
 SSI - TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

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

Trang  1 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Giang, CFA 

giangnh@ssi.com.vn 
+84 24 3936 6321ext. 8703 

 
Ngày 19/03/2021  

NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hóa (triệu USD) 331 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 7.624 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 83 

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

120/58,9 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 245.573 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu USD) 1,06 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 24,35 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 21,11 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 60,81 

Nguồn: SSI Bloomberg  

 

Biến động giá cổ phiếu 

 
Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

VTP thành lập vào năm 2006 với tư cách là một công ty 
trách nhiệm hữu hạn thuộc Tập đoàn Viettel. Công ty 
chuyên về dịch vụ bưu chính truyền thống trước khi đổi 
thành Công ty Cổ phần thông qua IPO vào năm 2009. 
Mảng kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ chuyển phát 
nhanh, phục vụ nhu cầu của các nhà bán lẻ theo mô hình 
B2C và C2C. Mạng lưới của công ty bao gồm hơn 2.000 
cửa hàng Viettel Post trên 63 tỉnh, cùng với 6 trung tâm 
logistic đặt tại các thành phố lớn. Bên cạnh đó, VTP có 2 
công ty con tại Myanmar và Campuchia, hoạt động như 
các chi nhánh tại các quốc gia này. 

 

 
 

 
TÓM TẮT 2020 VÀ TRIỂN VỌNG 2021 

Một bước lùi ngắn trong lộ trình tăng trưởng dài hạn 

Tóm tắt quan điểm đầu tư:  

VTP đang giao dịch ở hệ số P/E 2021 và 2022 lần lượt là 20x và 16x, thấp hơn so với mức bình 
quân ngành trong khu vực là 25x. Chúng tôi cho rằng thị trường CPN ở Việt Nam vẫn khá hấp 
về dài hạn, tốc độ tăng trưởng trong 5 năm ước đạt khoảng 20%-25% so với cùng kỳ, theo báo 
cáo của Google-Temasek (chi tiết trong báo cáo ngành CPN tại đây). 

Do đó, chúng tôi duy trì hệ số P/E mục tiêu cho VTP là 20x và đưa ra giá mục tiêu 1 năm mới 
là 94.500 đồng/cp (+3% so với giá hiện tại) – giảm 25% so với giá mục tiêu trước đây là 
126.000 đồng/cp. Chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu VTP xuống TRUNG LẬP từ KHẢ 
QUAN, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng nửa đầu năm 2021 sẽ giảm tốc so với kết quả cao trước 
đó (VTP giảm cơ chế giá từ nửa cuối năm 2020). Cổ phiếu có thể kém hiệu quả hơn so với thị 
trường trong ngắn hạn (3-6 tháng). Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy biến động giá trong ngắn 
hạn là cơ hội để tích lũy, vì VTP vẫn là cổ phiếu ưa thích của chúng tôi trong dài hạn về triển 
vọng tăng trưởng nhanh của thị trường e-commerce ở Việt Nam, và chúng tôi ước tính tăng 
trưởng hai chữ số có thể đạt được từ năm 2022.  

 

TRUNG LẬP – Giá mục tiêu 1 năm: 94.500 đồng/cp 
Giá hiện tại: 91.800 đồng/cp 

0 

Tổng CTCP Bưu chính Viettel (VTP: UPCOM) 
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Tóm tắt năm 2020 

(tỷ đồng) 2017 2018 2019 2020 
Doanh thu thuần 4.032 4.922 7.812 17.237 
Tăng trưởng doanh thu thuần  22,1% 58,7% 120,7% 
Lợi nhuận gộp 345 547 775 694 
Tỷ suất lợi nhuận gộp 8,6% 11,1% 9,9% 4,0% 
Thu nhập tài chính 21 49 94 99 
Chi phí tài chính -3 -19 -49 -54 
SG&A -151 -230 -334 -264 
Thu nhập ròng khác 1 3 -9 7 
Lợi nhuận trước thuế 214 350 477 481 
Lợi nhuận ròng 170 279 380 384 
Tăng trưởng lợi nhuận ròng  64,1% 36,2% 1,0% 
Tỷ suất LN ròng 4,2% 5,7% 4,9% 2,2% 
EPS (đồng) 2.906 3.140 5.718 4.066 

Nguồn: SSI Research, VTP 

Năm 2020, VTP đạt doanh thu tăng vọt (17,2 nghìn tỷ đồng, +120% so với cùng kỳ), chủ yếu là do tăng trưởng 
ở mảng thương mại không cốt lõi (10,6 nghìn tỷ đồng, +550% so với cùng kỳ), trong khi mảng chuyển phát 
nhanh (CPN) & logistics chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ (6,6 nghìn tỷ đồng, +7,2% so với cùng kỳ). Do lợi nhuận từ 
hoạt động kinh doanh không cốt lõi rất thấp nên lợi nhuận tổng thể không cải thiện so với năm 2019, với lợi nhuận 
trước thuế đạt 481 tỷ đồng trong năm 2020, chỉ tăng +1% so với cùng kỳ. Đây là năm đầu tiên kể từ năm 2012, 
VTP ghi nhận mức tăng trưởng một con số, vì vậy chúng tôi rất bất ngờ trước kết quả kinh doanh năm nay - thấp 
hơn 6% so với ước tính LNTT của chúng tôi trong năm 2020. 

Chi tiết về kết quả thấp hơn kỳ vọng này, chúng tôi xem xét mức tăng trưởng hàng quý và nhận thấy rằng tăng 
trưởng LNTT vẫn đạt 26% so với cùng kỳ trong Q1/2020 và 16,5% so với cùng kỳ trong Q2/2020 (khi có 1 tháng 
giãn cách trên phạm vi cả nước). Tăng trưởng giảm xuống chỉ còn 5% so với cùng kỳ từ Q3/2020 và chạm đáy ở 
mức -31,8% so với cùng kỳ trong Q4/2020, với các lý do như sau: 

• Cơ chế giá mới cho dịch vụ CPN được áp dụng từ tháng 8 năm 2020: 

Chúng tôi ước tính giá dịch vụ trung bình đã giảm khoảng 10% -15% so với cùng kỳ do VTP phải đối mặt với 
sự cạnh tranh mạnh mẽ về giá từ các công ty mới gia nhập thị trường như BEST và J&T Express trong giai 
đoạn 2018-2019. Đồng thời, VTP hiện cung cấp dịch vụ COD (thanh toán tiền mặt khi giao hàng) miễn phí 
cho tất cả khách hàng của mình, được tính bằng 1% tổng giá trị hàng hóa (GMV) theo cơ chế giá trước đây. 
Thông thường, chi phí dịch vụ giao hàng dao động từ 9% -10% GMV, và khoảng 90% đơn hàng tại Việt Nam 
được giao bằng COD (theo Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2020). Điều này có nghĩa là dịch vụ COD 
miễn phí sẽ khiến VTP mất khoảng 10% doanh thu cốt lõi của họ. Tổng cộng, chúng tôi ước tính giá bán bình 
quân hiện tại của VTP đã giảm khoảng 20% -25% so với mức trước đây.  

• Chi phí nhân viên tăng 25% so với quý trước, khi VTP tăng mức thưởng +20% so với cùng kỳ. 

Theo dữ liệu lịch sử, chúng tôi nhận thấy rằng chi phí lao động chiếm tỷ trọng khoảng 45-55% trong các năm 
trước và Q4/2020 vẫn chưa vượt ra khỏi phạm vi này (49%), nếu chỉ nhìn vào giai đoạn 2019-2020, tỷ trọng 
này cao hơn. Vì vậy, chúng tôi không chắc chắn liệu chi phí nhân viên trong các quý tiếp theo có thể giảm 
được hay không. 

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

• Tỷ lệ CPN liên tỉnh (đường dài) thấp hơn do thu nhập ở vùng nông thôn giảm: 

Theo quan điểm của công ty, đại dịch COVID-19 khiến thất nghiệp và giảm thu nhập ở các vùng nông thôn 
nhiều hơn so với các thành phố, dẫn đến nhu cầu vận chuyển đường dài giảm. Thông thường, vận chuyển 
đường dài mang lại doanh thu và tỷ suất lợi nhuận cao hơn. 

Đây là những lý do chính khiến doanh thu CPN đi ngang so với cùng kỳ và tỷ suất lợi nhuận giảm 500 điểm phần 
trăm trong Q4/2020. Mặc dù thực tế là tổng sản lượng do VTP xử lý trong Q4/2020 đã tăng 27% so với cùng kỳ, 
theo lộ trình tăng trưởng thương mại điện tử điển hình của Việt Nam.  

Nhìn chung, chúng tôi ước tính VTP đang sở hữu 26% thị phần CPN thương mại điện tử B2C ở Việt Nam trong năm 
2020, giảm 2% so với năm 2019 do cạnh tranh gay gắt hơn và các công ty mới gia nhập thị trường, như đã đề 
cập trước đó. 

Câu hỏi đặt ra là kết quả kinh doanh sẽ được cải thiện như thế nào trong giai đoạn 2021-2022? 

Triển vọng và ước tính  

Các nền tảng thương mại điện tử đang chiếm thị phần từ những người bán không dùng nền tảng (thương mại điện 
tử trên mạng xã hội, thương mại điện tử trên trang web độc lập...), khi các tên tuổi lớn như Tiki, Shopee, Sendo và 
Lazada đã tích cực phát triển tệp khách hàng của họ bằng cách tập trung xuất hiện trong nhiều kênh quảng cáo 
(như ti vi, nền tảng mạng xã hội…) và cải thiện trải nghiệm người dùng khi mua sắm trực tuyến. Cụ thể, các nền 
tảng hiện tập trung vào việc cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm để tăng cơ hội bán hàng, đi kèm với nhiều ngày 
mua sắm đặc biệt (như các ngày khuyến mại Shopee 9.9, 10.10, 11.11, 12.12 giảm giá mạnh nhiều sản phẩm) 
để thu hút sự tương tác của khách hàng và khiến doanh số bán hàng tăng mạnh hơn. 

Do đó, chúng tôi không bất ngờ khi các công ty CPN lớn như VTP hay VN Post bắt đầu tập trung hơn vào việc 
phục vụ khối lượng ngày càng tăng mạnh của các nền tảng này, mặc dù giá có thể thấp hơn đối với loại khách 
hàng này, vì họ có khả năng thương lượng cao hơn. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận tổng thể không nhất thiết thấp 
hơn về dài hạn nếu chúng ta nhìn vào trường hợp của GHTK (một công ty chuyển phát nhanh chưa niêm yết, phục 
vụ phần lớn cho Shopee). Tổng doanh thu của GHTK là 4,6 nghìn tỷ đồng trong năm 2019 (thấp hơn 40% so với 
VTP), nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp là 17% (VTP chỉ đạt 9,6% trong năm 2020). Vì GHTK và Shopee có cùng một 
công ty mẹ (Garena), chúng tôi không chắc liệu mức tỷ suất lợi nhuận gộp này có phản ánh động lực kinh tế thực 
tế hay không. Tuy nhiên, điều này thể hiện tính kinh tế có quy mô khối lượng lớn có thể bù đắp mức giá thấp hơn 
khi vận hành một nền tảng thương mại điện tử. 
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Ước tính năm 2021-2022 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 2022F 
Quy mô thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam (tỷ USD) 5,0 6,2 8,0 10,4 12,0 15,0 17,9 

% tốc độ tăng trưởng 23% 24% 29% 30% 15% 25% 20% 
% CPN/tổng giá trị hàng hóa 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 
Doanh thu ước tính của CPN ở Việt Nam 0,45 0,56 0,72 0,94 1,08 1,2 1,44 

% tốc độ tăng trưởng 23% 24% 29% 30% 15% 11% 20% 
Thị phần của VTP (%) 21% 23% 26% 28% 26% 28% 28% 
Doanh thu CPN của VTP (tỷ USD) 0,09 0,13 0,19 0,26 0,28 0,33 0,4 

Tính theo VND 2.079 2.823 4.306 6.178 6.755 8.244 10.091 

Nguồn: SSI Research 

2021 

Với chiến lược giá và mục tiêu thị trường mới, VTP có thể sẽ giành được thêm 2% thị phần trong năm 2021, nhưng 
với tỷ suất lợi nhuận gộp thấp hơn là 9% (so với 9,6% trong năm 2020). Thị trường thương mại điện tử dự kiến sẽ 
tăng +25% so với cùng kỳ trong năm 2021 (với một số phục hồi từ mức thấp trong Q2-Q3/2020), đạt quy mô thị 
trường 15 tỷ USD. Chúng tôi cũng giảm giả định về doanh thu CPN/tổng giá trị hàng hóa, từ 9% xuống 8%, để 
phản ánh mức giá thấp hơn trên thị trường. Do đó, chúng tôi ước tính doanh thu mảng CPN và logistic của VTP 
đạt 8,2 nghìn tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ) và lợi nhuận gộp đạt 741 tỷ đồng, +16,5% so với cùng kỳ.  

Doanh thu và lợi nhuận gộp mảng thương mại năm 2021 dự kiến lần lượt đạt 13,8 tỷ đồng (+30% so với cùng 
kỳ) và 69 tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ), khi có 300.000 điểm bán hàng của Viettel Telecom (chuyển giao cho 
VTP vào Q2/2020) tạo ra doanh thu trong cả năm 2021. 

Với giả định tỷ trọng chi phí bán hàng & quản lý tương tự năm 2020 trên doanh thu, chúng tôi ước tính lợi nhuận 
trước thuế của VTP trong năm 2021 đạt 519 tỷ đồng, +8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng năm 2021 ước tính 
đạt 415 tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ), EPS đạt mức 4.504 đồng/cổ phiếu, +10,8% so với cùng kỳ. 

2022 

Chúng tôi kỳ vọng thị trường thương mại điện tử sẽ trở lại tốc độ tăng trưởng bình thường trong dài hạn là 20% so 
với cùng kỳ và đạt 17,9 tỷ USD về quy mô thị trường. Chúng tôi tin rằng VTP sẽ giữ được 28% thị phần do doanh 
thu CPN đạt 10 nghìn tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, chúng tôi ước tính tỷ suất lợi nhuận gộp có thể 
cải thiện lên 9,5%, khi đạt được quy mô kinh tế lớn hơn tại thời điểm thị phần ổn định hơn. Mảng thương mại ước 
tính sẽ tăng 3% so với cùng kỳ, theo lạm phát. 

Như vậy, tổng doanh thu năm 2022 ước đạt 24,3 nghìn tỷ đồng (+10% so với cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế ước 
đạt 656 tỷ đồng vào năm 2022 (+26% so với cùng kỳ). Tốc độ tăng trưởng này phản ánh rõ hơn tốc độ tăng 
trưởng khối lượng của VTP, vốn sẽ đi theo con đường tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử. 

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 ước đạt 524 tỷ đồng (+26% so với cùng kỳ) và EPS là 5.687 đồng/cp, +26% so 
với cùng kỳ. 

Mã công ty Tên công ty Quốc gia Vốn hóa thị trường (đồng) Doanh thu thuần 12T LN ròng/lợi nhuận 12T P/S P/E P/S P/B P/E bình quân 2 năm 
Trung vị Trung vị  143.379.237 94.158.569 7.593.127 1 30 1 3 25 
VTP VN Equity Tổng CTCP Bưu chính Viettel Việt Nam 7.540.752 7.811.591 379.592 1 22 0 8 17 
002352 CH Equity S F HOLDING CO LTD-A Trung Quốc 1.480.229.733 474.510.476 16.149.307 3 57 2 8 45 
600233 CH Equity YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A Trung Quốc 126.161.918 109.339.877 6.595.071 1 21 1 2 18 
ZTO US Equity ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR Trung Quốc 633.066.182 78.977.261 16.700.193 7 35 5 4 32 
002120 CH Equity YUNDA HOLDING CO LTD-A Trung Quốc 160.596.556 110.278.819 8.591.184 1 26 1 3 23 
002468 CH Equity STO EXPRESS CO LTD-A Trung Quốc 52.992.364 73.471.433 4.781.881 1 48 1 2 27 
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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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