
TÂM ĐIỂM ĐẦU TƯ: VEA (UPCOM) 

TCT Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam -CTCP  

ĐIỂM NHẤN CƠ BẢN 

 VEA báo cáo doanh thu Q1/20 doanh thu thuần giảm 11% còn 998 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp 

tăng gấp 2,5 lần lên 96 tỷ đồng nhờ giá vốn giảm sâu so với cùng kỳ do quý 1/2019 .Trong 
kỳ doanh thu tài chính tăng thêm 30% lên 229 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính không 
đáng kể, lãi từ hoạt động liên doanh, liên kết giảm nhẹ xuống còn 1.165 tỷ đồng. Sau khi 
trừ các khoản chi phí, VEA lãi sau thuế 1.325 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ trong đó 
LNST thuộc về công ty mẹ đạt 1.315 tỷ đồng. 

 Về KQKD: gần 95% doanh thu của VEA đến từ mảng cốt lõi là sản xuất và kinh doanh 

máy nông nghiệp, tuy nhiên mảng này có biên lợi nhuận gộp mỏng và có xu hướng giảm 
dần trong những năm gần đây ,còn 1.5% năm 2019. Đóng góp phần lớn trong cơ cấu lợi 
nhuận của VEA đến từ liên doanh liên kết -  VEA sở hữu 30% Honda Việt nam, 20% Toyo-
ta và 25% Ford Việt nam. Ngoài ra, lượng tiền gửi ngân hàng rất lớn giúp nguồn thu tài 
chính từ lãi tiền gửi tăng mạnh trong vài năm gần đây, đồng thời năm 2019 cổ tức bằng 
tiền mặt của VEA cũng rất cao gần 40% bằng tiền. 

 Triển vọng thời gian tới: thông tin giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất 

hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước theo Nghị 

quyết số 84/NQ-CP mới đây. Đây là thông tin tích cực nhằm thúc đẩy thị trường ô tô sôi 

động trở lại sau khi bị ảnh hưởng mạnh bởi  dịch covid 19 những tháng đầu năm. Ngoài 

ra, lượng tiền mặt và tiền gửi lớn kì vọng VEA sẽ tiếp tục chị trả cổ tức hấp dẫn. 

RỦI RO ĐẦU TƯ 

 Rủi ro lớn nhất với VEA là việc phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ liên doanh, liên kết 

(Honda, Toyota, Ford),  theo số liệu từ VAMA (hiệp hội các nhà sản xuất oto Việt Nam) 

Doanh số bán hàng trong tháng 4-2020 với 11.761 xe, giảm 39% so với tháng 3 và giảm 

tới 44% so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm 2020, doanh số  chỉ 

đạt 13.967 xe, giảm tới 43% so với cùng kì.  

 Có thể thấy mặc dù lãi lớn trong những năm gần đây nhưng tại báo cáo tài chính kiểm 

toán các năm 2017, 2018 và 2019 kiểm toán đều đưa ra các vấn đề ngoại trừ, nhấn mạnh 

liên quan đến khả năng thu hồi đối với khoản thu về hỗ trợ vốn và phải thu về lãi hỗ trợ 

vốn, trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho từ các công ty con- điều này khiến VEA gặp 

khó trong việc hoàn thiện hồ sơ niêm yết trên Hose. 

 

ĐIỂM NHẤN KỸ THUẬT 

 VEA đang  test mốc kháng cự mạnh 44 

 Mức giá hiện tại đã vượt qua khỏi mây 

ichimoku và đã tăng hơn 57% so với đáy 

đầu tháng 4 

 Các chỉ báo MFI và RSI đang hướng 

xuống. 

 

Mã cổ phiếu Ngành SLCP lưu hành Giá (09/06/2020) P/E  P/B  

VEA Vật tư nông nghiệp tổng 

hợp 

1.328.800.000 44.700 8,1 2,11 

ĐÁNH GIÁ: Khả  quan 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

Vùng giá mua kỳ vọng:  42.000 – 43.000 

Vùng giá bán kỳ vọng:    50.000– 52.000      

 

Ngưỡng cut-loss:             <40.000 

(đơn vị: đồng/cổ phiếu) 

Thời gian nắm giữ:                    3 tháng 

Lợi nhuận dự kiến:                       16,5% 

 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được thực hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, mà chúng tôi có thể cập nhật bằng nỗ lực tối đa của 
mình. Do vậy, báo cáo chỉ nhằm mục đích tham khảo và chúng tôi không đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối của thông tin. Trong thực tế, giao dịch 
có thể phát sinh tùy theo thỏa thuận của các bên mua/bán và chúng tôi không chịu trách nhiệm do việc sử dụng những thông tin trên gây ra hoặc bất 
kỳ mục đích sử dụng nào liên quan đến báo cáo này. 

https://baodautu.vn/o-to-xe-may-d9/
http://infomoney.vn/

