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MỸ CẤM VẬN HUAWEI – TÁC ĐỘNG KHÔNG ĐÁNG KỂ ĐẾN THỊ TRƯỜNG 
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VIỆT NAM  
Quan điểm của chúng tôi về tác động từ sự kiện Huawei đến thị trường điện thoại di động toàn cầu và Việt Nam 

O2   
 Huawei chịu ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo 

thang   

Sau khi bị Chính phủ Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt, Huawei sẽ phải 
đối mặt với việc bị cấm cung cấp cơ sở hạ tầng viễn thông và smartphone 
tại thị trường Mỹ cũng như bị các nhà cung cấp phần cứng và phần mềm 
ngừng hợp tác. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến không chỉ hoạt động 
sản xuất của Huawei mà còn ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng của 
họ khi người dùng không thể sử dụng các phần yêu cầu mã nguồn đóng 
của Android bao gồm YouTube, Play Store và Google Maps. Ngoài thị 
trường Trung Quốc với những nền tảng phần mềm tương đối độc lập, 
chúng tôi cho rằng doanh số smartphone của Huawei sẽ chịu ảnh hưởng 
đáng kể trên thị trường quốc tế. 

Bức tranh thị trường điện thoại sẽ ra sao nếu Chính phủ Mỹ 

không nhượng bộ?  

Chuỗi cung ứng smartphone toàn cầu sẽ chịu biến động. Trước khó 
khăn của Huawei - nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ 2 thế giới với 
14% thị phần toàn cầu trong năm 2018, các nhà sản xuất điện thoại khác 
có thể tận dụng cơ hội và giành thị phần tại các thị trường nước ngoài của 
Huawei. Với công nghệ tương tự và cùng phân khúc giá, Xiaomi và Oppo 
là những ứng viên thay thế cho các sản phẩm của Huawei. Trong dòng 
sản phẩm cao cấp hơn, Samsung và Apple cũng có thể hưởng lợi từ sự 
kiện này. Tuy nhiên Apple có nguy cơ phải nhận những sự trả đũa, khi có 
khả năng các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc có thể sẽ chịu áp thuế 
từ Chính phủ nước này khiến giá bán lẻ Iphone có thể tăng 15-20% và 
ảnh hưởng đến doanh số toàn cầu. Theo CGS-CIMB, trong năm 2019, 
doanh số điện thoại của Huawei tại các thị trường quốc tế có thể giảm 
40% yoy trong khi doanh thu điện thoại của Oppo và Xiaomi có khả năng 
tăng lần lượt 60% và 43% yoy. 

Hình 1: Thị phần smartphone toàn cầu theo các nhà cung cấp 
trong năm 2018 

 

 Hình 2: Thị phần smartphone tại Việt Nam trong năm 2018 

 

   Nguồn: COUNTERPOINT, VNDIRECT     Nguồn: GFK, VNDIRECT ước tính 
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Chúng tôi đánh giá thị trường smartphone của Việt Nam sẽ chịu ảnh 
hưởng không đáng kể. Theo ước tính của chúng tôi, thị phần điện thoại 
Huawei tại Việt Nam vẫn còn thấp ở mức xấp xỉ 4%, tương đương với quy 
mô 2.650 tỷ đồng trong năm 2018. Ngoài ra, sức mạnh thương hiệu của 
Huawei tại Việt Nam không quá cao và người tiêu dùng có thể lựa chọn 
chuyển sang các thương hiệu tầm trung khác như Oppo, Xiaomi, Nokia. 
Chúng tôi cho rằng sẽ không có biến động lớn trong xu hướng tiêu dùng 
của thị trường điện thoại di động Việt Nam sau sự kiện này. 

Các nhà bán lẻ và phân phối điện thoại di động Việt Nam sẽ đón 

nhận những tác động khác nhau  

FPT Retail (FRT VN, Không Khuyến nghị) và CTCP Đầu tư Thế giới 
Di động (MWG VN, MUA, Giá mục tiêu: 118.800 đồng) có chịu ảnh 
hưởng nhưng không đáng kể. Đối với FRT và MWG, tỷ trọng của 
Huawei trong tổng doanh thu bán điện thoại vào khoảng 4 đến 6%, theo 
nghiên cứu thị trường của chúng tôi. Như đã đề cập ở trên, có nhiều sản 
phẩm có thể thay thế cho Huawei nên biến động này này sẽ không làm 
giảm doanh thu của các nhà bán lẻ. Tuy nhiên, cả hai nhà bán lẻ đều phải 
đối mặt với rủi ro về hàng tồn kho và các hợp đồng thanh toán trả góp 
đang thực hiện cho các sản phẩm của Huawei (FRT với gói hỗ trợ 
Subsidy). Chúng tôi thiên về hai trường hợp có thể xảy ra: 1) Huawei và 
các đối tác sẽ chia sẻ chi phí và xử lý hàng tồn kho bằng cách giảm giá 
bán và các chương trình khuyến mãi, và 2) Huawei sẽ mua lại toàn bộ lô 
hàng còn lại từ các nhà bán lẻ. Với kịch bản thứ 2, trong quá khứ cũng đã 
xảy ra trường hợp tương tự khi Samsung mua lại toàn bộ các sản phẩm 
Galaxy Note 7 với giá mua lại bằng giá bán lẻ sau sự cố về pin của mẫu 
flagship này. Cả MWG và FRT đều đang chờ đợi phản hồi từ phía Huawei 
để tìm ra giải pháp tối ưu nhất.  

Một kịch bản kém tích cực hơn mà chúng tôi cho rằng khó có khả năng 
xảy ra là khi 1) lệnh cấm của Chính phủ Mỹ kéo dài, 2) các sản phẩm 
Huawei không tiêu thụ được và 3) Huawei không đưa ra chính sách hỗ 
trợ nào cho các đối tác. Ở kịch bản này, các nhà bán lẻ có thể sẽ phải 
trích lập dự phòng cho lô hàng smartphone hiện tại của Huawei với quy 
mô tối đa khoảng 110 tỷ đồng cho MWG và 40 tỷ đồng cho FRT (lượng 
tồn kho ước tính của các sản phẩm Huawei đối với mỗi nhà bán lẻ với giả 
định 30 ngày tồn kho), theo tính toán của chúng tôi. Ngay cả khi trường 
hợp này xảy ra, tác động cũng sẽ không đáng kể vì chi phí dự phòng nói 
trên chỉ tương đương với khoảng 3,8% và 11,5% lợi nhuận ròng của MWG 
và FRT (số liệu năm 2018). Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng MWG và FRT 
sẽ không phải chịu mọi chi phí vì biến cố này phát sinh từ phía nhà sản 
xuất. 

Digiworld (DGW VN, Không Khuyến nghị) có thể được hưởng lợi từ 
biến cố của Huawei. Câu chuyện trở nên khác biệt với DGW vì nhà phân 
phối này không phân phối sản phẩm của Huawei mà chủ yếu độc quyền 
Nokia cũng như các sản phẩm của Xiaomi. Do vậy, sự sụt giảm trong tiêu 
thụ sản phẩm Huawei tại thị trường Việt Nam có thể thúc đẩy doanh số 
phân phối Nokia và Xiaomi, 2 sản phẩm thay thế.  
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần trăm giữa 
giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời 
hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị 

MUA                Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

NẮM GIỮ  Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường 

BÁN                Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10% 

 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 
báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn giao 
dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, 
thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ 
chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà đầu 
tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu 
cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía 
cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. VNDIRECT 
không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. Bản báo cáo 
này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên 
các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 

 

   

Trần Thị Khánh Hiền – Phó Giám đốc Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn  

Natalie Nguyễn – Chuyên viên Phân tích 

Email: minh.nguyennhu@vndirect.com.vn 
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