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Cập nhật sản lượng tiêu thụ ô tô Việt Nam 10M20:
▪ Sản lượng tiêu thụ ô tô Việt Nam cho thấy sự phục hồi rõ rệt. Sau khi sản
lượng giảm mạnh trong 1H20 (-31% YoY), sản lượng Quý 3/2020 đã bắt đầu
phục hồi (-5% YoY). Sản lượng tháng 10 tăng mạnh đạt 33.254 chiếc (+22%
MoM; +15% YoY), nhờ tăng trưởng tốt ở cả xe du lịch và xe thương mại.
▪ Sản lượng xe CKD vẫn rất tích cực trong tháng 10 đạt 20.498 chiếc (+25%
YoY) chủ yếu nhờ Chính phủ hỗ trợ cắt giảm 50% lệ phí trước bạ, sản lượng
xe CBU đi ngang ở mức 12.756 chiếc (+2% YoY). Sự phục hồi mạnh mẽ
trong tháng 10 đã chứng minh rằng người mua ô tô của Việt Nam, mà BVSC
tin rằng là có thu nhập tốt, chịu tác động không đáng kể từ dịch COVID-19.
▪ Sản lượng 10M20 đạt 212.409 chiếc (-18% YoY). Với môi trường bán hàng
khả quan hơn, BVSC kỳ vọng thị trường xe ô tô phục hồi mạnh mẽ trong Quý
4/2020, thúc đẩy bởi nhu cầu tăng cao đối với CKD trước khi hết hạn kích
cầu, chương trình khuyến mại và tích cực ra mắt mẫu xe mới vào mùa cao
điểm của ô tô tại Việt Nam. BVSC dự báo sản lượng tiêu thụ ô tô năm 2020
đạt 287.231 chiếc (-11% YoY), trước khi quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng
năm 2021, hồi phục 15% YoY lên mức 330.315 chiếc.
Tác động lên mỗi công ty:
▪ Trong ba công ty liên kết của VEA, Toyota outperform so với thị trường chung,
hưởng lợi từ ưu đãi của Chính phủ nhờ danh mục đầu tư CKD đa dạng, thúc
đẩy thị phần tăng trong tháng 10, trong khi Honda và Ford ghi nhận mức tăng
trưởng kém hơn thị trường chung, dẫn đến mất thị phần.
▪ Trong giai đoạn 2020-21, BVSC kỳ vọng (1) Toyota sẽ giành lại thị phần nhờ
danh mục sản phẩm đa dạng; (2) Thị phần của Honda sẽ có một số cải thiện
vào cuối năm do doanh số CRV tốt hơn nhờ chuyển sang CKD từ CBU, song
vẫn ở mức thấp; và (3) Ford tăng trưởng kém hơn thị trường chung.
▪ Theo DRC, bất chấp lũ lụt giữa tháng 10 ở miền Trung Việt Nam, sản lượng
tháng 10-11 của DRC vẫn ổn định. BVSC hiểu rằng kết quả tích cực là nhờ
hoạt động xuất khẩu khả quan. Xuất khẩu sang Mỹ vẫn mạnh mẽ ở mức 1618k lốp/ tháng. Hoạt động xuất khẩu của DRC tiếp tục được củng cố trong
bối cảnh nền kinh tế thế thế gia tăng bình thường hóa, BVSC kỳ vọng cắt
giảm phí trước bạ xe CKD sẽ tác động lan tỏa đến việc tiêu thụ lốp xe nội địa.
▪ DRC sẽ tăng giá bán (3% đối với lốp ô tô và 5% đối với xe đạp và xe máy) từ
tháng 12, do giá nguyên liệu đầu vào phục hồi gần đây.
▪ Nợ dài hạn của DRC giảm mạnh xuống còn 1 tỷ (-99% YTD) cuối tháng 11,
sát với kỳ vọng của chúng tôi rằng DRC sẽ tất toán nợ dài hạn cuối năm nay.
Khuyến nghị: BVSC ưa thích VEA và DRC vì (1) Triển vọng KQKD mạnh mẽ,
(2) Nền tảng cơ bản vượt trội, (3) Chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn, và (4)
Câu chuyện niêm yết trên HNX đối với VEA, và chi phí khấu hao giảm mạnh
đảm bảo cho phục hồi hậu COVID-19 của DRC trong giai đoạn bình thường mới.

Chuyên viên phân tích
Trần Đăng Mạnh
(84 28) 3914 6888 ext. 256
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▪ VEA (OUTPERFORM; TP: 52.740 đồng/cp; 21,3% upside) đang giao dịch với
P/E 2021 là 9,7x so trung bình ngành là 12,0x và suất cổ tức hấp dẫn 11,0%.
▪ DRC (OUTPERFORM; TP: 26.400 đồng/cp; 29,5% upside) đang giao dịch
với EV/EBITDA là 4,9x (chiết khấu 24% so với lịch sử 5 năm) và suất cổ tức
tốt là 5,1%.
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Sản lượng tiêu thụ tháng 10 cho thấy sản lượng phục hồi mạnh mẽ YoY
Hình 1: Sản lượng tiêu thụ xe ô tô tại Việt Nam trong 10T20:
Xe du lịch (PC)
Xe thương mại (CV)
Xe chuyên dụng (SPV)
SUM

T10/2020
24.524
6,871
212
31.607

T9/2020
20.447
6,201
200
26.848

T10/2019
20.672
6,384
215
27.271

MoM
19,9%
10,8%
6,0%
17,7%

YoY
18,6%
7,6%
-1,4%
15,9%

10T/2020
151.660
50.504
1.980
204.144

10T/2019
184.192
59.533
2.784
246.509

YoY
-17,7%
-15,2%
-28,9%
-17,2%

Nguồn: VAMA (Hiệp hội các Nhà sản xuất xe ô tô Việt Nam), BVSC

Doanh số bán ô tô
Theo VAMA, sản lượng tiêu thụ ô tô của Việt Nam trong tháng 10 đã phục hồi đáng kể lên 31.607
tháng 10 tăng trưởng
chiếc (+7,7% MoM; +15,9% YoY), duy trì đà phục hồi kể từ đợt COVID-19 thứ hai vào tháng 8. Sản
YoY, nhờ sự phục
hồi tốt ở cả PC và CV lượng 10T/2020 ở mức thấp với 204.144 chiếc (-17,2% YoY). Theo phân khúc:
•

Sản lượng tiêu thụ xe du lịch tăng trưởng mạnh mẽ 19,9% MoM và 18,6% YoY lên 24.524 chiếc
trong tháng 10, duy trì là động lực tăng trưởng chính của toàn ngành trong tháng 10.

•

Sản lượng tiêu thụ xe thương mại tăng 10,8% MoM và 7,6% YoY lên 6.871 chiếc trong tháng
10; chủ yếu nhờ sản lượng tiêu thụ xe tải tăng dần (+ 9,8% MoM; + 15,5% YoY).

•

Sản lượng tiêu thụ xe chuyên dụng đạt 212 chiếc trong tháng 10 (+ 6,0% MoM; -1,4% YoY).

Theo nguồn gốc, sản lượng tiêu thụ xe CKD trong tháng 10 là động lực tăng trưởng chính của
Sản lượng tiêu thụ xe ngành, tăng trưởng 25,0% YoY, đạt 20.498 chiếc, trong khi sản lượng tiêu thụ CBU đi ngang ở mức
CKD vẫn khả quan
12.756 chiếc (+1,7% YoY). Mặc dù chúng tôi hiểu rằng tiêu thụ CKD khả quan phần lớn được thúc
trong tháng 10
đẩy bởi chính sách kích thích của Chính phủ đối với các sản phẩm CKD (cắt giảm 50% lệ phí trước
bạ, có hiệu lực từ ngày 28/06 đến 31/12/2020) để giúp các doanh nghiệp địa phương sản xuất và
Người tiêu dùng có
thu nhập ở mức tầm ô tô sản xuất, lắp ráp xe trong nước). Sự phục hồi tốt của ngành cho đến nay đã chứng minh rằng
trung và cao hơn chịu những người mua ô tô ở Việt Nam, mà theo chúng tôi là những người tiêu dùng có thu nhập ở tầm
tác động hạn chế từ
trung và cao hơn, ít phải chịu những tác động từ đại dịch COVID-19.
COVID-19
Hình 2: Cơ cấu sản lượng tiêu thụ xe CKD và xe CBU trong 10T/2020:
CKD
CBU
SUM

10T/2020
134.212
78.197
212.409

10T/2019
153.144
106.138
259.282

YoY
-12,4%
-26,3%
-18,1%

T10/2020
20,498
12,756
33,254

T10/2019
16.406
12.542
28.948

T09/2020
17.826
9.426
27.252

MoM
15,0%
35,3%
22,0%

YoY
24,9%
1,7%
14,9%

Nguồn: VAMA, BVSC; CKD (Xe lắp ráp trong nước), CBU (Xe nhập khẩu nguyên chiếc)

Phục hồi rõ ràng hơn Chúng tôi kỳ vọng sản lượng tiêu thụ của ngành sẽ phục hồi rõ ràng hơn vào Quý 4/2020 do (1)
trong Quý 4/2020 khi
Quý 4 thường là mùa cao điểm của thị trường ô tô tại Việt Nam, khi các nhà sản xuất ô tô tích cực
chính phủ kết thúc
chính sách kích thích tung ra các sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu mua xe lần đầu và thay thế cho dịp Tết của người
vào cuối năm
Việt; và (2) Nhu cầu tăng cao đối với xe CKD, do người tiêu dùng tranh thủ mua xe trước khi Chính
phủ kết thúc chính sách kích cầu. Mặc dù môi trường bán hàng ổn định hơn cho phép các đại lý có
BLN gộp tăng nhờ cơ thể không áp dụng các chương trình giảm giá quyết liệt để giảm tải hàng tồn kho và thúc đẩy sản
cấu sản phẩm tốt
lượng tiêu thụ, theo quan điểm của chúng tôi, tỷ trọng của các sản phẩm CKD tăng đồng nghĩa với
hơn và tiêu thụ ổn
việc BLN gộp có khả năng tăng, nhìn chung là tích cực trong Quý 4/2020.
định hơn
Toyota đang chiếm
lĩnh thêm thị phần;
Honda và Ford gặp
khó khăn

Môi trường cạnh tranh. Trong VAMA, Thaco duy trì vị thế dẫn đầu thị trường, là hãng được hưởng
lợi chính từ chính sách kích cầu của Chính phủ với sản lượng tiêu thụ tháng 10 đạt 11.435 chiếc
(+17,1% MoM; +49,3% YoY), tiếp theo là Toyota và Mitsubishi. Trong cập nhật lần này, chúng tôi
2
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tập trung vào ba công ty liên doanh ô tô của VEA, bao gồm: Toyota, Honda và Ford. Trong đó,
Toyota outperform so với thị trường chung trong tháng 10, trong khi Honda và Ford hoạt động kém
hơn, không duy trì được vị thế cạnh tranh.
Hình 3: Thị phần các nhà sản xuất ô tô chủ chốt trong VAMA 10T/2020:
10T/2020

YoY

Thị phần

T10/2020

MoM

YoY

49.950
18.258
18.011
71.144
20.354
204.144

-22,0%
-32,5%
-31,9%
-4,9%
-11,6%
-17,2%

24,5%
8,9%
8,8%
34,8%
10,0%
100,0%

8.841
1.738
2.750
11.435
3.126
31.607

38,9%
4,1%
5,3%
17,1%
24,6%
17,7%

22,5%
-43,2%
-11,7%
49,3%
-12,3%
15,9%

Toyota
Honda
Ford
Thaco
Mitsubishi
SUM

Thị phần T10/2020
28,0%
5,5%
8,7%
36,2%
9,9%
100,0%

Nguồn: VAMA, BVSC

Toyota đang thu hẹp ▪
phần thị phần đã mất

Sản lượng tiêu thụ Toyota trong tháng 10 đã tăng trưởng đáng kể lên 8.841 chiếc (+38,9% MoM;
+22,5% YoY), hưởng lợi từ chính sách kích cầu, sát với kỳ vọng của chúng tôi trong cập nhật
trước. Với mức tăng trưởng cao hơn thị trường, Toyota đã mở rộng thị phần lên 28,0%.

▪

Sản lượng tiêu thụ Honda trong tháng 10 tăng nhẹ lên 1.738 chiếc (+4,1% MoM), tuy nhiên, vẫn
ở mức thấp (-43,2% YoY). Do đó, thị phần của Honda đã giảm mạnh trong tháng 10 xuống còn
5,5%. Chúng tôi kỳ vọng thị phần của Honda sẽ có một số cải thiện trong Qúy 4/2020, nhờ mẫu
CRV chuyển sang CBU từ CKD từ tháng 8/2020, hưởng lời từ việc giảm phí trước bạ.

▪

Doanh số tháng 10 của Ford diễn biến tương tự Honda, tăng 5,3% MoM lên 2.750 chiếc (11,7%YoY). Ford giảm thị phần tháng 10 xuống 8,7%, do danh mục sản phẩm thiên về CBU.

Trong khi doanh số bán hàng trong ngành sẽ tiếp tục chứng kiến sự phục hồi so với tháng trước,
BVSC dự báo sản
những công ty có tỷ lệ tiếp xúc với dòng xe CKD lớn sẽ có vị trí tốt để tiếp tục là những người hưởng
lượng tiêu thụ năm
2020 dự báo đạt
lợi chính trong hai tháng cuối năm. Như vậy, chúng tôi kỳ vọng Toyota sẽ tiếp tục giành lại thị phần,
287.231 chiếc (-11%
trong khi không mong đợi sự thay đổi ở Honda và Ford. Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ năm
YoY)
2020 đạt 287.231 chiếc (-10,2% YoY). Đồng thời, với chính sách kích cầu với xe CKD và môi trường
bán hàng vững chắc hơn, BVSC cũng kỳ vọng cơ cấu bán hàng và BLN gộp tốt hơn.
Hình 4: Doanh số của VAMA (chiếc), đại diện cho tiêu thụ của thị trường ô tô Việt Nam:
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Nguồn: VAMA; BVSC dự báo

Câu chuyện dài hạn
của thị trường ô tô
Việt Nam vẫn còn
nguyên vẹn

Quan điểm lạc quan của BVSC về thị trường ô tô của Việt Nam dài hạn không thay đổi, dựa trên
sự kết hợp của tỷ lệ sở hữu ô tô ở mức thấp của Việt Nam, sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp
trung lưu và cơ sở hạ tầng cải thiện. Năm 2021, BVSC dự báo sản lượng ô tô của Việt Nam sẽ
phục hồi tốt 15% YoY, lên 330.315 chiếc so với mức trước COVID-19 là 322.322 chiếc năm 2019.
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VEA – Duy trì OUTPERFORM với TP: 52.740 đồng/cp (Upside: 21,3%)
Chúng tôi duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với VEA với mức giá mục tiêu 1 năm (TP) theo
Khuyến nghị
OUTPERFORM với phương pháp P/E là 52.740 đồng/cp (lợi nhuận kỳ vọng 21,3%; bao gồm suất cổ tức hấp dẫn
TP là 52.740 đồng/cp
11,0%). Tại thị giá là 47.800 đồng/cp, VEA đang giao dịch tại mức P/E 2021 là 9,7x so với bình
(Upside: 21,3%)
quân ngành là 12,0x.
Hình 5: BVSC dự báo KQKD của VEA giai đoạn 2020-21F:
Đơn vị: Tỷ VND
Doanh thu thuần
YoY%
Lợi nhuận từ các công ty liên doanh
YoY%
LNTT
YoY%
LNST-CĐST hợp nhất
YoY%
EPS (VND/ cp)
Cổ tức (VND/ cp)
Suất cổ tức %

2018
7.073
7,8%
6.849
N/A
7.192
40,4%
7.130
40,1%
5.321
3.884
8,8%

2019
4.488
-36,6%
7.126
4,0%
7.415
3,1%
7.319
3,0%
5.479
5.252
11,0%

2020F
3.590
-20,0%
4.947
-30,6%
5.644
-23,9%
5.505
-24,8%
4.121
5.000
10,5%

2021F
3.770
5,0%
5.996
21,2%
6.727
19,2%
6.581
19,6%
4.927
4.800
10,0%

Nguồn: BVSC dự phóng; Suất cổ tức cho giai đoạn 2019-2020 được tính dựa trên giá đóng cửa vào ngày 27.11.2020 là 47.800 đồng/cp

Lý do chúng tôi ưa
thích VEA?

▪

Chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn. ĐHCĐ năm 2020 đã thông qua chính sách cổ tức tiền
mặt cho năm 2019 là 5.252 đồng/cp (tỷ lệ chi trả 99%), tương đương suất cổ tức hấp dẫn
11,0%. Theo quy định, việc trả cổ tức phải được thực hiện trong vòng 6 tháng sau khi được
ĐHCĐ thông qua, BVSC kỳ vọng việc trả cổ tức tiền mặt 2019 sẽ sớm được công bố vào tháng
tới. BVSC dự báo cổ tức tiền mặt giai đoạn 2020/21 vào khoảng 4.800-5.000 đồng/CP, với suất
cổ tức hấp dẫn 10-10,5%, cao hơn nhiều so với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn ngân hàng.

▪

Niêm yết lên sàn HNX - câu chuyện 2021. VEA từ lâu đã lên kế hoạch niêm yết chuyển sàn.
Tuy nhiên, VEA không thể giải quyết các vấn đề ngoại trừ để nhận được ý kiến chấp nhận toàn
phần với BCTC hợp nhất kiểm toán, vốn có vai trò quan trọng đối với việc niêm yết. Giả định
rằng VEA sẽ giải quyết các vấn đề kiểm toán đối với BCTC hợp nhất năm 2020, BCTC hợp
nhất đã được kiểm toán 2020 của VEA thông thường sẽ được công bố vào đầu tháng 4. Do đó,
chúng tôi dự kiến VEA sẽ được niêm yết trên sàn HNX sớm nhất là vào cuối Qúy 2/2021. Theo
BVSC, việc niêm yết lên sàn HNX sẽ củng cố khả năng quản trị doanh nghiệp, tính minh bạch
và thu hút thêm nhà đầu tư và tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu.

▪

Triển vọng KQKD hậu COVID-19 lạc quan. Chúng tôi duy trì quan điểm rằng VEA có khả năng
tiếp xúc lớn nhất đối với thị trường ô tô đang bùng nổ và thị trường xe máy rộng lớn ở Việt Nam.
Đặt VEA vị thế tốt nhất để hưởng lợi từ sự cải thiện sức mua của người tiêu dùng Việt Nam.
BVSC dự báo LNST -CĐTS năm 2021 của VEA tăng 19,6% YoY lên 6,6 nghìn tỷ.

▪

Vị thế tài chính mạnh mẽ. Vị thế tiền và tiền gửi của VEA tính đến cuối Quý 3/2020 ở mức
17.672 tỷ (56% tổng tài sản; hay 13.300 đồng/cp), trong khi chỉ sử dụng rất ít nợ vay ngắn và
dài hạn ở mức 171,5 tỷ, theo đó đòn bẩy ở mức không đáng kể với tỷ lệ D/E là 0,56%.
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DRC – Duy trì OUTPERFORM với TP: 26.400 đồng/cp (Upside: 29,5%)
Chúng tôi duy trì khuyến nghị OUTPERFORM đối với DRC với giá mục tiêu 1 năm dựa vào hai
Khuyến nghị
OUTPERFORM với phương pháp DCF và EV/EBITDA là 26.400 đồng/cp, mức lợi nhuận tiềm năng hấp dẫn 29,5%
TP là 26.400 đồng/cp
(bao gồm tỷ suất cổ tức 5,1%). Ở thị giá 21.150 đồng/cp, DRC đang giao dịch ở mức P/E năm 2021
(Upside: 29,5%)
là 8,0x và EV EBITDA năm 2021 là 4,85x, chiết khấu nhiều so với mức bình quân lịch sử 5 năm lần
lượt là 13,7x và 6,4x và mức ROE dự phóng tăng vọt là 18% và giảm đòn bẩy. BVSC cho rằng DRC
hấp dẫn nhờ sự kết hợp của khả năng sinh lời hàng đầu trong ngành, triển vọng tăng trưởng mạnh
mẽ, vị thế tài chính vững chắc, định giá rẻ và tỷ suất cổ tức hấp dẫn.
Hình 6: Dự phóng KQKD đối với DRC giai đoạn 2020-21F:
Đơn vị: Tỷ VND
Doanh thu thuần
YoY %
LNTT
YoY %
LNST sau CĐST
YoY %
EPS (VND/ cp)
Cổ tức (VND/ cp)
Suất cổ tức %
Xu hướng BLN gộp %

2018
3.551
-3,2%
177
-14,6%
141
-15,1%
1.187
900
3,9%
12,1%

2019
3.858
8,6%
313
76,4%
250
77,6%
2.108
1.500
7,2%
14,8%

2020F
3.549
-8,0%
291
-7,1%
233
-7,0%
1.961
1.500
7,2%
15,7%

2021F
3.965
11,7%
392
34,7%
314
34,7%
2.640
2.000
9,6%
16,8%

Nguồn: BVSC dự phóng; Suất cổ tức giai đoạn 2020-21 được tính dựa trên giá đóng cửa ngày 27.11.2020 là 21.150 đồng/cp

Chúng tôi gần đây đã liên hệ với DRC để cập nhật về những phát triển trong Quý 4/2020 của Công
Những phát triển mới

ty. Bên dưới là những ghi nhận chính:

Sản lượng tiêu thụ
tháng 10-11 khả
quan

▪

Bất chấp lũ lụt giữa tháng 10 ở miền Trung Việt Nam, sản lượng tiêu thụ từ tháng 10 đến tháng
11 vẫn ổn định. Chúng tôi hiểu rằng kết quả tích cực là nhờ hoạt động xuất khẩu tốt. Cụ thể, Mỹ
và Brazil vẫn là thị trường xuất khẩu lốp radial chính; trong đó, xuất khẩu lốp radial sang Mỹ
tăng mạnh trong những tháng gần đây với mức 16-18k lốp/ tháng, bên cạnh đó Brazil cùng với
các đối tác trong khu vực đang có dấu hiệu phục hồi, tất nhiên vẫn ở mức thấp YoY. Đáng khích
lệ, xuất khẩu lốp bias đến các quốc gia Châu Á và Trung Đông duy trì khả quan.

Tăng giá bán vào
Tháng 12 trước đà
phục hồi giá nguyên
liệu đầu vào

▪

DRC sẽ tăng giá bán trước đà tăng trở lại của giá nguyên liệu đầu vào hiện nay. Giá bán sẽ
tăng 3% đối với lốp ô tô và 5% đối với lốp xe đạp, xe máy vào tháng 12. BVSC cho rằng động
thái này là tích cực đối với KQKD Quý 4/2020 vì chúng tôi tin rằng DRC đã tích cực dự trữ hàng
tồn kho giá rẻ trong Quý 3/2020 cho kỳ sản xuất Quý 4/2020, thảo luận trong cập nhật gần đây.
Việc tăng giá bán sẽ bù đắp cho giá nguyên vật liệu đầu vào trong các quý tới.

▪
Tất toán nợ dài hạn

Nợ dài hạn của DRC đã giảm mạnh xuống còn khoảng 1 tỷ vào tháng 11 năm nay từ 149 tỷ
đồng vào cuối 2020, phù hợp với quan điểm của chúng tôi rằng DRC sẽ không còn nợ dài hạn
vào năm nay. Điều này sẽ tăng cường hơn nữa dòng tiền của Công ty.

Lý do chúng tôi ưa
thích DRC?

▪

Kỳ vọng KQKD Qúy 4/2020 tiếp tục phục hồi tốt. Chúng tôi dự báo doanh thu thuần và LNST
Quý 4/2020 đạt 1.010,6 tỷ (+ 6,8% QoQ; +4,5% YoY) và 90,6 (+47,0% QoQ; +12,4% YoY). Cho
năm 2020, chúng tôi hiện dự báo doanh thu thuần của DRC là 3.549,2 tỷ (-8,0% YoY) và LNST
sau CĐTS đạt 232,9 tỷ (-7,0% YoY).
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▪

DRC ở vị thế tốt để phục hồi mạnh mẽ hậu COVID-19. Chúng tôi giữ nguyên dự báo doanh
thu thuần năm 2021 là 3.965,0 tỷ (+11,7% YoY) và LNST sau CĐTS là 1313,7 tỷ (+ 34,7% YoY).
Dựa vào: (1) Nhu cầu lốp xe phục hồi tốt ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu; (2) BLN gộp tăng
nhờ quy mô kinh tế tăng và giảm chi phí khấu hao; và (3) Thu hẹp chi phí lãi vay. Giá đầu vào
cao hơn được chuyển một phần cho khách hàng tiêu dùng.

▪

Cổ tức tiền mặt cao hơn trong giai đoạn bình thường mới. Với nền tảng cơ bản vững chắc
và triển vọng lợi nhuận sáng sủa, chúng tôi kỳ vọng DRC sẽ tăng cường chính sách cổ tức tiền
mặt cao; dự báo cổ tức tiền mặt trong giai đoạn 2020-23 sẽ dao động trong khoảng 1.500-2.500
đồng/cp (tỷ lệ payout 75,7-85,2%), tỷ suất cổ tức hấp dẫn là 7,1-11,8% so với thị giá.

Diễn biến định giá của VEA và DRC
Hình 7: Định giá P/E lịch sử của VEA so với bình
quân ngành:
13.0

VEA P/E

Industry P/E

Hình 8: Định giá EV/EBITDA của DRC cho thấy DRC
vẫn rất hấp dẫn, có mức chiết khấu lớn so với lịch sử
EV/EBITDA
+ 1 STDEV

12.0

12.0

10.0
10.5

11.0

Moving Average
- 1 STDEV
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Nguồn: Bloomberg; BVSC
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Nguồn: Bloomberg; BVSC

Khuyến nghị
Chúng tôi ưa thích VEA và DRC vì (1) Triển vọng tăng trưởn KQKD mạnh mẽ, (2) Nền tảng cơ bản
vượt trội, (3) Chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn, và (4) Câu chuyện niêm yết trên HNX đối với
VEA, và chi phí khấu hao giảm mạnh đảm bảo cho phục hồi hậu COVID-19 của DRC trong giai
đoạn bình thường mới.
▪ VEA (OUTPERFORM; TP: 52.740 đồng/cp; 21,3% upside) đang giao dịch với P/E 2021 là 9,7x
so trung bình ngành là 12,0x và suất cổ tức hấp dẫn 11,0%.
▪ DRC (OUTPERFORM; TP: 26.400 đồng/cp; 29,5% upside) đang giao dịch với EV/EBITDA là
4,9x (chiết khấu 24% so với lịch sử 5 năm) và suất cổ tức tốt là 5,1%.
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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 địnhtrong 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.

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

Phạm Tiến Dũng

Phó Giám đốc khối

Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

phamtien.dung@baoviet.com.vn

Hoàng Bảo Ngọc

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Công nghệ, Cảng biển

Bất động sản, Khu công nghiệp

Chuyên viên vĩ mô

hoangbaongoc@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Đỗ Long Khánh

Lê Thanh Hòa

Trần Xuân Bách

Hàng không

Tiện ích công cộng

Phân tích kỹ thuật

dolongkhanh@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Trần Đăng Mạnh

Trương Sỹ Phú

Xây dựng, Ô tô & Phụ tùng

Hàng tiêu dùng

trandangmanh@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

Phạm Lê An Thuận

Ngô Trí Vinh

Dược, Thuỷ sản

Hàng tiêu dùng, Chăn nuôi, Chứng khoán

phamleanthuan@baoviet.com.vn

ngotrivinh@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

