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CTCP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM (VNS) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 
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VNS là doanh nghiệp hiệu quả nhất tại Việt Nam trong mảng 

dịch vụ taxi. Công ty đặt nền móng hoạt động vững chắc tại 

thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lân cận. Trong 

ngắn hạn và dài hạn, VNS sẽ tiếp tục mở rộng đội xe và nâng 

cao chất lượng dịch vụ. VNS hiện đang được định giá ở mức 

P/E hiện tại 7x, thấp hơn so với một số công ty cùng ngành. 

VNS có một số lợi thế cạnh tranh bền vững so với các công ty 
cùng ngành: 1) Độ che phủ lớn: Chiếm 45% thị phần thành phố Hồ 

Chí Minh; 2) Khả năng quản lý tốt và đồng nhất chất lượng dịch vụ; 
3) Thương hiệu Taxi Vinasun là rào cản lớn đối với các doanh 
nghiệp muốn cạnh tranh cùng phân khúc 

Tăng trưởng từ việc tiếp tục mở rộng đội xe: Đội xe của VNS sẽ 

tiếp tục mở rộng với tốc độ khoảng 7 – 8% trong 5 năm tới. VNS 
cũng sẽ tập trung hơn vào một số thị trường khác như Nha Trang, 
Đà Nẵng. Thêm vào đó, VNS đang thâm nhập phân khúc khách 
hàng cao cấp với việc ra đời sản phẩm Vcar. 

Rủi ro: 1) Việc thắt chặt quản lý hoạt động kinh doanh taxi tại thành 

phố Hồ Chí Minh hạn chế số lượng taxi hoạt động chính thức trên 
địa bàn; 2) Uber và Grabtaxi là thách thức với việc đổi mới và duy trì 
chất lượng dịch vụ. Chúng tôi đánh giá các rủi ro này là chưa đáng lo 
ngại. 

Triển vọng 2016: Doanh thu (DT) dự phóng đạt 4.656 tỷ VND 

(+9,5% yoy), lợi nhuận sau thuế (LNST) dự phóng đạt 365 tỷ VND 
(+11,3% yoy), EPS đạt 4,726 VND (+13%). 

Định giá: VNS hiện đang giao dịch ở mức P/E hiện tại 7x, thấp hơn 

rất nhiều mức P/E 20x của các doanh nghiệp taxi tại các thị trường 
đã bão hòa. Mức cổ tức ổn định 2.000 VND/CP mỗi năm (lợi tức 
6,13% năm) là một mức hỗ trợ hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Mức định 
giá của VNS đang được cải thiện kể từ tháng 05/2016. Chúng tôi 
khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40.600 VND/CP. 

Ngày 05/09/2016 

Nguyễn Hồng Quang, CFA 

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) 10,191tr 

Thị giá vốn (tỷ VND) 2.212 

SL CP đang lưu hành (tr) 65,4 

Free float (%) 22 

Beta 0,16 

 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

Cổ đông % 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 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-14A 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu (tỷ) 3,770 4,252 4,691 4,996

Tăng trưởng DT 19.4% 12.8% 10.3% 6.5%

Biên lợi nhuận gộp 16.7% 15.2% 15.0% 15.2%

EBITDA thuần (tỷ) 765 801 883 956

LN ròng (tỷ) 313 328 365 401

Tăng trưởng LN ròng 39.9% 4.9% 11.3% 9.9%

LN trên cổ phiếu 2,711 2,809 5,382 5,916

Giá trị sổ sách/cp 22,927 21,154 23,886 27,153

ROAE 25.6% 24.0% 23.9% 23.2%
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 

VNS được thành lập từ năm 1995 và bắt đầu hoạt động kinh doanh 
taxi từ năm 2003. Năm 2008, Công ty được niêm yết trên sàn HSX. 
Trong suốt 13 năm kể từ khi cổ phần hóa, VNS luôn lấy hoạt động 
kinh doanh taxi làm động cơ tăng trưởng. Hiện tại, VNS đang sở hữu 
hơn 6.100 đầu xe. 

Nhiều thành viên Ban lãnh đạo của VNS gắn bó với Công ty từ ngày 
đầu thành lập. Một nhân vật có tác động rất lớn tới sự thành công 
của VNS là ông Đặng Phước Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông 
Thành là người sáng lập công ty tiền thân của VNS và cũng là người 
hướng VNS vào hoạt động kinh doanh taxi. Do có nhiều kinh nghiệm 
trong ngành du lịch, ông hiểu cách xây dựng chất lượng dịch vụ. 
Chiến lược kinh doanh của ông Thành là tập trung vào hoạt động 
kinh doanh cốt lõi và tập trung vào thị trường mà VNS hiểu rõ nhất. 
Do vậy, VNS không mắc phải những sai lầm chiến lược như đầu tư 
ngoài ngành và mở rộng tại quá nhiều thị trường. Đây là hai điều 
nhiều doanh nghiệp cùng ngành mắc phải, dẫn tới phá hủy giá trị 
của nhà đầu tư. 

Chúng tôi đánh giá VNS là một trong những doanh nghiệp quan tâm 
tới lợi ích của cổ đông, cụ thể: 1)VNS không đầu tư dàn trải vào hoạt 
động bất động sản trong thời kỳ thị trường bất động sản sôi động 
những năm 2009 – 2010; 2)VNS không dựa vào M&A để tăng 
trưởng và không M&A các doanh nghiệp khác ngành; việc thực hiện 
M&A luôn đi kèm với phá hủy giá trị của nhà đầu tư trong dài hạn; 
3)VNS trả cổ tức đều đặn 2.000 VNS/CP và không có những hành 
động làm pha loãng giá cổ phiểu. 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Doanh thu của VNS đến hoàn toàn từ hoạt động taxi. Hoạt động này 
có biên lợi nhuận gộp vào khoảng 15 – 17% và tăng trưởng với tốc 
độ trung bình khoảng 19% trong 4 năm gần đây. 

Sở hữu đội xe lớn nhất tp Hồ Chí Minh và lớn thứ hai toàn quốc 

VNS sở hữu đội xe 6.142 đầu xe (cuối 2015), với khoảng 90% lượng 
xe tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh. 10% còn lại tập trung chủ 
yếu tại Bình Dương, Đồng Nai, hai tỉnh có GDP lớn nhất miền Nam. 
Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, VNS chiếm khoảng 45% tổng 
số xe, Công ty CP Taxi Mai Linh chiếm khoảng 27%. Trong 30% còn 
lại có cả sự tham gia của Comfortdelgro Corp, nhà điều hành taxi lớn 
nhất Singapore. Comfortdelgro tham gia dưới hai thương hiệu 
Comfortdelgro Savico Taxi và Vietnam Taxi. 

Do có độ che phủ lớn, tính sẵn có của đội xe VNS luôn cao hơn 
các đối thủ cạnh tranh. Việc bắt xe của VNS luôn dễ dàng hơn so 

với các hãng xe khác. Thêm vào đó, mạng lưới xe lớn giúp VNS điều 
tiết đội xe hiệu quả hơn, giảm thiểu việc bỏ lỡ khách hàng khi có nhu 
cầu phát sinh. 

Đội xe taxi phổ thông của VNS sử dụng xe của Toyota với hai loại: 4 
chỗ (Toyota Vios) và 7 chỗ (Innova J, Innova G). Ngoài ra, VNS còn 
vận hành một số dòng xe cao cấp như Lexus, Land Cruiser, 
Fortuner, Camry. Các dòng xe này được khai thác dưới hình thức 
Vcar và chỉ chiểm khoảng 3% tổng số đầu xe. 

Khả năng quản lý tốt chất lượng dịch vụ 

VNS duy trì tốt chất lượng dịch vụ và tính đồng bộ giữa các xe. 

Đây là yếu tố quan trọng giúp VNS cạnh tranh thành công tại thị 
trường thành phố Hồ Chí Minh. Tính đồng nhất của chất lượng dịch 
vụ sẽ đảm bảo trải nghiệm của khách hàng không bị gián đoạn. 
Khách hàng luôn được đảm bảo về một mức dịch vụ ổn định cho dù 
khách hàng có bắt taxi tại thành phố Hồ Chí Minh hay tại Đồng Nai. 

Số lượng xe tại thành phố HCM 
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Từ đó, Công ty xây dựng được lòng tin của khách hàng về thương 
hiệu Taxi Vinasun. Chất lượng dịch vụ được thể hiện qua ba yếu tố: 
Chất lượng tài xế, chất lượng phương tiện, và hệ thống hỗ trợ.  

Chất lượng tài xế 

Tài xế là người đại diện cho Công ty cung cấp dịch vụ tới khách 
hàng. Do vậy, việc kiểm soát tốt hành vi của tài xế giúp Công ty là 
nền móng của việc quản lý chất lượng dịch vụ. 

VNS có các hình thức kỷ luật nặng hơn nhiều công ty khác nhưng 
cũng có chế độ đãi ngộ tốt hơn. Các tài xế mới của VNS sẽ được tập 
huấn khoảng 1 tháng về kỹ năng xử lý tình huống, thái độ phục vụ 
v.v. Trong khi làm việc, các tài xế phải tuân thủ một loạt các nội quy 
liên quan đến tác phong, hình thức, tình trạng phương tiện. Các tài 
xế có thể bị phạt đến 500.000 VND nếu vi phạm một số nội quy cụ 
thể. Đối với các hành vi nghiêm trọng, tài xế có thể bị treo xe từ 15 – 
30 ngày hoặc bị cắt hợp đồng. Ngược lại, các tài xế có hành động 
giúp đỡ khách hàng có thể được tuyên dương và thưởng một khoản 
tiền nhỏ. Công ty thực hiện các biện pháp kiểm soát dạng cây gậy và 
củ cà rốt khá hiệu quả do VNS sở hữu hoàn toàn các xe mang biển 
hiệu Taxi Vinasun. Các biện pháp này sẽ kém hiệu quả đổi với hình 
thức kinh doanh thương quyền khi lái xe hoàn toàn sở hữu phương 
tiện và ít chịu kiểm soát của công ty hơn.  

Bên cạnh đấy, các tài xế có thể được coi là một đối tác của Công ty 
thay vì chỉ được coi là nhân viên. Việc làm vừa lòng tài xế cũng 
không kém quan trọng hơn việc làm vừa lòng khách hàng. Điều này 
sẽ quyết định khả năng cạnh tranh dài hạn của Công ty. Một tài xế 
có nhiều năm kinh nghiệm sẽ làm việc hiệu quả hơn nhiều một tài xế 
mới tham gia vào ngành. Do vậy, VNS có xu hướng ưu tiên quyền 
lợi của tài xế trước quyền lợi của Công ty. Hiện tại, tài xế của VNS 
có mức chia DT trung bình vào khoảng 62 – 63%. Tài xế sẽ chịu chi 
phí nhiên liệu. Điều này tạo động lực cho tài xế tìm cách làm việc 
hiệu quả hơn. VNS giữ 37% còn lại và chịu hoàn toàn chi phí sửa 
chữa/bảo dưỡng, chi phí khấu hao, chi phí phương tiện liên lạc. 
Trong trường hợp giá nhiên liệu tăng, VNS có xu hướng tăng tỷ lệ 
chia DT cho tài xế và giữ nguyên giá cước. Tuy nhiên VNS cũng sẽ 
cân nhắc điều chỉnh giá cước theo mặt bằng chung của thị trường. 

Sau khi tiếp xúc với các tài xế của VNS, chúng tôi đánh giá tài xế của 
VNS có độ gắn kết khá cao với Công ty. Nhiều tài xế đã lái cho VNS 
được 3 – 5 năm. 

Chất lượng phương tiện 

Do nhắm vào đối tượng khách hàng trung cấp cao và các khách 
hàng sẵn sàng chi trả, VNS chịu áp lực duy trì chất lượng xe đồng 
đều và ổn định. Các xe hạng trung của VNS được thay mới sau 3 – 4 
năm hoạt động cho dù chất lượng còn khá ổn. Các xe cũ được thanh 
lý với giá bằng 25 – 30% chi phí mua mới, đem lại một khoản lợi 
nhuận đáng kể cho Công ty. Các xe mua mới thường được tài trợ 
bằng nợ vay với tỷ lệ 50% giá trị xe và chịu lãi suất vay trung bình 
vào khoảng 9%/năm. Trong một vài năm gần đây, VNS đang tăng 
tốc độ thay mới đội xe. Điều này tạo nên gánh nặng từ dòng tiền đầu 
tư và dòng tiền trả lãi. Tuy nhiên, VNS vẫn đang quản lý khá tốt các 
khoản chi tiêu này. Các xe thêm mới ngay lập tức đạt mức hoạt động 
hiệu quả, duy trì khả năng sinh lời của Công ty. 

Tình hình thay mới xe 
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Phần lớn các khách hàng của VNS ưa chuộng sử dụng xe 7 chỗ hơn 
xe 4 chỗ. Do vậy, các xe 7 chỗ chiếm đến 2/3 số lượng xe. Đây cũng 
là đặc điểm hành vi khá khác biệt so với các khách hàng của các 
hãng taxi giá rẻ. Các khách hàng này cho rằng xe 7 chỗ cho cảm 
giác ngồi thoải mái hơn và việc lên/xuống xe cũng thuận tiện hơn. 
Trong nhiều trường hợp, khách hàng yêu cầu sử dụng xe 7 chỗ khi 
được cung cấp xe 4 chỗ mặc dù giá cước xe 7 chỗ của VNS đắt hơn 
4 chỗ từ 15 – 20%. Giá cước của VNS có thể coi là cao nhất trên thị 
trường taxi truyền thống. Đối với các hãng taxi giá rẻ, khách hàng ưu 
tiên sử dụng xe 4 chỗ với giá cước thấp hơn nhiều và chất dịch vụ ở 
mức tạm ổn. 

Một phần nhỏ (3%) đội xe của VNS nhắm vào phục vụ đối đượng 
khách hàng cao cấp dưới hình thức Vcar. Vcar vận hành các dòng 
xe trên trung cấp gồm Lexux, Land Cruiser, Fortuner, Camry. Các xe 
này không mang biển hiệu Taxi Vinasun và các lắp đặt khác của taxi 
truyền thống. Giá cước của Vcar cũng cao hơn xe Innova khoảng 25 
– 30%. Các xe Vcar vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và đã nhận 
được một số thành công nhất định. Điều này thể hiện việc phân khúc 
khách hàng cao cấp còn nhiều cơ hội để khai thác. 

Hệ thống hỗ trợ 

Hệ thống tổng đài và thông tin GPS của VNS hoạt động khá hiệu 
quả, thể hiện qua việc doanh thu trung bình mỗi xe/ca cao hơn các 
công ty cùng ngành. Khách hàng có thể đặt xe VNS qua ba hình 
thức: 1) Bắt xe trên đường; 2) Đặt xe qua tổng đài; 3) Đặt xe qua 
ứng dụng gọi xe Vinasun App. Ngoài ra, một lượng nhỏ khách hàng 
thường sử dụng dịch vụ từ các tài xế thân thiết. 

Hình thức bắt xe trên đường hiện vẫn chiểm hơn 80% lượng khách 
đi xe do độ che phủ lớn. Hình thức đặt xe qua tổng đài chiếm tỷ 
trọng 8% và tăng trưởng với tốc độ trung bình 18%/năm trong 4 năm 
gần đây. Khi khách hàng đặt xe qua tổng đài, thông tin về yêu cầu 
đặt xe sẽ được nhập vào hệ thống và chuyển tới hệ thống GPS của 
tài xế có vị trí thuận tiện nhất. Tài xế sẽ sử dụng hệ thống GPS gắn 
trên xe để xác định địa điểm đón khách và lộ trình. Đồng thời, khách 
hàng sẽ nhận được tin nhắn thông báo về số xe, tài xế, số điện thoại 
tài xế và thời gian đợi xe dự kiến. Trong trường hợp tài xế đón khách 
khác, yêu cầu đặt xe sẽ được chỉ định cho một tài xế khác. Đối với 
hình thức đặt xe qua ứng dụng Vinasun App, khách hàng sử dụng 
điện thoại thông minh để gửi yêu cầu đặt xe. VNS mới đưa ứng dụng 
này vào hoạt động từ cuối năm 2015. Quy trình xử lý thông tin xảy ra 
tương tự hình thức đặt xe qua tổng đài. Thời gian từ khi khách hàng 
gửi yêu đặt xe cho tới khi khách hàng nhận dc thông báo xác nhận 
đặt xe chỉ khoảng 30 giây. 

Tuy nhiên, hình thức nhận thông báo qua tin nhắn đôi khi hoạt động 
không như mong đợi và làm giảm trải nghiệm người dùng. Cụ thể, 
đôi khi yêu cầu đặt xe của khách hàng bị chuyển qua một vài tài xế 
trước khi đến tài xế thực sự đón khách. Khách hàng cảm thấy không 
được đảm bảo về mặt dịch vụ và không được đối đãi đúng mực. 
Nguyên nhân chính nằm ở hành vi của tài xế: nhiều tài xế vẫn giữ 
thói quen bắt khách vãng lai. VNS hoàn toàn có đủ công cụ và 
phương pháp để cải thiện vấn đề này. Bên cạnh đấy, các khách 
hàng cũng không phải lúc nào cũng dễ chịu. Nhiều khách gọi/gửi yêu 
cầu đặt xe nhưng lại bắt xe khác, làm tài xế mất chi phí di chuyển và 
bỏ lỡ doanh thu. 

Hình thức gọi xe qua Vinasun App là một bước đi khá mới mẻ của 
VNS. Mục đích ra đời của Vinasun App là góp phần cải thiện chất 
lượng dịch vụ và tạo thêm trải nghiệm cho khách hàng. Tuy nhiên,  
Vinasun App sẽ cần được điều chỉnh thêm để hoạt động được như 
mong đợi. 

Giá cước bình quân/km (nghìn VND) 

 
   Nguồn: VNS, Mai Linh 

DT bình quân xe/ca (tr VND) 

 
   Nguồn: VNS, Mai Linh 

Các hình thức đặt xe 

 
   Nguồn: VNS, VNDIRECT 

Title:

Source:
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Lợi thế cạnh tranh từ thương hiệu Taxi Vinasun 

VNS đã trở thành cái bóng quá lớn tại khu vực thành phố Hồ Chí 
Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Lợi thế cạnh tranh này có tác động tới 
hai yếu tố quan trọng trong trò chơi taxi: Khách hàng và tài xế. Việc 
thu hút được hai yếu tốt này giúp VNS có sự bảo vệ vững chắc trước 
các công ty có ý định cạnh tranh trong cùng phân khúc dịch vụ. 

TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG 

Trong dài hạn, thị trường thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là nguồn 
tăng trưởng của VNS. Tăng trưởng đội xe sẽ theo sát tăng trưởng 
kinh tế của khu vực. Nhu cầu taxi tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn 
rất lâu để đạt tới mức bão hòa do một số nguyên nhân: 

 GDP tiếp tục tăng trưởng tới tốc độ cao, khoảng 8 – 
9%/năm. Điều này sẽ kích thích nhu cầu đi lại/vận chuyển. 
Đây là tốc độ tăng GDP thuộc nhóm cao nhất nhất cả nước. 

 Số lượng xe taxi/đầu người còn quá thấp so với mặt bằng 
của khu vực và so với các thị trường đã bão hòa như 
Singapore. Số lượng xe taxi tại thành phố Hồ Chí Minh 
(12.500 xe) vẫn còn thấp ngay cả so với Hà Nội (hơn 18.000 
xe). 

Trong ngắn hạn, VNS cũng sẽ tiếp tục mở rộng đội xe tại Nha Trang, 
Đà Nẵng. Tuy nhiên, VNS sẽ cần thêm thời gian để có thể đạt được 
mức độ che phủ như tại thành phố Hồ Chí Minh. Tăng trưởng tại các 
thị trường này có thể sẽ không cao hơn tăng trưởng tại thị trường 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Vcar có khả năng chưa đóng góp đáng kể cho tăng trưởng của Công 
ty do Vcar tập trung vào đối tượng khách hàng cao cấp và vẫn đang 
trong giai đoạn thử nghiệm. 

VNS sẽ không thâm nhập thị trường Hà Nội trong một vài năm tới. 
Do sự khác biệt về văn hóa và hành vi tiêu dùng, việc nhân rộng mô 
hình kinh doanh của VNS tại Hà Nội sẽ gặp nhiều khó khăn. Đây là 
một lựa chọn khá sáng suốt của VNS. 

Trong năm 2016, VNS có thể đạt DT dự phóng khoảng 4.656 tỷ VND 
(+9,5% yoy), LNST dự phóng đạt 365 tỷ VND (+11,3% yoy). Tăng 
trưởng DT sẽ đến từ việc thêm mới khoảng 486 xe (+8% yoy). Đồng 
thời, VNS có thể sẽ thanh lý khoảng 850 xe. Giá cước trung bình và 
tỷ lệ chia DT cho tài xế có khả năng không thay đổi 

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 

Các khoản chi phí lớn nhất của VNS là chi phí cho tài xế, chi phí 
khấu hao, và chi phí nhân sự tổng đài. Chi phí cho tài xế chiếm đến 
62% DT và không biến động nhiều qua các năm. Chi phí này bao 
gồm hai mục nhỏ hơn là chi phí nhiên liệu và lợi nhuận thuần của tài 
xế. Chi phí khấu hao chiếm khoảng 10,7% DT và khá ổn định. Chi 
phí nhân sự tổng đài chiếm khoảng 8% DT và tăng không đáng kể 
trong năm vừa qua. Chi phí lãi vay chỉ chiểm khoảng 1 – 2% DT mặc 
dù các xe đầu tư mới được tài trợ bởi nợ vay với tỷ lệ từ khoảng 
50% giá trị xe. 

 

Trung bình ngày trên mỗi đầu xe VND 

Doanh thu 1.990.000 

Phần chia cho tài xế 1.245.930 

Chi phí nhiên liệu 486.904 

Lợi nhuận của tài xế 759.026 

Chi phí khấu hao 210.408 

Số đầu người/xe 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

Số lượng xe taxi 

 
   Nguồn: VNDIRECT  

Title:

Source:
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Chi phí sửa chữa/bảo dưỡng 54.795 

Chi phí nhân sự tổng đài 176.286 

Chi phí bán hàng 87.380 

Chi phí quản lý 51.043 

Chi phí lãi vay 32.767 

Lợi nhuận HĐKD 131.391 

   Nguồn: VNS, VNDIRECT 

ROE của VNS khá cao, thường ở mức trên 20%, mặc dù biên LNST 
chỉ ở mức 7 – 8%. Điều này là do VNS điều hành đội xe hiệu quả và 
sử dụng các khoản vay để đầu tư xe một cách hợp lý. Chỉ số vòng 
quay tài sản luôn ở mức 1.5 – 1.6x. Tỷ lệ đòn bẩy tổng tài sản/nợ 
cũng luôn duy trì ở mức 180 – 190%. VNS không gặp khó khăn trong 
việc trả lãi vay do LN trước lãi đủ để trả 7 lần lãi vay.  

RỦI RO 

Hạn chế số lượng xe taxi tại thành phố Hồ Chí Minh 

Hiện tại, xe taxi đăng ký hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí 
Minh đang bị xếp hạng xe cá nhân và bị hạn chế số lượng ở mức 
khoảng 12.500 xe. Việc hạn chế do lo ngại việc gia tăng số lượng 
taxi sẽ dẫn tới khó kiểm soát và ảnh hưởng tới hoạt động giao thông 
của khu vực. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng biện pháp này không ảnh 
hưởng đến việc tăng trưởng số lượng xe hoạt động trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh. Việc hạn chế có hiệu lực từ năm 2010 
nhưng các hãng taxi vẫn tăng số lượng xe qua các năm. Một biện 
pháp được các hãng taxi sử dụng để tránh quy định này là đưa các 
xe từ các tỉnh về hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Thách thức từ sự xuất hiện của Uber và Grabtaxi 

Việc Uber và Grabtaxi thâm nhập thị trường không hẳn là một mối đe 
dọa đối với VNS và các hãng taxi truyền thống. Tuy nhiên đây là một 
sự nhắc nhở về việc cần cải thiện chất lượng dịch vụ và bám sát 
hành vi khách hàng. Uber và Grabtaxi cho thấy hai điều: 1)Công 
nghệ có thể thay đổi hành vi khách hàng: hình thức đặt xe qua ứng 
dụng được nhiều khách hàng chấp nhận; 2)Minh bạch thông tin giữa 
tài xế và người sử dụng là nền tảng của việc duy trì chất lượng dịch 
vụ: công nghệ tạo cơ hội kết nối tài xế và khách hàng trước cả khi tài 
xế đón khách; việc minh bạch thông tin giữa hai bên là cần thiết để 
cải thiện trải nghiệm của cả tài xế và khách hàng; nếu không thực 
hiện được minh bạch thông tin, hình thức đặt xe qua ứng dụng sẽ 
không tạo được trải nghiệm khác biệt so với đặt xe qua tổng đài 
hoặc vẫy xe trên đường. Uber và Grabtaxi mới chỉ thực hiện được 
điều thứ nhất. 

Về cơ bản, Uber và Grabtaxi là các nền tảng ứng dụng kết nối khách 
hàng và tài xế. Uber và Grabtaxi nhắm vào các đối tượng tài 
xế/khách hàng khác nhau. 

Uber hướng tới những tài xế có xe muốn kiếm thêm thu nhập trong 
thời gian xe nhàn rỗi. Các tài xế này không phải là tài xế chuyên 
nghiệp chạy toàn thời gian. Khoản thu nhập từ chạy xe chỉ nên coi là 
khoản hỗ trợ cho tài xế chứ không phải thu nhập chính. Nhóm khách 
hàng của Uber thường là những người có khả năng chi trả và có sở 
hữu thẻ tín dụng. Tuy nhiên, Uber gây hiểu nhầm cho tài xế bằng 
cách mô tả việc lái xe “cho” Uber là một hoạt động chuyên nghiệp. 
Trong thời gian đầu hoạt động, Uber hỗ trợ rất nhiều cho tài xế. Điều 
này dẫn tới việc một số không ít cá nhân đầu tư xe để chạy Uber mà 
không tính đến việc Uber sẽ không duy trì khoản hỗ trợ này trong dài 
hạn. Uber luôn có thể thay đổi chính sách bất cứ lúc nào và người 
đầu tư xe có thể không thu hồi được vốn và không có khả năng thay 
mới xe. 
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Grabtaxi là nền tảng kết nối tài xế chuyên nghiệp và khách hàng. 
Các tài xế sử dụng dịch vụ của Uber phải trả một khoản phí thường 
kỳ. Grabtaxi không nhắm vào một đối tượng khách hàng nào cụ thể. 
Bất cứ ai có điện thoại thông minh đều có thể sử dụng dịch vụ của 
Grabtaxi. Grabtaxi không tạo nên bất cứ trải nghiệm mới nào cho 
người sử dụng ngoại trừ việc sử dụng ứng dụng để đặt xe. Grabtaxi 
cũng không làm số lượng xe taxi tăng thêm. 

Theo đánh giá của chúng tôi, Uber và Grabtaxi không tạo nên rủi ro 
đáng kể do: 

 Uber và Grabtaxi không có các biện pháp để có thể quản lý 
chất lượng dịch vụ. Uber và Grabtaxi không “sở hữu” tài xế 
và không sở hữu phương tiện. Do vậy, hai nền tảng này rất 
khó để duy trì chất lượng dịch vụ đồng nhất giữa các xe và 
cũng không có cam kết cụ thể về chất lượng dịch vụ. Điều 
này không tốt cho việc xây dựng thương hiệu. Các biện pháp 
thưởng/phạt cũng sẽ không có tác dụng răn đe hiệu quả. 
Một tài xế có vi phạm nghiêm trọng và bị cắt hợp đồng hoàn 
toàn có thể chuyển qua lái cho các hãng taxi khác. Tuy 
nhiên, đối với một tài xế của VNS điều này có thể đồng 
nghĩa với việc bị giảm hơn 30% thu nhập. 

 Uber và Grabtaxi không thể duy trì các mức hỗ trợ đối với tài 
xế và khách hàng trong dài hạn. Việc giảm giá để dành 
khách hàng tạo nên thói quen “được giảm giá” khi đi taxi. 
Nên khi giá cước tăng lại, khách hàng sẽ từ bỏ dịch vụ khi 
không “được giảm giá”. Việc giảm giá để tăng doanh thu là 
một hành động phá hủy thương hiệu một cách nhanh nhất. 
Thêm vào đó, hai hãng này cũng phải hỗ trợ tài xế một 
khoản đáng để bù cho giá cước thấp. 

ĐỊNH GIÁ 

VNS hiện đang được định giá ở mức P/E 7x, thấp hơn nhiều các 
hãng taxi tại thị trường Singapore đã bão hòa mặc dù có ROE cao 
gần gấp đôi. 

 

Hãng taxi P/E 12thg ROE Đội xe 

VNS 7.4 20,0% 6.142 

Comfortdelgro 19.5 13,4% 16.600 

SMRT 23.8 12,3% 3.500 

   Nguồn: VNDIRECT, Bloomberg 

Sử dụng phương pháp P/E trung bình + 1 độ lệch chuẩn, mức P/E 
mục tiêu 2016 của VNS là 8,6x. Mức định giá của VNS đang dần 
được cải thiện kể từ tháng 05/2016 sau khi giảm từ mức P/E 10x vào 
tháng 10/2014. Mức P/E 2016 8,6x tương đương với mức giá mục 
tiêu 40.600 VND/CP 

Để có cái nhìn dài hạn hơn, chúng tôi sử dụng thêm phương pháp 
định giá Justified P/E với kết quả P/E 2016 8,9x. Phương pháp này 
dựa trên các giả định về năng lực dài hạn của VNS mà theo chúng 
tôi là hợp lý. 

VNS là một CP có nhiều tiềm năng tăng giá dài hạn. Thêm vào đó, 
mức cổ tức hiện tại của VNS đảm bảo một mức lợi nhuận tối thiểu 
vào khoảng 6,13%, tương ứng với 2.000 VND/CP. 

  

P/E quá khứ của VNS 

 
   Nguồn: Bloomberg 

Justified P/E 

𝑃0
𝐸1

=
𝑅𝑂𝐸 − 𝑔

𝑅𝑂𝐸 × (𝑅𝑒 − 𝑔)
 8,9x 

ROE 15,0% 

g 5,0% 

Re 12,5% 

   Nguồn: VNDIRECT  

Title:
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Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 4,252 4,691 4,996

Giá vốn hàng bán (3,608) (3,985) (4,238)

Chi phí quản lý DN (111) (119) (128)

Chi phí bán hàng (189) (204) (218)

LN hoạt động thuần 345 383 412

EBITDA thuần 801 883 956

Chi phí khấu hao (456) (499) (545)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 345 383 412

Thu nhập lãi 9 12 12

Chi phí tài chính (71) (71) (54)

Thu nhập ròng khác 145 151 153

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 428 476 522

Thuế (99) (109) (119)

Lợi ích cổ đông thiểu số (1) (1) (1)

LN ròng 328 365 401

Thu nhập trên vốn 328 365 401

Cổ tức phổ thông 0 (136) (136)

LN chưa phân phối 328 230 266

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

LN trước thuế 428.0 475.6 522.1

Khấu hao 456.4 499.5 544.7

Các khoản +/- (non cash) khác 0.0 0.0 0.0

Khoản +/- không thuộc HĐKD (154.4) (162.9) (164.3)

Thuế đã nộp (100.0) (109.2) (119.3)

LC tiền từ HĐKD khác (179.7) 0.0 0.0

Thay đổi VLĐ 26.1 (217.4) (169.7)

LC tiền thuần HĐKD 476.4 485.6 613.4

Đầu tư TSCĐ (789.8) (851.1) (867.6)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 174.3 207.7 222.9

Các khoản khác 67.6 133.2 164.3

Thay đổi tài sản dài hạn khác (58.2) 72.6 (150.6)

LC tiền từ HĐĐT (606.1) (437.6) (631.0)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0.0 0.0 0.0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0.0 0.0 0.0

Tiền vay ròng nhận được 159.9 (167.5) (215.3)

Dòng tiền từ HĐTC khác 0.0 14.4 12.5

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (124.2) (135.7) (135.7)

LC tiền thuần HĐTC 35.7 (288.9) (338.5)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 288.1 267.2 3.4

LC tiền thuần trong năm (93.9) (240.9) (356.1)

Tiền & tương đương tiền cuối kì 194.2 26.3 (352.8)

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 267 3 (183)

Đầu tư ngắn hạn 0 30 30

Các khoản phải thu ngắn hạn 99 200 211

Hàng tồn kho 7 7 8

Các tài sản ngắn hạn khác 27 200 379

Tổng tài sản ngắn hạn 400 440 444

Tài sản cố định 2,254 2,385 2,271

Tổng đầu tư 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 129 48 198

Tổng tài sản 2,783 2,872 2,913

Vay & nợ ngắn hạn 351 326 261

Phải trả người bán 40 89 95

Nợ ngắn hạn khác 233 240 256

Tổng nợ ngắn hạn 625 656 612

Vay & nợ dài hạn 545 402 252

Các khoản phải trả khác 178 192 204

Vốn chủ sở hữu 1,435 1,621 1,843

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 1 2

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 2,783 2,872 2,913

Phân tích Dupont

12-15A 12-16E 12-17E

Dupont

Biên LN ròng 7.7% 7.8% 8.0%

Vòng quay TS 2 2 2

ROAA 12.6% 12.9% 13.9%

ĐBTC điều chỉnh 2 2 2

ROAE 24.0% 23.9% 23.2%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 6 7 7

Số ngày nắm giữ HTK 1 1 1

Số ngày phải trả tiền bán 4 8 8

Vòng quay TSCĐ 2 2 2

ROIC 14.1% 15.5% 17.0%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1 1 1

Khả năng thanh toán nhanh 1 1 1

Khả năng thanh toán tiền mặt 0 0 (0)

Vòng quay tiền 3 (0) (0)

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT 12.8% 10.3% 6.5%

Tăng trưởng LN từ HĐKD (8.1%) 11.2% 7.4%

Tăng trưởng LN ròng 4.9% 11.3% 9.9%

Tăng trưởng EPS 3.6% 91.6% 9.9%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 2,809 5,382 5,916

Giá trị sổ sách/cp (VND) 21,154 23,886 27,153

Cổ tức / cp (VND) 0 2,000 2,000
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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. 
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