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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 viên, 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 Vinhomes, xe ô tô của Vinfast, các chương
trình đào tạo giáo dục của Vinschool, hay khu du lịch
nghỉ dưỡng của Vinpearl, v.v..luôn hấp dẫn và có uy tín
đối với khách hàng.
Hình 3: Hệ sinh thái Vingroup

 

Tại ngày 30/6/2021, tổng tài sản Vingroup đạt 417,881 tỷ đồng,
vốn chủ sở hữu đạt 144,442 tỷ đồng. Doanh thu thuần hợp nhất
trong quý II đạt 38,451 tỷ đồng, tăng 65% svck năm trước, với hầu
hết các lĩnh vực kinh doanh đều tăng trưởng.

- Mảng BĐS vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực và là động
lực chính của Tập đoàn: KQKD quỹ 2/2021 của VHM đạt ấn
tượng với doanh thu 28.725 tỷ đồng, tăng 75% svck. Bên cạnh đó,
Vincom Retail (VRE), mặc dù bị ảnh hưởng trong ngắn hạn bởi
Covid 19, cũng cho thấy sự tăng trưởng tích cực về diện tích sàn
bán lẻ (GFA) trong nhiều năm. Ngoài ra, các nền tảng ứng dụng
Vinshop, One housing được phát triển bởi One Mount Group cũng
đã được ra mắt và nhanh chóng phủ sóng tại các thành phố lớn.

- Mảng sản xuất và công nghệ đạt được một số thành tựu:
Các mẫu xe Vinfast đều đạt doanh số lớn trong các phân khúc,
DN còn đưa vào hoạt động các chi nhanh tại Hoa Kỳ, Canada,
v.v.. , thu hút các đội ngũ chuyên gia ô tô giàu kinh nghiệp đến từ
các hãng xe hàng đầu thế giới để hoàn thiện hệ thống, chuẩn bị
cho các sản phẩm ô tô điện sẽ ra mắt thị trường. 

- Lĩnh vực khách sạn – giải trí mặc dù chịu ảnh hưởng nặng
do dịch nhưng đã nhanh chóng thích nghi với tình hình mới
và tận dụng các nguồn lực và duy trì một số hoạt động.
Vinpearl đã chuyển hướng sang đón các lượt khách cách ly, chủ
động giảm công suất hoạt động nhằm tiết kiệm chi phí và song
song duy trì các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng và dịch
vụ, chuẩn bị tăng tốc khi thị trường du lịch được phép mở cửa trở
lại.

Việt Nam đang ở trong thời kỳ dân số vàng cùng với tốc độ
tăng trưởng tầng lớp trung lưu cao. Nhu cầu về nhà ở, mua
sắm, du lịch, v.v..vì thế cũng có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.
Mặt bằng lãi suất chung giảm 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 nhiều vào các kênh đầu tư
ngoài gửi ngân hàng, trong đó có Bất động sản. 

Nguồn cung khan hiếm cộng với dòng vốn đổ vào BĐS tương đối
dồi dào là những nguyên nhân chính khiến giá BĐS vẫn có xu
hướng tăng trong bối cảnh Đại dịch hoành hành . Hiện nay một
lượng lớn tiền rút từ các lĩnh vực khác đang có xu hướng đổ vào
BĐS tìm cơ hội đầu tư cũng tạo áp lực tăng giá. Dù kinh tế khó
khăn thì nhu cầu nhà ở vẫn luôn cao. Càng trong dịch bệnh, người
dân càng mong muốn sở hữu một ngôi nhà riêng an toàn. 

Hình 1: Giá bán căn hộ sơ cấp tại hai thị trường lớn.
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Tập đoàn Vingroup- Công ty Cổ phần (VIC) được thành lập từ năm
2002, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản ("BĐS"), du lịch
nghỉ dưỡng- vui chơi giải trí, bán lẻ, công nghiệp, giáo dục, v.v...VIC
là chủ đầu tư BĐS lớn nhất Việt Nam với lượng quỹ đất lên tới 177
triệu m2. 

VIC chủ yếu sở hữu quỹ đất tại những vị trí đắc địa, độc nhất tại hai
thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh và một số thành phố biển như
Nha Trang, Đà Nẵng, v.v..; tập trung vào phân khúc cao cấp của
ngành bất động sản. Đây là phân khúc có biên lợi nhuận cao với các
sản phẩm chính là văn phòng cho thuê, mặt bằng cho thuê bán lẻ và
căn hộ cao cấp. 

Ngoài ra, các thương hiệu thuộc Tập đoàn về hệ thống du lịch nghỉ
dưỡng (Vinpearl), bệnh viện (Vinmec), giáo dục tư thục (Vinschool), ô
tô (Vinfast), v.v...đã trở nên quen thuộc và uy tín cao khắp cả nước. 

 

VIC là Cổ phiếu có vốn hóa lớn và được rất nhiều nhà đầu tư quan
tâm. Đây là Doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, sở hữu lợi thế
cạnh tranh tuyệt đối nhờ vào hệ sinh thái đa dạng, quy mô khổng lồ,
v.v.. Thời điểm hiện tại, sự thành công của dòng xe điện Vinfast vẫn là
một ẩn số và trong ngắn hạn VIC đang chịu một số tác động của dịch
Covid 19 ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh kết hợp với diễn biến cung
cầu chưa thuận lợi khiến mặt bằng giá cổ phiếu vận động giảm trong
thời gian vừa qua. Trong dài hạn, chúng tôi đánh giá cổ phiếu VIC
vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. 
Luận điểm tích cực chính của chúng tôi bao gồm: (1) Tháp dân số
vàng và mặt bằng lãi suất thấp thúc đẩy thị trường BĐS; (2) Hệ sinh
thái đa dạng tạo nên lợi thế cạnh tranh cho các mảng KD; (3) Các
mảng KD chính vẫn duy trì đà tăng trưởng và có thành tựu.
Tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên lưu ý một số điểm tiêu cực như:
(1) Dịch bệnh kéo dài khiến nhiều mảng KD bị ảnh hưởng không tốt;
(2)  Cơ cấu tài chính và việc sở hữu nhiều công ty con khiến việc theo
dõi đầu tư khó khăn; (3) Mảng xe điện Vinfast cần thời gian để nhìn
thấy hiệu quả. 

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 VIC, không được
hưởng lợi từ việc tăng, giảm giá của cổ phiếu.

02

01

ĐÁNH GIÁ CỦA 
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
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PHẠM VIỆT DUY
TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ

TẬP ĐOÀN VINGROUP- CÔNG TY CỔ PHẦN
(HSX: VIC)

HỆ SINH THÁI ĐA DẠNG TẠO NÊN LỢI THẾ
CẠNH TRANH CHO CÁC MẢNG HĐKD

MẢNG XE ĐIỆN VINFAST CẦN THỜI GIAN ĐỂ
NHÌN THẤY HIỆU QUẢ03

THÁP DÂN SỐ VÀNG VÀ MẶT BẰNG LÃI
SUẤT THẤP THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG BĐS01

ĐIỂM TIÊU CỰCĐIỂM TÍCH CỰC

VIC- Chờ đợi điều gì trong tương lai

DỊCH BỆNH KÉO DÀI KHIẾN NHIỀU MẢNG
KINH DOANH GẶP KHÓ KHĂN 
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Tỷ lệ nợ trên vốn chủ của VIC hiện tại là hơn 1.9 lần. Đây là tỷ lệ
đòn bẩy cao hơn so với trung bình các công ty bất động sản và
doanh nghiệp kinh doanh đa ngành khác. Gánh nặng nợ vay sẽ
tạo nên áp lực về dòng tiền cho các dự án đang và sắp triển khai.
Chúng tôi cho rằng, đây là một điểm yếu mà những nhà đầu tư
khắt khe sẽ phải quan sát kỹ hơn đối với cổ phiếu VIC. 

Tính đến hết tháng 6.2021, tổng tài sản của VIC đạt 418,948 tỷ
đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 34% TTS.
Hình 4: Thay đổi TTS và vốn chủ sở hữu của VIC theo thời gian

Báo cáo tài chính quý 2.2021 công bố danh sách công ty con
hiện tại của Tập đoàn Vingroup lên tới 102 công ty con. Mặc dù
doanh thu từ các giao dịch liên kết không chiếm nhiều tỷ trọng
trong tổng doanh thu của Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm
2021. Nhưng việc sở hữu nhiều công ty con và công ty liên
doanh liên kết sẽ khiến nhà đầu tư gặp khó khăn trong việc hiểu
công ty và theo dõi thực chất sức khỏe tài chính của tập đoàn
VIC.

Nguồn: VRE

CÁC MẢNG KD CHÍNH VẪN DUY TRÌ ĐÀ TĂNG
TRƯỞNG TỐT VÀ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TỰU MỚI

Nguồn: VIC

Nguồn: VIC

CƠ CẤU TÀI CHÍNH VÀ VIỆC SỞ HỮU NHIỀU
CÔNG TY CON KHIẾN VIC TRỞ NÊN PHỨC TẠP 

Mức độ ảnh hưởng tiêu cực của Covid 19 chủng Delta đến kinh
tế và đời sống người dân vừa qua đã lây lan đến hầu hết tất cả
các tỉnh thành trên cả nước. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh- nơi
phần lớn các dự án BĐS của Vingroup đang xây dựng, hoạt
động, cũng là các thị trường mục tiêu kinh doanh của Tập đoàn,
đều bị ảnh hưởng.

Một số dự án của Vinhomes do đó cũng chịu ảnh hưởng về tiến
độ như dự án Vinhomes Wonder Park Đan Phượng (dự kiến
ban đầu mở bán trong quý 3.2021), Vinhomes Long Beach Cần
Giờ (dự kiến ban đầu sẽ hoàn thành trong 2 năm 2021-2022),
v.v...Tuy nhiên, do hầu hết các dự án đang triển khai của
Vinhomes đều nằm ở miền Bắc, mức độ ảnh hưởng của Covid
cũng không quá nghiêm trọng so với các dự án tại miền Nam.

Doanh thu 6 tháng đầu năm của VRE cũng đạt mức thấp so với
thời điểm trước Covid xảy ra, tỷ lệ lấp đầy giảm svck. Bên cạnh
đó, mảng khách sạn, giải trí chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại
dịch trong suốt nhiều tháng qua.

Hình 2:  Tỷ lệ lấp đầy các TTTM Vincom giảm so với Q1.2021 và svck
2020

Vingroup đang tiến đến mục tiêu đưa Vinfast trở thành một trong
những hãng xe điện thông minh và tiện ích nhất thế giới. Tập đoàn
đang cố mở rộng mạng lưới đối tác nhằm chuẩn bị ra mắt thị
trường toàn cầu hai mẫu ô tô điện thông minh VF e35 và VF e36
vào năm 2022, với công nghệ hỗ trợ lái tự động (ADAS) và hệ
thống thông tin giải trí thông minh (Smart Info-tainment).

Việc tham gia vào lĩnh vực xe điện có thể xóa nhòa khoảng cách
về kinh nghiệm với các nhà sản xuất ô tô truyền thống vốn đã có
cả trăm năm hình thành và phát triển trên thế giới. Thực chất, đây
là cuộc đua về công nghệ do xe điện là một sản phẩm công nghệ
cao. 

VIC đã dành ra khoảng 1.732 tỷ đồng (gần 76 triệu USD) cho
hoạt động nghiên cứu phát triển trong 6 tháng đầu năm, con
số này gấp 6,5 lần so với cùng kỳ. Đây là những khoản đã đủ
điều kiện hạch toán vào BCTC, thực chất, có thể chi phí R&D của
Tập đoàn còn lớn hơn nhiều. 

Trong khi đó, mảng kinh doanh này vẫn đang đối mặt với một
số rủi ro như rủi ro về khách hàng (sản phẩm có thể không được
chào đón như kỳ vọng, người VN vẫn còn xu hướng chuộng hàng
ngoại), rủi ro cạnh tranh (cạnh tranh với xe chạy bằng xăng nói
chung khi người dân có thể cần thời gian để thay đổi thói quen
sang dùng xe điện), rủi ro cơ sở hạ tầng chưa phát triển để nhu
cầu ô tô bùng nổ v.v...

Nếu Vinfast thành công thì sẽ là một bước chuyển mình rất lớn
cho VIC và ngược lại nếu thất bại thì dự án này sẽ tạo ra một
gánh nặng tài chính lên cho tập đoàn. Và đây sẽ là điều nhà đầu
tư cần quan tâm nhất khi đầu tư vào cổ phiếu này. 

Nguồn: TVĐT VNDIRECT tổng hơp

Vinhomes là công ty con mang lại tỷ trọng doanh thu cao nhất
cho Vingroup. Trên thị trường BĐS, 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. Vinhomes cũng tạo ra cơ sở hạ
tầng góp phần giúp các mảng kinh doanh khác của Tập đoàn
phát triển. 
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