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ĐIỂM NHẤN TRONG TUẦN: 
NGÀNH Ô TÔ VIỆT NAM - XUẤT HIỆN DẤU HIỆU PHỤC HỒI?  

Kèm theo nhận định về thị trường taxi  

 
 

 
 

 

 
 

Vào thời điểm cuối năm ngoái, chúng tôi đưa ngành ô tô vào danh 
sách theo dõi dựa trên dự báo về sự phục hồi sau một năm 2017 
đầy khó khăn. Lập luận của chúng tôi rất đơn giản:  

 Phương tiện đi lại chủ yếu ở Việt Nam vẫn chủ yếu là xe máy, và 
quan điểm chủ đạo vẫn là ưa thích sử dụng phương tiện cá nhân 
thay vì hệ thống giao thông công cộng, trong bối cảnh cộng đồng 
đang khá quan tâm đến các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và 
Tp. Hồ Chí Minh.  

 Ô tô là sản phẩm mang tính biểu tượng tại các nước đang phát 
triển; và với vị thế là một trong những quốc gia có mức tăng thu 
nhập nhanh nhất thế giới, Việt Nam sẽ sớm được thấy mức tăng 
trưởng số lượng xe tương xứng. 

 Doanh số bán xe nghèo nàn trong năm 2017 đơn thuần đến từ 
việc các hãng xe trì hoãn gia tăng nguồn cung trong bối cảnh chờ 
đợi thuế nhập khẩu xe ô tô từ các nước ASEAN giảm về 0% theo 
các thỏa thuận thương mại đã ký kết.  

 Sự cạnh tranh tiếp diễn giữa những gã khổng lồ taxi công nghệ 
Uber và Grab tiếp tục thúc đẩy nhu cầu mua xe hơi để cho thuê, 
với thực tế là nhiều người có tiền nhàn rỗi đã và đang mua xe hơi 
và cho thuê lại để hưởng lợi từ xu hướng này. Chiến lược tuyển 
dụng tài xế mạnh bạo của Uber và Grab đã khiến thị trường taxi 
công nghệ trở thành sân chơi của những người sở hữu tài sản, 
ngay cả khi cả 2 công ty này đều đã cố gắng cạnh tranh giảm giá 
cho hành khách (một sự ngạc nhiên đối với tôi là lý do tại sao 
Uber đã buông súng, bán lại mảng kinh doanh tại Việt Nam cho 
chính đối thủ của mình).  

Chúng tôi đã khá thất vọng khi doanh số bán xe tiếp tục sụt giảm 
trong giai đoạn đầu năm. Uber đã rút khỏi thị trường và các nhà 
chính sách đã đưa ra một loạt các rào cản phi thuế quan (Nghị định 
116) để phần nào hạn chế việc nhập khẩu xe nguyên chiếc, trong nỗ 
lực thúc đẩy ngành lắp ráp trong nước và giảm bớt áp lực lên hệ thống 
giao thông vốn đã quá tải ở Sài Gòn và Hà Nội. Tổng doanh số bán 
xe tiếp tục sụt giảm trong 7 tháng đầu năm nay khi các nhà phân phối, 
nhập khẩu vật lộn để đáp ứng các thủ tục, giấy tờ theo quy định mới 
để nhập khẩu xe nguyên chiếc. Các đơn vị lắp ráp ô tô trong nước đã 
nhanh chóng lắp đầy khoảng trống, với doanh số ấn tượng của phân 
khúc ô tô lắp ráp trong nước. 

Hình 1: Doanh số xe tiêu thụ tại Việt Nam (chiếc) 

 

   Nguồn: VAMA 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
116.541

173.040

228.964

194.960

124.771
41.269

71.874 75.463 77.790

23.765

157.810

244.914

304.427

272.750

148.536

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2014 2015 2016 2017 7 tháng 2018

Xe lắp ráp Xe nhập khẩu nguyên chiếc Tổng doanh số 

Ngày 24/08/2018 

Anirban Lahiri 

Anirban.ahiri@vndirect.com.vn 

 

file:///D:/TUAN/EFA/New/www.vndirect.com.vn
mailto:Anirban.ahiri@vndirect.com.vn


 

 
 

 

 

Báo cáo Chuyên đề 
 

www.vndirect.com.vn  2 

IN ALLIANCE WITH 

Đến tận tháng trước, tôi đã tự vấn về việc phải chăng bản thân đã quá 
lạc quan về triển vọng phục hồi của ngành ô tô, và bắt đầu kỳ vọng về 
viễn cảnh ít tắc đường hơn trong 6 tháng cuối năm so với những gì tôi 
đã kỳ vọng. Chưa bao giờ việc dự báo của mình bị chứng minh là sai 
lầm lại dễ chịu đến vậy, phần nào giống như việc thưởng thức một 
thanh Chocolate Thụy Sĩ đen.  

Nhưng một bài báo tôi đọc được gần đây dường như đang hé 
mở phần nào về viễn cảnh phục hồi của doanh số bán xe nội địa. 
Số liệu tháng 6 cho thấy mức tăng trưởng 45,6% trong sản lượng và 
21,4% giá trị so với tháng 5, điều mà không thể chỉ giải thích đơn thuần 
do yếu tố mùa vụ. Và với việc các đơn vị nhập khẩu phân phối nguyên 
chiếc cuối cùng cũng đã hoàn tất thủ tục để nhập khẩu ô tô, có thể dự 
báo nhu cầu đối với xe nhập khẩu vốn bị dồn nén trong suốt thời gian 
qua sẽ được giải phóng trong thời điểm cuối năm nay và năm 2019. 
Tôi đã rất muốn đo lường độ nhạy của doanh số xe ô tô với lãi suất 
tiết kiệm, không may là số liệu về dư nợ cho vay mua ô tô không được 
công bố bởi các ngân hàng lẫn các hiệp hội trong ngành. Khi mà người 
Việt Nam vẫn đang phụ thuộc khá nhiều vào xe máy (phương tiện hiệu 
quả nhất để di chuyển trong bối cảnh có nhiều tuyến đường nhỏ tại 
các thành phố lớn, vốn được xây dựng và quy hoạch từ rất lâu), ô tô 
được xem là một tài sản có giá trị hơn nhiều đối với người dân tại Việt 
Nam so với các nước đang phát triển, là thứ hàng hóa thường chỉ có 
thể được sở hữu bởi bộ phận dân cứ có thu nhập trên mức khá. Do 
đó, với quan điểm xem ô tô là 1 hàng hóa xa xỉ, nó sẽ ít chịu rủi ro trực 
tiếp liên quan đến lãi suất và tín dụng hơn nhiều so với xe máy. Rủi ro 
gián tiếp khi lãi suất tăng lên có thể khiến các khoản trả góp mua 
nhà/căn hộ trở nên đắt đỏ hơn, bào mòn đi phần thu nhập dư dả dành 
cho các khoản chi tiêu lớn, về lý thuyết hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng 
tôi cho rằng những gia đình vẫn đang phải vay thế chấp để mua nhà 
thường ít có nhu cầu mua sắm những tài sản xa xỉ như chiếc xe 4 
bánh (và ngược lại), đặc biệt là những chiếc SUV đắt tiền đang dần 
chiếm lĩnh đường phố. Cũng có thể nhận thấy sự hồi phục ở doanh 
số dòng xe nhỏ và hợp túi tiền, vốn phù hợp với những người mua có 
thu nhập vừa phải, nhưng tôi cũng không trông chờ rằng phân khúc 
này phụ thuộc nhiều vào các khoản vay thế chấp mua ô tô.  

Hình 2: Mô hình tháp nhu cầu của Maslow 

 
   Nguồn: VNDIRECT, Maslow 
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Hình 3: Tăng trưởng lợi nhuận (Lũy kế 12 tháng) giai đoạn 
Q4/2014-Q2/2018 

 Hình 4: Biên LNST theo quý của các cổ phiếu ngành ô tô  

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT     Nguồn: FiinPro 

Có thể các yếu tố mang tính chu kỳ kinh tế đang không thật sự ủng hộ 
triển vọng ngành, biểu đồ dưới đây sẽ đưa ra luận điểm thuyết phục 
hơn về tiềm năng dài hạn của các nhà phân phối và lắp ráp ô tô trong 
nước. Một số người có thể đã nhìn ra và nghĩ rằng chúng ta nên bắt 
đầu sản xuất những chiếc xe mang thương hiệu riêng của mình, không 
chỉ đơn thuần là nhập khẩu hay thậm chí là lắp ráp. Nhưng bài học 
của Elon Musk với Tesla có thể là một lời cảnh báo về việc không nên 
đánh giá thấp những khó khăn để gây dựng một công ty sản xuất ô tô.  

 

 

Hình 5: Mức độ thâm nhập của ô tô trên quy mô dân số của một số nước  

 
*Kích thước của hình tròn thể hiện quy mô dân số   

  Nguồn: OICA, VAMA, World bank 

Chúng tôi chưa chính thức đưa ra khuyến nghị đối với ngành ô 
tô, nhưng có thể gợi ý những cái tên đáng chú ý đối với ngành ô 
tô là SVC (phân phối xe Toyota, Ford, Hyundai, Chevrolet và các dòng 
xe khác), CTF (phân phối dòng xe Ford), PTB (phân phối xe Toyota) 
và PAC (pin xe hơi).  
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Hình 6: Một số doanh nghiệp phân phối chính ở Việt Nam  

 
   Nguồn: VNDIRECT, dữ liệu công ty 

 

Nói về ô tô, chúng ta có thể có một sự liên hệ: Vinasun (VNS) có 
thể quay trở lại từ vực sâu  

Sự gia nhập của những ông lớn taxi công nghệ Uber và Grab đã từng 
được xem là hồi chuông báo tử cho các hãng taxi truyền thống. 
Vinasun đã chứng kiến sự trượt dài trong kết quả kinh doanh và ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến khả năng duy trì đội xe. Sự ra đi của Uber 
để lại Grab nắm vị thế gần như độc tôn trên thị trường taxi Việt Nam. 
Cuộc chạy đua gay gắt của Uber và Grab đã tạo lựa chọn về giá hấp 
dẫn đối với những hành khách thay vì bắt một chiếc taxi Vinasun hay 
Mai Linh – khiến những người tiêu dùng như tôi khó có thể thay đổi 
thói quen chuyển sang đi taxi công nghệ thay vì taxi truyền thống vốn 
được xem là yếu kém về cả chất lượng và dịch vụ.  

Với việc từ một cuộc chiến song mã thành cuộc chơi đơn mã, áp lực 
phải giảm giá cước đã không còn quá lớn đối với Grab. Điều này chắc 
chắn là một tin tốt cho các hãng taxi truyền thống như Vinasun khi 
mức chênh lệch về giá cước không còn quá lớn so với taxi công nghệ. 
Ngoài ra, sau những khó khăn để duy trì ổn định đội xe, Vinasun có 
thể nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản (tôi có thể chứng thực, rằng 
hiện tại sẽ khó khăn hơn nhiều để gọi một chuyến taxi truyền thống so 
với trước khi có Uber và Grab). Cổ phiếu dường như đã được thị 
trường đánh giá lại tuy nhiên có thông tin rằng một hãng xe công nghệ 
lớn khác của Indonesia là Go-jek đang chuẩn bị vào Việt Nam. Ban 
lãnh đạo của Vinasun có thể sẽ hy vọng rằng Go-jek sẽ chỉ tấn công 
vào mảng xe ôm công nghệ.  

Hình 7: Diễn biến giá VNS 

 
   Nguồn: Bloomberg 

 

Công ty Mô hình Chủng loại Hình thức phân phối Nhãn hiệu phân phối chính

Thaco
Lắp ráp và phân 

phối 

Xe con, xe tải và xe 

khách 

Nguyên chiếc và lắp 

ráp 
Mazda, Peugeot, Kia, Thaco (xe khách và xe tải)

SVC Phân phối Xe con
Nguyên chiếc và lắp 

ráp 

Hyundai, Toyota, Ford, Suzuki, Chevrolet, Misubishi, Fuso, Honda, Hino, 

Veam

HHS Phân phối Xe con Nguyên chiếc Dong Feng

HAX Phân phối Xe con
Nguyên chiếc và lắp 

ráp 
Mercedes-Benz

HTL Phân phối Xe khách và xe tải
Nguyên chiếc và lắp 

ráp 
Datano, Hino, Shinmaywa

TMT
Lắp ráp và phân 

phối 
Xe khách và xe tải

Nguyên chiếc và lắp 

ráp 
Tata, Sinotruk, Hyundai (xe tải)

CMC 
Lắp ráp và phân 

phối 
Xe công nghiệp Nguyên chiếc Komatsu, Hitachi

CTF Phân phối Xe khách 
Nguyên chiếc và lắp 

ráp 
Ford
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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. 
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