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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. Đặc biệt cả hai thành
phố lớn là TP.HCM và Hà Nội đều đang phải giãn cách theo
chỉ thị 16 khiến tất cả các TTTM phải đóng cửa, ảnh hưởng
nặng nề đến ngành BĐS bán lẻ nói chung.

Trên thực tế, doanh thu 6 tháng đầu năm của cả năm 2020 và
2021 của VRE đều đạt mức thấp so với thời điểm trước khi
Covid xảy ra, tỷ lệ lấp đầy giảm so với cùng kỳ (svck). Trong
Quý II năm 2021, Doanh nghiệp đã giải ngân 350 tỷ để hỗ trợ
khách thuê chịu ảnh hưởng của Covid 19. Với bối cảnh tình
hình Dịch bệnh vẫn có thể diễn biến kéo dài, giá thuê và tỷ lệ
lấp đầy đều suy giảm, chúng tôi không kỳ vọng lợi nhuận của
VRE có thể phục hồi tích cực ngay trong năm 2021.

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

Với các yếu tố tích cực như dân số trẻ, sự gia tăng của tầng lớp
trung lưu và bùng nổ chi tiêu dành cho bán lẻ,v.v. ngành bất động
sản bán lẻ nội địa vẫn còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng.

Việt Nam đang ở trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, với khoảng
68% dân số trong độ tuổi 15-64 tuổi (cao hơn các quốc gia trong
khu vực như Malaysia, Indonesia, v.v.). Nhu cầu chi tiêu và trải
nghiệm cho mặt hàng không thiết yếu đối với độ tuổi này còn lớn.

Ngoài ra, thu nhập khả dụng của Việt Nam những năm gần đây
khá tương đồng với Phillippines và Thái Lan ở thời kỳ những nền
kinh tế này chuẩn bị bùng nổ. Sự gia tăng về thu nhập của người
dân và tỷ lệ của tầng lớp trung lưu sẽ đẩy mạnh tăng trưởng của
ngành bán lẻ nói chung.

Hình 1: Thu nhập khả dụng của người dân Việt Nam và một số nước
trong khu vực

Bốn chuỗi chính của VRE gồm: Vincom Center (Tọa lạc tại các vị trí đắc
địa của các đô thị lớn, kinh doanh các thương hiệu nổi tiếng ); Vincom
Mega Mall (tại các khu đô thị phức hợp, hướng tới đối tượng trung lưu);
Vincom Plaza (tại các khu vực ngoài trung tâm Hà Nội, tập trung vào gia
đình tại các thành phố trẻ); Vincom+ (TT mua sắm tại các thị trấn,
huyện, xã phục vụ dân địa phương). Ngoài ra, VRE cũng phát triển một
số BĐS để bán như shophouse, tháp văn phòng và căn hộ tại một số
TTTM Vincom Center.

Thành lập vào năm 2012, với định hướng là đơn vị phát triển và vận
hành hệ thống trung tâm thương mại (TTTM) mang thương hiệu Vincom
của Tập đoàn Vingroup, Vincom Retail trở thành thương hiệu bất động
sản bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021,
VRE đang vận hành 80 TTTM tại 43 tỉnh và thành phố trên toàn quốc với
tổng diện tích sàn bán lẻ đạt xấp xỉ 1,7 triệu m2.

Tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên lưu ý một số điểm tiêu cực như: (1)
Rủi ro dịch bệnh kéo dài; (2) Phụ thuộc vào tập đoàn mẹ và sự
đe dọa từ xu hướng Thương mại điện tử và (3) Định giá không
hấp dẫn thị trường.

Kinh doanh trong lĩnh vực Bất động sản Bán lẻ, VRE là Doanh
nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid. Với mức PE lên
đến xấp xỉ 27 lần, cổ phiếu VRE trông có vẻ không hấp dẫn, và
hiện tại cũng không có chất xúc tác để khiến cổ phiếu tăng giá
trong ngắn hạn.Tuy nhiên, với triển vọng dài hạn tươi sáng, cộng
với sức khỏe tài chính lành mạnh, VRE là cổ phiếu phù hợp cho
mục tiêu tích sản. 

Luận điểm đầu tư chính của chúng tôi bao gồm: (1) Triển vọng
tích cực của ngành Bán lẻ tại Việt Nam; (2)  Hưởng lợi từ hệ
sinh thái Vingroup; (3) Tiềm năng tăng trưởng trung và dài hạn
còn rất lớn.

Chúng tôi cho rằng chỉ số PE không phản ánh được hết
giá trị của VRE, bởi bản chất mô hình kinh doanh của
VRE tạo ra dòng tiền rất lớn trong khi lợi nhuận báo cáo
không lớn. Với mức giá hiện tại, VRE đang được giao
dịch ở mức P/CFO (CFO - Dòng tiền từ hoạt động kinh
doanh) khoảng 18 lần, không phải là quá đắt khi xét đến
tiềm năng tăng trưởng của VRE trong tương lai.

Tuy nhiên PE lại là chỉ số thường được thị trường nhìn
vào. Với mức PE lên đến xấp xỉ 27 lần, cổ phiếu VRE
trông có vẻ không hấp dẫn, và hiện tại cũng không có chất
xúc tác để khiến cổ phiếu tăng giá trong ngắn hạn.

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 nắm giữ vị thế liên quan đến cổ phiếu VRE và được hưởng lợi từ
việc tăng giá cổ phiếu.
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HƯỞNG LỢI TỪ HỆ SINH THÁI CỦA VINGROUP PHỤ THUỘC VÀO TẬP ĐOÀN MẸ VÀ SỰ ĐE
DỌA TỪ XU HƯỚNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

03 ĐỊNH GIÁ KHÔNG HẤP DẪN THỊ TRƯỜNG

TRIỂN VỌNG TÍCH CỰC CỦA NGÀNH BÁN LẺ TẠI
VIỆT NAM01

ĐIỂM TIÊU CỰCĐIỂM TÍCH CỰC

VRE- Tiềm năng cho mục tiêu đầu tư dài hạn

TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG TRUNG VÀ DÀI HẠN
CÒN RẤT LỚN 

RỦI RO DỊCH BỆNH KÉO DÀI ẢNH HƯỞNG NẶNG
NỀ ĐẾN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN BÁN LẺ

So với các đối thủ cạnh tranh, VRE được hưởng lợi từ
hệ sinh thái của Vingroup. Các TTTM lớn của VRE đều
tọa lạc trong quần thể đô thị Vinhomes - dân cư đông
đúc, thu nhập cao. Đối với các khu vực ngoài khu dân
cư Vinhomes, TTTM của VRE thường nằm ở các vị trí
đắc địa tại các đô thị lớn, thành phố/tỉnh thành đông dân
cư, mức sống trung bình cao.

Ngoài ra, hệ sinh thái của Vingroup trải dài trên mọi lĩnh
vực như bất động sản nghỉ dưỡng, giáo dục, y tế, ẩm
thực, xe, giúp Vingroup sở hữu một tập khách hàng
khổng lồ và cực kỳ tiềm năng. Hệ thống quản lý khách
hàng thân thiết VinID tích lũy điểm cho các khách hàng
mua sắm và sử dụng dịch vụ tại các công ty thành viên
của Vingroup giúp tăng khả năng giữ chân khách hàng
nhờ các lợi ích mua sắm các sản phẩm của tập đoàn.

Hình 3: Thống kê các TTTM và diện tích sàn bán lẻ của VRE
trên khắp cả nước

Việc phụ thuộc vào Vingroup vừa là lợi thế, nhưng cũng có
thể coi là rủi ro của VRE. 

Thứ nhất, việc phát triển các TTTM mới gần như phụ thuộc
vào tiến độ phát triển các dự án BĐS của Vingroup, Vingroup
nắm quỹ đất lớn hơn nhiều so với VRE. Thứ hai, một phần
không nhỏ diện tích cho thuê (~ 29%) đến từ các công ty liên
quan như Vinhomes, Vinschool, Vinfast, .v.v..  Hiện tại
Vingroup vẫn là cổ đông lớn nhất của VRE, đồng thời ký thỏa
thuận không cạnh tranh, do đó rủi ro này chưa đáng ngại
nhưng cũng là một yếu tố cần theo dõi.

Bên cạnh đó xu hướng thương mại điện tử (TMĐT) cũng là
rủi ro tiềm ẩn đối với VRE. Đã có rất nhiều hãng bán lẻ lâu
bền, hàng nhẹ tại Mỹ đã phải đóng cửa vì sự thịnh vượng của
các hãng thương mại điện tử. Chi phí mặt bằng cao, chi phí
lưu kho cao, dễ dàng để người tiêu dùng so sánh giá là
những điểm yếu của ngành nghề này. 

Điểm sáng ở đây là xu hướng TMĐT chưa phổ biến ở Việt
Nam và có thể phải cần thêm nhiều năm nữa để thâm nhập
thị trường, nơi thói quen của người tiêu dùng vẫn là muốn
nhìn tận mắt sản phẩm trước khi quyết định mua bán. Hơn
nữa, theo quan điểm của chúng tôi, ngay cả khi TMĐT phát
triển, bán lẻ truyền thống vẫn luôn có chỗ đứng nhất định bởi
các TTTM không chỉ là nơi để mua sắm, mà còn là nơi để thư
giãn, giải trí, ăn uống....
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VRE là một ứng viên sáng giá cho danh sách những doanh nghiệp 
 phục hồi mạnh mẽ sau Covid.

Nhờ hệ sinh thái của mình, VRE tăng trưởng khá tốt về diện tích
sàn bán lẻ và doanh thu. Trong 4 năm, tổng diện tích sàn bán lẻ
(GFA) của VRE trên cả nước đã tăng 61% từ xấp xỉ 1 triệu m2 (năm
2016) lên đến xấp xỉ 1.7 triệu m2 (năm 2020), doanh thu cho thuê
tăng 84% từ 3,805 tỷ đồng (năm 2016) lên 7,017 tỷ đồng (năm
2019, chúng tôi không lấy doanh thu năm 2020 do chịu ảnh hưởng
của Covid-19, không phản ánh mức bình thường của doanh
nghiệp). 

Kế hoạch 5 năm tới, VRE dự kiến phát triển 49 dự án toàn quốc và
nâng tổng GFA thêm 3 triệu m2 (tổng GFA gấp 2,8 lần hiện tại), tiền
đề để tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận. 

Hình 4: Tăng trưởng diện tích mặt sàn của VRE đến 2026 theo kế hoạch
của Doanh nghiệp (đơn vị: nghìn m2)
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