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CTCP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM (VNS) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND30.900 N/A 6,50% N/A Dịch vụ tiêu dùng 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

 
Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Không đánh giá  

 
 

 

 
 

 
 

  

VNS là doanh nghiệp vận hành taxi lớn nhất khu vực miền 

Nam với khoảng 50% thị phần tại TP Hồ Chí Minh. Trong 3 

năm qua, VNS có tăng trưởng LNST trung bình ấn tượng ở 

mức 30%.  Ngày 09/08/2016, chúng tôi đã có cơ hội thăm VNS 

và trao đổi về khả năng phát triển của VNS và các thách thức 

trong ngành. 

VNS tiếp tục lấy thị trường thành phố Hồ Chí Minh (HCMC) là 
nền tảng. Hiện khoảng hơn 80% doanh thu vận tải đến từ thị 
trường HCMC. Các thị trường còn lại bao gồm Bình Dương, 
Đồng Nai, Nha Trang, Vũng Tàu. VNS chưa có kế hoạch vào thị 
trường Hà Nội trong một vài năm tới do việc duy trì mô hình kinh 
doanh của VNS đòi hỏi người tài xế có tư duy dịch vụ - điều mà 
các hoạt động dịch vụ tại miền Bắc còn thiếu. Việc mở rộng về cơ 
học (tăng số xe và tài xế) không phức tạp nhưng có thể dần dần 
phá hủy thương hiệu nếu thiếu yếu tố tư duy dịch vụ. 

Sự xuất hiện của Uber và Grabtaxi được ghi nhận là một 
thách thức đối với hoạt động nhưng không phải là đối thủ 
cạnh tranh, do VNS định hướng vào phân khúc cao cấp với 
một khái niệm văn hóa dịch vụ rất rõ ràng. Một số đặc tính của 
taxi VNS mà các nền tảng giao dịch như Uber hay Grabtaxi không 
tạo ra được, đó là 1) Khả năng duy trì chất lượng dịch vụ đồng 
nhất giữa các xe. 2) Việc cạnh tranh bằng giảm giá của Uber và 
Grabtaxi không bền vững trong dài hạn. Qua phỏng vấn, một số 
tài xế taxi của VNS và Mai Linh có xác nhận việc một lượng nhỏ 
khách hàng chuyển qua sử dụng dịch vụ của Uber và Grabtaxi. 
Một phần trong số các khách hàng này quay lại sử dụng loại hình 
taxi truyền thống khi giá cước của Uber và Grabtaxi không còn rẻ. 

VNS cho thấy là một doanh nghiệp phản ứng khá năng động:  
cụ thể việc là triển khai ứng dụng gọi taxi Vinasun App và ra đời 
mô hình thuê xe cao cấp Vcar. 

Phần mềm gọi taxi Vinasun App được triển khai từ cuối năm 2015 
và đã nhận được các phản hồi tích cực và tiêu cực. Phần mềm 
dễ sử dụng và hoạt động nhanh, giúp người dùng đặt xe thành 
công trong khoảng nửa phút. Tuy nhiên, các trải nghiệm tiêu cực 
phần lớn do hành vi của người sử dụng (bao gồm cả lái xe và 
người đặt xe). Lái xe do vẫn giữ thói quen bắt khách vãng lai nên 
dễ dàng hủy lệnh đặt xe mặc dù đã chấp nhận đón khách. Do 
vậy, lệnh đặt xe có thể bị chuyển qua 3, 4 xe trước khi có xe đón 
được khách. Về phía khách hàng, nhiều người không quen sử 
dụng phần mềm dẫn đến việc đặt nhiều lệnh trong một thời gian 
ngắn và bị hệ thống nhận diện là hành vi quấy rối. Các vấn đề 
này có ảnh hưởng không tốt với trải nghiệm của khách hàng. Tuy 
nhiên, việc khắc phục hoàn toàn nằm trong khả năng của VNS. 

Ngày 15/08/2016 

Nguyễn Hồng Quang 

quang.nguyenhong@vndirect.com.vn 

   

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 34,500 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 24,153 

KLGDBQ (3thg) 9,585tr 

Thị giá vốn (tỷ VND) 2.097 

SL CP đang lưu hành (tr) 67.2 

Free float (%) 22 

Beta 0,21 

 

 

 

 

Cổ đông lớn % Sở hữu 

Đặng Phước Thành 24,92 

Tael Two Partner 18,30 

VI Fund I 9,45 

Đặng Thành Duy 7,97 

GIC 7,96 

Nguồn: VNDIRECT 
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Loại hình thuê xe cao cấp Vcar bước đầu thành công. Điều này thể 
hiện nhu cầu với dịch vụ cao cấp vẫn có thể được khai thác. Vcar có 
các đặc điểm: 1) Sử dụng các dòng xe cao cấp gồm Lexus, Land 
Cruiser, Fotuner, Camry 2) Giá cước cao hơn xe Innova khoảng 25 – 
30%, 3) Xe không gắn thương hiệu VNS hoặc gắn biển taxi. Hiện 
VNS đang sở hữu khoảng 200 xe Fortuner chạy theo loại hình Vcar. 
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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. 

 

  

Nguyễn Mai Phương, CFA – Giám đốc phân tích 

Email: phuong.nguyenmai@vndirect.com.vn 

Nguyễn Hồng Quang, CFA – Chuyên viên phân tích 

Email: quang.nguyenhong@vndirect.com.vn 

   – Chuyên viên phân tích 
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   – Chuyên viên phân tích 
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   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

   – Chuyên viên phân tích 

Email:  

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 

 

 
 

 
 

 
      
      
      
 

 

mailto:phuong.nguyenmai@vndirect.com.vn
mailto:quang.nguyenhong@vndirect.com.vn
mailto:research@vndirect.com.vn
https://vndirect.com.vn/

