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VIETTEL POST: TỪ ANH BƯU TÁ THÀNH DÂN CÔNG NGHỆ 

 

 Tổng công ty Bưu Chính Viettel (VTP) mới đây đã công bố tham vọng 
bước chân vào hai lĩnh vực đang phát triển nóng ở Việt Nam bao gồm 
thương mại điện tử và gọi xe công nghệ. Ứng dụng gọi xe Mygo cho 
của VTP hiện nay đã có thể tải về từ Google Plays và Apple store còn 
trang thương mại điện tử mang tên Vỏ Sò đã có thể truy cập tại 
www.voso.vn.  

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: CÒN ĐỦ CHỖ CHO NGƯỜI MỚI? 

Thương mại điện tử (TMĐT) ở Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất 
khu vực Đông Nam Á. Theo báo cáo của Google-Temasek năm 2018 
thì TMĐT Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kép 35% trong giai đoạn 
2015-18 và có giá trị 2.8 tỉ USD (chỉ tính giá trị của kênh Doanh nghiệp 
tới người tiêu dùng-B2C). Thị trường được dự báo tiếp tục bùng nổ 
trong giai đoạn 2018-25, với tốc độ tăng trưởng kép 27% nhờ sự phổ 
biến của internet và điện thoại thông minh cùng với thế hệ người tiêu 
dùng mới am hiểu công nghệ hơn. Thế hệ Millennials (thế hệ Y) sẽ là 
động lực thúc đẩy cho sự phát triển nhanh chóng của TMĐT ở Việt 
Nam với thói quen dành thời gian mua sắm trên mạng hơn là đến các 
cửa hàng vật lý.  

Phương thức bán hàng Người tiêu dùng tới người tiêu dùng 
(C2C) hay trên mạng xã hội ngày càng phổ biến. Phương thức này 
có ưu điểm trong việc giúp người mua và người bán tương tác trao 
đổi trực tiếp với nhau để chia sẻ thông tin, hình ảnh, đánh giá và các 
lời khuyên về sản phẩm nhờ những tính năng đặc biệt của mạng xã 
hội như Facebook, Instagram hay Zalo. 

Hình 1: Việt Nam được dự báo là điểm sáng TMĐT trong khu vực Đông Nam Á 
trong giai đoạn 2018-2025 

 

   Nguồn: Google-Temasek 
 

Cuộc chơi TMĐT đang được định hình bởi 4 tên tuổi lớn, đa số 
sử dụng mô hình kết hợp (B2C/C2C). Lazada và Shopee là 2 
thương hiệu quốc tế trong lúc đó các thương hiệu còn lại là Tiki và 
Sendo được sáng lập bởi các tổ chức trong nước. Quý 1 năm 2018, 
Lazada là sàn TMĐT dẫn đầu thị trường xét trên cả phương diện số 
lượng truy cập website lẫn số lượng view trên Facebook. Tuy nhiên 
chỉ một năm sau, Shopee và Tiki đã vươn lên vị trí xếp hạng số 1 và 
2 về lượng truy cập website, trong lúc đó Sendo xếp hạng thứ 4 nhờ 
vào sự phát triển liên tục của mình. Trong số các trang TMĐT, Shopee 
là đơn vị duy nhất áp dụng mô hình Người tiêu dùng đến người tiêu 
dùng (C2C), trong khi các sàn còn lại đều áp dụng mô hình B2C hoặc 
hỗn hợp B2C/C2C. Tiki đã chuyển đổi mô hình từ Doanh nghiệp tới 
khách hàng (B2C) sang Doanh nghiệp tới doanh nghiệp tới người tiêu 
dùng (B2B2C) vào tháng 3 năm 2017.  
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Hình 2: Xếp hạng của các trang TMĐT có sự thay đổi đáng kể sau 1 năm 

 
   Nguồn: iPrice Insight 

Khâu giao hàng vẫn là nhân tố quyết định đến sự thành công của 
TMĐT. Chúng tôi tin rằng yếu tố này đã giúp Tiki và Shopee có sự 
phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam trong giai đoạn vừa qua vì hai đơn vị 
này này cung cấp dịch vụ giao hàng hỏa tốc với thời gian ngắn hơn 
so với Lazada. Cụ thể, bên cạnh hai lựa chọn vận chuyển là “Tiêu 
chuẩn” cần 5-6 ngày và “Nhanh” cần 1-2 ngày thì Tiki cung cấp lựa 
chọn giao hàng trong vòng 2 giờ, Shopee cũng cung cấp lựa chọn 
giao hàng trong 4 giờ trong khi đó Lazada cung cấp gói vận chuyển 
nhanh nhất là 24 giờ. Đặc biệt với hình thức thanh toán phổ biến nhất 
hiện nay là Giao hàng – Thu tiền (COD) thì việc các công ty TMĐT 
đưa ra được giải pháp giao hàng tin cậy và an toàn là yếu tố cạnh 
tranh quan trọng. Chính vì vậy, các trang TMĐT lớn đã và đang rót 
vốn mạnh tay vào hoạt động giao nhận cùng lúc theo hai hướng: (1) 
xây dựng đơn vị chuyển phát của chính mình để chuyển phát nội vùng 
và (2) đầu tư hoặc mua cổ phần chi phối tại các doanh nghiệp chuyển 
phát liên tỉnh nhằm tối ưu hóa thời gian và độ chính xác đơn hàng. 
(Lazada là trang TMĐT đầu tiên tại Việt Nam có đơn vị vận chuyển nội 
bộ là Lazada Express, trong lúc đó Shopee mới mua cổ phần chi phối 
tại một đơn vị startup nổi tiếng trong lĩnh vực chuyển phát là 
Giaohangtietkiem). Hoạt động giao hàng của các công ty TMĐT nhỏ 
hơn hiện nay vẫn đang phụ thuộc hoàn toàn vào bên thứ ba như 
VNPost hay Viettel Post. 

Hình 3: Thời gian vận chuyển ngắn hơn là chìa khóa thành công trong TMĐT 

 
Lưu ý: Thời gian vận chuyển 2 giờ của Adayroi chỉ áp dụng cho sản phẩm thực phâm, rau quả cua Vinmart+    

Nguồn: Lazada, Shopee, Tiki, Sendo, Adayroi, VnDirect 

TMĐT Việt Nam vẫn đang trong cuộc đua “đốt tiền”. Ngành TMĐT 
Việt Nam vẫn còn rất non trẻ nên các doanh nghiệp phải đầu tư rất 
nhiều vào quảng cáo, hạ tầng kho bãi, nguồn nhân lực… nhằm định 
vị tên tuổi của mình trên thị trường. Một trường hợp cụ thể minh chứng 
cho sự cạnh tranh gay gắt giữa các sàn TMĐT là cuộc chạy đua 
khuyến mãi khởi nguồn từ chương trình bán hàng giảm giá lớn tới 
95% của Lazada vào 9/5/2018 nhân dịp kỷ niệm 6 năm thành lập sàn 
này với thông điệp “Đại tiệc giảm giá mừng sinh nhật” thì ngay lập tức 
Shopee tung ra chương trình giảm giá cạnh tranh với thông điệp “Cần 

Title:

Source:

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

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Shopee Tiki Lazada Sendo Adayroi Vatgia Shopee Tiki Lazada Sendo Adayroi Vatgia

Tr
iệ

u
 l

ầ
n

 tr
u

y 
cậ

p
/v

ie
w

Số lượng truy cập website

Số lượng Facebook page view

1Q2019 1Q2018

Sàn 

TMĐT Mô hình KD Nhà đầu tư Nguồn hàng

Kiểm tra 

trước khi 

chuyển

Kiểm tra 

trước khi 

thanh 

toán

Trả lời khách 

hàng

Phương thức 

vận chuyển

Đơn vị vận chuyển nội 

bộ hoặc có liên quan

Thời gian 

vận chuyển 

nhanh nhất

Lazada B2C/C2C Alibaba TQ, VN Trung bình Không Lazada Hỗn hợp Lazada Express 24 giờ

Shopee C2C SEA TQ, VN Thấp Có Chủ shop Hỗn hợp Giaohangtietkiem 4 giờ

Tiki B2B2C JD.com, VNG TQ, VN Cao Có Tiki Hỗn hợp TikiNow/GHN/Ahamove 2 giờ
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Adayroi B2C Vingroup VN Cao Có None Bên thứ 3 Không 2 giờ

Voso B2C/C2C VTP VN N/a N/a Chủ shop Tự vận chuyển Viettel Post Không
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gì sinh nhật, deal vẫn sốc, giá vẫn bốc”. Adayroi nhanh chóng tham 
gia cuộc đua cùng chương trình giảm giá, miễn phí vận chuyển với 
thông điệp “Chúc mừng sinh nhật bạn hàng xóm” và Tiki thậm chí còn 
làm hẳn một video quảng cáo (TVC) cho chương trình giảm giá của 
mình nhằm đáp trả các sàn còn lại với tựa đề “Ưu đãi vô hạn – còn 
vui hơn cả sinh nhật”.   

Như một hệ quả, cả ba ông lớn TMĐT vẫn đều đặn báo lỗ hàng 
năm. Tổng giá trị lỗ lũy kế của Lazada, Shopee và Tiki trong giai đoạn 
2015-18 là 9.400 tỷ đồng. Điều này tạo nên rào cản rất lớn cho những 
người chơi mới muốn gia nhập thị trường nhiều tiềm năng nhưng đầy 
khốc liệt này. Chúng tôi ước tính một doanh nghiệp sẽ phải chịu khoản 
lỗ khoảng 142 tỷ đồng mỗi năm nếu muốn giành được 1% thị phần từ 
các đối thủ hiện hữu ở Việt Nam.  

Hình 4: Các DN TMĐT vẫn đều đặn báo lỗ hàng năm 

 
Lưu ý: Shopee bắt đầu vận hành tại VN từ năm 2016  

  Nguồn: Internet 

 

VTP có những vũ khí riêng để tham gia cuộc đua TMĐT khắc 
nghiệt 

Hình 5: Voso.vn, trang TMĐT theo mô hình hỗn hợp (B2C/C2C) của VTP đã ra mắt 
phiên bản beta 

 

  Nguồn: www.voso.vn 

Thứ nhất, VTP có lợi thế cạnh tranh từ mạng lưới chuyển phát toàn 
quốc mà doanh nghiệp này đã đầu tư rất mạnh vào cả công nghệ lẫn 
hệ thống logistic. VTP là đơn vị chuyển phát đứng thứ hai tại Việt Nam 
với hệ thống logistic rộng khắp bao gồm 8.300 điểm nhận, chuyển 
hàng (bao gồm bưu cục), 500 xe tải và mạng lưới trung tâm chia chọn 
cùng với 6 bưu cục trung tâm, 85 bưu cục cấp tỉnh. Hệ thống logistics 
của VTP lớn hơn rất nhiều so với các startup như Giaohangnhanh 
(GHN express) hoặc Giaohangtietkiem mới có khoảng 300 bưu cục 
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vào cuối 2018.  Thêm vào đó, VTP cũng đã tích hợp những công nghệ 
mới nhất vào hệ thống của mình để rút ngắn thời gian chuyển phát 
đồng thời tạo ra sự thuận tiện cho khách hàng. Hệ thống chia chọn tự 
động đã được áp dụng tại trung tâm phân phối Hà Nội giúp cắt giảm 
80% thời gian xử lý đơn vận chuyển và cắt giảm 86% yêu cầu nhân 
lực so với hệ thống truyền thống. Công nghệ này sẽ được áp dụng 
cho toàn bộ hoạt động của VTP trong năm 2019 nhằm đảm bảo công 
ty sẽ có hệ thống chia chọn hiệu quả nhất trong ngành. 

Thứ 2, VTP có thể mạnh trong việc tích hợp các dịch vụ khác trong hệ 
sinh thái Viettel. VTP thu hút người bán mở gian hàng trên nền tảng 
Vỏ sò với cơ hội giới thiệu sản phẩm tới tập khách hàng tiềm năng 
khổng lồ gồm 60 triệu khách hàng sẵn có của Viettel. Thêm vào đó, 
VTP có thể tích hợp ứng dụng ví điện tử Viettel Pay của Viettel 
Telecom vào trong nền tảng Vỏ Sò, cho phép khách hàng có thêm lựa 
chọn thanh toán điện tử hoặc thậm chí cung cấp khoản vay cho khách 
hàng bằng ứng dụng này. 

Cuối cùng, VTP có thể nhận được sự tin tưởng của khách hàng nhờ 
vào sức mạnh thương hiệu. Vấn đề lớn nhất của một sàn TMĐT ở Việt 
Nam là sự thiếu tin tưởng của khách hàng. Đặc điểm này ngăn cản 
người dùng thực hiện các giao dịch trực tuyến do sự không chắc chắn 
về chất lượng hàng hóa, bí mật thông tin cá nhân và sai sót vận 
chuyển. Viettel là thương hiệu do Bộ Quốc Phòng Việt Nam sở hữu, 
là một trong số những thương hiệu quốc gia mạnh nhất và VTP đã kế 
thừa văn hóa cũng như giá trị cốt lõi của công ty mẹ vào hoạt động 
của mình, giúp công ty cung cấp dịch vụ có chất lượng cao hơn. 

Mặc dù thị trường đã khá đông đúc, những thương hiệu mới vẫn còn 
dư địa phát triển, miễn là có thể vượt qua được những rào cản kể trên. 
Chúng tôi tin rằng VTP đã được trang bị đầy đủ hành trang để tham 
gia vào cuộc chiến này.   

GỌI XE CÔNG NGHỆ: THÁCH THỨC NGƯỜI KHỔNG LỒ 

Grab đang thống trị thị trường trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng. 
Thị trường ứng dụng gọi xe ở Việt Nam phát triển rất nhanh trong giai 
đoạn 2014-18 với tốc độ tăng trưởng kép ấn tượng 36%. Giá trị thị 
trường này ước tính đạt 500 triệu USD vào năm 2018 (chỉ tính vận 
chuyển hành khách và gọi đồ ăn) và ước tính sẽ đạt quy mô 2 tỷ USD 
vào năm 2025, tăng trưởng kép trong giai đoạn 2018-25 là 22%. 

Hình 6: Thị trường ứng dụng gọi xe ở Việt Nam được dự phóng đạt 2 tỷ USD vào 
năm 2025 

 
   Nguồn: Google-Temasek 

Grab trở thành ứng dụng thống trị thị trường, nắm thị phần khoảng 
92% sau khi sát nhập với Uber năm 2018. Grab hiện tại cung cấp danh 
sách dịch vụ gọi xe đầy đủ gồm taxi, ô tô 4 chỗ, ô tô 7 chỗ, xe máy, 
vận chuyển hàng nhỏ và vận chuyển thực phẩm tại 36 tỉnh thành. 
Công ty này công bố doanh thu năm 2018 là 2.200 tỷ đồng cùng với 
khoản lỗ ròng 900 tỷ đồng.  
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Hình 7: Grab đang gánh chịu khoản lỗ ròng lớn mỗi năm 

 
   Nguồn: Internet 

Mặc dù vậy, việc Uber rời Việt Nam mở ra cơ hội những startup 
khác tham gia vào thị trường. Go-Viet (ứng dụng của Go-Jek, đối 
thủ chính của Grab tại Indonesia) và Be (ứng dụng do tập đoàn 
BeGroup của Việt Nam phát triển) đã ngay lập tức nhảy vào cuộc đua 
lần lượt từ tháng 9 và tháng 12 năm 2018. Chỉ sau 4 tháng hoạt động, 
Go-Viet đã công bố khoản lỗ ròng 550 tỷ đồng cho năm tài chính 2018.  

Hình 8: Các tài xế ứng dụng gọi xe tại một địa điểm đón khách  Hình 9: Từ trái qua phải, tài xế của Be, Grab và Go-Việt 

 

 

 

   Nguồn: Internet     Nguồn: Internet 

Hình 10: Grab đang thống trị thị trường ứng dụng gọi xe. Mygo sẽ cung cấp 4 dịch vụ khi chính thức ra mắt 

 
   Nguồn: Grab, Go-Việt, Be, Viettel Post 

Các nhà phát triển ứng dụng gọi xe đang mở rộng hoạt động tới 
lĩnh vực dịch vụ tài chính online và thậm chí là chuyển phát 
nhanh. Go-Jek và Grab đã tích hợp các giải pháp thanh toán điện tử 
vào trong ứng dụng của mình với tên gọi là GoPay và GrabPay. Người 
dùng ưa chuộng tính năng này vì sự tiện dụng và và nhiều lợi ích nhờ 
các chương trình ưu đãi, giảm giá và thưởng. Trên tất cả, những 
doanh nghiệp này tuyên bố sẽ cung cấp nhiều dịch vụ tài chính online 
bao gồm chuyển tiền, cho vay cá nhân, các sản phẩm đầu tư và cả 
dịch vụ bảo hiểm. Grab thậm chí tuyên bố tham vọng lấn sân sang lĩnh 
vực chuyển phát nhanh truyền thống khi mới đây đã đầu tư vào một 
doanh nghiệp startup đang hoạt động ở Việt Nam là NinjaVan, đồng 
nghĩa với việc sẽ cạnh tranh trực tiếp với VTP.  
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MYGO sẽ tham gia vào cuộc đua như thế nào?  

Hiện tại lượng thông tin mà VTP công bố liên quan đến Mygo rất hạn 
chế, ngoại trừ thông báo tuyển lái xe cho dịch vụ này. Chúng tôi tin 
rằng Mygo sẽ có định hướng khác biệt so với các đối thủ còn lại. 

Hình 11: Ứng dụng Mygo được triển khai chính thức vào 1/7/2019. Tuy nhiên người 
dùng đã có thể đặt xe trên phiên bản beta.  

 

   Source: Viettel Post 

Đầu tiên, Mygo sẽ trở thành một thách thức trong mảng chuyển phát 
nhanh. Như đã đề cập ở trên, kinh nghiệm và công nghệ của VTP 
trong lĩnh vực chuyển phát là vượt trội so với các đối thủ còn lại. Ví 
dụ, Grab và Go-Việt chưa cung cấp dịch vụ giao hàng thu tiền (COD) 
do thiếu tin tưởng giữa các chủ cửa hàng và lái xe, còn VTP đã có 
kinh nghiệm nhiều năm trong cung cấp dịch vụ này. Kế đến, VTP đã 
có sự tin tưởng của hơn 60 triệu khách hàng của Viettel Telecom. Đặc 
điểm này tạo ra vị thế khác biệt của VTP khi tiếp cận khách hàng. Cuối 
cùng, chúng tôi tin rằng Mygo sẽ tập trung vào mảng gọi xe hai bánh 
và sẽ chưa tập trung vào mảng gọi xe ô tô. Do đó, Mygo có thể sẽ 
chưa phải là mối đe dọa với Grab trong tương lại gần, thay vào tập 
trung khai thác khoảng trống trong chuỗi vận chuyển giao nhận và nhu 
cầu gọi xe ở những thành phố nhỏ hơn, nơi mà Grab chưa đẩy mạnh 
kinh doanh. 

LIỆU VTP CÓ ĐƯỢC THỊ TRƯỜNG ĐỊNH GIÁ NHƯ LÀ MỘT CÔNG 

TY CÔNG NGHỆ? 

Tham gia vào hai lĩnh vực mới là ứng dụng gọi xe và TMĐT chắc chắn 
sẽ đòi hỏi lượng đầu tư ban đầu rất lớn, qua đó ảnh hưởng đến bảng 
cân đối kế toán và kết quả kinh doanh của VTP. Hai mảng kinh doanh 
mới được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của 
VTP trong tương lai gần nhưng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận được dự 
báo sẽ sẽ chậm hơn do hệ quả của việc đầu tư lớn để giành thị phần.  

Chúng tôi thích VTP vì câu chuyện đầu tư trong sự bùng nổ của 
thương mại điện tử và thị trường gọi xe công nghệ của Việt Nam. Với 
việc vận hành Mygo và Vỏ Sò, VTP đã tự chuyển mình từ một doanh 
nghiệp chuyển phát truyền thống thành một doanh nghiệp vận tải hiện 
đại, với mảnh ghép mới là những công nghệ nền tảng (platform). 
Chúng tôi tin rằng kết quả của sự dịch chuyển này là mức định giá cao 
hơn của thị trường giành cho cổ phiếu VTP vì mức định giá của các 
công tycông nghệ luôn cao hơn so với các doanh nghiệp chuyển phát 
truyền thống.  
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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. 
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