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Lợi nhuận kỳ vọng

Độc quyền về men vi sinh Lactobacillus Fermentum 403 tại Việt Nam – loại men đã
được chứng minh hiệu quả tại các doanh nghiệp lớn ở Nhật Bản, Singapore và
Malaysia. Lợi thế đặc biệt của SJF là được chuyển giao độc quyền giải pháp công nghệ
vi sinh LBF – công nghệ dựa trên 6 bằng sáng chế và phát minh được Chính phủ Nhật
Bản công nhận và bảo hộ, đã được rất nhiều doanh nghiệp lớn ứng dụng hiệu quả tại
nhiều quốc gia như Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái Lan….dưới các dòng sản phẩm
mang thương hiệu Sakura. Tiềm năng của thị trường mục tiêu đối với sản phẩm men vi
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sinh này có thể đạt trên 1.200 tỷ VNĐ/năm. Sau khi xin được giấy phép thương mại dòng
sản phẩm này trong vòng 3-6 tháng tới, SJF sẽ trở thành 1 trong 2 nhà cung cấp men vi
sinh tại Việt Nam.
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Độc quyền công nghệ cấp đông mềm của Nhật Bản. SJF được độc quyền chuyển
giao công nghệ cấp đông mềm từ ông Yoshiro Komiyama, Phó chủ tịch HĐTQ của SJF
hiện nay. Công nghệ này đã được sử dụng phổ biến ở Nhật Bản 15 năm nay và có thể
giúp bảo quản hoa quả từ 3 đến 6 tháng và thực phẩm từ 2- 3 tháng mà không cần sử
dụng chất bảo quản.
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Nhiều tập đoàn lớn về nông nghiệp đã quan tâm và muốn hợp tác nhằm ứng dụng
các công nghệ sinh học của SJF vào trong chuỗi sản xuất kinh doanh của họ.
Tonkin Group đã mua cổ phần để trở thành cổ đông lớn của SJF với tỷ lệ sở hữu 5,03%
và có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Ngoài ra, một Tập đoàn rất lớn của Việt
Nam cũng đang rất quan tâm và muốn tham gia hợp tác nhằm ứng dụng các sản phẩm
của SJF vào trong chuỗi sản xuất của Tập đoàn. Trong thời gian tới, SJF cũng sẽ kết
hợp với một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực cung cấp nguyên liệu cho các
nhà máy thức ăn chăn nuôi để đưa sản phẩm men vi sinh Lactobacillus Fermentum 403
ra thị trường.
Doanh nghiệp đi đầu trong sản xuất tre ép công nghiệp tại Việt Nam. SJF là doanh
nghiệp tiên phong trong ngành tre ép công nghiệp của Việt Nam. SJF là nhà cung cấp tre
ép nội thất duy nhất cho IKEA tại Việt Nam hiện nay, là doanh nghiệp duy nhất tại Việt
Nam có thể sản xuất Tấm lót đường bằng tre xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ. Ngoài
ra, sản phẩm ván lót sàn ô tô tải bằng tre của SJF đã được cung cấp cho Daewoo và
đang trong quá trình kiểm nghiệm để được nhận đơn đặt hàng của Huyndai. Cuối năm
2018, dự án sản xuất viên đốt của Nhà máy Việt Nga ra đời công suất 35.000 tấn sẽ hoàn
thành, sẽ giúp SJF tận dụng được toàn bộ phụ phẩm từ Nhà máy BWG Mai Châu qua
đó giúp tăng biên lợi nhuận của các sản phẩm tre.
Nhận định đầu tư. SJF đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018 ở mức 1.000 tỷ
VNĐ doanh thu và 50 tỷ VNĐ lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 9% về doanh thu và 13%
về lợi nhuận sau thuế so với năm 2017. Năm 2019, SJF xác định mục tiêu đạt 1.548 tỷ
VNĐ doanh thu và 127 tỷ VNĐ lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 55% về doanh thu nhưng
gấp 2,5 lần về lợi nhuận so với 2018. Chúng tôi cho rằng kế hoạch trên là khả thi dựa
trên việc kết hợp với các đối tác lớn trong ngành nông nghiệp và thức ăn chăn nuôi trong
thời gian tới có thể tận dụng được lợi thế độc quyền của công nghệ vi sinh LBF đã được
chứng minh hiệu quả rất tốt tại nhiều doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp lớn trên thế
giới (QL Resources Berhad, Kee Song Group, Chew’s Group…). Ngoài ra, mảng tre công
nghiệp có thể tăng trưởng mạnh về sản lượng khi ký được các đơn hàng xuất khẩu lớn
và nhà máy viên đốt công nghiệp đi vào hoạt động giúp tận dụng được toàn bộ phụ phẩm
của nhà máy Mai Châu Hòa Bình. Với tiềm năng tăng trưởng tốt trong các năm tới, chúng
tôi cho rằng SJF là doanh nghiệp cần theo dõi và có thể xem xét ra quyết định đầu tư.
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Sơ lược về CTCP Đầu tư Sao Thái Dương
CTCP Đầu tư Sao Thái Dương (SJF) được thành lập từ năm 2012 và thực hiện
niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 5/7/2017 với vốn điều lệ 660 tỷ VNĐ. Ngày
28/08/2018, SJF tiến hành niêm yết bổ sung 13,2 triệu cổ phần, nâng tổng vốn
điều lệ lên 792 tỷ VNĐ. Hiện tại Công ty đang có 3 công ty con và 1 công ty liên
kết.
Hiện tại, doanh thu từ thương mại phân bón và các mặt hàng nông sản (ngô, sắn
lát…) vẫn chiếm tỷ trọng chính trong doanh thu của SJF (90% doanh thu). Tuy
nhiên, trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng vào bước chuyển mình của SJF khi
doanh thu và lợi nhuận từ các hoạt động sản xuất có thể tăng trưởng vượt bậc
khi có sự đầu tư của các đối tác lớn trong việc ứng dụng các chế phẩm sinh học
của SJF, cũng như mảng tre ép công nghiệp hoàn thành tăng công suất để đáp
ứng được các đơn hàng xuất khẩu từ những doanh nghiệp lớn trên thế giới (IKEA,
Huyndai, Daewoo…).

SJF là doanh nghiệp đi đầu trong ứng dụng các chế phẩm
sinh học Nhật Bản trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại
Việt Nam
SJF có một đội ngũ ban lãnh đạo và cố vấn chuyên môn là những chuyên gia giàu
kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ sinh học và sản xuất nông nghiệp hữu cơ:
❑ Ông Yoshiro Komiyama- Phó chủ tịch hội đồng quản trị của SJF là
chuyên gia về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong nông
nghiệp, công nghệ Bảo quản và xử lý môi trường. Ông cũng là đồng chủ
tịch của Công ty Biotec Corporation chuyên về thiết bị bảo quản và công
ty Sunstar Lacto Japan chuyên về các chế phẩm sinh học và nông nghiệp
công nghệ cao của Nhật Bản.
❑ Ông Masayuki Takeuchi - Phó tổng giám đốc của SJF là chuyên gia
trong lĩnh vực công nghệ sinh học và sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại
Nhật Bản. Ông là đồng sáng lập Công ty Hokuyo Engineering và Sunstar
Lacto Japan tại Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm sinh học và
công nghệ cao trong nông nghiệp.
❑ Ngoài 2 nhân tố chính kể trên thuộc thành phần ban lãnh đạo của Công
ty, SJF cũng hợp tác cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công
nghệ sinh học tại Nhật Bản và Việt Nam như giáo sư Matsui Saburo
(thành viên chính trong nhóm nghiên cứu và phát triển thành công dòng
vi khuẩn Lactobacillus fermentum 403 – nền tảng của công nghệ vi sinh
LBF được chuyển giao độc quyền cho SJF tại Việt Nam theo phân tích
dưới đây), tiến sỹ Takanobu Unno (chủ tịch công ty Ecoparadise Nhật
Bản, người đi đầu trên thế giới trong việc phát minh ra giải pháp chống
oxi hoá bằng công nghệ sinh học), giáo sư Nguyễn Lân Dũng, tiến sỹ
Dương Quốc Sỹ, …
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Với đội ngũ ban lãnh đạo và cố vấn chuyên môn giàu kinh nghiệp, SJF đã thực
hiện ứng dụng các chế phẩm sinh học của Nhật Bản trong các trang trại, vườn
cây tại Hòa Bình, Quảng Nam, Đông Anh, Ninh Bình, Hưng Yên… dưới hình thức
góp vốn đầu tư (SJF cung cấp các chế phẩm sinh học cũng như giải pháp công
nghệ để hỗ trợ sản xuất, kiểm soát chất lượng và bao tiêu đầu ra cho các trang
trại). Những ứng dụng của các chế phẩm sinh học này trong thực tế đã cho những
kết quả rất khả quan:
❑ Trong các trang trại tôm tại Ninh Bình và Quảng Nam, Hưng Yên: việc áp
dụng các chế phẩm sinh học của SJF đã giúp tỷ lệ tôm bệnh chết giảm
từ 50% xuống còn 10%.
❑ Trong các trang trại gà và lợn tại Đông Anh, Đan Phượng: tỷ lệ bệnh giảm
80% so với thông thường, và thời gian xuất chuồng sớm hơn từ 10 – 15
ngày. Ngoài ra, các sản phẩm trứng gà có chất lượng tốt hơn (ít
cholesterol hơn và màu đỏ hơn do nhiều chất dinh dưỡng hơn, thời gian
bảo quản lâu hơn 2 tuần so với trứng gà thường).
❑ Các chế phẩm sinh học của SJF cũng có hiệu quả rất tốt trên các trang
trại nông sản hợp tác: các vùng trồng khoai tây cho ra sản phẩm đồng
đều hơn, thời gian bảo quản trong điều kiện thông thường có thể lên tới
6 tháng so với 1 tháng của khoai tây thường; trà Thái Nguyên có chất
lượng tốt hơn, sạch hơn và hấp thu được nhiều diệp lục hơn; vải Lục
Ngạn có màu sắc nổi bật do khoẻ hơn, thời gian bảo quản được lâu hơn
và giữ nguyên màu sắc sau 2 tuần để tủ lạnh thường…
Các hiệu quả có được kể trên đến từ công nghệ vi sinh LBF mà SJF đã được độc
quyền chuyển giao từ công ty Sunstar Lacto Japan – trong đó chủ tịch HĐQT là
ông Yoshiro Komiyama cũng chính là Phó chủ tịch hội đồng quản trị của SJF hiện
nay. Sunstar Lacto Japan là 1 trong 2 công ty, bên cạnh công ty Skylife tại Nhật
Bản đã cùng phát triển giải pháp công nghệ vi sinh LBF dựa trên nền tảng là dòng
vi khuẩn Lactobacillus fermentum 403 do nhóm nghiên cứu của giáo sư Matsui
Saburo được cấp bằng sáng chế.

Độc quyền về men vi sinh Lactobacillus Fermentum tại
Việt Nam – giải pháp công nghệ sinh học với quy mô thị
trường tiềm năng lên tới 1.200 tỷ VNĐ/năm.
Độc quyền về men vi sinh Lactobacillus Fermentum 403 tại Việt Nam – loại
men đã được chứng minh hiệu quả tại các doanh nghiệp lớn ở Nhật Bản,
Singapore và Malaysia. Lợi thế đặc biệt của SJF là CTCP Sunstar Lacto Việt
Nam là công ty con của Sky Life Farms (97,55% sở hữu thuộc SJF) đã được
Công ty Sunstar Lacto Japan chuyển giao độc quyền giải pháp công nghệ vi sinh
LBF trong sản xuất nông nghiệp. Đây là công nghệ dựa trên 6 bằng sáng chế và
phát minh được Chính phủ Nhật Bản công nhận và bảo hộ:
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❑ Patent số JP4101769 cấp ngày 28/03/2008 về ứng dụng men vi sinh
Lactobacillus Fermentum 403 trong phương pháp sản xuất thức ăn chăn
nuôi.
❑ Patent số JP4101729 cấp ngày 28/03/2008 về ứng dụng men vi sinh
Lactobacillus Fermentum 403 trong sản xuất phụ gia thức ăn chăn nuôi.
❑ Patent số JP4243622 và US2008044396 cấp ngày 28/03/2008 về ứng
dụng trong các phương pháp chăn nuôi.
❑ Patent số JP3806400 cấp ngày 19/05/2006 về thiết bị và phương pháp
xử lý nước thải của nông trại.
❑ Patent số JP4852060 cấp ngày 28/10/2011 về phương pháp cải thiện
tầng đáy ao nuôi thuỷ sản.
Nền tảng của công nghệ vi sinh LBF là vi khuẩn Lactobacillus Fermentum 403, có
thể sử dụng chính trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, phân bón hữu cơ và cung
cấp các giải pháp làm sạch môi trường nước và xử lý rác thải.
Công nghệ này đã được ứng dụng rất hiệu quả tại nhiều quốc gia như Nhật Bản,
Singapore, Malaysia, Thái Lan, Hà Lan….trong đó tại Singapore, Malaysia, Đài
Loan, Thái Lan, các dòng sản phẩm mang thương hiệu Sakura ứng dụng công
nghệ vi sinh LBF của công ty Skylife được bán với giá cao hơn nhiều so với các
sản phẩm cùng loại.
Các doanh nghiệp lớn đã ứng dụng công nghệ vi sinh LBF này của Skylife.
Có thể kể đến một số doanh nghiệp lớn trong ngành nông nghiệp tại Singapore,
Malaysia đã ứng dụng công nghệ này:

1
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Doanh nghiệp

Sơ lược về doanh nghiệp

Sản phẩm sử dụng công nghệ LB

QL Resources

Doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nông

Trứng gà với thương hiệu QLSakura là 1 trong 3 dòng

Berhad

nghiệp tại Malaysia, ra đời từ những năm
1980, có quy mô vốn hóa trên 2 tỷ USD.
Doanh thu của QL Resources Bhd năm
2017 đạt 792 triệu USD và lợi nhuận đạt
50,1 triệu USD

sản phẩm trứng của QL Eggs (công ty con của QL
Resources Bhd, là một trong các nhà cung cấp trứng
lớn nhất Châu Á với sản lượng 3,2 triệu trứng gà/ngày).
Sản phẩm trứng QL Sakura đã được kiểm nghiệm có
hàm lượng cholesterol đạt 152 mg trên 100g, thấp hơn
50% so với các sản phẩm thông thường là 372mg/100g
(theo Nutrient Data tổng hợp bởi USDA).

Kee Song Group

Nhà sản xuất gia cầm lớn thứ 2 tại
Singapore, sản xuất 6,25 triệu gà/năm,

Kee Song Group đã ứng dụng công nghệ này từ năm
2005 trong dòng sản phẩm Sakura Chicken, (chiếm

được thành lập từ năm 1987 và doanh thu
hàng năm hiện nay khoảng 50 triệu USD.

khoảng 30% tổng doanh thu của Kee Song). Trang trại
gà Sakura là trang trại đầu tiên trên thế giới không sử
dụng thuốc kháng sinh và hóc môn tăng trưởng, nhờ
dựa trên việc áp dụng công nghệ vi sinh LBF. Ngoài ra,
một tác dụng của men Lactobacillus Fermentum 403 là
giúp giảm tỷ lệ cholesterol cũng giúp giảm tỷ lệ mỡ và
gà chắc thịt hơn, sản phẩm trứng gà cũng ít hàm lượng
cholesterol và tốt cho người dùng hơn. Ứng dụng của
công nghệ này trong dòng sản phẩm Sakura Chicken
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đã giúp Kee Song đạt Giải thưởng sáng tạo từ Viện
Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Singapore giai
đoạn 2009 - 2011.
3

Chew’s Group

Doanh nghiệp chiếm 8% thị phần trứng gà
tại Singapore, hàng năm cung cấp ra thị
trường 120 triệu trứng, doanh thu 2017 là
33,9 triệu USD.

Dòng sản phẩm Sakura Fresh Eggs and Extra Large
Sakura Eggs ứng dụng công nghệ LB từ năm 2007 đến
nay.

4

Ha Li Fa Pte Ltd

Được thành lập từ năm 1987, là một trong

Ha Li Fa sản xuất riêng 1 dòng sản phẩm mang thương

các doanh nghiệp sản xuất các thực phẩm
chế biến sẵn của Singapore với thương
hiệu Bon Bon.

hiệu Sakura ứng dụng công nghệ vi sinh LBF của
Sakura Lacto.

Dự án nông nghiệp được thực hiện trên
diện tích 4.460 ha tại Lojing, Kelantan,
Malaysia với mục đích ứng dụng công
nghệ sinh học trong trồng trọt và chăn nuôi
các sản phẩm hữu cơ. Dự án đã đạt được
nhiều giải thưởng uy tín như Asia Pacific

Các sản phẩm Noah’s Sakura ứng dụng công nghệ vi
sinh LBF trên các loại rau củ quả, gia cầm, trứng, đậu
phụ, mỳ và các thực phẩm chế biến sẵn.

5

Noah’s Valley

Super Health Brand, Asia Pacific
Excellence Brand, Singapore Institute of
Food Science and Technology Food
product awards.

Nguồn: BVSC tổng hợp
SJF có thể trở thành nhà cung cấp thứ 2 về men vi sinh của Việt Nam sau
khi xin được giấy phép sản xuất thương mại trong vòng 3-6 tháng tới. Phần
lớn các chế phẩm men vi sinh đang lưu thông trên thị trường là các chế phẩm
nhập từ nước ngoài và hiện tại trong nước chỉ có duy nhất một công ty là Atani
Holdings (chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Duy Hưng – chủ tịch CTCP chứng khoán
SSI) vận hành nhà máy Biospring sản xuất với công suất 3.000 tấn/năm trên nền
tảng là bào tử Bacillus được chuyển giao từ Đại học Royal Holloway, Anh Quốc.
Nếu Bacillus chỉ có tác dụng trong chăn nuôi thì vi khuẩn Lactobacillus Fermentum
403 được chuyển giao công nghệ độc quyền cho SJF lại có tác dụng đối với cả
cây trồng. Do đó, dự kiến sau khi SJF hoàn thành các thủ tục pháp lý để có thể
bán thương mại sản phẩm vi sinh này ra thị trường (các chế phẩm sinh học sản
xuất từ vi khuẩn Lactobacillus Fermentum 403 trước đây của SJF mới đang được
sử dụng dưới hình thức hợp tác cung cấp cho các trang trại và bao tiêu sản phẩm
đầu ra, chứ chưa bán thương mại riêng sản phẩm men vi sinh này ra thị trường)
thì doanh thu tiềm năng của sản phẩm này là rất khả quan, dựa trên các kiểm
nghiệm thực tế trên các trang trại hợp tác với SJF cũng như trên các dòng sản
phẩm của các hãng nông nghiệp lớn tại Singapore, Malaysia như chúng tôi đã
phân tích ở trên. Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, SJF cũng sẽ trở thành
nhà cung cấp thứ 2 về men vi sinh của Việt Nam bên cạnh Biospring.
Tiềm năng doanh thu của men vi sinh trong sản xuất thức ăn chăn nuôi có
thể đạt 1.100 tỷ VNĐ/năm. Trong thành phần của thức ăn chăn nuôi Việt Nam
5
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thường có thành phần kháng sinh với 2 mục đích chính: (1) kích thích tăng trưởng
và (2) phòng bệnh cho vật nuôi. Tuy nhiên tồn dư của kháng sinh trong thực phẩm
có những tác hại không tốt đến sức khỏe người tiêu dùng. Việc ngày càng phải
hạn chế sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi cũng như hướng tới một nền nông
nghiệp sạch hơn sẽ càng được ý thức và thực hiện bằng cả các quy định và rào
cản pháp lý.
Nghị định số 39/2017/NĐ-CP về “Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản” ra đời ngày
4/4/2017 đã có quy định cụ thể về việc cấm và hạn chế sử dụng kháng sinh:
❑ Cấm sử dụng kháng sinh trong thức ăn thủy sản.
❑ Kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi cho gia súc gia cầm nhằm mục đích
kích thích sinh trưởng chỉ được phép lưu hành đến hết ngày 31 tháng 12
năm 2017.
❑ Kháng sinh nhằm mục đích phòng bệnh chỉ được sử dụng cho gia súc,
gia cầm non (lợn dưới 25kg và gia cầm dưới 21 ngày) và chỉ được phép
lưu hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.
Men vi sinh ra đời là một giải pháp hiệu quả để thay thế kháng sinh trong thức ăn
chăn nuôi, khi men vi sinh có thể giúp tăng sức đề kháng của vật nuôi và đặc biệt
là lành tính đối với người sử dụng thực phẩm. Ngoài ra, men vi sinh còn có tác
dụng làm sạch môi trường khi có khả năng ức chế các loài vi khuẩn gây bệnh
phát triển, phân hủy nhanh chất thải, mùn bã hữu cơ, làm sạch đáy ao nuôi thủy
hải sản và hạn chế và quá trình hình thành các khí độc như NH3, NO2, H2S…
Theo Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, tổng sản lượng thức
ăn chăn nuôi công nghiệp của Việt Nam năm 2017 đạt 20,5 triệu tấn. Với tỷ lệ
phối trộn men vi sinh trong thức ăn chăn nuôi bình quân là 1 kg cho 1,5 tấn thức
ăn chăn nuôi, thì tiềm năng của thị trường đối với men vi sinh có thể đạt 13,7 tấn
men vi sinh/năm. Với giá bán buôn bình quân sản phẩm men vi sinh Lactobacillus
Fermentum 403 của SJF là 80.000 VNĐ/kg (giá bán lẻ dự kiến là 200.000 VNĐ/kg
– khá tương đương so với các sản phẩm men vi sinh của Biospring đang bán hiện
nay khoảng 180.000 VNĐ/kg) thì tổng nhu cầu thị trường đến với men vi sinh
dùng trong thức ăn chăn nuôi có thể đạt 1.100 tỷ VNĐ/năm.
Nhu cầu TACN Việt Nam từ năm 2017 – 2019E (tấn)
Năm
Thức ăn gia cầm, gia súc
Thức ăn thủy sản
Tổng

2017

2018E

2019E

17.220.000

18.000.000

18.500.000

3.300.000

3.900.000

4.300.000

20.520.000

21.900.000

22.800.000

Nguồn: Agroinfo, BVSC tổng hợp
Men vi sinh trong trồng trọt có nhu cầu thị trường hiện khoảng 120 tỷ VNĐ,
tuy nhiên có tiềm năng tăng trưởng tốt nhờ nhu cầu về phân bón hữu cơ
gia tăng. Trong vòng 20 năm trở lại đây, nhận thức về lợi ích của các sản phẩm
hữu cơ tới sức khỏe của con người đã giúp nhu cầu các sản phẩm hữu cơ tăng
trưởng mạnh. Nếu như năm 1999, tổng giá trị thị trường trên toàn cầu đối với thực
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phẩm hữu cơ ước tính khoảng 15 tỷ USD thì năm 2014 đã tăng lên 80 tỷ USD.
Nhu cầu về thực phẩm hữu cơ cũng kéo theo nhu cầu về các sản phẩm phân bón
hữu cơ. Theo Persistence Market Research, tổng sản lượng phân bón hữu cơ
trên toàn cầu đạt 17 triệu tấn năm 2016 với tổng giá trị 5,57 tỷ USD và được dự
báo sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 7%/năm tới năm 2025 với tổng giá trị
đạt 10,23 tỷ USD. Tại Việt Nam, hiện tại sản lượng phân bón hữu cơ hàng năm
đạt 1,5 triệu tấn – tương ứng 13% tổng nhu cầu sử dụng phân bón hiện nay (11
triệu tấn/năm). Các lợi ích của phân bón hữu cơ nếu dùng kết hợp với phân bón
vô cơ có thể tăng năng suất cây trồng, tăng hàm lượng dinh dưỡng và cân bằng
vi sinh vật trong đất, cải tạo đất trồng và không gây ô nhiễm môi trường cũng như
hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đã được nghiên cứu và chứng minh. Theo
ông Lê Quốc Phong, tổng giám đốc CTCP Phân bón Bình Điền, Chính Phủ cũng
đã có những khuyến khích trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ và Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn đã yêu cầu các nhà máy sản xuất phân bón vô cơ phải
dành 30% cho sản xuất hữu cơ. Do đó, tiềm năng tăng trưởng của thị trường
phân bón hữu cơ trong tương lai là rất tốt.
Tác dụng của men vi sinh Lactobacillus Fermentum 403 trong sản xuất phân bón
hữu cơ là khả năng rút ngắn thời gian ủ phân. Nếu như hiện tại 2 chế phẩm sinh
học được sử dụng chính trên thị trường hiện nay để làm phân bón hữu cơ là chế
phẩm vi sinh trichoderma và EM cần mất 1 tháng để có thể lên men và phân hủy
các chất bã thành phân bón hữu cơ, thì men vi sinh Lactobacillus Fermentum 403
của SJF có thể thực hiện trong vòng 2 tuần và cho ra thành phẩm phân bón hữu
cơ rất có hiệu quả trên cây trồng (đã được thực nghiệm trên các trang trại hợp
tác với SJF như chúng tôi đã phân tích ở trên). Với tỷ lệ sử dụng là 1 kg men vi
sinh cho 1 tấn phân bón hữu cơ, thì với nhu cầu thị trường hiện tại của Việt Nam
là 1,5 triệu tấn phân bón hữu cơ tương ứng nhu cầu với men vi sinh phục vụ sản
xuất phân bón hữu cơ là 1,5 tấn/năm. Với giá bán men vi sinh Lactobacillus
Fermentum 403 của SJF ước tính là 80.000 VNĐ/kg, dung sai thị trường tiềm
năng của men vi sinh Lactobacillus Fermentum 403 trong sản xuất phân bón hữu
cơ ước tính khoảng 120 tỷ VNĐ/năm. Tuy nhiên cần lưu ý là khác với sản phẩm
thức ăn chăn nuôi có thể có tốc độ tăng trưởng hàng năm không cao (3%/năm),
thì nhu cầu về phân bón hữu cơ có thể có tốc độ tăng trưởng tốt hơn nhiều (7%10%/năm) nhờ vào ý thức sử dụng các sản phẩm hữu cơ đang ngày càng được
nâng cao.
Nhiều tập đoàn lớn về nông nghiệp đã quan tâm và muốn hợp tác nhằm ứng
dụng các công nghệ sinh học của SJF vào trong chuỗi sản xuất kinh doanh
của họ. Với các ứng dụng hiệu quả của men vi sinh Lactobacillus Fermentum 403
trên cây trồng, Tonkin Group đã mua cổ phần để trở thành cổ đông lớn của SJF
với tỷ lệ sở hữu 5,03% và có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Việc hợp tác
với SJF và ứng dụng các công nghệ vi sinh Nhật Bản vào các sản phẩm nông
nghiệp có thể giúp Tonkin gia tăng giá trị cho các sản phẩm và đáp ứng được nhu
cầu ngày càng cao về các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cho các tập đoàn lớn
trên thế giới. (Tonkin Group là một trong các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
nằm trong Chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu về nông nghiệp công nghệ cao. Các
sản phẩm chủ lực của Tonkin Group bao gồm Khoai tây, hồ tiêu, cafe... trong đó
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sản phẩm khoai tây đang được độc quyền cung ứng trực tiếp cho các công ty
hàng đầu như Pepsico của Mỹ, Koikeya của Nhật Bản, Orion của Hàn Quốc,
Indofood của Indonesia và các đối tác khác từ Úc, Hà Lan, Đức, Pháp, Hungary,
Thái lan…). Ngoài Tonkin Group, chúng tôi được biết một Tập đoàn rất lớn của
Việt Nam cũng đang rất quan tâm và muốn tham gia hợp tác nhằm ứng dụng các
sản phẩm của SJF vào trong chuỗi sản xuất của Tập đoàn, giúp gia tăng năng
suất và hàm lượng dinh dưỡng của các sản phẩm nông nghiệp mà họ đang sản
xuất. Ngoài ra, trong thời gian tới SJF sẽ kết hợp với một trong những doanh
nghiệp lớn trong lĩnh vực cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất thức
ăn chăn nuôi, thông qua đó giúp SJF có thể thâm nhập tốt hơn vào thị trường
thức ăn chăn nuôi.

Độc quyền công nghệ cấp đông mềm của Nhật Bản
Ngoài công nghệ vi sinh LBF, SJF còn được độc quyền chuyển giao công nghệ
cấp đông mềm từ ông Yoshiro Komiyama, Phó chủ tịch HĐTQ của SJF hiện nay.
Công nghệ này đã được sử dụng phổ biến ở Nhật Bản 15 năm nay và có thể giúp
bảo quản hoa quả từ 3 đến 6 tháng và thực phẩm từ 2- 3 tháng mà không cần sử
dụng chất bảo quản. Hiện tại, trên thị trường Việt Nam một số tủ lạnh dân dụng
được tích hợp công nghệ cấp đông mềm tuy nhiên công nghệ cấp đông mềm của
SJF có sự khác biệt hoàn toàn:
❑ Công nghệ cấp đông mềm tại tủ lạnh đơn thuần là chỉ làm giảm nhiệt độ
xuống -3 độ C để thực phẩm chỉ bị đóng băng nhẹ bề mặt mà không đóng
đá toàn bộ, trong khi công nghệ cấp đông mềm của SJF là sử dụng điện
từ trường xoay chiều, theo đó làm đổi điểm đóng băng của nước từ 0 độ
C như thông thường xuống – 5 độ C, và có thể duy trì nhiệt độ ở -5 độ C
mà khiến thực phẩm không bị đông đá như thông thường (trong khi ở tủ
lạnh thường chỉ có thể đạt mức nhiệt độ -3 độ C để thực phẩm không bị
đông đá).
❑ Do mức nhiệt độ duy trì thấp hơn so với tủ lạnh thường, thời gian bảo
quản có thể cao hơn. Trong khi tủ lạnh thường với chế độ cấp đông mềm
chỉ có thể bảo quản đến 3 tuần, thì công nghệ cấp đông mềm của SJF có
thể giúp bảo quản thực phẩm từ 3-6 tháng.
SJF mới ứng dụng công nghệ này trong việc xây một số kho bảo quản tại Lào
Cai, Hà Nội và Hòa Bình. Trong thời gian tới, SJF định hướng sẽ nhân rộng công
nghệ này thông qua việc hợp tác với các đối tác để xây các kho lạnh bảo quản,
trong đó SJF sẽ góp vốn bằng việc cung cấp thiết bị. Thiết bị sử dụng trong công
nghệ này hiện được nhập khẩu toàn bộ từ Nhật Bản, và SJF là đơn vị được độc
quyền nhập khẩu thiết bị này tại Việt Nam.

Doanh nghiệp đi đầu trong sản xuất tre ép công nghiệp tại
Việt Nam
Tre công nghiệp có tiềm năng tăng trưởng tốt nhờ các ưu thế so với gỗ và
là một trong các vật liệu thân thiện nhất với môi trường. Trong gần 10 năm
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trở lại đây, các sản phẩm về tre đang ngày càng được ưa chuộng nhờ tính thân
thiện với môi trường, độ bền và độ cứng cao:
❑ Trong khi gỗ cần trên 20 năm sau khi trồng mới có thể khai thác thì phần
lớn các loài tre có thể thu hoạch được từ năm thứ 4, và đặc biệt là sau
khi khai thác thì tre có thể tự mọc lại mà không cần trồng mới do bản chất
tre là một loại cỏ. Nhờ đặc tính này, tre được coi là một trong các vật liệu
thân thiện nhất với môi trường hiện nay. Ngoài ra tre cũng là loài rất dễ
trồng, gần như không cần tới phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật, do đó
các sản phẩm từ tre được xem như các sản phẩm hữu cơ và an toàn cho
sức khỏe người sử dụng.
❑ Tre có độ bền cao, sau khi xử lý ít bị giãn nở do nhiệt độ hay độ ẩm từ
môi trường bên ngoài, do đó là một trong các lựa chọn hàng đầu trong
nội thất ngoài trời. Tre cũng nhẹ hơn gỗ, trong khi có khả năng chống trầy
xước cao hơn nhiều so với gỗ và có thể giữ bền màu sau nhiều năm sử
dụng. Ngoài ra, với đặc tính mọc thẳng đứng, tre có độ cứng rất cao (độ
bền kéo của tre là 28.000/inch- cao hơn cả thép là 23.000/inch).
❑ Mặc dù có lợi thế như trên, nhưng giá bán các sản phẩm tre hiện nay vẫn
đang thấp hơn so với các loại gỗ cứng. Giá nguyên liệu tre thường ổn
định và ít biến động, trong khi giá gỗ cứng trong thời gian trở lại đây tăng
liên tục do khan hiếm và Luật cấm khai thác rừng ở một số quốc gia.
Lý do chính khiến sản phẩm từ tre ít được biến đến so với các sản phẩm từ gỗ,
chủ yếu do diện tích trồng tre chỉ chiếm 1% trên diện tích rừng thế giới. Hiện nay
Châu Á, Châu Phi và Mỹ La Tinh là những vùng có diện tích tre lớn nhất trên thế
giới thì diện tích tre cũng chỉ chiếm khoảng 3% diện tích rừng.
Diện tích tre/diện tích rừng tại những vùng trồng tre chính trên thế giới
Diện tích tre (‘000 ha)

Diện tích rừng (‘000 ha)

Tỷ lệ

23.620

533.076

4%

Châu Phi

2.758

66.495

4%

Mỹ Latinh

10.399

543.411

2%

Tổng

36.777

1.142.985

3%

Vùng
Châu Á

Nguồn: FAO, BVSC tổng hợp
Việt Nam là một trong những quốc gia có diện tích tre lớn nhất trên thế giới hiện
nay, đứng thứ 6 về diện tích và hiện chiếm khoảng 2% diện tích tre trên toàn cầu.
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Các nước trồng tre lớn nhất trên thế giới

Ấn Độ
30%

Trung Quốc
Indonesia

43%

Ecuador
Myanmar
14%
4% 5%

Việt Nam
Khác

2% 2%
Nguồn: FAO, BVSC tổng hợp
Thị trường tre công nghiệp toàn cầu có trị giá 3,6 tỷ USD năm 2017, trong đó thị
trường Châu Á Thái Bình Dương chiếm 2/3 với 2,42 tỷ USD. Theo Future Market
Inside, với các ứng dụng cao của các sản phẩm từ tre và ý thức bảo vệ môi trường
đang được nâng cao, dự kiến thị trường tre sẽ có thể duy trì tăng trưởng với tốc
độ cao bình quân khoảng 10,6%/năm giai đoạn 2017-2027 và có thể đạt 10 tỷ
USD vào năm 2027; trong đó khu vực Châu Á Thái Bình Dương có thể đạt tốc độ
tăng trưởng cao hơn bình quân ngành, ở mức 11,8%/năm và đạt 7,5 tỷ USD vào
năm 2027.
SJF là doanh nghiệp tiên phong trong ngành tre ép công nghiệp tại Việt
Nam. Mặc dù các sản phẩm từ tre có tính ứng dụng cao và là một trong các vật
liệu bền vững, tuy nhiên ngành công nghiệp tre của Việt Nam gần như chưa phát
triển mà chủ yếu vẫn tồn tại dưới các doanh nghiệp/làng nghề sản xuất tre truyền
thống. Hiện tại, SJF đang là doanh nghiệp đi tiên phong trong ngành tre ép công
nghiệp của Việt Nam. SJF hiện có 3 công ty con đầu tư vào 3 dự án sản xuất tre
ép công nghiệp tại Hòa Bình và Điện Biên, với 1 nhà máy BWG tại Mai Châu mới
đi vào hoạt động từ cuối 2016, 1 nhà máy dự kiến sắp đi vào hoạt động cuối 2018
và 1 dự án đang nghiên cứu triển khai:
❑

Nhà máy BWG Mai Châu: công suất 120.000 m3/năm, trong đó công suất
tre ép tấm công nghiệp là 100.000 m3/năm và tre ép tấm nội thất là 20.000
m3/năm. Nhà máy mới đi vào hoạt động từ cuối năm 2016. Với công suất
thiết kế này, BWG có thể là nhà máy tre ép công nghiệp lớn nhất Việt Nam
và Đông Nam Á.

❑

Nhà máy viên đốt công nghiệp: ra đời nhằm mục đích sử dụng các phụ
phẩm từ nhà máy BWG Mai Châu để làm các viên đốt công nghiệp từ dăm
tre. Nhà máy đang trong quá trình xây dựng và dự kiến có thể đi vào hoạt
động từ cuối năm nayDự án tre & gỗ ghép thanh BWG tại Điện Biên: hiện
tại dự án đã triển khai hoàn thành xây dựng và dự kiến sẽ đi vào hoạt động
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vào cuối năm 2019. Nhà máy hiện tại cũng đang được sử dụng để chế biến
nông sản (sắn, ngô) để bán cho các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Các nhà máy/dự án sản xuất tre ép công nghiệp của SJF
Nhà máy

Vị trí

Công suất

Vốn đầu tư

Hoạt động

1

Nhà máy BWG Mai
Châu

Mai Châu, Hòa Bình

Tre ép tấm công nghiệp: 100.000
m3/năm
Tre ép tấm nội thất: 20.000
m3/năm

254 tỷ VNĐ
- Vốn tự có: 174 tỷ VNĐ
- Vốn đi vay: 80 tỷ VNĐ

T11/2016

2

Nhà máy viên đốt

Mai Châu, Hòa Bình

Viên đốt công nghiệp: 35.000
m3/năm

105 tỷ VNĐ
- Vốn tự có: 70 tỷ VNĐ
- Vốn đi vay: 35 tỷ VNĐ

T10/2018

3

Dự án tre & gỗ ghép
thanh

Điện Biên

Tre ghép thanh công nghiệp:
95.000 m3/năm

290 tỷ VNĐ
- Vốn tự có: 100 tỷ VNĐ
- Vốn đi vay: 190 tỷ VNĐ

Đang đầu
tư

Gỗ ghép thanh: 5.000 m3/năm

Nguồn: SJF, BVSC tổng hợp
SJF hiện là nhà cung cấp tre ép nội thất duy nhất cho IKEA tại Việt Nam. Nhà
máy BWG Mai Châu của SJF là nhà máy duy nhất ở Việt Nam sản xuất các đồ
gia dụng bằng tre ép công nghiệp cho Tập đoàn IKEA. IKEA là tập đoàn nội thất
bán lẻ lớn nhất trên thế giới, với doanh thu năm 2017 đạt 38,3 tỷ Euro, đứng thứ
5 về doanh số bán lẻ trên toàn cầu; sở hữu 389 cửa hàng trên 47 quốc gia và đón
nhận 780 triệu lượt khách mua hàng hàng năm. Bên cạnh các con số ấn tượng
về doanh thu, IKEA cũng nổi tiếng về việc ứng dụng các công nghệ mới trong sản
xuất sản phẩm cũng như hiệu quả trong quản lý chi phí. Do đó, để có thể trở thành
nhà cung cấp các sản phẩm tre ép công nghiệp cho IKEA, SJF đã phải chứng
minh được năng lực về sản xuất; đồng thời cũng nhận được rất nhiều hỗ trợ về
công nghệ cũng như quản trị từ IKEA để có thể hoàn thiện về quy trình sản xuất,
máy móc thiết bị để có thể đạt được giá thành tương đương với các đối tác sản
xuất tre ép công nghiệp của IKEA từ Trung Quốc (Trung Quốc là 1 trong 2 thị
trường lớn nhất bên cạnh Ấn Độ cung cấp các sản phẩm về tre, tuy nhiên giá
thành sản xuất của Trung Quốc luôn ở mức thấp nhất trong ngành do lợi thế về
quy mô và vùng nguyên liệu).
Theo SJF, doanh thu trong mặt hàng tre và gỗ hiện chiếm khoảng 25% tổng doanh
thu của toàn Tập đoàn IKEA, tương đương 9,57 tỷ euro; trong đó hiện tại tỷ trọng
của tre chỉ chiếm 3% (0,28 tỷ euro). Tuy nhiên đại diện của IKEA cho biết Tập
đoàn muốn tăng tỷ trọng các sản phẩm tre nội thất trong tổng sản lượng tre và gỗ
của IKEA lên 15%, tương ứng 1,43 tỷ euro doanh thu. Do đó có thể nhận thấy,
tiềm năng về nhu cầu của IKEA với dòng sản phẩm tre ép nội thất là rất lớn và
việc là đối tác cung cấp sản phẩm tre ép công nghiệp duy nhất của Việt Nam hiện
nay mang lại tiềm năng tăng trưởng rất lớn về doanh thu cho SJF. (Ngoài Việt
Nam, IKEA có 6 nhà cung cấp tre ép công nghiệp khác đến từ Trung Quốc).
Tuy nhiên, mặc dù có tiềm năng tốt về doanh thu nhưng chúng tôi không kỳ vọng
cao vào lợi nhuận từ hoạt động sản xuất tre ép nội thất này cho IKEA, do IKEA
thường áp mức giá mua và biên lợi nhuận ròng khá thấp cho các đối tác cung cấp
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sản phẩm cho họ. Mức biên lợi nhuận ròng đối với mặt hàng tre ép nội thất của
SJF cung cấp cho IKEA có thể chỉ đạt 6,5%, nhưng việc trở thành nhà cung cấp
cho IKEA có thể giúp SJF tiếp cận được với các công nghệ sản xuất tre ép công
nghiệp mới nhất trên thế giới cũng như liên tục cải tiến quy trình sản xuất do các
yêu cầu khắt khe và đòi hỏi phải cập nhật liên tục để giảm giá thành sản xuất từ
phía IKEA (để làm được điều này, IKEA cũng hỗ trợ SJF rất nhiều thông qua việc
cung cấp các quy trình, công nghệ từ phía các đối tác sản xuất tre ép nội thất của
IKEA tại Trung Quốc). Ngoài ra, việc quản lý tốt chi phí nhờ các hỗ trợ kỹ thuật từ
phía IKEA cũng như thương hiệu là nhà cung cấp cho IKEA cũng sẽ giúp SJF
phát triển được những khách hàng lớn và uy tín khác trên thế giới với các sản
phẩm đồ gia dụng, Tấm lót đường bằng tre, ván sàn ô tô bằng tre – với biên lợi
nhuận tốt hơn rất nhiều và sẽ là mảng đóng góp chính vào lợi nhuận của mảng
sản xuất tre công nghiệp của SJF.
SJF là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam có thể sản xuất Tấm lót đường
bằng tre xuất khẩu sang thị trường Bắc Mỹ. Đây là sản phẩm phục vụ cho các
công trình khai thác dầu khí, công trình điện, công trình xây dựng... tại các nước
phát triển, nhằm thay thế cho việc làm nền bê tông hay làm đường, giúp tiếp cận
dễ dàng khu vực làm việc và bảo vệ môi trường (khi kết thúc công trình có thể
được dỡ bỏ và tái sử dụng sau, giúp tiết kiệm và hoàn trả lại môi trường tự nhiên
ban đầu, hạn chế các tác động của con người tới tự nhiên so với phương pháp
làm nền bê tông). Riêng ngành năng lượng Bắc Mỹ nhu cầu mua tấm lót đường
mỗi năm trị giá 535 triệu USD.
Tấm lót đường bằng tre của SJF có độ bền cơ học cao gấp 3 lần so với gỗ; nhẹ
hơn 40% so với gỗ sồi, hấp thụ độ ẩm thấp hơn 5-10% so với gỗ. Ngoài ra, giá
bán của tấm lót đường bằng tre của SJF hiện nay chỉ tương đương với sản phẩm
bằng gỗ. Các sản phẩm tấm lót đường bằng tre của SJF đã được xuất khẩu cho
các thị trường Canada và Bắc Mỹ thông qua đối tác Crocodile Products Inc của
Canada. Doanh thu từ sản phẩm này hiện vẫn tương đối nhỏ (năm 2017 đạt 21
tỷ VNĐ) do sản phẩm mới được bán ra thị trường từ năm 2017 và đang trong quá
trình chứng minh chất lượng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Tấm lót đường
bằng tre của SJF đã khẳng định được chất lượng với thời gian sử dụng gấp hơn
2 lần so với các sản phẩm từ gỗ. Do vậy SJF dự kiến doanh thu từ sản phẩm có
thể đạt 40 tỷ VNĐ năm 2018 và 150 tỷ VNĐ năm 2019. Biên lợi nhuận gộp của
sản phẩm này có thể đạt 20%.
Sản phẩm ván lót sàn ô tô tải bằng tre của SJF đã được cung cấp cho
Daewoo và đang trong quá trình kiểm nghiệm để đặt hàng của Huyndai. SJF
đã nhận được đơn đặt hàng ván sàn ô tô tải bằng tre của Daewoo từ cuối năm
2017 và đang trong quá trình kiểm tra sản phẩm để có thể nhận được đơn đặt
hàng của Huyndai. SJF ước tính dòng sản phẩm này có thể đạt 20 tỷ VNĐ doanh
thu năm 2018 và 100 tỷ VNĐ doanh thu năm 2019 khi các đơn đặt hàng đi vào ổn
định (20 container/tháng với giá trị 500 triệu VNĐ/container).
Nhà máy viên đốt đi vào hoạt động cuối năm 2018 sẽ giúp tận dụng được
toàn bộ phụ phẩm từ nhà máy Hòa Bình. Cuối năm 2018, dự án sản xuất viên
đốt của Nhà máy dăm tre Việt Nga ra đời công suất 35.000 tấn sẽ hoàn thành.
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Nhà máy này có thể tận dụng được toàn bộ phụ phẩm từ Nhà máy BWG Mai
Châu và từ các xưởng sản xuất tre thủ công trong khu vực Mai Châu để sản xuất
ra sản phẩm viên đốt công nghiệp (sản phẩm viên đốt từ tre có nhiệt trị bằng một
nửa so với dầu và tương đương so với gỗ). Dự án có thể bắt đầu hoạt động cuối
2018 và SJF kỳ vọng có thể chạy tối đa công suất năm 2019, với doanh thu và lợi
nhuận có thể đạt 78,7 và 15,7 tỷ VNĐ.
Doanh thu và lợi nhuận mảng tre có thể tăng trưởng mạnh trong 2 năm tới.
Với việc chứng minh được chất lượng sản phẩm sau gần 2 năm đi vào hoạt động
và ký được các hợp đồng xuất khẩu với các đối tác lớn trên thế giới, mảng tre
công nghiệp của SJF dự kiến sẽ có bước tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi
nhuận trong các năm tới. Năm 2018, SJF đặt kế hoạch doanh thu từ tre đạt 112
tỷ VNĐ và lợi nhuận gộp đạt 18 tỷ VNĐ, tăng gấp 3,5 lần về doanh thu và 2,5 lần
về lợi nhuận so với 2017. Năm 2019, doanh thu và lợi nhuận gộp có thể tăng gấp
4 lần so với 2018.
Kế hoạch doanh thu lợi nhuận mảng sản xuất tre của SJF
Chỉ tiêu

2017

2018E

2019E

Ghi chú

20,9

40

150

Sản phẩm tấm lót đường bằng tre của SJF đã chứng

Tấm lót đường
Doanh thu

Lợi nhuận gộp

minh được ưu thế vượt trội so với các sản phẩm lót
đường bằng gỗ, và với nhu cầu rất lớn của tấm lót
5,22

8

30

đường tại Bắc Mỹ, SJF ước tính nhu cầu của tấm lót
đường bằng tre sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2019.

20

100

Sản phẩm ván sàn ô tô đang dự kiến cung cấp cho

4

20

Daewoo 16 container/tháng năm 2019 và chưa tính tới
đơn đặt hàng của Huyndai.

11,24

40

120

2,24

4

12

11,81

78,75

Ván sàn ô tô
Doanh thu
Lợi nhuận gộp
Tre nội thất cho IKEA
Doanh thu
Lợi nhuận gộp

Theo các đơn đặt hàng của IKEA, ước tính năm 2019
các đơn đặt hàng tre ép nội thất của SJF có thể đạt 5
triệu USD tương ứng khoảng 120 tỷ VNĐ.

Viên đốt công nghiệp
Doanh thu

Dự án viên đốt công nghiệp dự kiến đi vào hoạt động
tháng 10/2018 với giá bán 25.000 VNĐ/kg. Sản phẩm
có thể đạt 90% công suất trong năm 2019 (31.500 tấn)

Lợi nhuận gộp

do sử dụng phụ phẩm từ nhà máy Mai Châu và từ các
2,36

15,75

32

112

449

7

18

78

xưởng sản xuất tre thủ công trong khu vực

Tổng
Doanh thu
Lợi nhuận gộp
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Nhà máy tre Hòa Bình được hỗ trợ 80 tỷ VNĐ theo chính sách khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, do vị trí nhà máy
tre Hòa Bình thuộc địa bàn kinh tế khó khăn, theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP, nhà
máy sẽ được hỗ trợ 80 tỷ VNĐ chi phí đầu tư và chi phí vận chuyển nguyên vật
liệu. Trong thời gian tới, dự kiến SJF sẽ nhận được khoản hỗ trợ này (hiện tại
trong ước tính kế hoạch doanh thu lợi nhuận của mảng tre ép công nghiệp chưa
tính tới khoản hỗ trợ này).

Nhận định đầu tư
SJF đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018 ở mức 1.000 tỷ VNĐ doanh
thu và 50 tỷ VNĐ lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 9% về doanh thu và 13% về lợi
nhuận sau thuế so với năm 2017. Năm 2019, SJF xác định mục tiêu đạt 1.548 tỷ
VNĐ doanh thu và 127 tỷ VNĐ lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 55% về doanh thu
nhưng gấp 2,5 lần về lợi nhuận so với 2018. Chúng tôi cho rằng kế hoạch trên là
khả thi dựa trên việc kết hợp với các đối tác lớn trong ngành nông nghiệp và thức
ăn chăn nuôi có thể tận dụng được lợi thế độc quyền của công nghệ vi sinh LBF
đã được chứng minh hiệu quả rất tốt tại nhiều doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp
lớn trên thế giới (QL Resources Berhad, Kee Song Group, Chew’s Group…).
Ngoài ra, mảng tre công nghiệp có thể tăng trưởng mạnh về sản lượng khi ký
được các đơn hàng xuất khẩu lớn và nhà máy viên đốt công nghiệp đi vào hoạt
động giúp tận dụng được toàn bộ phụ phẩm của nhà máy Mai Châu Hòa Bình.
Với tiềm năng tăng trưởng tốt trong các năm tới, chúng tôi cho rằng SJF là doanh
nghiệp cần theo dõi và có thể xem xét ra quyết định đầu tư.
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DỰ BÁO
Kết quả kinh doanh
Đơn vị (tỷ VND)

2014

2015

2016

2017

Doanh thu

12,77

309,47

1,148,24

917,85

-12,64

-288,31

-1,074,30

-889,04

Lợi nhuận gộp

0,13

21,15

73,94

28,80

Doanh thu tài chính

0,34

8,42

9,88

48,72

-0,01

-1,04

-6,82

-13,80

0,25

29,26

65,71

44,22

Giá vốn

Chi phí tài chính
Lợi nhuận sau thuế
Bảng cân đối kế toán
Đơn vị (tỷ VND)

2014

2015

2016

2017

30

19

58

41

323

381

308

491

Hàng tồn kho

8

45

44

33

Tài sản cố định hữu hình

0

20

247

229

Tiền & khoản tương đương tiền
Các khoản phải thu ngắn hạn

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

0

147

148

148

Tổng tài sản

455

999

1.121

1.233

Nợ ngắn hạn

125

155

185

302

26

62

90

85

Vốn chủ sở hữu

250

781

847

846

Tổng nguồn vốn

455

999

1.122

1.233

Nợ dài hạn

Chỉ số tài chính
Chỉ tiêu

2014

2015

2016

2017

2323%

271%

-20%

11604%

125%

-33%

Chỉ tiêu tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu (%)
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (%)
Chỉ tiêu sinh lời
Lợi nhuận gộp biên (%)

1%

7%

6%

3%

Lợi nhuận thuần biên (%)

2%

9%

6%

5%

ROA (%)

0%

3%

6%

4%

ROE (%)

0%

4%

8%

5%

Tổng nợ/Tổng tài sản (%)

33%

22%

25%

31%

Tổng nợ/Tổng vốn chủ sở hữu (%)

60%

28%

32%

46%

20

643

996

670

10.000

11.833

10.121

10.106

Chỉ tiêu cơ cấu vốn

Chỉ tiêu trên mỗi cổ phần
EPS (đồng/cổ phần)
Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Chế Thị Mai Trang xin khẳng định hoàn toàn trung thực và không có động cơ cá nhân khi thực hiện báo cáo này. Tất
cả những thông tin nêu trong báo cáo này được thu thập từ những nguồn tin cậy và đã được tôi xem xét cẩn thận. Tuy nhiên, tôi không
đảm bảo tính đầy đủ cũng như chính xác tuyệt đối của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận định trong báo cáo này chỉ là
quan điểm riêng của cá nhân tôi mà không hàm ý chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Báo cáo chỉ nhằm
mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Cá nhân tôi cũng như
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến
trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Báo cáo này là một phần tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tất cả những hành vi sao chép, trích dẫn một phần hay
toàn bộ báo cáo này phải được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

LIÊN HỆ
Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Bộ phận Phân tích Ngành & Doanh nghiệp

Bộ phận Vĩ mô & Thị trường

Lưu Văn Lương

Lê Đăng Phương

Phạm Tiến Dũng

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

phamtiendung@baoviet.com.vn

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Ngân hàng, Bảo hiểm

Bất động sản

Chuyên viên vĩ mô

nguyenthuha@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Chế Thị Mai Trang

Trương Sỹ Phú

Trần Xuân Bách

Thép, Phân bón, Hàng không

Ô tô & Phụ tùng

Phân tích kỹ thuật

chethimaitrang@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Thị Thu Hằng

Công nghệ thông tin

Dệt may

nguyentiendung@baoviet.com.vn

hathithuhang@baoviet.com.vn

Nguyễn Bình Nguyên

Lê Thanh Hòa

Dầu khí, Cao su tự nhiên

Vật liệu xây dựng, ĐIện

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

Phó Giám đốc khối

Thái Anh Hào
Hạ tầng, Nước
thaianhhao@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

▪ Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

▪ Tel: (84 4) 3 928 8080

▪ Tel: (84 8) 3 914 6888
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