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Mức độ ảnh hưởng tiêu cực của Covid 19 chủng Delta đến
kinh tế và đời sống người dân ngày càng lớn, lây lan đến hầu
hết tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Hà Nội và TP.HCM-
nơi phần lớn các dự án của VHM đang và sắp mở bán và
triển khai đều bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu tình hình Covid
tiếp tục diễn biến xấu, một số dự án theo kế hoạch sẽ mở
bán trong cuối năm 2021 hoặc sang đầu năm 2022 sẽ có
thể phải trì hoãn. Nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu VHM,
do đó, cũng nên cập nhật thường xuyên về tình hình dịch
bệnh và mức độ ảnh hưởng đến một số dự án tiêu điểm như:

Việt Nam đang ở trong thời kỳ dân số vàng cùng với tốc độ
tăng trưởng tầng lớp trung lưu cao. Nhu cầu nhà ở vì thế cũng
có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ. 

Mặt bằng lãi suất chung giảm đã kéo theo lãi suất cho vay
giảm. Bên cạnh đó, lãi suất tiết kiệm cũng duy trì ở mức thấp.
Đây là hai yếu tố khiến cho đồng thời quyết định mua nhà của
người dân dễ dàng hơn và dòng tiền dịch chuyển vào nhiều vào
các kênh đầu tư ngoài gửi ngân hàng, trong đó có Bất động sản
mạnh mẽ hơn. 

Diễn biến nguồn cung các căn hộ ở Hà Nội và TP. HCM có sự
khác biệt, tuy nhiên giá bán trung bình căn hộ tăng cho thấy
lượng hấp thụ vẫn đang tốt.
- Tại Hà Nội, theo CBRE, trong nửa đầu năm 2021 có khoảng 7,900 căn hộ
mở bán mới, cao hơn 10% so với cùng kỳ ("svck") năm ngoái. Ảnh hưởng
tiêu cực bởi Covid 19 là không tránh khỏi, nhưng sự tăng trưởng của nguồn
cung mở bán cho thấy sự phục hồi của hoạt động bán hàng và sự thích nghi
của chủ đầu tư lẫn người mua nhà trong điều kiện thị trường mới so với
năm ngoái khi dịch bệnh lần đầu xuất hiện ở Việt Nam. Nguồn cung căn hộ
mới tại Hà Nội dự báo tăng 40% lên 25,000 căn vào năm 2021. Vinhomes
Ocean Park (còn 16,500 căn) vẫn là chủ lực tại thị trường Hà Nội. Giá bán
căn hộ cho tại đây có xu hướng tăng nhẹ ở các phân khúc:

- Thị trường BĐS TP.HCM tiếp tục chứng kiến sự thiếu hụt nguồn cung, dự
án Vinhomes Grand Park (còn 6,200 căn) tiếp tục là nguồn cung căn hộ
chính cho thị trường BĐS TP.HCM. Giá bán các căn hộ có xu hướng tăng
nhẹ hơn tại HN:

Vinhomes là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư và phát triển
Bất động sản ("BĐS") trung và cao cấp. Tính đến hết Q2.2021, Doanh
nghiệp sở hữu quỹ đất lên tới 16,800 ha, gấp 24 lần doanh nghiệp BĐS
có quỹ đất lớn thứ 2 trên thị trường. Đối với riêng phân khúc căn hộ cao
cấp và trung cấp, Vinhomes lần lượt chiếm tới 44% và 34% thị phần, bỏ
xa doanh nghiệp đứng thứ hai thị phần tương ứng với 5% và 3%.

Doanh thu từ chuyển nhượng Bất động sản là nguồn doanh thu chính
của Vinhomes, chiếm hơn 90% cơ cấu doanh thu trong quý 2 năm nay.
Các hoạt động kinh doanh khác như cung cấp dịch vụ quản lý BĐS, cho
thuê và cung cấp dịch vụ tổng thầu là các sản phẩm bổ trợ cho hoạt
động kinh doanh chính và thường chỉ đóng góp tỷ trọng rất nhỏ vào
doanh thu. Vinhomes dự kiến chia cổ tức 30% bằng cổ phiếu và 15%
bằng tiền mặt trong Quý 4/2021. 

Tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên lưu ý một số điểm tiêu cực như: (1)
Rủi ro dịch bệnh kéo dài; (2) Nguyên vật liệu xây dựng tăng
mạnh từ đầu năm ảnh hưởng đến chi phí đầu vào và (3) Hệ thống
sở hữu công ty phức tạp.

Mặc dù Covid 19 có tác động tiêu cực đến hoạt động bán hàng và
doanh thu của hầu hết các dự án BĐS nói chung, Vinhomes đóng vai
trò là chủ lực nguồn cung ở các thị trường lớn, cộng với việc ghi
nhận doanh thu từ các đại dự án hiện tại, kết quả kinh doanh 6 tháng
đầu năm của VHM vẫn rất tích cực.

Vinhomes là doanh nghiệp đầu ngành, phát triển bất động sản bài
bản đi kèm phát triển hệ sinh thái cho cư dân, quỹ đất lớn đem lại
tiềm năng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong trung và dài hạn.
Theo khối phân tích VNDIRECT, giá trị của VHM ở mức 134,000
VNĐ/cổ phiếu với phương pháp định giá tài sản ròng (RNAV). Chúng
tôi đánh giá VHM là cổ phiếu phù hợp với phương pháp đầu tư
tích sản và cũng là cơ hội hấp dẫn trong nửa cuối năm 2021.

Luận điểm đầu tư chính của chúng tôi bao gồm: (1) Tháp dân số
vàng và mặt bằng lãi suất thấp thúc đẩy thị trường BĐS; (2) Sở
hữu lợi thế cạnh tranh nhờ hệ sinh thái Vingroup và quỹ đất lớn;
(3) Tiềm năng tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận còn lớn.

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 VHM, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá của cổ phiếu.
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360 ĐỘ CỔ PHIẾU 
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TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

Góc nhìn đa chiều về cổ phiếu

Bản tin đặc biệt dành cho nhà đầu tư
Ngày cập nhật: 12/08/2021

NGUYỄN THANH TÙNG
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ

(HOSE:  VHM)
CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES

SỞ HỮU LỢI THẾ CẠNH TRANH NHỜ HỆ SINH THÁI
VINGROUP VÀ QUỸ ĐẤT PHÁT TRIỂN MẠNH

NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG TĂNG MẠNH TỪ
ĐẦU NĂM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ CỦA DN

03HỆ THỐNG SỞ HỮU CÔNG TY PHỨC TẠP

THÁP DÂN SỐ VÀNG VÀ MẶT BẰNG LÃI SUẤT THẤP
THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG BĐS 01

ĐIỂM TIÊU CỰCĐIỂM TÍCH CỰC

VHM- Phong độ vững vàng khẳng định vị thế dẫn đầu

TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG VỀ DOANH THU VÀ LỢI
NHUẬN CÒN LỚN 

RỦI RO DỊCH BỆNH KÉO DÀI ẢNH HƯỞNG ĐẾN
TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN

Vinhomes chủ yếu phát triển các dự án khu đô thị phức
hợp, hạ tầng phát triển đồng bộ với đa dạng tiện ích và
dịch vụ, phát huy tối đa lợi thế của hệ sinh thái
Vingroup. 

Hệ sinh thái của Vingroup trải dài trên mọi lĩnh vực
như Công nghiệp; Công nghệ; Bất động sản; Du lịch
nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; bệnh viện; trường học.v.v.
, mang đến Trải nghiệm khách hàng tối ưu với đầy đủ
các dịch vụ, tiện ích. Đây là yếu tố khiến cho các dự án
BĐS của VHM trở nên hấp dẫn. .

Vinhomes đứng vị trí số 1 về quỹ đất so với các nhà
phát triển BĐS trên thị trường, sở hữu tổng quy mô
quỹ đất khoảng 16,800 ha, gấp 24 lần DN BĐS đứng thứ
2 về quy mô. Như đã phân tích ở trên, hiện tại các căn
hộ trung cấp và cao cấp của VHM đều là chủ lực cho
nguồn cung ở cả hai thành phố lớn Hà Nội và HCM. Tuy
nhiên, 50% quỹ đất của VHM tập trung ở Quảng Ninh-
khu vực sôi động và nổi tiếng về du lịch, nghỉ dưỡng. 

Tận dụng lợi thế về quỹ đất, VHM hiện đã đặt chân
vào lĩnh vực phát triển BĐS khu công nghiệp với kỳ
vọng hưởng lợi từ làn sóng chuyển dịch sản xuất ra khỏi
Trung Quốc. Ba dự án BĐS khu công nghiệp VHM đang
triển khai bao gồm: 200ha KCN Nam Tràng Cát, 320ha
KCN Thủy Nguyên, 48ha KCN phụ trợ mở rộng Hải
Phòng. Dự kiến 2021 KCN phụ trợ mở rộng Hải Phòng
đóng góp 2% tổng doanh thu VHM. Năm 2022 BĐS KCN
đóng góp 3.4%. Mặc dù những đóng góp này là bé so
với quy mô doanh thu từ chuyển nhượng BĐS, việc bắt
kịp xu thế chứng tỏ được năng lực và việc vận dụng lợi
thế quy mô của DN.

Thế giới đang bước vào chu kỳ tăng giá mới của các hàng
hóa cơ bản. Giá các nguyên vật liệu ("NVL") xây dựng,
trong đó có giá thép tăng cao làm cho chi phí xây dựng
đầu vào của các dự án BĐS bất đắc dĩ bị đội lên cao.

Trong 5 tháng đầu năm, giá thép xây dựng đã tăng 45% yoy,
giá HRC tăng 75% yoy. Mặc dù giá những nguyên vật liệu
này có điều chỉnh nhẹ 8~12% trong tháng 6,7 nhưng nhìn
chung xu hướng tăng đã là rất mạnh mẽ. VHM cho biết,
hiện nay, thép chiếm khoảng 5% tổng chi phí xây dựng
của Công ty. 

Chúng tôi cho rằng trong ngắn hạn, kết quả kinh doanh năm
2021 của công ty sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự tăng mạnh
của giá NVL xây dựng do VHM đã ký các hợp đồng dài hạn
về giá NVL. Tuy nhiên, nếu giá thép vẫn duy trì ở mức cao
hoặc thậm chí có thể tiếp tục tăng trong 1-2 năm tới, biên
lợi nhuận gộp của Công ty có thể giảm nhẹ 1-2 điểm %.
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Kỳ vọng của chúng tôi về VHM đến từ các đại dự án với
các hợp đồng ký bán mới sẽ phục hồi mạnh hậu Covid.

1) Ba đại dự án lớn hiện tại: Ocean Park, Smart City &
Grand Park sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận
trong năm 2021.
Kết quả kinh doanh Quý 2/2021 của VHM đạt ấn tượng
với doanh thu 28.725 tỷ đồng, tăng 75% svck. Lũy kế 6
tháng đầu năm, VHM đã đem về 41.711 tỷ đồng doanh thu
và 15.629 tỷ đồng lãi ròng (tăng lần lượt 82% và 52%
svck). Trong 36.000 tỷ doanh thu từ chuyển nhượng BĐS,
có đến 98% đóng góp từ 3 đại dự án trên.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 44.900 tỷ đồng doanh
thu chưa ghi nhận từ ba đại dự án trên. 
Tất nhiên tiến độ bàn giao dự án còn phụ thuộc vào nhiều
yếu tố, nhưng điều này cho thấy VHM còn khá nhiều dư
địa để ghi nhận lợi nhuận trong nửa cuối năm nay và
đầu năm 2022. 

2) Ba đại dự án mới: Wonder Park (133 ha), Dream City
(460 ha), Cổ Loa ( 74 ha) bắt đầu mở bán từ cuối năm
nay sẽ là tiêu điểm cho triển vọng doanh số bán hàng
của VHM trong những năm 2022 và bùng nổ hơn trong
năm 2023.

3) Các dự án trọng điểm gồm Long Beach Cần Giờ và
Hạ Long Xanh là những dự án làm thay đổi hoàn toàn
quy mô của Doanh nghiệp (3000 ha/dự án) có thể được
mở bán trong vòng 2-3 năm tới. Các dự án này đã được
phê duyệt về nguyên tắc và hiện đang trong quá trình
chuẩn bị.

Tiềm năng tăng trưởng về Doanh thu và lợi nhuận của
VHM, như những phân tích trên, là rất lớn. Ít nhất trong
khoảng 3-5 năm tới, Doanh nghiệp sẽ liên tiếp tăng
trưởng theo tiến độ của những đại dự án và siêu đại dự
án trên. Theo khối phân tích VNDIRECT, giá trị của VHM
ở mức 134,000 VNĐ/cổ phiếu với phương pháp định giá
tài sản ròng (RNAV).

Nguồn: VNDIRECT Research

Nguồn: VHM

Tính đến ngày 31/12/2020, VHM có tổng 33 công ty con. Bên
cạnh đó, VHM là một trong những công ty thành viên nằm
trong hệ thống tập đoàn Vingroup. Do đó, lo ngại về về
những khoản giao dịch không minh bạch đối với những
bên liên quan trong hệ thống sở hữu chồng chéo được đề
cập đến.
 
Tuy nhiên, theo khối phân tích VNDIRECT, việc sở hữu nhiều
công ty con là đặc thù của các doanh nghiệp ngành Bất
động sản nói chung. Việc chia công ty con và công ty mẹ là
cần thiết để kiểm soát và theo dõi tiến độ của các dự án. Ngoài
ra, chúng tôi cũng nhận thấy Vinhomes thường không có quá
nhiều các giao dịch nội bộ. 

Nguồn: VHM


