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Tập đoàn Vingroup – CTCP (VIC)
Kế hoạch lợi nhuận năm 2020 giảm 35%

Vingroup dự tính kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 sụt giảm 35%.
— Theo tài liệu họp ĐHCĐ, Ban Giám đốc của VIC đã trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 với
doanh thu thuần đạt khoảng 145,000 tỷ VND (tăng 12% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt 5,000
tỷ VND (giảm 35% yoy). Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận hiện đang thấp hơn lần lượt 20%
và 26% so với số liệu thống kê từ Bloomberg Consensus. Kế hoạch này sẽ cần có sự thông
qua của Đại hội đồng cổ đông, tổ chức vào ngày 28/05/2020.
Tối ưu hóa thế mạnh và quản lý chặt chẽ chi tiêu nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh.
— Trong năm 2020, để ứng phó với những khó khăn do dịch Covid-19 mang lại, Tập đoàn sẽ
quản lý chặt chẽ chi tiêu và đầu tư mở rông, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực
hiện có (1) Mở bán các phân khu mới thuộc ba Đại dự án Ocean Park, Smart City và Grand
Park và phân khu thấp tầng tại dự án mới Wonder Park (2) Phát triển hệ thống văn phòng
cho thuê và BĐS KCN (3) Đấy mạnh số hóa và hiện thực hóa mô hình mua sắm – giải trí (4)
Vinpearl sẽ đẩy mạnh kinh doanh với các cơ sở đã đi vào hoạt động và tối ưu hóa chi phí vận
hành (5) VinFast và VinSmart tập trung làm tốt tại thị trường trong nước, tận dụng tối đa hệ
sinh thái Vingroup, xúc tiến việc xuất khẩu.
Vingroup dự kiến sẽ không chia cố tức năm 2019.
— Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2019 của VIC là 5,185 tỷ VND.
HĐQT trình phương án trích 5 tỷ VND vào Quỹ dự trữ và toàn bộ lợi nhuận còn lại sẽ được giữ
lại để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Vingroup.
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Giám đốc Phân tích Doanh nghiệp (Hà Nội) – Dương Đức Hiếu
hieudd@kbsec.com.vn
Chuyên viên Phân tích Công nghệ & Logistics – Nguyễn Anh Tùng
tungna@kbsec.com.vn
Chuyên viên Phân tích Bất động sản – Phạm Hoàng Bảo Nga
ngaphb@kbsec.com.vn
Chuyên viên Phân tích Năng lượng & Vật liệu xây dựng – Lê Thành Công
conglt@kbsec.com.vn
Chuyên viên Phân tích Ngân hàng Tài chính – Nguyễn Thị Thu Huyền
huyenntt@kbsec.com.vn
Phân tích Doanh nghiệp (Hồ Chí Minh)
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Hệ thống khuyến nghị
Hệ thống khuyến nghị đầu tư cổ phiếu
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Mua:
Nắm giữ:
+15% hoặc cao hơn
trong khoảng +15% và -15%

Bán:
-15% hoặc thấp hơn

Hệ thống khuyến nghị đầu tư ngành
(dựa trên kỳ vọng tăng giá tuyệt đối trong 6 tháng tới)
Khả quan:
Trung lập:
Vượt trội hơn thị trường
Phù hợp thị trường

Kém khả quan:
Kém hơn thị trường

Ý kiến trong báo cáo này phản ánh đánh giá chuyên môn của (các) chuyên viên
phân tích kể từ ngày phát hành và dựa trên thông tin và dữ liệu thu được từ các
nguồn mà KBSV cho là đáng tin cậy. KBSV không tuyên bố rằng thông tin và dữ liệu
là chính xác hoặc đầy đủ và các quan điểm được trình bày trong báo cáo này có thể
thay đổi mà không cần thông báo trước. Khách hàng nên độc lập xem xét các
trường hợp và mục tiêu cụ thể của riêng mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết
định đầu tư của mình và chúng tôi sẽ không có trách nhiệm đối với các khoản đầu
tư hoặc kết quả của chúng. Những tài liệu này là bản quyền của KBSV và không
được sao chép, phân phối lại hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn
bản của KBSV. Nhận xét và quan điểm trong báo cáo này có tính chất chung và chỉ
nhằm mục đích tham khảo và không được phép sử dụng cho bất kỳ mục đích nào
khác.

