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NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG 
 

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hóa (triệu USD) 2.829 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 65.111 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 1.329 

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

57/39,7 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 300.306 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu 
USD) 

0,51 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 11,80 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 5,70 

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. 
 
 
 

 

 
CẬP NHẬT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021 

Hồi phục chậm cùng với triển vọng trầm lắng 

Kế hoạch lợi nhuận 2021 

Đại hội cổ đông VEA đã thông qua kế hoạch lợi nhuận của công ty mẹ cho năm 2021 với 1,12 
nghìn tỷ đồng doanh thu (+151% YoY) và 5,93 nghìn tỷ đồng lợi nhuận ròng (-19% YoY). Ban 
lãnh đạo không công bố chi tiết kế hoạch cho lợi nhuận hợp nhất nhưng nhận định rằng tình 
hình vẫn chưa có nhiều chuyển biến trong năm 2021, cụ thể do các nguyên nhân chính sau: 

• Nhu cầu ô tô xe máy phục hồi chậm do làn sóng dịch bệnh Covid tiếp diễn. Mặc dù có 
nền doanh thu thấp trong 2020, ban lãnh đạo VEA nhận định nhu cầu ô tô xe máy trong 
nước sẽ gặp khó để tăng trưởng trong năm 2021 do tác động của dịch bệnh gia tăng khi 
làn sóng thứ ba và thứ tư bùng phát. Cùng với đó, thời gian giãn cách kéo dài tại các thành 
phố lớn và thắt chặt hơn các biện pháp giãn cách xã hội tạo áp lực lên lợi nhuận các công 
ty liên doanh của VEA như Honda, Toyota và Ford. Đối với Honda, thị trường xe máy Việt 
Nam bão hòa nhanh tiếp tục là mối quan ngại chính, trong khi liên doanh ô tô với Toyota 
và Ford sẽ tăng trưởng thấp hơn do mức nền so sánh cao năm ngoái và dự kiến sẽ không 
có thêm các chính sách hỗ trợ mới nào đối với ngành ô tô trong năm nay. 

• Thu nhập tiền gửi giảm đáng kể do mặt bằng lãi suất xuống mức thấp. Thu nhập từ tiền 
gửi, chiếm 95% doanh thu tài chính hàng năm và 15% lợi nhuận ròng của VEA chịu ảnh 
hưởng từ lãi suất tiền gửi giảm mạnh trong 2020 và nửa đầu 2021. Lãi suất tiền gửi trung 
bình của VEA đã giảm từ 6,5% trong 2020 còn 5,5% trong 6T2021, nên công ty ước tính 
thu nhập tài chính trong năm nay sẽ giảm 20% YoY. 

 

KÉM KHẢ QUAN – Giá mục tiêu 1 năm: 42.000 Đồng/cp 
Giá hiện tại: 47.900 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
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• Mảng kinh doanh cốt lõi vẫn chưa có sự cải thiện mạnh mẽ: Hoạt động kinh doanh chính của VEA bao gồm 
sản xuất xe tải, máy nông nghiệp và phụ tùng ô tô vẫn có tỷ suất EBIT ở mức khá thấp (<3%), đặc biệt là 
mảng sản xuất xe tải vẫn cho tín hiệu phục hồi yếu trong 2021. Mặc dù tổng doanh số xe tải toàn thị trường 
hồi phục 38% YoY trong 5T2021 theo VAMA, doanh thu xe tải của VEA chỉ tăng 11% so với cùng kỳ, tiếp tục 
mất thị phần vào các hãng xe tải lớn như Suzuki & Thaco. Ngoài ra, giá thép (một trong những nguyên liệu 
chính) đã tăng 30-40% YTD nên mảng sản xuất máy nông nghiệp và phụ tùng ô tô sẽ không có nhiều điểm 
tích cực.   

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 

KQKD hợp nhất VEA 
(đơn vị: tỷ đồng) 

Quý 1/2021 QoQ YoY 
Biên lợi nhuận 

1Q21 1Q20 2020 
Tổng doanh thu 977 -2% -2%    
Lợi nhuận gộp 133 n/a +38% 13% 10% 6% 
EBIT 22 n/a n/a 2% (2%) (5%) 
EBITDA 98 n/a +58% 10% 6% 3% 
Doanh thu tài chính 186 -20% -19%    
LN từ công ty liên doanh  1.282 -29% +10%    
LNTT 1.488 -21% +9% 152% 138% 160% 
LNST 1.446 -21% +9% 148% 134% 154% 

 

Lợi nhuận từ liên doanh liên kết 
(đơn vị: tỷ đồng) 

Quý 1/2021 QoQ YoY 
% LNST của VEA 

Quý 1/2021 Quý 1/2020 
Honda  1.132 -23% +6% 78% 80% 
Toyota  141 -52% +8% 10% 10% 
Ford 10 -68% n/a 1% (2%) 
Tổng 1.283 -30% +10% 89% 88% 

 

Doanh số bán xe của các công ty liên 
doanh (đơn vị: chiếc) 

Quý 1/2021 QoQ YoY 
Ước tính thị phần 

Quý 1 2021 Quý 1 2020 
Motorcycle segments 532.546 -14% -6% 76% 77% 
Honda 532.546 -14% -6% 76% 77% 
Automobile segment 26.071 -44% +14% 35% 38% 
Toyota 13.375 -55% -3% 18% 22% 
Ford 5.914 -38% +52% 8% 7% 
Honda 6.782 -14% +28% 9% 9% 

Nguồn: VEA, VAMA, SSI Research tổng hợp 

Doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của VEA trong Q1/2021 đạt 980 tỷ đồng (-2% YoY) và 1,45 nghìn tỷ đồng (+9% 
YoY). Thu nhập từ công ty liên kết chỉ tăng 10% YoY, so với mức giảm 11% trong Q1/2020, điều này là do doanh 
số xe máy của Honda giảm cũng như các liên doanh ô tô của VEA mất thị phần đáng kể. Đáng chú ý, liên doanh 
lớn nhất của VEA trong phân khúc ô tô là Toyota có mức doanh thu giảm 3% YoY trong Q1/2021 mặc dù tổng 
doanh số ô tô cả nước tăng 25% YoY từ mức nền thấp. Thương hiệu Toyota mất 4% thị phần cho Thaco (+4% thị 
phần so với cùng kỳ) và Vinfast (+3% thị phần so với cùng kỳ) khi hai đối thủ này liên tục giảm giá bán và chiết 
khấu lớn cho các mẫu mới và nhanh chóng soái ngôi của Toyota trong phân khúc xe hatchback và sedan, hai 
phân khúc ô tô phổ biến nhất. Ngoài ra, thu nhập tài chính giảm 19% YoY do lãi suất ngân hàng giảm từ 7,1% 
trong Q1/2020 còn 5,6% trong Q1/2021, góp phần dẫn đến KQKD yếu trong Q1/2021.  

 

 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Cập nhật sự kiện đáng chú ý khác 

Tiếp tục trì hoãn kế hoạch niêm yết HNX và tập trung xử lý hàng tồn kho lâu năm: Tại ĐHCĐ 2021, VEA tiếp 
tục đề xuất kế hoạch niêm yết trên HNX. Tuy nhiên, ban lãnh đạo VEA cho rằng đây là mục tiêu khó khăn do công 
ty vẫn còn những ý kiến kiểm toán ngoại trừ về các khoản cho vay nội bộ và đang tiếp tục tìm cách thanh lý hàng 
tồn kho xe tải EURO 2 (giá trị sổ sách khoảng 960 tỷ đồng trong bảng cân đối kế toán tháng 3/2021). Trong 
6T2021, công ty đã thuê 4 lần dịch vụ thẩm định khác nhau để định giá và tìm giải pháp bán hàng tồn kho này. 
Cần phải đề cập, tiêu chuẩn khí thải EURO 3 đã trở thành quy định bắt buộc tại Việt Nam cũng như các nước Châu 
Á lân cận và rất khó tìm được thị trường cho phép xe tải EURO 2 hoạt động. Những hàng tồn kho này cũng sản 
xuất trước 2017, ít nhất đã 5 năm tuổi, do đó có khả năng mất giá khá nhiều so với giá trị sổ sách. Đến nay, VEA 
chỉ trích lập dự phòng khoảng 310 tỷ đồng, còn 650 tỷ đồng hàng tồn kho lỗi thời này có thể sẽ được khấu trừ 
vào KQKD của VEA trong những năm tới.     

Cổ tức 2020 thấp hơn ước tính: Chúng tôi trước đây ước tính VEA trả cổ tức 2020 là 6.000 đồng/cp (lợi suất cổ 
tức 13%), do cổ tức được trích từ lợi nhuận 2019, thời điểm lợi nhuận của VEA đạt đỉnh. Tuy nhiên, trong ĐHCĐ 
2021, công ty đã đề xuất trả cổ tức 4.990 đồng/cp, thấp hơn 16% so với kỳ vọng, tương ứng lợi suất cổ tức giảm 
còn 10%. Công ty giải thích rằng do tình hình đại dịch, VEA cần giữ thêm tiền mặt để phòng trừ rủi ro tiềm năng 
trong giai đoạn này và cũng chuẩn bị trích lập dự phòng cho một số khoản mục trong năm 2021, do đó tỷ lệ cổ 
tức giảm. Năm 2022, chúng tôi ước tính cổ tức có thể thấp hơn (4.000 đồng/cp; tỷ suất cổ tức 8%), do được trích 
từ lợi nhuận của một năm thấp điểm như 2020.  

Luận điểm đầu tư 

Với mức giá hiện tại là 49.000 đồng/ cổ phiếu, VEA đang giao dịch ở mức PE dự phóng 2021 và 2022 là 10,8x 
và 10x. Giá cổ phiếu VEA đã tăng 10% từ khuyến nghị gần nhất hồi tháng 2 và đạt mức giá mục tiêu của chúng 
tôi. Do đó, kết hợp các yếu tố như cổ tức thấp hơn dự kiến cho giai đoạn 2021-2022, tác động từ đại dịch kéo 
dài đến năm 2022 và kế hoạch niêm yết trên sàn HNX tiếp tục trì hoãn, chúng tôi điều chỉnh giảm khuyến nghị 
của VEA từ TRUNG LẬP về KÉM KHẢ QUAN. Chúng tôi giữ nguyên ước tính lợi nhuận của VEA như báo cáo 
trước đó là 6.020 tỷ đồng (+ 9%YoY) trong năm 2021 và 6.520 tỷ đồng (+9% YoY) trong năm 2022, do đó, 
giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu là 42.000 đồng/ cổ phiếu sử dụng cả phương pháp định giá PE và DCF (tương 
ứng tổng mức sinh lời giảm 3% từ mức giảm giá dự kiến là 13% & lợi tức từ cổ tức dự kiến là 10%). 

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

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Trung tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
Hoàng Việt Phương     
Giám đốc Trung Tâm phân tích và tư vấn đầu tư     
phuonghv@ssi.com.vn 

    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8729      
     
Chiến lược thị trường  Phân tích cổ phiếu KHCN  Dữ liệu 
Nguyễn Lý Thu Ngà  Ngô Thị Kim Thanh  Nguyễn Thị Kim Tân 
Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên phân tích cao cấp  Chuyên viên hỗ trợ 
nganlt@ssi.com.vn  

 thanhntk@ssi.com.vn 
 tanntk@ssi.com.vn 

SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3051  SĐT: (+84 – 28) 3636 3688 ext. 3053   Tel: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8715 
     
Nguyễn Trọng Đình Tâm  Nguyễn Thị Thanh Tú, CFA   
Chuyên viên cao cấp Chiến lược đầu tư  Chuyên viên phân tích cao cấp   
tamntd@ssi.com.vn  

 tuntt@ssi.com.vn 
  

SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8713  SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8718    
     
Phân tích kỹ thuật  Lê Huyền Trang   
Lương Biện Nhân Quyền  Chuyên viên phân tích cao cấp   
Trưởng phòng Chiến lược đầu tư  tranglh@ssi.com.vn  

  
quyenlbn@ssi.com.vn 

 SĐT: (+84 – 24) 3936 6321 ext. 8717    
SĐT: (+84 – 24) 3936 6321      
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