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❑

Thị trường ô tô con của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh

nhờ nhập khẩu xe nguyên chiếc cải thiện (CBU) và nhu cầu tăng.
❑ Thị trường cạnh tranh: Thaco giành lại vị trí dẫn đầu thị
trường; Honda và Huyndai có kết quả vượt trội nhờ tập trung vào xe
lắp ráp trong nước (CKD); Toyota và Ford giành lại được một phần
thị phần.
❑

Dòng xe Sedan, xe đa dụng (MPV) và crossover tăng trưởng

tốt, trong khi cầu xe hatchback và SUV giảm.
Phần 2: Case study: VinFast làm tăng cạnh tranh ngành
Phần 3: Triển vọng ngành năm 2019: Nhu cầu xe vẫn cao; cạnh
tranh ngành gia tăng.
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Phần 1: Thị trường xe ô tô con: Tổng quan 11T18
Thị trường xe ô tô con của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhờ tăng nhập khẩu xe nguyên chiếc
và tăng cầu. Doanh số xe tháng 11 là 21.718 chiếc (2% MoM/ 70% YoY), mức doanh số tháng cao kỷ
lục mới, qua đó giúp doanh số xe 11T tăng 24% YoY lên 172.515 chiếc. Theo quan điểm của chúng tôi,
mức tăng doanh số ấn tượng này chủ yếu là do 1) Xe CBU được nhập khẩu trở lại như chúng tôi dự
đoán trong báo cáo trước đây; và 2) người mua xe không còn chờ đợi giá xe giảm sâu hơn nữa như
trong năm 2017, và theo chúng tôi quan sát thì giá xe cũng khó có thể tiếp tục giảm hơn nữa, giúp chúng
tôi càng thêm kiên định rằng cầu xe du lịch sẽ vẫn cao.
Hình 1: Doanh số ô tô tháng đạt mức cao kỷ lục trong 2 năm
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Nguồn: VAMA

Tăng nhập khẩu CBU làm tăng trưởng CKD chậm lại. Trong khi cơ cấu doanh thu 11 tháng cho thấy
rằng tăng trưởng doanh số ngành vẫn chủ yếu đến từ mảng CKD (doanh số 11T 2018: 193.686 xe, 76%
doanh số ngành), chúng tôi nhận thấy có 2 điểm nhấn chính 1) mặc dù tỷ trọng doanh số xe CKD trong
tổng doanh số giảm trong những tháng gần đây, doanh số xe trong 11 tháng vẫn cao hơn doanh số năm
trước (+11% yoy), do hưởng lợi từ việc dịch chuyển cầu khi nguồn cung xe CBU sụt giảm tạm thời vào
đầu năm 2018; và 2) doanh số xe CBU (doanh số 11 tháng: 60.448 xe, -14% YoY, 24% doanh số ngành)
thấp hơn doanh số năm trước, nhưng việc gia tăng tỷ trọng xe CBU gần đây cho thấy mảng này đã có
dấu hiệu hồi phục.
Nhập khẩu xe CBU tăng sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường vào cuối năm 2018 và 2019. Vì các nhà sản xuất
ô tô hiện có thể được thông qua Giấy chứng nhận kiểu loại ô tô (VTA) (Honda bắt đầu nhập khẩu lại vào
tháng 3 năm 2018; Toyota và Ford nhập khẩu lại vào tháng 7 năm 2018), nhập khẩu CBU đã cải thiện
đáng kể. Theo Hải quan Việt Nam, 42.377 xe dưới 9 chỗ ngồi được nhập khẩu trong 11 tháng đầu năm
2018 (+ 20% YoY). Một mặt, chúng tôi cho rằng việc kiểm tra an toàn và khí thải nghiêm ngặt (thường là
1-2 tháng) đối với xe CBU nhập khẩu theo Nghị định 116 vẫn là một rào cản, do làm kéo dài thời gian bàn
giao cho người mua xe và làm phát sinh thêm chi phí cho nhà sản xuất. Mặt khác, chúng tôi cho rằng với
việc kiểm tra chặt chẽ hơn thì nguồn cung CBU sẽ được quản lý tốt hơn, hỗ trợ cho các nhà sản xuất ô tô
trong nước và do đó, đảm bảo sự tăng trưởng tốt của thị trường xe ô tô trong giai đoạn sắp tới.

2

Ngành ô tô
Nhu cầu xe ô tô vẫn cao. Chúng tôi cho rằng nhu cầu xe ô tô con của Việt Nam vẫn cao, do 1) Người mua xe
đã trì hoãn việc mua trong năm 2017 với hy vọng giá giảm hơn nữa, liên quan đến Nghị định 116 - loại bỏ thuế
quan xuống 0% đối với xe CBU nhập khẩu từ các nước ASEAN; và 2) Theo quan điểm của chúng tôi thì giá xe
sẽ khó giảm sâu hơn nữa (Hình 2): giá xe niêm yết đã giảm đáng kể trong năm 2017 và đầu năm 2018, tuy
nhiên vẫn không thay đổi nhiều vào tháng 12 năm 2018, một số dòng thậm chí tăng nhẹ so với giá năm 2017.
Hình 2: Giá niêm yết của một số dòng xe
Triệu VND
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T1-18

T12-18

Honda Grand i10 1.0 MT Base

387

365

340

315

315

Honda City 1.5 CVT

604

604

568

559

559

Kia Morning EX MT

349

341

305

299

299

Kia Cerato 1.6 AT

NA

613

589

579

589

Toyota Vios 1.5E CVT

624

636

535

535

569

Toyota Wigo 1.2G AT

NA

NA

410

400

405

Hyundai Accent 1.4L MT

551

546

525

470

480

Mazda 3 2.0

882

849

805

730

750

Nguồn: BVSC thu thập; Giá niêm yết không bao gồm thuế và phí

Thị trường cạnh tranh: Thaco giành lại vị trí dẫn đầu thị trường; Honda và
Huyndai có kết quả vượt trội nhờ tập trung vào xe CKD; Toyota và Ford giành lại
được một phần thị phần
Hình 3: Thị phần xe du lịch theo nhà sản xuất
Nhà sản xuất

2015

2016

2017

H1 2018

9T18

11T18

THACO

27.4%

33.9%

27.1%

29.9%

28.5%

27.3%

Toyota

34.9%

29.6%

34.0%

24.4%

25.0%

26.0%

Hyundai

19.7%

16.7%

17.9%

23.6%

24.4%

23.7%

Honda

6.0%

6.3%

7.1%

10.6%

10.9%

11.2%

Ford

4.7%

4.4%

4.7%

3.6%

3.8%

4.0%

GM Việt Nam

4.1%

4.1%

3.8%

3.3%

3.1%

2.9%

Khác

3.2%

5.1%

5.4%

4.6%

4.3%

4.9%

Nguồn: VAMA, Hyundai, BVSC ước tính

Thaco củng cố vị thế đầu ngành. Theo thống kê của VAMA, doanh số tháng 11 của Thaco (bao gồm
Kia, Mazda và Peugeot) đạt 6.514 chiếc (+18% MoM/ 67% YoY), đảm bảo sự thống trị của công ty trên
thị trường xe hơi Việt Nam. Doanh số của Thaco trong 11 tháng đầu năm là 58.188 chiếc, tương đương
với thị phần khoảng 27,3% so với 27,1% trong năm 2017. Chủ yếu nhờ tập trung vào phân khúc CKD,
Thaco đã có được mức tăng trưởng doanh số ấn tượng. Peugeot tiếp tục vượt trội, đạt mức tăng trưởng
doanh số 11 tháng là ~16 lần YoY, nhờ 1) doanh số 11 tháng đầu năm 2017 thấp, ở mức 253 xe; và 2)
Giá bán trung bình giảm do các dòng xe được ưa chuộng nhất (là Peugeot 3008 và 5008) hiện đã được
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lắp ráp trong nước. Trong khi đó, doanh số của Kia và Mazda trong 11 tháng cũng đạt mức tăng trưởng
mạnh mẽ lần lượt là 30% YoY và 32% YoY.
Tăng trưởng doanh số của Toyota trong tháng 11 bị ảnh hưởng bởi nhập khẩu CBU sụt giảm;
nhưng tăng trưởng 11 tháng vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước. Doanh số tháng 11 của Toyota là
7.147 chiếc (-12% MoM / + 24% YoY), chủ yếu do sự sụt giảm nhập khẩu đối với các dòng xe CBU mới
bao gồm Wigo, Rush và Avanza. Cơ cấu doanh thu tháng 11 bao gồm 22% từ xe CBU và 78% từ xe
CKD. Dù Toyota bắt đầu nhập khẩu lại xe CBU kể từ tháng 7 năm nay, nhưng dòng xe nhập khẩu chính
chỉ có Toyota Fortuner và những quy định kiểm tra nghiêm ngặt là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sụt
giảm nhập khẩu xe CBU hiện tại. Nhìn chung, doanh số Toyota trong 11 tháng đầu năm (55.547 chiếc)
vẫn cao hơn 11 tháng đầu năm 2017 6,2%, chủ yếu được đóng góp bởi dòng xe bán chạy nhất thị
trường là Toyota Vios (CKD) và sự phục hồi của Toyota Fortuner (CBU). Do đó, thị phần của Toyota là
26%, thấp hơn so với năm 2017 là 34%, nhưng đã cải thiện so với con số 1H18 và 9T18 lần lượt là
24,4% và 25,0%.
Hyundai Accent và Grand i10 tiếp tục thúc đẩy doanh số 11T18. Sản lượng xe Hyundai tháng 11
đạt 5.732 chiếc (+ 1,5% MoM), chủ yếu là do 1) Accent vẫn là mẫu bán chạy nhất (doanh số tháng 11:
1.848 chiếc, + 10% MoM, 29% tổng doanh số) và 2) Grand i10 đứng thứ hai (doanh số tháng 11: 1.349
chiếc, -10% MoM, 21% tổng doanh số). Chủ yếu nhờ Huyndai đã có động thái chiến lược để tập trung
vào phân khúc CKD trước Nghị định 116, Hyundai đã có kết quả tốt hơn thị trường chung khi thị phần
11T18 của hãng đã tăng đáng kể lên 23,7% so với 15,3% vào cuối năm 2017.
Honda thành công trong việc mở rộng thị trường nhờ sự chuẩn bị tốt cho Nghị định 116. Honda
đã công bố doanh số tháng 11 là 2.940 chiếc (-15% MoM/3,2 lần YoY), trong đó Honda City (Sedan B,
doanh số tháng 11: 1.128 xe, + 2% MoM, chiếm 38% doanh số tháng 11) và Honda CR-V (SUV, doanh
số tháng 11: 1.071 xe, + 8% MoM, chiếm 36% doanh số tháng 11) là những mẫu xe bán chạy nhất. Như
vậy, doanh số 11T18 là 23.994 xe, tăng vọt 2,1 lần YoY và do đó mở rộng đáng kể thị phần lên 11,3%
so với 7,1% trong năm 2017. Theo quan điểm của chúng tôi, năm nay, sự tăng trưởng của Honda là
nhờ sự chuẩn bị tốt của Honda cho Nghị định 116 khi Honda là công ty đầu tiên có thể tái nhập khẩu
sớm nhất từ Thái Lan cho bốn mẫu xe, bao gồm Honda CV-R, Honda Accord, Honda Civic và Honda
Jazz vào tháng 3 năm 2018.
Việc tái nhập xe CBU giúp Ford mở rộng thị phần. Doanh số tháng 11 là 1.295 xe (+23% MoM/+101%
YoY), và doanh số 11T18 là 8.455 xe (+18% YoY). Như vậy, Ford Ecosport và Ford Everest là động lực
tăng trưởng quan trọng trong 11 tháng đầu năm với doanh số tương ứng là 4.221 chiếc (50% doanh số
11T18) và 1.988 chiếc (24% doanh số 11T18). Thị phần của Ford đã tăng từ con số 3,6% trong 1H2018
lên 3,8% trong 9T2018 và 4,0% trong 10T2018. Chúng tôi cho rằng thị phần tăng lên chủ yếu nhờ tái
nhập xe CBU (Ford Everest) kể từ tháng 7 năm 2018.
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Hình 4: Sự hồi phục mạnh mẽ kim ngạch nhập khẩu CBU giúp thúc đẩy doanh số trong
Q4.2018 và 2019
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Nguồn: Tổng cục Hải quan

Triển vọng ngành: Dòng xe Sedan, xe đa dụng (MPV) và crossover tăng trưởng
tốt, trong khi cầu xe hatchback và SUV giảm
Hình 5: Cơ cấu mảng xe ô tô con tại Việt Nam
Phân khúc

Mức giá
chung

Hatchback A

300 - 400
triệu đồng

Hatchback B

550 - 650
triệu đồng

Sedan B

500 - 600
triệu đồng

Sedan C

600 - 900
triệu đồng

Đặc tính chính

Tỷ trọng trong VAMA
Nhãn hàng chính

* Khách hàng tiêu biểu: (1) Người mua
xe lần đầu, (2) Phụ nữ và (3) Nhà cung
cấp dịch vụ ride-hailing.
* Kích cỡ nhỏ thích hợp cho gia đình
nhỏ và tiết kiệm nhiên liệu.

Hyundai Grand i10, Kia
Morning

* Khách hàng tiêu biểu: (1) Người mua
xe lần đầu, and (2) Những người nâng
cấp từ xe Hatchback.

Mazda 3, Kia Cerato (K3),
Honda Civic, Ford Focus

* Thiết kế nội thất tốt hơn với nhiều tính
năng hơn so với hatchback và tiết kiệm
nhiên liệu.

Toyota Vios, Honda City,
Toyota Yaris, Honda Jazz,
Hyundai Accent

Ford Mondeo, Honda
Accord

Sedan D

1 - 1.3 tỷ
đồng

Xe đa dụng
(MPV)

750 triệu - 1
tỷ đồng

* Khách hàng tiêu biểu: (1) Hộ gia đình
lớn, và (2) Doanh nghiệp.
* Rộng rãi, nội thất tiện lợi.

Mitsubishi Outlander,
Mazda MX-5

Xe thể thao đa
dụng (SUV)

1.1 - 2.3 tỷ
đồng

* Khách hàng tiêu biểu: (1) Hộ gia đình
lớn, và (2) Doanh nghiệp

Mazda CX-5, Toyota
Fortuner, Hyundai Santafe

* Công suất lớn để chuyên chở người
hoặc vật phẩm, phù hợp với nhiều địa
hình.

YE2017

11M18

7.7%

7.1%

49.6%

51.8%

10.4%

10.8%

21.1%

17.7%

Toyota Camry
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Crossover

550 triệu - 1.1
tỷ đồng

* Khách hàng tiêu biểu: (1) Hộ gia đình
lớn, (2) Doanh nghiệp, và (3) Nhà cung
cấp dịch vụ ride-hailing.
* Rộng rãi, Công suất lớn để chuyên
chở người hoặc vật phẩm, tiết kiệm

Toyota Innova, Honda HRV, Ford Ecosport
6.1%

6.6%

5.0%

5.9%

nhiên liệu, cốp xe rộng rãi thoải mái, có
thể chạy dưới thời tiết xấu
Others

Mercedes, Peugot, BMW,
Lexus

Nguồn: VAMA, BVSC thu thập và ước tính

▪

Dòng Sedan vẫn giữ được vị thế dẫn đầu khi tỷ trọng tăng từ 49,6% vào năm 2017 lên 51,8%
trong 11T2018. Theo BVSC, dòng Sedan có được vị thế này là nhờ 1) phạm vi giá rộng mang
đến cho người mua nhiều lựa chọn hơn, và 2) giá cạnh tranh: đưa ra tiện ích và thiết kế tuyệt
vời ở một mức giá hợp lý, do đó đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu
và giàu có tại Việt Nam, những người có nhu cầu 1) chuyển từ đi xe máy sang di chuyển bằng
xe hơi và 2) nâng cấp từ xe hatchback và dòng sedan cấp thấp lên dòng sedan cấp cao. Trong
khi đó, nhu cầu xe hatchback giảm nhẹ khi tỷ trọng của dòng xe này giảm từ 7,7% trong năm
2017 sang 7,1% trong 11 tháng đầu năm 2018, chủ yếu là do 1) sau 5 năm tăng trưởng nóng
số lượng xe dịch vụ ride-hailing, nhu cầu xe cho mảng này đã giảm 2) những người mua xe lần
đầu thường thích mua sedan B, với giá bán cao hơn nhưng có tiện ích và thiết kết tốt hơn so
với hatchback.

▪

MPV và crossover chiếm được thị phần từ SUV. Thị phần của xe SUV trong 11 tháng đầu
năm là 17,7% so với 21,1 vào cuối năm 2017, chủ yếu liên quan đến việc Nghị định 116 làm
gián đoạn nguồn cung xe SUV cho đến khi Toyota Fortuner bắt đầu được cung ứng trở lại vào
tháng 7 năm 2018. Trong bối cảnh đó, chúng tôi nhận thấy cầu xe crossover và MPV tăng lên.
Theo đó, thị phần dòng xe crossover đã tăng từ 6,1% trong năm 2017 lên 6,6% trong 11 tháng
đầu năm 2018, trong đó dòng crossover phân khúc thấp vẫn luôn hấp dẫn nhiều người mua.
Chẳng hạn, Ford Ecosport (khoảng giá tháng 12 năm 2018: 545 - 689 triệu đồng) là mẫu xe bán
chạy nhất và là động lực tăng trưởng chính cho mảng xe hơi trong 11 tháng đầu năm. Trong khi
đó, MPV vẫn duy trì thị phần hiện có, chỉ tăng từ 10,4% trong năm 2017 lên 10,8% trong 11
tháng đầu năm 2018, cho thấy nhu cầu đối với dòng xe này vẫn cao nhờ các tính năng vượt trội
trong việc chuyên chở và hiệu quả chi phí, ví dụ như Toyota Innova.

Phần 2: Case study: VinFast có thể làm tăng cạnh tranh ngành
VinFast, công ty con chuyên sản xuất ô tô của Vingroup (HSX: VIC), dường như đã chuẩn bị sẵn
sàng cho việc thâm nhập vào thị trường ô tô tại Việt Nam. Đầu tiên, công ty đã đầu tư mạnh vào tổ
hợp sản xuất ô tô VinFast (335 ha) tại Hải Phòng với mức vốn dự kiến 3,5 tỷ USD trong giai đoạn
2018-2019. Nhà máy đã được gấp rút xây dựng và sắp hoàn thành. Thứ hai, VinFast đã mua lại
General Motor (GM) Việt Nam vào tháng 6 năm 2018. Theo đó, Vinfast sẽ nhận được 1) quyền sở
hữu nhà máy GM Hà Nội để sản xuất xe hatchback; 2) mạng lưới đại lý trên toàn quốc; và 3) quyền
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phân phối xe Chevrolet. Dựa trên những điều đó, VinFast dự định xây dựng một hệ sinh thái công
nghiệp ô tô bao gồm các nhà máy lắp ráp, các nhà cung cấp và đại lý ô tô.
Năng lực sản xuất quy mô lớn của VinFast có thể sẽ phá vỡ thị trường ô tô trong nước. Năng
lực sản xuất hàng năm giai đoạn đầu của Vinfast là 250.000 chiếc, và dự kiến tăng gấp đôi lên
500.000 chiếc mỗi năm vào năm 2025. Năng lực sản xuất này có vẻ khá lớn nếu so với quy mô thị
trường ô tô hiện tại khoảng 200.000 xe theo ước tính của chúng tôi, chưa nói đến công suất đến từ
các nhà sản xuất ô tô khác. Lợi thế cạnh tranh chính của VinFast là: 1) mạng lưới đại lý rộng khắp
được mua lại từ GM và danh mục bất động sản kinh doanh khắp cả nước và 2) năng lực tài chính
tốt của VIC.
Trợ giá cho ba mẫu xe đầu tiên trong giai đoạn ra mắt ban đầu để giành thị phần và nâng cao
nhận thức về thương hiệu. Trong giai đoạn ra mắt ban đầu, VinFast áp dụng chiến lược định giá
3 không (không khấu hao, không chi phí tài chính và không lợi nhuận) cho tất cả các mẫu. Nói cách
khác, giá bán tương đương với chi phí sản xuất, không bao gồm chi phí khấu hao, chi phí lãi vay,
cộng thêm phí bán hàng nào (tức là, EBITDA = 0). Chúng tôi có đánh giá khá tích cực về các chương
trình trợ giá trong giai đoạn đầu vì chúng giúp VinFast giành được một số thị phần và nâng cao nhận
thức về thương hiệu. Trong khi VinFast có thể cần nhiều thời gian hơn để xây dựng nhận thức về
thương hiệu và niềm tin của khách hàng, chúng tôi nhận thấy thị trường ô tô trong nước có sự cạnh
tranh rất cao với sự tồn tại của nhiều nhà sản xuất ô tô lâu năm trên thị trường. Vinfast có lẽ sẽ phải
đối mặt với các khoản lỗ trong ngắn hạn để đổi lấy việc mở rộng thị phần, nhưng sẽ được hỗ trợ
bởi năng lực tài chính mạnh mẽ của VIC. Hơn thế nữa, nhờ mối quan hệ chặt chẽ với Chính phủ,
chúng tôi hy vọng VinFast sẽ nhận được đơn hàng ổn định cho các sản phẩm của họ từ các tổ chức
Chính phủ.
Hình 6: 3 mẫu xe đầu tiên của VinFast: Giá niêm yết và giá bán hỗ trợ
Chiết khấu/hỗ trợ

Triệu VNĐ, bao gồm
VAT

Giá niêm yết

Fadil

423

Lux A2.0
Lux SA2.0

Giá bán hỗ trợ
Tuyệt đối

Tương đối
%

336

87

21%

1,366

800

566

41%

1,818

1,136

682

38%

Nguồn: VinFast; Giá niêm yết không bao gồm các loại thuế và phí

▪

Fadil (Hatchback A): phù hợp cho cá nhân, người mua xe lần đầu, hộ gia đình quy mô nhỏ và
nhà cung cấp dịch vụ ride-hailing do vùng giá ở mức thấp nhất. Fadil được xây dựng trên Opel
Karl. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nó bao gồm: Toyota Wigo, Hyundai Grand i10 và Kia
Morning. Chúng tôi thấy lợi thế cạnh tranh chính của Fadil là có động cơ 1,4 lít so với những
loại xe có động cơ 1,2 lít thông thường. Ở mức giá bán hỗ trợ, Fadil khá cạnh tranh so với các
đối thủ nói trên hoặc thậm chí so với cả xe động cơ 1,4 lít như Hyundai Accent 1.4 (giá niêm
yết: 430 triệu đồng; giá lăn bánh: ~ 492 triệu đồng). Tuy nhiên, chúng tôi vẫn khá nghi ngờ liệu
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Fadil có khả năng thu hút người mua xe mà không cần chương trình trợ giá hay không. Vui lòng
xem Hình 7 để biết thêm chi tiết.
▪

LUX A2.0 (Sedan D) và LUX AS2.0 (SUV) đều sử dụng động cơ 2.0L turbocharged. 2 mẫu xe
này sẽ được sản xuất thử nghiệm vào tháng 3 năm 2019, và sản xuất full vào tháng 9 tại nhà
máy mới đang được hoàn thành tại Hải Phòng. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của LUX A2.0
bao gồm Toyota Camry 2.0, Mazda 6 và Honda Accord 2.4 (Hình 8). Trong khi đó, LUX AS2.0
sẽ cạnh tranh trực tiếp với Ford Everest, Toyota Fortuner và Nissan Terra (Hình 9). Vì giá LUX
A2.0 và LUX AS2.0 có vẻ cao hơn so với các đối thủ ngay cả ở mức giá hỗ trợ, chúng tôi cho
rằng doanh số bán hàng của Fadil sẽ cao nhất trong 3 mẫu đầu tiên này.

Hình 7: So sánh Fadil và các mẫu xe cạnh tranh
Hyundai Grand i10 1.2AT

Toyota Wigo 1.2G AT

VinFast Fadil 1.4 AT

Giá niêm yết: 405 triệu đồng

405 triệu đồng

423 triệu đồng/Giá hỗ trợ:
336 triệu đồng

Giá bán tại HCM, bao gồm
thuế và phí: ~465 triệu đồng

~465 triệu đồng

~496 triệu đồng/369 triệu
đồng

CKD

CBU (Indonesia)

CKD

Nguồn: BVSC thu thập

Hình 8: So sánh VinFast LUX A2.0 với các mẫu xe cạnh tranh trực tiếp
VinFast LUX A2.0 (CKD, 1,366 tỷ đồng/Giá hỗ trợ:
800 triệu đồng)

Toyota Camry 2.0 (997 triệu đồng)
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Mazda 6 (819-907 triệu đồng)

Honda Accord 2.4 (1,2 tỷ đồng)

Nguồn: BVSC thu thập; Giá niêm yết, không bao gồm thuế và phí

Hình 9: So sánh VinFast LUX AS2.0 và mẫu xe cạnh tranh trực tiếp
VinFast LUX AS2.0 (CKD, 1,818 tỷ đồng/ Giá hỗ
trợ: 1,136 tỷ đồng)

Everest Ambiente 2.0L AT (CBU, 1,025 tỷ đồng)

Toyota Fortuner 2.4G MT (CBU, 1,03 tỷ đồng)

Nissan Terra 2.5 AT (CBU, 1,195 tỷ đồng)

Nguồn: BVSC thu thập

Góc nhìn của chúng tôi về triển vọng của xe VinFast? Nhờ vào các chương trình trợ giá, chúng
tôi cho rằng 3 mẫu xe đầu tiên của VinFast sẽ có tăng trưởng doanh số tốt trong ngắn hạn. Ngoài
mạng lưới đại lý rộng khắp và hệ thống bất động sản thương mại trên toàn quốc, chúng tôi cho rằng
VinFast có thể thực hiện nhiều chiến dịch khuyến mãi để kích cầu và mở rộng thị phần. Tuy nhiên,
chúng tôi vẫn lo lắng liệu rằng niềm tin và sức mua của khách hàng có yếu hơn kỳ vọng do cạnh
tranh trên thị trường và thị hiếu của khách hàng dành cho các nhà sản xuất xe hơi có uy tín lâu đời.
Ngoài ra, mặc dù dư địa tăng trưởng cho ngành công nghiệp ô tô vẫn còn nhiều, chúng tôi nhận
thấy nhu cầu ô tô trong nước hiện tại có vẻ nhỏ (~> 200.000 xe mỗi năm) nếu so với công suất hàng
năm của cả ngành công nghiệp (Hình 10). Do đó, chúng tôi cho rằng VinFast có thể sẽ xuất khẩu
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sản phẩm của mình sang các nước khác và họ dường như đã chuẩn bị cho động thái này với việc
mở các đại lý đại diện ở Đức, Trung Quốc và Hàn Quốc vào tháng 8 năm nay.
Hình 10: Công suất năm của các nhà sản xuất xe trong nước
160

140

2018-2020 công suất sản xuất tăng thêm ('000s chiếc)
Công suất sản xuất hiện hữu ('000s chiếc)

50

120

100
60
80
40

60

110

40
60

20

50

-

30

50

30
14

10

10

7

5

5

4

Nguồn: BVSC thu thập

Phần 3: Triển vọng ngành năm 2019: Nhu cầu xe vẫn cao; cạnh
tranh ngành gia tăng
Chúng tôi có đưa ra một số nhận định về triển vọng của ngành ô tô Việt Nam như sau.
▪

Triển vọng cung cầu sẽ như thế nào trong 2018 – 2019? Chúng tôi cho rằng nhu cầu xe sẽ
vẫn cao trong giai đoạn 2018-2019. Theo đó, chúng tôi dự báo doanh số xe ô tô sẽ đạt 193.980
xe (+32% YoY) và 232.780 xe (+ 20% YoY, thấp hơn so với dự báo BMI là 25,7% YoY). Đấy là
do 1) Nhu cầu xe ô tô vẫn cao trong dài hạn như đã giải thích ở trên; 2) Yếu tố mùa vụ (tết âm
lịch) giúp tăng doanh số xe từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019; và 3) Nguồn cung lớn
đến từ (i) việc mở rộng sản xuất của các nhà sản xuất trong nước (Thaco tăng công suất sản
xuất hàng năm thêm 50.000 xe trong năm 2018, và Huyndai tăng 60.000 chiếc trong năm 2019)
cộng với công suất giai đoạn đầu của VinFast là 250.000 xe mỗi năm; (ii) Nghị định 116 đã được
dỡ bỏ, giúp nhập khẩu xe CBU dễ dàng hơn.

▪

Thị trường ô tô Việt Nam sẽ đối mặt với cạnh tranh khốc liệt hơn? Chúng tôi cho rằng cạnh
tranh trên thị trường sẽ khốc liệt hơn vào năm 2019, liên quan đến việc cung xe tăng cao. Do
đó, VinFast, người chơi mới trên thị trường, và cả những nhà sản xuất thâm niên trên thị trường,
có thể sẽ phải triển khai nhiều chiến dịch ưu đãi hơn để giành được nhiều thị phần hơn. Do đó,
chúng tôi cho rằng sẽ có một sự cạnh tranh về giá giữa các nhà sản xuất tại Việt Nam trong
những năm tới.

▪

Ai sẽ được hưởng lợi từ tăng trưởng của thị trường ô tô trong năm 2019? Có 2 bên chính
sẽ trực tiếp hưởng lợi từ triển vọng lạc quan của thị trường ô tô trong năm 2019, bao gồm 1)
khách hàng: nguồn cung dồi dào cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn trong bối cảnh
cạnh tranh về giá giữa các nhà sản xuất xe hơi; và 2) đại lý: tăng trưởng doanh số từ cầu tăng
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cao, trong đó chúng tôi tin rằng các đại lý tập trung mạnh vào phân khúc Sedan-B/C sẽ là những
người hưởng lợi chính do nhu cầu các dòng xe này vẫn khá lớn từ các khách hàng trung lưu và
giàu có tại Việt Nam.
▪

Động lực chính cho tăng trưởng cầu ô tô trong dài hạn? Theo quan điểm của chúng tôi, dư
địa tăng trưởng cho ngành xe hơi vẫn còn nhiều, do 1) Việt Nam có tỷ lệ thâm nhập xe ô tô thấp
khi chỉ có 2% hộ gia đình sở hữu ô tô so với Malaysia (82%), Thái Lan (51%), và Philippines
(6%); 2) Tận dụng giai đoạn nhân khẩu vàng với hơn ~ 68 triệu người trong độ tuổi lao động,
chiếm ~ 70% dân số, với sức mua cao hơn; và 3) Thu nhập khả dụng bình quân đầu người của
Việt Nam tăng lên, dự báo có thể đạt 2.500 USD, cũng là cột mốc cho quá trình ô tô hóa. Trong
dài hạn, ngành công nghiệp ô tô được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng
hai con số là 22,6% trong giai đoạn 2018-2025 và 18,5% trong giai đoạn 2025-2035.

6%

Nguồn: BVSC thu thập
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4,205
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3,205
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3,002
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2,663

Tỷ lệ hộ gia đình có sở hữu xe hơi (%)

2,458

dụng bình quân đầu người là 2.500 USD

2,309

nhiều so với các nước trong khu vực

2,130

Hình 12: Việt Nam sắp chạm ngưỡng thu nhập khả

2,045

Hình 11: Tỷ lệ sở hữu xe của Việt Nam vẫn thấp hơn

Nguồn: EIU

▪

Quy định của Chính phủ và các hiệp định song phương sẽ tác động đến thị trường
xe ô tô của Việt Nam như thế nào trong năm 2019? Theo quan điểm của chúng tôi, các
quy định và hiệp định này sẽ tác động cả tích cực và tiêu cực. Các tác động tích cực: 1)
Nguồn cung CBU được quản lý tốt hơn khi kiểm tra an toàn và phát thải nghiêm ngặt hơn
theo Nghị định 116, giúp bảo vệ cho các nhà sản xuất ô tô trong nước, và do đó đảm bảo
tăng trưởng bền vững cho thị trường ô tô trong dài hạn; 2) Thỏa thuận công nhận lẫn nhau
giữa Thái Lan-Việt Nam (MRA), nếu được phê duyệt, sẽ rút ngắn thời gian kiểm tra vì xe
hơi nhập khẩu được kiểm tra trực tiếp tại các cơ quan Thái Lan trước khi được chuyển đến
Việt Nam. Tác động tiêu cực: Thử nghiệm an toàn và phát thải (thường là 1-2 tháng) gây
tốn kém cho các nhà sản xuất ô tô vì họ phải chịu thêm chi phí kho bãi.
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Trần Đăng Mạnh, 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 định trong báo cáo này chỉ là
quan điểm riêng của cá nhân tôi mà 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.
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Ngô Trí Vinh

Dược, Thủy sản

Hàng tiêu dùng

phamleanthuan@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn
Trần Đăng Mạnh
Xây dựng
trandangmanh@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 24) 3 928 8080

▪ Tel: (84 28) 3 914 6888

