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THỦY SẢN
Nỗ lực gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU

-

-

Thẻ vàng IUU làm giảm kim ngạch
xuất khẩu thủy sản sang EU, có thể
gây nên hiệu ứng dây chuyền sang
các thị trƣờng xuất khẩu khác.
Việt Nam đã nỗ lực khắc phục đƣợc
9 khuyến nghị của EU, hi vọng sẽ lấy
lại đƣợc thẻ xanh vào đầu năm 2019.

Mỹ rà soát thuế chống bán phá
giá lần thứ 14 (POR14)

-

-

Nhiều mức thuế đƣợc hạ thấp hơn
nhiều so với kết quả của đợt rà soát
trƣớc
Dự kiến tháng 1/2019, DOC mới ban
hành kết luận cuối cùng, song đây
đƣợc xem là tín hiệu tích cực với cá
tra Việt Nam xuất khẩu vào thị
trƣờng Mỹ.

Nguồn: Tổng quan ngành thủy sản (VASEP)
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TỔNG QUAN NGÀNH THỦY SẢN
Việt Nam đang là nƣớc xuất khẩu thủy sản đứng thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Na Uy và sản phẩm
thủy sản đã có mặt ở 160 thị trƣờng. Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, cả năm 2017, tổng sản lƣợng
thủy sản đạt hơn 7.28 triệu tấn, bao gồm sản lƣợng thủy sản khai thác đạt gần 3.42 triệu tấn và sản lƣợng
thủy sản nuôi trồng trên 3.86 triệu tấn. Trong năm 2017 xuất khẩu thủy sản đạt trên 8.3 tỉ USD.
10 tháng đầu năm 2018, sản lƣợng thủy sản ƣớc tính đạt 6.17 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm
trƣớc, trong đó sản lƣợng thủy sản nuôi trồng đạt 3.3 triệu tấn, tăng 6.6%; sản lƣợng thủy sản khai thác
đạt 2.87 triệu tấn, tăng 5.3% (sản lƣợng thủy sản khai thác biển đạt 2.7 triệu tấn, tăng 5.6%).
Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trƣờng nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá trị
xuất khẩu thủy sản 10 tháng đầu năm 2018 ƣớc đạt 7.24 tỷ USD, tăng 6.2% so với cùng kỳ năm 2017.
VASEP dự báo, tổng xuất khẩu thủy sản của cả nƣớc năm 2018 sẽ đạt 8.9 tỷ USD, tăng 7% so với năm
2017.
Các hiệp định thƣơng mại CPTPP, EVFTA.. đƣợc ký kết giúp ngành thủy sản Việt Nam có lợi thế cạnh
tranh hơn so với các đối thủ nhƣ: Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ.. Ngay sau khi EVFTA có
hiệu lực, 90% dòng thuế đánh vào các mặt hàng thủy sản xuất khẩu sang EU sẽ giảm về 0% trong 3-4
năm (mức thuế nhập khẩu vào EU hiện tại khoảng 14%). Hiệp định EVFTA không chỉ giúp doanh nghiệp
Việt Nam đƣợc hƣởng lợi từ thuế suất mà còn hƣởng lợi rất lớn từ chính sách điều chỉnh. Việc khắc phục
“thẻ vàng” IUU sẽ sớm có kết quả vào đầu năm 2019 cũng sẽ mở ra nhiều cơ hội cho ngành thủy sản Việt
Nam. Việc nhận thẻ vàng của EU gây ra nhiều tác động xấu ảnh hƣởng trực tiếp tới việc XK hải sản sang
các nƣớc EU.
Năm 2018, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trƣờng xuất khẩu hàng đầu của thủy sản
Việt Nam, chiếm 54.9% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Các thị trƣờng có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng
mạnh là Thái Lan (tăng 17.1%), Hồng Kông (tăng 20.9%) và Anh (tăng 14.5%).
Trong năm nay xuất khẩu tôm sẽ mang về 3.8 tỷ USD, cá tra 2.2 tỷ USD. Về thị phần, Việt Nam đang là
nƣớc đứng vị trị số 1 về cá tra, thứ 2 về tôm trên thế giới nhƣng tính cho các mặt hàng thủy sản lại đứng
thứ 3, chỉ sau Trung Quốc, có thế mạnh về cá rô phi, Na Uy với sản phẩm cá hồi.
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TT EU - NỖ LỰC GỠ BỎ "THẺ VÀNG" IUU
EU là thị trƣờng xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam, với giá trị nhập khẩu thuộc top đầu. Trong năm
2017, EU vƣợt qua Mỹ trở thành thị trƣờng nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam với trị giá đạt gần
1.46 tỉ USD, tăng 22% so với năm 2016.
Tuy vậy, sau khi bị áp dụng “thẻ vàng” đối với các sản phẩm hải sản xuất khẩu của Việt Nam sang EU
vào cuối tháng 10 năm 2017, giá trị xuất khẩu thủy sản sang thị trƣờng EU bị tác động mạnh. Hiệp hội
Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, tính đến hết tháng 6 năm 2018: tổng xuất
khẩu thủy sản vào EU chỉ đạt 584 triệu USD, đứng thứ 4 trong nhóm các thị trƣờng tiêu thụ chính hàng
thủy sản của Việt Nam sau Mỹ đạt 626 triệu USD, Nhật Bản 599 triệu USD và Trung Quốc với 586 triệu
USD.
“Thẻ vàng” của EU đã khiến kim ngạch xuất khẩu sang EU tăng chậm so với năm 2017. Cụ thể, mặt
hàng chủ lực là cá ngừ chỉ tăng 12%; mực, bạch tuộc tăng 3.,5%; nhuyễn thể 2 mảnh vỏ giảm 16%; cua
ghẹ tăng 8%...
Viê ̣c EC rút thẻ vàng IUU với hải sản Việt Nam đã gây ra nhiều tác động xấu , ảnh hƣởng trực tiếp đến
viê ̣c xuấ t khẩ u sang thi ̣trƣờng EU , thâ ̣m chí có thể gây ra hiê ̣u ƣ́ng dây chuyề n ta ̣i nhiề u thị trƣờng xuất
khẩ u khác, vì vậy Việt Nam đang nỗ lực khắc phục 9 khuyến nghị của EU. Về phía EU, cũng đã ghi nhận
và đánh giá nỗ lực,kết quả của Việt Nam trong chống khai thác IUU và sẽ tiếp tục phối hợp hợp tác, hỗ
trợ ta trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Đến tháng 01/2019, Đoàn Thanh tra EC sẽ quay lại
Việt Nam để kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các khuyến nghị của EC về chống khai thác
IUU. Theo đó, EC sẽ xem xét vấn đề khắc phục “thẻ vàng” đối với Việt Nam.
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Trong thời gian tới, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn duy trì được những lợi thế cạnh tranh
nhất định như:
(i)
(ii)

(iii)

Xuất khẩu thủy sản của Thái Lan và Ấn Độ sang EU đang gặp vấn đề về đáp ứng tiêu chuẩn
chất lƣợng của EU;
Ủy ban châu Âu đã thông qua việc đệ trình Hiệp định thƣơng mại tƣ̣ do Viê ̣t Nam – EU
(EVFTA), chuẩn bị cho việc ký kết và hoàn tất tiến trình. Sau khi EVFTA có hiệu lực, Việt
Nam sẽ đƣợc cắt giảm thuế nhập khẩu vào thị trƣờng này.
Về vấn đề IUU, từ ngày 28/10 – 02/11/2018, các thành viên Ủy ban Nghề cá của Nghị viện
châu Âu (MEPs) đã đến Hà Nội và các tỉnh ven biển Việt Nam để xem xét các nỗ lực của Việt
Nam trong việc chống khai thác bất hợp pháp, không theo quy định và không khai báo (IUU).
Các thành viên của phái đoàn đã công nhận các nỗ lực của Việt Nam trong cam kết giải quyết
các vấn đề về khai thác IUU và nhấn mạnh rằng Việt Nam đã dành đủ các nguồn nhân lực và
tài chính để thực hiện điều này

Hiện Mỹ đang là thị trƣờng xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, với giá trị kim ngạch xuất khẩu

TT MỸ - GIẢM THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, CHIẾN TRANH THƢƠNG MẠI

đạt 1.3 tỷ USD trong vòng 10 tháng đầu năm 2018, tăng 11.8% so với cùng kỳ năm trƣớc. Xuất khẩu
thủy sản sang Hoa Kỳ đang có xu hƣớng tăng trƣởng khả quan nhờ nhu cầu nhập khẩu của thị trƣờng này
tăng.
Mỹ rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 14 (POR14)
Ngày 10/9, Bộ Thƣơng mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ của đợt rà soát thuế chống bán
phá giá lần thứ 14 (POR14) cho giai đoạn từ ngày 1/8/2016 -31/7/2017 đối với sản phẩm cá tra-basa của
Việt Nam xuất khẩu sang thị trƣờng Hoa Kỳ.
Theo đó, mức thuế sơ bộ cho hai bị đơn bắt buộc là 0.00 USD/kg và 1.37 USD/kg; thuế suất cho các bị
đơn tự nguyện là 0.41 USD/kg; thuế suất toàn quốc là 2.39 USD/kg. Mức thuế này thấp hơn rất nhiều so
với kết quả cuối cùng của đợt rà soát trƣớc đó (POR13).
Theo thông báo, DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng trong vòng 120 ngày kể từ ngày ra kết luận sơ bộ
(dự kiến vào khoảng tháng 1/2019).
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
Chiến tranh thƣơng mại Mỹ - Trung diễn ra căng thẳng và tiếp tục leo thang. Vào tháng 8/2018 Trung
Quốc tuyên bố áp thuế 25% đối với hơn 600 mặt hàng xuất xứ từ Mỹ, trong đó có 170 sản phẩm thủy sản.
Về phía Mỹ, bắt đầu từ ngày 24/9, mức thuế 10% sẽ đƣợc tính trên một loạt hàng hóa, bao gồm hầu hết
các loại thủy hải sản Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ. Từ ngày 1/1/2019, mức thuế này sẽ tăng lên 25%,
theo thông báo của USTR.
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Mỹ và Trung Quốc đƣợc xem là 2 thị trƣờng trọng tâm của ngành thủy sản Việt Nam (đều nằm trong top
4 thị trƣờng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam). Bởi vậy, khi ngành thủy sản của các quốc gia này bị ảnh
hƣởng bởi chiến tranh thƣơng mại, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ có nhiều tác động.
Ở thị trƣờng Mỹ, cá tra là mặt hàng đƣợc hƣởng lợi nhiều nhất, bởi Việt Nam và Trung Quốc là 2 nguồn
cung duy nhất xuất khẩu cá tra vào Mỹ, trong đó Việt Nam chiếm tới 90% thị phần. Cá rô phi Trung
Quốc là đối thủ lớn đối với cá tra Việt Nam tại thị trƣờng Mỹ. Năm 2017, cá rô phi chiếm gần 45% tổng
giá trị NK cá thịt trắng của Mỹ, trong khi cá tra, basa chỉ chiếm gần 25% tổng. Tuy vậy kể từ khi bị Mỹ
áp thuế 10% lên hàng thủy sản, doanh số cá rô phi Trung Quốc tại hệ thống siêu thị lớn của Mỹ đã giảm
20 - 30% so với thời điểm chƣa bị áp thuế. Đây là cơ hội để cá tra Việt Nam có thể gia tăng thị phần tại
Mỹ.
Không chỉ ở thị trƣờng Mỹ, các doanh nghiệp cá tra của Việt Nam cũng rộng đƣờng xuất khẩu vào thị
trƣờng Trung Quốc. Từ ngày 1/7/2018, Trung Quốc đã áp dụng chính sách giảm thuế nhập khẩu đối với
221 mặt hàng thủy sản từ các quốc gia ƣu tiên thuộc WTO, trong đó có Việt Nam. Theo chính sách mới,
thuế các mặt hàng thủy sản từ Việt Nam xuất sang Trung Quốc đang từ 10 - 12% đƣợc giảm xuống còn
7%. Cụ thể, thuế nhập khẩu cá tra fillet giảm từ 10% xuống 7%, thuế nhập khẩu cá tra tƣơi hoặc ƣớp lạnh
giảm từ 12% xuống 7%.
Hiện tại, CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) đang dẫn đầu danh sách doanh nghiệp xuất khẩu cá tra vào Mỹ nhiều
nhất. Vĩnh Hoàn kỳ vọng, nếu Mỹ áp thuế cho mặt hàng cá tra hay các sản phẩm thay thế nhƣ cá rô phi từ
Trung Quốc, thì các doanh nghiệp Việt sẽ có cơ hội lớn để chiếm lĩnh thị phần tại thị trƣờng lớn nhất nhì
thế giới này. Mặt khác, CTCP Đầu tƣ và phát triển đa quốc gia IDI (IDI) đã gia tăng sản lƣợng xuất khẩu
vào Trung Quốc trong thời gian qua.
Nếu chiến tranh thƣơng mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang, xuất khẩu cá tra của Việt Nam có nhiều cơ hội
để đẩy mạnh sang cả hai thị trƣờng này. Tuy vậy, nhìn thấy tiềm năng cá tra ở thị trƣờng nội đia, các
doanh nghiệp thủy sản của Trung Quốc cũng đang chuyển sang nuôi cá tra thay cho cá rô phi.

NHIỀU DOANH NGHIỆP THỦY SẢN BÁO LÃI ĐỘT BIẾN
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ƣớc tính sản lƣợng khai thác thủy sản 9
tháng đạt 2,578 nghìn tấn, tăng 5.1%; nuôi trồng thủy sản ƣớc đạt sản lƣợng 2,925 nghìn tấn, tăng 6.6%;
giá trị xuất khẩu thủy sản ƣớc đạt 6.4 tỷ USD, tăng 7.2% so với cùng kỳ năm 2017.
Bối cảnh ngành tƣơng đối thuận lợi đã khiến kết quả kinh doanh nhiều doanh nghiệp ngành thủy sản tăng
cao và vƣợt kế hoạch sau 9 tháng.
CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC): Luỹ kế 9 tháng đầu năm, MPC ghi nhận doanh
thu 12,567 tỷ và lợi nhuận sau thuế 681 tỷ, lần lƣợt tăng 15% và hơn 58% so với thực hiện 9 tháng đầu
năm 2017. So với kế hoạch 18,200 tỷ doanh thu và 990 tỷ lãi ròng, đến nay MPC đã thực hiện đƣợc 69%
cả 2 chỉ tiêu.
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CTCP Vĩnh Hoàn (HOSE: VHC) cho biết tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm đạt 270 triệu USD,
tăng 26% so với cùng kỳ năm trƣớc. Doanh thu 9T đầu năm đạt 6,596 tỷ tăng 10%, Lũy kế 9 tháng đầu
năm 2018 doanh thu Vĩnh Hoàn đạt 1,036 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 2.5 lần lợi nhuận đạt đƣợc 9
tháng đầu năm ngoái.
CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (HOSE: IDI) Kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2018
IDI báo lãi sau thuế hơn 462 tỷ đồng, hơn gấp đôi lợi nhuận đạt đƣợc 9 tháng đầu năm ngoái và hoàn
thành 80% kế hoạch năm; doanh thu thuần đạt 4,265 tỷ đồng, tăng mạnh 13% so với cùng kỳ trong khi
giá vốn chỉ tăng 6%. Trong cơ cấu doanh thu của IDI, doanh thu từ bán cá tra thành phẩm đạt hơn 2,406
tỷ đồng, chiếm 56% tổng doanh thu. Doanh thu từ bán bột cá, mỡ cá đạt 1,054 tỷ đồng, chiếm 25% tổng
doanh thu. Doanh thu bán thức ăn chăn nuôi đạt hơn 700 tỷ đồng, chiếm trên 16% tổng doanh thu. Còn
lại là doanh thu từ cung cấp dịch vụ, bất động sản đầu tƣ…
CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) thông báo nhờ giá bán tăng cao mà doanh thu thuần 9 tháng đạt 2,734.7
tỷ đồng, tăng 30%; lãi ròng 307 tỷ đồng, tăng 253%; EPS đạt 2,432 đồng, tăng 105%. Theo đó, công ty
đã vƣợt 23% kế hoạch lãi sau thuế 250 tỷ đề ra tại ĐHĐCĐ thƣờng niên 2018. Theo ANV, giá cá tra
nguyên liệu tăng cao đã đẩy giá bán tăng cao trong khi công ty chủ động đƣợc hoàn toàn 100% nguồn
nguyên liệu nên đƣợc hƣởng lợi và đạt kết quả kinh doanh tăng trƣởng mạnh.
CTCP Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL) Tính chung 9 tháng đầu năm 2018 doanh thu đạt 1,190 tỷ
đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt trên 147 tỷ đồng, gần gấp 7 lần lợi nhuận đạt
đƣợc 9 tháng đầu năm ngoái và vƣợt đến 320% chỉ tiêu lợi nhuận đƣợc giao.
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT) đã vƣợt 25% kế hoạch lợi nhuận trƣớc thuế
sau 9 tháng nhờ doanh thu tăng khi giá bán tăng và giá vốn giảm do tự chủ đƣợc nguồn nguyên liệu cá.
Cụ thể, doanh thu ABT đạt 308 tỷ đồng, tăng 8.4% cùng kỳ năm trƣớc; giá vốn giảm 5.5% khiến lãi gộp
gấp 2.2 lần cùng kỳ đạt 67 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện mạnh từ 10.4% lên 21.7%. Lãi ròng đạt 55 tỷ
đồng, gấp 3.5 lần cùng kỳ.
CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh 9 tháng tăng mạnh và gần hoàn
thành kế hoạch năm. Doanh thu công ty trong 9 tháng tăng 17% đạt 2,828 tỷ đồng, lãi nhuận trƣớc thuế
đạt 128 tỷ đồng, tăng 36% cùng kỳ năm trƣớc và thực hiện 91% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt
119 tỷ đồng, tăng 27.4%
Bên cạnh đó, vẫn có nhiều doanh nghiệp thủy sản đạt kết quả kinh doanh kém, mức tăng trƣởng âm. Điển
hình là thủy sản Hùng Vương (HVG) có mức tăng trƣởng doanh số giảm 45% so với cùng kỳ năm
ngoái.
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Doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp thủy sản 9T 2018
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SBS ĐÁNH GIÁ NGÀNH
Về cơ bản, ngành thủy sản duy trì tốc độ tăng trƣởng giá trị xuất khẩu trong suốt giai đoạn từ năm 2005
đến năm 2017. Giá trị xuất khẩu thủy sản tăng gấp hơn 3 lần từ 2.7 tỷ USD lên 8.3 tỷ USD sau 12 năm.
Dự kiến năm 2018 giá trị xuất khẩu đạt 8.9 tỷ USD. Theo mục tiêu của chính phủ đề ra, Việt Nam cố
gắng giá trị xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 11 tỷ USD vào năm 2020 (tốc độ tăng trƣởng bình quân đạt 6 7%/năm).
Với các lợi thế sẵn có nhƣ nguồn nguyên liệu lớn và ổn định, tiềm năng lớn phát triển diện tích nuôi biển,
nuôi sinh thái các giống loài thủy hải sản tạo nguồn cung lớn, các doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực cố
gắng để nâng cao chất lƣợng sản phẩm và khắc phục những vấn đề về chỉ tiêu chất lƣợng trong các hiệp
định thƣơng mại nhƣ EVFTA và vấn đề thẻ vàng IUU. Thủy sản Việt Nam cũng đang có lợi thế hơn so
với các thị trƣờng cạnh tranh khác do đƣợc hƣởng lợi từ chiến tranh thƣơng mại và chính sách ƣu đãi
thuế khi tham gia các hiệp định thƣơng mại tự do quốc tế.
Vì vậy SBS đánh giá ngành thủy sản năm 2019 sẽ tiếp tục duy trì đƣợc đà tăng trƣởng từ 6-8%/năm. Các
doanh nghiệp niêm yết trên sàn, điển hình nhƣ VHC, ANV, ABT sẽ có nhiều lợi thế để duy trì đƣợc đà
tăng trƣởng cả về doanh thu và lợi nhuận.
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PHỤ LỤC

BẢNG CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN
(số liệu ngày 29/11/2018)
1.1. Vốn điều lệ
Hợp nhất
Năm: 2018
Quý: 3
Đơn vị: VND
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KHUYẾN CÁO
Chúng tôi chỉ sử dụng trong báo cáo này những thông tin và quan điểm đƣợc cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên
chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin trên. Những quan điểm cá nhân
trong báo cáo này đã đƣợc cân nhấc cẩn thận dựa trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất
trong thời điểm viết báo cáo. Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không
chịu trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tƣ. Tài liệu này sẽ không đƣợc coi là một hình thức chào bán hoặc lôi
kéo khách hàng đầu tƣ vào bất kì cổ phiếu nào. Công ty SBS cũng nhƣ các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân
viên hoàn toàn có thể tham gia đầu tƣ hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tƣ đối với cổ phiếu đƣợc đề cập
trong báo cáo này. SBS sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì thông tin nào không nằm trong phạm vi báo cáo này.
Nhà đầu tƣ phải cân nhắc kĩ lƣỡng việc sử dụng thông tin cũng nhƣng các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và SBS
hoàn toàn không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng những thông tin đó. Tài
liệu này chỉ nhằm mục đích lƣu hành trong phạm vi hẹp và sẽ không đƣợc công bố rộng rãi trên các phƣơng tiện
truyền thông, nghiêm cấm bất kì sự sao chép và phân phối lại đối với tài liệu này.
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