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Ghi nhận từ một chuyến tham quan thực tế cửa hàng trang sức 

PNJ và suy ngẫm về ảnh hưởng của lượng mưa đến các cổ phiếu 

thủy điện  

PNJ: ĐẾN LÚC TĂNG HIỆU QUẢ TỪ NHỮNG TÀI SẢN SẴN CÓ  

Trong chuyến đi đến Crescent Mall ở Quận 7, Tp. HCM, tôi đã có cơ 
hội thăm gian hàng của PNJ ở tầng trệt với cả nhãn hàng truyền thống 
PNJ Gold và thương hiệu PNJ Silver. Đây là lần đầu tôi được trải 
nghiệm với thương hiệu bạc trang sức của PNJ, và thật sự tôi đã cảm 
thấy bất ngờ với cách mà những nhà quản lý của PNJ đang làm để 
nâng cao hiệu quả kinh tế của cửa hàng, bao gồm cả việc để tâm đến 
cải tiến những chi tiết rất nhỏ. 

Dưới đây là một số điểm gây ấn tượng của mô hình SIM (Store in mall) 
của PNJ Silver:  

 Định vị thương hiệu: Toàn bộ thiết kế và xây dựng thương hiệu 
đều đặc biệt nhắm đến nhóm các cô gái trẻ ở thành phố: tông màu 
hồng tím tượng trưng cho sự giao thoa giữa tuổi teen và sự trưởng 
thành. Hình tượng khinh khí cầu gợi liên tưởng đến sở thích đi du 
lịch đến những vùng đất xa xôi, và “Wanderlust” – Chủ nghĩa xê 
dịch” của giới trẻ ngày nay – tất cả đều tương phản với nhận diện 
thương hiệu của các mô hình bán lẻ trang sức truyền thống (gồm 
cả các cửa hàng PNJ Gold đặt ngay cạnh PNJ Silver). Ý tưởng 
này nhằm kết nối với “khát vọng” của tuổi trẻ, của một xã hội với 
cơ cấu dân số trẻ hơn và cởi mở hơn. Giá bán cũng khá hợp lý 
với các sản phẩm được thiết kế tốt và tinh xảo với mức giá trung 
bình 500.000-700.000 đồng/sp. 

 

Hình 1: Phong cách PNJ Silver - Trẻ trung và khát vọng 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 
  
 Những chiến lược tinh tế để thu hút khách hàng: Một bể cá có 

vẻ như là một vật trang trí lạ lùng trong một cửa hàng trang sức. 
Tuy nhiên nó lại đặc biệt hiệu quả trọng việc thu hút sự chú ý của 
những đứa trẻ, và đương nhiên là kéo theo những người mẹ của 
chúng. Mặc dù có vẻ các cô gái trẻ và độc thân mới là khách hàng 
mục tiêu của PNJ Silver, điều này cũng không ngăn cản sức hút 
của nhãn hàng này với những người mẹ trẻ – với những nhớ 

Ngày 08/10/2018 

Anirban Lahiri 

Anirban.lahiri@vndirect.com.vn 
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nhung và hoài niệm về những ngày tháng thanh xuân tự do. Đây 
có vẻ như là một chiến lược khá khôn ngoan để mở rộng nhận 
diện thương hiệu và tăng trưởng lưu lượng khách hàng. Điều này 
đã thực sự diễn ra trước mắt tôi: hai đứa trẻ bị thu hút bởi bể cá 
đầy màu sắc; người mẹ trẻ không có lựa chọn nào khác ngoài việc 
ngó qua các kệ hàng trang sức của PNJ, sau khi tất cả những nỗ 
lực để kéo những đứa trẻ khỏi bể cá đều vô vọng. Người bố ban 
đầu đứng đó bồn chồn với chiếc điện thoại của mình, và nhận ra 
mình phải làm gì, anh ta tiến đến với người vợ của mình khi cô 
thăm thú các kệ trang sức của PNJ.  

Một trạm sạc pin và một chỗ ngồi nhỏ cũng hàm chứa tư duy đầy 
sáng tạo – với thời lượng pin điện thoại ngày càng không đáp ứng 
được nhu cầu (đặc biệt với giới trẻ thường xuyên dán mắt vào 
điện thoại thông minh), một trạm sạc điện thoại miễn phí có thể là 
thỏi nam châm tuyệt vời. Trong khi điện thoại của bạn đang sạc, 
bạn sẽ bị trói chân một cách vô hình với chiếc điện thoại của mình. 
Và khi đó, những kệ trang sức ở ngay gần khách hàng sẽ là lựa 
chọn giết thời gian, kéo theo đó là những đơn hàng tiềm năng cho 
PNJ.  

 
Hình 2: Thu hút khách hàng: làm thế nào để câu được cá với mồi câu nhỏ (đầy màu sắc)  

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Hình 3: Trạm sạc nhỏ nhưng có võ 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

 Dịch vụ khách hàng: Số điện thoại dịch vụ khách hàng xuất hiện 
trên quầy hàng một cách rõ ràng, tự nhiên và thân thiện chứ không 
cứng nhắc.  
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Hình 4: Dịch vụ khách hàng được xem như ưu tiên hàng đầu 

 
Nguồn: VNDIRECT 

Vậy liệu có phải tôi đang nói quá nhiều đến khám phá mới về thiết 
kế cửa hàng của PNJ?  

PNJ đã trải qua giai đoạn tăng trưởng rực rỡ nhờ vào chiến lược mở 
rộng hệ thống bán lẻ mạnh mẽ - chiến lược đã giúp PNJ phát triển cả 
về chiều rộng lẫn chiều sâu. Doanh thu tăng trưởng mạnh theo số cửa 
hàng và biên lợi nhuận cũng được nới rộng nhờ đóng góp nhiều hơn 
của mảng kinh doanh vàng bán lẻ so với các sản phẩm có biên thấp 
như bán buôn và vàng miếng.  

Nhưng tốc độ mở cửa hàng này liệu có được duy trì? Để trả lời câu 
hỏi đó, tôi so sánh PNJ với doanh nghiệp trang sức hàng đầu của 
Hong Kong – Chow Tai Fook (CTF). Kết quả có thể được tìm thấy ở 
dưới đây, và một số phát hiện chính là:  

 

Nguồn: VNDIRECT, PNJ, CTF 

 Mức độ thâm nhập số cửa hàng của PNJ (dựa trên tổng quy mô 
dân số) tỏ ra khá cao, nếu so sánh với CTF. Tôi biết rằng sự bùng 
nổ thương mại điện tử ở Trung Quốc tạo nên bước nhảy vọt của 
bán lẻ 4.0 so với mô hình bán lẻ truyền thống, nhưng dù vậy trang 
sức đắt tiền dù sao vẫn không phải là món hàng dễ dàng mua bán 
trực tuyến. Và khi tính đến mức thu nhập bình quân của Trung 
Quốc cao hơn rất nhiều so với Việt Nam, sự chênh lệch trong tỷ 
lệ bao phủ của hệ thống bán lẻ của PNJ còn gây nên sự chú ý 
hơn.  

 Doanh thu bình quân trên mỗi cửa hàng của PNJ chỉ bằng phân 
nửa của CTF (lưu ý rằng chúng tôi không có dữ liệu cụ thể về diện 
tích trung bình của cửa hàng nhưng tôi cho rằng sẽ có sự khác 
biệt lớn); và bạn có thể cho rằng thu nhập bình quân thấp hơn của 
người Việt Nam so với Trung Quốc khiến giá trị đơn hàng bình 
quân của PNJ thấp hơn so với của CTF. Nhưng một luận điểm 

Đơn vị (Triệu USD) PNJ

Tổng Trung Quốc

Hong Kong, 

Macau và 

KV khác 

Vàng và bạc trang 

sức

Vàng trang 

sức 

Tổng doanh thu 7.572              4.711           2.861          487                         477              

Doanh thu bán lẻ 6.235              3.594           2.641          251                         

trong đó -                 -              

Cửa hàng vật lý 5.952              3.332           2.620          không công bố 

E-Commerce 83                  82               2                không công bố 

Bán buôn 1.337              1.116           220             131                         

Vàng miếng 89                           

Bạc 10                           

Khác 6                             

Doanh thu trên mỗi cửa hàng 2,92            28,72          0,87                        1,50             

Số cửa hàng 2.585              2.449           136             300                         240              

Quy mô thị trường (Triệu người) 1.370              1.339           31              95                           95

Mức độ thâm nhập (Số cửa hàng/triệu người) 1,9                 1,8              4,4             3,2                          2,5               

Thị phần trên tổng thị trường 

bán lẻ trang sức
4,2% 6,5%

Định giá 

Giá trị doanh nghiệp (triệu USD) 11.099            777                         777              

Vốn hóa thị trường (triệu USD) 10.336            736                         736              

Giá trị DN/Doanh thu (triệu USD) 1,47               1,60                        1,63             

Giá trị DN/Số cửa hàng (triệu USD) 4,29               2,59                        3,24             

Vốn hóa/Số cửa hàng (triệu USD) 4,00               2,45                        3,07             

CTF
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khác là PNJ có thể học hỏi vài điều từ CTF để có thể tăng doanh 
thu bình quân cửa hàng, cải thiện hệ thống cung ứng, thúc đẩy 
bán hàng và vị trí mở cửa hàng. 

Tất cả những điều đó có nghĩa gì? Với tôi, rõ ràng bức tranh tăng 
trưởng trong tương lai của PNJ sẽ là tăng doanh thu của từng 
cửa hàng thay vì tiếp tục mở rộng số cửa hàng.  

Chúng tôi vẫn ưa thích PNJ nhưng sẽ tập trung quan sát chỉ báo doanh 
thu trên mỗi cửa hàng. Ngoài ra, nếu tốc độ mở cửa hàng quá nhanh 
tiếp tục được duy trì có thể ảnh hưởng đến tính hiệu quả trên mỗi cửa 
hàng.  

Hình 5: Tốc độ mở cửa hàng của PNJ: bữa tiệc không thể kéo dài mãi 

 
   Nguồn: PNJ, VNDIRECT tổng hợp  

THỦY ĐIỆN: KỲ VỌNG MỘT NĂM THUẬN LỢI  

Nếu như bạn giống tôi, thường xuyên gặp những cơn mưa bất chợt ở 
Sài Gòn (mà không có ô/áo mưa) vào thời điểm này trong năm, chỉ có 
một cách để học yêu (hay bớt ghét) những cơn mưa này. Đó là nghĩ 
đến những nhà máy thủy điện.  

Với tình trạng thiếu điện cao điểm đang diễn ra trên khắp đất nước mà 
chưa có sự bù đắp nguồn cung tương xứng, đây là thời điểm thích 
hợp để nhìn vào các doanh nghiệp phát điện.  

Sau khi trải qua cơn mưa chiều nay, tôi cảm thấy tháng 9 năm nay 
đặc biệt ẩm ướt so với mọi năm. Một số dữ liệu đã khẳng định cảm 
nhận của tôi là chính xác. Nhìn vào biểu đồ dưới đây và bạn có thể 
thấy rõ ràng rằng các nhà máy thủy điện nhiều khả năng sẽ có được 
lượng nước lớn trong nửa cuối năm 2018 và bước vào mùa khô với 
hồ chứa đầy ắp nước.  

Tuy nhiên cho đến nay, dường như giá của các cổ phiếu thủy điện vẫn 
chưa phản ánh triển vọng này.  

Hình 6: Lượng mưa bình quân qua các tháng (mm) (2014-
2018) 

 Hình 7: Diễn biến giá cổ phiếu thủy điện từ đầu năm 2018 
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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. 

 

   

Anirban Lahiri – Giám đốc Phân tích 

Email: anirban.lahiri@vndirect.com.vn  
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