
 

  

     

ANALYST CERTIFICATION AND IMPORTANT DISCLOSURES ARE LOCATED 

IN APPENDIX A. 
Yuanta does and seeks to do business with companies covered in its research 

reports. As a result, investors should be aware that the firm may have a 

conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors 

should consider this report as only a single factor in making their investment 

decision. 

 

Tương quan giá cổ phiếu với VNIndex 

 

GT vốn hóa  11,0 tỷ USD 

GTGD TBMN 6T 6,1 triệu USD 

SLCP 3.290 triệu  

Tự do chuyển nhượng 23,20% 

Sở hữu nước ngoài  20,35% 

Các cổ đông lớn 76,80% 

2Q20 D/E   0,69x 

2Q20 P/B  3,81x 

Room ngoại 26,49% 

Tình hình tài chính (VND bn) 

Năm 2019A 2020F 2021F 

Doanh thu 51.627 81.253 105.394 

LNHĐKD 23.219 31.397 41.142 

LN ròng* 21.747 20.376 27.323 

EPS (VND)  6.493 6.083 8.157 

EPS thay đổi (%) 43% -6% 34% 

P/E (X) 4,64 2,94 2,32 

ROE (%) 38% 24% 25% 

Lợi suất cổ tức (%) 2,00% 0,00% 0,00% 
*Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông (LNST của cổ đông công ty mẹ 
trừ đóng góp phúc lợi của nhân viên). 
Nguồn: VHM, Bloomberg, Yuanta Vietnam  

 

Vinhomes (VHM) 
Đứng vững giữa đại dịch coronavirus 

Dự án hoàn thành vượt tiến độ, bù đắp cho các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-

19. Tiến độ bàn giao và presales cũng đang được triển khai theo kế hoạch, khoảng 7.600 

căn (trong đó 3 dự án lớn chiếm 80% tổng số căn) đã được bàn giao trong 2Q20. 

VHM mở rộng sang phân khúc nhà ở trung cấp, phân khúc được hỗ trợ bởi nhu cầu 

thực từ tầng lớp trung lưu ngày càng tăng của Việt Nam. VHM cũng đang tận dụng quỹ 

đất vượt trội sẵn có của mình với chiến lược bán sỉ và chuyển nhượng đất sạch - một 

nguồn đất rất khan hiếm - cho các nhà phát triển khác. Điều này giúp VHM đẩy nhanh 

thời gian hoàn vốn và hưởng lợi từ phân khúc cao cấp/ hạng sang mà không phải chịu 

rủi ro khi trực tiếp phát triển. 

Cập nhật KQKD 6 tháng đầu năm: Doanh thu bán bất động sản đạt 34,1 nghìn tỷ đồng 

(-1% YoY) và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ của VHM là 10,6 nghìn tỷ đồng (+ 

8% YoY). Trong nửa đầu năm 2020, hoạt động presales đã hoàn thành 45% kế hoạch 

cả năm về giá trị hợp đồng và 57% về số lượng. Giá trị đặt cọc chưa thanh toán tăng lại 

đạt 93 nghìn tỷ đồng trong 2Q20, cho thấy tính bền vững của lợi nhuận trong tương lai. 

Nhiều sự kiện sôi động sẽ diễn ra (mở bán, presales và bàn giao). Trong 3Q20, các 

sự kiện mở bán đã được tổ chức cho ba phân khu của dự án Vinhomes Grand Park ở 

Quận 9 của Thành phố Hồ Chí Minh (khu Manhattan, khu Origami và Khu Masteries). 

Ngoài ra, VHM dự kiến sẽ mở bán các căn hộ thấp tầng tại Vinhomes Wonder Park ở Hà 

Nội vào 4Q20. Bên cạnh đó, khoảng 21.000 căn hộ dự kiến sẽ được bàn giao trong 2H20, 

chủ yếu từ ba dự án lớn (Ocean Park và Smart City ở Hà Nội, và Grand Park ở Thành 

phố Hồ Chí Minh). Bước sang năm 2021, VHM có kế hoạch mở bán hai siêu đại dự án 

mới là: Long Beach Cần Giờ (2.870ha tại TP.HCM) và Hạ Long Xanh (7.000ha tại Quảng 

Ninh). 

VHM là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong ngành bất động sản và nằm trong 

bốn lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong tất cả các cổ phiếu Việt Nam. Là mảng có lợi 

nhuận cao nhất của Vingroup (VIC, Not rated) - tập đoàn tư nhân lớn nhất cả nước, 

chúng tôi cho rằng sự phát triển của Vinhomes là đại diện cho nhu cầu nhà ở đô thị ngày 

càng tăng của một xã hội ngày càng giàu có trong những thập kỷ tới. 
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 Báo cáo cập nhật  

     

 Việt Nam: Ngành Bất động sản  14 September 2020  

 VHM  

MUA 

Giá MT tăng  +22% 

Đóng cửa  11/9/2020 

Giá  77.700 

Giá MT 12T 94.860 

 

Tiêu điểm 
► Xây dựng dự án vượt tiến độ đã góp phần 

bù đắp tác động tiêu cực của COVID-19. 

► Presales và bàn giao căn hộ tại ba dự án 
lớn vẫn đang được tiến hành. 7.600 căn 
đã được bàn giao trong 2Q20.  

► Tăng tốc xây dựng cơ sở hạ tầng giao 
thông đô thị là tín hiệu tích cực cho nhu 
cầu bất động sản vùng ven đô thị. 

Quan điểm 
► VHM đang thu lợi từ quỹ đất khủng thông qua bán 

sỉ và chuyển nhượng đất dự án cho các nhà phát triển 
khác. 

► Ba đại dự án đã đang và sẽ tiếp tục tạo ra những 
động lực đáng kể cho dòng tiền trong vài năm tới. 

► VHM là lựa chọn hàng đầu trong các công ty bất 
động sản. Là nhà phát triển bất động sản hàng đầu 
của Việt Nam, VHM đại diện cho sự gia tăng của cải 
quốc gia trong những thập kỷ tới. 

 

 

Giới thiệu công ty: VHM là nhà phát triển bất động sản nhà ở hàng đầu tại Việt Nam, với tổng quỹ đất lớn hơn khoảng 20 lần so với đối thủ cạnh 
tranh đứng sau. Là một công ty con với cổ phần sở hữu lớn của Vingroup (VIC,Not rated), VHM có khả năng tận dụng hệ sinh thái tập đoàn để xây 
dựng những cộng đồng cư dân trong môi trường sống đầy đủ, bao gồm các cơ sở giáo dục, y tế và bán lẻ. Mô hình này là một lợi thế về cơ cấu 
chỉ có ở các nhà phát triển bất động sản Việt Nam.  

 

Chuyên viên phân tích: 

Nguyễn Khắc Minh Tâm 

+84 28 3622 6868 ext 3815 

tam.nguyen@yuanta.com.vn  

Bloomberg code: YUTA 

mailto:tam.nguyen@yuanta.com.vn
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VHM: Đứng vững giữa đại dịch  

Cập nhật KQKD 6 tháng đầu năm: Doanh thu bán bất động sản đạt 34,1 nghìn tỷ đồng (~1,5 

tỷ USD), giảm -1% YoY. Lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số của VHM trong 1H20 
đạt 10,6 nghìn tỷ đồng (457 triệu USD), tăng + 8% YoY. 

Bất chấp điều kiện khó khăn, Vinhomes cho thấy năng lực triển khai dự án của mình khi 

hầu hết các dự án đều vượt tiến độ thi công. Điều này đã giúp bù đắp tác động của COVID-
19 đối với hoạt động kinh doanh của công ty. VHM công bố KQKD 2Q20 tương đối tốt bất 
chấp việc đóng cửa kinh tế kéo dài 3 tuần vào tháng 4. Ngoài ra tiến độ bàn giao nhà và 
presales cũng đang được thực hiện đúng với kế hoạch đề ra. 

Ví dụ, công ty đã bàn giao 7.600 căn ( trong đó 80% đén từ ba dự án lớn) trong 2Q20. Kết 
quả là 6 tháng đầu năm doanh số presales đạt 45% kế hoạch năm 2020 và đạt 57% kế hoạch 
về số đơn vị bán được. Ngoài ra, giá trị đặt cọc chưa thanh toán tính đến ngày 30 tháng 6 
năm 2020 đã tăng trở lại và đạt mức 93 nghìn tỷ đồng (4,0 tỷ đô la Mỹ), cho thấy tính bền 
vững của lợi nhuận trong tương lai. 

Hình 1: Tổng quan về các dự án đã mở bán 

 
Lưu ý: (1) Các số được làm tròn đến '000 (2) Tỷ giá: 23.250 (3) Các số được làm tròn đến '00 và có thể thay đổi trong các giao dịch bán hàng số lượng lớn. (4) Các dự án khác bao gồm Vinhomes 
Central Park, Vinhomes Metropolis, Vinhomes Green Bay, Vinhomes West Point, Vinhomes 
Golden River, Vinhomes New Center Ha Tinh, Vinhomes Symphony, Vinhomes Thang Long, Vinhomes Marina, Vinhomes Imperia Hai Phong, Vinhomes Star City Thanh Hoa, Vinhomes The 
Harmony, Vinhomes Dragon Bay, Vinhomes Sky Lake. 

Nguồn: Company data, Yuanta Vietnam 

2H20 với nhiều sự kiện (mở bán mới, mở bán trước và bàn giao). Trong 3Q20, các sự kiện 

mở bán đã được tổ chức cho ba phân khu Vinhomes Grand Park (Manhattan, Origami, 
Masteries). Bên cạnh đó, Vinhomes Wonder Park (tại Hà Nội) được dự kiến sẽ mở bán vào Quý 
4 (các căn thấp tầng). Bước sang năm 2021, VHM đã chuẩn bị tung ra 4 dự án, 2 dự án lớn là 
(Vinhomes Dream City - Ocean Park 2 (460ha) và Vinhomes Vũ Yên - Hải Phòng (873ha)) và 2 
siêu đại dự án (Vinhomes Long Beach Cần Giờ (2.870ha tại TP.HCM) và Vinhomes Hạ Long 
Xanh (7.000ha tại Quảng Ninh)).  
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Hình 2: Mở bán dự án mới vào năm 2021 

 

Nguồn: Company data, Yuanta Vietnam 

Chúng tôi kỳ vọng việc bán số lượng lớn sẽ duy trì động lực mạnh mẽ do số lượng lớn 

các dự án đang trong các giai đoạn thảo luận và thương lượng khác nhau. 

Về doanh số bán lẻ, chúng tôi quan sát thấy ngày càng nhiều môi giới cũng như các sàn 
giao dịch BĐS bán các sản phẩm của Vinhomes. Việc mở rộng phạm vi môi giới bất động 

sản này góp phần đạt được tỷ lệ hấp thụ cao trong thời gian ngắn sau sau lễ mở bán. Ví dụ, 
550 căn biệt thự và shophouse Vinhomes Grand Park Manhattan được tung ra thị trường vào 
tháng 6/2020 và gần như đã được bán hết vào đầu tháng 7. Hơn nữa, nền tảng trực tuyến của 
VHM đang là một kênh bán hàng bổ sung hiệu quả, cung cấp giá cả minh bạch cho khách hàng 
và hệ thống quản lý thông tin hàng tồn kho tập trung cho đội ngũ bán hàng. 

Kỳ vọng hơn 21.000 căn sẽ được bàn giao trong nửa cuối năm 2020, chủ yếu từ ba dự án 

lớn (Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City tại Hà Nội và Vinhomes Grand Park tại 
Thành phố Hồ Chí Minh). 

Rủi ro đối với quan điểm của chúng tôi 

1) Thu nhập năm năm 2021 của VHM khó có thể đạt mức tăng trưởng do mức lợi nhuận 

cao của năm 2020. Đây là những giá trị ghi nhận theo phương pháp kế toán chứ không 
phải là một yếu tố cơ bản tác động đến giá trị doanh nghiệp, vì định giá cổ phiếu của nhà 
phát triển bất động sản dựa trên giá trị NAV chứ không phải chỉ số P/E, sai lầm khiến các 
nhà đầu tư cá nhân lại có xu hướng tập trung vào lợi nhuận của năm 2020. 

2) Rủi ro tăng lợi nhuận 3Q20. Chúng tôi cho rằng VHM có thể sẽ đạt kết quả khả quan 

trong 3Q20, và có thể cao hơn kỳ vọng hiện tại của chúng tôi và dự đoán các bên. Như đã 
thảo luận ở mục 1 ở trên, lợi nhuận hàng quý không thực sự là động lực cơ bản cho các 
nhà phát triển bất động sản, nhưng lợi nhuận bất ngờ lại có thể thu hút các nhà đầu tư cá 
nhân. Do đó, giá cổ phiếu có thể cao hơn kỳ vọng của chúng tôi vào cuối năm 2020. 

3) Rủi ro của hai siêu đại dự án mới. VHM đã đầu tư số vốn lớn vào hai đại dự án là Long 

Beach Cần Giờ (2.870ha tại TP.HCM) và Hạ Long Xanh (7.000ha tại Quảng Ninh), chúng 
tôi cho rằng Long Beach Cần Giờ sẽ phát sinh chi phí cao hơn nhiều so với các dự án khác 
của VHM do phải khắc phục nền đất yếu. Trong khi đó, quy mô của dự án Hạ Long Xanh 
là lớn hơn nhiều so với quy mô dân số của Quảng Ninh. Tuy nhiên, rủi ro của dự án đầu 
tiên có thể được giảm thiểu bằng giá bán, trong khi rủi ro dự án thứ hai có thể được khắc 
phục bởi người mua nhà nghỉ dưỡng ở thành thị và người nước ngoài.  
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BCKQHĐKD (tỷ đồng) 2019A 2020E 2021E  BCĐKT (tỷ đồng) 2019A 2020E 2021E 

Doanh thu thuần 51.627 81.253 105.394  Tổng Tài sản 197.241 219.270 269.206 

Giá Vốn (24.171) (43.265) (54.849)  Tài sản ngắn hạn 139.555 135.190 161.149 

LN gộp 27.456 37.988 50.546  
Tiền và khoản tương đương 

tiền 
13.332 17.500 13.149 

Chi phí bán hàng (2.081) (3.582) (5.111)  Đầu tư ngắn hạn 361 379 398 

Chi phí quản lý chung (2.156) (3.008) (4.293)  Khoản phải thu 47.468 28.062 33.113 

LN từ HĐKD/(Lỗ) 23.219 31.397 41.142  Hàng tồn kho 60.297 80.195 106.659 

Thu nhập tài chính 9.046 2.483 2.998  Tài sản ngắn hạn khác 18.097 9.055 7.830 

Chi phí tài chính (2.549) (3.233) (3.553)  Tài sản dài hạn 57.686 84.080 108.057 

Lãi/(lỗ) từ liên doanh - - -  Tài sản cố định ròng 690 1.114 1.001 

Thu nhập/(chi phí) ròng khác 30 479 622  Đầu tư dài hạn 773 689 827 

Lãi/(lỗ) trước thuế 29.746 31.126 41.209  Tài sản dở dang dài hạn 28.213 56.425 73.353 

Chi phí thuế thu nhập (5.427) (6.225) (8.242)  Tài sản dài hạn khác 28.010 25.852 32.877 

LN ròng/(lỗ) sau thuế 24.319 24.901 32.967  Tổng nguồn vốn 197.241 219.270 269.206 

Lợi ích CĐ thiểu số 2.572 4.047 5.250  Tổng nợ phải trả 132.526 131.820 152.138 

Đóng góp vào công ty mẹ 21.747 20.853 27.717  Khoản phải trả 6.078 3.788 4.802 

     Nợ ngắn hạn 18.162 18.707 19.268 

EPS cơ bản, VND 6.493 6.226 8.275  KPT ngắn hạn khác 97.316 89.755 100.245 

EPS pha loãng hoàn toàn, VND 6.493 6.226 8.275  Nợ dài hạn 8.343 18.975 27.105 

     Nợ dài hạn khác 2.626 595 718 

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 2019A 2020E 2021E      

Tăng trưởng (%)     VCSH 64.715 87.450 117.068 

Tăng trưởng doanh thu 34% 57% 30%  Vốn cổ phần 33.495 33.495 33.495 

Tăng trưởng LN từ HĐKD 205% 35% 31%  Thặng dư vốn cổ phần 295 295 295 

Tăng trưởng LNTT 51% 5% 32%  LN giữ lại 26.040 44.727 69.095 

Tăng trưởng EPS 43% -4% 33%  Vốn khác 4.885 8.933 14.183 

Tăng trưởng tổng tài sản 65% 11% 23%      

Tăng trưởng VCSH 34% 35% 34%  BLCTT (tỷ đồng) 2019A 2020E 2021E 

     Tiền đầu năm 3.515 13.332 17.500 

Khả năng sinh lời (%)     LNTT 29.746 31.126 41.209 

Biên LN gộp 53% 47% 48%  Điều chỉnh (6.584) 3.245 3.651 

Biên LN từ HĐKD 45% 39% 39%  Thay đổi trong vốn lưu động 23.162 (12.339) (32.476) 

Biên LN ròng 38% 47% 31%  Tiền từ HĐKD 51.928 22.032 12.384 

ROE 38% 28% 28%      

ROA 12% 11% 12%  Đầu tư cố định (3.641) 2.454 (4.992) 

Hiệu suất (x)     Đầu tư (23.473) (28.146) (17.084) 

Vòng quay phải thu 1,14 2,15 3,45  Tiền từ HĐĐT (27.114) (25.692) (22.077) 

Vòng quay hàng tồn kho 0,50 0,62 0,59      

Vòng quay phải trả 0,77 1,07 1,40  Chi trả cổ tức (3.687) (3.350) (3.350) 

     
Tiền thu từ phát hành cổ 

phiếu 
 - - 

Tính thanh khoản (x)     Tiền thu từ đi vay 6.847 11.177 8.692 

Chỉ số thanh khoản hiện hành 1,15 1,20 1,30  Tiền trả nợ gốc vay (12.402) - - 

Chỉ số thanh khoản nhanh 0,65 0,49 0,44  Khác -5.550   

Cấu trúc tài chính (%)     Tiền từ HĐTC (14.792) 7.827 5.342 

Nợ/ VCSH 0,41 0,43 0,40  Lưu chuyển tiền thuần 10.023 4.167 (4.351) 

Tổng NPT/TS 0,67 0,60 0,57  Tiền cuối năm 13.538 17.500 13.149 

Nguồn: Company data, Yuanta Vietnam 
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or issuer that the analyst covered in this report: (1) all of the views expressed accurately reflect his or her personal views about those securities 

or issuers; and (2) no part of his or her compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views 
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