
 

 

ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ 

TRIẾT LÝ LÀM LÊN THÀNH CÔNG CỦA NGÀI WARREN BUFFETT 

Kính gửi Quý nhà đầu tư, 

Một trong những tiêu chí lựa chọn cổ phiếu cho danh mục đầu tư giá trị của chúng tôi là doanh 

nghiệp hoạt động hiệu quả và có vị thế hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Hiệu 

quả và vị thế hàng đầu của mỗi công ty được xây dựng thông qua “lợi thế cạnh tranh” của 

doanh nghiệp, một trong các yếu tố mà nhà đầu tư giá trị huyền thoại Warren Buffett xem 

xét khi lựa chọn đầu tư. Do vậy, tháng này phòng Quản lý tài sản thuộc VNDIRECT xin dành 

vài lời để nói về “lợi thế cạnh tranh” của doanh nghiệp trong danh mục “Đầu tư giá trị” mà 

chúng tôi đã gửi tới Quý nhà đầu tư tham khảo trước đây.  

Danh mục “Đầu tư giá trị” quý 3/2020. 

STT Mã CK Tên Ngành Sàn 

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

2 FPT FPT Corp Phần mềm  HOSE 

3 GAS PV Gas Phân phối xăng dầu & khí đốt  HOSE 

4 HPG Hòa Phát Sản xuất, chế biến thép  HOSE 

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

7 PNJ Vàng Phú Nhuận Hàng tiêu dùng không thiết yếu HOSE 

8 TCB Techcombank Ngân hàng thương mại truyền thống  HOSE 

9 VCB Vietcombank Ngân hàng thương mại truyền thống  HOSE 

6 VHM Vinhomes Bất động sản dân cư  HOSE 

10 VNM VINAMILK Sản phẩm từ sữa  HOSE 

 

 

 

 



 

 

Hiệu quả danh mục tính đến ngày 20/10/2020 

 

 

Thời gian 1 tháng 3 tháng 6 tháng Từ đầu năm Từ 01/01/2015 

Danh mục Giá trị 7.9% 15.0% 28.4% 6.9% 232.3% 

VNINDEX 4.8% 9.6% 18.8% -2.3% 73.1% 

 

Chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu đến quý nhà đầu tư 2 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực 

của mình có trong danh mục “Đầu tư giá trị” quý 3/2020 đã cung cấp đến quý vị như sau: 

1. VHM – Công ty Cổ phần Vinhomes 

 Năm 2018, tòa nhà Landmark 81 khánh thành đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 20 năm 

Đông Nam Á có một cấu trúc cao hơn tòa tháp đôi Petronas của Malaysia. Sự kiện đánh dấu 

cho sự tăng trưởng đáng chú ý của nền kinh tế Việt Nam từ khi mở cửa và đặc biệt hơn, đây 

là lần đầu người Việt ghi lại dấu ấn của mình với vai trò chủ đầu tư và tổng thầu xây dựng. Sự 

kiện trên gắn liền với Công ty cổ phần Vinhomes – công ty sinh ra với sứ mệnh dẫn đầu, đã 

đưa hoạt động bất động sản Việt Nam lên một tiêu chuẩn mới.  

 Tính theo thị giá cổ phiếu, giá trị thị trường của Vinhomes đạt hơn 250,000 tỷ đồng, 

trong nhóm dẫn đầu các công ty niêm yết lớn nhất thị trường. So với quy mô vốn 300 tỷ ban 

đầu của Đô thị BIDV-PP, quy mô công ty tăng trưởng 833 lần trong vòng 12 năm. Điều gì đã 

đưa công ty đạt mức tăng trưởng ấn tượng này? Chúng tôi cho rằng những lợi thế cạnh tranh  
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vượt trội đã đưa Vinhomes trở thành công ty dẫn đầu trong ngành trong đó gồm khả năng 

M&A, nhận diện thương hiệu và tài chính lành mạnh.  

 Thứ nhất, Vinhomes đã tiến hành hàng loạt thương vụ mua bán, sáp nhập trong 

suốt thời gian hoạt động của mình. Công ty được thành lập năm 2008 với tên gọi ban đầu là 

Công ty Đô thị BIDV-PP liên doanh giữa 4 ông lớn thời đó là BIDV, Phong Phú (thuộc tập đoàn 

dệt may Việt Nam), Tân Hoàng Minh và Vincom với mục đích phát triển dự án trên lô đất hơn 

36ha thuộc khu nhà máy cũ của Công ty dệt 8.3 nay là khu đô thị Times City. Trước năm 2018, 

Đô thị BIDV-PP vẫn chỉ là 1 công ty đơn lẻ trong chuỗi các công ty con của Vingroup. Tuy nhiên, 

với định hướng tái cơ cấu, tập đoàn Vingroup nhóm các công ty trong ngành bất động sản của 

mình để thành lập nên Công ty CP Vinhomes. Vinhomes hiện tại là tập hợp của 21 công ty kinh 

doanh bất động sản sở hữu quỹ đất lớn, theo ước tính hơn 1,400 ha, trong đó đất thương 

phẩm (đất có thể chuyển nhượng) theo ước tính trong khoảng 630-770ha. Các dự án đang 

triển khai đáng chú ý có Vinhomes Ocean Park, Smart City hay Grand Park. Các dự án gối đầu 

lớn của VHM gồm KĐT Củ Chi 200ha, Long Beach Cần Giờ 286ha… 

 Thứ hai, Vinhomes ghi dấu ấn trong tư duy khách hàng là sản phẩm cao cấp và là 

nhà phát triển bất động sản uy tín. Theo Brand Finance (hãng tư vấn định giá thương hiệu 

trên toàn cầu đến từ Anh) Vinhomes được xếp hạng 3/10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. 

Thương hiệu của Vinhomes thông qua sự khác biệt giữa Công ty và các nhà đầu tư khác. Bảo 

đảm chính xác về thời gian bàn giao là yếu tố giúp Vinhomes được khách hàng đánh giá cao. 

Theo chúng tôi thống kê, với phân khúc cao tầng Vinhomes mất 16-18 ngày/tầng tương ứng 

khoảng 18 tháng, trong khi các chủ đầu tư khác con số này cao hơn khoảng 4-6 tháng. Bên 

cạnh đó, tiện ích đồng bộ và chất lượng dịch vụ là các yếu tố đem lại danh tiếng cho thương 

hiệu này. Thêm vào đó, nắm bắt được tâm lý “coi trọng bề ngoài” của người Đông Á, sẵn sàng 

chi trả cao hơn cho sản phẩm được coi là cao cấp hơn là mua sản phẩm phù hợp với nhu cầu 

sử dụng, Vinhomes định hình các sản phẩm của mình ở phân khúc cao cấp từ đó đưa ra mức 

định giá cao hơn các dự án cùng phân khúc.  

 Thứ ba, thu tiền theo tiến độ xây dựng và bảo đảm tiến độ giúp Vinhomes không 

quá lệ thuộc vào vốn vay như chủ đầu tư khác. Một trong những đặc tính đáng chú ý của 

ngành bất động sản dân dụng đó là việc nộp tiền theo tiến độ xây dựng. Chủ đầu tư dự án sau  



 

 

khi đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng xung quanh (với khu đô thị) hoặc xây dựng xong móng 

(cao tầng) đều đủ điều kiện huy động vốn của khách hàng thông qua hợp đồng mua bán. Theo 

đó, khách hàng sẽ đóng tiền theo từng đợt phụ thuộc vào tiến độ xây dựng trong khi 

Vinhomes có lợi thế về sức mạnh đàm phán với nhà thầu để bảo đảm tiến độ theo đúng hợp 

đồng đã ký với khách hàng mua nhà trong khi có thể giãn trả chi phí thi công. Đây là một trong 

các lợi thế đáng chú ý giúp tỷ lệ nợ vay dài hạn/tài sản của VHM ở mức dưới 0.3 tính đến 

trước 2020 (so với các công ty khác từ 0.6-0.75). 

Vinhomes là Tập đoàn đứng đầu thị trường với việc sở hữu quỹ đất khổng lồ, chất lượng vượt 

trội cùng khả năng phát triển các dự án nhanh và hiệu quả cao. Chúng tôi tin rằng, sau khi khó 

khăn qua đi, Tập đoàn sẽ dẫn dắt thị trường BĐS Việt Nam bước vào chu kỳ phát triển mới 

cao hơn, vững vàng hơn.  

2. MWG - Công ty CP Thế giới di động  

Từ 40 cửa hàng chuyên bán điện thoại cuối năm 2009 với doanh thu hơn 2,000 tỷ đồng, sau 

10 năm MWG đạt số lượng cửa hàng gần 3,000 với các chuỗi phân phối điện thoại, điện gia 

dụng và hàng tiêu dùng thiết yếu với doanh thu tăng trưởng hơn 50 lần đạt 103,000 tỷ đồng 

trong năm 2019. Với mảng điện thoại và hàng điện tử gia dụng, MWG chiếm gần 45% thị 

phần, dẫn đầu thị trường. Để đạt được mức tăng trưởng ấn tượng này, công ty sở hữu lợi thế 

cạnh tranh vượt trội so với các doanh nghiệp cùng ngành như: tập trung vào trải nghiệm và 

chăm sóc khách hàng, áp dụng công nghệ vào hoạt động và cơ chế đối đãi nhân tài.  

 Đầu tiên, lấy khách hàng làm trung tâm là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của công 

ty. Có thể đây là tôn chỉ của rất nhiều công ty bán lẻ tuy nhiên với MWG, khác biệt nằm ở cách 

MWG thực hiên. Mua hàng là trải nghiệm, “tư vấn” chứ không chỉ “bán hàng” và hàng đã bán 

không phải là đã kết thúc. Lần đầu bạn gọi điện đến cửa hàng đặt mua 1 chiếc điện thoại. 

Khoảng vài ngày sau, bạn được nhân viên gọi lại hỏi về trải nghiệm bạn dùng chiếc điện thoại. 

Sau đó, điện thoại phát sinh vấn đề bạn gọi lại và nhân viên biết chính xác tên bạn và sản 

phẩm mà bạn đang dùng. Sau khi mua hàng, thay vì đến trung tâm bảo hành với số lượng 

thưa thớt trong 1 thành phố, bạn có thể thực hiện bảo hành tại bất kỳ cửa hàng nào trong 

chuỗi của MWG. Cung cấp trải nghiệm từ lúc mua hàng đến lúc bảo hành, trong đó khách 

hàng luôn được thoải mái là cách mà MWG tạo ra sự khác biệt.  



 

  

         Thứ hai, áp dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp với toàn công ty. MWG xây dựng hệ 

thống quản trị ngay ngày đầu thành lập năm 2004. Trong đó, phần mềm quản lý doanh nghiệp 

(ERP) được MWG áp dụng từ rất sớm nếu nhìn sang công ty khác là Đá quý Phú Nhuận mới 

áp dụng phần mềm này từ năm 2019. Áp dụng ERP giúp giảm thiểu nhân sự vận hành, quản 

lý hồ sơ trong khi vẫn bảo đảm tính chính xác của quá trình. Chủ tịch Nguyễn Đức Tài có lần 

đã chia sẻ rằng để tính lương cho hơn 31,000 người chỉ cần 2 nhân viên, điều mà số ít công ty 

làm được. MWG cũng là 1 trong 3 công ty đầu tiên áp dụng hóa đơn điện tử tại Việt Nam.  

 Thứ ba, cơ chế thưởng phạt rõ ràng và đối đãi với nhân tài là điểm mạnh của MWG. 

MWG hiện đang có 156,000 nhân viên tính đến giữa năm 2020, việc quản lý nhân viên như 

nào để từng này con người cùng hướng về một phía là bài toán khó với doanh nghiệp. Với 

MWG lời giải là “thưởng, phạt phân minh” và “yêu thương”. Lương thưởng với nhân viên 

được đánh giá chỉ trên năng lực và kết quả mà nhân viên đó thể hiện. Chính sách thưởng cổ 

phiếu cũng là một công cụ giữ chân người tài và tạo sự gắn bó giữa công ty và nhân viên. 

Với những lợi thế cạnh tranh hiếm có, chúng tôi tin rằng khi dịch bệnh qua đi MWG 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. 

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. 

 


