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Sẵn sàng cho sự bùng nổ của thị trường bán lẻ 

VRE tiếp tục củng cố vị thế là nhà phát triển bất động sản bán lẻ 
hàng đầu tại Việt Nam với 66 trung tâm mua sắm trên 38/63 tỉnh 
thành vào cuối Quý 1/2019. So với Quý 1/2018, tổng diện tích sàn 
(GFA) đã tăng thêm 23,4%, với nền tảng 45 Vincom Plaza (chiếm 
52% tổng GFA), 3 Vincom Mega Mall (27%), 6 Vincom Center (17%) 
và 12 Vincom+ (4%). 

VRE lên kế hoạch mở 13 trung tâm thương mại (TTTM) vào năm 
2019. Ba TTTM mới sẽ được khai trương trong quý 2/2019 và 10 
TTTM khác sẽ được khai trương trong nửa cuối 2019, thêm gần 
153.000 m2 vào tổng công suất cho thuê. Vào tháng 4, hai TTTM đã 
được khai trương tại Hà Nội, bao gồm Vincom Plaza Skylake và 
Vincom Center Trần Duy Hưng. Các trung tâm được đặt tại các vị trí 
đẹp, mật độ giao thông cao và tỷ lệ lấp đầy đã đạt trên 90%. VRE sẽ 
tăng tốc vào năm 2020 để đạt mục tiêu ra mắt 40 TTTM và đưa tổng 
GFA lên khoảng 2 triệu m2 trong giai đoạn 2019-2020. 

Mô hình Vincom+ áp dụng thiết kế mới. Vincom+ là mô hình 
TTTM mới nhất của VRE tại các vị trí ngoài trung tâm và hướng tới 
phân khúc khách hàng bình dân. VRE đang lên kế hoạch sửa đổi 
Vincom+ từ một tầng (không có tầng hầm) sang một tầng hầm và 
một tầng cho thuê. Thiết kế mới sẽ cung cấp nhiều lựa chọn cho 
thuê hơn và tạo điều kiện cho việc nâng cấp Vincom+ lên mô hình 
Vincom Plaza trong tương lai mà không làm gián đoạn hoạt động 
của TTTM. Việc nâng cấp được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu gia 
tăng cho mảng bán lẻ hiện đại chất lượng cao ở các thành phố và 
tỉnh thành loại 2. 

Tận dụng hệ sinh thái của Vingroup (VIC VN). Trong giai đoạn 
2020-2021, VRE sẽ tiếp tục mở 3 TTTM Vincom Mega Mall bên 
trong các dự án lớn của Vinhomes (VHM VN) (Vinhomes Ocean 
Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Grand Park), bổ sung thêm 
160.000-200.000 m2 GFA. Nằm ở những vị trí đắc địa trong các khu 
phức hợp lớn với lưu lượng khách hàng đảm bảo từ các khu chung 
cư, biệt thự xung quanh và đồng thời có thể kết nối dễ dàng tới các 
cơ sở Vinpearl Land và VinUni, những trung tâm này sẽ là một trong 
những điểm nhấn chính của mỗi dự án, mang tới cho khách hàng 
những trải nghiệm về không gian mua sắm - vui chơi giải trí - ẩm 
thực hiện đại và tiện nghi. 

Thu hút các thương hiệu và chuỗi cửa hàng nổi tiếng. Bên cạnh 
việc mở rộng của VRE, một số hãng thuê hiện tại cũng đã mở rộng 
thuê mặt bằng trong hệ thống là CGV, H&M và TiniWorld. Trong khi 
xem xét những khách hàng thuê mới, VRE cũng ưu tiên các chuỗi 
bán lẻ quy mô lớn và có khả năng mở rộng. VRE gần đây đã chào 
đón các thương hiệu tiềm năng lớn như OVS, HLA và The Body 
Shop. 

Tỷ lệ lấp đầy trung bình được cải thiện 1,6% so với cùng kỳ  
trong Quý 1/2019 nhờ sự nâng cấp trong cơ cấu khách hàng cho 
thuê tại các TTTM hiện hữu. Cụ thể, tỷ lệ lấp đầy của Vincom Plaza 
(chiếm 52% tổng GFA) và Vincom Mega Mall (chiếm 27% tổng GFA) 
tăng vọt lên lần lượt là 92,3% (+70 điểm cơ bản) và 90,5% (+150 
điểm cơ bản) trong Quý 1/2019. Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt 
động marketing, VRE đã cải thiện lưu lượng khách hàng trung bình 
tăng 36% yoy và tăng giá cho thuê trung bình của Vincom Plaza và 
Vincom Mega Mall lên lần lượt 9,9% yoy và 10,5% yoy. 

Thông tin cổ phiếu 

Giá thị trường (VND) 35.350 

khoảng 52 tuần (VND) 26.700 - 40.080 

KLGDBQ 3thg (VND) 4,6tr 

EPS (VND) 1.228 

Thị giá vốn (tỷ VND) 84.070 

SL CP đang lưu hành (tr) 2.329 

Free float (%) 45 

  

 

 

Cơ cấu sở hữu 

Saidong Urban Dev. JSC 32,3% 

Vingroup JSC 18,4% 

Hanoi South City Dev. JSC 8,3% 

Khác 41,0% 

Nguồn: VNDIRECT 
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Hình 1: VRE đẩy mạnh công suất cho thuê với CAGR ở mức 
31% trong giai đoạn 2014-2018 

 

 Hình 2: Tỷ lệ lấp đầy được cải thiện tại hầu hết các mô hình 
TTTM 

 
Nguồn: VNDIRECT, VRE  Nguồn: VNDIRECT, VRE 

 

Hình 3: Giá cho thuê trung bình của 2 mô hình TTTM chính 
tiếp tục tăng mạnh  

 

 Hình 4: Hoạt động cho thuê được nâng cao hiệu quả qua các 
năm  

 

    
Nguồn: VNDIRECT, VRE 

   
Nguồn: VNDIRECT, VRE 

 

Tóm tắt kết quả kinh doanh Quý 1/2019: 

VRE ghi nhận tăng trưởng tổng doanh thu khả quan ở mức 
41,2%. Doanh thu cho thuê tăng 26,4% so với cùng kỳ trong Quý 1, 
được đóng góp chủ yếu bởi 20 TTTM mở mới trong năm 2018. Biên 
LNG của hoạt động cho thuê cũng cải thiện từ 53,5% trong Quý 
1/2018 lên 54,4% trong Quý 1/2019. Doanh thu chuyển nhượng bất 
động sản tăng 79% đạt 601 tỷ đồng nhờ tiến hành bàn giao dự án 
nhà thấp tầng Vincom Shophouse Cà Mau và phần còn lại của hai 
dự án nhà cao tầng tại Đà Nẵng và Bắc Ninh. Do các dự án nhà cao 
tầng mang lại biên lợi nhuân gộp thấp hơn so với shophouse, biên 
LNG của doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm từ 34,9% 
xuống 23,3% tại Quý 1/2019. VRE kỳ vọng biên LNG sẽ phục hồi về 
mức trung bình khoảng 35% trong các quý tiếp theo khi các dự án 
nhà cao tầng đã được hoàn tất và các dự án shophouse khác tiếp 
tục được bàn giao. 
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VRE bám sát mục tiêu 2019. Trong Quý 1, công ty đã ghi nhận 
1.599 tỷ đồng doanh thu cho thuê (hoàn thành 22,3% mục tiêu 2019) 
và ghi nhận 601 tỷ đồng doanh thu bất động sản (tương đương 
khoảng 27,3% giá trị ký bán BĐS chưa ghi nhận trong 2019). Lợi 
nhuận ròng tăng 13,1% so với cùng kỳ, hoàn thành 22,7% mục tiêu 
2019 của VRE. Nhờ việc cải thiện hoạt động cho thuê và kế hoạch 
bàn giao tích cực, VRE kỳ vọng có thể đạt mục tiêu LN cả năm là 
2.700 tỷ đồng (+11,9% yoy). 

     Hình 5: Tóm tắt KQKD Quý 1 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT, VRE 

 

 

 

 
 

Tỷ VND 1Q18 1Q19 So với cùng kỳ So với KH 2019

Doanh thu 1.618 2.284 41,2% 24,0%

Cho thuê bán lẻ 1.266 1.599 26,3%

Bàn giao BĐS 335 601 79,4%

Khác 17 84 394,1%

Biên LNG 49,5% 42,6% -6,9 điểm %

Cho thuê bán lẻ 53,5% 54,4% +0,9% điểm %

Bàn giao BĐS 34,9% 23,3% -11,6 điểm %

LN hoạt động từ cho thuê 905 1.159 28,1%

Biên LN hoạt động từ 

cho thuê
71,5% 72,5% +1,0% điểm %

LNST 541 612 13,1% 22,7%
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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 Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

Natalie Nguyễn – Chuyên viên Phân tích 

Email: minh.nguyennhu@vndirect.com.vn 

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  
 

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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