Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp
Việt Nam - CTCP
Ngành Ô tô

Ticker: VEA

Reuters: VEA.HNO

Bloomberg: VEA VN Equity

Báo cáo cập nhật

Doanh số Tháng 9/2022 mạnh mẽ, nhờ nguồn cung phục hồi

Tháng 10, 2022
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Vốn hóa
SL cổ phiếu lưu hành

Sản lượng xe máy của Honda: mạnh mẽ, nhờ nguồn cung tăng
Honda Việt Nam báo cáo doanh số xe máy Tháng 9 tăng mạnh 26,1% m/m lên mức
cao thứ hai kể từ đầu năm tới nay, đạt 250.132 chiếc (+151,0% y/y), chủ yếu được hỗ
trợ bởi nguồn cung nới lỏng. Điều này cũng giúp tạo ra cơ cấu bán hàng tốt hơn (đóng
góp lớn hơn của xe tay ga có BLN cao).
Lũy kế 3Q22, sản lượng xe máy của Honda đạt 612.810 chiếc (+68,2% y/y; +25,6%
q/q).
Hình 1: Sản lượng tiêu thụ xe máy của Honda trong Tháng 9/2022 và 9T2022:
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Cải thiện cơ cấu bán hàng cũng giúp mở rộng BLN, đây là động lực chính cho triển vọng
thu nhập của VEA, do đóng góp chính từ xe máy vào lợi nhuận từ các liên doanh.

Sản lượng ô tô: mạnh mẽ, tăng 43,7% m/m và 179,3% y/y
VAMA báo cáo sản lượng tiêu thụ ô tô Tháng 9 tăng 9,5% m/m đạt 28.756 chiếc, tăng
133,9% y/y so với mức thấp năm ngoái do lockdown. Lũy kế, sản lượng tiêu thụ ô tô
trong 3Q22 và 9T22 đạt mức cao lần lượt là 79.484 chiếc (+133,9% y/y) và 264.951
chiếc (+56,1% y/y).
Hình 2: Sản lượng tiêu thụ ô tô của VAMA và các công ty liên doanh của VEA:
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•

Sản lượng bán hàng trong 3Q22 của Toyota tăng 138,7% y/y lên 21.045 chiếc,
vượt ước tính của chúng tôi là 18.565 chiếc.

•

Doanh số bán hàng 3Q22 của Honda là 4.952 chiếc (tăng 105,1% y/y), cao
hơn ước tính của chúng tôi là 4.487 chiếc.

•

Doanh số bán hàng 3Q22 của Ford tăng 68,8% y/y đạt 5.821 chiếc, thấp hơn
một chút so với ước tính của chúng tôi là 5.992 chiếc.

-
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tôi. Vui lòng tìm những điểm nhấn chính dưới đây:

Triển vọng nửa cuối năm 2022 đầy hứa hẹn
Chúng tôi lạc quan về triển vọng của VEA trong nửa cuối năm 2022, nhờ: (1) nhu cầu
phục hồi mạnh mẽ; (2) Tết âm lịch 2023 đến sớm hơn thường lệ (doanh số bán hàng
4Q22 có khả năng rất lạc quan); và (3) triển vọng BLN tiếp tục cải thiện.
Ước tính lợi nhuận ròng 3Q22 của chúng tôi cho VEA tăng mạnh 116,7% lên 1.616 tỷ
đồng; trong khi kỳ vọng lợi nhuận ròng 4Q22 đạt 2.055 tỷ đồng (tăng 27,2% q/q; tăng
9,4% y/y).

Chuyên viên phân tích

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 vẫn là catalyst ngắn hạn

Trần Đăng Mạnh

VEA đã chốt việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt gần đây. Cổ tức tiền mặt năm
2021 là 4.494 đồng/cổ phiếu, tương đương với tỷ suất cổ tức hấp dẫn là 10,3%, duy
trì là catalyst ngắn hạn cho cổ phiếu, theo quan điểm của chúng tôi.

(84 28) 3914 6888 ext. 256
manhtd@bvsc.com.vn

Ngày đăng ký cuối cùng là 31/10/2022, và ngày thanh toán là 30/11/2022.

Cập nhật nhanh VEA – 10.2022

Duy trì Outperform với TP là 56.464 đồng/cp (Upside: 29,5%)
BVSC duy trì khuyến nghị Outperform đối với VEA, với giá mục tiêu (TP) không đổi ở
mức 56.464 đồng/cổ phiếu (Upside: 29,5%). Ở mức giá hiện tại, VEA đang giao dịch
với P/E năm 2022 là 8,4x so với mức trung bình 5 năm là 10,2x.
Chúng tôi thích VEA với chủ đề đầu tư phòng thủ, đặc trưng bởi: (1) vị thế giàu tiền
mặt, cho phép VEA hưởng lợi từ môi trường lãi suất tăng; (2) tỷ lệ tiếp xúc lớn với thị
thường nội địa sẽ giúp hạn chế tác động của suy thoái kinh tế từ các quốc gia khác; và
(3) chính sách cổ tức tiền mặt bền vững. Về dài hạn, VEA có vị thế tốt để hưởng lợi từ
thị trường xe máy rộng lớn và ô tô đang bùng nổ của Việt Nam.
Hình 3: Dự báo kết quả kinh doanh 2022 của chúng tôi cho VEA:
Đơn vị: Tỷ đồng
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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.

LIÊN HỆ
Khối Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Phạm Tiến Dũng
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manhtd@bvsc.com.vn

phuonglh@bvsc.com.vn

Nguyễn Đức Hoàng

Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 08 Lê Thái Tổ, 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

