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NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG 
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hóa (triệu USD) 2.581 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 59.397 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 1.329 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 tuần 
(‘000 VND) 

57/27,5 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 400.741 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu USD) 0,74 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 17,03 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 5,69 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 88,47 

Tỷ lệ sở hữu BLĐ (%) N.a 

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

Hoạt động kinh doanh chính của VEA là sản xuất và 
kinh doanh thiết bị động lực, máy móc nông nghiệp, 
máy kéo, ô tô, xe máy, phương tiện và các sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời, công ty nắm giữ cổ 
phần đáng kể tại Toyota Việt Nam (20%), Honda Việt 
Nam (30%) và Ford Việt Nam (25%, thông qua công ty 
con DISOCO). Công ty đã thực hiện IPO vào tháng 
8/2016 và niêm yết trên UPCOM vào tháng 7/2018. 
 
 
 
 
 

 

 
Chặng đường hồi phục khó khăn, nhưng cổ tức vẫn duy trì 
ở mức hấp dẫn 

Tóm tắt đầu tư: Chúng tôi duy trì đánh giá PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu VEA, với giá 
mục tiêu 46.000 đồng/ cổ phiếu. Tổng mức sinh lời kỳ vọng là 16%, bao gồm 3% lợi tức từ khả 
năng tăng giá cổ phiếu so với mức giá tại ngày 2/3/2021 và 13% lợi tức nhận được từ mức cổ tức 
kỳ vọng là 6.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2021. Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sau 
thuế của VEA năm 2021 lần lượt là 3,93 nghìn tỷ đồng (+7% so với cùng kỳ) và 6,23 nghìn tỷ 
đồng (+10% so với cùng kỳ). Mặc dù lợi nhuận 2021 của VEA có thể sẽ phục hồi tương đối 
chậm, chúng tôi nhận thấy tỷ suất cổ tức kỳ vọng trên giá cổ phiếu hiện tại tương đối hấp dẫn với 
mức 13% trong năm 2021 và trung bình khoảng 9 - 11% trong các năm tiếp theo. 

Cập nhật kết quả kinh doanh Q4/2020 và cả năm 2020 

Doanh thu và lợi nhuận ròng của VEA trong Q4/2020 lần lượt đạt 1 nghìn tỷ đồng (-12% so với 
cùng kỳ) và 1,8 nghìn tỷ đồng (-16% so với cùng kỳ). Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần 
và lợi nhuận ròng của VEA đạt 3,7 nghìn tỷ đồng (-18% so với cùng kỳ) và 5,7 nghìn tỷ đồng (-
22% so với cùng kỳ), sát với các ước tính trước đó của chúng tôi. 

(tỷ đồng) Q4/20 QoQ YoY FY20 YoY 
Tỷ suất lợi nhuận 

Q4/20 Q4/19 2020 2019 
Tổng doanh thu 1.001 +10% -12% 3.672 -18%     
Lợi nhuận gộp (11) n/a n/a 276 +325% (1%) (6%) 6% 1% 
EBIT (153) n/a n/a (195) n/a (15%) (19%) (5%) (11%) 
EBITDA (72) n/a n/a 131 n/a (8%) (12%) 3% (4%) 
Thu nhập tài chính 233 -10% -15% 971 +10%     
Lợi nhuận từ công 
ty liên kết 1.801 +31% -16% 5.109 -28%     

Lợi nhuận trước 
thuế 1.878 +15% -14% 5.877 -21% 188% 191% 160% 165% 

Lợi nhuận ròng 1.823 +16% -16% 5.676 -22% 182% 190% 154% 163% 

Lợi nhuận giảm đáng kể trong thời điểm bùng phát dịch nhưng đang dần phục hồi. Trong 
quý 4/2020, lợi nhuận VEA đạt 1,8 nghìn tỷ đồng (+ 16% so với quý trước) và tiếp tục phục 
hồi từ mức đáy trong Q2/2020 khi lợi nhuận từ các công ty liên doanh chính là Honda, Toyota 
và Ford phục hồi đáng kể nhờ nhu cầu xe máy và ô tô quay trở lại trong nửa cuối 2020 sau khi 
Việt Nam đã kiểm soát tốt làn sóng đại dịch thứ hai. Điều này cũng được thúc đẩy nhờ chính 
sách giảm 50% phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước từ Nghị định 70/2020/NĐ-CP (có 
hiệu lực từ tháng 7/2020). Lũy kế cả năm 2020, lợi nhuận của VEA đạt 5,7 nghìn tỷ đồng (-22% 
so với cùng kỳ), vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trước Covid. 

 

Phù hợp thị trường – Giá mục tiêu 1 năm: 46.000 Đồng/cp 
Giá hiện tại: 47.254 đồng/cp 

 
 

Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEA: UPCOM) 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
mailto:luongnlt@ssi.com.vn


 SSI - TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

SSI.COM.VN Visit SSI Research on Bloomberg at SSIV<GO> 
SSI Research Portal at https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty 

Trang  2 

 

Lợi nhuận từ công ty liên doanh 
(tỷ đồng) Q4/20 QoQ YoY FY20 YoY 

% LNST của VEA 
FY20 FY19 

Honda 1.475 +20% -21% 4.477 -24% 79% 81% 
Toyota 295 +68% +24% 672 -31% 12% 14% 
Ford 31 n/a -29% -40 -119% -1% 3% 
Tổng 1.801 +31% -16% 5.109 -28% 90% 98% 

 

Doanh số bán hàng công ty liên 
doang (sản phẩm) Q4/20 QoQ YoY FY20 YoY 

Thị phần ước tính 
FY20 FY19 

Phân khúc xe máy 618.112 +14% -16% 2.143.564 -17% 79% 80% 
Honda 618.112 +14% -16% 2.143.564 -17% 79% 80% 
Phân khúc ô tô 46.883 +72% +16% 119.014 -18% 35% 43% 
Toyota 29.583 86% 32% 69.993 -12% 21% 23% 
Ford 9.402 37% 6% 24.663 -23% 7% 9% 
Honda 7.898 76% -13% 24.418 -26% 7% 10% 

Nguồn: VAMA, VEA, SSI Research ước tính 

Chi tiết lợi nhuận từ công ty liên doanh: 

• Honda Việt Nam: Doanh số bán xe máy phục hồi yếu kéo lợi nhuận giảm đáng kể. Năm 2020, doanh số 
bán xe máy Honda đạt 2,3 triệu chiếc (-16% so với cùng kỳ), mức giảm tương tự như các công ty xe máy 
khác (Yamaha -14% YoY, Piaggio -18% YoY, SYM - 22% YoY). Sau khi giảm đáng kể vào tháng 4/2020 do 
giãn cách xã hội trên toàn quốc, doanh số bán xe máy chưa thể phục hồi trở lại mức trước Covid và chỉ có 
thể duy trì ~85 - 90% doanh số của năm 2019 trong Q3 và Q4/2020. Chúng tôi cho rằng doanh số bán xe 
máy mất đà tăng do nhu cầu bão hòa trong những năm gần đây, thiếu các mẫu xe mới nổi bật và thiếu hỗ 
trợ từ các chính sách của Chính phủ. Trong khi đó, doanh số của mảng ô tô Honda trong năm 2020 chỉ ở 
mức 24.418 chiếc (giảm -26% so với cùng kỳ), với thị phần ước tính giảm từ 9,8% xuống 7,3%. Kết quả 
kém khả quan của mảng ô tô là do Honda chậm đưa mẫu xe bán chạy nhất của mình là Honda CR-V (chiếm 
50% doanh số bán xe Honda) về dây chuyền lắp ráp trong nước để nắm bắt cơ hội từ Nghị định 70 (hoạt 
động lắp ráp CR-V chỉ mới khởi động từ đầu quý 4/2020), do đó hãng đã bị các đối thủ khác dẫn trước. 
Nhìn chung, lợi nhuạn Honda Việt Nam đóng góp tới 4,5 nghìn tỷ đồng (gần 80% LNST của VEA) nhưng lại 
sụt giảm mạnh là yếu tố chính khiến KQKD của VEA ở mức thấp trong năm 2020. 

• Toyota Việt Nam: Doanh số phục hồi nhanh chóng nhưng vẫn bị các đối thủ chính vượt mặt trong cuộc 
đua nắm bắt Nghị định 70: Doanh số bán ô tô Toyota trong quý 4/2020 tăng so với năm ngoái, đạt 29.583 
chiếc (+86% so với quý trước và +32% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, lũy kế năm 2020, tổng doanh số của 
Toyota chỉ đạt 70.692 chiếc (-10,9% so với cùng kỳ), với thị phần ước tính giảm từ 23,5% xuống 20,8%. 
Nguyên nhân do trong năm 2019, Toyota đã tập trung nhiều vào việc marketing các mẫu xe nhập khẩu mới, 
như Granvia và Corolla Cross nhằm thay cho các mẫu xe cũ lắp ráp trong nước như Corolla, Innova, 
Fortuner. Điều này đã ảnh hưởng đến thị phần của hãng trong năm 2020 và làm giảm doanh số bán các 
mẫu xe Toyota lắp ráp trong nước, vốn dĩ có thể có nhiều lợi thế hơn từ Nghị định 70. 

• Ford Việt Nam: Kết quả kinh doanh không khả quan do không hưởng lợi nhiều từ nghị định 70: Trong 
năm 2020, doanh số của Ford đạt 24.663 chiếc (-23% so với cùng kỳ). Do 80% số lượng xe Ford tại Việt 
Nam là nhập khẩu nên hang đã không thể tận dụng lợi ích từ Nghị định 70 và do đó bị các đối thủ dễ dàng 
dẫn trước. Ngoài ra, do Ford gần đây đã rút khỏi thị trường sedan và hatchback nên thị phần của hãng ước 
tính cũng giảm mạnh xuống từ 9,5% còn 7,3% trong năm 2020. 

Honda: Doanh số bán xe máy theo tháng Việt Nam: Doanh số bán xe máy cả nước theo tháng 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Nguồn: Honda Vietnam, SSI Research Nguồn: VAMA, Hyundai, Vinfast, SSI Research tổng hợp 

Mảng kinh doanh cốt lõi của VEA kém tích cực, đặc biệt do doanh số xe tải ở mức yếu: Mảng kinh doanh cốt 
lõi của VEA (bao gồm xe tải, phụ tùng xe máy và sản xuất máy nông nghiệp) chịu lỗ hoạt động khoảng 195 tỷ 
đồng trong năm 2020. Mảng sản xuất xe tải kém khả quan do tổng doanh số bán xe tải của VEA trong năm 2020 
tiếp tục giảm xuống chỉ còn 508 chiếc (-49% so với cùng kỳ) so với 1.000 chiếc trong năm 2019 và trung bình 
3.000 chiếc/năm trong giai đoạn từ năm 2015-2018. Thị phần giảm (từ 2,1% năm 2019 xuống còn 0,8% năm 
2020), cùng với khó khăn đáng kể trong việc giải phóng hàng tồn kho xe tải EURO 2 đã lỗi thời và chi phí khấu 
hao và chi phí nhân công cao khiến cho phân khúc này diễn biến kém khả quan. Tuy nhiên, kết quả của mảng xe 
tải vẫn tốt hơn mức lỗ hoạt động trong năm 2019 là 548 tỷ đồng do VEA không ghi nhận thêm khoản dự phòng 
nào cho hàng tồn kho xe tải EURO 2 trong năm 2020 (hiện nguyên giá hàng tồn kho của các xe tải này là khoảng 
1,1 nghìn tỷ đồng tại tháng 12/2020 và hiện đang chờ định giá lại). Các mảng kinh doanh cốt lõi khác của VEA 
không tăng trưởng đáng kể về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020. 

Ước tính năm 2021 

Ước tính trả cổ tức cao trong năm 2021, do có độ trễ so với thời điểm cổ tức của các công ty liên doanh: Cổ 
tức của VEA có độ trễ 2 năm so với kết quả kinh doanh thực tế của công ty liên doanh. Điều này là do cổ tức 
của công ty liên doanh trả cho VEA có độ trễ một năm, và thêm một năm để VEA trả cổ tức cho các cổ đông. 
Do đó, cổ tức năm 2021 của VEA sẽ trích từ cổ tức nhận được năm 2019 từ các công ty liên doanh, với ước tính 
khoảng 8,03 nghìn tỷ đồng, tương ứng với mức cổ tức kỳ vọng trả trong năm 2021 sẽ vào khoảng 6.000 đồng/ 
cổ phiếu và tỷ suất cổ tức là 13% ở mức giá hiện tại. Ngay cả với một năm khó khăn như 2020, mức cổ tức tối 
thiểu có thể là khoảng 3.980 đồng/ cổ phiếu, tương đương tỷ suất cổ tức hấp dẫn là ~9%/ năm (năm 2022). 

Doanh số bán xe máy của Honda có thể phục hồi yếu trong ngắn hạn, nhưng vẫn sẽ duy trì ổn định nhờ nhu 
cầu thay thế xe cũ ... Do doanh số bán xe máy của Honda chiếm 80% lợi nhuận của VEA, nhu cầu mua xe máy 
bão hòa ở Việt Nam trong những năm gần đây đã có tác động mạnh mẽ đến hoạt động của VEA. Doanh số bán 
xe máy chỉ dao động ở mức khoảng 3 đến 3,3 triệu chiếc mỗi năm trong 10 năm qua, trong khi số lượng xe máy 
đang lưu hành trên đầu người cũng ở mức khoảng 0.41, tương đương với gần 2,6 người trên một xe máy và sát 
với điểm bão hòa gần nhất của thị trường xe máy Thái Lan. Tuy nhiên, trong khi lượng mua xe máy mới có thể 
giảm, nhu cầu thay thế các xe máy cũ sẽ duy trì tương đối cao từ giai đoạn 2000 - 2010. Chúng tôi ước tính 
rằng nhu cầu thay thế xe sẽ đóng góp một tỷ trọng lớn vào doanh số bán xe máy trong những năm tới. 

… Trong khi Honda có tiềm năng tăng lợi nhuận nhờ chuyển dịch nhu cầu từ xe số giá rẻ sang xe tay ga cao 
cấp. Trong những năm gần đây, người Việt bắt đầu chuyển dần từ các mẫu xe số giá rẻ như Dream, Future, 
Wave sang các mẫu xe tay ga đắt tiền hơn như Vision, Lead, SH, vì những mẫu xe này đã tiện dụng hơn và tiêu 

 
1 Nguồn: SSI ước tính, bằng tổng số lượng xe máy đang sử dụng chia cho tổng dân số 

0

50

100

150

200

250

300

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Th
ou

sa
nd

 u
ni

ts

2019 2020

0

10

20

30

40

50

60

Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov

2019 2020

Th
ou

sa
nd

 u
ni

ts

VEAM JVs (Toyota + Honda + Ford) Others

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty


 SSI - TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

SSI.COM.VN Visit SSI Research on Bloomberg at SSIV<GO> 
SSI Research Portal at https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty 

Trang  4 

 

thụ ít nhiên liệu hơn và thời trang hơn, trong khi Honda dần loại bỏ các mẫu xe số cũ khỏi thị trường. Hiện tại, tỷ 
trọng xe tay ga vẫn chỉ chiếm 60% tổng doanh số xe máy toàn thị trường và có tiềm năng tiếp tục tăng cao. Điều 
này tạo cơ hội tăng doanh thu và lợi nhuận cho cả Honda Việt Nam và VEA. 

Việt Nam: Doanh số xe máy, nhu cầu xe mới và thay thế xe cũ2 
Doanh số bán xe số và xe tay ga & giá bán trung bình của 
Honda 

  

Nguồn: GSO, VAMA, SSI Research ước tính Nguồn: Honda, VAMA, SSI Research tổng hợp 

 

 

Các công ty ô tô liên doanh đối diện với tình hình kinh doanh ảm đạm trong năm 2021: 

• Toyota Việt Nam: Toyota hiện đang mất thị phần vào tay 3 đối thủ chính (Hyundai, Thaco và Vinfast) do cạnh 
tranh về giá tương đối lớn (các hãng cung cấp nhiều tính năng đi kèm và ra mắt nhiều mẫu xe rẻ hơn). Do 
Toyota hiện chưa có thay đổi đáng kể nào về các mẫu xe, chúng tôi ước tính hãng có thể sẽ triển khai chương 
trình giảm giá sâu cho khách hàng để thúc đẩy doanh thu năm 2021, đặc biệt khi giá các mẫu xe chủ lực 
của hãng (Fortuner, Innova) đã giảm khoảng 8-12% so với đầu năm để lấy lại lợi thế cạnh tranh trên thị 
trường, nhất là trước một số đối thủ mới như Vinfast đã giảm giá mạnh trong thời gian vừa qua. Chúng tôi ước 
tính rằng doanh số của Toyota Việt Nam trong năm 2021 có thể đạt kết quả ngang với mức tăng chung của 
thị trường, nhưng lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng do cạnh tranh gay gắt về giá như hiện nay. 

• Ford Việt Nam: Ford đang gặp khó khăn trong việc tái cấu trúc thương hiệu trên toàn cầu và tại Việt Nam. 
Hiện Ford đang chuyển chiến lược từ nhập khẩu sang lắp ráp trong nước đối với hầu hết các mẫu xe của 
hãng. Trong năm 2020, Ford Việt Nam cũng công bố đầu tư mở rộng thêm ~40% công suất dây chuyền lắp 
ráp tại Việt Nam và dự kiến năm 2022 ra mắt các mẫu xe lắp ráp chủ lực như Ford Escape và Ford Ranger. 
Ford Việt Nam cũng có kế hoạch rút toàn bộ khỏi các phân khúc khác để tập trung vào dòng xe SUV, MPV 
(xe đa dụng) và xe crossover. Quá trình tái cấu trúc có thể mất 2-3 năm và trong thời gian chờ đợi, chúng tôi 
cho rằng lợi nhuận từ Ford Việt Nam có thể chưa đóng góp nhiều cho VEA. 

• Honda Việt Nam: Mảng ô tô của Honda cũng đang sử dụng chiến lược giảm giá để giành thị phần, với nhiều 
đợt giảm giá đầu năm như việc tiếp tục hỗ trợ lệ phí trước bạ bằng cách giảm trực tiếp vào giá bán cho các 
mẫu xe Honda City và CR-V mặc dù Nghị định 70 đã hết hiệu lực. Ngoài ra, chúng tôi chưa thấy có yếu tố 
xúc tác quan trọng thúc đẩy mạnh tăng trưởng cho xe Honda trong thời gian gần đây. Chúng tôi ước tính lợi 
nhuận từ mảng ô tô của Honda sẽ đóng góp một phần nhỏ vào lợi nhuận của VEA trong năm 2021. 

 
2 Ước tính tổng số xe đang còn được sử dụng = Tổng số xe máy đăng ký lưu hành (nguồn: Cục đăng kiểm VN) trừ đi số lượng xe máy ước tính phải thay thế sau 15 năm từ ngày SX 
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Việt Nam: Doanh số xe Sedan và hatchback Việt Nam: Doanh số xe SUV, MPV, và cross-over 

  

Nguồn: VAMA, SSI Research ước tính Nguồn: VAMA, SSI Research ước tính 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động kinh doanh xe tải của VEA chưa có nhiều cải thiện, 
bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh gay gắt và thắt chặt chính sách 
trên thị trường xe tải. Trong những năm gần đây, nhu cầu xe tải 
đang giảm đáng kể do nhiều mẫu xe tải bị cấm di chuyển trong 
thành phố vào ban ngày, trong khi các phương tiện cạnh tranh 
khác đang bắt đầu chiếm lĩnh thị trường, chẳng hạn như xe bán 
tải và xe tải (trong việc vận chuyển hàng hóa vào các thành phố 
vào ban ngày), cũng như xe đầu kéo (vận chuyển khối lượng hàng 
hóa lớn). Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh chính của VEA là 
Thaco, Isuzu và Suzuki tiếp tục gây sức ép về giá để bảo vệ thị 
phần hiện tại. Các thương hiệu nhập khẩu khác cũng sẽ quay trở 
lại thị trường sau khi chính phủ gỡ bỏ nhiều quy định nhập khẩu 
khắt khe trong năm 2020 như giấy chứng nhận chất lượng kiểu 
loại ôtô (VTA) từ Nghị định 116/2017/NĐ-CP. 

Nhìn chung, doanh số bán xe tải của VEA ước tính vẫn kém khả 
quan trong những năm tới do sản lượng tiêu thụ thấp và chi phí 
cố định cao từ các nhà máy cũng như việc đầu tư thêm vào việc 
bảo dưỡng và nâng cấp thường xuyên các mẫu xe của công ty. 

Việt Nam: Doanh số bán xe tải trên thị trường 

 

Nguồn: VAMA, Bộ Công thương, SSI Research ước tính 

 

Ước tính lợi nhuận 

Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng của VEA trong năm 2021 sẽ đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (+7,1% YoY) 
và 6,23 nghìn tỷ đồng (+9,6% YoY), vẫn thấp hơn 15% so với mức trước Covid. Phần lớn tăng trưởng doanh 
thu sẽ đến sự hồi phục của mảng xe tải và phụ tùng xe máy của công ty mẹ trong khi tăng trưởng lợi nhuận ròng 
chủ yếu đến từ lợi nhuận từ công ty liên doanh xe máy Honda trong năm 2021. Tuy nhiên, đà phục hồi dự kiến 
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chưa thể quay lại mức trước Covid, do tình hình kinh doanh công ty mẹ còn chưa có nhiều tín hiệu mới, cũng 
như lợi nhuận từ các công ty liên doanh hồi phục tương đối chậm. 

 

Định giá và Quan điểm đầu tư 

Định giá: Chúng tôi duy trì đánh giá PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu VEA, với giá mục tiêu 46.000 đồng/ 
cổ phiếu. Tổng mức sinh lời kỳ vọng là 16%, bao gồm 3% lợi tức từ khả năng tăng giá cổ phiếu so với mức giá tại 
ngày 2/3/2021 và 13% lợi tức nhận được từ mức cổ tức kỳ vọng là 6.000 đồng/cổ phiếu trong năm 2021. Mặc dù 
năm 2021 có nhiều tín hiệu thuận lợi hơn, tuy nhiên nhu cầu xe máy bão hòa và tình hình hồi phục chậm của các 
công ty liên doanh ô tô có thể cản trở đà phục hồi lợi nhuận của VEA. Ngoài các vấn đề đó thì tỷ suất cổ tức theo 
mức giá hiện tại vẫn rất hấp dẫn. 

Rủi ro đầu tư: 

• Thay đổi chính sách cổ tức của các liên doanh: Do VEA phụ thuộc vào lợi nhuận từ các công ty liên doanh 
(và đặc biệt là ba liên doanh chính: Honda, Ford và Toyota Việt Nam), bất kỳ thay đổi nào trong các chính 
sách cổ tức của các liên doanh này sẽ dẫn đến thay đổi đáng kể trong KQKD của VEA (ví dụ: tỷ lệ cổ tức 
giảm, chậm trả cổ tức, v.v.). 

• Ô nhiễm không khí gia tăng: Trước những lo ngại về ô nhiễm không khí, việc hạn chế phương tiện cá nhân 
đang được xem xét như một trong những giải pháp tiềm năng ở các thành phố lớn. Một trong những quy 
định nhằm giảm thiểu ô nhiễm từ ô tô là thắt chặt kiểm định chất lượng khí thải ô tô để giảm ô nhiễm không 
khí từ các phương tiện giao thông, điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh sản xuất xe 
tải của VEA kể từ năm 2018. Một rủi ro đáng kể khác là khả năng cấm xe máy tại các thành phố, đây là 
điều Chính phủ đã thảo luận trong những năm gần đây, cũng có thể gây thiệt hại cho lợi nhuận từ mảng xe 
máy của Honda Việt Nam, chiểm 80% lợi nhuận ròng của VEA. Tuy nhiên, khả năng cấm xe máy ở thời 
điểm hiện tại là thấp do không đủ phương tiện giao thông công cộng cho người dân và việc triển khai dự án 
metro bị trì hoãn trong khi nhu cầu đi lại tiếp tục gia tăng nhanh. 

• Hoạt động kinh doanh chính kém hiệu quả: Hoạt động kinh doanh chính của công ty mẹ VEA là xe tải, phụ 
tùng xe máy và sản xuất động cơ nông nghiệp không có nhiều kết quả tích cực do cạnh tranh gay gắt và 
chi phí sản xuất cao. Trong đó, mảng sản xuất xe tải cần chi phí bảo dưỡng, chi phí khấu hao và chi phí 
nhân công lớn, có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của VEA trong dài hạn. Qua trao đổi với ban lãnh đạo, hiện 
VEA đang đẩy mạnh tái cấu trúc nội bộ và sẽ cố gắng cắt giảm một lượng lớn chi phí trong thời gian tới. 
Công ty không tiết lộ chi tiết về kế hoạch tái cơ cấu này. 

Tiêu chuẩn khí thải ô tô tại Việt Nam  VEA: Kết quả kinh doanh cốt lõi, FY19 

Thời gian xe sản xuất Tiêu chuẩn khí thải 
Trước 1999 EURO 1 
1999 – 2017 EURO 2 
2017 - 2022 EURO 4 
Sau 2022 EURO 5 

Nguồn: Quyết định 16/2019/QĐ-TTg, Quyết định 49/2011/QD-TTg 
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 Nguồn: VEA, SSI Research 
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KHUYẾN CÁO 

Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo 
sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá 
chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này 
không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. SSI và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của SSI và các công ty 
con có thể có lợi ích  trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. SSI có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới 
trong báo cáo này. SSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông 
tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. 

SSI nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận 
của SSI. 
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