021 tại thị trường trong nước, dựa vào việc triển khai các phân khúc sản phẩm mới và kênh phân phối hiện đại. 
Năm 2021, Dầu ăn Tường An đứng thứ 8 trong Top 10 thương hiệu Thực phẩm đóng gói được lựa chọn nhiều nhất 
tại 4 thành phố lớn của Việt Nam (Dầu ăn thương hiệu “Simply” của Calofic đứng thứ 10). 

Theo Euromonitor, ngành dầu ăn thực vật sẽ ghi nhận mức tăng trưởng CARG 3.5% về sản lượng tiêu thụ và CAGR 
2.3% về giá trị trong giai đoạn 2021-2026. Năm 2021, theo Euromonitor, KDC chiếm 19,3% thị phần tính theo giá 
trị trong mảng này, với các sản phẩm dầu ăn có thương hiệu (không bao gồm phân khúc bán buôn). Dựa trên ước 
tính của công ty, xét theo doanh thu, KDC chiếm 39% tổng thị phần trên thị trường dầu ăn vào năm 2022. 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Thị phần dầu ăn có thương hiệu năm 2021 Tăng trưởng sản lượng tiêu thụ dầu ăn 

  

Nguồn: Euromonitor Nguồn: Euromonitor 

Doanh thu mảng thực phẩm đông lạnh (bao gồm kem và sữa chua) đạt 986 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022 
(tăng 19,6% so với cùng kỳ), với tỷ suất lợi nhuận gộp là 64,0% (tăng từ 53,7% trong 6 tháng đầu năm 2021). 
Các kênh tiêu dùng tại chỗ như các điểm du lịch, trung tâm giải trí và trường học đã bắt đầu mở cửa trở lại hoàn 
toàn kể từ tháng 3/2022, điều này đã hỗ trợ tăng trưởng cho mảng này. Tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện do 
việc tối ưu hóa chi phí và sản lượng tiêu thụ cao hơn. 

Theo Euromonitor, ngành kem sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 5,5% về sản lượng tiêu thụ và CAGR 6,1% về giá 
trị trong giai đoạn 2022~2027. Năm 2021, KDC chiếm 43,7% thị phần về giá trị trong ngành kem. 

Thị phần kem năm 2021 Tăng trưởng sản lượng tiêu thụ kem 

 
 

Nguồn: Euromonitor Nguồn: Euromonitor 

Mảng bánh kẹo 

Bánh trung thu: Công ty trở lại thị trường bánh trung thu với thương hiệu "Kingdom" vào năm 2020. Năm 2022, 
KDC tung ra thị trường sản phẩm bánh trung thu với thương hiệu "Kido's Bakery". Công ty bán các sản phẩm cao 
cấp tập trung vào phân khúc B2B, tập trung bán hàng cho khách hàng mua bánh trung thu làm quà tặng cho đối 
tác. Một hộp từ 4-6 chiếc bánh trung thu có giá bán lẻ từ 800.000 - 1,2 triệu đồng. Bằng cách sử dụng mô hình 

Calofic
48%

Kido
19%

Other
33%

8.20%

5.60%
6.60%

7.50%

2.50%

7.30%

3.80% 3.70%

5.90%

1.70%

Olive oil Raspeseed oil Soy oil Sunflower oil Palm oil

2016-2021 2021-2026F

Sản phẩm phân khúc trung - cao cấp

Kido
44%

Unilever
12%

Vinamilk
10%

Fanny
5%

Trang Tien
4%

Nestle
3%

Other
22%

3.10%

6.40%

5.60% 5.40%

Impulse ice cream Take-home ice cream

2016-2021 2021-2026F
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B2B để phân phối bánh trung thu, KDC sẽ tối ưu hóa lượng hàng tồn kho và duy trì tỷ suất lợi nhuận cao. Theo 
KDC, công ty đã đạt được kết quả ấn tượng khi bán được hơn 300 tấn bánh trung thu và tạo ra 200 tỷ đồng doanh 
thu cùng 60 tỷ đồng LNTT trong mùa trung thu năm 2022. 

Tuy nhiên, thị trường bánh trung thu đang trở nên cạnh tranh hơn so với năm 2015, với nhiều đối thủ mới tham 
gia vào thị trường. Bánh trung thu của các chuỗi cà phê (Katinat Saigon Kafe, The Coffee House, Highlands Coffee) 
và chuỗi siêu thị (Aeon Mall, BigC / GO!, Lotte Mart, Co.opMart) là một trong những doanh nghiệp mới tham gia 
vào lĩnh vực này. 

Bánh mì tươi: Bắt đầu từ cuối năm 2021, công ty đã tung ra thị trường sản phẩm bánh mì tươi đóng gói thông qua 
các chuỗi cửa hàng GS25, Co.opMart, Family Mart và Kingfood. Sản phẩm của công ty hướng đến sinh viên và 
nhân viên văn phòng, những người thích các sản phẩm tiện lợi. Tuy nhiên, doanh thu từ bánh mì tươi vẫn ở mức 
thấp. Chúng tôi ước tính chỉ 1% doanh thu thuần của KDC năm 2022 đến từ bánh mì tươi. 

Kido chính thức khởi công nhà máy Kido’s Bakery vào tháng 4 năm 2022, với mục tiêu đứng thứ 2 trong ngành 
bánh tươi. Nhà máy có diện tích 12.735 m2, công suất thiết kế là 19.044 tấn/năm. 

Đồ ăn nhẹ: Đến năm 2021, công ty đã tung ra các sản phẩm đồ ăn nhẹ dành cho trẻ em. Mì tôm trẻ em Enaak và 
Bắp rang Kido’s Popcorn là hai sản phẩm tiêu biểu trong lĩnh vực này. Kido lựa chọn chiến lược phân phối các 
sản phẩm được sản xuất OEM tại Indonesia và Malaysia. Bằng việc thuê ngoài sản xuất, KDC sẽ không bị áp lực 
về việc đầu tư sản xuất và tập trung vào mục tiêu tăng doanh thu. 

Chuỗi cửa hàng Chuk Tea & Coffee: Tính đến tháng 9 năm 2022, công ty đã mở chuỗi cửa hàng Chuk Tea & 
Coffee tại ba thành phố: TP HCM, Hà Nội và Biên Hòa với 45 cửa hàng (76% tổng số cửa hàng là tại TP HCM). 
Lợi thế cạnh tranh của Chuk Tea & Coffee đến từ: (1) tự chủ nguồn nguyên liệu sản xuất với số lượng lớn; và (2) 
hệ thống logistic với độ bao phủ cao giúp giảm chi phí vận hành. 

Ngoài ra, Chuk Tea & Coffee còn hợp tác với Sơn Kim Group (GS25) và Central Retail để mở rộng điểm bán hàng 
tại các cửa hàng, trung tâm thương mại của đối tác. Năm 2022, Kido đặt mục tiêu lên đến 400 điểm bán hàng 
Chuk, với doanh thu 500 tỷ đồng/năm. 

Ước tính và định giá 

Dự báo KQKD giai đoạn 2022-2023: Chúng tôi dự báo doanh thu và LNST của KDC trong năm 2022 lần lượt là 
14,3 tỷ đồng (tăng 36% so với cùng kỳ) và 827 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ). Tăng trưởng doanh thu thuần 
từ mảng dầu ăn dự kiến là 37% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu thuần mảng thực phẩm đông lạnh dự kiến sẽ 
tăng 23% so với cùng kỳ. Năm 2023, doanh thu và LNST của KDC dự kiến lần lượt đạt 15,3 nghìn tỷ đồng (tăng 
7% so với cùng kỳ) và 1,0 nghìn tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ). 

Chúng tôi tin rằng thị phần của các thương hiệu dầu ăn của KDC vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, khi công ty 
mở rộng phân khúc sản phẩm và tận dụng mạng lưới phân phối rộng (450.000 điểm bán hàng các sản phẩm 
đóng gói). Chúng tôi ước tính doanh thu của mảng dầu ăn tăng 6,5% so với cùng kỳ trong năm 2023, do chuyển 
dịch cơ cấu từ từ các sản phẩm phân khúc trung bình sang các sản phẩm phân khúc cao cấp. Chúng tôi kỳ vọng 
KDC sẽ đạt mức tăng trưởng 6,7% về doanh thu bán kem vào năm 2023, do thị trường kem hiện trở lại mức bình 
thường. Đồng thời, chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng dầu ăn và thực phẩm đông lạnh lần lượt là 
18,4% (năm 2022 là 15%) và 58% (năm 2022 là 59%) vào năm 2023, do giá dầu cọ giảm mạnh bắt đầu từ nửa 
cuối năm 2022. Biên chi phí bán hàng (tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu) dự kiến sẽ tăng lên 13,2% vào năm 
2023 (năm 2022 là 11,8%) do sự gia tăng bán hàng qua các kênh hiện đại. Do đó, EPS năm 2022 và 2023 lần 
lượt sẽ là 2.926 đồng/cổ phiếu (tăng 25% so với cùng kỳ) và 3.757 đồng/cổ phiếu (tăng 28% so với cùng kỳ). 
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Giá dầu cọ 

 

Nguồn: Bloomberg 

Định giá: Cổ phiếu KDC đang giao dịch ở mức P/E năm 2022 và 2023 lần lượt là 22,2 lần và 17,3 lần. Rẻ hơn so 
với mức định giá cao trong giai đoạn 2018-2020. Chúng tôi cho rằng mức định giá như hiện tại là hợp lý, vì lợi 
nhuận của KDC dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2022 và 2023. Năm 2023, chúng tôi áp dụng P/E và 
EV/EBITDA mục tiêu lần lượt là 12 lần và 9 lần đối với mảng dầu ăn, 19 lần và 12 lần đối với mảng thực phẩm, khi 
chúng tôi chuyển cơ sở đánh giá đến năm 2023. Chúng tôi cũng sử dụng chỉ số P/B để định giá tương đối, với 
mức trung bình ngành là 1 lần đối với mảng dầu ăn và 6 lần đối mảng thực phẩm. Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 
cho KDC là 63.600 đồng/cổ phiếu (thấp hơn 2% so với mức giá thị trường hiện tại), tương đương với mức P/E là 
17 lần, EV/EBITDA là 10 lần và P/B là 2,2 lần vào năm 2023. Chúng tôi khuyến nghị TRUNG LẬP cho cổ phiếu 
KDC.  

Các đối thủ cùng ngành trong khu vực 

Công ty niêm yết Quốc gia 
Doanh thu 

(nghìn tỷ đồng) 

Tăng trưởng  
doanh thu  

CAGR 5 năm 
Lợi nhuận gộp 

Tỷ suất  
lợi nhuận ròng 

P/E  
TB 5 năm 

EV/EBITDA  
TB 5 năm P/B TB 5 năm 

Mảng dầu ăn 
Wilmar International Singapore 1.656,4 11,3% 10,2% 3,2% 11,7 11,9 1,1 
Fuji Oil Holding Japan 90,6 10,6% 13,0% 1,5% 17,5 10,1 1,1 
Sime Darby Plantation Malaysia 114,2 8,7% 15,3% 15,1% 12,7 7,6 1,7 
Salim Ivomas Pratama Indonesia 29,9 -0,4% 21,4% 3,6% 7,2 3,9 0,5 
Trung vị   9,6% 14,2% 3,4% 12,2 8,8 1,1 
Mảng thực phẩm 
Indofood CBP Indonesia 99,9 11,3% 29,4% -0,1% 15,7 11,0 1,2 
Nestle (Malaysia) Berhad Malaysia 34,5 5,0% 31,6% 10,4% 52,8 31,1 50,2 
Meiji Holdings Japan 205,9 -3,9% 29,5% 6,5% 12,8 7,2 1,5 
Vinamilk Vietnam 62,5 2,3% 40,7% 14,0% 19,0 11,8 5,4 
Masan Group Vietnam 1.961,3 13,5% 27,9% 5,5% 37,7 23,1 6,3 
Trung vị   5,0% 29,5% 6,5% 19,0 11,8 5,9 
Kido Group Vietnam 10,5 15,4% 19,5% 6,2% 25,5 20,2 2,2 

Nguồn: Bloomberg, SSI Research 

Quan điểm ngắn hạn: Trong 6 tháng cuối năm, chúng tôi kỳ vọng tiêu thụ dầu ăn sẽ tăng lên do vào mùa cao 
điểm. Đồng thời, tỷ suất lợi nhuận gộp 6 tháng cuối năm 2022 dự kiến sẽ tăng do giá nguyên liệu đầu vào giảm 
mạnh. Ngoài ra, tăng trưởng cũng đến từ mức nền so sánh thấp trong quý 3/2021 do các biện pháp giãn cách xã 
hội nghiêm ngặt trên cả nước. Chúng tôi kỳ vọng KQKD sẽ tích cực hơn trong 6 tháng cuối năm 2022, với doanh 
thu đạt 7,9 nghìn tỷ đồng (tăng 41% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 606 tỷ đồng (tăng 73% so với cùng kỳ). Điều 
này có thể đóng vai trò là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu trong ngắn hạn. 
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PHỤ LỤC 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ đồng 2019 2020 2021 2022F 2023F  Tỷ đồng 2019 2020 2021 2022F 2023F 
Bảng cân đối kế toán            Báo cáo kết quả kinh doanh           
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 525 1.102 1.281 1.129 1.666  Doanh thu thuần 7.210 8.324 10.497 14.262 15.293 
+ Đầu tư ngắn hạn 598 687 481 481 481  Giá vốn hàng bán -5.579 -6.559 -8.446 -11.249 -11.657 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 2.725 2.328 2.552 2.833 3.038  Lợi nhuận gộp 1.631 1.765 2.051 3.013 3.636 
+ Hàng tồn kho 908 1.211 2.495 2.130 2.207  Doanh thu hoạt động tài chính 136 81 160 154 149 
+ Tài sản ngắn hạn khác 157 149 204 277 296  Chi phí tài chính -160 -144 -194 -156 -168 
Tổng tài sản ngắn hạn 4.913 5.477 7.014 6.850 7.688  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 60 57 64 88 94  Chi phí bán hàng -1119 -1044 -1197 -1677 -2.015 
+ GTCL Tài sản cố định 2.852 2.677 2.541 2.573 2.435  Chi phí quản lý doanh nghiệp -469 -422 -243 -459 -471 
+ Bất động sản đầu tư 5 5 5 4 4  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 258 408 689 1.035 1.300 
+ Tài sản dài hạn dở dang 17 56 168 3 3  Thu nhập khác 25 8 -1 -1 -1 
+ Đầu tư dài hạn 3716 3754 3953 3953 3953  Lợi nhuận trước thuế 283 416 688 1.034 1.299 
+ Tài sản dài hạn khác 369 323 328 351 332  Lợi nhuận ròng 207 330 653 827 1.039 
Tổng tài sản dài hạn 7.019 6.872 7.059 6.972 6.821  Lợi nhuận chia cho cổ đông 149 204 590 753 966 
Tổng tài sản 11.932 12.349 14.073 13.823 14.510  Lợi ích của cổ đông thiểu số 58 127 63 74 73 
+ Nợ ngắn hạn 2.685 3.805 5.397 4.975 5.155    0 0 0 0 0 
Trong đó: vay ngắn hạn 1.689 2.541 3.501 2.812 2.914  EPS cơ bản (VND) 723 891 2346 2.926 3.757 
+ Nợ dài hạn 1.092 844 1.781 1.538 1.417  Giá trị sổ sách (VND) 28.654 25.019 26.519 27.267 29.425 
Trong đó: vay dài hạn 208 9 998 506 350  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 2600 600 1200 1600 1600 
Tổng nợ phải trả 3.777 4.650 7.178 6.513 6.572  EBIT 437 540 866 1.216 1.495 
+ Vốn góp 2.567 2.797 2.797 2.797 2.797  EBITDA 722 804 1133 1.449 1.733 
+ Thặng dư vốn cổ phần 3192 3850 2971 2971 2971              
+ Lợi nhuận chưa phân phối 1.899 840 1790 2.131 2.686  Tăng trưởng           
+ Quỹ khác 498 211 -664 -589 -517  Doanh thu -5,20% 15,40% 26,10% 35,90% 7,20% 
Vốn chủ sở hữu 8.156 7.699 6.895 7.310 7.938  EBITDA 10,20% 11,40% 40,80% 27,90% 19,60% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 11.932 12.349 14.073 13.823 14.510  EBIT 31,70% 23,50% 60,40% 40,50% 22,90% 
             Lợi nhuận ròng 40,40% 59,30% 97,80% 26,60% 25,70% 
Lưu chuyển tiền tệ            Vốn chủ sở hữu -2,40% -5,60% -10,50% 6,00% 8,60% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 299 97 -21 1.539 1.103  Vốn điều lệ 0,00% 9,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư 262 334 -1243 -100 -100  Tổng tài sản -4,60% 3,50% 14,00% -1,80% 5,00% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -681 147 1.443 -1.592 -466              
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -120 578 179 -153 537  Định giá           
Tiền đầu kỳ 645 525 1.102 1.281 1.129  PE 25 40,7 22,4 22,2 17,3 
Tiền cuối kỳ 525 1.102 1.281 1.129 1.666  PB 0,6 1,4 2 2,4 2,2 
             Giá/Doanh thu 0,3 0,6 0,6 1,2 1,1 
Các hệ số khả năng thanh toán            Tỷ suất cổ tức 14,40% 1,70% 2,30% 2,50% 2,50% 
Hệ số thanh toán hiện hành 1,83 1,44 1,3 1,38 1,49  EV/EBITDA 6,2 11,2 14,10 12,7 10,6 
Hệ số thanh toán nhanh 1,43 1,08 0,8 0,89 1,01  EV/Doanh thu 0,6 1,1 1,5 1,3 1,2 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,42 0,47 0,33 0,32 0,42              
Nợ ròng / EBITDA 2,02 1,75 2,06 1,87 1,09  Các hệ số khả năng sinh lời           
Khả năng thanh toán lãi vay 2,84 4,37 4,87 6,66 7,63  Tỷ suất lợi nhuận gộp 22,60% 21,20% 19,50% 21,10% 23,80% 
Ngày phải thu 29,1 26,5 19,4 16,1 18  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 3,90% 5,60% 7,10% 7,70% 9,00% 
Ngày phải trả 30,7 25,2 28,6 23,6 21,5  Tỷ suất lợi nhuận ròng 2,90% 4,00% 6,20% 5,80% 6,80% 
Ngày tồn kho 68,8 59 80,1 75 67,9  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 15,50% 12,50% 11,40% 11,80% 13,20% 
             Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 6,50% 5,10% 2,30% 3,20% 3,10% 
Cơ cấu vốn            ROE 2,50% 4,20% 9,00% 11,60% 13,60% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,68 0,62 0,49 0,53 0,55  ROA 1,70% 2,70% 4,90% 5,90% 7,30% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,32 0,38 0,51 0,47 0,45  ROIC 3,10% 4,20% 7,60% 8,80% 11,00% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,46 0,6 1,04 0,89 0,83        

Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,23 0,33 0,65 0,45 0,41        

Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,21 0,33 0,51 0,38 0,37        

Nguồn: Công ty, SSI ước tính 
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PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 

Tỷ đồng 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22  Tỷ đồng 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 
Bảng cân đối kế toán          Báo cáo kết quả kinh doanh         
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 2022 1281 923 1373  Doanh thu thuần 2556 3057 2879 3473 
+ Đầu tư ngắn hạn 530 481 481 342  Giá vốn hàng bán -2065 -2436 -2331 -2582 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 2575 2612 2722 2855  Lợi nhuận gộp 491 621 548 891 
+ Hàng tồn kho 1553 2494 1686 1584  Doanh thu hoạt động tài chính 82 -2 22 23 
+ Tài sản ngắn hạn khác 141 205 163 126  Chi phí tài chính -44 -57 -55 -65 
Tổng tài sản ngắn hạn 6823 7074 5974 6279  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 62 65 28 29  Chi phí bán hàng -315 -328 -296 -482 
+ GTCL Tài sản cố định 2565 2541 2506 2487  Chi phí quản lý doanh nghiệp -99 -109 -100 -128 
+ Bất động sản đầu tư 5 5 5 5  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 143 200 150 277 
+ Tài sản dài hạn dở dang 67 168 167 192  Thu nhập khác 0 0 2 -2 
+ Đầu tư dài hạn 3880 3954 3986 3961  Lợi nhuận trước thuế 143 200 152 275 
+ Tài sản dài hạn khác 324 327 320 326  Lợi nhuận ròng 125 161 121 219 
Tổng tài sản dài hạn 6903 7058 7012 7000  Lợi nhuận chia cho cổ đông 114 131 107 198 
Tổng tài sản 13726 14132 12986 13279  Lợi ích của cổ đông thiểu số 11 30 14 21 
                     
  + Nợ ngắn hạn 3935 5461 4617 4844  EPS cơ bản (VND) 500 572 467 867 
  Trong đó: vay ngắn hạn 2665 3656 3181 2980  Giá trị sổ sách (VND) 21436 23844 23579 23794 
  + Nợ dài hạn 1787 1781 1539 1540  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 187 249 203 327 
  Trong đó: vay dài hạn 998 998 751 751  EBIT 251 321 269 394 
Tổng nợ phải trả 5722 7242 6157 6385            
  + Vốn góp 0 0 0 0  Tăng trưởng         
  + Thặng dư vốn cổ phần 3850 2971 2971 2971  Doanh thu 0,104 0,306 0,24 0,354 
  + Lợi nhuận chưa phân phối 656 1199 1607 1468  EBITDA -0,003 0,864 0,054 0,324 
  + Quỹ khác 3498 2720 2252 2456  EBIT 0,004 1,302 0,064 0,414 
Vốn chủ sở hữu 8004 6890 6829 6895  Lợi nhuận ròng 0,038 1,087 -0,102 -0,037 
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 13726 14132 12986 13279  Vốn chủ sở hữu 0,009 -0,105 -0,128 -0,125 
           Vốn điều lệ 0,09 0 0 0 
Lưu chuyển tiền tệ          Tổng tài sản 0,156 0,142 0,004 -0,026 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 64 -388 267 846            
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư 245 -1338 -56 -34  Các hệ số khả năng sinh lời         
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -66 985 -570 -362  Tỷ suất lợi nhuận gộp 0,192 0,203 0,19 0,256 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 244 -741 -359 450  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 0,045 0,085 0,064 0,09 
Tiền đầu kỳ 1779 2022 1281 923  Tỷ suất lợi nhuận ròng 0,049 0,053 0,042 0,063 
Tiền cuối kỳ 2022 1281 923 1373  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 0,123 0,107 0,103 0,139 
           Chi phí quản lý,/Doanh thu thuần 0,039 0,036 0,035 0,037 
Các hệ số khả năng thanh toán                    
Hệ số thanh toán hiện hành 1,73 1,3 1,29 1,3  Cơ cấu vốn         
Hệ số thoanh toán nhanh 1,3 0,8 0,89 0,94  Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,58 0,49 0,53 0,52 
Hệ số thanh toán tiền mặt 0,65 0,32 0,3 0,35  Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,42 0,51 0,47 0,48 
Nợ ròng / EBITDA 6,52 10,52 11,17 5,99  Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,71 1,05 0,9 0,93 
Khả năng thanh toán lãi vay 4,31 5,09 3,98 6,27  Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,46 0,68 0,58 0,54 

      Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,33 0,53 0,47 0,43 

Nguồn: Công ty, SSI ước tính 
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CAM KẾT PHÂN TÍCH 
Chuyên viên phân tích trong báo cáo này này cam kết rằng (1) quan điểm thể hiện trong báo cáo phân tích này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân đối với 
chứng khoán và/hoặc tổ chức phát hành và (2) chuyên viên phân tích đã/ đang/sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến khuyến 
nghị cụ thể hoặc quan điểm trong báo cáo phân tích này.  

KHUYẾN NGHỊ 
Mua: Ước tính tiềm năng tăng giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Khả quan: Ước tính tiềm năng tăng giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Trung lập: Ước tính tiềm năng tăng giá tương đương so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Kém khả quan: Ước tính tiềm năng giảm giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Bán: Ước tính tiềm năng giảm giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ 
Các thông tin, tuyên bố, dự báo và dự đoán trong báo cáo này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà SSI cho là đáng tin cậy, 
tuy nhiên SSI không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các thông tin này. Báo cáo không có bất kỳ thông tin nhạy cảm về giá chưa công bố nào. Các ý kiến thể 
hiện trong báo cáo này được đưa ra sau khi đã được xem xét kỹ càng và cẩn thận và dựa trên thông tin tốt nhất chúng tôi được biết, và theo ý kiến cá nhân của 
chúng tôi là hợp lý trong các trường hợp tại thời điểm đưa ra báo cáo. Các ý kiến thể hiện trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không cần thông báo. 
Báo cáo này không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo để đề nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán nào. SSI và các công ty con và/ hoặc 
các chuyên viên, giám đốc, nhân viên của SSI và công ty con có thể có vị thế hoặc có thể ảnh hưởng đến giao dịch chứng khoán của các công ty được đề cập 
trong báo cáo này và có thể cung cấp dịch vụ hoặc tìm kiếm để cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty đó.  

Tài liệu này chỉ được lưu hành nội bộ và không được công bố công khai trên báo chí hay bất kỳ phương tiện nào khác. SSI không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ 
thiệt hại trực tiếp hay thiệt hại do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này hay nội dung báo cáo này. Việc sử dụng bất kỳ thông tin, tuyên bố, dự báo, và dự 
đoán nào trong báo cáo này sẽ do người dùng tự quyết định và tự chịu rủi ro. 
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