
Email: truong.nhamxuan@vndirect.com.vn

Cùng với xu hướng tăng trưởng mạnh của ngành chứng
khoán từ năm 2020 đến nay, HCM đã có kết quả kinh
doanh tăng trưởng rất tốt. Đóng góp chính cho kết quả
kinh doanh của Công ty là mảng cho vay, môi giới và tự
doanh.  

- Mảng môi giới: Trong những "nhịp sóng" sôi động
của thị trường chứng khoán, mảng môi giới của HCM có
tăng trưởng rất tốt về doanh thu và lợi nhuân. Cuối
tháng 9/2021, doanh thu từ nghiệp vụ môi giới CK đạt
1,024 tỷ, tăng 151.9% so với cuối năm 2020.
- Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ đạt 808 tỷ
đồng, tăng 125% svck và chiếm 34% tổng doanh thu
của HCM.
- Hoạt động đầu tư tự doanh ghi nhận lãi 1.463 tỷ và
lỗ  928 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm, do đó tổng
doanh thu ròng từ hoạt động này là 534 tỷ đồng, tăng
101% svck và đóng gốp 22% vào tổng doanh thu.
- Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 32 tỷ
đồng, tương đương cùng kỳ năm 2020. 

Hình 3: Cấu trúc Doanh thu 9T2021

 

99% tài sản của HCM là tài sản tài chính ngăn hạn với 18.694 tỷ
đồng. Trong đó, khoản chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản cho vay
9.608 tỷ đồng (51.36%), tiền và tương đương tiền 3.534 tỷ đồng
(18.9%), tài sản FVTPL (tài khoản tự doanh) 1.196 tỷ đồng
(6.39%). Các khoản cho vay là tài sản mà công ty cho khách
hàng vay margin hoặc ký quỹ và thu về lợi nhuận từ lãi suất
cho vay. Với lãi suất thường cao hơn khá nhiều so với lãi suất
ngân hàng (thường trên 10%) nên khoản cho vay càng cao thì
mang lại càng nhiều lợi nhuận cho công ty. Tuy nhiên, các công ty
chứng khoán chỉ được cho vay tối đa 200% vốn chủ sở hữu, tỷ lệ
này của HCM tính đến hết quý 3/2021 đã là 187.5%.

Có thể thấy, các tài sản chính của HCM đều nằm tại các mảng
kinh doanh chính mang lại doanh thu lớn cho công ty. Sự tăng
trưởng của vốn chủ sở hữu đều qua các quý giúp giá trị của công
ty tăng lên bền vững. Tính đến cuối tháng 10.2021, Vốn chủ sở
hữu của HCM đạt 5.123 tỷ.

Hình 3: Vốn chủ sở hữu của HCM (Đơn vị: Tỷ đồng)

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển vượt bậc trong
những năm gần đây, có thể thấy rõ qua số lượng công ty VN có
vốn hóa thị trường trên 1 tỷ USD đã tăng từ 10 công ty vào năm
2015 lên hơn 50 công ty hiện nay, và tổng giá trị vốn hóa TTCK(
bao gồm cổ phiếu và trái phiếu) tính đến cuối tháng 10/2021 đã
bằng 143% GDP, tăng gần 34% svck năm ngoái.

Tiềm năng tăng trưởng của ngành chứng khoán rất tươi
sáng và động lực sẽ đến từ  (1) Tỷ lệ dân số có tài khoản
chứng khoán mới chỉ ở mức thấp, khoảng 3-4% dân số. Thu nhập
tăng, xu hướng lãi suất giảm và ở mức thấp thúc đẩy người dân
tìm đến các kênh tài sản khác có tỷ suất sinh lời cao hơn; (2) Đầu
tư chứng khoán sẽ dễ dàng và tiện lợi hơn rất nhiều (mở tài
khoản online và eKYC là ví dụ); (3) Việc huy động và cho vay trên
kênh truyền thống qua ngân hàng thương mại sẽ dần dịch chuyển
qua kênh trên thị trường vốn như trái phiếu, cổ phiếu thúc đẩy
tăng trưởng của ngành và các công ty chứng khoán. Xu hướng
này có thể thấy qua tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường trái
phiếu doanh nghiệp (TPDN) từ năm 2018 đến nay. Tuy nhiên,
nếu so sánh quy mô  TPDN chiếm 5% GDP so với con số 20%
của một số nước trong khu vực, có thể thấy tiềm năng cho
thị trường vốn và công ty chứng khoán vô cùng lớn. 

Trong 10 tháng đầu năm 2021, ngành chứng khoán cũng được
hưởng lợi mạnh mẽ khi thị trường chứng khoán liên tục tạo ra
những kỷ lục mới về cả định lịch sử và thanh khoản đi kèm.
Thanh khoản hiện duy trì trung bình 725 triệu cổ phiếu/phiên với
giá trị giao dịch trung bình 21,014 tỷ VND/ngày.

Hình 1: Tình hình giao dịch thị trường trong 12 tháng
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Công ty cổ phần chứng khoán TP Hồ Chí  Minh (HCM) được
thành lập vào năm 2003 trên cơ sở hợp tác chiến lược và đầu tư
của Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP HCM và Tập đoàn Dragon
Capital. Nhiệm vụ chính của Công ty là cung cấp dịch vụ chứng
khoán bao gồm môi giới CK, các dịch vụ tài chính, lưu ký cho các
nhà đầu tư cá nhân, tổ chức; cung cấp các dịch vụ NH đầu tư bao
gồm vay nợ, vay vốn, góp vốn tư nhân, IPO, M&A, v.v...

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, HCM ghi nhận tổng doanh thu hoạt
động là 3,337 tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ năm 2020 và
thực hiện 90% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt
1,151 tỷ đồng, tăng 135% so với cùng kỳ năm 2020, thực hiện
96% kế hoạch cả năm 2021. Tổng tài sản (TTS) hiện nay của
HCM đạt gần 18.9 ngàn tỷ đồng, tăng 50% so với cuối năm 2020.

 

HCM là một trong những công ty chứng khoán chiếm thị phần
lớn và có nền tảng tài chính lành mạnh nhất tại Việt Nam. Động
lực tăng trưởng chính với HCM trong thời gian tới đến từ
việc doanh nghiệp tăng vốn hỗ trợ các hoạt động kinh doanh
khi thị trường chứng khoán đang có giai đoạn tăng trưởng
ấn tượng. Chúng tôi nhìn thấy ngành chứng khoán Việt Nam có
nhiều thay đổi vô cùng lớn trong 3 năm trở lại đây, do đó vị thế
đáng nể của một công ty trong quá khứ không bảo đảm rằng
công ty này có thể tiếp tục giữ vững vị trí đó trong tương lai. Mỗi
công ty cần thay đổi nhiều khía cạnh để không bị bỏ lại phía sau
nhưng quan điểm của tôi cho rằng điều đầu tiên cần thay đổi đó
là quy mô vốn của doanh nghiệp.
Luận điểm tích cực chính của chúng tôi bao: (1) Tiềm năng to
lớn của ngành chứng khoán ; (2) Cơ cấu tài chính tốt và ổn định;
(3) Kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng.
Tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên lưu ý một số điểm tiêu cực
như: (1) Cạnh tranh gay gắt trong ngành; (2) Tỷ lệ sở hữu của
ban lãnh đạo chưa đủ tạo động lực và (3) Mức định giá của
ngành chứng khoán có thể đã phản ánh kỳ vọng của toàn ngành. 

Khuyến cáo: Nội dung này được viết và phát hành bởi Trung tâm Tư vấn đầu tư – Công ty CP chứng khoán VNDIRECT. Báo cáo này chỉ
nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư của CTCP 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. Nhà đầu tư nên có nhận định độc lập về thông tin trong Báo
cáo này trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của công ty được đề cập trong Báo cáo.
 
Tuyên bố về mâu thuẫn lợi ích: Chuyên viên phụ trách báo cáo này hiện không nắm giữ vị thế liên quan đến cổ phiếu HCM, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá của cổ phiếu.
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TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

Bản tin đặc biệt dành cho nhà đầu tư
Ngày cập nhật: 26/11/2021

NHÂM XUÂN TRƯỜNG
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH 
(HOSE: HCM)

KẾT QUẢ KINH DOANH TIẾP TỤC
TĂNG TRƯỞNG 

MỨC ĐỊNH GIÁ CP CHỨNG KHOÁN CÓ THỂ ĐÃ
PHẢN ÁNH KỲ VỌNG VÀO TOÀN NGÀNH03

TIỀM NĂNG TO LỚN CỦA NGÀNH CK 01
ĐIỂM TIÊU CỰCĐIỂM TÍCH CỰC

HCM- Phong độ có trở về?

CẠNH TRANH GAY GẮT TRONG NGÀNH 
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Hiện tại HCM có 2 cổ đông lớn nắm giữ trên 5% vốn là Công ty
đầu tư tài chính nhà nước với 15.95% và Dragon Capital với
30.05%. Tuy nhiên, các lãnh đạo chủ chốt của HCM như Chủ tịch
HĐQT- ông Johan Nyvene (0.36%), Ban Tổng Giám đốc, v.v.. lại
nắm giữ tỷ lệ rất thấp. Điều này có thể ảnh hưởng đến mức độ
cống hiến và động lực vươn lên của Doanh nghiệp. Có thể
nhận thấy trong cơ cấu cổ đông của các công ty đối thủ cạnh tranh
về thị phần với HCM gần đây, tỷ lệ nắm giữ của Ban lãnh đạo lớn
hơn đáng kể.

Thực tế, trong giai đoạn "thiên thời" của ngành chứng khoán như
hiện nay, chiến lược của HCM vẫn khá thận trọng và an toàn quá
mức khiến các đối thủ của họ đã lần lượt đuổi kịp và vượt lên nắm
giữ thị phần môi giới. Ngoài ra, với cơ cấu ban lãnh đạo có cổ
đông nhà nước cũng khiến HCM khó tăng vốn hơn. Điều này tạo
ra bất lợi cho Doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc đua của các công
ty chứng khoán là cuộc đua về kinh doanh vốn.

Hình 4: Cơ cấu cổ đông của HCM

Nguồn: TVĐT VNDIRECT Tổng hợp 

CƠ CẤU TÀI CHÍNH TỐT VÀ ỔN ĐỊNH

Nguồn: TVĐT VNDIRECT tổng hợp

TỶ LỆ SỞ HỮU CỦA BAN LÃNH ĐẠO
CHƯA ĐỦ TẠO ĐỘNG LỰC  

Thị trường chứng khoán Việt Nam là điểm đến của nhiều
dòng vốn ngoại- dòng vốn rẻ khiến cạnh tranh trong ngành
này đang trở nên ngày càng gay gắt. Đặc biệt, với việc bỏ mức
sàn với phí giao dịch, các CTCK vừa và nhỏ đưa mức phí giao
dịch về 0% - điều này tạo nên áp lực cho những CTCK lớn,
những công ty lâu năm không muốn bị bão hòa và chạy đua trong
cuộc đua về "không". Trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2021, ban
lãnh đạo của HCM đã thể hiện rõ sẽ quyết tâm kiên định với quản
trị rủi ro, không cạnh tranh nhiều dựa trên yếu tố thuế, phí.

Sự vươn lên của VPS và VND đã phần nào ảnh hưởng đến vị
thế của HCM trong ngành. Từ doanh nghiệp đứng thứ 2 về thị
phần trên sàn HOSE trong năm 2020, HCM đã tụt xuống vị trí thứ
4 (sau VPS, SSI, VNDS) vào cuối quý 3/2021. 

Có thể nói, việc HCM bị mất thị phần không phải do kinh doanh lỗ
hay không tăng trưởng, mà là do các đối thủ của họ đã tăng
trưởng mạnh hơn với các bước đi táo bạo trong chiến thuật. Với
việc thủ tục mở tài khoản mới chưa linh hoạt (Chưa thể mở
online 100% như VPS), chưa có nhiều hỗ trợ khách hàng tiện ích
nhất khiến HCM khó thu hút được nhiều khách hàng mới như các
đối thủ. Ngoài ra, việc trì hoãn tăng vốn cũng hạn chế dư địa
tăng trưởng doanh thu cho vay margin của DN. Chúng tôi hy
vọng HCM sẽ hoàn tất được thủ tục tăng vốn trong cuối năm nay,
tận dụng được lợi thế của thị trường hiện tại.

Hình 2: Thị phần môi giới HOSE

Ngành chứng khoán là một ngành chu kỳ, nên chỉ số P/E chưa
đủ để đưa ra quyết định mua bán cổ phiếu. Vì trong những năm
lợi nhuận tăng trưởng rất tốt, chỉ số này sẽ ở mức hấp dẫn. Tuy
nhiên, khi thị trường chứng khoán đi ngang hoặc giảm, các nhà
đầu tư bắt đầu dần rời bỏ thị trường, cho vay margin giảm, lợi
nhuận tự doanh kém đi, v.v...thì lợi nhuận chung của các DN CK
cũng sẽ không duy trì được đà tăng nữa.  Thay vào đó, chỉ số
P/B (Price to Book value) sẽ phản ánh được mức định giá của
Cổ phiếu so với giá trị sổ sách thực tế của Doanh nghiệp. 

Kể từ mức đáy Covid tháng 3/2020, giá của các cổ phiếu công ty
chứng khoán đã tăng rất mạnh mẽ, tăng 6-8 lần, kéo theo mức
định giá cao, lập đỉnh mọi thời đại. P/B của HCM hiện tại là xấp
xỉ 3.2x, nếu so sánh với chỉ số P/B của các doanh nghiệp ngành
tài chính nói chung như ngân hàng, bảo hiểm,v.v.. định giá
không còn rẻ. Nhà đầu tư yêu thích cổ phiếu HCM cần theo dõi
tiến độ tăng vốn để đánh giá được tiềm năng tăng trưởng sắp tới
cũng như động lực dài hạn của Doanh nghiệp.

Hình 6: P/B ngành chứng khoán theo thời gian

Nguồn: HSX
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Nguồn: Fiinpro
Có thể thấy cho vay margin, ký quỹ là hoạt động mang
lại doanh thu lớn cho DN (chỉ sau doanh thu từ môi
giới). Để tiếp tục có động lực tăng trưởng từ mảng kinh
doanh này, HCM buộc phải tăng thêm vốn chủ sở hữu.
Do tỷ lệ cho vay/ VCSH của HCM đã đạt gần mức trần
cho phép là 200%. 
Hiện nay, DN cũng đã có kế hoạch tăng vốn bằng cách
chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ phát
hành 2:1. Nếu đợt chào bán này thành công, HCM sẽ
có hơn 2,000 tỷ đồng góp vào vốn chủ sở hữu, dư địa
cho vay vì thế có thể tăng thêm 4,000 tỷ đồng. Đây
cũng là một trong những động lực tăng trưởng chính
của DN từ giờ đến cuối năm 2021.

Nguồn: TVĐT VNDIRECT Tổng hợp 


