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Khẳng định thế mạnh ở lĩnh vực tư vấn.

Tháng 5, 2018

Mảng tư vấn thúc đẩy tăng trưởng trong xu thế niêm yết & thoái vốn.
Khuyến nghị

N/a

Giá kỳ vọng (VNĐ)

N/a

Chỉ tiêu (tỷ đồng)

Giá thị trường (04/5/2018)

93.400
N/a

Lợi nhuận kỳ vọng

Doanh thu

2017TH

So với kế hoạch

So với 2016

1.537

151%

+71%

- Môi giới chứng khoán

498

124%

+40%

- Đầu tư

490

158%

+67%

- Tư vấn (IB)

255

175%

+280%

- Khác

295

183%

+71%

LNTT

803

146%

+93%

THÔNG TIN CỔ PHẦN
Nguồn: VCI
Sàn giao dịch

HSX

Khoảng giá 52 tuần

55.200-118.000

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng mạnh 93% so với năm trước, nhờ sự tăng

Vốn hóa

11.207 Tỷ VNĐ

trưởng mạnh mẽ ở mảng ngân hàng đầu tư (IB), tăng 261% yoy. Mảng IB là một

119.984.500

thế mạnh của VCI và là động lực cho các hoạt động khác như môi giới, tự doanh

SL cổ phiếu lưu hành
KLGD bình quân 10 ngày

192.631

% sở hữu nước ngoài
Room nước ngoài

39,3%

Theo ước tính của VCI, thị phần của công ty trong lĩnh vực IB đạt trên 50% trong

49%

2017. Một số thương vụ tư vấn tiêu biểu là VPBank (phát hành riêng lẻ, 550 triệu

Giá trị cổ tức/cổ phần

1.500

Tỷ lệ cổ tức/thị giá

1,6%

Beta

tăng trưởng theo.

N/a

USD), Sea (IPO và niêm yết chứng chỉ ADS lên sàn NYSE, 1 tỷ USD), Viglacera
(chào bán công chúng, 86 triệu USD), PNJ (phát hành riêng lẻ, 43 triệu USD).
Thị phần môi giới của VCI trên sản HOSE năm 2017 sụt giảm nhẹ so với năm

BIẾN ĐỘNG GIÁ

trước, đạt 8,5% (2016: 8,9%), chủ yếu từ mảng môi giới khách hàng tổ chức
nước ngoài. Thị phần môi giới tổ chức nước ngoài năm 2017 của VCI chiếm

VNĐ/CP

Cổ phiếu

120,000

3,000,000

100,000

2,500,000

Nguyên nhân là do trong 2017, CTCK SSI và HSC đã thực hiện một số giao dịch

80,000

2,000,000

lớn, nổi bật là giao dịch thỏa thuận cổ phiếu VRE cho nhà đầu tư nước ngoài và

60,000

1,500,000

40,000

1,000,000

bán 5,53% vốn Vinamilk cho JC&C. Giá trị của hai thương vụ này đạt lần lượt

500,000

hơn 5.500 tỷ đồng và 9.000 tỷ đồng nên đã ảnh hưởng đến thị phần của VCI.

20,000
-

khoảng 24% trên sàn HOSE, giảm so với mức thị phần 30,5% vào năm 2016.

-

Kế hoạch 2018.
Chiến lược của VCI tiếp tục tập trung vào lĩnh vực mũi nhọn là hoạt động IB.
YTD
VCI
VNIndex

1T

3T

6T

15,9% -20,1%

3,8%

49,2%

3,1% -13,8%

-7,5%

21,7%

Ngoài ra, do đánh giá thị phần nhà đầu tư nước ngoài đã tương đối ổn định nên
năm nay VCI sẽ tập trung cho hoạt động môi giới trong nước.
Chỉ tiêu (tỷ đồng)
Doanh thu

Chuyên viên phân tích
Thái Anh Hào
(84 8) 3914.6888 ext 254
thaianhhao@baoviet.com.vn

2017

% thay đổi

2018KH
1,537

1,715

12%

- Môi giới chứng khoán

498

491

-1%

- Đầu tư

490

444

-9%

- Tư vấn (IB)

255

458

80%

- Kinh doanh nguồn vốn

267

324

- Khác

28

LNTT

803

21%
-100%

1,011

26%

Nguồn: VCI

Giá trị các hợp đồng tư vấn mà VCI đang thực hiện có giá trị hơn 40.000 tỷ đồng.
VCI ước tính có thể thực hiện được 60-70% khối lượng các hợp đồng này trong
năm 2018. VCI cũng chia sẻ một số thương vụ tiêu biểu và dựa trên thông tin có
được, chi tiết như bảng dưới đây:

Atlas

Ngân hàng

Phát hành

Giá trị
dự kiến
(triệu USD)
1.000

Midas

Tiêu dùng

Phát hành

500

Q2/2018

Vật liệu

IPO

50

Q2/2018

Thực phẩm

Phát hành

200

Q3/2018

Dược

Phát hành

n/a

Q3/2018

Helios

Bất động sản

Phát hành

n/a

Q3/2018

Venus

Ngân hàng

Phát hành

n/a

Q4/2018

Apple

Vật liệu xây dựng

Phát hành

n/a

Q4/2018

Satra

Đa ngành

Cổ phần hóa

n/a

Chờ xác nhận

Tên
thương vụ

Kalimba
Dragon
Poseidon

Ngành

Cấu trúc
thương vụ

Dự kiến hoàn
thành
Q2/2018

Nguồn: VCI và BVSC
Đối với thương vụ Atlas, cụ thể là Techcombank, Ngân hàng này gần đây đã
phát hành thành công hơn 164 triệu cp, huy động được khoảng 21.000 tỷ đồng
(xấp xỉ 922 triệu USD). Phí tư vấn là 2% (khoảng 420 tỷ đồng) cho cả ba đơn vị
tư vấn là VCI, Morgan Stanley và Deutsche Bank AG. Được biết, VCI đảm nhận
khá nhiều công việc trong thương vụ này nên sẽ được hưởng phần phí tư vấn
nhiều hơn so với hai đơn vị kia.
Có thể thấy, giá trị thương vụ Techcombank rất lớn nên nhiều khả năng VCI sẽ
ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong Q2/2018.
Về hoạt động môi giới, doanh thu kế hoạch sụt giảm nhẹ 1,4% so với năm trước,
còn 491 tỷ đồng. Nguyên nhân là mảng môi giới năm 2017 có hạch toán một
khoản doanh thu lớn, mà khoản này được sự hỗ trợ từ bộ phận IB. Còn về thị
phần môi giới, VCI đặt kế hoạch giữ nguyên thị phần như năm trước. Bên cạnh
đó, công ty sẽ tập trung nhiều hơn cho hoạt động môi giới trong nước bằng cách
i) nâng cao dịch vụ cho các cá nhân có tài sản lớn và ii) gia tăng tỷ lệ phát hành
dành cho nhà đầu tư cá nhân so với tổ chức ở các thương vụ IPO trong năm
nay. Định hướng của VCI là sẽ không đẩy mạnh cho vay margin để hỗ trợ hoạt
động môi giới.
Khuyến nghị. Với lợi thế riêng biệt ở lĩnh vực tư vấn, VCI sẽ tiếp tục được
hưởng lợi từ tiến trình niêm yết và thoái vốn của Nhà nước trong năm 2018.
Thêm vào đó, hoạt động IB còn là động lực cho các lĩnh vực khác như môi giới
hay tự doanh tăng trưởng theo. Từ những nhận định trên, chúng tôi đánh giá
khả quan triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của VCI trong năm nay. Cổ phiếu VCI
đang giao dịch tại mức P/E fwd2018 là 13,8 lần và P/B là 3,7 lần.
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Note Đại hội cổ đông TV2
TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Thái Anh Hào, xin khẳng định hoàn toàn trung thực và không có động cơ cá nhân khi thực hiện báo cáo này. Tất
cả những thông tin nêu trong báo cáo này được thu thập từ những nguồn tin cậy và đã được tôi xem xét cẩn thận. Tuy nhiên, tôi
không đảm bảo tính đầy đủ cũng như chính xác tuyệt đối của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận địnhtrong báo cáo này
chỉ là quan điểm riêng của cá nhântôimà không hàm ý chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Báo cáo
chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Cá nhân
tôi cũng như Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng
được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Báo cáo này là một phần tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tất cả những hành vi sao chép, trích dẫn một phần
hay toàn bộ báo cáo này phải được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

LIÊN HỆ
Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Bộ phận Phân tích Ngành & Doanh nghiệp

Bộ phận Vĩ mô & Thị trường

Lưu Văn Lương

Lê Đăng Phương

Nguyễn Xuân Bình

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

nguyenxuanbinh@baoviet.com.vn

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Bạch Ngọc Thắng

Ngân hàng, Bảo hiểm

Bất động sản

Kinh tế trưởng

nguyenthuha@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

bachngocthang@baoviet.com.vn

Chế Thị Mai Trang

Lê Thanh Hòa

Trần Hải Yến

Thép, Phân bón, Điện

Vật liệu xây dựng

Chuyên viên vĩ mô

chethimaitrang@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Phan Thùy Trang

Trương Sỹ Phú

Trần Đức Anh

Cao su tự nhiên, Mía đường

Ô tô & Phụ tùng, Dệt may

Chiến lược thị trường

phanthuytrang@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranducanh@baoviet.com.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Thị Thu Hằng

Trần Xuân Bách

Công nghệ thông tin

Dược

Phân tích kỹ thuật

nguyentiendung@baoviet.com.vn

hathithuhang@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Thái Anh Hào
Hạ tầng, Nước
thaianhhao@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

▪ Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

▪ Tel: (84 4) 3 928 8080

▪ Tel: (84 8) 3 914 6888

