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CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM  
Mã chứng khoán: VNM (HOSE) 

 

 

Tp. HCM, ngày 28/07/2020 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

V/v: KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2 VÀ LŨY KẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

“Doanh thu nội địa và xuất khẩu trong Q2/2020 ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số so 

với Q1/2020” 

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (“Vinamilk” hoặc “Công ty”) đã công bố báo cáo tài chính quý 2 

và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 trên website Công ty tại https://www.vinamilk.com.vn/vi/thong-tin-

tai-chinh 

Tóm tắt kết quả tài chính hợp nhất Quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 (tỷ đồng) 

Kết Quả Kinh Doanh Q2/2020 Q2/2019 Thay đổi 6T/2020 6T/2019 Thay đổi  

Doanh thu thuần 15.495 14.599 6,1% 29.648 27.788 6,7%  

    Trong nước 13.364 12.425 7,6% 25.457 23.637 7,7%  

    Nước ngoài 2.131 2.174 -2,0% 4.192 4.152 1,0%  

Giá vốn hàng bán 8.357 7.585 10,2% 15.905 14.619 8,8%  

    Trong nước 7.270 6.426 13,1% 13.658 12.389 10,2%  

    Nước ngoài 1.087 1.159 -6,2% 2.247 2.230 0,7%  

Lợi nhuận gộp 7.138 7.014 1,8% 13.743 13.169 4,4%  

    Trong nước 6.094 5.999 1,6% 11.798 11.247 4,9%  

    Nước ngoài 1.044 1.015 2,9% 1.945 1.922 1,2%  

Chi phí BH & QLDN 3.757 3.648 3,0% 7.151 6.597 8,4%  

Lãi/(lỗ) khác không bao gồm lãi vay 369 209 75,9% 556 366 52,2%  

EBITDA 4.306 4.054 6,2% 8.262 7.889 4,7%  

Khấu hao 557 479 16,3% 1.112 951 17,0%  

Lãi vay 38 25 48,5% 80 45 76,4%  

Lợi nhuận trước thuế 3.711 3.550 4,6% 7.070 6.893 2,6%  

Chi phí thuế 627 646 -3,0% 1.208 1.191 1,4%  

Lợi nhuận sau thuế 3.085 2.904 6,2% 5.861 5.701 2,8%  

Thu nhập mỗi cổ phiếu (đồng) 1.586 1.501 5,7% 3.013 2.953 2,0%  
 

1. Phân tích doanh thu thuần 

Trong Quý 2 năm 2020 (“Q2/2020”), doanh thu thuần hợp nhất đạt 15.495 tỷ đồng, tăng 9,5% so 

với Q1/2020 và tăng 6,1% so với cùng kỳ 2019, trong đó: 

Hoạt động kinh doanh nội địa ghi nhận doanh thu thuần 13.364 tỷ đồng, tăng 10,5% so với 

Q1/2020 và tăng 7,6% so với cùng kỳ 2019, chiếm tỷ trọng 86% trong doanh thu thuần hợp nhất. 

Mức tăng trưởng này đến từ: 

- Vinamilk bắt đầu hợp nhất kết quả hoạt động kinh doanh của CTCP GTNFoods/Mocchau 

Milk (“GTN/MCM”) từ Q1/2020. 

- Doanh thu thuần Công ty Mẹ đạt 13.622 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% so với Q1/2020 và 4% 

so với cùng kỳ 2019. Việc dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội từ ngày 22/4 đã có tác động tích cực đến 

tình hình kinh doanh trong Q2/2020. 

https://www.vinamilk.com.vn/vi/thong-tin-tai-chinh
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Hoạt động xuất khẩu: Tuy tình hình kinh tế trong nước và thế giới chịu ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh Covid-19 nhưng Vinamilk vẫn chủ động tìm kiếm cơ hội tại các thị trường tiềm năng. Hoạt 

động xuất khẩu trong giai đoạn này ghi nhận các kết quả tích cực như xuất khẩu sữa đi Trung 

Đông với hợp đồng trị giá 20 triệu USD, xuất khẩu sữa đặc qua Trung Quốc, xuất sữa hạt và trà 

sữa vào thị trường Hàn Quốc… đã đóng góp trực tiếp vào doanh thu thuần 1.370 tỷ đồng của 

Q2/2020, tăng 26,8% so với Q1/2020 và tăng 7,1% so với cùng kỳ 2019, chiếm tỷ trọng 9% 

trong doanh thu thuần hợp nhất. Tháng 6 vừa qua, Vinamilk cũng là công ty sữa đầu tiên của Việt 

Nam được cấp phép xuất khẩu sữa vào các quốc gia thuộc Liên minh kinh tế Á Âu (EAEU) 

Các chi nhánh nước ngoài ghi nhận doanh thu thuần 761 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5% trong 

doanh thu thuần hợp nhất. Hoạt động kinh doanh của công ty con Driftwood tại Mĩ  bị ảnh hưởng 

khi các trường học tại bang California – nhóm khách hàng chính của Driftwood – vẫn đóng cửa 

do dịch cúm Covid-19. Ở khía cạnh tích cực, doanh thu của công ty con Angkor Milk tại 

Campuchia đã ghi nhận mức tăng trưởng trên 20% trong Q2/2020 nhờ nhu cầu tốt đối với sản 

phẩm sữa tại thị trường này. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 (“6T/2020”), doanh thu thuần hợp nhất đạt 29.648 tỷ đồng, tăng 

6,7% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 50% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu thuần kinh 

doanh nội địa đạt 25.456 tỷ đồng và xuất khẩu trực tiếp đạt 2.451 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 

trưởng lần lượt là 7,7% và 7,3% so với cùng kỳ 2019. Đối với GTN/MCM, doanh thu thuần đạt 

1.368 tỷ đồng; riêng MCM, doanh thu thuần 6T/2020 tăng 8% so với cùng kỳ 2019. 

 

2. Phân tích biên lợi nhuận và cơ cấu chi phí 

Biên lợi nhuận gộp (“LNG”) hợp nhất Q2/2020 đạt 46,1%, giảm 61 điểm cơ bản (“đcb”) so với 

Q1/2020 do giá vốn nguyên liệu nhập khẩu sử dụng trong Q2/2020 cao hơn Q1/2020.  

Chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp hợp nhất Q2/2020 phát sinh 3.757 tỷ đồng, tương 

đương 24,2% doanh thu thuần (Q2/2019: 25%). Tỷ lệ này giảm xuống nhờ Công ty đã điều chỉnh 

các chi phí phù hợp để đảm bảo hiệu quả hoạt động trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. 

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Q2/2020 đạt 3.085 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ 2019. Biên lợi 

nhuận ròng hợp nhất đạt 19,9%, bằng với cùng kỳ 2019 và thu nhập mỗi cổ phiếu đạt 1.586 đồng, 

tăng 5,7% so với cùng kỳ 2019. 

Lũy kế 6T/2020, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 5.861 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ 2019 

và hoàn thành 55% kế hoạch năm. Thu nhập mỗi cổ phiếu đạt 3.013 đồng, tăng 2% so với cùng 

kỳ 2019. Đối với GTN, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 88,4 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 112% so 

với cùng kỳ. Các động lực tăng trưởng lợi nhuận chính của GTN gồm: 1) hoạt động bán hàng 

được cải thiện và hiệu quả hơn, 2) doanh thu tài chính tăng 72% so với cùng kỳ 2019, và 3) mức 

thuế TNDN giảm do chính sách ưu đãi thuế đối với thu nhập của CTCP Sữa Mộc Châu. 
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3. Các thông tin nổi bật khác 
 

Vinamilk đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo hình thức trực tuyến vào 

ngày 26/6/2020. Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được đăng tải trên website Công ty tại  

https://www.vinamilk.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong. 

Trong 6T/2020, Vinamilk đã tung và tái tung gần 10 sản phẩm mới trong đó có các sản phẩm nổi 

bật như: Café đóng chai nhãn hiệu “Hi!Café”, sữa chua ăn cốm, sữa bột Dielac Grow Plus có Tổ 

Yến... Với sự đổi mới và sáng tạo bền bỉ nhằm đem lại cho người tiêu dùng những giải pháp dinh 

dưỡng chất lượng quốc tế, Vinamilk đã được khảo sát và bình chọn là Doanh Nghiệp Hàng Việt 

Nam Chất Lượng Cao 24 năm liền. Ngoài ra, Vinamilk còn vượt qua nhiều thương hiệu nổi tiếng 

trong và ngoài nước để trở thành thương hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều 

nhất trong 8 năm qua (theo nghiên cứu Kantar Brand Footprint từ 2013 đến 2020 – 4 thành phố 

chính và nông thôn Việt Nam). 

Trong Q2/2020, Vinamilk lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh trong Top “50 công ty niêm yết tốt 

nhất” do Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn, lần thứ 9 vào Top “50 doanh nghiệp kinh doanh 

hiệu quả nhất Việt Nam” do báo Nhịp Cầu Đầu Tư khảo sát. Đây là kết quả của những chiến lược 

kinh doanh hiệu quả trong năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, giữa bối cảnh nền kinh tế 

trong nước và thế giới đang chịu các tác động của dịch Covid-19. 

Vinamilk tiếp tục thực hiện các chương trình vì cộng đồng như: Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam 

trao tặng sữa cho trẻ em tại Hà Nội, Huế, Quảng Nam; Chương trình Sữa Học Đường được tích 

cực triển khai tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Trà Vinh, Hà Giang… sau khi học sinh quay lại 

trường học. 

Trong tháng 4/2020, Nhà máy sữa Driftwood của Vinamilk tại Mỹ đã ủng hộ gần 23 ngàn lít sữa 

cho tổ chức từ thiện Ngân hàng Thực phẩm - Food Bank - tại khu vực Los Angeles (L.A Food 

Bank) để hỗ trợ thực phẩm cho người dân sống tại thành phố Los Angeles, bang California đang 

gặp khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid-19. 

Tại ngày 30/6/2020, cổ phiếu Vinamilk đóng cửa ở mức giá 112.700 đồng, tương ứng hệ số P/E 

12 tháng gần nhất ở mức 20.4x (Vinamilk ước tính). 

  

https://www.vinamilk.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong


4 

 

VỀ VINAMILK 

Vinamilk là một trong những công ty dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam và hiện nằm trong nhóm 50 

Công ty sữa lớn nhất thế giới. Với sứ mệnh trở thành thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực thực phẩm 

và là biểu tượng niềm tin cho người tiêu dùng Việt về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe, chúng tôi 

cam kết mang đến cho cộng đồng các sản phẩm chất lượng cao cấp bằng chính sự trân trọng, tình yêu 

và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội.  

Truy cập website để biết thêm về chúng tôi https://www.vinamilk.com.vn/ 

LIÊN HỆ: 

Dành cho cổ đông, nhà đầu tư/chuyên viên phân tích: 

Đồng Quang Trung 

T: +84-28-54-155-555 (Ext. 108247) 

E: dqtrung@vinamilk.com.vn 

Dành cho báo chí, truyền thông: 

Lê Thanh Lan Anh 

T: +84-28-54-155-555 (Ext. 108219) 

E: ltlanh@vinamilk.com.vn  
 

 

Thông cáo báo chí này có những nhận định về tương lai trong các kỳ vọng, dự định hoặc chiến lược của 

Vinamilk có thể liên quan đến những rủi ro và sự không chắc chắn. Những nhận định tương lai này, bao gồm 

cả những kỳ vọng của Vinamilk, có chứa đựng những rủi ro, sự không chắc chắn, và những yếu tố vô định 

hoặc tiềm ẩn, nằm ngoài tầm kiểm soát của Vinamilk, có thể khiến cho kết quả thực tế trong hoạt động kinh 

doanh, hoạt động tài chính, hoặc thành tích của Vinamilk có khác biệt rất lớn so với các nội dung được trình 

bày hoặc ngầm định trong các giả định tương lai. Người đọc không nên xem những nhận định tương lai này 

là dự đoán, sự kiện sẽ xảy ra hoặc lời hứa về hiệu quả trong tương lai. 

https://www.vinamilk.com.vn/en/announcements/1859/report-on-results-of-transaction-in-shares-fund-certificates-of-internal-person-of-public-company-internal-person-of-public-fund-and-related-persons-of-internal-person
mailto:dqtrung@vinamilk.com.vn
mailto:ltlanh@vinamilk.com.vn

