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GÓC NHÌN – THÔNG ĐIỆP PHÍA SAU CHIẾN LƯỢC QUẢNG CÁO GẦN ĐÂY 
CỦA HPG, SAB VÀ VJC  

 
 
 

 
 

 
 

Vài nhận định về những thông điệp đằng sau việc mở rộng kênh 

quảng cáo của HPG, hai thái cực trong chiến lược truyền thông 

của SAB và cách thức kiểm soát thiệt hại truyền thông của VJC.   

Tập đoàn Hòa Phát: Việc đẩy mạnh quảng cáo là dấu hiệu cho 
những khó khăn hay là một chiến dịch đột phá?  

Trên đường đi ăn trưa, một quảng cáo trên màn hình trong thang máy 
ở Vincom Đồng Khởi đã thu hút sự chú ý của tôi (mặc dù thông thường 
tôi rất hiếm khi quan tâm đến các quảng cáo này). Màn hình xuất hiện 
hình ảnh một nhà máy sản xuất thép mới với một công nhân trong bộ 
đồ bảo hộ lao động đang điều khiển cần cẩu có treo nhiều thanh thép 
lớn. Mới nhìn ban đầu, quảng cáo thang máy trong những tòa nhà văn 
phòng ở Quận 1 có vẻ như là vị trí thích hợp hơn cho những doanh 
nghiệp tiêu dùng hay bán lẻ để quảng bá sản phẩm thay vì một doanh 
nghiệp sản xuất công nghiệp nặng. Tuy nhiên, cũng cần nhắc đến việc 
tôi thường xuyên nghe thấy những cuộc nói chuyện trong thang máy 
giữa các kiến trúc sư về quy hoạch dự án, sơ đồ tổng thể và các mô 
hình quản lý thông tin xây dựng (BIM) - Vincom Đồng Khởi cũng là nơi 
đặt văn phòng của nhiều nhà thầu xây dựng. Vì vậy, có thể thấy chiến 
lược quảng cáo của HPG cũng có những logic riêng của mình.  

Nhưng nếu bạn cho rằng việc “đẩy mạnh quảng cáo” là chỉ báo cho 
những khó khăn của doanh nghiệp, tôi cho rằng chúng ta nên nhìn 
vào mặt sáng của vấn đề. Để chuẩn bị cho việc tung ra thị trường khối 
lượng lớn thép dài, có vẻ như HPG đang thực hiện chiến dịch truyền 
thông “tạo cú hích” với mục tiêu đưa sản phẩm của họ trở thành 
thương hiệu quốc dân, tiếp cận với những chủ thầu nhỏ, nhà thầu phụ 
hay thậm chí là chủ những căn hộ nhỏ. Điều này phù hợp với chiến 
lược đưa ra trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây về việc ưu tiên thị 
phần sau đó mới đến lợi nhuận (tất nhiên không phải là điều mà nhà 
đầu tư muốn nghe, nhưng đây là một ngành mang tính chu kỳ và quy 
mô thị phần đóng vai trò tối thượng).  

Giá cổ phiếu HPG giảm mạnh gần đây do những lo ngại về tăng 
trưởng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc sẽ tác động đến giá thép. 
Tuy nhiên, như tôi đã đề cập trong một báo cáo vào cuối năm ngoái, 
giá thép Trung Quốc có thể sẽ tăng nhẹ trong năm nay – tôi đã dự báo 
rằng đợt mở rộng tài khóa mới của Trung Quốc là không thể tránh khỏi 
và sẽ tập trung vào đầu tư cơ sở hạ tầng thay vì cắt giảm tỷ lệ dự trữ 
bắt buộc trong hệ thống ngân hàng. Vế đầu đã thành hiện thực nhưng 
vế sau thì không – tuần trước Trung Quốc vừa công bố về việc tiếp 
tục cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc thêm 100 điểm cơ bản lần đầu tiên 
trong năm 2019 và lần thứ 5 liên tiếp trong vòng một năm. Tuy nhiên, 
nếu doanh số iPhone của Apple tại Trung Quốc là chỉ báo quan trọng 
cho sức khỏe thực của nền kinh tế thì thông báo gần đây của Apple 
về sự sụt giảm doanh số bán hàng tại Trung Quốc là bằng chứng cho 
thấy biện pháp cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc không thật sự hiệu quả. 
Vì vậy tôi vẫn cho rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục chi tiêu mạnh vào cơ 
sở hạ tầng. Trong bối cảnh những thông tin tiêu cực về nền kinh tế 
Trung Quốc đã thể hiện vào diễn biến giá thép vừa qua, chỉ cần một 
sự tăng trưởng nhẹ trong ngành xây dựng của Trung Quốc có thể sẽ 
hỗ trợ giá thép. 

 

 

Ngày 10/01/2018 

Anirban Lahiri 

Anirban.lahiri@vndirect.com.vn  
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Hình 1: P/E của HPG và giá thép Trung Quốc  Hình 2: EV/Công suất của HPG và các đối thủ cùng ngành 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT     Nguồn: VNDIRECT 

 

Sabeco: Tại sao thương hiệu này vắng bóng tại những màn hình 
quảng cáo?  

Trở lại với câu chuyện ban đầu – màn hình quảng cáo trong thang 
máy tại Vincom. Màn hình của Chichilon Media sẽ là một nơi thích hợp 
hơn cho một hãng bia để tiếp cận với đối tượng người đi làm trẻ tuổi 
và hiện đại thay vì một doanh nghiệp sản xuất thép muốn truyền thông 
về những cải tiến sản phẩm mới nhất. Tuy nhiên, việc hình ảnh của 
SAB không xuất hiện trong quảng cáo ở các vị trí bắt mắt thế này cho 
thấy dấu hiệu về việc cắt giảm chi tiêu sóng quảng cáo trong những 
tháng gần đây. Doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng doanh số ở mức 
thấp 7,8% trong 9T2018. Các chuyên viên phân tích ngành hàng tiêu 
dùng của chúng tôi cho rằng điều này là do việc mở rộng công suất bị 
hạn chế do phải trì hoãn xây dựng hai nhà máy mới trong quá trình tái 
cấu trúc của ThaiBev (xem báo cáo gần đây nhất của chúng tôi về 
SAB tại đây) và cũng cần lưu ý rằng ảnh hưởng từ doanh thu tăng 
chậm lại và biên LNG sụt giảm gần đây do giá lúa mạch và giá nhôm 
tăng đối với biên lợi nhuận ròng đã được phần nào bù đắp bởi sự cắt 
giảm mạnh chi phí quảng cáo đến 29,6%. Tuy nhiên, SAB vẫn cho 
thấy một số dấu hiệu của việc đẩy mạnh quảng cáo trở lại thông qua 
quảng cáo trên sóng truyền hình trong trận chung kết AFF gần đây 
(Việt Nam giành chiến thắng!) và việc tham gia tài trợ cho CLB 
Leicester City của Giải Ngoại hạng Anh (giúp cho logo của Sabeco 
xuất hiện trên áo đấu của CLB này). 

Chiến lược quảng cáo dường như khó hiểu gần đây cho tôi thấy hai 
điều:  

 ThaiBev có thể đang tìm cách đẩy mạnh thương hiệu bia của mình 
thông qua mạng lưới phân phối của SAB tại Việt Nam, dẫn đến 
việc trì hoãn mở rộng công suất và cắt giảm đáng kể quảng cáo 
cũng như độ phủ thương hiệu của một số nhãn hàng chính như 
bia 333 và Saigon Lager. Bia Chang, thương hiệu nổi tiếng của 
ThaiBev, có lẽ sẽ không phải là lựa chọn phù hợp để đưa về Việt 
Nam bởi sản phẩm này cùng phân khúc bia trung cao cấp với 
thương hiệu Saigon Special trên thị trường; chắc hẳn ThaiBev 
không muốn xảy ra tình trạng tự cạnh tranh giữa các sản phẩm 
của mình. Nhưng chắc chắn sẽ có những giải pháp cho điều 
này. Có khả năng sẽ có một chiến dịch marketing mạnh của 
ThaiBev vào một thời điểm nào đó trong năm 2019, thúc đẩy trở 
lại tăng trưởng doanh thu của SAB (mặc dù các chỉ số hiệu quả 
có thể kém tích cực đi nếu việc này liên quan đến việc phân phối 
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các sản phẩm từ các nhà máy của ThaiBev; bia Chang vốn vẫn 
chưa được sản xuất tại Việt Nam). 

 Vì mức độ cuồng nhiệt của fan bóng đá tại Việt Nam đối với giải 
ngoại hạng Anh chưa bằng được so với Thái Lan, tôi ngờ rằng 
ThaiBev đang nhắm đến mục tiêu xuất khẩu bia của SAB sang 
các thị trường nước ngoài như Thái Lan và các nước khác trong 
mạng lưới phân phối toàn cầu của cả ThaiBev và Sabeco. Điều 
này có thể giúp SAB ghi nhận nguồn doanh thu mới trong khi thị 
trường bia Việt Nam có vẻ đã tăng trưởng chậm lại – Việt Nam 
hiện có lượng tiêu thụ bia trên đầu người cao thứ 3 tại châu Á mặc 
dù thu nhập bình quân đầu người xếp ở nhóm dưới. Vì bia đã thay 
thế cho trà đá vốn khá phổ biến tại nhiều quán ăn dọc đường, bạn 
có thể sẽ nghi ngờ liệu bia có còn dư địa để duy trì tốc độ tăng 
trưởng cao.   

Mặc dù không nên kỳ vọng có đột phá lớn trong năm 2019 nhưng SAB 
vẫn là cổ phiếu nên được chú ý. Định giá cổ phiếu không hấp dẫn ở 
mức cao hơn 29% so với trung bình ngành nhưng tỷ lệ sinh lời lại rất 
ấn tượng (tỷ lệ ROA ở mức 21% so với trung bình ngành 6%). 

 

Vietjet: Dư địa nào để “cất cánh”? 

Trong một thời gian dài, tôi đã cảnh báo về tính không bền vững của 
VJC khi tập trung vào mở rộng nhanh chóng. Một hãng hàng không từ 
chỗ không tên tuổi đã vươn lên chiếm gần một nửa thị phần tại Việt 
Nam (cao hơn nhiều so với HVN) nhưng điều này đã được thúc đẩy 
một phần không nhỏ bởi các thủ thuật kế toán để làm tăng lợi nhuận 
thông qua nghiệp vụ bán và cho thuê lại (chiếm đến một nửa lợi nhuận 
gộp trong những năm gần đây), mặc dù theo Chuẩn mực Kế toán Việt 
Nam thì các khoản này cũng có thể được ghi nhận thành khoản mục 
ngoài bảng cân đối kế toán. Đối với tôi, điều này tương đương với việc 
vay mượn từ tương lai và rất nguy hiểm đối với một doanh nghiệp vừa 
mới niêm yết trong khi đang có kế hoạch ESOP để mở rộng đội bay 
nhằm đẩy mạnh tăng trưởng lợi nhuận thông qua khoản lãi từ bán và 
cho thuê lại máy bay bất chấp tình trạng dư thừa công suất (dẫn đến 
tỷ lệ lấp đầy giảm và tỷ lệ khai thác đội bay giảm). Ngoài ra, sự tăng 
trưởng thần tốc này cũng đi kèm với rủi ro hoạt động lỗi và quá tải cơ 
sở hạ tầng – điều này càng quan trọng với các hãng hàng không khi 
có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với việc tạm ngừng 
hoạt động của các start-up truyền thông xã hội hay thương mại điện 
tử. Nếu ngay cả một hãng hàng không giá rẻ dày dạn kinh nghiệm như 
Air Asia cũng có khả năng gặp phải sự cố máy bay sau nhiều năm 
hoạt động (Air Asia Indonesia) thì một doanh nghiệp tương đối mới 
chắc chắn không tránh được những rủi ro về độ an toàn. 

Ngay sau khi máy bay VJC xảy ra sự cố rơi bánh trong lúc hạ cánh tại 
Buôn Mê Thuột khoảng 1 tháng trước đây, một chuyến bay khác của 
VJC hạ cánh nhầm đường bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam 
Ranh, sau khi cất cánh ít phút mới phát hiện lỗi kỹ thuật và buộc phải 
quay trở lại. Đây là vụ việc gần nhất trong chuỗi sự cố về an toàn của 
VJC, khiến các nhà chức trách của Việt Nam quyết định dừng tăng 
chuyến bay và đưa Vietjet vào diện giám sát đặc biệt tại 4 sân bay Nội 
Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh. Điều này chắc chắn sẽ 
ảnh hưởng đến lợi nhuận từ nghiệp vụ bán và cho thuê lại máy bay 
nhưng thậm chí còn tác động tiêu cực hơn đến hình ảnh thương hiệu 
của VJC.  

Tuần trước, tôi bay từ Kuala Lumpur đến Sài Gòn trên máy bay của 
Air Asia và cho dù trải nghiệm này cũng không dễ chịu cho lắm, tôi 
vẫn thấy thực sự khó hiểu khi nhìn vào hàng máy bay Air Asia xếp dài 
trên đường băng, rằng VJC với quy mô nhỏ hơn hẳn nhưng lại có vốn 
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hóa thị trường cao hơn 13% so với gã khổng lồ của khu vực (dù cho 
Air Asia cũng không sử dụng đội bay hiệu quả cho lắm). Đặc biệt, khi 
gã khổng lồ này cũng đang nhăm nhe miếng bánh Việt Nam thông qua 
liên doanh với Tập đoàn Thiên Minh, quãng thời gian tăng trưởng vượt 
trội của VJC có thể sẽ không còn nữa. 

Một điều thú vị là khi tôi đang hoàn thiện báo cáo này, một quảng cáo 
trên Youtube thu hút sự chú ý của tôi với giai điệu trẻ trung và lời nhạc 
về việc ăn kim chi ở Seoul và ăn mì Ramen ở Nhật – đúng, đây chính 
là quảng cáo mới tung ra của Vietjet.  
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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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