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Insert   Insert     

CTCP Vincom Retail  
Mạng lưới mua sắm với thương hiệu hàng đầu  

■ CTCP Vincom Retail (VRE) là doanh nghiệp BĐS bán lẻ lớn nhất Việt Nam 
về tổng diện tích sàn, theo ước tính đến ngày 30/6/2019.     

■ VRE được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ sự bùng nổ bán lẻ hiện đại ở Việt Nam 

■ Chúng tôi dự phóng VRE sẽ ghi nhận lợi nhuận ròng tăng trưởng kép 39% 
với doanh thu cho thuê tăng trưởng kép 29% trong giai đoạn 2019-21 

■ Phát hành báo cáo lần đầu cho VRE với khuyến nghị Mua và giá mục tiêu 
theo phương pháp DCF là 43.900 đồng nhờ tốc độ mở rộng nhanh và định 
giá hấp dẫn.    

 

VRE tiếp bước các doanh nghiệp BĐS bán lẻ trong khu vực  
Giống với SM Prime (Philippines) và Central Pattana (Thái Lan), CTCP Vincom Retail 

(VRE) đã nắm lấy cơ hội khi ngành bán lẻ của Việt Nam còn kém phát triển để vươn lên 

vị trí dẫn đầu thông qua việc mở rộng nhanh chóng (diện tích sàn bán lẻ tăng trưởng kép 

31% trong 2014-18). Cuối Q2/2019, VRE sở hữu 69 trung tâm thương mại (TTTM) tại 38 

trên tổng số 63 tỉnh thành của Việt Nam với tổng diện tích sàn xấp xỉ 1,5 triệu m2. 

VRE nắm bắt cơ hội từ sự bùng nổ của ngành bán lẻ  
VRE được chuẩn bị tốt để tận dụng sự chuyển đổi của ngành bán lẻ truyền thống sang 

các kênh hiện đại nhờ mô hình kinh doanh hợp lý với: 1) các phân khúc TTTM đáp ứng 

tốt nhu cầu và tập trung chủ yếu vào người tiêu dùng có thu nhập trung bình trở lên, 2) 

danh mục khách thuê đa dạng và cấu trúc cho thuê hợp lý, 3) kinh nghiệm phát triển dự 

án và khả năng huy động vốn, và 5) tận dụng hệ sinh thái của tập đoàn mẹ (Vingroup, VIC 

VN, Không khuyến nghị).   

VRE sẽ ghi nhận lợi nhuận ròng tăng trưởng kép 39% trong 2019-21 
Chúng tôi dự báo VRE sẽ ghi nhận lợi nhuận ròng tăng trưởng kép 39% trong giai đoạn 

2019-21 với doanh thu cho thuê tăng trưởng kép 29% nhờ mở thêm 36 TTTM mới 

(+748.000 m2) trong ba năm tới, với tỷ lệ lấp đầy hàng năm duy trì trên mức 90% và giá 

cho thuê trung bình tăng xấp xỉ 8% mỗi năm. Đặc biệt, VRE sẽ mở thêm ba Vincom Mega 

Mall trong các đại dự án của VIC và bổ sung khoảng 170.000 m2 diện tích sàn (tương 

đương 13% tổng diện tích sàn hiện tại) và bắt đầu chuyển đổi Vincom Plaza thành Vincom 

Center vào cuối năm 2020. 

Phát hành báo cáo lần đầu với khuyến nghị Mua và giá mục tiêu 
43.900 đồng  
Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu với khuyến nghị Mua dựa trên: 1) Vị thế dẫn đầu 

của VRE trong phân khúc BĐS bán lẻ tại Việt Nam; 2) sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Vingroup và 

3) kỳ vọng lợi nhuận cải thiện nhờ ra mắt các dự án lớn trong 2020-21. Chúng tôi định 

giá VRE sử dụng mô hình DCF tăng trưởng ba giai đoạn để đánh giá VRE dựa trên dòng 

tiền từ hoạt động cho thuê. Rủi ro bao gồm sự cạnh tranh ngày càng gia tăng ở các 

thành phố lớn và xu hướng mua sắm online trở nên phổ biến hơn.      

  

 

  

Tóm tắt các chỉ tiêu chính 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu (tỷ đồng) 5.518         9.124         9.244         11.246       14.492       

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 3.167         4.048         4.907         6.268         8.482         

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 1.287         2.404         2.784         3.714         5.355         

EPS cốt lõi (VNĐ) 942            1.445         1.482         1.920         2.679         

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) -29,0% 53,4% 2,6% 29,6% 39,5%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 48,41         26,22         21,50         16,59         11,89         

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) 274            0                1.050         0                1.050         

Tỷ suất cổ tức 0,86% 0,00% 3,30% 0,00% 4,71%

EV/EBITDA (lần) 17,93         13,61         13,43         10,55         8,28           

P/FCFE 92,7           79,3           95,6           369,4         35,6           

P/B (lần) 1,99           2,19           2,57           2,28           2,15           

ROE 8,4% 11,2% 12,0% 14,5% 18,6%

CIMB/Consensus EPS (lần) 0,95           1,04           1,19           

   Việt Nam 

MUA 

Consensus ratings*: Mua 6 Giữ 3 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND31.900 

Giá mục tiêu:   VND43.900 

Giá mục tiêu cũ: N/A 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 37,2% 

CGS-CIMB / Consensus: 12,7% 
  

Reuters: VRE.HM 

Bloomberg: VRE VN 

Thị giá vốn: US$3.212tr 

 VND74.522.192tr 

GTGD bình quân: US$2,78tr 

 VND64.505tr 

SLCP đang lưu hành: 2.329tr 

Free float: 45,0% 
*Nguồn: Bloomberg  
 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 N/A 

  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) -5,9 -12,1 -0,3 

Tương đối (%) -7,3 -14 0,5 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
CTCP Đầu tư và Phát triển Đo thị 
Sài Đồng 

32,3 

CTCP Vingroup 18,4 

CTCP Phát triển đô thị Nam Hà Nội 8,3 

Insert  
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SĐT 091 269 6988  
Email minh.nguyennhu@vndirect.com.vn  
 
  

 

93.0

101.9

110.9

26,000

31,000

36,000

Price Close Relative to VNINDEX (RHS)

2

4

6

8

Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19

V
o

l 
m



 

 Bất động sản │ Việt Nam 

 

 CTCP Vincom Retail │ 21 tháng 10, 2019 
 
 

 

 

2 
 

 
 

 
 

Mạng lưới mua sắm với thương hiệu hàng đầu  

Lợi thế của doanh nghiệp tiên phong   

CTCP Vincom Retail (VRE VN) được thành lập vào năm 2012 bởi tập đoàn 

Vingroup (VIC VN, Không khuyến nghị) và phát triển nhanh chóng thành doanh 

nghiệp BĐS bán lẻ lớn nhất cả nước với 69 TTTM tại 38 trên 63 tỉnh thành. Tổng 

diện tích sàn của VRE xấp xỉ 1,5 triệu m2 tính đến ngày 30/6/2019 và các trung 

tâm tập trung ở khu vực miền Nam và miền Bắc, đặc biệt là tại Hà Nội (chiếm 

53% tổng diện tích sàn bán lẻ GFA) và TP Hồ Chí Minh (30% tổng GFA). Chúng 

tôi cho rằng VRE đã thiết lập được hệ thống TTTM chiến lược để nắm bắt xu 

hướng đô thị hóa và nhu cầu tiêu dùng gia tăng ở các thành phố lớn và thành phố 

thứ cấp; sớm giành được các vị trí đắc địa cho việc mở rộng mạnh mẽ trong hạ 

tầng bán lẻ hiện đại vẫn còn kém phát triển ở Việt Nam. 
 

Hình 1: Mạng lưới TTTM của VRE trên toàn quốc (tính đến ngày 30/6/2019) 

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và tập trung chủ yếu vào tầng lớp 

trung-thượng lưu 

VRE cung cấp 4 loại hình TTTM bao gồm Vincom Center, Vincom Mega Mall, 

Vincom Plaza và Vincom+.  

• Vincom Center và Vincom Mega Mall là những điểm đến mua sắm “tất cả 

trong một” với sản phẩm phong phú cho người tiêu dùng có thu nhập từ trung 

bình đến khá ở các thành phố lớn. Vincom Center cung cấp các thương hiệu 

hàng đầu trong nước và quốc tế để phục vụ nhu cầu cho nhóm người tiêu 

dùng yêu thích thời trang cao cấp. Vincom Mega Mall là TTTM lớn với các 

lựa chọn mua sắm, giải trí, trò chơi và ăn uống phục vụ cho gia đình, đặc biệt 

là dân cư gần đó. 

• Vincom Plaza và Vincom+ là những TTTM cộng đồng được thiết kế cho 

người tiêu dùng sống ở các thành phố thứ cấp và ngoài khu vực trung tâm 

các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM. Cả hai loại hình này cung cấp ít 

sản phẩm và dịch vụ hơn nhưng có độ linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu người 

tiêu dùng. VRE hiện đang cập nhật thiết kế của Vincom+ từ một tầng và không 

có tầng hầm thành một tầng hầm và một tầng cho thuê. Chúng tôi kỳ vọng 

thiết kế mới sẽ cung cấp nhiều lựa chọn cho thuê hơn và dễ dàng nâng cấp 

lên Vincom Plaza trong tương lai mà không làm gián đoạn các gian hàng 

trong Vincom+. Theo chúng tôi, việc nâng cấp sẽ giúp VRE đáp ứng nhu cầu 

gia tăng đối với các TTTM hiện đại và có chất lượng cao hơn tại các thành 

phố thứ cấp và các tỉnh. 
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Hình 2: VRE mở rộng mạng lưới mạnh mẽ cùng với sự phát triển các thương hiệu 

TTTM mới  

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH ESTIMATES, COMPANY REPORTS 

 

Các TTTM của VRE hiện đang tập trung vào 1) người tiêu dùng có thu nhập trung 

bình ở các khu vực ngoài trung tâm và 2) các hộ gia đình ở mọi mức thu nhập 

trong các khu dân cư gần đó, với đóng góp chủ yếu từ Vincom Plaza (chiếm 50% 

diện tích sàn năm 2018 của VRE) và Vincom Mega Mall (chiếm 30% diện tích sàn 

năm 2018). Theo ước tính của chúng tôi, doanh thu cho thuê chủ yếu đến từ 

Vincom Plaza (36% tổng doanh thu cho thuê cuối năm 2018) và Vincom Mega 

Mall (28% cuối năm 2018) nhờ tổng diện tích sản lớn, trong khi Vincom Center 

cao cấp chiếm tỷ trọng đáng kể trong doanh thu (34% cuối năm 2018) do giá cho 

thuê tương đối cao. 
  

Hình 3: Ước tính tỷ trọng các loại hình TTTM trong tổng diện 

tích cho thuê của VRE (2017-18)  

Hình 4: Ước tính tỷ trọng các loại hình TTTM trong tổng doanh 

thu cho thuê của VRE (2017-18) 

 
 

   Ghi chú: Vòng tròn bên trong thể hiện số liệu 2017 và vòng tròn vên ngoài thể hiện năm 2018    

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH 

      Ghi chú: Vòng tròn bên trong thể hiện số liệu 2017 và vòng tròn vên ngoài thể hiện năm 2018   

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH 

  

Tổng diện tích sàn tăng nhanh nhờ liên tục mở rộng. Chúng tôi kỳ vọng VRE 

sẽ tiếp tục phát triển các dự án mới tại vị trí được ưu tiên trong các dự án phức 

hợp của CTCP Vinhomes (VHM), tăng tổng diện tích sàn khoảng 15% mỗi năm 

trong ba năm tới. Cụ thể, 40% diện tích sàn tăng thêm sẽ đến từ việc mở rộng 

Vincom Center, 27% từ Vincom Plaza, 23% từ Vincom Mega Mall và 10% từ 

Vincom+ (theo ước tính của chúng tôi). VRE đã mở ba TTTM mới trong 6T2019 

và bổ sung 63.000 m2 vào tổng diện tích sàn (đạt 42% dự báo năm 2019 của 

chúng tôi) nhờ ra mắt Vincom Plaza Skylake, Vincom Center Trần Duy Hưng và 

Vincom Plaza Móng Cái.  
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Hình 5: Vincom Plaza Skylake bên trong 

khu đô thị Skylake của VHM 

Hình 6: Vincom Center Trần Duy Hưng – 

TTTM thứ 10 của VRE tại Hà Nội 

Hình 7: Vincom Plaza Móng Cái – TTTM 

đầu tiên của VRE tại Móng Cái  

 

 

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

   

Cơ cấu cho thuê ổn định và hỗ trợ tăng trưởng. Doanh thu cho thuê của VRE 

được ghi nhận dựa trên từng hợp đồng cho thuê với thời hạn trung bình 3 năm 

(hợp đồng giá thuê cố định) và các thời hạn dài hơn từ 5 đến 15 năm (chủ yếu 

dành cho khách thuê chủ chốt). VRE cung cấp hai loại hình cho thuê: 

• Giá thuê cố định trong toàn bộ thời hạn hợp đồng (chiếm khoảng 75% tổng 

doanh thu): thường được trả hàng tháng và giá cho thuê đối với loại hợp đồng 

này thường tăng 10% mỗi năm. Cụ thể, giá cho thuê theo hợp đồng hiện tại 

sẽ tăng 5%/năm trong khi giá cho thuê sau khi gia hạn hợp đồng sẽ tăng 15% 

-20% so với giá cho thuê gần nhất. 

• Giá thuê tính theo phần trăm doanh thu (chiếm 25% tổng doanh thu): Thường 

thu tiền thuê hàng tháng và mỗi hợp đồng kéo dài từ 5 đến 15 năm. Khách 

thuê loại hợp đồng này là những khách thuê lớn của VRE (chiếm 50% tổng 

diện tích cho thuê). Hợp đồng cho thuê dựa trên tỷ lệ phần trăm doanh thu 

của khách thuê (mức giá khác nhau cho từng mức doanh số theo tháng) và 

tối thiểu bằng một mức quy định theo hợp đồng.  

• Ngoài ra, khách thuê cũng chịu trách nhiệm về phí quản lý phát sinh ở mức 5 

USD/m2 đối với Vincom Center và 3-4 USD/m2 đối với các loại hình TTTM 

khác.  

Chúng tôi cho rằng sự đa dạng về các loại hình cho thuê sẽ hạn chế rủi ro nhờ 

giá thuê cố định và có thể hưởng lợi từ sự cải thiện doanh số của khách thuê nhờ 

hợp đồng thuê tính theo doanh thu. Theo ước tính của chúng tôi, giá thuê trung 

bình đạt tăng trưởng kép 3,8% trong giai đoạn 2015-18 nhờ tỷ trọng gia tăng của 

các hợp đồng giá thuê cố định. 
  

Hình 8: Ước tính của chúng tôi cho thấy giá thuê tăng giúp VRE 

cải thiện doanh thu cho thuê, đặc biệt từ cho thuê giá cố định  

Hình 9: Hai loại hình TTTM lớn nhất có giá thuê tăng dần  

 

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

 

Doanh thu cho thuê tăng mạnh nhờ mở rộng nhanh chóng. Doanh nghiệp 

cung cấp cơ sở hạ tầng TTTM tiêu chuẩn quốc tế và các dịch vụ liên quan bao 
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gồm 1) dịch vụ quản lý tài sản, 2) chương trình đào tạo nhân viên và 3) chiến dịch 

marketing cho tất cả TTTM. VRE ghi nhận tăng trưởng kép doanh thu cho thuê 

đạt 30% trong 2014-18 nhờ diện tích sàn bán lẻ đạt tăng trưởng kép 31%. Trong 

6T2019, doanh thu cho thuê đạt 3.258 tỷ đồng (+24,5% yoy) đến từ hoạt động 

của 66 TTTM và đóng góp của 3 TTTM mở mới trong kỳ với tổng diện tích sàn 

tăng lên xấp xỉ 1,5 triệu m2 (+21,3 % yoy). Do đẩy nhanh mở rộng từ năm 2015 

và đa dạng hóa các mô hình TTTM, biên lợi nhuận gộp cho thuê đã sụt giảm 

trước hiệu suất không tối ưu của các TTTM mới mở và ra mắt các TTTM cấp thấp 

hơn (VCP và VC+). Tuy nhiên, khi các TTTM đạt tỷ lệ lấp đầy tối ưu sau ba năm 

(trung bình) và giá cho thuê tăng dần (trung bình 10% mỗi năm), biên lợi nhuận 

gộp mảng cho thuê đã trở nên ổn định. Ngoài ra, khấu hao của TTTM được tính 

theo VAS mà không phải theo IFRS. Thu nhập hoạt động ròng của mảng cho thuê 

(NOI), không bao gồm khấu hao, cho thấy xu hướng ổn định hơn qua các năm. 
  

Hình 10: Doanh thu cho thuê VRE tăng mạnh nhờ mở rộng diện 

tích sàn bán lẻ  

Hình 11: Giá cho thuê tăng dần và tỷ lệ lấp đầy ổn định đã hỗ trợ 

cho biên lợi nhuận mảng cho thuê  

  

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

Hoạt động chuyển nhượng BĐS đem đến nguồn thu vững chắc 

Năm 2015, VRE bắt đầu bán shophouse, condotel, chung cư và tháp văn phòng. 

Nhờ tập trung vào các shophouse xung quanh khu TTTM Vincom Plaza và 

Vincom+ (chủ yếu ở khu vực các tỉnh), VRE đã phát triển thành công hơn 17 tổ 

hợp gồm 20-60 shophouse với diện tích sàn trung bình 75-150 m2 mỗi căn. 

Doanh thu từ bán BĐS sẽ ghi nhận sau khi hoàn thành bàn giao và biên lợi nhuận 

gộp phụ thuộc vào loại dự án do BĐS thấp tầng có biên lợi nhuận gộp cao hơn 

so với BĐS cao tầng. Năm 2017, doanh số bán hàng tồn kho BĐS giảm 63% yoy 

do thiếu các dự án lớn, tuy nhiên biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể nhờ bàn 

giao các căn shophouse thấp tầng, so với việc bàn giao các dự án cao tầng và 

shop-office (tại Times City và Royal City) trong năm 2016. 
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Hình 12: Doanh thu và biên lợi nhuận bán BĐS biến động theo 

thời gian bàn giao và loại dự án BĐS  

Hình 13: Doanh thu của VRE chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê 

trong khi việc chuyển nhượng BĐS khiến cho tăng trưởng tổng 

doanh thu chững lại trong 2016-2017 

 

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

 

Hưởng lợi từ sự bùng nổ của ngành bán lẻ hiện đại   

Tăng trưởng kinh tế thuận lợi thúc đẩy tiêu dùng ở Việt Nam. Theo EIU, Việt 

Nam dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng GDP thực tế nhanh nhất khu vực Đông 

Nam Á ở mức 6,9% trong giai đoạn 2018-20, tiếp theo là Philippines (6,2%) và 

Malaysia (5,1%). Theo Fitch Solutions và EIU, tăng trưởng kinh tế nhanh chóng 

của Việt Nam tiếp tục cải thiện thu nhập khả dụng của hộ gia đình (tăng trưởng 

kép 2018-2020 đạt 10,4%) và thúc đẩy gia tăng dân số có thu nhập trung bình 

(tăng trưởng kép 2018-2020 đạt 20,0%). 
  

Hình 14: Việt Nam có tăng trưởng GDP và dân số có thu nhập 

trung bình cao nhất trong ASEAN 

Hình 15: Thu nhập hộ gia đình tại Việt Nam (2017 - 2022)   

 
 

   NGUỒN: VNDS RESEARCH, EIU    NGUỒN: VNDS RESEARCH, FITCH SOLUTIONS 

  

Người tiêu dùng đang sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn. Bên cạnh việc cải thiện 

thu nhập khả dụng, người tiêu dùng Việt Nam có thể gia tăng chi tiêu nhờ công 

việc đảm bảo, tài chính ổn định và mức độ sẵn sàng chi tiêu gia tăng (Nielsen 

2019). Tổng chi tiêu hộ gia đình ước tính đạt tăng trưởng kép 11,7% trong giai 

đoạn 2017-2022 (Fitch Solutions 2019) trong khi nguồn tiền nhàn rỗi đang dịch 

chuyển sang nhóm sản phẩm không thiết yếu. Theo chúng tôi, với sự gia tăng 

của tầng lớp trung lưu và giàu có, các thành viên mới gia nhập tầng lớp này sẽ 

chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm/dịch vụ cao cấp và hàng hóa xa xỉ. 
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Hình 16: Người tiêu dùng Việt Nam có niềm tin tiêu dùng cao 

trong Q1/2019 (chỉ số niềm tin tiêu dùng) 

Hình 17: Chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam (2017-2022) 

 

 

   NGUỒN: NIELSEN    NGUỒN: VNDS RESEARCH, FITCH SOLUTIONS 2019 

  

Bán lẻ hiện đại đang bùng nổ ở Việt Nam. Ngành bán lẻ ở Việt Nam vẫn chưa 

có tính tổ chức và còn phân mảnh với bán lẻ truyền thống (VD: chợ, cửa hàng 

nhỏ lẻ) chiếm 68% tổng giá trị bán lẻ trong năm 2017 và bán lẻ hiện đại (VD: cửa 

hàng tiện lợi, siêu thị và TTTM) chiếm phần còn lại (theo Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam, 2018). Tuy nhiên, người tiêu dùng Việt Nam đang nhanh 

chóng thay đổi thói quen từ các kênh bán lẻ truyền thống sang hiện đại dẫn đến 

tỷ lệ thâm nhập bán lẻ hiện đại ước tính đạt 45% vào năm 2020, theo Bộ Công 

Thương. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia vào thị trường hoặc 

mở rộng mạng lưới tại Việt Nam thông qua hoạt động M&A và mở rộng mạnh mẽ, 

trong khi các doanh nghiệp hiện tại cũng không ngồi yên trong cuộc chiến giành 

thị phần. 
 

Hình 18: Các thương vụ M&A nổi bật giữa các nhà bán lẻ trong 2017-6T2019 

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Các nhà phát triển BĐS bán lẻ nắm bắt cơ hội. Chúng tôi nhận thấy người tiêu 

dùng ngày càng ưa thích các TTTM với nhu cầu nâng cao trải nghiệm mua sắm, 

giải trí và dịch vụ ăn uống vốn hấp dẫn hơn so với các cửa hàng trên đường phố 

với lựa chọn hàng hóa và dịch vụ còn hạn chế. Vì vậy, các nhà bán lẻ bắt đầu 

hiện đại hóa phương thức bán lẻ bằng cách chuyển sang các tổ hợp mua sắm 

lớn như TTTM, department store và khối đế bán lẻ. Bắt đầu từ các thành phố lớn 

(Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh), các nhà phát triển bất động sản bán lẻ, đặc 

biệt là các doanh nghiệp nước ngoài, đã nhanh chóng mở rộng độ bao phủ để 

đáp ứng nhu cầu gia tăng của các nhà bán lẻ. 

VRE theo bước các doanh nghiệp BĐS bán lẻ trong khu vực. VRE bắt đầu 

bằng cách nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen mua sắm của người tiêu dùng và học 

hỏi từ các nhà phát triển BĐS bán lẻ hàng đầu trong khu vực. VRE tiên phong 

trong lĩnh vực TTTM tại Việt Nam bằng cách cung cấp trải nghiệm mua sắm một 

điểm đến, không chỉ bao gồm bán lẻ mà còn dịch vụ ăn uống và giải trí. Giống với 

SM Prime (Philippines) và Central Pattana (Thái Lan), VRE đã tận dụng ngành 

bán lẻ còn chưa phát triển tại Việt Nam để khẳng định vị trí dẫn đầu thông qua 

việc mở rộng nhanh chóng.  
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Saigon Co.op Auchan Vietnam N/A N/A Tháng 6/2019
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Hình 19: VRE theo bước các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực từ giai đoạn sơ khai của ngành bán lẻ hiện đại tại Việt Nam   

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Thị trường cho thuê BĐS bán lẻ tại Việt Nam tương đối tập trung với một số doanh 

nghiệp lớn (tính đến ngày 30/6/2019), trong đó dẫn đầu là VRE (chiếm lần lượt 

53% và 30% tổng diện tích sàn bán lẻ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) , 

Aeon Việt Nam (~10% và 20%) và Lotte Việt Nam (~ 5% và 10%). Trong bối cảnh 

các TTTM ở Việt Nam vẫn còn khoảng cách xa trước khi bắt kịp các đối thủ trong 

khu vực ở Philippines và Thái Lan, chúng tôi cho rằng VRE có vị thế tốt để hưởng 

lợi từ sự bùng nổ của ngành bán lẻ hiện đại tại Việt Nam. 
  

Hình 20: Diện tích sàn TTTM bán lẻ trên đầu người của Việt Nam 

thấp hơn nhiều so với các đối thủ tại Philippines và Thái Lan 

(tính đến ngày 30/3/2019) 

Hình 21: VRE bỏ xa các đối thủ trong nước về diện tích mặt sàn 

bán lẻ và mạng lưới TTTM 

 

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, COLLIERS INTERNATIONAL     NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH ƯỚC TÍNH 

 

Thay đổi trong hành vi người tiêu dùng: Thương mại điện tử có thể là một 

sự đe dọa trong trung-dài hạn. Theo Mckinsey, Việt Nam có một trong những 

thị trường thương mại điện tử kém phát triển nhất trong khu vực (chiếm khoảng 

3% tổng doanh số bán lẻ tính đến năm 2018) và sẽ có sự gia tăng đáng kể trong 

năm năm tới. Tuy nhiên, chúng tôi không coi đây là mối đe dọa lớn đối với VRE 

trong ngắn hạn vì vẫn còn những thách thức mà các nhà bán lẻ thương mại điện 

tử cần phải vượt qua, bao gồm 1) sự thiếu tin tưởng của người tiêu dùng, đặc 

biệt là trong trường hợp mua các mặt hàng đắt tiền, 2) sự an toàn và chính xác 

của các phương thức thanh toán trực tuyến và 3) cơ sở hạ tầng hậu cần phục vụ 

cho các dịch vụ nhận tiền mặt khi giao hàng và giao hàng tận tay. 

  

Công ty Central Pattana Group (CPN) SM Prime Holdings (SMPH) Vincom Retail (VRE)

Quốc gia Thái Lan Phillipines Việt Nam

Năm thành lập 1980 1994 2012

Số TTTM (tính đến cuối 2018) 32 79 66
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VRE sở hữu những ưu thế cạnh tranh vượt trội   

VRE tiếp cận đến tập khách hàng lớn với danh mục trung tâm mua sắm đa 

dạng. VRE là nhà phát triển bất động sản bán lẻ duy nhất tại Việt Nam có bốn 

thương hiệu trung tâm mua sắm riêng biệt đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng 

đã và sắp gia nhập tầng lớp trung-thượng lưu ở Việt Nam. So với Aeon và Lotte, 

vốn chỉ tập trung vào nhóm người tiêu dùng có thu nhập từ trung bình đến cao, 

VRE cũng tham gia vào tầng lớp thu nhập thấp hơn bằng cách mang trải nghiệm 

bán lẻ hiện đại đến các khu vực ngoại thành và các tỉnh.  
 

Hình 22: Danh mục TTTM của VRE đáp ứng nhu cầu của tất cả tầng lớp người tiêu dùng (tính đến ngày 30/6/2019)  

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

Ban đầu, VRE chỉ tập trung vào các loại hình TTTM cao cấp như Vincom Center 

và Vincom Mega Mall nằm ở vị trí đắc địa tại các thành phố lớn để đáp ứng nhu 

cầu của nhóm thu nhập trung bình và khá. Tuy nhiên, do tầng lớp trung lưu gia 

tăng và người tiêu dùng trên cả nước ngày càng hướng tới các mô hình mua sắm 

hiện đại, VRE đã tăng cường mở rộng tại khu vực ngoài trung tâm các thành phố 

lớn và các tỉnh khác để tiếp cận thị trường lớn hơn thông qua Vincom Plaza và 

Vincom+. Bên cạnh khác biệt về địa điểm, VRE cũng điều chỉnh cơ cấu khách 

thuê tại các trung tâm này theo nhu cầu của người tiêu dùng tại khu vực đo. 

Doanh nghiệp đặt mục tiêu dần hình thành thói quen mua sắm cho người tiêu 

dùng có thu nhập thấp và hưởng lợi khi họ thu nhập của họ gia tăng. 
  

Hình 23: VRE bắt đầu mở rộng sang các khu vực ngoài trung 

tâm và tại các tỉnh vào năm 2015, chiếm hơn một nửa tổng diện 

tích sàn của VRE trong năm 2018   

Hình 24: Các loại hình TTTM được thiết kế phù hợp với nhu cầu 

của người tiêu dùng trong nước  

  

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
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VRE thu hút các nhà bán lẻ muốn thâm nhập thị trường Việt. Với mạng lưới 

TTTM rộng khắp tiếp cận tập khách hàng lớn, VRE đã tạo nên nhận diện thương 

hiệu mạnh và được chọn để đặt cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam của các nhà bán 

lẻ thời trang nước ngoài lớn như Zara, H&M và Mango cũng như các khách chuỗi 

lớn với tốc độ mở rộng nhanh như CGV – chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất Việt Nam 

(với 32 rạp có mặt ở các TTTM Vincom). Doanh nghiệp có khoảng 1.000 khách 

thuê tính đến ngày ngày 30/6/2019 từ các thương hiệu thời trang và làm đẹp đến 

ăn uống và giải trí. Về cơ cấu khách thuê, các thương hiệu thời trang trong Vincom 

Center chiếm khoảng 25% tổng diện tích cho thuê của VRE cuối năm 2018. Ngoài 

ra, VRE sở hữu nhiều khách thuê lớn khác (50% tổng diện tích cho thuê) bao 

gồm các thành viên của Vingroup (siêu thị VinMart và VinPro), chuỗi rạp chiếu 

phim (CGV, BHD và Cineplex) và các trung tâm thể hình (California Fitness và 

Elite Fitness). Với danh mục khách thuê hiện tại và sự gia nhập của các thương 

hiệu mới, VRE đã thu hút 153 triệu lượt khách trong năm 2018 (+33% yoy). Tính 

đến cuối Q1/2019, VRE ghi nhận tăng trưởng hàng năm về số lượt khách tại tất 

cả TTTM đạt mức hai chữ số (36% yoy) với mỗi loại hình TTTM tăng 15-20% mỗi 

năm. 
 

Hình 25: Danh mục khách thuê đa dạng của VRE với các thương hiệu quốc tế   

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Kế hoạch tham vọng được hỗ trợ bởi kinh nghiệm mở rộng và tiềm lực tài 

chính. VRE đặt mục tiêu rút ngắn giai đoạn phát triển dự án để phục vụ cho chiến 

lược mở rộng mạnh mẽ. Doanh nghiệp đã xây dựng quan hệ hợp tác với các 

công ty xây dựng có kinh nghiệm và nổi tiếng để đáp ứng tiến độ. Lịch trình nhanh 

chóng giúp VRE hoàn thành tiến độ sớm nhất có thể để tạo ra dòng tiền từ cho 

thuê và bán BĐS tồn kho nhằm đầu tư cho dự án tiếp theo.  
 

Hình 26: Thời gian phát triển dự án của VRE (tính đến ngày 30/6/2019) 

 

   NGUỒN: VNDS RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Trong giai đoạn 2015-16, VRE chủ yếu huy động vốn từ phát hành cổ phiếu cho 

nhà đầu tư chiến lược - Warburg Pincus (100 triệu USD) và từ công ty mẹ (390 

triệu USD). Các khoản này được sử dụng để đầu tư vào việc đẩy mạnh mở mới 

trong năm 2017 (+13% yoy về tổng diện tích sàn, 15 TTTM mới) và trong năm 

2018 (+26,1% yoy về tổng diện tích sàn, 20 TTTM mới) trong khi các khoản hoàn 

trả nợ đã thực hiện trong những năm trước.  

Loại TTTM Quy mô (GFA, m2) Thời gian triên khai (tháng)

Vincom Center 40.000 - 60.000 18 - 24

Vincom Mega Mall 60.000 - 150.000 24+

Vincom Plaza 10.000 - 40.000 12+

Vincom + 3.000-5.000 6+
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Hình 27: Nguồn vốn huy động của VRE được tận dụng hiệu quả để mở rộng mạng 

lưới và tạo nên lượng tiền mặt dồi dào  

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

 

Tận dụng hệ sinh thái và danh tiếng của công ty mẹ – 
Vingroup (VIC VN)   
 

Hình 28: Hệ sinh thái toàn diện của VIC (tại ngày 30/6/2019) 

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

VRE có quan hệ đối tác kinh doanh lớn và lâu dài với công ty mẹ Vingroup, 

hiện sở hữu khoảng 56,9% (kể cả sở hữu gián tiếp) tại VRE và là công ty niêm 

yết lớn nhất tại Việt Nam (với vốn hóa 16,9 tỷ USD tính đến ngày 15/10/2019). 

VIC cũng là một trong số ít gã khổng lồ BĐS tại Việt Nam sở hữu chuỗi giá trị 
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BĐS hoàn chỉnh từ phát triển đến chuyển nhượng, đầu tư, sở hữu và vận hành 

thông qua các công ty con. 

VRE đi cùng các dự án phát triển khu đô thị của Vinhomes (VHM) - thương 

hiệu bất động sản nhà ở thuộc Vingroup. Tính đến cuối Q2/2019, quỹ đất của 

VHM có tổng cộng 16.100ha, với 1.200ha đất khu đô thị đang được phát triển và 

14.900ha trong kế hoạch. Đặc biệt, VRE có Quyền mua ưu tiên đối với tất cả các 

dự án bán lẻ độc lập, các phần bán lẻ và các dự án đa năng của tập đoàn. Theo 

chúng tôi, điều này sẽ mang lại cho VRE lợi thế trong việc tìm nguồn cung ứng 

đất, trì hoãn chi phí phát triển giai đoạn đầu và quyền mua mặt bằng bán lẻ với 

giá gốc. Vì vậy, VRE có vị thế tốt để hưởng lợi từ nguồn dự án lớn của tập đoàn 

mẹ, qua đó tổng diện tích sàn bản lẻ có thể tăng trưởng ở mức 10%/16%/17% 

trong năm 2019/20/21. 

Trong 5 năm tới, VHM đặt mục tiêu mở rộng độ bao phủ và tập trung vào phân 

khúc nhà ở tầm trung để nắm bắt cơ hội từ sự gia tăng của tầng lớp có thu nhập 

trung bình. Chúng tôi kỳ vọng VRE sẽ tiếp bước VIC trong lĩnh vực phát triển nhà 

ở và tiếp tục mở các TTTM bên trong khu đô thị với trọng tâm là Vincom Mega 

Mall hoặc Vincom Plaza để nhắm đến người tiêu dùng có thu nhập trung bình. 

Mỗi khu đô thị ước tính có khoảng 100.000 cư dân và sẽ cung cấp lượng khách 

thường xuyên cho các TTTM. Nằm ở các vị trí đắc địa trong khu đô thị lớn và thu 

hút khách từ các tòa nhà chung cư và biệt thự xung quanh, cũng như kết nối với 

các tiện ích như Vinpearl Land (công viên giải trí) và VinUni (trường đại học) trong 

dự án Vinhomes Ocean Park, chúng tôi kỳ vọng các TTTM này sẽ đóng vai trò là 

điểm nhấn chính của dự án, cung cấp trải nghiệm mới trong không gian mua sắm 

hiện đại cùng với các khu vực văn hóa và giải trí. 

Khách thuê nội bộ đến từ các công ty thành viên của tập đoàn. Thông thường, 

các công ty thành viên của Vingroup chiếm 20-25% diện tích sàn TTTM của VRE. 

Cụ thể, các nhà bán lẻ tiêu dùng bao gồm VinMart (siêu thị) và VinPro (nhà bán 

lẻ điện tử tiêu dùng) chiếm khoảng 20% tổng diện tích cho thuê, trong khi các 

phòng trưng bày cho VinFast (nhà sản xuất ô tô) chiếm xấp xỉ 1% tổng diện tích 

cho thuê. 

  

Tình hình tài chính và triển vọng lợi nhuận 

VRE sẽ ghi nhận lợi nhuận ròng tăng trưởng kép 39% trong 
giai đoạn 2019-21   

Chúng tôi kỳ vọng VRE sẽ ghi nhận lợi nhuận ròng tăng trưởng kép 39% trong 

giai đoạn 2019-21 nhờ 1) doanh thu cho thuê ước tính tăng trưởng kép 29% trong 

2019-21 với 36 TTTM mở thêm trong ba năm tới (+748.000 m2) và tỷ lệ lấp đầy 

hàng năm duy trì trên 90% cũng như giá thuê tăng 10% mỗi năm và 2) biên LNG 

tăng từ 40% năm 2018 lên 50% vào năm 2021. Chúng tôi kỳ vọng 36 TTTM sẽ 

mở vào năm 2021 (12 TTTM mỗi năm) dựa trên vị trí được bảo đảm trong các dự 

án phức hợp sắp tới của VIC cũng như vẫn còn dư địa mở rộng (25 tỉnh chưa 

khai thác). Chúng tôi đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của 

VRE được hỗ trợ bởi thị trường bán lẻ tiêu dùng sôi động. Vì vậy, chúng tôi ước 

tính lợi nhuận ròng của VRE sẽ tăng lên 5.355 tỷ đồng vào năm 2021 so với dự 

báo 2.784 tỷ đồng trong năm 2019.  

Hoạt động cho thuê vẫn còn dư địa cho tăng trưởng doanh thu và biên LNG. 

Theo ước tính của chúng tôi, giá thuê trung bình dự kiến tăng 7%/11%/14% trong 

năm 2019/20/21 được hỗ trợ bởi 1) giá thuê tăng khoảng 8% mỗi năm đối với tất 

cả các loại hình TTTM, 2) đóng góp tăng từ các loại hình TTTM cao cấp hơn vì 

chúng tôi kỳ vọng tổng diện tích Vincom Mega Mall tăng lên lên 567.000 m2 vào 

cuối năm 2020 (chiếm 29% tổng diện tích sàn cuối năm 2020) từ 395.000 m2 vào 

năm 2019 với ba TTTM trong các đại dự án của VHM (Vinhomes Ocean Park, 

Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park) và 3) nâng cấp 2 trung tâm Vincom 

Plaza tại các thành phố lớn (Đà Nẵng và Hải Phòng) thành Vincom Center vào 

cuối năm 2020. Ngoài ra, chúng tôi giả định VRE có thể duy trì tỷ lệ lấp đầy trung 

bình ổn định trên 90% với tỷ trọng cao của các khách thuê lớn. Vì vậy, doanh thu 

cho thuê dự báo tăng trưởng kép 29% trong giai đoạn 2019-21 và đạt 12.030 tỷ 

đồng vào năm 2021. Đồng thời, biên LNG hoạt động cho thuê ước tính trở lại 
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mức 50%) khi doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển cả Vincom Center và Vincom 

Mega Mall (tại các thành phố lớn) cũng như Vincom Plaza và Vincom+ (tại các 

thành phố thứ cấp) để duy trì vị trí dẫn đầu thị trường tại các thành phố lớn và vị 

trí tiên phong ở các tỉnh khác. 

  
  

Hình 29: Giá thuê hàng tháng theo loại hình TTTM dẫn đầu bởi 

Vincom Center và Vincom Mega Mall, theo ước tính của chúng 

tôi 

Hình 30: Ước tính của chúng tôi cho thấy VRE có thể tiếp tục 

tăng giá thuê và duy trì tỷ lệ lấp đầy ổn định  

 
 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH    NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH 

  

 
 

Hình 31: Tăng trưởng doanh thu cho thuê mạnh mẽ nhờ tỷ lệ lấp đầy ổn định và giá 

thuê tăng  

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Doanh thu từ chuyển nhượng BĐS sẽ ổn định từ năm 2019. Theo kế hoạch 

của VRE, giá trị bàn giao shophouse sẽ giảm xuống 1.922 tỷ đồng trong năm 

2019 (-44% yoy). Tuy nhiên, biên LNG của mảng này sẽ tăng 6,5 điểm% lên 30% 

nhờ bàn giao các căn shophouse thấp tầng truyền thống có biên LNG cao hơn 

các dự án cao tầng bao gồm condo (Bắc Ninh) và condotel (Đà Nẵng) đã bán 

trong năm 2018. Trong giai đoạn 2020-21, VRE tiếp tục phát triển thêm các căn 

shophouse sau khi mở rộng Vincom Plaza và Vincom+ tại các khu vực như Bắc 

Cạn, Thái Hòa, Phan Thiết và Ninh Hòa. Mỗi dự án ước tính chưa 40-150 căn 

shophouse, tương đương 500-600 căn shophouse bàn giao mỗi năm. Chúng tôi 

kỳ vọng doanh thu của mảng này sẽ tăng 10% mỗi năm vì các căn shophouse 

được phát triển cùng với các TTTM và biên LNG duy trì ở mức 35-40% với giả 

định VRE tập trung vào các căn shophouse thấp tầng. 
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Hình 32: Tóm tắt dự báo  

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Định giá và khuyến nghị 

Phát hành báo cáo lần đầu với khuyến nghị Mua và giá mục tiêu 43.900 

đồng/cp  

Chúng tôi định giá VRE bằng cách sử dụng mô hình DCF vì đây là phương pháp 

tốt nhất để đánh giá các công ty BĐS bán lẻ dựa trên dòng tiền thường xuyên từ 

hoạt động cho thuê. Chúng tôi cho rằng VRE có thể hưởng lợi từ sự bùng nổ của 

bán lẻ hiện đại tại Việt Nam và dự báo tăng trưởng 3 giai đoạn bao gồm: 1) giai 

đoạn tăng trưởng cao (2019-2021) với tăng trưởng kép EBIT đạt 39%, 2) giai 

đoạn chuyển đổi (2022-2028) với tăng trưởng EBIT ở mức 15% mỗi năm và 3) 

giai đoạn tăng trưởng ổn định từ năm 2029 với EBIT tăng 4% mỗi năm. Theo đó, 

chúng tôi đưa ra giá mục tiêu cho VRE là 43.900 đồng/cp dựa trên chi phí vốn 

bình quân 12,3%. 
 

Hình 33: Mô hình chiết khấu dòng tiền  

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH 

 

 
  

Hình 34: Các giả định Hình 35: Định giá DCF  

 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY    NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH 

  

VRE hiện đang giao dịch với P/E dự phóng 2020 ở mức 20,0x và cao hơn mức 

trung bình của các công ty BĐS bán lẻ trong khu vực là 19,7x. Chúng tôi cho rằng 

VRE xứng đáng được định giá cao hơn so với các công ty cùng ngành nhờ vị trí 

dẫn đầu ngành bán lẻ đang tăng trưởng nhanh của Việt Nam so với các nền mô 

hình lẻ phát triển ở Singapore và Thái Lan. VRE có thể duy trì vị trí dẫn đầu thị 

trường nội địa nhờ lợi thế cạnh tranh về mạng lưới TTTM và sự hỗ trợ mạnh mẽ 

từ công ty mẹ cũng như tăng trưởng lợi nhuận bền vững.  

(tỷ đồng) 2018A 2019F 2020F 2021F

Tổng doanh thu 9.124 9.244 11.246 14.492

Cho thuê 5.506 7.208 9.012 12.030

%yoy 23,6% 30,9% 25,0% 33,5%

Bán BĐS 3.433 1.922 2.114 2.325

%yoy 260,9% -44,0% 10,0% 10,0%

Khác 185 114 120 137

%yoy 65,8% -38,5% 5,3% 14,2%

Lợi nhuận gộp 3.641 4.113 5.347 7.465

Biên LNG 39,9% 44,5% 47,5% 51,5%

Chi phí BH & QLDN 751 771 886 1.046

% doanh thu 8,2% 8,3% 7,9% 7,2%

Lợi nhuận ròng 2.404 2.784 3.714 5.355

%yoy 18,6% 15,8% 33,4% 44,2%

Tổng diện tích sàn 

('000 m2)
1.473 1.627 1.889 2.221

Tổng số TTTM 66 79 92 102

(tỷ đồng) 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F

EBIT 3.342 4.461 6.419 8.429 10.062 11.713 13.306 15.788 17.572 19.406 21.485

Thuế -743 -991 -1.429 -1.879 -2.265 -2.667 -3.061 -3.650 -4.091 -4.543 -5.056

Khấu hao 1.485 1.724 1.979 2.202 2.381 2.606 2.828 3.109 3.393 3.688 4.023

Capex -4.030 -4.236 -4.581 -3.750 -4.120 -4.572 -5.211 -5.256 -5.700 -6.120 -6.761

Thay đổi vốn lưu động 40 403 584 646 761 569 848 840 1.284 1.285 1.740

Dòng tiền tự do 174 1.444 3.056 5.736 6.904 7.735 8.770 10.850 12.479 13.740 15.458

Cost of Capital 

Beta 1,00

Phần bù rủi ro thị trường 10,0%

Chi phi vốn 14,0%

Chi phí nợ 7,0%

WACC 12,3%

Phương pháp DCF Giá trị Đơn vị

Giá trị hiện tại của dòng tiền tự do 37.175 tỷ đồng

Giá trị hiện tại của dòng tiền năm cuối mô hình 62.841 tỷ đồng

Giá trị doanh nghiệp 100.016 tỷ đồng

Tiền và tương đương tiền 4.963 tỷ đồng

Tổng nợ (2.781) tỷ đồng

Giá trị vốn chủ sở hữu 102.198 tỷ đồng

Số lượng cổ phiếu 2.329 triệu

Giá mục tiêu 43.900 đồng/cp
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Hình 36: So sánh với ngành (tại ngày 15/10/2019) 

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG, DATABASE 

 

Rủi ro 

Cạnh tranh gia tăng có thể thu hẹp tỷ suất lợi nhuận. 

Chúng tôi tin rằng sự phổ biến ngày càng tăng của nền tảng mua sắm hiện đại đã 

khuyến khích các doanh nghiệp tham gia kinh doanh phát triển bất động sản bán 

lẻ, như có thể thấy trong sự tăng trưởng mạnh mẽ của các mặt bằng bán lẻ tại 

các thành phố trọng điểm (Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) trong những năm 

gần đây. Theo Savills, trong quý 1/2019, tổng nguồn cung sàn bán lẻ tại Hà Nội 

và Thành phố Hồ Chí Minh đều đạt 1,4 triệu m2, tăng lần lượt 7% yoy và 14% 

yoy. Đáng chú ý, có những dự án lớn đang được phát triển từ hai đối thủ lớn của 

VRE, bao gồm 1) Lotte Mart Hà Nội với tổng vốn đầu tư 600 triệu USD và tổng 

diện tích 7,3ha và 2) Aeon Mall Hà Đồng với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD diện 

tích 9,5ha. Chúng tôi tin rằng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt do việc mở trung 

tâm thương mại sắp tới của đối thủ cạnh tranh có thể làm giảm biên lợi nhuận 

của VRE do 1) tỷ lệ lấp đầy thấp hơn và lượng khách sụt giảm của các trung tâm 

mua sắm của VRE trong khu vực lân cận và 2) khả năng hạ giá thuê của VRE tại  

các trung tâm mua sắm đó và phát sinh thêm chi phí đầu tư để duy trì thị phần.  

 

Thương mại điện tử có thể là mối đe dọa đối với các TTTM. 

Thương mại điện tử được cho là một mối quan ngại đối với các trung tâm mua 

sắm trực tiếp do các kênh mua sắm trực tuyến có thể cung cấp giá cả tốt hơn, 

thuận tiện hơn và nhiều sự lựa chọn hơn. Theo khảo sát gần đây của Deloitte, 

(2019), gần 75% số người được hỏi có quen thuộc với mua sắm trực tuyến. Người 

tiêu dùng Việt Nam ngày càng sẵn sàng mua hàng trực tuyến, đặc biệt là với các 

mặt hàng được lựa chọn bao gồm các mặt hàng thời trang và các sản phẩm mỹ 

phẩm, cũng chính là một trong các nhóm hàng chính của trung tâm mua sắm. Tuy 

nhiên, chúng tôi không coi đây là mối đe dọa lớn đối với VRE trong ngắn hạn vì 

vẫn còn những thách thức mà các nhà bán lẻ trực tuyến cần phải vượt qua để 

chiếm thị phần của các trung tâm mua sắm thương mại.   

Tăng 

trưởng

2019F 2020F

EPS 3 

năm (%) FY19F FY20F TTM FY19F FY20F TTM FY19F FY20F

Các DN phát triển sàn bán lẻ

Vincom Retail JSC VRE VN ADD 31.850    43.900    3.398      26,6 20,0 29,4% 2,6      2,3      8,8% 12,0% 14,5% 6,3% 9,0% 10,7%

SM Prime Holdings Inc SMPH PM NR 38,85      NR 21.707    30,2 27,1 5,5% 3,7      3,3      12,8% 12,8% 13,1% 5,8% 6,0% 6,8%

Central Pattana PCL CPN TB ADD 63,25      86,00 9.334      22,9 20,3 12,4% 3,9      3,5      17,0% 17,9% 18,0% 7,4% 7,9% 8,2%

Pakuwon Jati PWON IJ NR 615,00    NR 3.084      11,3 10,6 26,8% 1,9      1,7      22,4% 18,2% 16,3% 11,1% 10,3% 9,7%

Robinson PCL ROBINS TB HOLD 65,25      57,25 2.383      24,3 21,2 8,2% 3,7      3,4      15,9% 16,0% 16,6% 10,2% 10,9% 11,5%

Platinum Group PCL PLAT TB REDUCE 5,75        5,50 488         20,6 19,4 6,7% 1,6      1,6      8,8% 7,9% 8,3% 7,0% 6,1% 6,2%

Trung bình (loại trừ VRE)        7.399    21,9    19,7 11,9% 3,0      2,7      15,4% 14,6% 14,5% 8,3% 8,2% 8,5%

Vốn hóa 

(tr US$)

P/E (x) P/B (x) ROE (%) ROA (%)

Công ty 

Mã 

Bloomberg

Khuyến 

nghị

Giá đóng 

cửa (Đv 

tiền bản 

địa)

Giá mục 

tiêu (Đv 

tiền bản 

địa)
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Phân tích SWOT 
 

Hình 37: Phân tích SWOT cho VRE 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH 

 

  

Điểm mạnh Cơ hội

• Các loại hình TTTM đa dạng mang lại nhiều

cơ hội để mở rộng thị trường 

• Mạng lưới rộng khắp với các TTTM lớn ở

nhiều thành phố để đáp ứng nhu cầu gia tăng

của các nhà bán lẻ 

• Bí quyết và tiềm lực tài chính hỗ trợ cho việc

tích cực mở rộng mạng lưới

• Tận dụng hệ sinh thái của VIC

• Phân khúc người tiêu dùng có thu nhập trung

bình và giàu có tại Việt Nam có thể thúc đẩy nhu

cầu mở rộng bán lẻ 

• Các nhà bán lẻ nước ngoài lớn muốn thâm

nhập thị trường Việt nam thông qua các TTTM 

• Sự phát triển ở các thành phố thứ cấp hỗ trợ

việc chuyển đổi từ TTTM tầm trung sang cao cấp 

Điểm yếu Thách thức

• Các TTTM mới cần thời gian để đạt tỷ lệ lấp

đầy tối ưu và có thể tạm thời ảnh hưởng đến

biên LNG của VRE 

• Điều kiện kinh tế bất lợi có thể khiến nhu cầu

tiêu thụ và chi tiêu sụt giảm 

• Sự thay đổi trong sở thích mua sắm của khách

hàng sang mua hàng online hoặc các nền tảng

bán lẻ công nghệ cao 
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Phụ lục 

Các dấu mốc quan trọng  
 

Hình 38: Các dấu mốc quan trọng của VRE 

 
   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

  

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

2004: Vincom Center Bà Triệu -
TTTM Vincom đầu tiên được mở

2012: Thành lập Công ty TNHH 
Vincom Retail 

Chuyển từ công ty TNHH sang công 
ty Cổ phần

Nhận chuyển nhượng 4 TTTM từ 
Vingroup

Nhận khoản đầu tư 200 triệu đo từ 
quỹ đầu tư Warburg Pincus III B.V và 
Credit Suisse AG (Singapore)

Nhận chuyển nhượng TTTM 
Vincom Mega Mall Times City từ 
Vingroup

Lần đầu mở rộng ra ngoài Hà Nội 
và thành phố Hồ Chí Minh 

Tổng số TTTM: 6

Tiếp tục nhận khoản đầu tư thứ 2 
trị giá 100 triệu đô từ quỹ Warburg 
Pincus III B.V

Ra mắt mô hình TTTM Vincom+

Cửa hàng đầu tiên của Zara tại Việt 
Nam mở tại Vincom Center Đồng 
Khởi

Nhận khoản góp vốn và tài sản có 
tổng trị giá 390 triệu đô từ Vingroup

Tổng số TTTM: 31

Cửa hàng đầu tiên của H&M, 
Pull&Bear, Massimo Dutti vaf 
Stradivarius mở cửa hàng đầu tiên 
tại Vincom Center Đồng Khởi

Tổng số TTTM: 46

Đưa vào hoạt động TTTM Vincom 
Center tại Landmark 81 - Tòa tháp 
cao nhất Việt Nam

Khai trương 20 TTTM mới - kỷ lục về 
số lượng mở mới trong 14 năm hoạt 
động

Tổng số TTTM: 66

Đứng thứ 14 trong  40 thương hiệu 
công ty có giá trị nhất Việt Nam 
(Forbes)

2004-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



 

 Bất động sản │ Việt Nam 

 

 CTCP Vincom Retail │ 21 tháng 10, 2019 
 
 

 

 

18 
 

Ban lãnh đạo  
 

Hình 39: VRE sở hữu đội ngủ quản lý dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ thương mại tại Việt Nam  

 

   NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Mạng lưới trung tâm thương mại trên khắp Việt Nam  
 

Hình 40: Vincom Center và Vincom Mega Mall  

 

   NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY 

 

  

Loại TTTM Thành phố/Tỉnh Ngày khai trương GFA (m2)

Vincom Center

Vincom Center Ba Trieu Hanoi Jan-04 42.489

Vincom Center Dong Khoi HCMC Apr-10 50.713

Vincom Center Nguyen Chi Thanh Hanoi Nov-15 46.554

Vincom Center Pham Ngoc Thach Hanoi Nov-16 26.120

Vincom Center LANDMARK 81 HCMC Jul-18 50.000

Vincom Center Metropolis Hanoi Dec-18 38.000

Vincom Center Tran Duy Hung Hanoi Apr-19 45.000

Vincom Mega Mall

Vincom Mega Mall Royal City Hanoi Jul-13 205.841

Vincom Mega Mall Times City Hanoi Dec-13 129.908

Vincom Mega Mall Thao Dien HCMC Dec-15 59.398
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Hình 41: Vincom Plaza và Vincom + 

 

   NGUỒN: BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Loại TTTM Thành phố/Tỉnh Ngày khai trương GFA (m2)

Vincom Plaza

Vincom Plaza Long Bien Hanoi Dec-11 38.060                

Vincom Plaza Ha Long Ha Long Oct-14 31.613                

Vincom Plaza Thu Duc HCMC Feb-15 28.887                

Vincom Plaza Ngo Quyen Da Nang Jun-15 31.649                

Vincom Plaza Hung Vuong Can Tho Jul-15 16.021                

Vincom Plaza Bien Hoa Dong Nai Aug-15 25.785                

Vincom Plaza Long Xuyen An Giang Aug-15 25.785                

Vincom Plaza Quang Trung HCMC Sep-15 17.780                

Vincom Plaza Le Thanh Tong Hai Phong Sep-15 16.151                

Vincom Plaza 3/2 HCMC Nov-15 22.589                

Vincom Plaza Cong Hoa HCMC Nov-15 22.970                

Vincom Plaza Thai Nguyen Thai Nguyen Nov-15 9.183                  

Vincom Plaza Viet Tri Phu Tho Dec-15 21.719                

Vincom Plaza Go Vap HCMC Jan-16 23.014                

Vincom Plaza Le Van Viet HCMC Mar-16 34.744                

Vincom Plaza Buon Ma Thuot Dak Lak Mar-16 13.195                

Vincom Plaza Ly Bon Thai Binh Jun-16 13.980                

Vincom Plaza Xuan Khanh Can Tho Sep-16 23.779                

Vincom Plaza Tran Phu Thanh Hoa Oct-16 6.413                  

Vincom Plaza Bac Tu Liem Hanoi Dec-16 21.259                

Vincom Plaza Tra Vinh Tra Vinh Mar-17 11.426                

Vincom Plaza Saigon Res HCMC Apr-17 6.987                  

Vincom Plaza Yen Bai Yen Bai Apr-17 12.120                

Vincom Plaza Rach Gia Kien Giang Apr-17 15.146                

Vincom Plaza Vinh Long Vinh Long Apr-17 11.470                

Vincom Plaza Tuyen Quang Tuyen Quang May-17 11.141                

Vincom Plaza Vi Thanh Hau Giang May-17 12.120                

Vincom Plaza Ha Tinh Ha Tinh Jul-17 10.400                

Vincom Plaza Tuy Hoa Phu Yen Nov-17 12.000                

Vincom Plaza Le Thanh Ton Nha Trang Dec-17 12.346                

Vincom Plaza Bao Loc Lam Dong Apr-18 13.380                

Vincom Plaza Thanh Hoa Thanh Hoa Apr-18 22.400                

Vincom Plaza Tan An Long An Apr-18 11.000                

Vincom Plaza Hue Hue May-18 14.000                

Vincom Plaza Dong Hoi Quang binh May-18 7.000                  

Vincom Plaza Son La Son La Jul-18 11.000                

Vincom Plaza Tran Phu, Nha Trang Nha Trang Aug-18 12.400                

Vincom Plaza Thai Nguyen Thai Nguyen Aug-18 13.500                

Vincom Plaza Lang Son Lang Son Aug-18 7.000                  

Vincom Plaza Ly Thai To Bac Ninh Aug-18 18.600                

Vincom Plaza Phu Ly Ha Nam Sep-18 9.600                  

Vincom Plaza Imperia Hai Phong Dec-18 17.300                

Vincom Plaza Ca Mau Ca Mau Dec-18 11.000                

Vincom Plaza Quang Ngai Quang Ngai Dec-18 11.000                

Vincom Plaza Tay Ninh Tay Ninh Dec-18 7.000                  

Vincom Plaza Skylake Ha Noi Apr-19 12.200                

Vincom Plaza Mong Cai Mong Cai Jun-19 11.000                

Vincom Plaza Hoa Binh Hoa Binh Jul-19 11.000                

Vincom+

Vincom+ 16/4 Phan Rang Ninh Thuan Nov-15 10.526                

Vincom+ Cam Ranh Khanh Hoa Nov-15 7.583                  

Vincom+ District 2 HCMC Nov-16 5.520                  

Vincom+  Long Thanh Dong Nai Dec-16 4.050                  

Vincom+  Chi Linh Hai Duong Jan-17 4.049                  

Vincom+ Nam Long HCMC May-17 6.320                  

Vincom+ Ky Anh Hanoi Oct-17 4.000                  

Vincom+ Uong Bi Quang Ninh Nov-17 4.000                  

Vincom+ Tinh Gia Thanh Hoa Dec-17 4.000                  

Vincom+ Nam Dan Nghe An Jul-18 4.200                  

Vincom+ Sky Center HCMC Jul-18 4.092                  

Vincom+ Sa Dec Dong Thap Oct-18 4.000                  
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THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  
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20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Jan-15A Jan-16A Jan-17A Jan-18A Jan-19F Jan-20F

12-mth Fwd FD Core P/E vs FD Core EPS 
Growth

12-mth Fwd Rolling FD Core P/E (x) (lhs)

FD Core EPS Growth (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD 

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Doanh thu thuần 5.518         9.124         9.244         11.246       14.492       

Lợi nhuận gộp 2.801         3.641         4.113         5.347         7.465         

LN hoạt động thuần 3.167         4.048         4.907         6.268         8.482         

Chi phí khấu hao (936)          (1.157)       (1.565)       (1.807)       (2.063)       

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 2.231         2.891         3.342         4.461         6.419         

TN từ hoạt động tài chính (579)          102            134            184            290            

TN từ các Cty LK & LD 540            0                0                0                0                

Chi phí/lãi ngoài HĐKD (24)            60              62              75              97              

Lợi nhuân trước thuế 2.811         3.876         4.382         5.679         7.925         

Các khoản đặc biệt

LNTT sau các khoản đặc biệt 2.169         3.053         3.538         4.720         6.806         

Thuế (141)          (640)          (743)          (991)          (1.429)       

Lợi nhuận sau thuế 2.028         2.413         2.795         3.729         5.377         

Lợi ích của cổ đông thiểu số (0)              (9)              (11)            (15)            (22)            

Cổ tức ưu đãi (740)          0                0                0                0                

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác 

Lợi nhuận ròng 1.287         2.404         2.784         3.714         5.355         

Lợi nhuận thường xuyên 1.888         3.055         3.450         4.471         6.239         

Dòng tiền

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

EBITDA 3.167         4.048         4.907         6.268         8.482         

Lãi (lỗ) từ đầu tư vào công ty liên kết 540            0                0                0                0                

Tăng/(Giảm) vốn lưu động 331            294            40              403            584            

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng

Chi/(Thu) bằng tiền khác (24)            60              62              75              97              

Dòng tiền hoạt động khác 203            151            (792)          (479)          (789)          

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi (1.166)       (417)          (328)          (378)          (434)          

Thuế đã trả (253)          (561)          (743)          (991)          (1.429)       

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 2.799         3.574         3.146         4.898         6.511         

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định (7.224)       (2.578)       (4.030)       (4.236)       (4.581)       

Tiền thu do thanh lý TSCĐ, thanh lý các khoản đầu tư4.039         585            42              44              47              

Tiền chi đầu tư góp vốn 0                (2)              0                0                0                

Tiền khác từ hoạt động đầu tư 1.096         2.631         651            (512)          (959)          

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (2.089)       636            (3.337)       (4.704)       (5.493)       

Tiền vay nhận được/(đã trả) 275            (3.200)       968            7                1.062         

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn 0                0                0                0                0                

Tiền mua lại CP đã phát hành (0)              0                0                0                0                

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu (1.262)       0                (2.364)       0                (3.493)       

Cổ tức ưu đãi đã trả

Tiền khác từ hoạt động tài chính 0                28              177            259            

Dòng tiền từ hoạt động tài chính (986)          (3.200)       (1.368)       184            (2.171)       
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NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY  

 
 

Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tiền và tương đương tiền 1.422         2.431         872            1.249         96              

Các khoản phải thu ngắn hạn 4.053         1.048         1.251         1.522         1.916         

Hàng tồn kho 1.817         902            481            529            581            

Tài sản ngắn hạn khác 6.066         2.742         3.235         4.498         5.797         

Tổng tài sản ngắn hạn 13.357       7.123         5.838         7.798         8.390         

Tài sản cố định 137            282            279            274            266            

Tổng đầu tư 22.231       28.261       30.601       33.435       36.582       

Tài sản vô hình 586            505            427            366            292            

Tài sản dài hạn khác 1.823         2.512         2.728         3.319         4.246         

Tổng tài sản dài hạn 24.777       31.561       34.035       37.394       41.386       

Vay & nợ ngắn hạn 2.816         18              92              112            280            

Phải trả người bán 5.310         6.218         5.981         7.384         8.758         

Nợ ngắn hạn khác 12              24              24              27              32              

Tổng nợ ngắn hạn 8.138         6.260         6.097         7.523         9.069         

Vay & nợ dài hạn 3.158         2.762         3.656         3.642         4.538         

Nợ dài hạn khác 743            1.152         1.180         1.357         1.616         

Tổng nợ dài hạn 3.901         3.915         4.836         4.999         6.154         

Dự phòng 0                0                0                0                0                

Tổng nợ 12.039       10.174       10.933       12.523       15.223       

Vốn chủ sở hữu 26.063       28.468       28.888       32.602       34.464       

Lợi ích cổ đông thiểu số 31              42              53              68              89              

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 26.094       28.509       28.940       32.670       34.553       

Các chỉ tiêu chính

12/17A 12/18A 12/19F 12/20F 12/21F

Tăng trưởng doanh thu -13,6% 65,3% 1,3% 21,7% 28,9%

Tăng trưởng LNHĐKD 10,6% 28,4% 18,3% 26,0% 33,2%

Biên LNHĐKD 67,7% 52,6% 61,4% 63,6% 65,7%

LN trên cổ phiếu (2.798)       (178)          (1.235)       (1.076)       (2.027)       

Giá trị sổ sách/cp 16.017 14.535 12.404 13.999 14.799

Khả năng thanh toán lãi vay 2,47 8,90 12,76 14,33 17,35

Thuế suất hiệu dụng N/A N/A N/A N/A N/A

Tỷ lệ chia cổ tức 65,4% N/A 65,2% N/A 54,0%

Số ngày phải thu 46,20 20,25 19,73 20,01 19,45

Số ngày tồn kho 167,9 90,5 49,2 31,3 28,8

Số ngày phải trả 102,0 149,4 231,3 205,3 201,4

ROIC 25% 32% 191% 181% 195%

ROCE 11,0% 13,4% 14,5% 17,3% 21,8%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 8,7% 8,2% 9,0% 10,7% 13,2%
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT  

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần trăm 

giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị 

đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng.  

Khuyến nghị  
MUA  Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên  

NẮM GIỮ  Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường  

BÁN  Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10%  

  

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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Trần Khánh Hiền – Phó Giám đốc Khối Phân tích  

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn   

Natalie Nguyễn – Chuyên viên Phân tích  

Email: minh.nguyennhu@vndirect.com.vn   

 

 

              

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT  

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

Điện thoại: +84 2439724568  

Email: research@vndirect.com.vn   

Website: https://vndirect.com.vn   
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