
 

 

 

ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ 

TRIẾT LÝ LÀM NÊN THÀNH CÔNG CỦA NGÀI WARREN BUFFETT 

Kính gửi Quý nhà đầu tư, 

Mặc dù Việt Nam vẫn được xem là quốc gia có nền kinh tế vững nhất trong ASEAN hiện nay, 

nhưng đợt dịch Covid lần thứ tư cũng đã và đang làm gián đoạn chuỗi cung ứng, ảnh hưởng 

không nhỏ đến mức tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay. Tình hình sản xuất của các 

doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề, chịu tổn thất rất lớn. Khi đó, việc lựa chọn các doanh 

nghiệp đầu tư trở nên khó khăn hơn cho quý Nhà đầu tư. Vì vậy, danh mục "Đầu tư giá trị" 

của Trung tâm tư vấn đầu tư, thuộc VNDIRECT sẽ tiếp tục sàng lọc những cổ phiếu có giá trị 

nội tại hợp lý, trong thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam đang có sự sự phân hóa rõ 

nét của các nhóm cổ phiếu, giúp Nhà đầu tư nhận biết những cơ hội thật sự chất lượng.  

Danh mục “Đầu tư giá trị” quý 3/2021. 

STT Mã CK Tên Phân ngành  Sàn 

1 ACB Ngân hàng Á Châu Ngân hàng thương mại truyền thống  HOSE 

2 DGC Hóa chất Đức Giang Hóa chất hàng hóa khác  HOSE 

3 DHG Dược Hậu Giang Dược phẩm  HOSE 

4 HPG Hòa Phát Sản xuất, chế biến thép  HOSE 

5 MWG Thế giới di động Phân phối hàng chuyên dụng  HOSE 

6 PNJ Vàng Phú Nhuận Hàng cá nhân  HOSE 

7 TPB Ngân hàng Tiên Phong Ngân hàng thương mại truyền thống  HOSE 

8 VCB Vietcombank Ngân hàng thương mại truyền thống  HOSE 

9 VCS VICOSTONE Sản xuất gạch ốp lát & Vật liệu lát  HNX 

10 VHM Vinhomes Bất động sản dân cư  HOSE 

 

 



 

 

 

Hiệu quả danh mục tính đến ngày 24/09/2021 

 

Thời gian 1 tháng 3 tháng 6 tháng 

Từ đầu 

năm 

Từ 

01/01/2015 CARG 

Danh mục Giá trị 11.5% 12.4% 37.8% 47.6% 483.3% 29.9% 

VN-Index 4.0% -2.1% 16.3% 20.6% 147.6% 14.4% 

 

Chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu đến quý nhà đầu tư 2 doanh nghiệp trong danh mục “Đầu 

tư giá trị” Q3.2021 đã cung cấp đến quý vị như sau:  

1. VHM - Công ty Cổ phần Vinhomes (HOSE)  
 
VHM là một doanh nghiệp phát triển bất động sản đầu ngành, sở hữu những lợi thế cạnh 

tranh vượt trội nhờ quỹ đất khổng lồ gần 16,400 ha, nguồn dự án gối đầu dồi dào và các đại 

dự án đang được tích cực triển khai toàn quốc. Chúng tôi đánh giá VHM là một doanh nghiệp 

xứng đáng được cân nhắc đầu tư với những điểm thu hút như sau: 

• Thứ nhất, VHM là công ty phát triển Bất Động Sản hàng đầu với tình hình tài chính 

an toàn, hiệu quả hoạt động duy trì ở mức cao.  Q2.2021, Nợ vay ngắn dài hạn là 22.8 

nghìn tỷ đồng, giảm 9,1% so với năm 2020 và chỉ chiếm 10.8% tổng nguồn vốn, đây là 

mức rất thấp trong ngành Bất Động Sản. Ngoài ra, VHM đạt hiệu suất hoạt động nổi  
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bật so với các doanh nghiệp khác khi liên tục duy trì được hiệu quả sử dụng vốn chủ 

sở hữu ổn định, ROE trung bình 3 năm gần nhất đạt 32.7%. Chiến lược bán buôn cũng 

đem tới dòng tiền khỏe cho VHM. Tỷ lệ khách hàng trả tiền trước/hàng tồn kho của 

VHM luôn đạt mức hơn 60% từ năm 2019 đến nay. Điều này chứng minh được khả 

năng triển khai dự án và năng lực bán hàng của VHM. 

• Thứ hai, VHM tập trung phát triển các nền tảng kinh doanh online. Tại Viêt Nam, 

VHM là công ty tiên phong áp dụng mô hình kinh doanh bất động sản thứ cấp O2O 

(Online to Offline - trực tuyến tới trực tiếp) và đang cho thấy hiệu quả rõ rệt khi các 

kênh bán hàng vẫn hoạt động thông suốt. Khách hàng có thể mua bán, cho thuê, đầu 

tư các sản phẩm của VHM trên nền tảng Vinhomes online bằng cách đặt cọc online, 

ký hợp đồng online khi pháp lý được VHM đảm bảo. Vinhomes Online ra đời giúp giải 

quyết hạn chế lớn nhất của thị trường bất động sản Việt Nam là minh bạch về pháp lý, 

minh bạch về giá cả của dự án. Trong khi hầu hết các chủ đầu tư phải hoãn lịch mở 

bán dự án trong năm 2020 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, VHM triển khai mở 

bán bất động sản qua Vinhomes online từ tháng 04/2020. Mô hình này đem lại 3,5 

nghìn tỷ đồng doanh thu, chiếm 9,6% giá trị hợp đồng bán lẻ trong năm 2020. Ngoài 

ra, ứng dụng bán hàng Vinhomes Sales App được ra mắt để sử dụng thử nghiệm vào 

05.2021 ghi nhận kết quả tương đối tích cực với 503 lượt đặt chỗ thành công, 46 đại 

lý và hơn 6.000 người dùng đang hoạt động. Bên cạnh đó, sự kiện Livestream khởi 

động khu phức hợp Metrolines (Vinhomes Smart City) thu hút 16.000 người tham gia. 

Do vậy, mô hình O2O được dự báo sẽ giúp VHM mở bán các dự án cuối năm 2021 

đúng kế hoạch. 

• Thứ ba, VHM bắt đầu mở bán Wonder Park và Dream City vào quý 4/2021. Trong 

nửa đầu năm 2021, VHM đã đạt được 41.7 nghìn tỷ đồng doanh thu (+ 82% so với 

cùng kỳ) và 15.6 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (+52% so với cùng kỳ). So với các 

doanh nghiệp khác, VHM có kết quả kinh doanh rất khả quan trong nửa đầu năm nay 

do hầu hết các dự án đang mở bán chủ yếu tập trung ở miền Bắc nơi ít chịu ảnh hưởng  

của dịch bệnh trong quý 2; bên cạnh đó hệ thống bán hàng online cũng giúp việc bán 

hàng trong thời kỳ dịch bệnh dễ dàng hơn. Dự kiến tình hình kinh doanh nửa cuối năm 

sẽ tiếp tục tích cực thông qua mở bán thành công Wonder Park (133 ha; Đan Phượng, 

Hà Nội), và Dream City (460 ha; Văn Giang, Hưng Yên) vào quý 4/2021. Ngoài ra, VHM  



 

 

 

sở hữu 2 siêu dự án Vinhomes Long Beach (2,870 ha; Cần Giờ, TP.HCM) và Green Ha 

Long (4,110 ha; Quảng Yên, Quảng Ninh) đang trong quá trình chuẩn bị và dự kiến thi 

công vào 2022 - 2023. Những dự án gối đầu trên giúp chúng tôi củng cố niềm tin vào 

mức tăng trưởng của VHM là có thể duy trì cho giai đoạn 3 năm sắp tới. 

Với tình hình tài chính lành mạnh cùng khả năng phát triển các dự án nhanh và hiệu quả cao. 

Chúng tôi tin rằng, trong tương lai VHM sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường BĐS Việt Nam bước vào 

chu kỳ tăng trưởng mới cao hơn, vững vàng hơn. 

2. VCS - Công ty cổ phần VICOSTONE (HNX) 

Công ty cổ phần Vicostone (VCS) là một trong những nhà sản xuất đá thạch anh nhân tạo hàng 

đầu Việt Nam. Năm 2020, VCS vươn lên top 3 nhà sản xuất đá thạch anh cao cấp trên thế giới 

với sản phẩm được xuất khẩu và tiêu thụ trên 50 quốc gia khắp 5 châu lục. Doanh thu của VCS 

chủ yếu đến từ hoạt động xuất khẩu, từ các thị trường chủ lực như Bắc Mỹ, ÚC, Châu Âu. VCS 

là một doanh nghiệp hấp dẫn để đầu tư dựa trên những điểm sau: 

• Thứ nhất, Doanh thu 2021 của công ty có sự hồi phục ấn tượng nhờ vào việc tăng 

trưởng xuất khẩu trở lại vào thị trường Mỹ sau khi nền kinh tế hồi phục. Đặc biệt là 

nhu cầu nhà ở tại Mỹ tăng mạnh trở lại khiến cho nguồn cung không đáp ứng kịp, cùng 

với đó tại thị trường nhà cũ có nhu cầu tân trang lại tăng mạnh giúp cho doanh nghiệp 

có kết quả tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm 2021. Đồng thời, giá bán đá trung 

bình tại thị trường Mỹ cũng tăng mạnh, VCS cũng tăng giá bán đá lên 20% so với cuối 

năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trung bình của các doanh nghiệp xuất khẩu 

đá trong ngành. Trong nửa đầu năm 2021, Doanh thu đạt 3,344 tỷ đồng (+34% so với 

cùng kỳ) và Lợi nhuận sau thuế đạt 819 tỷ đồng (+46% so với cùng kỳ).  

• Thứ hai là cơ hội đột phá thị trường nhờ sản phẩm mới. Trong năm 2021, VCS đã 

đưa ra thị trường sản phẩm mới có tính sáng tạo trong ngành nội thất, đó là sản phẩm 

đá mỏng (Vicostone ultrathin) với độ dày chỉ 5mm. Hiện nay khách hàng chính cho sản  

phẩm này của VCS là Nhật Bản. Nhờ đặc tính kỹ thuật mỏng và nhẹ mà sản phẩm mới 

của VCS có thể tham gia vào thiết kế nội thất của mảng thị trường gạch ốp lát. Sản 

phẩm sẽ giúp mở ra nhiều thị trường mới góp phần tăng doanh thu cho VCS. Đây cũng  

 



 

 

 

là sản phẩm khẳng định công nghệ và kỹ thuật đi đầu của VCS khi không nhiều đối thủ 

có thể làm ra loại sản phẩm này. 

• Thứ ba, VCS tiếp tục tăng trưởng tiêu thụ tại thị trường nội địa. Năm 2020, các thị 

trường lớn của VCS gặp khó khăn khiến doanh thu xuất khẩu giảm 10,2%. Thị trường 

nội địa lại ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, tăng trưởng 39,6% so với cùng kỳ. Qua đó 

giúp tỷ trọng doanh thu từ nội địa của VCS tăng lên 33%. Trong năm 2021, thị trường 

bất động sản nhà ở có nhiều tín hiệu lạc quan và phát triển hơn. Cụ thể, hai năm gần 

đây số lượng dự án được cấp phép xây dựng mới rất hạn chế khiến cho nguồn cung 

mới tại thời điểm hiện tại suy giảm mạnh. Nhưng hiện nay thủ tục pháp lý được rút 

gọn và rút ngắn thời gian xin cấp phép nhờ luật Xây Dựng mới. Đồng thời từ năm 2021, 

sẽ tạo thêm các dự án mới triển khai tập trung ở phân khúc hạng trung và cao cấp, 

giúp thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ vật liệu thiết kế nội thất chất lượng cao của Vicostone. 

Điều này sẽ tạo cơ hội giúp VCS có thể tiếp tục duy trì tăng trưởng cao ở thị trường 

trong nước. 

•  Thứ tư, VCS dự định sẽ nâng công suất gần gấp đôi cho giai đoạn 2020-2024. Trong 

năm 2020, công ty đã hoàn thành lắp đạt bổ sung dây chuyền rung ép giúp nâng công 

suất của toàn công ty đạt 3 triệu m2/năm (tăng thêm 500.000 m2 sản phẩm/năm). 

Công ty cũng dự kiến trong giai đoạn 2020-2024 sẽ đầu tư thêm ít nhất 2 dây chuyền 

nữa giúp nâng công suât lên 5 triệu m2/năm. Các dây chuyền mới sẽ nhằm phục vụ 

sản xuất sản phẩm mới của Vicostone nhằm (1) phát triển nhanh trong việc đánh sâu 

thị trường mới và (2) tăng khả năng đáp ứng nhu cầu sản phẩm truyền thống khi chiếm 

thị phần Mỹ từ các quốc gia khác.  

Chúng tôi tin rằng khi dịch bệnh qua đi VCS sẽ trở lại mạnh mẽ với hiệu quả kinh doanh cao. 

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu về 2 cổ phiếu có trong danh mục Đầu tư giá trị. 

Chúc quý vị đầu tư thành công cùng VNDIRECT! 

Trân trọng, 

Khối Dịch vụ Đầu Tư và Quản lý Tài sản 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. 



 

 

 

KHUYẾN CÁO 

Tài liệu này được viết và phát hành bởi Khối Dịch vụ Đầu Tư và Quản lý Tài sản - Công ty Cổ 

phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong tài liệu 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 tài liệu 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. Tài liệu 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 

tài liệu 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 tài liệu 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. Tài liệu 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. 

 


