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TRIỂN VỌNG VIỆT NAM 2023 

ĐẦU TƯ CÓ TRÁCH NHIỆM – XÂY TƯƠNG LAI 
VỮNG BỀN 

Khi nào các NHTW sẽ ngưng thắt chặt chính sách tiền tệ? 

Chúng tôi cho rằng đây sẽ là câu hỏi trọng yếu của giới đầu tư trong năm 2023. Câu 
trả lời phần lớn phụ thuộc vào khả năng NHTW các nước có thể đưa tỷ lệ lạm phát 
về mức chấp nhận được hay không. Hiện có khá nhiều dự báo trái chiều về việc khi 
nào lãi suất sẽ đạt đỉnh, chúng tôi cho rằng Fed dừng lại sau khi đưa lãi suất lên 
mức 5% trong khoảng nửa đầu năm 2023 và có thể đợt cắt giảm nhẹ 25 điểm cơ 
bản sẽ rơi vào Q1/24. Theo các diễn biến trong quá khứ, xác suất đợt giảm lãi suất 
đầu tiên thường xảy ra cách lần tăng cuối cùng khoảng 7 tháng. 

Xung lực tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại trong năm 2023 

Việt Nam sẽ đối mặt các thách thức do tăng trưởng xuất khẩu thấp, môi trường lãi 
suất cao, lạm phát thế giới vẫn ở mức cảnh báo, thanh khoản thắt chặt và gia tăng 
áp lực nợ xấu ở mảng BĐS trong năm 2023. Chúng tôi nhận thấy động lực tăng 
trưởng kinh tế trong năm 2023 không nhiều, bao gồm: khôi phục du lịch quốc tế, đẩy 
nhanh giải ngân đầu tư công vào phát triển cơ sở hạ tầng và xu hướng chuyển đổi 
năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ. Chúng tôi dự báo GDP 2023 tăng 6,7%, cao 
hơn so với mục tiêu 6,5% của Chính phủ, song thấp hơn mức ước tính 7,9% năm 
2022. Ngoài ra, lộ trình mở cửa của Trung Quốc và gia tăng cạnh tranh FDI giữa 
các nước trong khu vực là những biến số quan trọng đối với triển vọng kinh tế trong 
thời gian tới.  

Áp lực lên lãi suất và tỷ giá phần nào sẽ được giải tỏa từ giữa năm 2023 

Sức mạnh đồng USD vẫn sẽ duy trì ở mức tương đối trong cả năm 2023. Song 
chúng tôi nhận định sự kết hợp giữa hai xu hướng Fed “bớt diều hâu” hơn từ giữa 
2023 và dự trữ ngoại hối Việt Nam cải thiện sẽ chặn đà giảm giá của VND, đồng 
thời hé mở khả năng tỷ giá cuối năm 2023 sẽ giảm 1-2% (so với mức hiện tại). Theo 
chúng tôi ước tính, dự trữ ngoại hối sẽ hồi phục lên mức 102 tỷ USD vào cuối 2023, 
từ mức ~89 tỷ USD hiện nay. Trước khả năng lộ trình thắt chặt của các NHTW sẽ 
chậm dần lại, và lạm phát trong nước vẫn đang trong tầm kiểm soát, chúng tôi cho 
rằng NH Nhà nước chưa cần nâng lãi suất điều hành trong thời gian tới. 

Bức tranh 2023 với hai gam màu khác biệt 

Bước sang những tháng đầu năm 2023, chúng tôi cho rằng nguyên nhân thị trường 
tăng phần lớn do định giá các tài sản đã quá hấp dẫn, song đà tăng sẽ khá mong 
manh và không ổn định trong bối cảnh thanh khoản thấp, áp lực lãi suất, tỷ giá và 
bài kiểm tra năng lực thanh toán cho TPDN đáo hạn vẫn còn đó. Tuy nhiên, chúng 
tôi tự tin hơn từ giữa 2023 và kỳ vọng đà tăng sẽ vững chãi hơn khi triển vọng nới 
lỏng dần sáng tỏ. TTCK, đặc biệt là các TTCK mới nổi, sẽ phản ánh câu chuyện 
giảm lãi suất từ cách đó 4-6 tháng. Vì vậy chúng tôi vẫn ưu tiên “mục tiêu phòng thủ” 
trong ngắn hạn với các nhóm cổ phiếu giá trị/hoặc cổ tức hấp dẫn; sau đó dịch 
chuyển dần sang chiến lược “tìm kiếm câu chuyện tăng trưởng” từ nửa sau 2023.  

Kỳ vọng thị trường sẽ có một năm “ấm áp” hơn từ mức định giá quá hấp dẫn 

Năm 2022, VN-index thất thủ phần nhiều trước tâm lý bi quan, hơn là do sức khỏe 
nội tại. Chúng tôi dự báo index sẽ quay trở lại mức 1.300 – 1.350 điểm, trên cơ sở 
lợi nhuận DN niêm yết tăng 14% và định giá P/E 12 – 12,5 lần. Rủi ro chủ yếu của 
thị trường vẫn là lạm phát không thể giảm xuống mức đủ để các NHTW nới lỏng. 
Ngược lại, thị trường sẽ khởi sắc hơn khi các chính sách tháo gỡ cho TPDN được 
thực thi quyết liệt, hay Việt Nam được nâng hạng sớm hơn dự kiến. 

 

▪ Chúng tôi ước tính với tăng trưởng lợi nhuận 14% năm 2023 của các DN niêm yết 

và khả năng các điều kiện tài chính sẽ bớt thắt chặt, VN-Index nhiều khả năng sẽ đạt 

mức 1.300 – 1.350 điểm trong nửa cuối năm 2023.  

▪ Tiêu điểm cần theo dõi bao gồm: lộ trình tăng lãi suất của Fed và việc triển khai các 

chính sách của cơ quản lý nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn của TPDN 

Báo cáo chiến lược 
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CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 2023: MỘT NĂM VỚI HAI GAM MÀU KHÁC BIỆT 
Những lựa chọn đầu tư nào bắt nhịp với các động 
lực tăng trưởng kinh tế? 

Chúng tôi cho rằng việc phục hồi hàng không quốc tế sẽ 
đẩy lợi nhuận của mảng hàng không /dịch vụ hàng không 
tăng vọt trong năm 2023. Sau năm 2022 chậm chạp, giải 
ngân đầu tư công sẽ khởi sắc, nhưng cơ hội dường như 
chỉ sáng với các DN lớn trong ngành. Chúng tôi cho rằng 
chuyển đổi năng lượng sẽ mang đến rất nhiều cơ hội đầu 
tư, song ở giai đoạn đầu của lộ trình này, mảng hạ tầng 
năng lượng và một vài DN lấn sân năng lượng tái tạo vẫn 
đang được hưởng lợi. Cổ phiếu tiêu điểm bao gồm: ACV, 
AST, C4G, PLC, PC1 và POW.  

 

 

     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Ưu tiên “mục tiêu phòng thủ” trong ngắn hạn với các 
cổ phiếu giá trị/hoặc cổ tức hấp dẫn  

Áp lực lãi suất, tỷ giá và thách thức từ TPDN đáo hạn 
vẫn khá cao trong nửa đầu năm 2023 vì vậy đà tăng thị 
trường, nếu có, sẽ tương đối mong manh và không ổn 
định. Vì vậy, những cổ phiếu cơ bản đang có mức chiết 
khấu giá hấp dẫn hoặc cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao là 
lựa chọn cẩn trọng và đáng quan tâm. Chúng tôi ưa thích 
các DN đầu ngành, hoặc hoạt động trong các lĩnh vực có 
rào cản gia nhập, có bảng cân đối lành mạnh, ít sử dụng 
đòn bẩy và ít ảnh hưởng bởi tỷ giá. bao gồm: VCB, GAS, 
FPT, BSR, BVH, PLX, DGC, PVS, NT2 và PHR.  

 

 

     Nguồn: VSD, VNDIRECT RESEARCH 

Dịch chuyển sang chiến lược “tìm kiếm câu chuyện 
tăng trưởng” khi bước sang nửa sau 2023 

Chúng tôi cho rằng TTCK, đặc biệt là các TTCK mới nổi, 
sẽ phản ánh câu chuyện giảm lãi suất từ cách đó 4-6 
tháng. Vì vậy, khi triển vọng ngưng thắt chặt dần sáng tỏ, 
chúng tôi ưu tiên dịch chuyển sang các cổ phiếu có câu 
chuyện tăng trưởng, tất nhiên, phần lớn trong số đó ít 
nhiều có độ nhạy cảm với lãi suất. Cổ phiếu tiêu điểm 
bao gồm: PC1, NLG, VHM, HPG, VRE, MWG, TCB và 
VPB. 

 

  

     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Sẵn sàng chờ đón làn sóng đầu tư ESG (Các khoản 
đầu tư chú trọng đến E=environment/môi trường – 
S=social/xã hội – G=governance/quản trị) 

Đầu tư ESG ở Việt Nam hiện vẫn còn ở giai đoạn sơ 
khai, song làn sóng này đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ 
trên thế giới và trong khu vực. Bất chấp tình hình khó 
khăn của năm 2022, các quỹ đầu tư ESG tại Singapore, 
Thailand và Indonesia, ghi nhận tài sản ròng tăng gấp đôi 
với với năm trước. Chúng tôi cho rằng dòng vốn này sẽ 
đến Việt Nam ngày càng nhiều, và tất nhiên, cơ hội định 
giá cao hơn sẽ lớn cho các DN đã triển khai thực thi ESG 
sớm. Cổ phiếu tiêu điểm bao gồm: VNM, FPT, PNJ, STK, 
HDG, GMD, REE và BCG.  

 Quy mô tài sản các quỹ đầu tư ESG (tỷ VND) 

 
Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT RESEARCH 

Vốn hóa 

(tỷ VNĐ)
TTM P/E

P/B hiện 

tại

D/E (cuối 

Q3/22)

Tiền mặt 

ròng/cp 

(VNĐ)

Tỷ suất cổ 

tức

VCB 377,655  14.3 2.8 N/A N/A N/A

GAS 229,100  16.9 4.5 0.2 14,116        3.3%

FPT 77,889    14.9 3.9 0.8 5,294          2.8%

BSR 38,896    2.5 0.8 0.1 7,312          2.4%

BVH 35,122    19.9 1.6 N/A -             2.1%

PLX 32,591    36.6 1.5 0.5 2,843          4.7%

DGC 22,407    3.8 2.1 0.1 17,303        5.8%

PVS 9,129      18.6 0.8 0.1 18,075        4.2%

NT2 6,535      8.4 1.7 0.1 603             6.8%

PHR 4,770      7.3 1.5 0.2 12,808        10.4%

Ngành
Dự phóng tăng 

trưởng LNR năm 2022

Dự phóng tăng 

trưởng LNR năm 2023

Dự phóng tăng 

trưởng LNR năm 2024

Bảo hiểm -13,6% 66,4% 27,4%

Tiêu dùng 8,9% 28,0% 13,5%

VLXD -67,2% 23,5% 19,7%

Công nghệ 22,0% 20,5% 20,6%

Điện 28,3% 15,4% 31,7%

Cảng biển 36,1% 14,7% -3,5%

VN-Index 17,0% 14,0% 16,5%

BĐS Nhà ở -18,6% 12,0% 29,0%

BĐS KCN 112,9% 11,4% 6,5%

Ngân hàng 32,7% 9,8% 16,1%

Xây dựng 60,2% 7,6% 20,5%

Xuất khẩu 14,9% 4,7% 18,5%

Nông nghiệp 3,0% 2,9% 5,8%

Dầu khí 63,8% -7,9% 6,2%

Hóa chất 83,1% -27,2% -21,3%

Hàng không -103,3% 3495% 22,5%
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CÁC ĐỒ THỊ TIÊU ĐIỂM CỦA 2023  

Chúng tôi dự báo đợt giảm lãi suất điều hành sớm 
nhất sẽ diễn ra trong Q1/24 

Khả năng lãi suất điều hành của Fed đảo chiều sẽ khó 
xảy ra trong năm 2023, nếu như kinh tế Mỹ không rơi 
vào suy thoái. Vì vậy, nhiều khả năng một đợt cắt giảm 
nhẹ 25 điểm cơ bản sẽ rơi vào Q1/24. Theo các diễn 
biến trong quá khứ, xác suất đợt giảm lãi suất đầu tiên 
thường xảy ra cách lần tăng cuối cùng khoảng 7 tháng. 
Rủi ro chủ yếu vẫn là lạm phát giảm song không thể 
xuống đến mức chấp nhận được, do đó các NHTW 
không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục biện 
pháp thắt chặt. 

 

 

  Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT RESEARCH 

Tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho TPDN trở 
nên cấp thiết hơn bao giờ hết 

Khối lượng TPDN đáo hạn trong năm 2023 sẽ vào 
khoảng trên 300.000 tỷ, trong đó DN BĐS và Tài chính 
– ngân hàng chiếm lần lượt 30% và 40%. Chúng tôi 
cho rằng các thành viên tham gia thị trường (DN phát 
hành, DN tư vấn bảo lãnh, nhà đầu tư) sẽ cần có thời 
gian thích ứng với các quy định mới và tìm kiếm giải 
pháp mới. Trong bối cảnh chi phí tài chính gia tăng, lực 
cầu nội địa yếu đi, thị trường BĐS trầm lắng, các DN 
đang có xu hướng hoãn, hoặc hủy kế hoạch mở rộng 
kinh doanh, dẫn đến giảm nhu cầu vốn. Vì vậy, chúng 
tôi cho rằng thị trường TPDN sẽ tương đối im ắng trong 
nửa đầu năm 2023. 

 Giá trị đáo hạn TPDN trong năm 2023 (tỷ đồng)

 

  Nguồn: HNX, VNDIRECT RESEARCH 

Tăng trưởng lợi nhuận của các DN niêm yết sẽ tích 
cực hơn từ giữa năm 2023 

Chúng tôi dự báo LN thị trường sẽ tăng khiêm tốn 5% 
trong nửa đầu năm 2023, tích cực hơn trong nửa sau, 
đưa mức tăng trưởng cả năm lên 14% 

Hàng không là ngành ghi nhận mức tăng trưởng LN 
vượt trội nhờ tần suất bay quốc tế phục hồi gần như 
hoàn toàn. VLXD sẽ có một năm khởi sắc hơn khi giá 
các nguyên vật liệu đầu vào (than cốc, quặng sắt) đảo 
chiều. Trái lại, tăng trưởng LN 2023 ngành Hóa chất 
và Dầu khí sẽ giảm từ mức nền khá cao của năm 2022. 

 

 

     Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT RESEARCH 

Thị trường Việt Nam vẫn khá hấp dẫn nếu so sánh 
tương quan tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2023-24 

Tại ngày 22/11/2022, VN-index đang giao dịch ở mức 
10 lần P/E trượt, thấp hơn 43% từ đỉnh 2022 và thấp 
hơn 36% so với trung bình định giá 5 năm (15,6 lần 
P/E). Chúng tôi cho rằng Việt Nam vẫn khá hấp dẫn so 
với các thị trường khu vực trong tương quan tăng 
trưởng lợi nhuận giai đoạn 2023-24. Rủi ro chủ yếu 
của thị trường vẫn là lạm phát không thể giảm xuống 
mức đủ để các NHTW nới lỏng. Ngược lại, thị trường 
sẽ khởi sắc hơn khi các chính sách tháo gỡ cho TPDN 
được thực thi quyết liệt, hay Việt Nam được nâng hạng 
TTCK sớm hơn dự kiến. 

 

 

 
Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT RESEARCH 

Tăng trưởng EPS 

giai đoạn 2023-

2024 (dự báo)

P/E hiện tại so 

với bình quân 5 

năm

P/B hiện tại so 

với bình quân 5 

năm

Hàn Quốc 27,1% 0,7x 0,9x

Ấn Độ 16,3% 0,8x 1,1x

Thỗ Nhĩ Kì 15,5% 0,8x 1,7x

Việt Nam 15,5% 0,6x 0,6x

Phillipines 13,5% 0,7x 0,9x

Trung Quốc 13,3% 0,9x 0,9x

MSCI Mới nổi 12,5% 0,7x 0,9x

Đài Loan 12,0% 0,7x 1,0x

MSCI Cận biên 11,0% 0,7x 0,9x

Ai Cập 9,8% 0,7x 0,8x

Nhật Bản 9,3% 0,9x 0,9x

Mỹ 8,2% 0,9x 1,1x

Thái Lan 7,1% 0,7x 0,9x

Indonesia 5,5% 0,5x 0,9x
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ĐIỂM NHẤN VĨ MÔ 2022: TĂNG TRƯỞNG VƯỢT TRỘI SONG THÁCH THỨC 

DẦN TĂNG VỀ CUỐI NĂM 

Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng kinh tế khu vực Châu Á-Thái Bình Dương  

Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP đạt 
8,8% so với cùng kỳ (svck) trong 9 tháng đầu năm 2022 (cùng kỳ 2021 tăng 
trưởng 1,4%), đánh dấu mức tăng trưởng 9 tháng cao nhất trong vòng một thập 
kỷ gần đây. Sự phục hồi trong năm nay đến từ việc nới lỏng giãn cách xã hội, 
thực hiện các gói hỗ trợ tài khóa và tăng trưởng xuất khẩu tích cực. Chúng tôi 
tin rằng nền kinh tế Việt Nam đang trên đà hướng tới mức tăng trưởng 7,9% 
svck (+/- 0,2 điểm %) trong cả năm 2022.  

Hình 1: Tăng trưởng GDP Việt Nam (Q1/20-Q4/22) 

 
                                                                                              Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH 

 

Ngành dịch vụ dẫn đầu đà phục hồi với mức tăng trưởng ấn tượng 10,6% 
svck trong 9T22 (cùng kỳ 2021 giảm 0,7%), đóng góp tới 4,6 điểm phần trăm 
vào mức tăng trưởng GDP 8,8% của nền kinh tế trong 9T22. Nhu cầu trong 
nước và sự phục hồi của ngành du lịch là những yếu tố đóng góp chính vào đà 
phục hồi ấn tượng của ngành dịch vụ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ tiêu dùng tăng 20,1% svck trong 9T22 (so với -5,0% svck trong 9T21). 
Nếu loại trừ yếu tố giá, chỉ tiêu này tăng tới 16,8% svck, vượt qua cả mức tăng 
trước đại dịch. Mặc dù Việt Nam đã nối lại các chuyến bay quốc tế từ quý 1 năm 
2022, giúp doanh thu từ du lịch đã tăng gấp đôi so với năm 2021, nhưng mới 
chỉ phục hồi bằng 78% so với mức năm 2019 (trước đại dịch).  

Hình 2: Nhu cầu nội địa phục hồi ổn định trong 9T22   Hình 3: Tăng trưởng của từng phân ngành dịch vụ (% svck) 

 

  

 
Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH         Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH 
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Ngành công nghiệp và xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng cao 9,4% svck 
trong 9T22 (cùng kỳ 2021 tăng 3,6%), bất chấp ảnh hưởng từ sự gián đoạn 
chuỗi cung ứng và giá nguyên vật liệu cơ bản tăng cao. Chính sách Zero-Covid 
của Trung Quốc và tình trạng hạn hán, thiếu điện tại quốc gia này ngày càng 
thúc đẩy xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và chính sách “Trung Quốc + 
1”. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đã thu hút được nhiều đơn đặt hàng sản xuất 
hơn nhờ lợi thế vị trí địa lý nằm ngay sát chuỗi cung ứng sản xuất tại miền nam 
Trung Quốc.  

Tất cả các phân ngành nhỏ đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao hơn trong 
9T22, bao gồm: chế biến chế tạo (+10,7% svck); sản xuất và phân phối điện, 
gas, hơi nước và điều hòa (+7,7% svck); cấp, thoát nước, quản lý chất thải 
(+7,0% svck); khai khoáng (+4,4% svck); và xây dựng (+8,6% svck).   

Hình 4: Tăng trưởng của từng phân ngành (% svck)   Hình 5: Tất cả các phân ngành đều phục hồi khả quan trong 9T22 
(% svck) 

 

  

 

   Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH   Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 6: Hoạt động sản xuất công nghiệp tăng trưởng tích cực 
trong 10T22     

   

Hình  7: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) theo phân ngành 

 

  

 
      Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH   Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH 

 

Ngành nông, lâm, ngư nghiệp cải thiện tốc độ tăng trưởng lên 3,0% svck 
trong 9T22 (cùng kỳ 2021 tăng 2,7%). Lâm nghiệp và thủy sản ghi nhận mức 
tăng trưởng mạnh hơn lần lượt là 5,2% và 4,4% svck trong 9T22 nhờ cải thiện 
giá trị xuất khẩu sang các thị trường Mỹ và EU. Mặt khác, tăng trưởng mảng 
nông nghiệp giảm tốc xuống 2,4% svck trong 9T22 từ mức 3,3% svck trong 
9T21 do thời tiết khắc nghiệt làm giảm năng suất lúa và hoa màu. 
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Hình 8: Tăng trưởng của các phân ngành (% svck)   Hình 9: Sản lượng của các sản phẩm từ chăn nuôi 

 

  

 
      Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH         Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH 

Tính đến thời điểm này xuất khẩu vẫn đang là động lực tăng trưởng 

Theo Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu của Việt Nam tăng 16,0% so với cùng 
kỳ lên 312,9 tỷ USD trong 10T22 nhờ mức nền thấp của cùng kỳ năm 2021 do 
gián đoạn sản xuất bởi đại dịch COVID-19, giá xuất khẩu tăng trong bối cảnh 
giá hàng hóa thế giới tăng cao và nhiều đơn hàng sản xuất dịch chuyển từ Trung 
Quốc sang Việt Nam do ảnh hưởng bởi chính sách Zero-COVID và tình trạng 
thiếu điện tại miền Nam Trung Quốc.     

Hầu hết các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam đều ghi nhận tăng trưởng 
khả quan trong 10T22, dẫn đầu là Nhật Bản (+26,8% svck), 6 nước Châu Âu 
(gồm Hà Lan, Đức, Anh, Italia, Bỉ và Pháp) (+26% svck), ASEAN (+23,2% svck) 
và Mỹ (+21,7% svck). Trong khi đó, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang 
Trung Quốc và Hồng Kông chỉ tăng khiêm tốn 4,9% svck.  

Hình 10: Việt Nam xuất siêu 9,6 tỷ USD trong 10T22   Hình 11: Tăng trưởng của các thị trường xuất khẩu chính trong 
10T22 (% svck) 

 

  

 

   Nguồn: Tổng cục Hải quan, VNDIRECT RESEARCH     *E6 bao gồm Hà Lan, Đức, Anh, Ý, Bỉ, và Pháp  

Nguồn: Tổng cục Hải quan, VNDIRECT RESEARCH 

Xét về nhóm hàng xuất khẩu, top 10 mặt hàng xuất khẩu chứng kiến tăng trưởng 
mạnh nhất trong 10T22 gồm phân bón (+156,6% svck); than đá (+98,7% svck); 
đồ chơi, dụng cụ thể thao và phụ kiện (+49,2% svck); giày dép (+41,4% svck); 
hóa chất (+40,6% svck); túi xách, ví, vali, ô dù (+40,0% svck), dầu thô (+39,8% 
svck), đá quý và kim loại quý (+38,3% svck). 
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Hình 12: Các mặt hàng dẫn đầu về giá trị xuất khẩu trong 10T22 
(% svck) 

  Hình 13: Các mặt hàng dẫn đầu về giá trị nhập khẩu trong 10T22 
(% svck) 

 

  

 
   Nguồn: Tổng cục Hải quan, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: Tổng cục Hải quan, VNDIRECT RESEARCH 

 

Nhập khẩu của Việt Nam tăng 12,5% svck lên 303,3 tỷ USD, giúp thặng dư 
thương mại đạt 9,6 tỷ USD trong 10T22 (so với mức thâm hụt 0,6 tỷ USD 
trong 10T21). Trong 10 mặt hàng nhập khẩu chính, những mặt hàng đạt mức 
tăng trưởng cao bao gồm xăng dầu (+123,9% svck), than đá (+77,3% svck), dầu 
thô (+57,2% svck), hóa chất cơ bản (+28,4% svck), sản phẩm hóa chất (+16,8% 
svck) và điện tử hàng hóa, máy vi tính và linh kiện (+16,6% svck). Chúng tôi tin 
rằng việc tăng nhập khẩu mặt hàng hàng điện tử và linh kiện nhằm đảm bảo cho 
việc mở rộng sản xuất của Việt Nam trong thời gian tới. Trong khi đó, tăng 
trưởng nhập khẩu xăng dầu và dầu thô đa phần là do giá tăng. 

Hình 14: Các mặt hàng dẫn đầu về giá trị xuất khẩu ròng trong 
10T22 (tỷ USD) 

  Hình 15: Các mặt hàng dẫn đầu về giá trị nhập khẩu ròng trong 
10T22 (tỷ USD) 

 

  

 

   Nguồn: Tổng cục Hải quan, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: Tổng cục Hải quan, VNDIRECT RESEARCH 

 

Chúng tôi cho rằng xuất khẩu của Việt Nam đã chịu ảnh hưởng tiêu cực do sự 
giảm tốc của kinh tế toàn cầu kể từ tháng 8. Cả Hoa Kỳ và EU đều đang thắt 
chặt chính sách tiền tệ, kéo theo tăng trưởng, việc làm và nhu cầu tiêu dùng suy 
yếu, trong khi đó, tăng trưởng của Trung Quốc chưa cho thấy tín hiệu rõ ràng là 
“đã thoát đáy” (doanh số bán lẻ kém khả quan trong ngày “độc thân 11/11”, ngày 
lễ mua sắm lớn nhất hàng năm). Do đó, chúng tôi dự báo tăng trưởng xuất khẩu 
sẽ giảm tốc trong quý 4 năm 2022 và kéo tăng trưởng cả năm 2022 xuống mức 
14% svck. Trong khi đó, chúng tôi dự báo nhập khẩu sẽ tăng 12% svck trong 
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năm 2022, mang lại thặng dư thương mại 10,4 tỷ USD (so với mức thặng dư 
thương mại 3,3 tỷ đô la Mỹ của năm 2021).  

 

Vốn FDI thực hiện vẫn khả quan, đầu tư công tăng trưởng dương từ nền 

thấp của năm 2021  

Xu hướng tăng của FDI thực hiện là diễn biến đáng khích lệ, phản ánh sự 
hiện thực hóa các cam kết trước đó của nhà đầu tư. Theo Bộ Kế hoạch & Đầu 
tư, vốn FDI thực hiện 10T22 tăng 15,2% svck đạt 17,5 tỷ USD (cùng kỳ 2021 
giảm 4,1%). Trong khi đó, vốn FDI đăng ký giảm 5,4% svck xuống còn 22,5 tỷ 
USD trong 10T22. Cụ thể hơn, trong 10T22, có 1.570 (+14,2% svck) dự án mới 
được cấp phép với tổng mức đăng ký là 9,9 tỷ USD (-23,7% svck); 880 (+13,4% 
svck) dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư (FDI tăng thêm) với số vốn tăng thêm là 
8,7 tỷ USD (+23,3% svck), 2.997 (-2,2% svck) lượt góp vốn và mua cổ phần của 
nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị phần vốn góp là 3,8 tỷ USD (+4,5% svck). 

Hình 16: Vốn FDI thực hiện tăng 15,2% svck trong 10T22   Hình 17: Danh sách các dự án FDI lớn trong 10T22 

 

  

 

   Nguồn: TCTK, Bộ KHĐT, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: TCTK, Bộ KHĐT, VNDIRECT RESEARCH 

Hình 18: FDI đăng ký trong 10T22 (tỷ trọng theo quốc gia)   Hình 19: FDI đăng ký trong 10T22 (tỷ trọng theo ngành) 

 

  

 
      Nguồn: TCTK, Bộ KHĐT, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: TCTK, Bộ KHĐT, VNDIRECT RESEARCH 

Mức giảm vốn FDI đăng ký trong 10T22 chủ yếu là do cùng kỳ năm ngoái, một 
số dự án có quy mô rất lớn đã được ghi nhận, cụ thể là Nhà máy điện khí tự 
nhiên hóa lỏng Long An 1, 2 (LNG) trị giá 3,1 tỷ USD và Nhà máy nhiệt điện Ô 
Môn 2 trị giá 1,3 tỷ USD. Trong khi đó, dự án FDI đăng ký lớn nhất trong 10T22 
là nhà máy sản xuất đồ chơi trung hòa carbon của Lego, trị giá 1,3 tỷ USD. 
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Theo TCTK, vốn đầu tư công thực hiện tăng 20,1% svck 10T22 lên 387,7 
nghìn tỷ đồng trong 10T22 (so với mức giảm 7,0% svck trong 10T21), tương 
đương 67,1% kế hoạch cả năm. Cho năm 2022, chúng tôi dự báo vốn đầu tư 
công thực hiện tăng 20-22% svck và đạt khoảng 90% kế hoạch cả năm. Cần 
lưu ý rằng, đầu tư công 6 tháng cuối năm 2021 đã sụt giảm nghiêm trọng do 
dịch COVID-19 bùng phát và giá vật liệu xây dựng tăng cao khiến các công trình 
xây dựng trên cả nước bị đình trệ. 

Hình 20: Đầu tư công tăng tốc kể từ đầu năm 2022     Hình 21: Vốn đầu tư công thực hiện tăng 20,1% svck trong 10T22 
(2018-2022) 

 

  

 
   Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH 

 

Lạm phát tăng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát  

Hình 22: Lạm phát bình quân của Việt Nam tăng 2,9% trong 10T22    Hình 23: Chỉ số giá thực phẩm tăng từ đầu năm 2022 do giá thịt 
lợn hơi tăng trở lại 

 

  

 
   Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH 

 

Lạm phát tháng 10 tăng 4,3% svck, vượt ngưỡng 4% trong khi lạm phát bình 
quân 10 tháng đầu năm 2022 tăng 2,9% svck. Theo đó, giá nông sản và giá thịt 
lợn hơi đã kéo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) thực phẩm bình quân 10T22 tăng 2% 
svck (so với +0,8% svck trong 10T21). CPI ngành giao thông tăng 13,6% svck 
trong 10T22 (so với +9,0% svck trong 10T21) sau khi giá dầu thô tăng 40% svck. 
Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu và hàng tiêu dùng nhập khẩu tăng cao cùng 
với việc đồng USD mạnh lên càng gây áp lực lên lạm phát trong nước. 
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Để kiềm chế lạm phát, kể từ đầu năm 2022, một số chính sách tài khóa đã được 
triển khai như: giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với một số hàng hóa, dịch 
vụ từ 10% xuống 8% kể từ tháng 2, giảm thuế môi trường đối với mặt hàng xăng 
dầu 3.000 đồng/lít kể từ tháng 4, cắt giảm thuế nhập khẩu sản phẩm xăng dầu 
từ 20% xuống 10% kể từ tháng 8. Ngoài ra, một số loại phí và lệ phí khác cũng 
được cắt giảm. Chúng tôi dự báo lạm phát bình quân năm 2022 tăng 3,2% svck 
(+/- 0,2 điểm phần trăm).  

 

Chính sách tiền tệ: sức ép thắt chặt hơn kể từ tháng 9/2022  

Đồng USD mạnh lên gây áp lực lên tỷ giá VND  

Theo đà tăng lãi suất FED, chỉ số sức mạnh USD (Dollar Index-DXY) đã leo lên 
mức đỉnh 114 điểm vào ngày 26/09/2022 (+19,3% từ đầu năm) trước khi điều 
chỉnh xuống mức 106,2 điểm (+11,0% từ đầu năm 2022) vào ngày 29/11/2022. 
Sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ đã gây sức ép lớn lên tỷ giá hối đoái của các 
đồng tiền khác. Kể từ đầu năm đến ngày 29/11/2022, tiền đồng đã mất giá 8,4% 
so với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, tỷ giá USD/VND được xem là tốt hơn so với 
một số đồng tiền khác trong khu vực như Rupiah Indonesia (+10,4% từ đầu năm 
2022), Peso Philippine (+11,0%) và Nhân dân tệ Trung Quốc (+12,8%), nhưng 
kém hơn so với Ringgit Malaysia (+8,3%) và Baht Thái (+6,9%). 

Nhằm giữ ổn định vĩ mô và hỗ trợ phục hồi nền kinh tế vượt qua đại dịch, Ngân 
hàng Nhà nước (NHNN) đã trì hoãn tăng lãi suất điều hành trong 8 tháng đầu 
năm 2022. Bên cạnh đó, NHNN nỗ lực kiềm chế tỷ giá thông qua việc bán USD 
và nới rộng biên độ mua bán của tỷ giá USD/VND giao ngay từ +/-3% lên +/-
5%, từ  ngày 17 tháng 10 năm 2022. Theo đó, dự trữ ngoại hối đã giảm 20% so 
với đầu năm (~21 tỷ đô la Mỹ) sau động thái bán ngoại tệ này. 

Hình 24: Tỷ giá các đồng tiền trong khu vực so với đồng đô la Mỹ 
(% tăng/giảm kể từ đầu năm 2022) 

  Hình 25: Diễn biến cặp tỷ giá USD/VND (tháng 06/2017-tháng 
10/2022) 

 

  

 

   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 

NHNN tăng lãi suất điều hành hai lần trong tháng 9 – tháng 10 với mức 
tăng khá lớn lên tới 200 điểm cơ bản  

Lãi suất tái cấp vốn được nâng lên 6,0% từ 4,0% và lãi suất tái chiết khấu lên 
4,5% từ 2,5%. Trần lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng và lãi suất cho vay 
bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN được nâng lên 7,0% từ 
mức 5,0% trước đó. Trần lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng 
được nâng lên 6,0% từ mức 4,0% trước đó. Kể từ đầu năm 2022, mức tăng lãi 
suất điều hành của Việt Nam lớn hơn đáng kể so với các nước trong khu vực.  
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Hình 26: NHNN tăng 200 điểm lãi suất điều hành trong 10T22 (%)   Hình 27: Những thay đổi về lãi suất điều hành của các ngân hàng 
trung ương ở châu Á-Thái Bình Dương kể từ đầu năm 2022 

 

  

 
  Nguồn: BLOOMBERG, NHNN, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: NHNN, VNDIRECT RESEARCH 

 

Căng thẳng thanh khoản từ cuối Q3/22 đẩy lãi suất tăng trên diện rộng 

Hình 28: Khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng 
huy động được nới rộng từ đầu năm 2022 

  Hình 29: Tăng trưởng cung tiền M2 và chỉ số CPI   

 

  

 
   Nguồn: BLOOMBERG, NHNN, VNDIRECT RESEARCH   Nguồn: NHNN, VNDIRECT RESEARCH 

 

Để kiềm chế áp lực lạm phát, NHNN đã thắt chặt cung tiền từ đầu năm 2022, 
đồng thời hạn chế tăng trưởng tín dụng được giao cho các Ngân hàng thương 
mại (NHTM). Cung tiền M2 chỉ tăng 7,4% svck trong 9 tháng đầu năm 2022, 
thấp nhất trong 10 năm qua trong bối cảnh NHNN phải bán ra 21 tỷ USD dự trữ 
ngoại hối để ổn định tỷ giá. Theo đó, khoảng 500.000 tỷ đồng đã bị rút khỏi hệ 
thống thông qua động thái trên. Tuy nhiên, nhu cầu vay đã tăng mạnh kể từ đầu 
năm 2022 cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, dẫn đến tín dụng tăng mạnh 
9,4% so với đầu năm vào cuối quý 2 năm 2022. Thời điểm đó, hầu hết các 
NHTM đều chạm hạn mức tăng trưởng tín dụng ban đầu do NHNN giao. Về 
phía huy động, tăng trưởng huy động của hệ thống tăng thấp hơn đáng kể so 
với tăng trưởng tín dụng, nới rộng khoảng cách huy động-tín dụng kể từ đầu 
năm 2022. Do đó, nhu cầu huy động vốn tăng mạnh khi NHNN nâng hạn mức 
tăng trưởng tín dụng cho một số ngân hàng thương mại kể từ tháng 9/2022, kéo 
theo mặt bằng lãi suất huy động tăng nhanh kể từ tháng 09/2022.   
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Vào cuối tháng 9, trong bối cảnh cơ quan quản lý nỗ lực làm trong sạch thị 
trường TPDN, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị truy tố do sai phạm trong 
phát hành trái phiếu. Sự kiện đã gây ra ảnh hưởng nhất định tới hoạt động của 
NHTM CP Sài Gòn (SCB), NH lớn thứ 5 về quy mô tổng tài sản, do mỗi liên hệ 
gần gũi giữa ban điều hành của 2 doanh nghiệp trên. SCB đã chứng kiến hiện 
tượng khách hàng đổ xô rút tiền gửi trong tuần đầu của tháng 10/2022 nhưng 
sau đó tình hình đã nhanh chóng được ổn định trở lại nhờ sự hỗ trợ và giám sát 
từ phía NHNN. Lãi suất thị trường liên NH cũng tăng mạnh trong thời gian này 
với lãi suất kỳ hạn qua đêm và một tuần lập đỉnh tại mức 8,4%/năm và 9,5%/năm 
vào ngày 05/10/2022. Sau đó, nhờ sự can thiệp và hỗ trợ từ NHNN, lãi suất liên 
ngân hàng đã dần bình ổn trở lại trong vòng một tháng vừa qua và dần hạ nhiệt 
về vùng 4-7%/năm.  

Hình 30: Diễn biến lãi suất liên ngân hàng kể từ đầu năm 2022   Hình 31: Tình trạng thiếu hụt thanh khoản từ cuối Q3/22 kéo mặt 
bằng lãi suất tiền gửi tăng mạnh trên toàn hệ thống (%) 

 

  

 

   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH   Nguồn: Ngân hàng thương mại, VNDIRECT RESEARCH 

 

Khi sự kiện Vạn Thịnh Phát – SCB gây áp lực lên thanh khoản hệ thống, các 
NHTM chuyển sang trạng thái phòng thủ nhằm củng cố lại các tiêu chí về thanh 
khoản (LDR, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn). Các NHTM quy mô 
nhỏ đã kích hoạt cho làn sóng tăng lãi suất huy động, kéo theo sự nhập cuộc 
của các NHTM quy mô trung bình sau đó. Cuối cùng, bộ tứ NHTM lớn (VCB, 
Vietinbank, Agribank và BIDV) cũng phải lãi suất huy động từ cuối tháng 10.  

Cùng với tác động từ việc lãi suất điều hành tăng 2 đợt trong tháng 9 và tháng 
10, mặt bằng lãi suất huy động đã tăng nhanh tại tất cả các kỳ hạn và thậm chí 
đã lên cao hơn mức trước đại dịch. Cụ thể, tính tới ngày 18/11/2022, lãi suất 
tiền gửi kỳ hạn 3 tháng và 12 tháng bình quân của các ngân hàng thương mại 
cổ phần Nhà nước tăng lên mức 5,4%/năm (tăng 2 điểm % kể từ đầu năm) và 
7,4%/năm (tăng 1,9 điểm % kể từ đầu năm). Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ 
hạn 3 tháng và 12 tháng bình quân của các ngân hàng thương mại cổ phần tư 
nhân tăng lên mức 5,6%/năm (tăng 2,5 điểm % kể từ đầu năm) và 7,9%/năm 
(tăng 2,4 điểm % kể từ đầu năm).  
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ĐIỂM NHẤN TTCK 2022: VN-INDEX THẤT THỦ TRƯỚC TÂM LÍ TIÊU CỰC  

Tính đầu năm đến ngày 22/11/2022 VN-Index đã giảm 36,5%  

Hình 32: VN-Index có diễn biến kém tiêu cực trong năm 2022 (dữ liệu ngày 22/11/2022) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Tiếp nối năm 2021 thăng hoa, thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu năm 
2022 bằng việc đạt mức cao nhất mọi thời đại, với chỉ số VN-Index tăng 2,0% 
lên 1.528,6 điểm trong tuần đầu tiên của năm. Ngay cả khi những rủi ro bên 
ngoài xuất hiện như tín hiệu Fed tăng lãi suất và Nga mở chiến dịch quân sự 
đặc biệt tại Ukraine, TTCK Việt Nam vẫn trụ vững và dao động trong vùng 1.450-
1.550 điểm. Tuy nhiên, tình hình bắt đầu thay đổi khi chủ tịch của một số tập 
đoàn lớn bị bắt vì tội thao túng thị trường chứng khoán cũng như vi phạm về 
phát hành trái phiếu doanh nghiệp. VN-Index đã giảm 23,1% xuống 1.172 điểm 
chỉ trong một tháng sau thời điểm diễn ra sự kiện trên do đà bán tháo ồ ạt dẫn 
đến hiện tượng bán giải chấp trên toàn thị trường. 

Kể từ đầu T9/22, VN-Index nối dài xu hướng giảm, tiếp tục lao dốc và ghi nhận 
mức thấp 952,1 điểm vào ngày 22/11/2022. HNX-Index và UPCOM-Index cũng 
giảm lần lượt 58,9% và 39,3% kể từ đầu năm.  

Trong năm 2022, VN-Index là chỉ số có hiệu suất đầu tư kém tích cực nhất với 
mức giảm 36,5% kể từ đầu năm và có diễn biến giá xếp sau tất cả các thị trường 
chứng khoán Đông Nam Á khác, bao gồm Indonesia (JCI Index: +6,8% kể từ 
đầu năm), Singapore (STI Index: +4,3% kể từ đầu năm), Thái Lan (SET Index: 
-2,6% kể từ đầu năm), Malaysia (FBMKL CI Index: -8,1% kể từ đầu năm), 
Philippines (PCOMP Index: -9,7% kể từ đầu năm). 

Chúng tôi nhận thấy ba vấn đề chính gây khó khăn cho thị trường chứng khoán 
Việt Nam trong năm 2022, đó là: (1) lãi suất tăng, (2) thắt chặt tín dụng đối với 
các phân khúc cho vay rủi ro cao, bao gồm đầu tư bất động sản, chứng khoán 
và (3) kênh huy động vốn dài hạn là thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp khó 
khăn do khủng hoảng niềm tin của nhà đầu tư sau sự cố Tân Hoàng Minh, Vạn 
Thịnh Phát. 

Chuyên viên phân tích: 

Đinh Quang Hinh 

hinh.dinh@vndirect.com.vn 

 

 Vũ Mạnh Hùng 

hung.vumanh3@vndirect.com.vn 
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Hình 33: VN-Index ghi nhận năm suy giảm mạnh nhất kể từ 2008 (dữ 
liệu ngày 22/11/2022) 

 Hình 34: VN-Index là chỉ số giảm điểm mạnh nhất Đông Nam Á năm 
2022 (% kể từ đầu năm) (dữ liệu ngày 22/11/2022) 

 

 

 
   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 

Phân tích diễn biến chỉ số: Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ kém hiệu quả nhất 

Chỉ số các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ giảm mạnh từ Q2/22 

VN-Index giảm ít hơn so với VN30, VNMID (chỉ số vốn hóa trung bình) và 
VNSML (chỉ số vốn hóa nhỏ). Điều này đã khiến VNMID-Index và VNSML-Index 
lao dốc nhất với mức giảm lần lượt là 53,9% và 48,8% kể từ đầu năm. 

Hầu hết các chỉ số ngành đều suy yếu trong năm 2022, ngoại trừ Nước & khí 
đốt và ngành Đồ uống. Đáng chú ý, Dịch vụ tài chính trở thành ngành giảm mạnh 
nhất với mức chiết khẩu 61,0% kể từ đầu năm, tiếp theo là Thép (-59,3%), Xây 
dựng (-54,7%), Hóa chất (-50,5%) và Bất động sản (-48,6%). Ở chiều ngược lại, 
các ngành phòng thủ như Nước & khí đốt và Đồ uống ghi nhận mức tăng trưởng 
dương, lần lượt tăng 9,7% và 13,8% kể từ đầu năm.  

Hình 35: VN-SML sụt giảm mạnh nhất năm 2022 (% kể từ đầu năm) 
(dữ liệu ngày 22/11/2022) 

 Hình 36: Hiệu suất đầu tư của các ngành năm 2022 (% kể từ đầu năm) 
(dữ liệu ngày 22/11/2022) 

 

 

 
   Nguồn: FIINPRO, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: FIINPRO, VNDIRECT RESEARCH 

 

Các cổ phiếu tác động mạnh nhất đến thị trường trong năm 2022 

GAS (tăng 17% từ đầu năm) là cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho đà tăng của 
VN-Index, tiếp theo là SAB (+23% từ đầu năm), BCM (+18%), REE (+18%) và 

file:///C:/Users/Andre/Downloads/www.vndirect.com.vn


 
 

 

 

 

VNDIRECT RESEARCH 

www.vndirect.com.vn  16 

KDC (+15%). Những cổ phiếu khác đóng góp vào đà tăng của chỉ số bao gồm 
PNJ (+9%), VHC (+9%), STG (+31%), PDN (+47%), KOS (+12%).  

Ngược lại, NVL giảm 72% từ đầu năm, nguyên nhân lớn nhất làm giảm thành 
tích của VN-index. Các cổ phiếu kéo chỉ số khác, bao gồm HPG (-58% từ đầu 
năm), TCB (-56%), GVR (-65%), DIG (-84%), SSI (-64%), PDR (-77%), VIB (-
48%), PLX (-49%) và TPB (-50%). 

Hình 37: Những cổ phiếu tác động mạnh nhất đến VN-Index năm qua (dữ liệu ngày 22/11/2022) 

 
   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 

Phân tích dòng tiền: Điểm sáng từ sự quay lại của khối ngoại 

Thanh khoản thị trường suy yếu khi chính sách tiền tệ dần thắt chặt 

Giá trị giao dịch bình quân trên cả 3 sàn giảm 22,3% svck xuống còn 20.862 tỷ 
đồng. Thanh khoản bình quân của HOSE đạt 17.696 tỷ đồng/phiên (giảm 19,6% 
svck), trong khi chỉ tiêu này của HNX và UPCOM lần lượt đạt 2.023 tỷ 
đồng/phiên (giảm 36,0% svck) và 1.142 tỷ đồng/phiên (giảm32,8% svck). Số 
lượng tài khoản chứng khoán mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước sụt giảm 
kể từ tháng 6 nhưng tổng số 10T22 vẫn tăng 121% svck với 2.401.722 tài khoản. 

Hình 37: Năm 2022 giá trị giao dịch bình quân giảm 24,0% svck 
(triệu USD, dữ liệu ngày 22/11/2022) 

 Hình 38: Giá trị giao dịch bình quân theo tháng (T1/20-T11/22) (dữ liệu 
ngày 22/11/2022) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  Dữ liệu ghi nhận vào 22/11 Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 
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Hình 39: Thanh khoản ghi nhận sự sụt giảm tại 3 sàn  Hình 40: Số tài khoản mở mới đạt đỉnh vào tháng 5 năm 2022 (dữ liệu ghi 
nhận vào ngày 22/11/2022) 

 

 

 
  Dữ liệu ghi nhận vào 22/11 Nguồn: FIINPRO, VNDIRECT RESEARCH    Nguồn: VSD 

 

Dòng tiền chảy vào nhóm cổ phiếu mid-cap trong năm 2022 

Giá trị giao dịch bình quân phiên của VNMID tăng 11,3% svck. Giá trị giao dịch 
bình quan phiên của VN30 và VNSML giảm lần lượt 36,1%/8,0% svck. 

Dòng tiền chảy mạnh khỏi các nhóm ngành Ngân hàng, Thép, VLXD và Chứng 
khoán, trong khi đó, chỉ có Bán lẻ, Hóa chất và Điện thu hút dòng tiền chảy vào 
trong năm 2022. 

Hình 41: Dòng tiền chảy vào các ngành Bán lẻ, Hóa chất, Điện  Hình 42: Dòng tiền rút lui khỏi VN30 nhiều nhất  

 

 

 
   Dữ liệu ghi nhận vào 22/11 Nguồn: FIINPRO, VNDIRECT RESEARCH  Dữ liệu ghi nhận vào 22/11 Nguồn: FIINPRO, VNDIRECT RESEARCH 

 

Sau thời gian bán ròng kéo dài, khối ngoại tích cực mua ròng trở lại 

Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng trên TTCK Việt Nam với ~6.614 tỷ đồng 
(283 triệu USD) trong Q1/22 sau khi căng thẳng chính trị Nga-Ukraine leo thang 
chiến tranh và Fed bắt đầu nâng lãi suất. Sau đó, khối ngoại dần quay lại tích 
cực hơn kể từ tháng 4 và mua ròng mạnh trong đợt giảm giá sâu của TTCK vào 
tháng 11.  

Tính chung, khối ngoại đã mua ròng khoảng 6.821 tỷ đồng trên 3 sàn trong 
11T22. Đa phần hoạt động mua vào được yểm trợ bởi 11.421 tỷ đồng dòng vốn 
ETF (chủ yếu từ VNDiamond ETF và Fubon ETF) đổ vào thị trường. Tỷ trọng 

file:///C:/Users/Andre/Downloads/www.vndirect.com.vn


 
 

 

 

 

VNDIRECT RESEARCH 

www.vndirect.com.vn  18 

giá trị giao dịch của khối ngoại đã tăng mạnh từ 6,2% đầu năm 2022 lên 14,8% 
trên tổng giá trị giao dịch thị trường vào cuối tháng 11/22.  

Chúng tôi cho rằng tín hiệu đạt đỉnh của cả lạm phát toàn cầu lẫn lãi suất của 
Mỹ sẽ kích thích khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm câu chuyện 
tăng trưởng cao từ những thị trường mới nổi. Ngoài ra, việc thất thế gần đây 
của các cổ phiếu công nghệ tại đã dẫn đến sự chuyển hướng đầu tư sang các 
hoạt động kinh doanh truyền thống, đây cũng là bản chất của TTCK Việt Nam, 
nơi ngân hàng, bất động sản, điện lực, tiêu dùng chiếm ưu thế về vốn hóa. 

Hình 43: Giá trị giao dịch ròng hàng tháng của khối ngoại (đơn vị: tỷ 
đồng)  

 Hình 44: Cổ phiếu mua ròng và bán ròng nhiều nhất của khối ngoại 
(triệu USD, dữ liệu ngày 22/11/2022) 

 

 

  
 Dữ liệu ghi nhận vào 22/11 Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT RESEARCH   Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 45: Dòng tiền ròng chảy vào VNDiamond ETF và Fubon FTSE 
ETF theo tháng từ T1/22 đến T11/22 (Đvt: tỷ đồng) 

 Hình 46: Tỷ trọng khối ngoại tăng lên 14,8% trên tổng giá trị giao dịch 
toàn thị trường 

 

 

  
Dữ liệu ghi nhận vào 22/11 Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT RESEARCH      Dữ liệu ghi nhận vào 22/11 Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH 
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TRIỂN VỌNG THẾ GIỚI 2023: GIA TĂNG LO NGẠI VỀ SUY THOÁI KINH TẾ 

Áp lực lạm phát toàn cầu có thể giảm bớt kể từ quý 2 năm 2023 

Căng thẳng chuỗi cung ứng đang dịu bớt  

Chỉ số áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu (GSCPI - thước đo để xác định áp lực 
chuỗi cung ứng toàn cầu) đạt mức thấp nhất trong 22 tháng là 0,89 điểm vào 
T9/22. Kể từ giữa năm 2022, các lệnh hạn chế COVID-19 ở Trung Quốc bắt đầu 
được nới lỏng, giúp giảm bớt tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng trên toàn cầu. 
Tuy nhiên, chỉ số này vẫn đang ở mức cao hơn so với trước khi xảy ra đại dịch 
COVID-19. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng hàn gắn của chuỗi cung ứng toàn cầu 
sẽ tiếp tục duy trì sau khi Trung Quốc dần nới lỏng chính sách Zero-Covid. 

Hình 47: Chỉ số áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu đạt mức thấp nhất 
trong 22 tháng là 0,89 điểm vào T9/22 

  Hình 48: Giá cước vận tải biển giảm mạnh trong nửa cuối năm 2022 

 

  

 

   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 49: Sau khi đạt đỉnh vào T6/22, giá xăng dầu hạ nhiệt đáng kể   Hình 50: Giá thép và quặng sắt điều chỉnh trong nửa cuối năm 2022 

 

  

 
   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 

Giá cả hàng hóa toàn cầu đã hạ nhiệt trong những tháng gần đây 

Giá hàng hóa toàn cầu trên đà điều chỉnh mạnh do lo ngại suy thoái kinh tế. Chỉ 
số hàng hóa của Bloomberg đã giảm 10% kể từ cuối tháng 5 và có dấu hiệu 
phân hóa, dầu thô và kim loại lần lượt giảm 23% và 17%. 
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Chỉ số giá sản xuất của Trung Quốc đã giảm 1,2% so với tháng trước trong 
tháng 8 do giá nguyên liệu đầu vào hạ nhiệt. Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung 
Quốc, thước đo chi phí sản xuất, tăng 2,3% svck trong tháng 8, mức tăng chậm 
nhất kể từ T12/20 và chậm hơn mức 4,2% của tháng trước đó. Nguyên nhân 
chính khiến PPI của Trung Quốc hạ nhiệt là nhờ đà giảm thời gian qua của nhiều 
loại nguyên liệu đầu vào, bao gồm dầu thô và các kim loại màu. Việc chỉ số giá 
sản xuất tại Trung Quốc hạ nhiệt cùng với giá cước vận tải biển quốc tế giảm 
mạnh sẽ giúp giảm áp lực lạm phát nhập khẩu tại nhiều quốc gia trên thế giới 
trong những tháng tới.  

Hình 51: Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc T10/22 tăng 
trưởng với tốc độ chậm nhất kể từ T12/20 

  Hình 52: Lạm phát của Mỹ có xu hướng đạt đỉnh trong Q3/22 

 

  

 
Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 53: Giá nhà ở Mỹ đang giảm (%)   Hình 54: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ suy yếu 

 

  

 
Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 

Giá nhà ở Mỹ đang rơi. Chỉ số giá tại Mỹ (đã loại bỏ yếu tố mùa vụ) giảm 1,1% 
so với tháng trước trong tháng 8, ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp (so với 
mức mức tăng cao nhất 2,6% hồi tháng 3 và mức giảm 0,5% trong tháng 7), 
theo CoreLogic S&P Case-Shiller Index. Đây là mức giảm so với tháng trước 
mạnh nhất kể từ năm 2009, điều này cho thấy lãi suất cho vay thế chấp tăng 
cao đã làm giảm nhu cầu mua nhà. Xu hướng này nhiều khả năng sẽ tiếp diễn 
và thậm chí là mạnh lên trong những tháng tới. So sánh theo năm, giá nhà tại 
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Mỹ chỉ còn tăng 13% svck, giảm so với mức tăng 15,6% svck trong tháng 7, 
đánh dấu tháng thứ năm liên tiếp đà tăng của giá nhà (so với cùng kỳ) giảm tốc.  

Nhu cầu tiêu dùng và thị trường lao động ở Mỹ suy yếu. Ngoài ra, chỉ số 
niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ đã giảm xuống 102,5 vào T10/22 từ mức 107,8 
trong tháng trước. Số liệu thực tế trong tháng 10 cũng thấp hơn kỳ vọng của thị 
trường trước đó là 106,5 cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang lo lắng về tình trạng 
lạm phát neo cao cũng như triển vọng của nền kinh tế. 

Dữ liệu gần đây của Mỹ cho thấy lạm phát đang bắt đầu hạ nhiệt. Cụ thể, 
Chỉ số giá tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ, chỉ số đo lường sự tăng/trượt giá 
các mặt hàng mà người tiêu dùng, doanh nghiệp và Chính phủ Hoa Kỳ phải chi 
trả, bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu, chỉ tăng 4,6% svck trong Q3/22 sau khi 
tăng 8,5% svck trong Q2/22. Ngoài ra, lạm phát theo năm của Mỹ tăng 8,2% 
svck trong T9/22, giảm từ mức 8,3% hồi T8 và mức đỉnh là 9,1% vào hồi T6/22.  

Do đó, chúng tôi cho rằng áp lực lạm phát trên thế giới nhiều khả năng sẽ 
dễ thở hơn trong năm 2023 khi nguồn cung hàng hóa phục hồi trong khi nhu 
cầu tiêu dùng suy yếu. Triển vọng kinh tế ảm đạm cùng với thị trường lao động 
xấu đi có thể khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Do đó, chúng tôi dự báo 
giá hàng hóa thế giới nhìn chung sẽ duy trì xu hướng giảm trong năm 2023, 
ngoại trừ một số mặt hàng tiềm ẩn rủi ro biến động mạnh về nguồn cung như 
khí thiên nhiên và dầu thô.  

 

Kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại 

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chững lại đã được phản ánh vào số liệu kinh tế 
của nền kinh tế số 1 thế giới khi GDP của Mỹ trong Q2/22 giảm 0,9%, quý giảm 
thứ 2 liên tiếp. Đồng thời, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ dự báo tăng 
trưởng kinh tế Mỹ năm 2023 xuống 1,2%, từ mức 1,7% trước đó. 

Các đối tác thương mại lớn khác của Việt Nam như châu Âu, Trung Quốc cũng 
đối mặt với dự báo tăng trưởng kinh tế ảm đạm trong giai đoạn 2022-2023. 
Trong báo cáo mới nhất, IMF đã cảnh báo rằng nền kinh tế toàn cầu có thể tăng 
trưởng chậm lại đáng kể vào năm 2023, trong đó một số quốc gia chiếm khoảng 
1/3 nền kinh tế toàn cầu có thể rơi vào suy thoái trong năm 2022 hoặc 2023. Do 
đó, IMF đã hạ mức tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023 xuống còn 2,7% từ 
mức dự báo trước đó là 3,2%, trong đó IMF hạ dự báo tăng trưởng GDP của 
khu vực đồng tiền chung châu Âu năm 2023 xuống còn 0,5% so với mức 1,2% 
trước đó. IMF dự báo kinh tế Đức và Italy có thể rơi vào suy thoái vào năm 2023 
với mức tăng trưởng GDP lần lượt là -0,3% và -0,2%. 

Hình 55: Một số nước phát triển có khả năng rơi vào suy thoái vào 
năm 2023 (IMF) 

  Hình 56: GDP của Mỹ và Trung Quốc phục hồi trong Q3/22 (%) 

 

  

 

   Nguồn: IMF, VNDIRECT RESEARCH   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 
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Câu hỏi đắt giá nhất trong năm 2023: Khi nào thì các Ngân hàng Trung 

Ương sẽ ngưng thắt chặt các điều kiện tài chính? 

Chúng tôi cho rằng câu trả lời phần lớn phụ thuộc vào việc liệu các NHTW có 
thể đưa lạm phát xuống mức chấp nhận được hay không. Tuy nhiên một vài 
NHTW đã lộ ra ý định sẵn sàng giảm tốc độ tăng lãi suất. 

Hiện tại, đa phần thị trường dự đoán Fed sẽ nâng lãi suất thêm 125 điểm cơ 
bản trong năm 2023 và cắt giảm 25 điểm cơ bản vào cuối năm 2023. Tương tự, 
các NHTW khác như ECB cũng có thể giảm tốc độ tăng lãi suất trong năm 2023 
khi xuất hiện những dấu hiệu rõ rang hơn về việc lạm phát đã giảm đáng kể.  

Tuy nhiên chúng tôi cho rằng đợt giảm lãi suất điều hành sớm nhất sẽ diễn ra 
trong Q1/24. Khả năng lãi suất điều hành của Fed đảo chiều sẽ khó xảy ra trong 
năm 2023, nếu như kinh tế Mỹ không rơi vào suy thoái. Vì vậy, chúng tôi cho 
rằng Fed sẽ chỉ thực hiện đợt cắt giảm nhẹ 25 điểm cơ bản đầu tiên trong Q1/24. 
Theo các diễn biến trong quá khứ, xác suất đợt giảm lãi suất đầu tiên thường 
xảy ra cách lần tăng cuối cùng khoảng 7 tháng. Rủi ro chủ yếu vẫn là lạm phát 
giảm song không thể xuống chấp nhận được, do đó các NHTW không còn sự 
lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục biện pháp thắt chặt và không thể nới lỏng các 
điều kiện tài chính trong một sớm một chiều.   

Hình 57: FED và ECB tăng mạnh lãi suất điều hành trong 11T22 
trong khi Trung Quốc cắt giảm nhẹ lãi suất cơ bản 

  Hình 58: Bảng cân đối kế toán của FED và ECB  

 

  

 

   Nguồn: IMF, VNDIRECT RESEARCH   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

Hình 59: Đà tăng của đồng USD đã bị đình trệ kể từ T10/22   Hình 60: Chúng tôi rằng Fed sẽ không giảm lãi suất cho đến Q1/24 

 

  

 
   Nguồn: WHO, VNDIRECT RESEARCH   Nguồn: WHO, VNDIRECT RESEARCH 
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TRIỂN VỌNG VĨ MÔ VIỆT NAM 2023: XUNG LỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

SẼ CHẬM LẠI  

Một số đầu kéo tăng trưởng đang chậm, vài ẩn số khó dự báo 

Hình 61: Thuận lợi, khó khăn và những biến số đối với triển vọng vĩ mô Việt Nam năm 2023 

  
 

  

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Động lực #1: Du lịch quốc tế phục hồi mạnh mẽ 

Kể từ ngày 15/02/2022, Việt Nam dỡ bỏ hạn chế tần suất các chuyến bay quốc 
tế và khôi phục chính sách thị thực như trước đại dịch. Đến ngày 15/05/2022, 
Việt Nam dừng yêu cầu xác nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 đối với hành 
khách quốc tế và nối lại hoàn toàn hoạt động hàng không quốc tế. Theo Tổng 
cục Thống kê, trong tháng 10 đã có 484.400 lượt khách du lịch quốc tế đến Việt 
Nam, tăng 12,1% so với tháng trước và gấp 45,9 lần svck. Trong 10T22, khách 
quốc tế đến Việt Nam đạt gần 2,4 triệu lượt, gấp 18,8 lần svck nhưng vẫn giảm 
83,7% so với năm 2019 (trước dịch Covid-19).  

Nhìn chung, hầu hết các quốc gia đều đã gỡ bỏ các yêu cầu nhập cảnh liên 
quan đến phòng chống Covid-19, tuy nhiên yếu tố tiêu cực nhất đối với sự phục 
hồi của du lịch Việt Nam là chính sách Zero-Covid của Trung Quốc khi mà việc 
đến và đi từ Trung Quốc vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt. Trước Covid-19, lượng 
du khách Trung Quốc chiếm khoảng 30% tổng lượng du khách quốc tế đến Việt 
Nam trong năm 2019. Trong kịch bản cơ sở, chúng tôi kỳ vọng Trung Quốc sẽ 
nới lỏng dần các hạn chế đi lại kể từ Q2/23. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng lượng 
khách du lịch đến Việt Nam từ Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đông Nam Á 
tiếp tục phục hồi tích cực trong năm 2023. Do đó, chúng tôi cho rằng Việt Nam 
có thể đón 10 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2023, tăng khoảng 195 % so 
với mức dự kiến năm 2022, đạt 55% của năm 2019 (trước Covid-19). Sự phục 
hồi mạnh mẽ hơn của lượng khách du lịch quốc tế sẽ củng cố sự phục hồi của 
ngành dịch vụ trong năm 2023 trong bối cảnh tăng trưởng nhu cầu nội địa có 
thể giảm tốc do tác động của lạm phát và lãi suất tăng. Các hoạt động được 
hưởng lợi nhiều nhất từ sự phục hồi của lượng khách du lịch quốc tế trong năm 
2023 bao gồm dịch vụ lưu trú và ăn uống, dịch vụ lữ hành, hoạt động vận tải và 
hoạt động vui chơi giải trí. 

  

Thách thức 

1. Du lịch quốc tế phục hồi mạnh mẽ  
2. Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công 
3. Chuyển dịch năng lượng hướng 
tới phát triển bền vững 

1. Tăng trưởng xuất khẩu chậm lại 
do cầu thế giới giảm 
2. Thách thức lãi suất và tỷ giá sẽ 
kéo dài ít nhất đến Q2/23 
3. Lạm phát sẽ tăng trong 2023 
nhưng vẫn trong tầm kiểm soát 
4. Mùa đông trên thị trường BĐS 

1. Sức hấp dẫn của Việt Nam có còn 
trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh FDI 
trong khu vực 
2. Lộ trình mở cửa của Trung Quốc liệu 
có đúng hẹn? 

Vùng biến số 
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file:///C:/Users/Andre/Downloads/www.vndirect.com.vn


 
 

 

 

 

VNDIRECT RESEARCH 

www.vndirect.com.vn  24 

Hình 62: Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (giai đoạn 
2008-23) (Đơn vị: hành khách) 

  Hình 63: Top 10 quốc gia có lượng khách du lịch đến Việt Nam 
nhiều nhất trong 10T22 (Đơn vị: hành khách) 

 

  

 
   Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư     Nguồn: Graphics AsiaBriefingLtd 

 

Động lực #2: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 

Chúng tôi nhận thấy xu hướng rõ nét rằng Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy 
đầu tư công để hỗ trợ nền kinh tế. Chính phủ đã công bố dự toán ngân sách 
năm 2023, trong đó vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (hay còn gọi là đầu tư 
công) ước đạt 698.867 tỷ đồng, tăng 28,9% so với kế hoạch năm trước. Con số 
này bao gồm vốn phân bổ cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế xã hội. Để đạt được kế hoạch đầy tham vọng này, Chính phủ Việt 
Nam đã nới lỏng mục tiêu lạm phát bình quân năm 2023 tăng lên 4,5% svck 
(mục tiêu năm 2022 là 4,0%) và dự báo mức thâm hụt ngân sách cao hơn trong 
năm 2023 là 4,5%, từ 4% của năm 2022. 

Hình 64: Tỷ lệ nợ công vẫn thấp hơn nhiều so với ngưỡng cảnh 
báo (55% GDP) 

  Hình 65: Vốn đầu tư công thực hiện (giai đoạn 2017-dự báo 2023) 

 

  

 

   Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH 

 

Một yếu tố khác hỗ trợ đầu tư công trong năm 2023 là giá VLXD giảm trong 
những tháng gần đây. Cụ thể, sau khi đạt đỉnh vào tháng 4, giá thép xây dựng 
trong nước giảm 19,7% so với mức đỉnh (-10,6% svck) và giảm 6,7% so với cuối 
năm 2021. Chúng tôi kỳ vọng giá VLXD sẽ tiếp tục giảm trong các quý tới do 
nhu cầu yếu. Giá VLXD giảm có thể giúp các doanh nghiệp xây dựng cải thiện 
biên LN và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công. Do đó, chúng tôi cho rằng 
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vốn đầu tư công thực hiện năm 2023 có thể tăng 20-25% so với số thực tế năm 
2022. Các dự án đầu tư công trọng điểm sẽ được đẩy mạnh thực hiện trong 
năm 2023 bao gồm: Cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 và 2, Sân bay quốc tế Long 
Thành. 

 

Động lực #3. Chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ hướng tới sự phát triển 
bền vững 

Việt Nam sẽ tiếp bước Indonesia và Nam Phi nhận gói tài trợ biến đổi khí hậu 
trị giá ít nhất 11 tỷ USD để giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào than đá và 
thúc đẩy triển khai các nguồn năng lượng tái tạo. Được dẫn dắt bởi Liên minh 
châu Âu (EU) và Vương quốc Anh, thỏa thuận tài trợ này nhằm mục đích công 
bố “Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng” tại hội nghị thượng đỉnh EU-
ASEAN vào ngày 14 tháng 12 sắp tới. Khoảng 5 - 7 tỷ USD sẽ đến từ các khoản 
vay và trợ cấp của khu vực công, và phần còn lại từ các nguồn tư nhân. 

Gói tài trợ của Việt Nam là gói thứ ba trong một loạt các thỏa thuận lớn nhằm 
giúp các quốc gia có thu nhập trung bình phụ thuộc nhiều vào than đá đẩy nhanh 
quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp. Thỏa thuận trị giá 8,5 tỷ USD 
của Nam Phi là thỏa thuận đầu tiên, được công bố tại Hội nghị các Bên tham 
gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP) năm ngoái, 
với kế hoạch đầu tư được ký kết tại cuộc họp năm nay ở Ai Cập. Hiệp ước trị 
giá 20 tỷ USD của Indonesia đã được công bố tại cuộc họp của G20 tại Bali. 

Hình 66: Dự thảo mới nhất của Quy hoạch điện 8 đã tăng tỷ trọng 
điện năng lượng tái tạo trong giai đoạn 2022-45 

 Hình 67: Việt Nam cần 10,3 tỷ USD mỗi năm để chuyển đổi cơ cấu 
điện năng trong 2022-45 (bao gồm hệ thống lưới điện và phát triển 
NLTT) (đơn vị: tỷ đồng)  

  

 

 

   Nguồn: Quy hoạch điện 8, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Quy hoạch điện 8, VNDIRECT RESEARCH 

 

Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều thách thức đến từ ngoại cảnh và nội kéo đà 
tăng trưởng của Việt Nam chậm lại trong năm 2023  

 

Thách thức #1: Xuất khẩu tăng trưởng chậm lại do cầu thế giới suy yếu  

Theo Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của Fitch, tăng trưởng chi 
tiêu của người tiêu dùng được dự báo đạt 2,5% trong năm 2022 trước khi giảm 
xuống còn 0,9% vào năm 2023 trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm 
tốc. Đà tăng lãi suất điều hành quyết liệt của Fed sẽ tác động mạnh hơn đến 
tăng trưởng việc làm và chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ và EU - đối tác thương 
mại lớn của Việt Nam trong năm 2023. Một số công ty công nghệ của Mỹ 
(Twitter, Meta) gần đây đã tuyên bố sa thải nhân viên và tiến hành các biện pháp 
cắt giảm chi phí khác, kéo theo lo ngại chỉ số thất nghiệp gia tăng. Ngoài ra, hai 
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nhà bán lẻ lớn nhất của Mỹ là Amazon và Walmart đã công bố KQKD Q3/22 
kém khả quan. Doanh thu và LN ròng của Amazon trong Q3/22 lần lượt giảm 
15,4% svck và 9,6% svck, trong khi Walmart ghi nhận khoản lỗ ròng 1,7 tỷ USD 
trong Q3/22. 

Việc mở cửa trở lại và nhu cầu nội địa phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc khó 
có thể bù đắp được nhu cầu tiêu dùng suy giảm tại Mỹ và châu Âu trong năm 
2023. Do đó, chúng tôi cho rằng tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sẽ chậm 
lại trong năm 2023 và dự báo giá trị xuất khẩu của Việt Nam tăng 9-10% svck 
trong năm 2023, thấp hơn mức tăng trưởng dự báo của năm 2022 là 14%.  

Chúng tôi dự báo giá trị nhập khẩu của Việt Nam tăng 9-10% svck trong năm 
2023, dựa trên các giả định sau: (1) Giá hàng hóa toàn cầu tiếp tục hạ nhiệt 
trong năm 2023, (2) Tỷ giá USD/VND tăng mạnh thời gian qua làm giảm nhu 
cầu đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu, (3) nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào cho 
hoạt động sản xuất tăng chậm lại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu giảm tốc. 
Chúng tôi kỳ vọng thặng dư thương mại của Việt Nam sẽ tăng lên 12,0 tỷ USD 
trong năm 2023 từ mức thặng dư thương mại dự kiến là 10,4 tỷ USD trong năm 
2022. 

 

Thách thức #2: Áp lực lãi suất và tỷ giá còn kéo dài cho đến ít nhất là Q2/23 

Bước sang năm 2023, chúng tôi nhận thấy áp lực đối với mặt bằng lãi suất trong 
nước và tỷ giá hối đoái có thể kéo dài cho đến Q2/23, sau đó sẽ giảm bớt đáng 
kể sau khi FED chuyển dịch chính sách tiền tệ sang hướng trung lập hơn  

Chúng tôi cho rằng NHNN có thể giữ nguyên lãi suất điều hành trong năm 2023 
do: (1) Fed giảm tốc độ tăng lãi suất trong năm 2023 và chỉ số đồng USD có xu 
hướng giảm (một số tổ chức nghiên cứu hàng đầu dự báo chỉ số đồng USD sẽ 
ở mức 103-106 trong năm 2023), (2) lạm phát trong nước tăng nhưng vẫn trong 
tầm kiểm soát. Trong bối cảnh áp lực tỷ giá giảm, NHNN có thể xem xét ưu tiên 
mục tiêu ổn định mặt bằng lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, đặc 
biệt trong nửa cuối năm 2023. Chúng tôi dự báo lãi suất tái cấp vốn duy trì ở 
mức 6,0% và lãi suất tái chiết khấu duy trì ở mức 4,5% trong năm 2023 

Chúng tôi kỳ vọng áp lực đối với đồng VND sẽ giảm đáng kể từ Q2/23. Chúng 
tôi dự báo đồng VND có thể tăng 1-2% so với USD trong năm 2023 do Fed 
chuyển từ chính sách "thắt chặt tiền tệ" sang "bình thường hóa" vào năm tới. 

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng không thể loại trừ rủi ro Fed sẽ thắt chặt tiền tệ 
mạnh hơn và lâu hơn so với kỳ vọng của thị trường nếu lạm phát hạ nhiệt không 
như kỳ vọng của Fed (do xung đột Nga-Ucraina leo thang, khủng hoảng lương 
thực, gián đoạn chuỗi cung ứng). Nếu điều đó xảy ra, tỷ giá hối đoái và lãi suất 
của Việt Nam có thể chịu nhiều áp lực nhiều hơn so với kỳ vọng của chúng tôi 
trong năm 2023.  

 

Trở ngại #3: Lạm phát sẽ tăng trong 2023 nhưng vẫn trong tầm kiểm soát 

Chúng tôi kỳ vọng lạm phát của Việt Nam sẽ tăng trong năm 2023 do các yếu 
tố sau:  

Về phía cầu:  

• Tăng trưởng nhu cầu tiêu dùng trong nước có thể giảm tốc trong nửa đầu 
năm 2023, nhưng được bù đắp một phần bởi xu hướng phục hồi của lượng 
du khách quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng 8,5-9% svck trong năm 2023, thấp hơn 
mức 14-15% trong năm 2022. 

• Quốc hội đã quyết định tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, 
tương ứng với mức tăng 20,8%, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Ngoài 
ra, đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp nghề nghiệp 
cho một số đối tượng như người hưởng lương hưu từ ngân sách nhà nước, 
cán bộ y tế cơ sở…cũng được thông qua. Theo quan sát của chúng tôi, mỗi 
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khi lương cơ sở tăng, lạm phát cũng có xu hướng tăng do tâm lý tăng lương 
gắn liền với tăng giá hàng tiêu dùng của một số hộ kinh doanh tạp hóa, bán 
lẻ.  

Về phía cung: 

• Mặc dù giá hàng hóa toàn cầu đã đạt đỉnh nhưng tác động của việc đồng 
USD mạnh lên đối với giá nguyên liệu nhập khẩu vẫn còn kéo dài đến Q3/23. 

• Chính phủ có thể xem xét tăng giá các dịch vụ thiết yếu như điện, y tế, giáo 
dục trong năm 2023. Đặc biệt, giá bán lẻ điện sẽ chịu áp lực tăng trong năm 
2023 do chi phí sản xuất tăng (tỷ giá hối đoái tăng, giá nguyên vật liệu đầu 
vào tăng như than, khí ga,…). Bên cạnh đó, sau thời gian tạm dừng tăng 
giá dịch vụ y tế, giáo dục do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chính phủ có 
thể xem xét tăng giá các dịch vụ này trong năm 2023. 

• Lãi suất tăng sẽ làm tăng chi phí của các doanh nghiệp sản xuất, thương 
mại và logistics, từ đó gia tăng áp lực tăng giá đầu ra. 

Vì vậy, chúng tôi dự báo lạm bình quân của Việt Nam tăng 3,8% svck trong năm 
2023 (so với kỳ vọng 3,2% trong năm 2022), vẫn nằm trong mục tiêu kiểm soát 
lạm phát trung bình năm 2023 dưới 4,5% của Chính phủ. Các yếu tố hỗ trợ kiểm 
soát lạm phát năm 2023 bao gồm: (1) giá cả hàng hóa thế giới được kỳ vọng sẽ 
tiếp tục hạ nhiệt trong năm 2023 và (2) NHNN thực hiện chính sách tiền tệ và 
cung tiền thận trọng để kiểm soát lạm phát.  

 

Thách thức #4: Mùa đông đang đến với thị trường bất động sản  

Nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường bất động sản trong nước đang bước vào chu 
kỳ giảm: (1) các doanh nghiệp BĐS khó tìm được cách đảo nợ do các quy định 
chặt chẽ hơn về phát hành TPDN và thắt chặt tín dụng; (2) lãi suất vay mua nhà 
tăng kéo theo nhu cầu mua nhà giảm và (3) nguồn cung mới sụt giảm đến từ trì 
hoãn quá trình phê duyệt dự án do chờ Luật Đất đai sửa đổi. Theo CBRE, doanh 
thu ký bán đã giảm kể từ Q3/22 khi khối lượng căn hộ giao dịch giảm mạnh 40% 
so với quý trước/+128% svck ở cả TP.HCM và Hà Nội. Tương tự, khối lượng ký 
bán của BĐS nghỉ dưỡng liền thổ giảm mạnh 70,4% so với quý trước/+85% 
svck. 

Tuy nhiên, chu kỳ giảm này có thể khác với đáy của chu kỳ năm 2011-13. Chúng 
tôi nhận thấy tình trạng tài chính của các doanh nghiệp BĐS đã niêm yết hiện 
đang tốt hơn so với chu kỳ giảm lần trước. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng chu kỳ giảm 
lần này sẽ có ít khốc liệt hơn và với thời gian ngắn hơn. Chúng tôi kỳ vọng việc 
luật Đất đai 2023 có hiệu lực từ nửa cuối năm 2024 sẽ giải quyết nút thắt trong 
phê duyệt các dự án khu đô thị mới, giúp nguồn cung nhà ở phục hồi từ năm 
2024-2025. 

Hình 68: Nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường BĐS trong nước sẽ bước vào chu kỳ giảm tiếp theo 

  
  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 
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Bên cạnh đó là những “vùng xám” với một vài biến số khó đoán có thể tác động 

tích cực hoặc kém tích cực đến triển vọng vĩ mô Việt Nam 

 

Biến số #1: Liệu Việt Nam có còn là điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn đầu 
tư nước ngoài? 

Việt Nam đang là một điểm đến hấp dẫn cho các công ty có chiến lược đa dạng 
hóa “Trung Quốc +1” nhờ chi phí lao động cạnh tranh, vị trí địa lý thuận lợi (gần 
trung tâm sản xuất ở miền nam Trung Quốc) và ổn định chính trị. Bên cạnh đó, 
Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) với các đối tác và 
khu vực lớn trên thế giới như CPTPP, EVFTA, RCEP... 

Nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đặt mục tiêu đầu tư hoặc mở rộng 
sản xuất tại Việt Nam trong thời gian tới, cụ thể như: dây chuyền sản xuất 
iPhone, IPad của Apple, dây chuyền sản xuất điện thoại của Google (Pixel 7), 
Xiaomi và Oppo cũng bày tỏ ý định thành lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam. 

Chúng tôi dự báo vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tăng 10-12% svck và vốn FDI 
giải ngân tăng 6-8% svck trong năm 2023.  

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy sự cạnh tranh thu hút FDI giữa các nước trong 
khu vực ngày càng gay gắt và dường như Việt Nam hiện đang tụt lại phía sau 
khi không hiện diện trong ngành công nghiệp bán dẫn và xe điện. Năm 2020, 
Indonesia ban hành Đạo luật Omnibus là bước ngoặt cho các công ty nước 
ngoài đang hoạt động hoặc đầu tư vào quốc gia này. Kể từ đó, dòng vốn FDI 
vào Indonesia đã tăng vọt 10% svck trong năm 2021 và 46% svck lên 31 tỷ USD 
trong 9T22. Nếu như trong năm 2021, Việt Nam và Indonesia là hai nước trong 
khu vực thu hút nhiều vốn FDI nhất. Nếu như Việt Nam đang cố gắng thành  
trung tâm sản xuất thiết bị điện tử thì Indonesia lại tập trung vào phát triển chuỗi 
cung ứng xe điện. Tuy nhiên sang năm 2022, Malaysia ghi nhận FDI tăng vọt 
lên 32 tỷ đô (gấp ~3 lần svck), đẩy Indo (~31 tỷ đô) và Việt Nam (16 tỷ đô) xuống 
thứ hai và ba. 

Chúng tôi nhận thấy ngành xe điện và bán dẫn đang định hình dòng chảy FDI 
vào ASEAN. Những sự thay đổi lớn trong hai ngành này bao gồm: nhiều loại 
hình đầu tư mới xuất hiện, thêm các phân khúc mới trong chuỗi giá trị, mở rộng 
công suất và tăng cường mạng lưới phân phối trong khu vực. Vì tiềm năng to 
lớn của hai ngành trong tương lai, các nước trong khu vực đều đã tích cực triển 
khai nhiều chính sách thu hút FDI trong chuỗi sản xuất này, đồng thời khuyến 
khích người dân sử dụng xe điện. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy Việt Nam 
dường như đang chậm hơn so với các nước khác do không có chính sách thu 
hút rõ nét, điều này có thể làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam trong việc thu 
hút FDI trong tương lai.  

 

Biến số #2: Lộ trình mở cửa và phục hồi kinh tế của Trung Quốc vẫn 

đang là một biến số  

Tăng trưởng tổng mức bán lẻ của Trung Quốc đã giảm 0,5% svck trong T10/22 
từ mức tăng tăng 2,5% svck trong T9/22 trong bối cảnh các thành phố lớn liên 
tục bị phong tỏa do COVID-19. Tăng trưởng lĩnh vực sản xuất giảm nhẹ từ mức 
6,3% trong tháng 9 xuống còn 5,0% trong tháng 10 do gián đoạn chuỗi cung 
ứng liên tỉnh. Rủi ro vỡ nợ của các nhà phát triển BĐS gặp khó khăn về tài chính 
vẫn đang ở mức cao. Giá nhà đã giảm 13 tháng liên tiếp. Doanh số ký bán của 
các doanh nghiệp BĐS lớn đã giảm 33,7% so với đầu năm. 

Trước diễn biến kinh tế kém khả quan, Chính phủ Trung Quốc đã công bố một 
số chính sách mới nhằm giúp tổng vốn đầu tư công tăng lên hơn 7 nghìn tỷ NDT 
(khoảng 1 nghìn tỷ USD) trong năm 2022. Khoản vốn này dự kiến sẽ thúc đẩy 
hoạt động xây dựng trong Q4/22 và cả trong năm 2023. Chính phủ Trung Quốc 
cũng đã ban hành “chính sách 16 điểm” nhằm giải cứu thị trường BĐS đang lâm 
vào khó khăn. Các khoản vay của nhà phát triển BĐS đáo hạn trong vòng 6 
tháng tới sẽ được gia hạn thêm một năm. Chính quyền cũng kêu gọi các định 
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chế tài chính cung cấp hạn mức tín dụng cho các doanh nghiệp phát triển nhà 
ở có chất lượng tốt và rủi ro vỡ nợ có thể kiểm soát được. 

Trung Quốc có khả năng tăng trưởng chậm lại trong nửa đầu năm 2023 do kế 
hoạch mở cửa trở lại vào T4/23 có khả năng làm số ca nhiễm Covid-19 gia tăng, 
kéo theo xu hướng mở cửa thận trọng hơn. Tuy nhiên tăng trưởng có thể tăng 
mạnh trong nửa cuối năm 2023 khi quá trình mở cửa trở lại được thúc đẩy sau 
khi số ca nhiễm mới được kiểm soát. Chúng tôi giữ quan điểm thận trọng về 
triển vọng trong dài hạn của Trung Quốc do thị trường bất động sản suy thoái 
cũng như tiềm năng tăng trưởng chậm hơn (phản ánh sự suy yếu trong ngành 
sản xuất và bất động sản). IMF đã hạ dự báo tăng trưởng nền kinh tế của Trung 
Quốc năm 2023 xuống 4,4% so với dự báo trước đó là 4,6%. 

Chúng tôi tin rằng việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là một cú hích lớn cho 
ngành du lịch Việt Nam, vì du khách Trung Quốc chiếm hơn 30% lượng khách 
nước ngoài đến Việt Nam trong năm 2019 (trước dịch COVID-19). Theo đó, các 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, dịch vụ lưu trú ăn uống và hàng 
không sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi của lượng khách du lịch từ Trung 
Quốc. Việc giao thương qua biên giới hai nước dễ dàng hơn cũng sẽ hỗ trợ xuất 
khẩu nông sản Việt Nam. Cụ thể, xuất khẩu cao su, gạo, rau quả, thủy sản, gỗ 
& sản phẩm gỗ sang thị trường Trung Quốc sẽ được hưởng lợi từ xu hướng chi 
phí vận chuyển giảm và nhu cầu gia tăng từ thị trường Trung Quốc. Ngoài ra, 
việc Trung Quốc mở cửa trở lại cũng góp phần ổn định chuỗi cung ứng nguyên 
vật liệu đầu vào cho lĩnh vực sản xuất của Việt Nam, nhất là ngành điện tử & 
linh kiện, máy móc thiết bị và dệt may.  

 

Các dự báo chính cho năm 2023  

GDP của Việt Nam tăng trưởng chậm lại ở mức 6,7% trong 2023 

Hình 69: Các dự báo chính cho giai đoạn 2022-2023 

 
                                                                       Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, TCTK, NHNN, BTC 

 

Chúng tôi cho rằng tăng trưởng GDP của Việt Nam đã đạt đỉnh trong Q3/22 và 
sẽ chậm dần từ Q4/22 do cầu thế giới yếu và hiệu ứng mở cửa sau Covid-19 
nhạt dần. Theo đó, chúng tôi dự báo rằng GDP có thể tăng 5,6% (+/- 0,5 điểm) 
trong Q4/22, nâng mức tăng trưởng cả năm 2022 lên 7,9% (+/- 0,2 điểm %).  

Trong năm 2023, chúng tôi kỳ vọng GDP của Việt Nam sẽ tăng 6,7% svck, cao 
hơn một chút so với mục tiêu của Chính phủ là 6,5%. Trong đó, nông, lâm nghiệp 
và thủy sản ước tăng 2,9% svck, ngành công nghiệp và xây dựng tăng 7,1% 
svck và dịch vụ tăng 7,3% svck. 
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Đà tăng của lãi suất tiền gửi có thể chậm lại trong nửa đầu năm 2023 

Chúng tôi cho rằng lãi suất tiền gửi tiếp tục chịu áp lực tăng trong nửa đầu năm 
2023 do (1) hạn chế thanh khoản trong bối cảnh khủng hoảng niềm tin trên thị 
trường TPDN, (2) nhu cầu huy động vốn của các ngân hàng tăng mạnh để đảm 
bảo các chỉ tiêu an toàn vốn cũng như đáp ứng nhu cầu vay tăng cao của nền 
kinh tế, và (3) tăng trưởng tiền gửi đã chậm hơn nhiều so với tăng trưởng tín 
dụng kể từ đầu năm 2022, do đó các ngân hàng phải tăng lãi suất huy động để 
thu hút thêm tiền gửi.  

Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng lãi suất tiền gửi giảm nhẹ trong nửa cuối năm 2023 
nhờ (1) áp lực tỷ giá giảm cho phép NHNN bơm thanh khoản vào hệ thống và 
ổn định mặt bằng lãi suất, (2) lạm phát trong nước được kiểm soát và đáp ứng 
mục tiêu của Chính phủ là giữ lạm phát trung bình năm 2023 dưới 4,5%, (3) 
Chính phủ xem xét ban hành các chính sách hỗ trợ và củng cố niềm tin của nhà 
đầu tư vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp. 

Do đó, chúng tôi dự báo lãi suất huy động có thể tăng nhẹ 50 điểm cơ bản trong 
năm 2023, thấp hơn đáng kể so với mức tăng trên 200 điểm cơ bản trong năm 
2022. Chúng tôi nhận thấy lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của các NHTM có 
thể tăng lên mức 8,0-8,5%/năm (bình quân) vào cuối năm 2023.   

 

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam có thể được cải thiện trong năm 2023 

Năm 2022, NHNN gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng ba mục tiêu chính là 
kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và mặt bằng lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng. 
Trong 10T22, NHNN đã phải bán một lượng lớn dự trữ ngoại hối để ổn định tỷ 
giá (ước ~20% dự trữ ngoại hối). Điều này đã khiến dự trữ ngoại hối của Việt 
Nam giảm xuống dưới mức khuyến nghị của IMF (thấp hơn 3 tháng nhập khẩu). 

Trong năm 2023, chúng tôi kỳ vọng thặng dư thương mại đạt mức 12,0 tỷ USD, 
từ mức thặng dư thương mại dự kiến là 10,4 tỷ USD trong năm 2022. Chúng tôi 
cũng kỳ vọng tài khoản vãng lai chuyển sang thặng dư ở mức 0,4% GDP vào 
năm 2023 từ mức thâm hụt dự kiến là 1,3% GDP trong năm 2022. Do đó, chúng 
tôi kỳ vọng dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ phục hồi lên mức 3,0 tháng nhập 
khẩu và đạt 102 tỷ USD vào cuối năm 2023 từ mức hiện tại là 89 tỷ USD.  

Hình 70: Dự trữ ngoại hối và số tháng nhập khẩu của Việt Nam   Hình 71: Tài khoản vãng lai và dự trữ ngoại hối của Việt Nam 

 

  

 

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: NHNN, VNDIRECT RESEARCH 

 

Rủi ro chính cho dự báo của chúng tôi bao gồm: lạm phát cao hơn dự kiến, 
USD mạnh hơn dự kiến có thể gây thêm áp lực lên VND; các đối tác thương 
mại lớn của Việt Nam suy thoái nhiều hơn dự kiến; lộ trình Trung Quốc mở cửa 
chậm.  
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TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 2023: BỨC TRANH VỚI HAI GAM MÀU KHÁC 

BIỆT 

Trái phiếu doanh nghiệp: Lùi lại để tiến lên vững chắc hơn 

Quy định chặt chẽ hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và minh bạch 

Thị trường TPDN Việt Nam bùng nổ trong giai đoạn 2020-21, tuy nhiên những 
rủi ro đầu tư và pháp lý đã bộc lộ qua một số sai phạm xảy ra đầu năm 2022. 
Nghị định 65, có hiệu lực từ ngày 16/9, đặt ra các điều kiện và yêu cầu nghiêm 
ngặt hơn đối với việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.  

Theo đó, tổ chức phát hành được phép cơ cấu lại nợ song vẫn phải đảm đúng 
mục đích sử dụng theo phương án phát hành. Xếp hạng tín nhiệm được yêu 
cầu bắt buộc trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn tổng giá trị trái phiếu 
vượt quá một ngưỡng hoặc tỷ lệ trái phiếu/vốn chủ sở hữu vượt quá một tỷ lệ 
nhất định. Ngoài ra, quy định mới cũng nâng cao những tiêu chí công nhận nhà 
đầu tư chuyên nghiệp khi thời gian gần đây nhiều nhà đầu tư đã bị thiệt hại do 
thực hiện các khoản đầu tư TPDN có rủi ro cao và không có đánh giá cẩn thận. 
Vì vậy, thị trường TPDN trở nên trầm lắng vào năm 2022 với giá trị phát hành 
giảm khoảng 50% svck. 

Hình 72: Giá trị phát hành TPDN giảm 50% svck trong 10T/22   Hình 73: Tỷ lệ thâm nhập TPDN hiện tại của Việt Nam tương đối 
thấp 

 

  

 

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH    Dữ liệu vào cuối Q3/22. Nguồn: ADB Bond, VNDIRECT RESEARCH 

 

Áp lực đáo hạn trái phiếu riêng lẻ gia tăng vào năm 2023 

Với sự bùng nổ phát hành trái phiếu trong giai đoạn 2019 – 2021, tổng giá trị trái 
phiếu riêng lẻ đáo hạn năm 2023 vào khoảng 300.000 tỷ đồng, (+90% svck). 
Trong đó bất động sản và tài chính - ngân hàng lần lượt chiếm 30% và 40%. 
Trong bối cảnh chính sách tiền tệ thắt chặt, chi phí tài chính gia tăng và thắt chặt 
phát hành trái phiếu, một số tổ chức phát hành có ít cơ hội tiếp cận nguồn vốn 
nhằm tái cơ cấu tài chính và đáp ứng nghĩa vụ nợ ngắn hạn. Rủi ro về khả năng 
thanh toán tập trung ở một số lĩnh vực có tỷ lệ đòn bẩy cao và hay biến động 
theo chu kỳ như lĩnh vực bất động sản. 

Những lo ngại về năng lực thanh toán ngày càng tăng khi một số vụ bắt giữ liến 
quan đến các vi phạm phát hành và kinh doanh TPDN của một số nhà phát triển 
BĐS lớn như Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát. Niềm tin của nhà đầu tư cá 
nhân vào TPDN đã suy giảm xuống mức thấp đến mức nhiều người đã vội vàng 
bán trái phiếu của bất kỳ tổ chức phát hành nào bằng mọi giá để thu tiền về tiền 
mặt. Lưu ý rằng nhà đầu tư cá nhân chiếm khoảng 1/3 khối lượng giao dịch 
TPDN. Theo nghiên cứu thị trường của chúng tôi, hiện một số TPDN riêng lẻ 
được giao dịch với mức 4-5% thấp hơn mệnh giá, với mức lợi suất khoảng 10% 
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- 12%/năm, có nghĩa là người bán sẵn sàng chấp nhận với mức chiết khấu 14-
17%. 

Từ đó đến nay, các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều thông điệp nhằm xoa 
dịu tâm lý hoang mang của thị trường nhưng các giải pháp tháo gỡ khó khăn cụ 
thể vẫn chưa được triển khai. Tuy nhiên, thông tin có chút lạc quan là, theo báo 
cáo của Bộ Tài chính, nhiều DN đã chủ động mua lại trái phiếu trước hạn với 
tổng giá trị mua lại vào khoảng 152.000 tỷ đồng trong 10T/22, phần nào giảm 
bớt áp lực đáo hạn và tâm lý tiêu cực của thị trường. 

Hình 74: Ước tính giá trị đáo hạn TPDN riêng lẻ năm 2023 (tỷ đồng)   Hình 75: Cơ cấu kỳ hạn TPDN riêng lẻ theo ngành năm 2023 (%) 

 

  

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, HNX   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, HNX 

 

Tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho TPDN trở nên cấp thiết hơn bao 
giờ hết 

Chúng tôi cho rằng cần thêm thời gian để các thành viên tham gia thị trường 
(nhà phát hành, tổ chức bảo lãnh/tư vấn và nhà đầu tư) thích ứng với các quy 
định mới. Trong bối cảnh chi phí tài chính gia tăng, lực cầu nội địa yếu đi, thị 
trường BĐS trầm lắng, các DN đang có xu hướng hoãn, hoặc hủy kế hoạch mở 
rộng kinh doanh, dẫn đến giảm nhu cầu vốn. Vì vậy, chúng tôi cho rằng thị 
trường TPDN sẽ tương đối im lìm trong nửa đầu năm 2023.  

Khối lượng phát hành sẽ phục hồi đáng kể trong nửa cuối năm 2023 từ mức 
nền thấp của 2022, nhờ lợi nhuận của DN khởi sắc hơn, lãi suất ổn định và cơ 
chế thị trường tốt hơn. 

Hiện quy mô TPDN trên GDP của Việt Nam là 15%; và 13% đối với TPDN phát 
hành riêng lẻ, tương đối thấp so với các nước trong khu vực. Chính phủ đang 
đặt mục tiêu quy mô thị trường TPDN đạt 20% GDP vào năm 2025 và 30% vào 
năm 2030. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đưa ra một số biện pháp để tháo 
gỡ thế khó của TPDN, bao gồm: đẩy nhanh quy trình pháp lý để doanh nghiệp 
có quyền sử dụng đất, đề nghị NHNN giảm chi phí đi vay cho các công ty và 
tham gia tái cơ cấu các nghĩa vụ trả nợ, cải thiện niềm tin của nhà đầu tư, đảm 
bảo các tổ chức phát hành cung cấp thông tin chính xác và đảm bảo  thanh toán 
trái phiếu đúng hạn để củng cố niềm tin của nhà đầu tư. 

 

Lợi nhuận của các DN niêm yết sẽ tăng 14% svck trong năm 2023 

Lợi nhuận toàn thị trường tăng 21,4% svck trong 9T22, tuy nhiên, chúng tôi nhận 
nhiều thách thức nổi lên như: xuất khẩu yếu, biên lợi nhuận giảm, gánh nặng 
chi phí lãi vay gia tăng và lỗ tỷ giá. Do đó, chúng tôi kỳ vọng LN ròng thị trường 
sẽ chậm lại đáng kể trong Q4/22 và chỉ tăng 17% trong năm 2022.  
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Sang năm 2023, LN ròng toàn thị trường dự kiến sẽ tăng nhẹ 5% svck trong 
nửa đầu năm, sau đó cải thiện hơn trong nửa cuối năm 2023, đưa mức tăng 
trưởng cả năm lên 14%. Trong đó 

Ngành Hàng không sẽ có mức tăng trưởng LN ròng nổi bật nhờ sự phục hồi gần 
như hoàn toàn của các chuyến bay quốc tế. Ngành VLXD sẽ có mức tăng trưởng 
lợi nhuận đáng kể nhờ giá nguyên liệu đầu vào (than, quặng sắt) giảm. Mặt 
khác, ngành Dầu khí và Hóa chất có thể có tăng trưởng LN ròng giảm trong năm 
2023 từ mức nền cao trong năm 2022. 

Hình 76: Dự báo LN ròng của các nhóm ngành và toàn thị trường 
trong giai đoạn 2022-24 

 Hình 77: Tăng trưởng doanh thu và LN ròng theo quý svck (Q1/19–
Q4/23) 

 

 

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ đạt 1.300-1.350 điểm trong nửa cuối 2023 

Chúng tôi cho rằng năm 2023 cả nền kinh tế cũng như TTCK sẽ có hai nửa diễn 
biến tương đối khác nhau.  Trong những tháng đầu năm 2023, chúng tôi cho 
rằng nguyên nhân thị trường tăng phần lớn do định giá các tài sản đã quá hấp 
dẫn, song đà tăng sẽ khá mong manh và không ổn định trong bối cảnh thanh 
khoản thấp, áp lực lãi suất, tỷ giá và bài kiểm tra năng lực thanh toán cho TPDN 
đáo hạn vẫn còn đó.  

Tuy nhiên, chúng tôi tự tin hơn từ giữa 2023 và kỳ vọng đà tăng sẽ vững chãi nhờ 
các yếu tố:  

• Như đã đề cập ở trên, chúng tôi không kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 
trong năm 2023, thay vào đó sớm nhất rơi vào Q1/24. Chúng tôi cho 
rằng khi các NHTW trở nên “bớt diều hâu” sẽ kích hoạt một đợt định giá 
lại tài sản mới. TTCK, đặc biệt là các TTCK mới nổi, sẽ phản ánh câu 
chuyện giảm lãi suất từ cách đó 4-6 tháng 

• Chúng tôi nhận thấy tăng trưởng LN ròng toàn thị trường sẽ khởi sắc 
hơn trong nửa cuối 2023 nhờ: lãi suất giảm, đồng VND mạnh lên, giá 
nguyên vật liệu đầu vào giảm và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ tạo 
thêm động lực. Đà tăng trưởng LN ròng của các doanh nghiệp tích cực 
sẽ là tín hiệu tốt cho sự phục hồi của TTCK 

• Chúng tôi cho rằng tín hiệu đạt đỉnh của cả lạm phát toàn cầu lẫn lãi 
suất của Mỹ sẽ kích thích khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư nước ngoài tìm 
kiếm câu chuyện tăng trưởng cao từ những thị trường mới nổi. Ngoài 
ra, việc thất thế gần đây của các cổ phiếu công nghệ tại đã dẫn đến sự 
chuyển hướng đầu tư sang các hoạt động kinh doanh truyền thống, đây 
cũng là bản chất của TTCK Việt Nam, nơi ngân hàng, bất động sản, 
điện lực, tiêu dùng chiếm ưu thế về vốn hóa. 

Chúng tôi dự báo index sẽ quay trở lại mức 1.300 – 1.350 điểm, trên cơ sở lợi 
nhuận DN niêm yết tăng 14% và định giá P/E 12 – 12,5 lần. 

Ngành
Dự phóng tăng 

trưởng LNR năm 2022

Dự phóng tăng 

trưởng LNR năm 2023

Dự phóng tăng 

trưởng LNR năm 2024

Bảo hiểm -13,6% 66,4% 27,4%

Tiêu dùng 8,9% 28,0% 13,5%

VLXD -67,2% 23,5% 19,7%

Công nghệ 22,0% 20,5% 20,6%

Điện 28,3% 15,4% 31,7%

Cảng biển 36,1% 14,7% -3,5%

VN-Index 17,0% 14,0% 16,5%

BĐS Nhà ở -18,6% 12,0% 29,0%

BĐS KCN 112,9% 11,4% 6,5%

Ngân hàng 32,7% 9,8% 16,1%

Xây dựng 60,2% 7,6% 20,5%

Xuất khẩu 14,9% 4,7% 18,5%

Nông nghiệp 3,0% 2,9% 5,8%

Dầu khí 63,8% -7,9% 6,2%

Hóa chất 83,1% -27,2% -21,3%

Hàng không -103,3% 3495% 22,5%
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Tại ngày 22/11/2022, VN-index đang giao dịch ở mức 10 lần P/E trượt, thấp hơn 
43% từ đỉnh 2022 và thấp hơn 36% so với trung bình định giá 5 năm (15,6 lần 
P/E). Chúng tôi cho rằng Việt Nam vẫn khá hấp dẫn so với các thị trường khu 
vực trong tương quan tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2023-24.  

Rủi ro chủ yếu của thị trường vẫn là lạm phát không thể giảm xuống mức đủ để 
các NHTW nới lỏng. Ngược lại, thị trường sẽ khởi sắc hơn khi các chính sách 
tháo gỡ cho TPDN được thực thi quyết liệt, hay Việt Nam được nâng hạng sớm 
hơn dự kiến. 

Hình 78: P/E của VN-Index đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 
2012 (dữ liệu ngày 22/11/2022) 

  Hình 79: Trong số các nước trong khu vực, Việt Nam nổi bật lên nhờ 
định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng trong 2022-24 

 

  

 

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH      Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 

 
 

  

Tăng trưởng EPS 

giai đoạn 2023-

2024 (dự báo)

P/E hiện tại so 

với bình quân 5 

năm

P/B hiện tại so 

với bình quân 5 

năm

Hàn Quốc 27,1% 0,7x 0,9x

Ấn Độ 16,3% 0,8x 1,1x

Thỗ Nhĩ Kì 15,5% 0,8x 1,7x

Việt Nam 15,5% 0,6x 0,6x

Phillipines 13,5% 0,7x 0,9x

Trung Quốc 13,3% 0,9x 0,9x

MSCI Mới nổi 12,5% 0,7x 0,9x

Đài Loan 12,0% 0,7x 1,0x

MSCI Cận biên 11,0% 0,7x 0,9x

Ai Cập 9,8% 0,7x 0,8x

Nhật Bản 9,3% 0,9x 0,9x

Mỹ 8,2% 0,9x 1,1x

Thái Lan 7,1% 0,7x 0,9x

Indonesia 5,5% 0,5x 0,9x
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NGÂN HÀNG: CHÚNG TÔI THẤY “CƠ TRONG NGUY”  

▪ Trước bối cảnh thị trường BĐS tiếp tục trầm lắng trong năm 2023, các ngân 

hàng sẽ ưu tiên cân bằng chất lượng tài sản và tăng trưởng lợi nhuận. 

▪ Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng LN của ngành sẽ chậm lại và đạt 10-12% 

svck trong năm 2023-24 (từ mức 32% svck năm 2022). 

▪ Tuy vậy, rủi ro đã được phản ánh đáng kể vào định giá. Cổ phiếu ưa thích: 

VCB và ACB. 

Sóng gió vẫn tiếp diễn trong năm 2023 

Việc NHNN tăng mạnh 200 điểm cơ bản lãi suất điều hành sẽ tác động tiêu cực 
đến NIM của các ngân hàng khi chi phí vốn tăng và lãi suất cho vay khó có thể 
theo kịp. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản (BĐS) và trái phiếu doanh nghiệp 
(TPDN) tiếp tục khó khăn sẽ tác động xấu lên chất lượng tài sản cũng như tình 
hình thanh khoản của các ngân hàng. Ngoài ra, câu chuyện tăng vốn sẽ lại là 
một chủ đề đáng chú ý trong năm tới, đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh. 
Nhìn chung, tăng trưởng LN của ngành sẽ chậm lại và đạt 10-12% svck trong 
năm 2023-24 (từ mức 32% svck năm 2022) khi tăng trưởng tín dụng chậm lại, 
NIM thu hẹp và chi phí tín dụng tăng. 

Thận trọng hơn trong nửa đầu năm, lạc quan hơn vào nửa cuối năm 

Chúng tôi giữ lập trường thận trọng với triển vọng ngành ngân hàng trong nửa 
đầu năm 2023 do căng thẳng thanh khoản và rủi ro TPDN vẫn hiện hữu. Khoảng 
46 nghìn tỷ đồng TPDN đáo hạn trong 6T23 sẽ là một thử thách lớn cho hệ 
thống tài chính. Tuy vậy, sang nửa cuối năm, tình hình sẽ trở nên khả quan hơn 
khi rủi ro lãi suất và căng thẳng tỷ giá được dịu bớt; và vấn đề căng thẳng thanh 
khoản cũng được giải quyết phần nào nhờ Chính phủ đẩy mạnh các gói đầu tư 
công. Rủi ro giảm giá: (i) lãi suất tăng cao hơn dự kiến, (ii) nợ xấu tăng cao hơn 
dự kiến, (iii) khó khăn trên thị trường BĐS và TPDN tiếp tục kéo dài. 

Cổ phiếu ưa thích của chúng tôi: VCB và ACB 

"Khác nhau ở góc nhìn, người lạc quan sẽ nhìn bức tranh với những gam màu 
tươi sáng hơn". Hệ thống ngân hàng Việt Nam đã được cải thiện hơn nhiều so 
với trước đây, và ngân hàng vẫn được hưởng lợi nhiều nhất từ câu chuyện tăng 
trưởng kinh tế của Việt Nam trong dài hạn. Do đó, định giá ở mức thấp nhất lịch 
sử 1,0 lần P/B năm 2023 đang mở ra một cơ hội đầu tư hết sức hấp dẫn. Với 
bối cảnh hiện tại, chúng tôi ưu tiên các ngân hàng có khả năng phòng thủ trước 
những biến động (quản trị rủi ro tốt, cho vay BĐS hạn chế, có bộ đệm vốn vững 
chắc trong 3 năm tới). Cổ phiếu ưa thích của chúng tôi: VCB và ACB. 

Hình 80: Hầu hết cổ phiếu các ngân hàng đang giao dịch dưới giá trị sổ sách dự phóng 
2023 
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Thị trường tài chính Việt Nam đối mặt với nhiều biến động 

Căng thẳng trên thị trường TPDN và BĐS vẫn chưa dịu bớt 

Kể từ Q2/22, Chính phủ đã giám sát chặt chẽ thị trường TPDN. Nghị định 65 – 
nhằm thắt chặt hơn các quy định về phát hành TPDN – cuối cùng đã được ban 
hành. Chúng tôi hiểu rằng những chỉ thị này sẽ khuyến khích hơn việc phát hành 
ra công chúng, cải thiện chất lượng của các tổ chức phát hành và tính bền vững 
của thị trường non trẻ này trong dài hạn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường 
đã chứng kiến hàng loạt vụ điều tra, trong đó nhiều trường hợp phát hành sai 
mục đích/sai quy định đã được chứng minh và một số lãnh đạo cấp cao bị bắt 
giữ. Điều này đã làm mất lòng tin của nhà đầu tư đối với các tổ chức phát hành 
và dẫn đến sự “tẩy chay” trên thị trường TPDN. Hơn nữa, nó cũng tác động tiêu 
cực đến các ngân hàng có liên quan nhiều đến TPDN khi rủi ro tín dụng gia tăng 
và thu nhập từ phí giảm thông qua hoạt động bảo lãnh phát hành và phân phối 
trái phiếu. 

Mặc dù không có "quy định/văn bản chính thức" nào liên quan đến việc NHNN 
thắt chặt dòng tín dụng vào thị trường BĐS, nhưng việc cho vay BĐS đã chậm 
lại với mục đích kìm hãm đà tăng nóng của thị trường này kể từ năm 2022. 
Thêm vào đó, theo Thông tư 08/2020, tỷ lệ tối đa lấy vốn ngắn hạn cho vay trung 
và dài hạn sẽ giảm từ mức 37% xuống 34% từ ngày 1/10/2022 trở đi. Do cho 
vay BĐS thường là các khoản vay trung và dài hạn, các ngân hàng sẽ phải chú 
ý nhiều hơn đến việc quản lý rủi ro thanh khoản và sẽ không để dư nợ cho vay 
BĐS tăng lên quá mạnh trong danh mục tín dụng của mình. 

Khi các cuộc kiểm tra và đánh giá rủi ro đối với mỗi ngân hàng sẽ được thực 
hiện gắt gao hơn, các ngân hàng có danh mục cho vay bất động sản sẽ khó 
thúc đẩy tăng trưởng cho vay trong năm 2023-2024. 

Hình 81: Tỷ trọng cho vay BĐS trong cơ cấu cho vay các ngân hàng 

Số liệu cuối Q2/22 

 Hình 82: Tỷ trọng TPDN trong cơ cấu tín dụng của các ngân hàng 

 

 

 
   Nguồn: NHTM, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: NHTM, VNDIRECT RESEARCH 

 

Căng thẳng thanh khoản hệ thống kể từ Q3/22 

Để kiềm chế áp lực lạm phát, NHNN đã thắt chặt cung tiền từ đầu năm 2022, 
đồng thời hạn chế tăng trưởng tín dụng được giao cho các ngân hàng thương 
mại. Cung tiền M2 chỉ tăng 7,4% svck trong 9T22, thấp nhất trong 10 năm qua. 
Theo đó, tăng trưởng huy động của hệ thống tăng thấp hơn đáng kể so với tăng 
trưởng tín dụng, nới rộng khoảng cách huy động-tín dụng kể từ đầu năm 2022. 
Do đó, nhu cầu huy động vốn tăng mạnh khi NHNN nâng hạn mức tăng trưởng 
tín dụng cho một số ngân hàng thương mại kể từ tháng 9/2022, kéo theo mặt 
bằng lãi suất huy động tăng nhanh. 
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Hình 83: Tăng trưởng tín dụng svck (%)  Hình 84:  Khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng cung 
tiền ngày một nới rộng, gây áp lực lên thanh khoản 

 

 

 
   Nguồn: NHNN, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: NHNN, VNDIRECT RESEARCH 

 

Vào cuối tháng 9 vừa qua, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã bị bắt do sai 
phạm trong phát hành TPDN. Điều này cho thấy những nỗ lực của các cơ quan 
quản lý Nhà nước trong việc nâng cao tính minh bạch trên thị trường này. Tuy 
nhiên, sự kiện này cũng đã ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động của Ngân Hàng 
Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB), ngân hàng lớn thứ 5 tại Việt Nam về quy 
mô tổng tài sản, do mối liên hệ gần gũi giữa ban lãnh đạo của 2 doanh nghiệp. 
SCB đã chứng kiến hiện tượng khách hàng đổ xô rút tiền trong tuần đầu tháng 
10/2022. Sự kiện nói trên đã gây áp lực lên thanh khoản hệ thống do các ngân 
hàng thương mại chuyển sang trạng thái phòng thủ nhiều hơn... 

Vậy ngân hàng nào sẽ có nhiều dư địa để vượt qua khó khăn này? 

Để có cái nhìn tổng quan hơn về năng lực thanh khoản của từng ngân hàng tại 
thời điểm hiện tại, chúng tôi dựa trên một vài tiêu chí về thanh khoản “L - liquidity” 
trong mô hình CAMELS. Khi áp lực thanh toán ngắn hạn gia tăng đột biến, rủi 
ro thanh khoản sẽ được giảm thiểu nếu như ngân hàng đó có: 

1. Tỷ lệ Tài sản thanh khoản/Huy động khách hàng (Liquid asset/Customer 
deposits): càng cao có nghĩa rằng ngân hàng đó sẽ có khả năng dễ dàng 
chuyển đổi thành tiền mặt, đủ đáp ứng nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn.  

2. Tỷ lệ Cho vay khách hàng/Huy động khách hàng (Gross LDR): tỷ lệ đo lường 
mức độ dồi dào của thanh khoản, nếu tỷ lệ này càng cao thì ngân hàng đã 
tối ưu nguồn huy động vốn của mình. Vì vậy, chỉ số này càng thấp càng tốt. 

3. Tỷ lệ Tài sản thanh khoản/Tổng tài sản (Liquid asset/Total asset): tương tự 
như tiêu chí số 1, tỷ lệ này càng cao cho phép ngân hàng đó nhanh chóng 
đáp ứng đủ nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn. 

4. Tỷ lệ Cho vay ngắn hạn/Dư nợ cho vay (Short-term loans/Net loans): tỷ lệ 
này càng cao càng tốt. 

5. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn/Tổng huy động khách hàng (CASA - Demand 
deposit/Customer deposits): tỷ lệ này càng cao thì ngân hàng đó ít chịu áp 
lực huy động vốn dài hạn để đáp ứng nhu cầu cho vay. 

6. Tỷ lệ Huy động tiền gửi từ tổ chức/Tổng huy động khách hàng (Non-
individuals/Customer deposits): từ góc độ thị trường, chúng tôi quan sát tỷ 
lệ tiền gửi của khách hàng tổ chức càng cao thì nguồn vốn huy động của 
ngân hàng càng ổn định. Vì vậy tỷ lệ này càng cao thì khả năng đáp ứng 
thanh toán của ngân hàng càng tốt.  
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Chúng tôi đưa ra bảng so sánh đánh giá khả năng đáp ứng rủi ro thanh khoản 
của 17 ngân hàng niêm yết dựa theo những tiêu chí trên. Để giảm bớt ảnh 
hưởng của yếu tố thời điểm, chúng tôi lấy trung bình số liệu trên BCTC của các 
ngân hàng tại thời điểm cuối năm 2021 và cuối Q3/22. Lưu ý rằng, các mức 
xếp hạng thấp không có nghĩa là ngân hàng đó có rủi ro về thanh khoản. 

Hình 85: Bảng so sánh tương quan về các tiêu chí đánh giá khả năng đáp ứng thanh khoản của một số ngân hàng niêm yết 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Tăng trưởng tín dụng sẽ chậm lại và đạt 11-12% trong năm 2023 

Tín dụng hệ thống đã tăng 16,5% svck và 11,5% so với đầu năm tính đến hết 
tháng 10/2022, cao hơn mức tăng trưởng trong cùng kỳ năm ngoái (+8,8% so 
với đầu năm). Tuy nhiên, tín dụng chỉ tăng thêm khoảng 2% từ cuối tháng 6 đến 
cuối tháng 10 (6T22 tăng 9,44% so với đầu năm) - chậm lại một cách rõ rệt khi 
kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô vẫn đang là ưu tiên hàng đầu của 
Chính phủ trong thời gian còn lại của năm 2022. 

Hình 86: Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống (%) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Tăng trưởng tín dụng sẽ chậm lại và đạt 11-12% trong năm 2023, do… 

• Thứ nhất là do thị trường BĐS kém khả quan, tăng trưởng xuất khẩu chậm 
lại, và lãi suất tăng. Đối với BĐS, các chủ đầu tư sẽ gặp khó khăn trong việc 
huy động thêm nguồn vốn khi thị trường TPDN vẫn còn trầm lắng và lãi suất 
tăng cao sẽ ảnh hưởng lên nhu cầu vay mua nhà. Xuất khẩu, một trong 
những trụ cột tăng trưởng chính của Việt Nam, sẽ tăng trưởng chậm lại 9-
10% trong năm 2023 (từ mức 14% trong năm 2022). Hơn nữa, các doanh 
nghiệp sẽ tạm thời ngưng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của họ 
trong bối cảnh lãi suất tăng cao và nhu cầu tiêu dùng suy yếu. 

STT Tiêu chí ABB ACB BID CTG EIB HDB LPB MBB MSB OCB SHB STB TCB TPB VCB VIB VPB

1 Liquid asset/Total deposits

2 Gross LDR

3 Liquid asset/Total asset

4 Short-term loans/Net loans

5 Demand deposit/Customer deposits

6 Non-Individuals/Customer deposits

Lưu ý: thang điểm chấm theo từng thành phần, không chấm điểm tổng thể

Chú thích về xếp hạng màu đối với từng thành phần

<---- Xếp thứ hạng tốt hơn Xếp thứ hạng thấp hơn ---->

file:///C:/Users/Andre/Downloads/www.vndirect.com.vn


 
 

 

 

 

VNDIRECT RESEARCH 

www.vndirect.com.vn  39 

• Thứ hai, lạm phát dự kiến vẫn sẽ ở mức cao. Mặc dù lạm phát toàn cầu đã 
có dấu hiệu đạt đỉnh, chúng tôi nhận thấy lạm phát tại Việt Nam vẫn có thể 
duy trì mức cao do (1) mức tăng tiền lương 20,8%, có hiệu lực từ tháng 
7/2023 và (2) sự tăng giá ở các dịch vụ như y tế, vận tải công cộng… 

• Thứ ba, căng thẳng thanh khoản cũng là một nguyên nhân làm chậm lại đà 
tăng trưởng tín dụng. Vào cuối Q3/22, các NHTM đều ghi nhận chỉ số LDR 
tăng mạnh, một số ngân hàng đã gần chạm ngưỡng quy định (85%). 

Hình 87: Tỷ lệ LDR của các ngân hàng (dựa trên Thông tư 22) 

 
   Nguồn: NHTM, VNDIRECT RESEARCH 

 

Ngân hàng nào sẽ được ưu tiên trong đợt cấp hạn mức tín dụng mới 2023? 

Trước bối cảnh hiện nay, NHNN sẽ ưu tiên các NHTM có cơ cấu tín dụng lành 
mạnh (tỷ trọng cho vay các phân khúc rủi ro như bất động sản và trái phiếu 
doanh nghiệp thấp và/hoặc tỷ trọng cho vay bán lẻ cao), tham gia cơ cấu lại các 
tổ chức tài chính yếu kém, chất lượng tài sản lành mạnh, tỷ lệ an toàn vốn cao 
và quản trị rủi ro tốt. Dựa trên những yếu tố này, chúng tôi đưa ra dự báo tăng 
trưởng tín dụng của các ngân hàng như dưới đây. VPB, MBB, HDB và VCB là 
4 ngân hàng tham gia vào việc cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém, vì vậy các 
ngân hàng này sẽ được nhận hạn mức tín dụng cao hơn so với các ngân hàng 
khác, theo đó cải thiện thị phần tín dụng trong năm 2023.  

Hình 88: Dự phóng tăng trưởng tín dụng của mỗi ngân hàng 

Giá sử tăng trưởng tín dụng năm 2022 tương đương với hạn mức tín 
dụng mà mỗi ngân hàng nhận được 

 Hình 89: Thị phần tín dụng tăng/giảm tại mỗi ngân hàng trong 
coverage của chúng tôi trong năm 2023 

 

 

 

   Nguồn: NHTM, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 
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NIM thu hẹp do lãi suất huy động tăng mạnh 

Áp lực lên chi phí vốn đang tăng cao do lãi suất huy động tăng 

Chúng tôi tin rằng NHNN sẽ tiếp tục chính sách tiền tệ thắt chặt trong giai đoạn 
2023-24 trong bối cảnh kinh tế vĩ mô vẫn nhiều biến động: (1) thị trường BĐS 
và TPDN đang gặp nhiều khó khăn, (2) chính sách “diều hâu” của FED gây áp 
lực lên tỷ giá và lãi suất, và (3) lạm phát. 

Ngành ngân hàng sẽ phải đối mặt với chi phí vốn tăng do thanh khoản căng 
thẳng và chính sách tiền tệ thắt chặt. Lãi suất liên ngân hàng đã tăng mạnh trong 
những tháng gần đây do (1) NHNN hút tiền đồng từ hệ thống để cân đối tỷ giá, 
(2) doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước hạn, và (3) sự kiện xoay quanh SCB. 
Tuy lãi suất liên ngân hàng đã hạ nhiệt, chúng tôi dự báo lãi suất liên ngân hàng 
sẽ tiếp tục ở quanh vùng 5-6% cho kỳ hạn qua đêm trong những tháng sắp tới. 

Liên quan đến lãi suất huy động, sau khi NHNN tăng lãi suất điều hành 200 điểm 
cơ bản, các ngân hàng thương mại đã nhanh chóng nâng mạnh lãi suất huy 
động ở mọi kỳ hạn. Lãi suất tiền gửi 12 tháng ở các ngân hàng quốc doanh và 
các ngân hàng tư nhân đã lần lượt tăng khoảng 190 và 275 điểm cơ bản so với 
đầu năm, và hiện cao hơn mức trước COVID lần lượt là 60 và 110 điểm cơ bản. 

Sang 2023, với việc áp lực huy động vốn đang tăng cao, chúng tôi cho rằng chi 
phí vốn của ngành ngân hàng sẽ tăng mạnh trong năm tới, gây ảnh hưởng lên 
NIM. Chúng tôi cho rằng lợi suất tài sản (asset yield) khó có thể tăng đủ mạnh 
để bù đắp do lãi suất cho vay khó tăng mạnh khi chính phủ đang kêu gọi giảm 
lãi suất để chia sẻ gánh nặng cùng khách hàng. 

Hình 90: Lãi suất liên ngân hàng đã mạnh – phản ánh căng thẳng 
thanh khoản (đơn vị: %) 

 Hình 91: Lãi suất huy động đã tăng mạnh sau khi NHNN nâng lãi suất 
điều hành 200 điểm cơ bản (đơn vị: %) 

 

 

 
   Nguồn: NHTM, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: NHTM, VNDIRECT RESEARCH 

 

Diễn biến NIM không đồng đều giữa các ngân hàng trong 9T22 

Trong coverage của chúng tôi, LPB, HDB, và MBB đã cải thiện NIM mạnh mẽ, 
khoảng 60-70 điểm cơ bản trong 9T22 svck. Tăng trưởng tín dụng vượt trội so 
với tăng trưởng tiền gửi ở MBB và HDB đã giúp 2 ngân hàng này cải thiện NIM. 
Riêng HDB, sự phục hồi mạnh mẽ của HD Saison cũng đóng góp vào việc NIM 
được mở rộng. Đối với LPB, việc NIM được cải thiện đến từ chi phí vốn giảm 
mạnh do ngân hàng đã giảm được tỷ trọng giấy tờ có giá với lãi suất cao trong 
cơ cấu huy động. 

NIM của CTG, TCB, TPB, và VPB suy giảm nhiều nhất svck trong 9T22. Đối với 
CTG, NIM giảm chủ yếu đến từ việc ngân hàng đã tiếp tục các gói hỗ trợ lãi suất 
cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID trong 6T22. Với TCB và TPB, tỷ trọng 
TPDN bị giảm trong bối cảnh thị trường TPDN chịu sự quản lý chặt chẽ đã ảnh 
hưởng xấu đến NIM, do TPDN thường có lãi suất cao hơn các khoản cho vay 
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thông thường. Với VPB, chúng tôi cho rằng tăng trưởng tín dụng yếu ở FE Credit 
đã làm giảm lợi suất sinh lời và NIM hợp nhất. 

VIB, VCB, và ACB tăng nhẹ NIM 9T22 svck lần lượt ở mức 24/16/11 điểm cơ 
bản. VIB và ACB đã duy trì được NIM ổn định nhờ tỷ trọng bán lẻ cao. Với nhóm 
khách hàng này, ngân hàng thường có thể dễ dàng điều chỉnh lãi suất đầu ra 
hơn khi lãi suất đầu vào tăng. Với VCB, chúng tôi cho rằng NIM được giữ ở mức 
ổn định nhờ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và tỷ lệ CASA duy trì ở mức cao. 

Hình 92: Diễn biến NIM trong 9T22 (svck) không đồng đều giữa các 
ngân hàng (đơn vị: điểm cơ bản) 

 Hình 93: Tăng trưởng tín dụng svck trừ tăng trưởng tiền gửi  

 

 

 
   Nguồn: NHTM, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: NHTM, VNDIRECT RESEARCH 

 

Ngân hàng nào có khả năng chống chọi tốt nhất với áp lực NIM thu hẹp? 

Chúng tôi cho rằng những ngân hàng có tỷ trọng cho vay bán lẻ và tỷ lệ CASA 
cao sẽ có khả năng chống chọi với việc NIM bị thu hẹp. Hiện VIB và ACB là hai 
ngân hàng có tỷ trọng bán lẻ cao nhất trong coverage của chúng tôi lần lượt ở 
mức 87% và 64%. CTG, VPB, TPB, và MBB cũng là những cái tên đáng chú ý 
khi đã thành công trong việc nâng tỷ trọng bán lẻ trong năm nay. 

Trên phương diện CASA, TCB, MBB và VCB là những ngân hàng có tỷ lệ CASA 
tốt nhất hệ thống. VCB đặc biệt gây ấn tượng khi đã là một trong số ít ngân hàng 
cải thiện được tỷ lệ CASA từ đầu năm, với động lực chính đến từ chính sách 
“zero-fee” ngân hàng đã triển khai từ đầu năm nay. 

Hình 94: VIB và ACB có tỷ trọng cho vay bán lẻ cao nhất trong 
coverage của chúng tôi (dựa theo % cho vay khách hàng) 

 Hình 95: TCB, MBB, và VCB tiếp tục dẫn đầu trên phương diện CASA 

 

 

 
   Nguồn: NHTM, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: NHTM, VNDIRECT RESEARCH 

 

 

Asset yield CoF NIM

EIB 53 -64 113

MSB 64 -2 84

LPB 3 -62 72

HDB 52 -10 57

MBB 42 -16 57

VIB 28 4 24

VCB 14 -3 16

ACB -23 -33 11

STB -21 -16 10

BID -32 -21 -12

CTG -5 14 -18

TCB 0 19 -20

TPB -47 -6 -39

VPB -96 -22 -63
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Ưu tiên chất lượng tài sản hơn tăng trưởng lợi nhuận 

Trích lập dự phòng của các ngân hàng đã tăng 32,9% svck nhưng giảm 1,1% 
sv quý trước chủ yếu do khoản trích lập của STB cho trái phiếu VAMC và của 
FE Credit để chuẩn bị cho khả năng nợ xấu tăng cao. Tuy nhiên, tỷ lệ dự phòng 
trên cho vay của 15 ngân hàng niêm yết đã giảm về mức trước dịch. 

Hình 96: Tỷ lệ trích lập dự phòng / lợi nhuận từ HĐKD trước trích lập 
của các ngân hàng 

Hầu hết số 9T22 thấp hơn svck 

 Hình 97: Chi phí tín dụng đã quay trở lại mức trước dịch 

 

 

 

   Nguồn: NHTM, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: NHTM, VNDIRECT RESEARCH 

 

Chất lượng tài sản của ngân hàng đã bị ảnh hưởng bởi việc Thông tư 14/2021 
hết hạn vào cuối tháng 6/2022. Tỷ lệ nợ xấu trung bình của ngành tăng lên mức 
1,44% vào cuối Q3/22 từ 1,34% vào cuối Q2/22 và 1,28% cuối năm 2021. Tỷ lệ 
bao phủ nợ xấu (LLR) trung bình của ngành đã tăng lên mức 168,7% vào cuối 
Q3/22, thấp hơn so với mức 172,6% vào cuối Q2/22 nhưng vẫn cao hơn mức 
159,6% vào cuối năm 2021. 

Hình 98: Tỷ lệ nợ xấu của ngành ngân hàng đã tăng trong Q3/22  Hình 99: … trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm ở hầu hết ngân hàng 

 

 

 

   Nguồn: NHTM, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: NHTM, VNDIRECT RESEARCH 

 

Sang năm 2023, bên cạnh vấn đề “căng thẳng thanh khoản” trong hệ thống ngân 
hàng mà chúng tôi đã đề cập, chúng tôi cũng nhận thấy một vấn đề nghiêm 
trọng khác liên quan đến việc các doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang gặp khó 
khăn về thanh khoản, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ. Các DN Việt Nam đang 
phải đối mặt với chi phí lãi vay tăng cao (do USD tăng giá và lãi suất tiền đồng 
tăng cao), và việc này sẽ gây ảnh hưởng xấu lên lợi nhuận và khả năng trả nợ 
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của các DN. Ở mặt khác, việc tiếp cận vốn của các DN đang gặp nhiều khó 
khăn, khi kênh tín dụng của ngân hàng vẫn bị hạn chế trong khi thị trường TPDN 
gần như đã đóng băng. Những khó khăn trong việc tiếp cận vốn của DN và khả 
năng trả nợ suy giảm sẽ đe dọa đến chất lượng tài sản của ngân hàng trong 
năm 2023. 

Nhìn chung, áp lực tăng trích lập dự phòng sẽ quay trở lại và dẫn tới việc chi 
phí dự phòng có thể tăng trong 2023-24. Chúng tôi tin rằng những ngân hàng 
với chất lượng tài sản ổn định và LLR ở mức cao sẽ ở một vị thế tốt để đương 
đầu với rủi ro đến từ nợ xấu tăng cao. 

 

Tăng vốn là nhu cầu cấp thiết của ngành ngân hàng trên con đường hướng 

tới BASEL III 

Các ngân hàng Việt Nam đã và đang cố gắng để cải thiện tỷ lệ an toàn vốn 
(CAR). Hệ số CAR đã ghi nhận cải thiện tốt trong những năm gần đây, khi các 
ngân hàng đang từng bước tiến tới những tiêu chuẩn của Basel III và xây dựng 
một bộ đệm vốn vững chắc cho việc tăng trưởng tín dụng trong tương lai. 

Hiện có hơn 20 ngân hàng đã áp dụng tiêu chuẩn Basel II, trong đó, 6 ngân 
hàng đã hoàn thành cả 3 trụ cột. Một số ít ngân hàng đã bắt đầu chuyển sang 
đáp ứng những tiêu chuẩn của Basel III. Những động thái này sẽ giúp các ngân 
hàng quản trị rủi ro và vốn hiệu quả hơn. 

Nhìn lại, bộ đệm vốn của ngành ngân hàng Việt Nam vẫn tương đối mỏng so 
với tiêu chuẩn quốc tế. Tỷ lệ CAR trung bình của Việt Nam hiện thấp hơn tương 
đối nhiều so với ngân hàng trong khu vực. Thêm vào đó, tỷ lệ CAR của các ngân 
hàng quốc doanh này chỉ cao hơn mức tối thiểu một chút và thấp hơn so với 
các ngân hàng tư nhân. Nhìn chung, chúng tôi tin rằng các ngân hàng sẽ tiếp 
tục chia cổ tức bằng cổ phiếu thay vì cổ tức bằng tiền trong giai đoạn 2023-24, 
do nhu cầu tăng vốn là hết sức cấp thiết, đặc biệt là các ngân hàng quốc doanh. 

Hình 100: So sánh ngân hàng Việt Nam với các ngân hàng trong khu 
vực trên một số chỉ số chính (số trung bình, đơn vị: %) 

Hệ số CAR của ngân hàng Việt Nam kém hơn các ngân hàng trong khu vực 
tương đối nhiều 

 Hình 101: Nhìn chung tỷ lệ CAR của các ngân hàng Việt Nam đã 
được cải thiện trong thời gian gần đây, ngoại trừ các ngân hàng 
quốc doanh. Tuy nhiên, nhu cầu tăng vốn vẫn hết sức cấp thiết. 

 

 

 
   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: NHTM, VNDIRECT RESEARCH 

 

Chúng tôi ưa thích VCB và ACB 

Chúng tôi giữ lập trường thận trọng đối với triển vọng của ngành ngân hàng 
trong nửa đầu năm 2023 do căng thẳng thanh khoản và rủi ro TPDN vẫn hiện 
hữu. Khoảng 46.000 tỷ đồng TPDN đáo hạn vào nửa đầu năm 2023 sẽ là một 
phép thử lớn cho hệ thống tài chính. Trong nửa sau năm 2023, chúng tôi kỳ 
vọng kết quả kinh doanh của ngành ngân hàng sẽ ổn định hơn khi áp lực lãi 
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suất và tỷ giá bắt đầu giảm bớt, cùng lúc với việc thanh khoản được cải thiện 
nhờ nhà nước đẩy mạnh các gói đầu tư công. 

“Khác nhau ở góc nhìn, người lạc quan sẽ nhìn bức tranh với những mảng màu 
tươi sáng hơn". Sức khỏe các ngân hàng Việt Nam đã được cải thiện hơn nhiều 
so với trước đây, và ngân hàng vẫn được hưởng lợi nhiều nhất từ câu chuyện 
tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong dài hạn. Do đó, định giá của ngành ở 
mức thấp lịch sử là 1,0 lần P/B năm 2023 (tương đương với trung bình 3 năm 
trừ 2 độ lệch chuẩn) đang tạo ra một cơ hội đầu tư dài hạn hết sức hấp dẫn. 

Hình 102: P/B hiện tại đã giảm về mức -2 độ lệch chuẩn; và P/B năm 
2023 chỉ ở mức 1,0 lần 

 Hình 103: Hầu hết cổ phiếu các ngân hàng đang giao dịch ở mức 
dưới giá trị sổ sách dự phóng năm 2023 

 

 

 

   Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT RESEARCH 

 

Trong giai đoạn biến động này, chúng tôi ưu tiên những ngân hàng (1) sở hữu 
danh mục cho vay ít rủi ro (tỷ trọng cho vay bất động sản và TPDN thấp), (2) 
tham gia hỗ trợ các ngân hàng yếu kém, (3) CAR cao, và (4) quản trị thanh 
khoản tốt, sẽ nhận được hạn mức tín dụng cao hơn. Bên cạnh đó, ngân hàng 
có (1) tỷ lệ CASA cao, (2) tỷ trọng cho vay bán lẻ cao, và (3) tỷ lệ huy động ngắn 
hạn trên cho vay dài hạn thấp sẽ có khả năng giảm thiểu rủi ro NIM giảm. Sau 
cùng, chất lượng tài sản ổn định và LLR dồi dào sẽ là chìa khóa giúp các ngân 
hàng ứng phó với kịch bản nợ xấu có thể tăng mạnh trong thời gian tới. Dựa 
trên các chỉ tiêu vừa nêu, cổ phiếu chúng tôi lựa chọn là VCB và ACB. 

Hình 104: So sánh các doanh nghiệp cùng ngành ngân hàng (dữ liệu ngày 22/11/2022) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Ngân hàng

Mã 

Bloomberg

Giá đóng 

cửa

Giá 

mục 

tiêu

Khuyến 

nghị Vốn hóa

Tăng 

trưởng 

kép EPS 

3 năm

Nội tệ Nội tệ Tỷ USD Hiện tại 2022 2023 Trượt 12T 2022 2023 % 2022 2023 2022 2023

Vietcombank VCB VN 73.500    84.600 Khả quan 14,0      2,7      2,6     2,2     13,2       12,5   12,4   13,4% 20,5% 19,3% 1,6% 1,6%

VPBank VPB VN 15.500    26.300 Khả quan 4,2         1,1      1,2     1,0     5,2          4,7     5,7     9,4% 23,4% 18,7% 3,5% 2,9%

Techcombank TCB VN 21.850    44.000 Khả quan 3,1         0,7      0,7     0,6     3,6          3,6     3,2     13,8% 21,8% 20,0% 3,6% 3,5%

Vietinbank CTG VN 23.900    34.400 Khả quan 4,6         1,1      1,1     1,0     7,4          9,6     8,4     15,2% 16,5% 16,8% 1,0% 1,1%

NH TMCP Quân đội MBB VN 15.800    30.600 Khả quan 2,9         1,0      1,1     0,8     4,1          4,6     4,3     16,5% 25,6% 23,1% 2,7% 2,6%

NH TMCP Á Châu ACB VN 20.350    30.000 Khả quan 2,8         1,2      1,3     1,0     5,2          5,2     5,2     10,2% 26,0% 22,5% 2,4% 2,4%

NH TMCP Quốc tế Việt 

Nam VIB VN 18.200    28.000 Khả quan 1,5         1,3      1,1     1,0     4,6          4,6     4,6     14,4% 28,4% 24,8% 2,4% 2,4%

HDBank HDB VN 14.650    23.000 Khả quan 1,5         1,0      1,1     0,9     4,9          4,9     4,8     17,0% 24,3% 22,8% 2,1% 2,2%

NH TMCP Tiên Phong TPB VN 20.650    31.000 Khả quan 1,3         1,1      1,1     0,9     5,4          5,8     4,7     22,3% 20,5% 20,7% 1,9% 2,1%

NH TMCP Bưu điện Liên 

Việt LPB VN 9.960      15.800 Khả quan 0,7         0,7      0,9     0,7     3,3          4,2     5,0     6,7% 22,3% 17,5% 1,5% 1,3%

Trung bình 3,7        1,2     1,2    1,0    5,7         6,0    5,8    13,9% 22,9% 20,6% 2,3% 2,2%

Trung vị 2,9        1,1     1,1    1,0    5,2         4,9    5,0    13,9% 22,9% 20,6% 2,3% 2,2%

P/B (x) P/E (x) ROE ROA
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Hình 105: Ý tưởng đầu tư 

STT Mã CK Giá mục tiêu 1 
năm (đ/cp) 

Khuyến 
nghị 

Luận điểm đầu tư 

1  

VCB 

 

84.600 Khả quan 

VCB đang sở hữu chất lượng tài sàn tốt và nguồn thu nhập hoạt động đa dạng.  

(1) Ngân hàng có tỷ lệ CASA và thị phần tài trợ thương mại/ngoại hối hàng đầu.  

(2) Với vị thế là một ngân hàng quốc doanh, VCB sẽ được hưởng lợi từ việc đầu tư công đẩy 
mạnh trong năm sau. 

(3) Phát hành riêng lẻ năm sau nếu thành công sẽ là một động lực tăng giá lớn. 

 

2 
 

ACB 

30.000 Khả quan 

ACB sở hữu một mô hình hoạt động kinh doanh ít rủi ro. Được biết đến là một trong những 
thương hiệu bán lẻ hàng đầu, ACB sẽ có nhiều lợi thế trong cuộc đua bán lẻ ở Việt Nam. 

(1) ACB không đầu tư vào TPDN – thị trường đang gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn này. 

(2) Chất lượng tài sản tốt là một điểm cộng trong bối cảnh nợ xấu có thể tăng cao. 

(3) Thanh khoản của ACB chưa thực sự tối ưu. Tỷ lệ LDR cao có thể sẽ tạo nên hạn chế lên 
tăng trưởng cho vay trong 2023-24. 

 

3 

 

MBB 

 

30.600 Khả quan 

MBB đã xây dựng thành công một hệ sinh thái các dịch vụ ngân hàng và tài chính toàn diện. 
Việc này sẽ giúp ngân hàng tối ưu hóa tiềm năng tăng trưởng của mình. 

(1) Lợi thế về chi phí vốn do ngân hàng có tỷ lệ CASA tốt thứ 2 hệ thống. 

(2) Thị phần cho vay top đầu ở mảng sản xuất điện/năng lượng tái tạo. 

(3) Tỷ trọng TPDN/bất động sản tương đối cao sẽ tạo nên rủi ro về chất lượng tài sản. 

4 HDB 23.000 Khả quan 

HDB tiếp tục chiến lược bán lẻ ở các vùng nông thôn – là khu vực hết sức tiềm năng với tỷ lệ 
thâm nhập các dịch vụ tài chính ở mức thấp nhưng nhu cầu vay vốn cao. 

(1) Chúng tôi kỳ vọng HDB sẽ nhận được hạn mức tín dụng cao trong năm sau nhờ tỷ trọng 
TPDN thấp, CAR ở mức cao, và đặc biệt là ngân hàng sẽ được ưu tiên khi tham gia vào chương 
trình tái cơ cấu một số ngân hàng yếu kém. 

(2) Thanh khoản được quản lý tốt, cụ thể tỷ lệ LDR và tỷ lệ huy động ngắn hạn / cho vay trung 
dài hạn ở mức thấp.  

(3) Chất lượng tài sản có thể bị ảnh hưởng trong năm 2023 do HDB đang tham gia vào thị trường 
cho vay tiêu dùng – một thị trường sẽ gặp khó khi kinh tế suy thoái. 

 

5 CTG 34.400 Khả quan 

Chúng tôi ưa thích vị thế của CTG là một ngân hàng quốc doanh và việc ngân hàng đang cải 
thiện tốt các yếu tố cơ bản như cơ cấu cho vay (tỷ trọng cho vay Bán lẻ & SME cao hơn), thu 
nhập ngoài lãi (HĐKD ngoại hối, banca) và huy động vốn (CASA)  

(1) So với các ngân hàng khác, tỷ trọng cho vay bán lẻ của CTG tương đối thấp, đồng nghĩa với 
việc dư địa để cải thiện lớn. 

(2) Với vị thế là một ngân hàng quốc doanh, CTG sẽ được hưởng lợi từ việc đầu tư công đẩy 
mạnh trong năm sau. 

(3) CTG đang giao dịch ở mức định giá thấp hơn tương đối nhiều so với các ngân hành quốc 
doanh khác (VCB, BID). Do đó, chúng tôi tin cổ phiếu có nhiều tiềm năng được đánh giá lại  

6 VPB 26.300 Khả quan 

VPB là một trong những ngân hàng có bộ đệm vốn dày nhất hệ thống. Lợi thế này sẽ giúp ngân 
hàng có thể tăng trưởng tín dụng cao hơn mức trung bình của hệ thống. 

(1) Phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài sẽ là một động lực tăng giá quan 
trọng.  

(2) VPB đang đẩy mạnh đầu tư vào các mảng kinh doanh và sản phẩm mới, ví dụ như VPBank 
Securities (chứng khoản) và OPES (bảo hiểm phi nhân thọ). Những mảng kinh doanh mới này 
nếu thành công sẽ đem lại rất nhiều cơ hội tăng trưởng dài hạn cho VPB và giúp ngân hàng đa 
dạng hóa nguồn thu của mình. 

(3) Doanh nghiệp đầu ngành trong mảng cho vay tiêu dùng với thương hiệu FE Credit. Tuy nhiên, 
hồi phục sau dịch của mảng này hiện tương đối yếu. 

(4) Tỷ trọng TPDN / bất động sản tương đối cao sẽ tạo nên rủi ro về chất lượng tài sản. 

 

7 LPB 15.800 Khả quan 

LPB sở hữu một trong những hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch lớn nhất Việt Nam nhờ mối 
quan hệ chiến lược với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost). 

(1) Phí trả trước từ hợp đồng banca độc quyền với Dai-ichi. 

(2) Cổ đông lớn VNPost thoái vốn. 

(3) Kế hoạch phát hành riêng lẻ cho cổ đông nước ngoài. 
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8 TCB 44.000 Khả quan 

Lạc quan trong thận trọng. 

(1) Tỷ trọng TPDN / bất động sản tương đối cao sẽ tạo nên rủi ro về chất lượng tài sản. Tăng 
trưởng tín dụng sẽ giảm tốc trong 2 năm tới. 

(2) Tuy nhiên, ngân hàng vẫn sở hữu những lợi thế lớn như tỷ lệ CASA đầu ngành và chất lượng 
tài sản tốt, sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro NIM thu hẹp và nợ xấu tăng mạnh. 

(3) Định giá hấp dẫn: P/B 2023 chỉ ở mức 0,6 lần – thấp nhất trong lịch sử 

 

9 VIB 28.000 Khả quan 

Một ngân hàng bán lẻ có tốc độ tăng trưởng cao và hiện đang tập chung vào cho vay mua nhà 
và mua xe. 

(1) Tăng trưởng có thể chậm lại do tỷ trọng cho vay mua nhà cao. 

(2) NIM thu hẹp và chi phí dự phòng tăng là khó tránh khỏi khi ngân hàng không có CASA quá 
cao và tỷ lệ bán lẻ gần như đã được tối ưu hóa. Chất lượng tài sản của VIB cũng không được 
tốt bằng một số doanh nghiệp cùng ngành khác ở cùng phân khúc cho vay. 

(3) Tiềm năng trả cổ tức bằng tiền là một điểm cộng (tuy nhiên CAR có thể sẽ bị giảm mạnh từ 
12,4% về 10,5% trong 2023). 

10 TPB 31.000 Khả quan 

Con đường gập ghềnh phía trước. 

(1) Tỷ trọng TPDN / bất động sản tương đối cao sẽ tạo nên rủi ro về chất lượng tài sản. Tăng 
trưởng tín dụng sẽ giảm tốc trong 2 năm tới. 

(2) NIM thu hẹp là khó tránh khỏi do ngân hàng không có tỷ lệ CASA quá cao và tỷ lệ bán lẻ gần 
như đã được tối ưu hóa. Tuy nhiên, TPB có LDR thấp, đồng nghĩa với việc áp lực lên huy động 
vốn và chi phí vốn là không quá nhiều. 

(3) Chất lượng tài sản tốt là một điểm cộng cho ngân hàng . 
 

   Nguồn: VNDIRECT Research  

 

 

Hình 106: Tóm tắt các dự phóng chính  

 
   Nguồn: VNDIRECT Research 

 

 
 

 

 
 

 
 

(% tăng trưởng) 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

Thu nhập lãi 

thuần 17,3% 7,0% 13,5% 3,0% 17,0% 10,6% 22,1% 20,3% 29,8% 14,8% 13,2% 7,5% 26,0% 8,4% 16,7% 7,3% 29,1% 5,2% 16,1% 9,7%

Thu nhập ngoài 

lãi 19,2% 11,8% 34,9% 3,9% 17,7% 14,7% 81,5% -28,3% -5,3% 17,0% 26,1% 5,7% 13,7% 14,2% 15,6% 19,1% 82,8% -18,8% 80,2% 21,8%

Tổng thu nhập 

hoạt động 17,8% 8,2% 18,1% 3,2% 17,2% 11,8% 35,4% 5,7% 19,6% 15,3% 15,7% 7,1% 23,5% 9,5% 16,4% 10,4% 34,6% 1,9% 27,0% 12,7%

Chi phí hoạt 

động 15,9% 8,2% 16,9% 1,6% 16,7% 9,9% 34,3% 14,5% 19,6% 18,7% 22,9% 1,0% 25,3% 6,5% 23,9% 7,3% 6,3% 8,2% 26,7% 9,7%

Thu nhập trước 

dự phòng 

(PPOP) 18,6% 8,2% 18,7% 4,0% 17,4% 12,6% 35,8% 2,9% 19,6% 13,5% 11,9% 10,7% 22,4% 11,2% 12,6% 12,1% 63,6% -2,4% 27,2% 14,5%

Tỷ lệ chi phí dự 

phòng/PPOP 31,6% 28,7% 51,6% 48,7% 5,7% 6,5% 42,9% 45,4% 23,6% 22,7% 2,3% 2,8% 14,3% 13,5% 22,4% 23,7% 29,6% 27,7% 21,7% 21,0%

LN ròng 16,0% 12,8% 17,5% 10,2% 23,9% 11,6% 76,4% -1,5% 37,8% 14,9% 39,7% 10,1% 25,9% 12,2% 29,4% 10,2% 57,2% 0,3% 28,4% 15,4%

Các chỉ số 

chính (%)

Tăng trưởng cho 

vay 18,0% 12,0% 10,5% 9,5% 20,9% 11,1% 19,8% 22,3% 23,0% 18,0% 13,0% 13,1% 13,0% 11,0% 13,0% 10,0% 11,5% 10,5% 26,9% 16,1%

Tăng trưởng tiền 

gửi 7,5% 13,0% 3,8% 10,0% 1,5% 10,0% 17,9% 17,5% 5,0% 10,0% 7,5% 15,0% 15,0% 10,0% 20,0% 8,0% 12,6% 15,0% 17,5% 17,5%

NIM 3,3% 3,1% 3,0% 2,8% 5,5% 5,4% 7,5% 7,6% 5,4% 5,3% 4,0% 3,8% 4,5% 4,3% 4,1% 3,9% 3,9% 3,6% 4,6% 4,4%

CIR 30,5% 30,5% 32,0% 31,5% 30,0% 29,5% 24,0% 26,0% 33,5% 34,5% 37,1% 35,0% 36,0% 35,0% 36,0% 35,0% 40,0% 42,0% 38,0% 37,0%

Tỷ lệ chi phí tín 

dụng 1,4% 1,2% 1,9% 1,7% 0,5% 0,5% 5,0% 5,0% 1,7% 1,6% 0,1% 0,1% 0,8% 0,7% 1,5% 1,6% 1,1% 1,0% 1,2% 1,2%

NPL 0,8% 0,8% 1,3% 1,3% 0,7% 0,8% 4,5% 4,4% 1,3% 1,2% 0,9% 1,0% 2,3% 2,4% 1,0% 1,4% 1,4% 1,5% 1,5% 1,7%

LLR 415% 450% 216% 244% 167% 160% 65% 61% 174% 170% 139% 113% 51% 51% 162% 178% 153% 164% 89% 80%

ROA 1,6% 1,6% 1,0% 1,0% 3,6% 3,5% 3,5% 2,9% 2,7% 2,6% 2,4% 2,4% 2,4% 2,6% 2,0% 2,0% 1,5% 1,3% 2,1% 2,2%

ROE 20,5% 19,3% 16,4% 15,5% 21,8% 19,9% 23,4% 18,7% 25,6% 23,1% 26,0% 22,5% 52,0% 55,6% 21,5% 19,4% 22,3% 17,5% 24,3% 22,9%

ACB VIB TPB LPB HDBVCB CTG TCB VPB MBB
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BẢO HIỂM: NƠI TRÚ ẤN AN TOÀN TRONG BỐI CẢNH NHIỀU 

BIẾN ĐỘNG 

 

Bảo hiểm phi nhân thọ (BH PNT): Tăng trưởng phí sẽ chậm lại; trong khi 
đó, biên lợi nhuận từ HĐKD vẫn chịu nhiều áp lực 

Phí BH PNT tăng trưởng mạnh 19,1% svck trong 9T22 nhờ sự phục hồi tích cực 
của nền kinh tế. Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng phí sẽ giảm tốc về mức 10-12% 
trong năm 2023 với giả định tăng trưởng GDP ở khoảng 6,7%. Về mặt lợi nhuận, 
tỷ lệ kết hợp toàn ngành đã tăng lên trên mức 100%, gây ảnh hưởng xấu đến 
lợi nhuận của các doanh nghiệp (DN) BH PNT. Chúng tôi cho rằng áp lực lên 
biến LN từ tỷ lệ bồi thường tăng cao có thể sẽ kéo dài đến Q1/23 do ảnh hưởng 
của đợt lũ lụt gần đây tại miền Trung.  

Bảo hiểm nhân thọ (BH NT): Nhu cầu ổn định; ở mặt khác, áp lực dự phòng 
toán học sẽ được giảm thiểu 

Ngành BH NT ghi nhận phí tăng trưởng tốt svck ở mức 16,2% trong 9T22. Nhu 
cầu mua BH vẫn ổn định và thậm chí có thể tăng lên do việc lãi suất tăng sẽ 
khiến các sản phẩm liên kết đầu tư trở nên hấp dẫn hơn. Ở mặt khác, lợi suất 
trái phiếu Chính phủ tăng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng dự phòng toán học – một 
lợi thế đặc thù của ngành BH NT. 

Lãi suất tăng sẽ là một động lực tăng trưởng lợi quan trọng cho cả DN BH 
Nhân thọ và phi nhân thọ 

Phần lớn danh mục đầu tư của các DN BH nằm ở tiền gửi ngân hàng và trái 
phiếu. Với việc lãi suất huy động đã và đang tiếp tục tăng mạnh, rõ ràng các DN 
này sẽ đạt được lợi suất đầu tư tốt hơn trong các quý tới. Hiện lãi suất tiền gửi 
12 tháng của các ngân hàng quốc doanh và ngân hàng tư nhân đã lần lượt tăng 
190 và 275 điểm cơ bản kể từ đầu năm, vượt qua mức trước COVID. 

BVH là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi 

Với ngôi vị đầu ngành và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận bền vững và rõ rệt, 
BVH là cổ phiếu BH chúng tôi yêu thích nhất. Đối với các ngành DN thuần PNT, 
chúng tôi đưa BMI và MIG vào danh sách theo dõi do các cổ phiếu này đã điều 
chỉnh mạnh trong thời gian gần đây. Rủi ro chung đối với ngành BH NT đến từ 
việc nhu cầu có thể suy yếu, và đối với riêng BVH là chậm trễ trong việc ra mắt 
sản phẩm BH liên kết đơn vị. Đối với ngành PNT, rủi ro bao gồm tổn thất có tính 
thảm họa và lạm phát làm tăng chi phí bồi thường. 

Hình 107: Diễn biến từ đầu năm của nhóm cổ phiếu bảo hiểm – BVH, PVI vượt VN-INDEX 
trong khi BMI kém hơn và MIG đồng pha 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG  

▪ Chúng tôi cho rằng đa phần các DN bảo hiểm hưởng lợi từ việc lãi suất 

tăng cao đồng thời chịu ít tác động hơn từ các rủi ro vĩ mô khác. 

▪ Bảo hiểm nhân thọ, với đại diện là BVH, là ngành chúng tôi đánh giá có 

triển vọng sáng nhất. Tuy nhiên, các cổ phiếu bảo hiểm phi nhân thọ cũng 

đang trở nên hấp dẫn hơn từ góc độ định giá. 

Báo cáo ngành 

 

 

 
 

 

 
 

Chuyên viên phân tích: 

 

Vũ Thế Quân 

quan.vuthe@vndirect.com.vn  
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Bảo hiểm phi nhân thọ: Doanh thu tiếp tục phục hồi mạnh mẽ nhưng thách 

thức đến từ biên lợi nhuận từ HĐKD bị thu hẹp 

Tăng trưởng phí giảm tốc sau một năm 2022 tăng trưởng mạnh mẽ  

Hậu COVID trong năm nay, Việt Nam đã chứng kiến tốc độ phục hồi mạnh mẽ 
của nền kinh tế và của ngành BH PNT theo sau. Cụ thể, dữ liệu từ Hiệp hội Bảo 
hiểm Việt Nam (HHBH) cho thấy tăng trưởng phí BH PNT trong 9T22 đã đạt 
19,1% svck, cao hơn mức 12-15% trước COVID do mức nền thấp trong năm 
2021. Sự phục hồi mạnh mẽ được thấy rõ ở hầu hết các dòng sản phẩm PNT 
bao gồm sức khỏe, xe cộ, và cháy nổ. 

Tất cả các DN BH niêm yết lớn đều ghi nhận tăng trưởng phí tốt svck trong 
9T22. Ở top 5, MIG, PVI và BMI đã đạt mức tăng trưởng vượt trội so với thị 
trường với MIG dẫn đầu ở mức 36% svck, qua đó chiếm lấy thêm thị phần. Đối 
với BVH và PTI, tăng trưởng phí BH đã quay trở lại mức dương trong năm nay 
nhưng vẫn yếu hơn so với các DN cùng ngành. 

Hình 108: Phí BH PNT đã hồi phục mạnh sau COVID  Hình 109: Hầu hết các sản phẩm BH lớn đều ghi nhận sự phục hồi tốt 
(hình thể hiện tăng trưởng phí theo từng sản phẩm) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, HHBH, Tổng cục thống kê (TCKT)     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, HHBH, Báo cáo công ty 

 

Hình 110: MIG, PVI và BMI tiếp tục đạt được tăng trưởng vượt trội so 
với các DN cùng ngành trong năm nay… 

 Hình 111:  … và qua đó chiếm lấy thị phần từ các DN BH khác (từ 
trong ra ngoài: 2020-2021-9T22) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, HHBH, Báo cáo công ty     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, HHBH, Báo cáo công ty 

 

Hướng tới năm 2023, mặc dù tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể giảm tốc 
về khoảng 6,7% do tác động của việc chính sách tiền tệ bị thắt chặt, chúng tôi 
vẫn kỳ vọng ngành BH PNT sẽ tiếp tục đạt mức tăng trưởng phí ổn định ở 
khoảng 10-12%. Trong giai đoạn trước COVID từ 2015-2019, tăng trưởng phí 
BH PNT trung bình đạt 14,0% so với tăng trưởng GDP trung bình đạt 6,9%. 
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Biên lợi nhuận từ HĐKD vẫn sẽ chịu áp lực trong thời gian tới 

Tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ kết hợp đã chạm đáy vào Q1/22, cùng lúc với đỉnh 
COVID và thời điểm kết thúc giãn cách xã hội. Kể từ đó, tỷ lệ bồi thường đã bật 
tăng mạnh trở lại khi các hoạt động kinh tế và xã hội được bình thường hóa. 
Việc này đã kéo tỷ lệ kết hợp tăng cao khi tỷ lệ chi phí đã không thay đổi nhiều. 
Chúng tôi cho rằng tỷ lệ bồi thường và tỷ lệ kết hợp khả năng cao sẽ tiếp tục 
tăng sang đến đầu năm 2023 do mức nền thấp bởi COVID và ảnh hưởng xấu 
từ trận mưa lũ gần đây ở Miền Trung. 

Theo như trao đổi của chúng tôi với một số chuyên gia, trận mưa lũ vừa qua đã 
gây thiệt hại nặng nề về tài sản, đặc biệt là xe cộ. Một số công trường xây dựng 
cũng bị ảnh hưởng. Do đó, các DN BH PNT có thể sẽ phải chịu áp lực bồi thường 
lớn trong Q4/22 từ sự kiện này. Chúng tôi cho rằng các DN BH có tỷ trọng BH 
xe cộ cao sẽ gặp nhiều tổn thất hơn các DN khác. 

Hình 112: Tỷ lệ bồi thường đã chạm đáy vào Q1/22; trong khi đó, tỷ 
lệ chi phí hầu như không thay đổi (dữ liệu của 10 DN BH niêm yết) 

 Hình 113: Với tỷ lệ bồi thường tăng đột biến, tỷ lệ kết hợp cũng đã 
bật tăng trở lại từ đáy Q1/22 và vượt mức 100% trong Q3/22 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FiinPro, Báo cáo công ty     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FiinPro, Báo cáo công ty 

 

Hình 114: BVH đã cải thiện tốt tỷ lệ kết hợp trong năm nay so với 
2019-21. Trong khi đó, PVI và PTI ghi nhận tỷ lệ kết hợp cao hơn. 

 Hình 115: Trong top 5 DN BH PNT, PTI và MIG đang có tỷ trọng BH xe 
cơ giới cao nhất trong danh mục (dựa trên phí BH gốc) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, HHBH, Báo cáo công ty     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, HHBH, Báo cáo công ty 

 

Triển vọng ngắn hạn đối với biên lợi nhuận từ HĐKD ít hứa hẹn hơn so với triển 
vọng cho tăng trưởng doanh thu do môi trường cạnh tranh vẫn hết sức gay gắt 
với mức tăng phí bảo hiểm bị hạn chế trong khi lạm phát gia tăng đang gây áp 
lực lên chi phí bồi thường. Đối với 10 DN BH niêm yết, chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ 
kết hợp có thể về khoảng 101,0% trong năm 2023, tương đương với mức trước 
COVID và đồng nghĩa với việc các DN BH sẽ lỗ từ HĐKD. 

Chúng tôi tin rằng những DN BH đã và đang cắt giảm tỷ trọng các dòng sản 
phẩm có biên lợi nhuận từ HĐKD thấp hơn (sức khỏe và xe cộ) như BVH sẽ cải 
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thiện được tỷ lệ kết hợp. Ngược lại, các DN khác như MIG đã giành được thị 
phần đáng kể trong những phân khúc này sẽ phải chứng minh rằng họ có thể 
quản lý rủi ro và đem lại một mức sinh lời hợp lý. 

 

Những xu hướng chủ đạo của mảng BH PNT cho đến năm 2023 

1. Bảo hiểm sức khỏe là phân khúc sôi động nhất, được thúc đẩy bởi xu hướng 
già hoá dân số và tầng lớp trung lưu tăng nhanh 

BH sức khỏe là sản phẩm PNT lớn nhất tại Việt Nam, chiếm 33% tổng phí trong 
9T22. Trong giai đoạn 2015-19, BH sức khỏe là sản phẩm có được mức tăng 
trưởng nhanh nhất với tốc độ tăng trưởng kép là 22,5% so với toàn ngành là 
13,2%. Tăng trưởng chậm lại trong giai đoạn COVID-19 nhưng đã phục hồi 
mạnh mẽ trong năm nay khi Việt Nam mở cửa trở lại. 

Về lâu dài, chúng tôi tin rằng BH sức khỏe sẽ là một trong những sản phẩm PNT 
có dư địa tăng trưởng lớn nhất do Việt Nam đang trải qua giai đoạn già hóa dân 
số nhanh chóng. Tỷ lệ người cao tuổi trong dân số (từ 60 tuổi trở lên)– là nhóm 
có chi phí chăm sóc sức khỏe nhiều hơn đáng kể so với nhóm người trẻ tuổi–
đã tăng từ 8,8% năm 2010 lên 12,8% vào năm 2021. Theo Quỹ Dân số Liên 
hợp quốc, tỷ lệ này có thể lên tới 25% vào năm 2050.  

Tốc độ gia tăng tầng lớp trung lưu ở mức cao cũng là một động lực tăng trưởng 
dài hạn quan trọng cho nhu cầu BH sức khỏe. Theo báo cáo gần đây của HSBC 
với tiêu đề “Asia’s shoppers in 2030”, Việt Nam được dự báo sẽ có 48 triệu 
người hoặc gần một nửa dân số có thu nhập hàng ngày trên 20 USD vào năm 
2030, vượt qua Thái Lan. Chúng tôi lưu ý rằng Việt Nam cũng là một trong 
những nước có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới 
trong 10 năm qua. Đây là một minh chứng rõ ràng cho việc tầng lớp trung lưu 
của Việt Nam đang phát triển nhanh chóng. 

Hình 116: Phí BH sức khỏe đã tăng mạnh trở lại trong năm nay 
(nghìn tỷ đồng – 2016-9T22) 

 Hình 117:  BH sức khỏe hiện chiếm gần 1/3 tổng phí toàn ngành BH 
PNT 

 

 

 
   Nguồn: HHBH, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: HHBH, VNDIRECT RESEARCH 

 Hình 118: Dân số Việt Nam đang già đi nhanh chóng  Hình 119: GDP bình quân trên đầu người của Việt Nam đã ghi nhận 
mức tăng trưởng kép 6,6% trong vòng 10 năm qua  

 

 

 
   Nguồn: World Bank, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: World Bank, VNDIRECT RESEARCH 
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BVH và PTI là 2 DN BH có vị thế tốt để nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng đối với 
BH sức khỏe. BVH là DN dẫn đầu thị trường BH sức khỏe với 22,8% thị phần 
(dựa theo phí BH gốc năm 2021), gấp đôi thị phần của DN đứng thứ 2 là PTI 
với 11,4% thị phần. Dựa theo trao đổi của chúng tôi với một số chuyên gia, BVH 
đã giữ vị thế số 1 từ lâu trên thị trường BH tai nạn con người cho học sinh sinh 
viên nhờ tạo được niềm tin tốt với lãnh đạo nhà trường. 

PTI là một DN BH khác sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu BH sức khỏe gia tăng 
nhanh chóng. 7 năm trước, PTI từng đứng thứ 6 về thị phần nay đã vươn lên vị 
trí thứ 2 vào năm 2020/2021. Một yếu tố then chốt đằng sau thành công của PTI 
là mối quan hệ chiến lược chặt chẽ với Tổng công ty Bưu điện (Vietnam Post), 
đơn vị vận hành hơn 13.000 bưu cục khắp Việt Nam. Cụ thể, Vietnam Post đã 
trở thành kênh phân phối quan trọng của PTI với phí BH gốc đạt 1 nghìn tỷ đồng 
vào năm ngoái, chiếm 17% tổng phí của toàn DN. 

 

2. Thị trường ô tô bùng nổ cho thấy triển vọng tươi sáng của các DN BH ô tô 

BH xe cơ giới là sản phẩm PNT lớn thứ 2 tại Việt Nam, chiếm 26% tổng phí BH 
PNT trong 9T22. Giống như hầu hết các sản phẩm PNT khác, trong 2 năm qua, 
tăng trưởng BH xe cơ giới đã chậm lại đáng kể do ảnh hưởng của COVID-19 
với mức tăng trưởng phí về cơ bản là đi ngang. Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu từ 
Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán ô tô đã phục 
hồi mạnh mẽ trong năm nay với doanh số 9T22 đạt 264.951 xe, tăng 56% svck 
và cao hơn 21% so với năm 2019 trước dịch. Như vậy, phí BH xe cơ giới đã 
tăng trưởng dương trở lại trong 9T22 ở mức 17,2% sau khi sụt giảm trong năm 
2021.  

Về dài hạn, triển vọng tăng trưởng của BH xe cơ giới rất tích cực do tỷ lệ sở 
hữu xe ô tô ở Việt Nam vẫn ở mức thấp trong khi thu nhập/tầng lớp trung lưu 
ngày càng gia tăng sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu mua xe ô tô trong tương lai. Số 
lượng xe ô tô trên 1.000 dân ở Việt Nam tính đến năm 2019 là 21 khi GDP bình 
quân trên đầu người của cả nước là 3.425 USD. Dựa trên dữ liệu từ các quốc 
gia khác, mức tiêu thụ ô tô ở Việt Nam có khả năng sẽ tăng vọt khi GDP bình 
quân trên đầu người đạt mốc 5.000 USD. 

Hình 120: Phí BH xe cơ giới (nghìn tỷ đồng) 2016-9T22  Hình 121: Doanh số bán ô tô đã phục hồi mạnh mẽ trong năm nay 
(chiếc)  

 

 

 
   Nguồn: HHBH, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: VAMA, VNDIRECT RESEARCH 

 

Thị trường BH xe cơ giới có lẽ là thị trường PNT cạnh tranh nhất ở Việt Nam khi 
đã chứng kiến thị phần của các DN thay đổi liên tục qua nhiều năm. Hiện tại DN 
BH dẫn đầu là PTI với 16% thị phần dựa theo phí BH 6T22. Trong vài năm trở 
lại đây, một số DN BH nhỏ hơn như MIG, BSH, hay VNI đã lấy được thị phần 
xe cơ giới từ các DN BH có quy mô và bề dày kinh nghiệm lớn hơn như BVH, 
BMI, PVI, hay PGI. 3 DN BH nhỏ hơn chúng tôi liệt kê vừa rồi hiện đã lọt vào 
top 5 cùng với BVH và PTI. Với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường này, rất 
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khó để có thể dự đoán những DN nào sẽ chiến thắng trong cuộc chiến thị phần. 
Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng 3 DN BH xe cơ giới hàng đầu bao gồm PTI, BVH, 
và MIG sẽ nắm bắt tốt nhu cầu gia tăng nhanh chóng của người mua xe trong 
thời gian tới. 

Hình 122: Thị phần BH xe cơ giới 2015-2018-2021 – Các DN BH nhỏ 
đã lấy được thị phần từ những DN lâu đời hơn 

 Hình 123: % tổng phí BH gốc từ mảng BH xe cơ giới của top 5 DN 
BH PNT 

 

 

 
   Nguồn: HHBH, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: HHBH, VNDIRECT RESEARCH 

 

Vĩ mô thuận lợi sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng của ngành bảo hiểm nhân thọ 

Nhu cầu BH NT đang được thúc đẩy bởi một loạt những xu hướng kinh tế 
và nhân khẩu học thuận lợi 

Ngành BH NT ghi nhận tăng trưởng phí ổn định ở mức 16,2% trong 9T22. Mặc 
dù thị trường NT đã tăng trưởng mạnh trong nhiều năm, tỷ lệ thâm nhập BH NT 
tại Việt Nam (được đo bởi phí BH chia cho GDP) vẫn ở mức khiêm tốn là 1,9% 
vào năm 2021, chỉ cao hơn Indonesia (1,1%) và Philippines (1,5%) trong khu 
vực ASEAN. Trong năm 2023, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu về BH NT vẫn sẽ ở 
mức ổn định, được hỗ trợ bởi các xu hướng dài hạn bao gồm già hoá dân số, 
tầng lớp trung lưu gia tăng, và sự phát triển của thị trường tài chính. 

Hình 124: Phí BH NT đã tăng gấp 10 lần trong 10 năm qua, đạt mốc 
gần 160 nghìn tỷ đồng trong năm 2021 

 Hình 125: Tỷ lệ thâm nhập BH NT ở Việt Nam đã liên tục tăng trong 
nhiều năm qua 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo công ty, HHBH     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Swiss Re 

 

Thị trường nhân thọ cạnh tranh khốc liệt với nhiều DN BH nước ngoài 

5 DN Bảo hiểm Nhân thọ bao gồm BVH và 4 DN nước ngoài khác là Prudential, 
Manulife, Dai-ichi và AIA hiện đang thống lĩnh thị trường BH NT với gần 80% thị 
phần phí BH gốc và gần 70% thị phần doanh thu khai thác mới (DT KTM). 
Khoảng 6-7 năm trước, Bảo Việt và Prudential từng là 2 doanh nghiệp đầu 
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ngành với hơn 50% thị phần phí BH gốc và hơn 40% thị phần DT khai thác mới. 
Tuy nhiên từ đó trở đi, Manulife đã vươn lên trở thành DN dẫn đầu thị trường 
về DT khai thác mới với hơn 20% thị phần vào năm ngoái, bỏ xa vị trí thứ 2/3 là 
Prudential/Bảo Việt. 

Hình 126: Dựa trên phí BH năm 2021, BVH hiện là doanh nghiệp BH 
lớn nhất thị trường – bám sát theo là Manulife và Prudential 

 Hình 127: Tuy nhiên, trên phương diện DT khai thác mới, BVH 
đang đánh mất thị phần của mình trong những năm gần đây 

 

 

 

   NGUỒN: VNDIRECT Research, Bộ Tài Chính, HHBH     NGUỒN: VNDIRECT Research, Bộ Tài Chính, HHBH 

 

Chúng tôi nhận thấy các sản phẩm BH liên kết đầu tư đã trở nên thịnh hành hơn 
theo thời gian, và tính đến năm ngoái đã chiếm 76% tổng phí BH gốc và 95% 
DT khai thác mới. Theo quan điểm của chúng tôi, việc sở thích của người tiêu 
dùng dần thay đổi từ BH hỗn hợp sang BH liên kết đầu tư bắt nguồn từ nhu cầu 
đầu tư ngày càng gia tăng của tầng lớp trung lưu. 

BVH (DN BH niêm yết duy nhất có hoạt động ở mảng NT) đã đạt mức tăng 
trưởng phí 10,8% svck trong 9T22, thấp hơn thị trường ở mức 16,2%, một phần 
do Bảo Việt thiếu sản phẩm liên kết đơn vị. Tuy nhiên, DN đang có kế hoạch 
thâm nhập vào phân khúc này trong năm tới (sản phẩm hiện đang chờ Bộ Tài 
Chính phê duyệt). Động thái này nếu thành công chắc chắn sẽ thúc đẩy tiềm 
năng tăng trưởng doanh thu của BVH trong trung hạn. 

Lợi suất TPCP tăng sẽ giúp làm giảm áp lực dự phòng toán học 

Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), các doanh nghiệp BH NT phải trích 
lập dự phòng toán học cho hầu hết các hợp đồng BH hỗn hợp và BH truyền 
thống nói chung theo phương pháp phí BH thuần như sau: 

Dự phòng toán học = GT hiện tại của trách nhiệm bảo hiểm trong tương lai – GT 
hiện tại của phí thuần sau điều chỉnh. 

Phí thuần sau điều chỉnh không được cao hơn 100% phí thực thu (tỷ lệ này từng 
ở mức 90% và được điều chỉnh lên 100% vào cuối năm 2020).  

Lãi suất chiết khấu kỹ thuật không được cao hơn 80% lãi suất bình quân của 
TPCP có kỳ hạn từ 10 năm trở lên được phát hành trong vòng 24 tháng kể từ 
ngày phát hành. 

Việc lợi suất TPCP liên tục giảm trong 1 thập kỷ qua đã dẫn đến chi phí dự 
phòng toán học tăng cao. Một dẫn chứng cho việc áp lực dự phòng có thể gây 
ảnh lớn lên lợi nhuận là từ năm 2015 đến năm 2021, phí BH NT của BVH đã 
tăng gấp 3 lần từ 10.100 tỷ đồng lên 30.500tỷ nhưng lợi nhuận chỉ tăng hơn 
30%. 
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Hình 128: Tỷ lệ dự phòng của BVH cho các hợp đồng BH hỗn hợp có 
mối tương quan nghịch với lợi suất TPCP 10 năm trên TT sơ cấp 

 Hình 129: Doanh thu BH NT của BVH đã tăng gấp 3 lần từ năm 2015 
nhưng biên LNTT lại giảm do áp lực dự phòng tăng 

 

 

 

   NGUỒN: VNDIRECT Research, Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam 

(VBMA), Báo cáo công ty 

Ghi chú: Lợi suất TP được tính theo bình quân gia quyền của GT phát hành 

    NGUỒN: VNDIRECT Research, Báo cáo công ty 

 

Trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng áp lực dự phòng toán học sẽ giảm bớt khi 
lãi suất TPCP đã bắt đầu tăng mạnh. Cụ thể, lợi suất TPCP 10 năm của Việt 
Nam ở trên thị trường sơ cấp và thứ cấp đã lần lượt tăng ~250 điểm cơ bản và 
~310 điểm cơ bản so với đầu năm. Áp lực tăng lãi suất TPCP đến từ 1) các 
ngân hàng trung ương trên thế giới, đặc biệt là FED, thắt chặt chính sách tiền 
tệ để kiềm chế lạm phát, và việc này đã gây áp lực lên tỷ giá tiền đồng so với 
USD, và 2) Việt Nam đẩy mạnh đầu tư công trong thời gian tới và khả năng cao 
sẽ phải phát hành TPCP nhiều hơn. 

 

Lãi suất tăng cao sẽ là một động lực tăng trưởng lợi nhuận quan trọng cho 

các DN BH trong 2023 

So với giai đoạn 2020-21, lợi suất đầu tư của các DN BH đã giảm đi trong 9T22 
do TTCK lao dốc và lãi suất huy động không tăng đáng kể cho đến tháng 9/10 
sau khi NHNN tăng lãi suất điều hành thêm 200 điểm cơ bản. Điểm sáng là lãi 
suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng quốc doanh và ngân hàng tư 
nhân hiện đã tăng trung bình ~190 điểm cơ bản và ~275 điểm cơ bản so với 
đầu năm. Do đó, từ Q4/22 trở đi, chúng tôi kỳ vọng các DN BH sẽ bắt đầu đạt 
được lợi suất đầu tư tốt hơn do phần lớn danh mục đầu tư của họ nằm ở tiền 
gửi ngân hàng/trái phiếu doanh nghiệp (chủ yếu với lãi suất thả nổi). 

Hình 130: Lợi suất đầu tư giảm trong 9T22 do TTCK lao dốc và lãi suất 
huy động thấp. Tuy nhiên,  

 Hình 131:  Kỳ vọng tiêu chí sẽ được cải thiện do phần lớn danh 
mục đầu tư của các DN BH nằm ở tiền gửi NH / TPDN 

sss

 

 

 

   NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo công ty     NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo công ty 
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Ngành bảo hiểm là một lựa chọn tốt cho nhà đầu tư trong 2023  

Chúng tôi ưa thích ngành Bảo hiểm NT, cụ thể là BVH (xem báo cáo lần đầu để 
biết thêm chi tiết), hơn là BH PNT do ngành NT sẽ hưởng lợi kép từ việc lãi suất 
tăng cao hơn và không có nhiều rủi ro từ trận mưa lụt ở miền Trung gần đây. 

Tuy vậy, một số cổ phiếu của các DN bảo hiểm Phi nhân thọ đã giảm đáng kể 
trong thời gian gần đây kéo theo định giá trở nên hấp dẫn hơn. Chúng tôi cho 
rằng LN ròng của ngành BH Phi nhân thọ có thể sẽ sớm chạm đáy trong 1-2 
quý tới và triển vọng trong năm 2023-24 của ngành sẽ tốt hơn so với năm 2022 
và so với hầu hết các ngành khác sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi lãi suất tăng 
cao. Vì vậy, theo quan điểm của chúng tôi, cổ phiếu những DN BH thuần Phi 
nhân thọ bao gồm MIG, BMI và PVI đáng được theo dõi. 

Hình 132: BVH, BMI, and MIG đang có định giá hấp dẫn khi so sánh 
với trung bình quá khứ (P/B tuyệt đối) 

 Hình 133: Trên phương diện P/B tương đối so với VN-INDEX, BVH 
đang giao dịch trên mức TB 1 và 3 năm trong khi BMI và MIG đang 
giao dịch trên TB 3 năm nhưng dưới TB 1 năm 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FiinPro 

Ghi chú: Dữ liệu mới nhất ngày 22/11/2022 
    Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FiinPro 

Ghi chú: Dữ liệu mới nhất ngày 22/11/2022 

 

Hình 134: Luận điểm đầu tư 

STT Mã CP Giá mục tiêu 1 
năm (đ/cp)  

Khuyến 
nghị 

Luận điểm đầu tư 

1 
BVH 

 

76.000 Khả quan 

Chúng tôi nhận định BVH, với ngôi vị đầu ngành và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận bền vững và 
rõ rệt, sẽ là một lựa chọn ổn định cho nhà đầu tư trong giai đoạn thị trường nhiều biến động. Chúng 
tôi kỳ vọng LN ròng của Bảo Việt sẽ tăng trưởng kép 46% trong giai đoạn 2022-24. 

(1) BVH là một trong những DN hưởng lợi nhiều nhất từ môi trường lãi suất tăng. Với lãi suất huy 
động và lợi suất TPCP cao hơn, chúng tôi tin rằng Bảo Việt sẽ cải thiện lợi suất đầu tư và giảm 
thiểu được áp lực dự phòng toán học trong vòng 2 năm tới. 

(2) Bảo Việt là doanh nghiệp đầu ngành ở cả mảng NT và PNT. Vì vậy, DN đang sở hữu nhiều lợi 
thế để có thể nắm bắt tốt tiềm năng tăng trưởng dài hạn của ngành BH vốn được hỗ trợ bởi một 
loạt các yếu tố vĩ mô thuận lợi. 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  

 

Hình 135: Dự phóng KQKD trong giai đoạn 2022-24 

  
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

P/B tuyệt đối BVH BMI PVI MIG

Hiện tại 1,60x 0,91x 1,23x 1,18x

Trung bình 1 năm 1,92x 1,58x 1,45x 1,97x

Trung bình 3 năm 2,03x 1,32x 1,22x 1,53x

TB 3 năm + 1 độ lệch chuẩn 2,33x 1,73x 1,46x 2,06x

TB 3 năm - 1 độ lệch chuẩn 1,73x 0,91x 0,98x 1,00x

P/B tương đối BVH BMI PVI MIG

Hiện tại 105% 60% 80% 77%

Trung bình 1 năm 86% 69% 65% 88%

Trung bình 3 năm 90% 57% 54% 66%

TB 3 năm + 1 độ lệch chuẩn 104% 69% 64% 87%

TB 3 năm - 1 độ lệch chuẩn 77% 45% 44% 46%

Tỷ đồng 2021 2022 2023 2024

Phí BH gốc - nhân thọ 30.558 33.610 36.863 40.315

% svck 9,0% 10,0% 9,7% 9,4%

Phí BH gốc - phi nhân thọ 8.946 9.772 10.441 11.136

% svck -7,7% 9,2% 6,9% 6,6%

Phí BH thuần - phi nhân thọ 5.049 6.537 7.090 7.624

% svck -12,4% 29,5% 8,5% 7,5%

LN ròng 1.897 1.639 2.728 3.476

% svck 18,7% -13,6% 66,4% 27,4%

Lợi suất đầu tư 6,2% 5,4% 6,5% 7,0%

Biên LNTT nhân thọ 3,6% 4,0% 6,3% 7,4%

Tỷ lệ kết hợp (phi nhân thọ) 104,0% 105,0% 104,7% 104,2%

Biên LNTT phi nhân thọ 4,7% 1,4% 3,6% 5,4%

EPS (đ/cp) 2.555 2.208 3.675 4.683

BVPS (đ/cp) 28.527 27.612 30.437 33.620

Tỷ suất cổ tức (%) 6,2% 1,8% 3,1% 4,2%

ROAE (%) 9,0% 7,6% 12,5% 14,2%

ROAA (%) 1,3% 0,9% 1,3% 1,5%
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Hình 136: Bảng so sánh các doanh nghiệp cùng ngành Bảo hiểm Phi nhân thọ 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG (Dữ liệu ngày 22/11/2022) 

 

Hình 137: Bảng so sánh các doanh nghiệp cùng ngành Bảo hiểm Nhân thọ 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG (Dữ liệu ngày 22/11/2022) 

Giá hiện 

tại

Giá mục 

tiêu

Khuyến 

nghị Vốn hóa

Tăng 

trưởng

Nội tệ tr.USD EPS 3 năm Trượt 12T 2022 Hiện tại 2022 Trượt 12T 2022 Trượt 12T 2022

Tập đoàn Bảo Việt BVH 48.150   76.000   Khả quan 1.404     18,2          19,9       16,4     1,56       1,52     9,9         11,5     1,20       1,30     

Công ty cổ phần PVI PVI 39.000   N/A N/A 386       17,1          13,8       N/A 1,29       N/A 9,6         N/A 2,92       N/A

Bảo hiểm Quân đội MIG 14.000   N/A N/A 95         16,0          12,2       N/A 1,29       N/A 11,1       9,2       2,74       2,40     

Bảo hiểm Bảo Minh BMI 19.700   N/A N/A 88         14,6          9,0         N/A 0,93       N/A 11,3       N/A 4,05       2,50     

Bảo hiểm Bưu điện PTI 26.000   N/A N/A 88         239,8        N/A N/A 1,10       N/A (1,5)        N/A (0,19)      N/A

Bảo hiểm Petrolimex PGI 24.800   N/A N/A 107       42,3          10,5       N/A 1,50       N/A 14,7       N/A 3,77       N/A

Bảo hiểm BIDV BIC 26.800   N/A N/A 126       35,1          10,8       N/A 1,31       N/A 14,4       N/A 5,26       N/A

Bảo hiểm Hàng không AIC 8.400     N/A N/A 29         N/A 42,4       N/A 0,69       N/A 1,7         N/A 0,54       N/A

Bảo hiểm Nông nghiệp ABI
32.400   N/A N/A 67         31,4          8,2         3,6       1,36       1,00     18,0       19,4     8,65       7,77     

Bảo hiểm Bảo Long BLI 13.200   N/A N/A 32         31,8          9,9         N/A 1,08       N/A 11,1       N/A 3,63       N/A

Trung bình 49,6         15,2       10,0     1,21       1,26     10,0       13,4     3,26       3,49     

Trung vị 31,4         10,8       10,0     1,29       1,26     11,1       11,5     3,27       2,45     

Ghi chú: Dữ liệu giá cổ phiếu tại ngày 22/11/2022. Các dự phóng đều dựa theo Bloomberg consensus.

ROA (%)

Công ty Mã CK

P/E (lần) ROE (%)P/B (lần)

Giá hiện 

tại

Giá mục 

tiêu

Khuyến 

nghị Vốn hóa Tăng trưởng Tỷ suất

Nội tệ Nội tệ tr USD EPS 3 năm (%) cổ tức (%) Trượt 12T 2022 2023 Hiện tại 2022 2023 2022 2023 2022 2023

Tập đoàn Bảo Việt BVH VN 48.150   76.000   Khả quan 1.404      18,2                6,5           19,9         16,4   13,3   1,56     1,52   1,48   9,9    11,5   1,20 1,30

Hồng Kông

China Life Insurance Co Ltd 2628 HK 10,8      N/A N/A 108.378   137,9              6,8           8,7           7,5     5,6     0,64     0,58   0,54   7,9    10,2   0,76 0,89

Ping An Insurance Group Co 

of China Ltd 2318 HK 41,4      N/A N/A 106.423   2,4                  6,4           7,3           6,8     5,2     0,88     0,83   0,75   12,4   14,9   0,99 1,15

AIA Group Ltd 1299 HK 74,2      N/A N/A 112.828   51,6                2,0           31,9         36,3   15,4   2,79     2,26   2,00   5,9    13,7   0,67 2,12

Manulife Financial Corp 945 HK 134,8     N/A N/A 33.490    15,1                5,9           2,7           7,8     7,2     0,91     0,89   0,88   11,9   11,9   0,75 0,64

People's Insurance Co Group 

of China Ltd/The 1339 HK 2,5        N/A N/A 29.574    21,9                6,8           4,2           4,1     3,7     0,46     0,44   0,40   11,0   11,4   1,68 1,70

Prudential PLC 2378 HK 88,0      N/A N/A 31.162    N/A 1,6           23,8         12,5   9,7     1,95     1,76   1,48   13,0   16,4   0,93 1,46

China Pacific Insurance 

Group Co Ltd 2601 HK 16,6      N/A N/A 28.728    15,3                7,0           5,5           6,1     5,2     0,65     0,63   0,58   10,5   12,0   1,19 1,31

New China Life Insurance Co 

Ltd 1336 HK 16,4      N/A N/A 10.256    28,8                9,8           5,1           5,6     3,8     0,47     0,45   0,41   8,2    10,9   0,71 0,93

China Taiping Insurance 

Holdings Co Ltd 966 HK 6,7        N/A N/A 3.257      7,4                  6,5           5,0           4,4     3,3     0,30     0,28   0,26   6,8    8,4    0,39 0,49

Hồng Kông - Trung bình 35,0               5,9          10,5         10,1   6,6     1,01     0,90   0,81  9,7    12,2  0,90  1,19  

Hồng Kông - Trung vị 18,6               6,5          5,5          6,8     5,2     0,65     0,63   0,58  10,5  11,9  0,76  1,15  

Thái Lan

Bangkok Life Assurance 

PCL BLA TB 30,3      N/A N/A 1.430      7,9                  2,9           16,0         14,6   10,8   1,20     1,04   0,97   8,0    10,1   1,11 1,52

Thai Life Insurance PCL TLI TB 15,0      N/A N/A 4.825      N/A N/A N/A 18,2   16,5   N/A 1,71   1,57   9,8    10,1   1,74 1,87

Thái Lan - Trung bình 7,9                 2,9          16,0         16,4   13,6   1,20     1,38   1,27  8,9    10,1  1,42  1,70  

Đài Loan

Cathay Financial Holding Co 

Ltd 2882 TT 42,2      N/A N/A 18.167    42,0                8,2           N/A 8,4     7,2     N/A 1,26   1,08   9,9    14,0   0,53 1,87

Fubon Financial Holding Co 

Ltd 2881 TT 55,9      N/A N/A 23.267    46                   5,8           7,3           6,7     6,8     1,17     1,14   1,02   13,7   15,1   1,00 0,95

Đài Loan - Trung bình 44,2               7,0          7,3          7,6     7,0     1,17     1,20   1,05  11,8  14,6  0,77  1,41  

Hàn Quốc

Samsung Life Insurance Co 

Ltd 032830 KS 67.600   N/A N/A 10.486    1,4                  4,3           17,7         10,6   8,9     0,6       0,5     0,5    3,9    5,3    0,4    0,4    

Hanwha Life Insurance Co 

Ltd 088350 KS 2.275     N/A N/A 1.553      507,0              N/A 1,8           3,4     4,6     0,3       0,2     0,2    4,4    4,6    0,4    0,3    

Tongyang Life Insurance Co 

Ltd 082640 KS 5.240     N/A N/A 656         87,5                11,5         5,0           4,5     4,2     0,5       0,4     0,4    8,3    10,2   0,5    0,5    

Mirae Asset Life Insurance 

Co Ltd 085620 KS 2.840     N/A N/A 377         (5,4)                 3,5           3,1           N/A N/A 0,3       N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Hàn Quốc - Trung bình 147,6              6,4          6,9          6,1     5,9     0,42     0,39   0,38  5,5    6,7    0,40  0,40  

Hàn Quốc - Trung vị 44,5               4,3          4,0          4,5     4,6     0,38     0,45   0,42  4,4    5,3    0,36  0,40  

Ấn Độ

HDFC Life Insurance Co Ltd HDFCLIFE IN 540       N/A N/A 15.404    0,8                  0,3           90,2         71,1   63,2   7,92     7,18   6,50   11,5   11,7   0,70 0,68

SBI Life Insurance Co Ltd SBILIFE IN 1.229     N/A N/A 15.122    4,3                  0,2           73,7         69,3   58,5   10,11   9,26   8,00   12,9   13,3   0,63 0,65

ICICI Prudential Life 

Insurance Co Ltd IPRU IN 467       N/A N/A 7.960      (12,5)               0,1           76,0         62,2   50,2   6,75     6,54   5,98   11,2   12,4   0,40 0,42

Ấn Độ - Trung bình (2,4)                0,2          80,0         67,5   57,3   8,26     7,66   6,83  11,9  12,5  0,57  0,58  

Ấn Độ - Trung vị 0,8                 0,2          76,0         69,3   58,5   7,92     7,18   6,50  11,5  12,4  0,63  0,65  

Ghi chú: Dữ liệu giá cổ phiếu tại ngày 22/11/2022. Các dự phóng đều dựa theo Bloomberg consensus.

ROA (%)

Công ty Mã CK

P/E (lần) ROE (%)P/B (lần)
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NGÀNH ĐIỆN: SẴN SÀNG CHO TĂNG TRƯỞNG XANH 

QHĐ8 và chính sách giá NLTT là động lực cho một chu kỳ phát triển mới 

Sau nhiều những bản dự thảo, bức tranh ngành điện đang dần trở nên rõ ràng 
hơn. Theo đó, bản dự thảo T11/22 tập trung tối đa vào điện gió với mức tăng 
trưởng kép cao nhất đạt 16% trong 2022-45; tiếp tục loại bỏ 6.800MW điện than 
ra khỏi quy hoạch và dự kiến không tiếp tục phát triển điện khí sau 2035 đồng 
thời phải chuyển dần sang đốt kèm hydrogen. Ngoài ra, bản dự thảo mới đề 
suất chỉ tiếp tục phát triển 726MW công suất điện mặt trời trang trại đã hoàn 
thành xây dựng hoặc pháp lý, đồng thời khuyến khích tiếp tục phát triển điện 
mặt trời áp mái cho nhu cầu tự dùng, không bán lên lưới.  

Khi QHĐ8 được chính thức ban hành, văn bản này sẽ tạo tiền đề cho chính 
sách giá NLTT chạy theo. Chúng tôi cho rằng đây là hai văn bản đóng vai trò 
quan trọng, mở ra một “sân chơi” mới cho các doanh nghiệp trong ngành trong 
giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành điện Việt Nam. Với tiềm năng khổng lồ 
của NLTT, chúng tôi nhận thấy điện gió sẽ là tâm điểm phát triển trong giai đoạn 
2022-30. Trong đó, điện khí cũng sẽ là sự đồng hành cần thiết để đảm bảo tính 
an toàn và ổn định của hệ thống. 

Triển vọng ngành năng lượng 2023-24 và lựa chọn cổ phiếu 

Trong giai đoạn 2023-24, chúng tôi cho rằng việc giá than nhập tiếp tục neo cao 
sẽ là cản trở chính cho tăng trưởng mảng điện than. Tuy nhiên, chúng tôi nhận 
thấy áp lực sẽ nhẹ nhàng hơn đối với các doanh nghiệp than nội địa tại Miền 
Bắc, do giá điện thấp hơn cũng như những dự báo về nhu cầu điện tăng cao 
trong các năm tới tại khu vực này. Chúng tôi dần nhìn thấy sự kết thúc một chu 
kỳ tăng của thủy điện khi pha La Nina dự kiến kết thúc từ T1/23. Chúng tôi kỳ 
vọng điện khí sẽ tiếp tục tăng trưởng trong 2023-24, củng cố bởi nhu cầu phụ 
tải tăng cao và giá khí dự báo giảm. Chúng tôi tin rằng POW và NT2 sẽ hưởng 
lợi từ yếu tố này. Đối với NLTT, chúng tôi cho rằng việc tháo nút thắt chính sách 
sẽ mở ra một chu kỳ phát triển mới cho các doanh nghiệp có quy mô và năng 
lực. PC1, BCG, REE, GEG sẽ là những ứng cử viên trong giai đoạn này. Do đó, 
chúng tôi lựa chọn PC1 và POW.   

Rủi ro giảm giá bao gồm: 1) Sản lượng điện tăng thấp hơn dự kiến; 2) giá đầu 
vào tăng mạnh, gây áp lực cạnh tranh cho các nguồn nhiệt điện; 3) QHĐ8 và 
chính sách giá NLTT ban hành chậm; 4) Áp lực kép từ tỉ giá và lãi vay.  

Hình 138: Diễn biến chỉ số P/B từ đầu năm nhóm cổ phiếu ngành điện 

 

   Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT RESEARCH 

▪ Ngành điện Việt Nam đang chờ đợi những thông báo chính thức từ Quy 

hoạch điện 8 (QHĐ) và chính sách giá cho NLTT để khởi động một chu kỳ 

phát triển mới. 

▪ Chúng tôi nhận thấy nhiệt điện sẽ được hưởng lợi trong bối cảnh thủy điện 

giảm sút 2023-24. Trong khi NLTT vẫn cần cú hích từ chính sách 

▪ Cổ phiêu ưa thích của chúng tôi bao gồm: PC1 và POW.  

Báo cáo ngành 
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Điểm nhấn ngành điện 10T22 

Tăng trưởng tiêu thụ điện thấp hơn kỳ vọng, đạt 6,3% svck 
trong 10T22 

Theo EVN, tổng sản lượng điện tăng mạnh trong tháng 8 và tháng 
9 lần lượt 10,7% và 16,9% từ mức nền thấp 2021, giúp sản lượng 
toàn quốc 10T22 tăng 6,3% svck đạt 204,5 tỷ kWh. Tuy nhiên, đây 
vẫn là mức tăng trưởng thấp hơn tăng trưởng GDP, đồng thời 
thấp hơn mức tăng trưởng dự báo trong dự thảo QHĐ8 do 1) Năm 
nay thời tiết ghi nhận trạng thái khá bất thường với lượng mưa 
dày và nhiệt độ mát hơn trung bình nhiều năm, trái ngược với mùa 
nắng nóng năm 2021; 2) Một số ngành công nghiệp thâm dụng 
điện ghi nhận mức giảm sản lượng mạnh như sắt, thép do nhu 
cầu giảm, chủ yếu từ bức tranh ảm đạm của bất động sản. 

 

 

  Nguồn: EVN, VNDIRECT RESEARCH 

Tỉ trọng sản lượng điện theo nguồn 10T22 (Đơn vị: %) 

Nhờ pha thời tiết thuận lợi, thủy điện tiếp tục ghi nhận sản lượng 
huy động tích cực đạt 82 tỷ kWh (+30% svck), chiếm 37% tỉ trọng 
tổng sản lượng toàn ngành. Điện than ghi nhận mức huy động 
thấp hơn, giảm 14% svck với tỉ trọng sản lượng chỉ đạt 38% do 
giá than tăng mạnh, kéo theo nguồn cung than thiếu hụt cũng như 
giảm tính cạnh tranh của các nhà máy than nhập. NLTT ghi nhận 
mức tăng sản lượng 24% svck, chiếm 13% tổng sản lượng toàn 
quốc do tỉ lệ cắt giảm được cải thiện cùng với công suất bổ sung 
từ 4GW điện gió. Sản lượng điện khí chỉ tăng nhẹ 7% svck và 
chiếm 11% tỉ trọng sản lượng do giá khí vẫn đang neo ở mức cao 
cộng với tình trạng thừa nguồn tại khu vực miền Nam. 

 

         

  Nguồn: EVN, VNDIRECT RESEARCH 

Giá điện toàn phần (FMP) trên thị trường điện cạnh tranh 
(CGM) tăng mạnh nhờ huy động nhiệt điện tích cực (Đơn vị: 
đồng/kWh) 

Giá FMP trung bình 9T22 đạt 1.478đ/kWh, tăng 41% svck trong 
đó, mức giá này đã tăng mạnh đạt 1.770đ/kWh sau khi giảm đáng 
kể từ tháng 5/22. Trong năm 2022, giá trần điện năng (SMP) được 
quy định ở mức khá cao 1.602đ/kWh, tăng 6,5% svck, tạo điều 
kiện cho nhiệt điện chào giá và huy động trên thị trường điện đặc 
biệt trong những thời điểm giá công suất (CAN) cao. Theo đó, việc 
nhiệt điện chào giá tích cực trên thị trường cạnh tranh đã kéo theo 
mức giá trung bình FMP tăng mạnh trong 9T22.  

 

 

  Nguồn: GENCO3, VNDIRECT RESEARCH 

Nhu cầu điện tăng cao các năm tới là yếu tố bản lề, củng cố 
triển vọng ngành điện 

Chúng tôi cho rằng nhu cầu điện Việt Nam sẽ ghi nhận một mức 
tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2022-30, do dự báo GDP 
tăng trưởng nhanh chóng. Theo dự thảo QHĐ8, trong kịch bản 
phụ tải cao, nhu cầu điện dự báo sẽ tăng trưởng kép đạt 9,2% 
trong 2022-30. Chúng tôi cho rằng đầy là một trong các yếu tố bản 
lề, củng cố triển vọng ngành điện khi các nhà máy được huy động 
ở mức công suất cao hơn.  

 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Dự thảo QHĐ 8 
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Năng lượng tái tạo: Nóng lòng chờ đợi cú hích chính sách giá  

Dự thảo QHĐ 8 mới nhất tiếp tục củng cổ triển vọng tươi sáng của năng 
lượng tái tạo (NLTT) 

Sau rất nhiều những phiên thảo luận dựa trên những tinh thần mới, chỉ đạo mới 
từ Tờ trình số 2279/TTr-BCT ngày 29 tháng 4 năm 2022 (dự thảo quy hoạch 
điện 8 T4/22). Bộ Công thương (BCT) đã liên tục hoàn thiện và thực hiện các 
thủ tục thẩm định lại, và gần đây đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo mới 
nhất trong tháng 11 vừa rồi. Theo đó, bản dự thảo mới đã tiếp thu và điều chỉnh 
những thông tin quan trọng, trong đó tiếp tục nâng cao tầm quan trọng của 
NLTT. Chúng tôi giữ vững quan điểm mảng điện này sẽ là mũi nhọn trong kế 
hoạch phát triển ngành điện của Việt Nam ở cả ngắn và dài hạn. 

Hình 139: Bản dự thảo mới nhất tiếp tục nâng tỉ trọng phát triển 
công suất điện NLTT trong giai đoạn 2022-45… 

 Hình 140: …Theo đó, NLTT càng củng cố vững chắc tầm quan trọng 
của mình trong giai đoạn này (Đơn vị: MW)  

  

 

 
   Nguồn: Dự thảo QHD8, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Dự thảo QHD8, VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 141: Chúng tôi tổng hợp lại những điều chỉnh trong bản dự thảo QHĐ8 mới nhất 

 
   Nguồn: Dự thảo QHĐ8, VNDIRECT RESEARCH 

 

Đối với điện gió, bản dự thảo T11/22 tiếp tục đề cao hơn nữa tầm quan trọng 
của điện gió với tỉ trọng lớn trong giai đoạn 2022-50. Chúng tôi nhận thấy sẽ tiếp 
tục có một giai đoạn phát triển nóng của nguồn điện này sau khi giai đoạn chạy 
đua FIT kết thúc. Dự kiến, tốc độ tăng trưởng kép công suất điện gió sẽ đạt mức 
16% trong giai đoạn 2022-45, trong đó, công suất điện gió trên bờ sẽ tăng mạnh 
4,6 lần từ mức 21.480MW trong năm 2030 lên đạt 66.050MW trong năm 2050. 
Bên cạnh đó, dự kiến nước ta sẽ ghi nhận 7.000MW điện gió ngoài khơi đầu 
tiên trong giai đoạn 2022-30, sau đó tăng trưởng công suất sẽ bắt đầu tăng tốc 
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và đạt 87.500MW trong 2050. Nhìn chung, công suất điện gió dự kiến sẽ chiếm 
18% tổng công suất toàn hệ thống trong năm 2030, cao hơn 5 điểm % so với 
dự thảo T3/21, sau đó sẽ tục sở hữu tỉ trọng cao nhất đạt 30% trong 2045. Ở 
một khía cạnh khác, chúng tôi nhận thấy xu hướng giảm giá chi phí quy dẫn 
(LCOE) cũng là một yếu tố quan trọng, thúc đẩy sự bùng nổ của nguồn điện này 
trong tương lai. Tuy rằng hiện tại suất đầu tư các dự án điện NLTT vẫn đang 
cao hơn so với nguồn điện truyền thống, con số này đang dần được thu hẹp 
nhanh chóng nhờ những cải thiện về hiệu quả công suất cũng như lợi thế kinh 
tế từ quy mô. Ở chiều ngược lại, dự kiến các nguồn nhiệt điện sẽ ghi nhận LCOE 
ngày càng tăng do những cải tiến “xanh” để giảm phác thải cũng như chi phí 
đầu vào ngày càng tăng cao.  

Hình 142: Công suất điện gió dự kiến tăng trưởng kép với tốc độ cao 
nhất, đạt 16% trong giai đoạn 2022-50 (Đơn vị: MW) 

 Hình 143: LCOE của NLTT sẽ giảm dần trong khi LCOE các nguồn 
nhiệt điện dự kiến tăng cao trong 2025-45 (Đơn vị: USD/MWh) 

  

 

 
   Nguồn: Dự thảo QHD8, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Dự thảo QHD8, VNDIRECT RESEARCH 

 

Đối với ĐMT trang trại, sau khi phát triển ồ ạt trong giai đoạn 2019-21, và hiện 
tại đang chiếm tỉ trọng lớn đạt 21% tổng công suất hệ thống, nguồn điện này sẽ 
được dừng phát triển mới từ nay đến 2030. Ngoài ra, đối với 2.360MW điện mặt 
trời trễ giá FIT được Bộ Công thương (BCT) kiến nghị tiếp tục phát triển trong 
các dự thảo trước, con số đã được điều chỉnh giảm đáng kể trong bản dự thảo 
mới. Với những quan điểm rõ ràng sẽ hạn chế phát triển thêm các dự án điện 
mặt trời từ chính phủ trong giai đoạn 2022-30, BCT đã tiếp tục rà soát và đề 
suất sẽ chỉ tiếp tục phát triển nốt 726,02MW đã hoàn thành xây dựng hoặc đã 
thu xếp đầy đủ thủ tục pháp lý. Còn lại 12 dự án với tổng công suất 1.634,4MW 
vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị thủ tục, sẽ cân nhắc giãn thời hạn phát triển 
sang sau năm 2030 để đảm bảo tính an toàn của hệ thống điện. Tuy rằng hiện 
tại các dự án này đang chưa được đưa vào phương án điều hành, chúng tôi 
cho rằng việc tiếp tục phát triển các dự án này là một phương án hợp lý để tránh 
các rủi ro pháp lý, kiện tụng cũng như đền bù cho nhà đầu tư. Ngoài ra, dự thảo 
QHĐ 8 mới nhất cũng khuyến khích phát triển các dự án ĐMT mái nhà cho mục 
đích tự sử dụng và không bán lên lưới. Theo chị đảo của Thủ tướng Chính phủ, 
BCT đang làm việc với các bên liên quan để xây dựng một khung chính sách 
tiếp tục phát triển các dự án này. 

 

EVN đã trình dự thảo khung giá cho các dự án NLTT chuyển tiếp – tín hiệu 
giải cứu đầu tiên cho các nhà đầu tư 

Chúng tôi cho rằng yếu tố quyết định để đánh giá triển vọng của doanh nghiệp 
NLTT phụ thuộc vào khả năng phát triển công suất mới, điều mà hiện tại đang 
bất khả thi khi chúng ta đang chưa có một chính sách giá mới sau khi giá FIT 
kết thúc. Chúng tôi cho rằng với những định hướng rất rõ ràng trong QHĐ 8, tập 
trung nguồn lực cho phát triển NLTT là một xu hướng tất yếu. Do đó, việc khẩn 
trương ban hành một cơ chế giá mới sẽ thao gỡ những nút thắt, tạo điều kiện 
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phát triển lý tưởng cho nguồn NLTT nhằm đạt được những mục tiêu rất tham 
vọng của Việt Nam trong thời gian tới.  

Hình 144: Trong tháng 11, EVN đã trình lại BCT dự thảo khung giá cho dự án NLTT chuyển 
tiếp 

 

   Nguồn: EVN, VNDIRECT RESEARCH 

 

Hiện tại, rất nhiều nhà đầu tư dự án NLTT trễ giá FIT đang chịu áp lực chi phí 
rất lớn trong khi không thể bán điện lên lưới. Tuy nhiên, đã có những lối thoát 
đầu tiên cho những dự án này. Thực hiện Thông tư 15/2022/TT-BCT, EVN đang 
phối hợp với Bộ Công thương, tính toán khung giá cho các dự án NLTT chuyển 
tiếp. Theo đó, EVN đã tính toán theo bốn phương án, và chọn ra giá trị nhỏ nhất 
cho mỗi loại hình điện trong bốn phương án này. Theo đó, giá điện gió sẽ giảm 
khoảng 20-25% so với mức giá FIT trong khi giá điện mặt trời đề suất thấp hơn 
50% và chỉ ở mức 1.188đ/kWh. Theo quan điểm của chúng tôi, tuy rằng việc 
được huy động là một tín hiệu đáng mừng cho nhà đầu tư, việc đề suất một mức 
giá quá thấp có thể sẽ không mang tính hỗ trợ quá tốt để các dự án vận hành 
hiệu quả. Chúng tôi nhận thấy sẽ vẫn còn những khó khăn cho điện mặt trời 
trong khi điện gió gặp ít áp lực hơn. 

Chúng tôi cho rằng việc ban hành bản dự thảo này là một trong những bước đi 
tích cực và cần thiết, giúp dần nới lỏng những nút thắt chính sách đã kéo dài 
hơn một năm. Chúng tôi nhận thấy dự thảo chính sách giá chuyển tiếp sẽ tạo 
tiền đề cho các nhà đầu tư trễ FIT có thể đàm phán PPA với EVN trong tương 
lai gần và hiện tại đã được trình lại Bộ Công thương để tiếp tục đánh giá và đưa 
ý kiến. Song song với đó, hiện tại Bộ Công thương cũng đang làm việc với các 
bộ ngành liên quan, khẩn trương xây dựng và phát triển cơ chế thí điểm đàm 
phán giá trực tiếp (DPPA) hoặc dự thảo cơ chế đấu thầu, tạo hành lang pháp lý 
cho giai đoạn phát triển tiếp theo của mảng năng lượng này 

 

Điện gió sẽ là điểm nhấn trong giai đoạn sau giá FIT. Doanh nghiệp nào sẽ 
nắm bắt được cơ hội này? 

Khác với giai đoạn bùng nổ của giá FIT trong 2019-21, khi nhiều doanh nghiệp, 
bất kể quy mô lớn hay nhỏ, có hay không có kinh nghiệm đều tham gia chạy đua 
mảng điện này. Chúng tôi cho rằng giai đoạn đó đã kết thúc, và khi chính sách 
mới được ban hành, dù theo bất kỳ cơ chế nào, sẽ hướng đến một môi trường 
cạnh tranh khốc liệt nhưng lành mạnh hơn. Trong đó, những doanh nghiệp có 
lợi thế về quy mô, khả năng đàm phán giá và khả năng tiếp cận với dòng vốn 
lớn sẽ nắm trong tay những yếu tố quyết định để mở rộng danh mục và sở hữu 
“miếng bánh” lớn hơn trong ngành. Chúng tôi đưa ra một số những yếu tố sẽ là 
chủ đề chính cho giai đoạn phát triển sau giá FIT: 

• Cạnh tranh giá và chi phí đầu tư sẽ là chủ đề chính trong các năm tới, 
giúp tăng tính hiệu quả của thị trường cũng như hấp dẫn được các 
doanh nghiệp thực sự có năng lực tham gia vào ngành. 

Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4

Phương án 

kiến nghị

Giá (đ/kWh)

ĐMT mặt đất 1.482,7 1.508,4 1.508,8 1.188,0 1.188,0

ĐMT nổi 1.740,8 1.569,8 NA NA 1.569,8

Điện gió trên bờ 1.590,9 1.597,6 1.630,2 NA 1.590,9

Điện gió trên biển 1.971,1 1.944,9 1.974,0 NA 1.944,9

Phương pháp tính 

toán

Các thông số 

tính toán quy 

định tại TT15 

của Bộ Công 

Thương

Tương tự 

phương án 1, 

trừ suất đầu tư 

xác định bằng 

bình quân suất 

đầu tư các dự 

án

Tương tự 

phương án 1, trừ 

suất đầu tư và 

sản lượng giả 

định theo phân bố 

chuẩn Gauss

Tính toán theo 

thông số các 

nhà máy ĐMT 

Phước Thái 2,3.

Kiến nghị 

dựa trên giá 

thấp nhất của 

bốn phương 

án
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• Doanh nghiệp có quy mô lớn sẽ có nhiều lợi thế trong việc đàm phán 
giá, đặc biệt trong bối cảnh thị trường điện bán lẻ đang dần được hình 
thành. 

Doanh nghiệp có kinh nghiệm dày dặn trong việc phát triển và vận hành các dự 
án NLTT sẽ có năng lực đấu thầu tốt hơn nhờ khả năng quản lý hiệu quả, tiết 
kiệm chi phí cũng như tiềm lực tiếp cận các nguồn vốn lớn với chi phí rẻ. 

Hình 145: Top 10 trang trại điện NLTT lớn nhất Việt Nam tính đến 2022 
(Đơn vị: MW)  

 Hình 146: Chúng tôi điểm tên một số doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực 
năng lượng tái tạo, xếp hạng theo quy mô công suất 

  

 

 

   Nguồn: Báo cáo công ty, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Báo cáo công ty, VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 147: Chúng tôi nhận thấy các doanh nghiệp tiếp cận với danh mục điện gió lớn sẽ có 
lợi thế trong giai đoạn phát triển sau FIT 

 

   Nguồn: Báo cáo công ty, VNDIRECT RESEARCH 

 

Khi điện gió sẽ chắc chắn là lĩnh vực sôi động nhất trong giai đoạn 2022-30 nhờ 
những định hướng vững vàng từ chính phủ, được hỗ trợ bởi chi phí đầu tư giảm 
mạnh, chúng tôi nhận thấy nhiều doanh nghiệp đáp ứng được các yếu tố nêu 
trên sẽ hướng lợi lớn từ ngành này. Chúng tôi điểm tên một số công ty niêm yết 
hàng đầu trong ngành, với tham vọng mở rộng danh mục bao gồm BCG, GEG, 
PC1, TTA, GEX và REE.  
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M&A là cơ hội tái cấp vốn cho các doanh nghiệp NLTT 

Chúng tôi cũng nhận thấy xu hướng mua bán và sáp nhật (M&A) sẽ đóng vai trò 
quan trọng trong việc định hình triển vọng ngành NLTT sau giai đoạn giá FIT. 
Rất nhiều các nhà đầu tư nước ngoài đang nhìn thấy tiềm năng lớn của mảng 
NLTT tại Việt Nam, và hàng loạt các tập đoàn lớn đến từ Thái Lan, Philippines 
như BCPG, Bgrimm hay AC Energy đã tiếp cận thị trường trong nước thông qua 
nhiều hình thức đầu tư linh hoạt, bao gồm việc M&A các dự án đã vận hành 
cũng như thành lập liên danh với các đối tác nội địa để phát triển dự án mới. Khi 
bức tranh ngành điện đang dần rõ nét hơn, tập trung phát triển NLTT, chúng tôi 
cho rằng xu hướng M&A này sẽ ngày càng trở nên phổ biến trong các năm tới. 
Chúng tôi cho rằng tính cạnh tranh trong giai đoạn này sẽ tăng cao với nhiều 
thành phần nhà đầu tư đến từ nhiều nơi trên thế giới, do đó, các doanh nghiệp 
trong nước cần chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để sẵn sàng chạy đua cho một giai 
đoạn phát triển mạnh mẽ sắp tới.  

 

Triển vọng 2023-24: Tình trạng cắt giảm công suất sẽ được cải thiện trong 
2023, trong khi chính sách giá sẽ là bàn đạp cho triển vọng 2024. 

Hình 148: Điện gió dự kiến sẽ được huy động ở mức công suất cao 
trong mùa gió từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau 

 Hình 149: Điện mặt trời đang được huy động ở mức công suất dự 
kiến cao hơn so với mức thấp Q4/21 

  

 

 
   Nguồn: Trung tâm điều độ quốc gia, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Trung tâm điều độ quốc gia, VNDIRECT RESEARCH 

 

Theo dự liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (NLDC), công suất 
huy động dự kiến điện mặt trời trong 9T22 đạt mức 60-70% tổng công suất, cao 
hơn mức 50% trong Q4/21. Chúng tôi dự báo nhu cầu điện tăng cao trong các 
năm sau sẽ dần hấp thụ công suất thừa tại khu vực miền Nam, giúp các dự án 
NLTT được huy động với tỉ lệ công suất tối ưu. Bên cạnh đó, chúng tôi dự kiến 
Q4 sẽ là khoản thời gian lý tưởng để điện gió được huy động với công suất cao 
hơn. Thông thường từ T11 đến T3 năm sau là khoảng thời gian mùa gió cao, 
giúp cho các tuabin gió quay ở một tốc độ và cường độ cao hơn. Do đó, chúng 
tôi nhận thấy Q4/22 và Q1/23 năm sau sẽ là khoảng thời gian thuận lợi để các 
doanh nghiệp sở hữu dự án điện gió ghi nhận kết quả sản lượng tích cực bao 
gồm PC1, GEG, REE, GEX.  

Chúng tôi nhận thấy việc QHĐ8 sẽ phải thông qua phê duyệt từ quốc hội, do đó 
chúng tôi kỳ vọng chính sách giá chính thức sẽ được ban hành trong sớm nhất 
Q3/23. Chúng tôi cho rằng năm 2023 sẽ là bàn đạp, đánh dấu một giai đoạn 
tăng trưởng mới của điện NLTT khi chính sách được bàn hành, tạo tiền đề cho 
các dự án bắt đầu đi vào hoạt động từ 2024. Chúng tôi lưu ý rằng hiện tại chính 
sách giá đang chưa ghi nhận nhiều kết quả tích cực về tiến độ và vẫn đang khá 
mù mịt về thời gian chốt. Tuy nhiên, đã có những áp lực từ lãnh đạo, khẩn 
trương hoàn thiện chính sách giá sớm nhất có thể để Việt Nam có thể đạt được 
những mục tiêu chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ thời gian tới.   
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Sản lượng điện khí sẽ cải thiện trong 2023-24, củng cố bởi tăng trưởng 

nhu cầu điện mạnh mẽ  

Theo dự thảo QHĐ8, điện khí sẽ tiếp tục là mũi nhọn trong giai đoạn 2022-
35, và dự kiến sẽ không phát triển thêm sau đó  

Hình 150: Chúng tôi điểm tên một số các dự án dự kiến được phát 
triển trong dự thảo QHĐ8 

 Hình 151: Công suất điện khí sẽ tăng trưởng nhanh trong giai đoạn 
2022-35 sau khi dừng phát triển từ 2035 (Đơn vị: MW) 

  

 

 

   Nguồn: Dự thảo QHD8, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Dự thảo QHD8, VNDIRECT RESEARCH 

 

Theo những định hướng từ dự thảo QHĐ8 bản mới nhất, từ nay đến 2035 sẽ 
chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của điện khí, trước khi dừng phát triển sau 
2035. Theo đó, tổng công suất điện khí sẽ tăng mạnh từ 7.300MW trong 2022 
lên 46.330MW trong 2035 với tốc độ tăng trưởng kép trong giai đoạn này đạt 
15,2%.  

Trong đó, công suất điện khí nội địa sẽ tăng gấp đôi đạt 14.930MW đến năm 
2030 với đóng góp chủ yếu từ cụm điện khí Ô Môn (3.810MW), Dung Quất 
(2.250MW) và Miền Trung (1.500MW). Hơn nữa, với quyết tâm chuyển đổi năng 
lượng mạnh mẽ, các dự án sử dụng khí sẽ dần phải đốt kèm hydrogen sau 10 
năm hoạt động. Các dự án điện khí LNG cũng sẽ được phát triển với tốc độ cao, 
mở đầu với 3.500MW đầu tiên trong 2025 sau đó tăng mạnh lên đạt 27.900MW 
trong 2035. Tương tự với điện khí nội địa, các dự án LNG cũng sẽ dần phải 
chuyển sang đốt kèm hydrogen sau 10 năm vận hành và chuyển hoàn toàn sang 
nhiên liệu này sau 20 năm. Trong giai đoạn bùng nổ sắp tới, chúng tôi nhận thấy 
có một số doanh nghiệp nội địa đang hưởng lớn từ xu hướng này bao gồm POW 
với dự án Nhơn Trach 3&4, dự án điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam. Bên cạnh 
đó, chúng tôi điểm tên một loạt các dự án có sự góp mặt của doanh nghiệp nội 
địa bao gồm LNG Quảng Ninh (POW), LNG Hải Lăng (T&T Group), LNG Long 
Sơn (PGV, TV2).  

 

Trong 10T22, sản lượng điện khí tăng trưởng nhẹ trong bối cảnh nhu cầu 
điện tăng không mạnh như kỳ vọng 

Từ 2016 đến 2021, điện khí ghi nhận mức huy động sản lượng giảm dần qua 
các năm do các mỏ khí đã dần cạn kiệt trong khi các mỏ mới có điều kiện khai 
thác khó khăn hơn, dẫn đến việc giá khí đầu vào cho sản xuất điện tăng theo. 
Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy bước ngoặt đang đến trong năm 2022, khi sản 
lượng điện khí chạm mức nền thếp trong năm 2021 do nhu cầu thấp trong đại 
dịch Covid-19. Tuy rằng 10T22 ghi nhận mức sản lượng hồi phục chưa được 
như kỳ vọng do nhu cầu điện tăng chậm và giá khí vẫn đang neo ở mức cao, 
tổng sản lượng điện khí vẫn tăng 7% svck đạt 23,9 tỷ kWh với sự phân hóa cao 

Dự án

2021-

2025

2026-

2030

Tổng mức 

đầu tư Chủ đầu tư

Điện khí LNG MW MW Tr USD

Nhơn Trach 3&4 1.600 1.400          PVPower

LNG Hiệp Phước I 1.200 820             Hai Linh Company Limited

LNG Bạc Liêu 800    2.400 4.000          Delta Offshore Energy

LNG Quảng Ninh 1.500 1.880          PVPower - Colavi - Tokyo Gas - Marubeni

LNG Thái Bình 1.500 NA TTVN Group - Tokyo Gas - Kyuden

LNG Nghi Sơn 1.500 NA Milennium (USA)

LNG Quỳnh Lập 1.500 NA Đang đấu thầu

LNG Quảng Trạch 1.500 2.094          EVN

LNG Hải Lăng 1.500 2.300          T&T Group - Hanwha - Kospo - Kogas 

LNG Cà Ná 1.500 3.850          Đang đấu thầu

LNG Sơn Mỹ II 2.250 1.800          AES Group

LNG Sơn Mỹ I 2.250 2.000          EDF - Sojitz - Kyushu - Pacific Group

LNG Long Sơn 1.500 3.780          PGV - TTC - TV2 - Mitsubitshi - GE - GTPP

Điện khí nội địa

Ô Môn I* (Lô B) 660    NA EVN (Genco 2)

Ô Môn III, IV (Lô B) 2.100 2.504          EVN (Genco 2)

Ô Môn II (Lô B) 1.050 1.310          Vietracimex - Marubeni

Dung Quất I,II,II (CVX) 2.250 2.348          NA

Miền Trung I, II (CVX) 1.500 1.674          PVN
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giữa các nhà máy điện. Nhơn Trạch 2 ghi nhận sản lượng huy động rất tốt trong 
9T22 nhờ hiệu suất nhà máy tốt. Nhơn Trạch 1 tuy rằng vẫn ghi nhận một mức 
sản lượng thấp hơn trung bình nhiều năm, cũng đã ghi nhận sự phục hồi rõ rệt 
từ mức thấp 2021 do chào giá linh hoạt trên thị trường cạnh tranh. Mặt khác, Cà 
Mau 1&2 ghi nhận sản lượng giảm mạnh do có lịch đại tu cũng như tình trạng 
thiếu khí. Cụm nhà máy Phú Mỹ cũng đã ghi nhận sự phục hồi nhẹ từ mức nền 
thấp trong năm 2021 giá khí của nhà máy đang ở mức thấp hơn đối thủ do ở 
đầu nguồn khí, có lợi thế phí vận chuyển rẻ. 

Hình 152: Sản lượng điện khí tăng nhẹ 7% svck trong 10T22 do nhu 
cầu điện tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng 

 Hình 153: Sản lượng huy động của nhiều nhà máy đã cải thiện rõ rệt 
trong 9T22 từ mức rất thấp Q3, Q4/21 (Đơn vị: triệu kWh) 

  

 

 
   Nguồn: EVN, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Báo cáo công ty, VNDIRECT RESEARCH 

 

Triển vọng 2023-24: Tình hình giá khí sẽ thuận lợi hơn cho ngành  

Hình 154: Giá khí nội địa đang có xu hướng giảm, neo theo đà giảm 
của giá dầu FO   

 Hình 155: Giá khi thế giới cũng ghi nhận mức giảm mạnh từ đỉnh 
nhờ những nỗ lực tích trữ khí của Châu Âu và mùa đông ấm áp hơn 

  

 

 

   Nguồn: GENCO3, Bloomberg, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT RESEARCH 

 

Giá dầu FO đã giảm 54% từ mức đỉnh đạt 380USD/tấn trong cuối tháng 9, mức 
thấp nhất trong năm nay. Nhờ đó, giá khí nội địa Việt Nam, vốn neo theo giá dầu 
này với công thức 46%*FO cũng đã giảm tương ứng. Cụ thể, giá khí NT2 và 
Phú Mỹ đã giảm lần lượt 14% và 16% so với đỉnh tháng 5 xuống còn 
9,08USD/mmbtu và 8,35USD/mmbtu trong tháng 9. Ngoài ra, sau khi trải qua 
đà tăng giá mạnh từ 2020, ảnh hưởng bởi một loạt các sự kiện gây đứt gãy 
chuỗi cung ứng dầu, khí, như dịch Covid-19, xung đột Nga – Ukraine hay Trung 
Quốc giãn cách, giá khí thế giời đã giảm mạnh từ mức đỉnh nhờ những nỗ lực 
của Châu Âu trong việc tích trữ nguồn khí cũng như nhu cầu giảm khi mùa đông 
năm nay dự báo ấm áp hơn kỳ vọng.  
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Nhờ xu hướng giảm giá khí, chúng tôi nhận thấy đây là thông tin tích cực cho 
ngành điện khí với mức huy động điện kỳ vọng sẽ cải thiện, cũng như tình hình 
đàm phán hợp đồng PPA cho các dự án sắp tới. Nhìn chung, giá khí nội địa hiện 
đang được neo theo giá dầu FO và biến động tăng giảm sát với diễn biến giá 
dầu Brent. Chúng tôi dự báo giá dầu Brent sẽ giảm dần và đạt mức trung bình 
90USD/thùng và 80USD/thùng cho lần lượt 2023-24 sẽ là yếu tố quan trọng để 
giảm bớt những áp lực cạnh tranh cho nguồn điện khí. Tuy rằng đây vẫn là mức 
giá khá cao khi so sánh với trung bình quá khứ, chúng tôi cho rằng việc giảm 
giá khí có thể sẽ dần thu hẹp khoảng cách giữa giá điện khí và giá điện than, 
đặc biệt trong bối cảnh giá than nhập dự kiến sẽ vẫn neo cao trong năm sau. 
Chúng tôi kỳ vọng một mức sản lượng huy động tích cực hơn cho điện khí trong 
2023-24, củng cố bởi nhu cầu điện tăng trưởng 9,2% theo dự thảo QHĐ8 và 
sản lượng thủy điện sẽ không còn bùng nổ khi pha thời tiết thuận lợi kết thúc. 
Chúng tôi cũng nhận thấy việc giá khí thế giới đã giảm mạnh thời gian gần đây 
sẽ phần nào tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các dự án điện khí LNG sắp tơi có 
cơ hội đàm phàn và thống nhất các điều khoản về giá và sản lượng, điều mà 
hiện tại vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. 

 

Triển vọng điện than đang mờ dần khi tiếp tục bị cắt giảm trong bản dự 

thảo mới QHD8 

Sản lượng điện than giảm mạnh trong 10T22 do giá than nhập tăng 

Sản lượng điện than giảm 14% svck đạt 86,5 tỷ kWh trong 10T22 do 1) Nhu cầu 
điện toàn quốc tăng chậm hơn mức dự báo do thời tiết ghi nhận nhiệt độ mát 
mẻ hơn cũng như tình trạng giảm công suất của các ngành công nghiệp thâm 
dụng điện như sắt, thép; 2) Giá than nhập tăng mạnh do ảnh hưởng đứt gãy 
chuỗi cung ứng từ cuộc xung đột Nga – Ukraine, gây khó khăn cho các nhà máy 
than nhập và than trộn trong việc cạnh tranh giá với các nguồn điện khác, đặc 
biệt trong bối cảnh sản lượng thủy điện dồi dào và nguồn NLTT bổ sung. Tuy 
nhiên, chúng tôi nhận thấy có sự phân hóa rõ rệt theo miền, cụ thể, các nhà máy 
sử dụng than nội địa tại miền Bắc như QTP, HND, Mông Dương (PGV) đều ghi 
nhận mức sản lượng huy động tích cực do giá rẻ và gần nguồn than trong khi 
các nhà máy tại miền Nam như Vũng Áng, Vĩnh Tân ghi nhận sản lượng giảm 
trong bối cảnh thừa nguồn tại khu vực này. 

Hình 156: Sản lượng điện than 10T22 giảm 14% svck do giá than nhập 
tăng cao, và tình trạng thiếu than trong nửa đầu năm 

 Hình 157: Giá than thế giới đã tăng mạnh do một số sự kiện như 
Trung Quốc giãn cách và xung đột Nga – Ukraine (Đơn vị: tấn) 

  

 

 

   Nguồn: EVN, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT RESEARCH 

 

Điện than đang đối mặt với cả rủi ro ngắn và dài hạn 

Trong bối cảnh giá than dự kiến sẽ vẫn tiếp tục neo cao trong năm sau, sẽ khó 
có thể tiếp tục kỳ vọng vào một sự phục hồi mạnh của nguồn điện này trong 
2023, đặc biệt khi các nhà máy mới đi vào hoạt động sử dụng 100% than nhập 
như Nghi Sơn II, Sông Hậu I.  Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy những triển vọng 
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đỡ u ám hơn cho các nhà máy sử dụng than nội địa và than trộn trong 2023-24 
với áp lực giá thấp hơn các nhà máy than nhập. Hơn nữa, chúng tôi cho rằng 
các nhà máy tại khu vực miền Bắc sẽ ghi nhận mức huy động sản lượng tối ưu 
hơn do dự báo nhu cầu điện tại khu vực này sẽ tăng mạnh trong các năm tới. 
Trong khi đó, chúng tôi nhận thấy các nhà máy tại khu vực miền Nam có thể vẫn 
gặp phải áp lực cạnh tranh từ nhiều nguồn điện do tình trạng thừa nguồn tại khu 
vực. Chúng tôi nhận thấy trong ngắn hạn, điện than vẫn đóng vai trò rất quan 
trọng, và là một nguồn điện chạy nền đáng tin cậy với giá rẻ, để đảm bảo tính 
an toàn của hệ thống trong giai đoạn phát triển kinh tế mạnh mẽ của nước ta từ 
nay đến 2030. Chúng tôi cho rằng QTP và HND sẽ được hưởng lợi từ xu hướng 
này.  

Hình 158: Tiếp tục đưa 6.800MW điện than ra khỏi cân đối quy hoạch 
điện trong bản dự thảo mới nhất  

 Hình 159: Chúng tôi điểm tên một số các dự án điện than dự kiến 
tiếp tục được phát triển trong QHĐ8 

 

 

 

   Nguồn: Dự thảo QHĐ8, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Dự thảo QHĐ8, VNDIRECT RESEARCH 

 

Sau nhiều bản sửa đổi, công suất điện than đã liên tục bị cắt giảm do những 
chủ chương quyết liệt từ Chính phủ nhằm chuyển đổi năng lượng xanh mạnh 
mẽ. Sau khi quyết định sẽ không phát triển thêm điện than sau năm 2030, dự 
thảo mới nhất tiếp tục đưa 5 dự án tổng công suất 6.800MW ra khỏi quy hoạch 
do những khó khăn trong việc thu xếp vốn của các dự án này. Tuy nhiên trên 
thực tế, sẽ rất khó để loại bỏ các dự án này do những vướng mắc về pháp lý, 
kiện tụng và đền bù nhà đầu tư. Vì vậy mặc dù đây là những dự án có khả năng 
rất cao sẽ không thu xếp được vốn, Bộ Công Thương sẽ vẫn phải tiếp tục rà 
soát và đánh giá tính khả thi của các dự án này. Sau điều chỉnh, công suất điện 
than dự kiến đạt 30.127MW trong 2030, chiếm 18,9% tổng công suất trước khi 
thu hẹp tỷ trọng xuống còn 6,6% trong năm 2045. Chúng tôi điểm tên một số 
các dự án nổi bật sẽ được tiếp tục phát triển từ nay đến 2030, trong đó có sự 
góp mặt của những tập đoàn nội địa lớn như TKV, PVN và GENCO2. Hiện tại, 
một số dự án mặc dù đã được đưa vào quy hoạch điện những vẫn đang phải 
đối mặt với nhiều vướng mắc pháp lý và khó khăn về nguồn vốn. Trong bối cảnh 
nguồn cung trong nước đang cạn kiệt và các nhà máy mới sẽ phải sử dụng than 
nhập, việc giá than tăng cao trong thời gian gần đây dấy lên những lo ngại về 
tính “rẻ” của nguồn điện này. Cùng với những nỗ lực toàn cầu trong việc giảm 
phát thải, chúng tôi nhận thấy triển vọng của điện than đang mờ nhạt dần với 
khả năng tiếp cận vốn khó khăn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi nhìn nhận rằng việc 
tiếp tục phát triển các nguồn điện than ở miền Bắc vẫn là bước đi cần thiết để 
đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng nhanh tại khu vực, nhất là khi tiềm năng NLTT tại 
khu vực này khá khiêm tốn.  

 

 

 

 

Dự án

Công suất 

(MW) Tiến độ Chủ đầu tư Đánh giá

Na Dương II 110            2021-25 TKV

An Khánh - BG 650            2021-25 NA

Thái Bình II 1.200         2021-25 PVN Hoàn thành 97%

Nghi Sơn II 1.330         2021-25 Kepco - Marubeni Vận hành từ T7/22

Vũng Áng II 665            2021-30 Kepco - Misubishi

Vân Phong II 1.432         2021-25 Sumitomo Corp Dự kiến hoàn thành T12/22

Duyên Hải II 1.320         2021-25 Janakuasa Vận hành từ 2021

Long Phú II 1.200         2021-25 PVN

Sông Hậu I 1.200         2021-25 PVN Vận hành từ T4/22

Quảng Trạch I 1.200         2021-25 GENCO 2 Mở rộng lên 1.400MW
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Thủy điện sẽ bước ra khỏi pha thuận lợi trong 2023-24 

Chúng tôi dự báo sản lượng huy động kém tích cực hơn cho thủy điện 
trong 2023-24 sau năm 2022 rực rỡ 

Thời tiết Việt Nam đã trải qua pha La Nina kéo dài từ Q4/21. Theo EVN, 10T22 
tiếp tục ghi nhận trạng thái bất thường với mùa nóng mát mẻ hơn và lượng mưa 
dồi dào ngay cả trong giai đoạn mùa khô. Theo đó, thủy điện được huy động với 
mức sản lượng cao nhờ giá bán rẻ, tăng 30% svck đạt 82 tỷ kWh và chiếm 
36,6% tỷ trọng sản lượng toàn quốc. Một loạt các doanh nghiệp thủy điện đã 
được hưởng lợi từ thủy văn thuận lợi và ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực 
trong 9T22, bao gồm DNH, VSH, SBH, HNA, TMP và CHP. Chúng tôi dự báo 
thủy điện sẽ tiếp tục ghi nhận mức huy động ấn tượng từ nay đến cuối năm khi 
pha La Nina được dự báo sẽ kéo dài đến T1/23 và bắt đầu chuyển sang pha 
Trung tính.  

Hình 160: Sản lượng thủy điện 10T22 tăng mạnh nhờ thủy văn thuận 
lợi với pha La Nina kéo dài… 

 Hình 161: …Do đó, nhiều doanh nghiệp thủy điện ghi nhận KQKD 
9T22 rất tích cực (Đơn vị: Tỷ đồng) 

 

 

 
   Nguồn: EVN, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Báo cáo công ty, VNDIRECT RESEARCH 

 

Chúng tôi cho rằng xác xuất để pha La Nina tiếp tục kéo dài là khá thấp khi pha 
thời tiết này đã kéo dài hơn dự kiến. Do đó, chúng tôi dự báo thủy điện sẽ đóng 
góp một mức sản lượng thấp hơn từ 2023-24, tạo dự địa huy động cho các 
nguồn điện khác. Ở khí cạnh giá bán điện bình quân, chúng tôi cho rằng việc 
đẩy khung giá huy động của nhiệt điện sẽ đồng thời tạo điều kiện để nguồn thủy 
điện được huy động với mức giá cao hơn trên thị trường điện cạnh tranh trong 
các năm tới. 

Hình 162: Pha La Nina dự kiến sẽ tiếp tục duy trì từ nay đến cuối năm 2022 trước khi chuyển 
sang pha Trung tính từ T1/23 (Đơn vị: %) 

 

   Nguồn: IRI, VNDIRECT RESEARCH 

Công ty Vốn hóa

Doanh thu 

9T22 %svck LNST 9T22 %svck

DNH 19.008,0     2.251,02     36% 1.356,08     55%

VSH 6.591,1       2.121,83     117% 881,54         353%

SBH 4.347,9       673,33         86% 358,46         175%

HNA 3.951,9       842,37         72% 410,17         383%

TMP 3.703,0       801,78         57% 437,99         81%

CHP 3.452,4       724,71         96% 317,49         2003%

AVC 2.814,5       744,13         76% 453,69         140%

SHP 2.656,7       559,78         27% 276,51         64%

TBC 1.841,5       538,24         40% 295,00         71%

SEB 1.724,8       269,18         35% 151,71         49%

S4A 1.531,9       208,45         20% 81,25           24%

SBA 1.425,7       299,42         74% 144,80         170%

SJD 1.055,7       362,85         26% 145,30         29%

ISH 904,9          191,08         23% 85,17           43%

HJS 732,9          139,22         11% 48,31           24%
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Triển vọng phát triển thủy điện đang dần kết thúc 

Chúng tôi cho rằng triển vọng phát triển thủy điện đang dần cạn kiệt khi dư địa 
mở rộng công suất của nguồn điện này đã đạt giới hạn. Nếu không tính đến các 
dự án mở rộng công suất, Thượng Kontum (220MW) của VSH là một trong 
những nhà máy thủy điện lớn cuối cùng trong quy hoạch, đánh dấu hồi kết cho 
sự phát triển của nguồn điện này. Chúng tôi nhận thấy sẽ vẫn còn dư địa khoảng 
6.000MW thủy điện nhỏ (< 30MW) trong giai đoạn tới. Thủy điện nhỏ hiện đang 
được xếp loại là NLTT do ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường và cảnh 
quan chung. Tuy rằng các nhà máy thủy điện nhỏ phụ thuộc nhiều vào thời tiết 
và khả năng điều tiết kém, các dự án này được hưởng mức giá bán cao hơn 
trung bình 20-30% so với giá bán các thủy điện công suất lớn nhờ chính sách 
biểu phí tránh được. Chúng tôi điểm tên một số doanh nghiệp vẫn còn được 
hưởng lợi từ phát triển thủy điện bao gồm PC1, GEG và REE.   

 

Rủi ro đầu tư 

Chúng tôi nhận thấy rủi ro kép từ nền lãi suất và tỉ giá tăng đối với các 
doanh nghiệp điện 

Hình 163: Lãi suất huy động Việt Nam tăng 
mạnh từ T9/22 (Đơn vị: %) 

 Hình 164: Lãi suất LIBOR 3T + 6T tăng mạnh 
khi Fed tăng lãi suất điều hành (Đơn vị: %) 

 Hình 165: Tỉ giá USD/VND và chỉ số dollar 
index tăng mạnh 8% từ đầu năm 

 

 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  Nguồn: Global rate, VNDIRECT RESEARCH  Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT RESEARCH 

 

Từ Q2/22, nền lãi suất đã tăng rõ rệt do những nỗ lực của Fed để kiểm soát tỉ 
lệ lạm phát cao kỉ lục của quốc gia này. Do đó, việc tăng lãi suất điều hành đã 
đẩy các lãi suất khác lên mức cao hơn bao gồm lãi suất Libor và lãi suất huy 
động của Việt Nam, một trong số những chính sách lãi suất điển hình cho các 
khoản vay ngành điện. Bên cạnh đó, đồng VND cũng đã ghi nhận mất giá 
khoảng 8% từ đầu năm so với đồng USD, một trong những hệ quả là lãi suất 
tăng cao. Chúng tôi nhận thấy những yếu tố này tạo ra một áp lực kép lên chi 
phí tài chính tăng của nhiều doanh nghiệp trong ngành trong 9T22 như PC1, 
GE2, PGV và REE. 

Chúng tôi nhận thấy những áp lực về lãi suất và tỉ giá sẽ tiếp tục duy trì cho đến 
sớm nhất nửa sau của 2023 do những lộ trình tăng lãi suất của Fed cũng như 
áp lực lạm phát của quốc gia này vẫn còn hiện hữu. Tuy nhiên, mức độ ảnh 
hưởng nặng hay nhẹ sẽ phụ thuộc vào tỉ lệ nợ USD cũng như chính sách lãi 
suất của từng doanh nghiệp. Cụ thể, chúng tôi nhận thấy các công ty có đòn 
bẩy cao, tỷ trọng nợ USD lớn với chính sách lãi suất thả nổi phụ thuộc vào Libor 
sẽ nhạy cảm hơn với mỗi đợt tăng lãi suất như PGV, PC1 hay GE2.  
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Hình 166: Tỉ lệ nợ vay/VCSH của một số doanh nghiệp điện trong ngành 
(Đơn vị: lần) 

 Hình 167: Chúng tôi thống kê một số doanh nghiệp điện có dư nợ 
vay USD và tình hình chi phí tài chính trong 9T22  

 

 

 

   Nguồn: Báo cáo công ty, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Báo cáo công ty, VNDIRECT RESEARCH 

 

Chúng tôi nhận thấy một số rủi ro tiềm ẩn khác của ngành điện 

• Chúng tôi nhận thấy rủi ro từ giá đầu vào vẫn còn hiện hữu cho các năm 
tới. Tuy rằng giá khí có xu hướng giảm mạnh thời gian gần đấy, áp lực 
nguồn cầu sẽ vẫn còn khi việc cắt giảm nguồn cung từ Nga – nhà cung 
cấp khí số một của châu lục sẽ tạo áp lực tìm nguồn cung thay thế trong 
ngắn hạn.  

• Chúng tôi cho rằng khả năng cao giá than sẽ vẫn duy trì ở mức cao, đặc 
biệt khi Trung Quốc mở cửa trở lại, gây áp lực lên nguồn cung than. 

• Chúng tôi cho rằng việc cắt giảm công suất ở nhiều ngành công nghiệp 
thậm dụng điện như sắt, thép sẽ là cản trở đáng lo ngại cho tăng trưởng 
tiêu thụ điện trong các năm tới. 

• Sự chậm trễ nếu có trong việc ban hành QHĐ8 cũng như chính sách 
giá mới NLTT sẽ là gánh nặng cho triển vọng của ngành điện. 

 

Ngành điện sẽ trải qua quá trình chuyển đổi mạnh mẽ trong những năm 

tới. Lựa chọn hàng đầu của chúng tôi bao gồm PC1, POW 

Chúng tôi cho rằng bức tranh ngành điện Việt nam đã dần rõ nét hơn, tập trung 
tối đa phát triển NLTT sau những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong COP26 
và gần đây là COP27. Với việc nguồn NLTT sẽ chiếm tỉ trọng cao trong các năm 
tới, chúng tôi cho rằng sự đồng hành của điện khí đóng vai trò quan trọng, và là 
chỗ dựa tin cậy cho hệ thống điện. Chúng tôi điểm tên một số doanh nghiệp nội 
địa được hưởng lợi trong chuỗi phát triển hạ tầng điện, khí như POW, PGV và 
GAS. 

Chúng tôi cho rằng việc chậm trễ trong ban hành chính sách giá chính thức cho 
NLTT là trở ngại lớn nhất, cản trở đà phát triển của nguồn điện này. Chúng tôi 
nhận thấy việc tháo gỡ những nút thắt chính sách đóng vai trò rất quan trọng, 
và mở ra một “sân chơi” mới cho nhà đầu tư. Tuy rằng giai đoạn giá FIT đã góp 
phần thu hút một dòng vốn tư nhân dồi dào chảy vào lĩnh vực này, chúng tôi kỳ 
vọng giai đoạn hậu giá FIT sẽ có tính cạnh tranh khốc liệt hơn và đồng thời cũng 
lành mạnh hơn. Chúng tôi đặt niềm tin vào các doanh nghiệp có quy mô lớn, 
quản lý chi phí tốt và có kinh nghiệm triển khai, vận hành các dự án để nắm bắt 
được cơ hội mở rộng danh mục NLTT của mình trong giai đoạn này. Chúng tôi 
nhận thấy dòng tiền ESG đang chảy sôi động trên thị trường quốc tế sẽ dần tiếp 
cận Việt Nam. Do đó, những doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội và tiếp cận 
được nguồn vốn rẻ sẽ dẫn đầu trong cuộc đua NLTT đang cận kề. Chúng tôi 
điểm tên một số những ứng cử viên đáng chú ý đang được niêm yết bao gồm 
BCG, GEG, PC1, và REE.  

Công ty

Nợ USD (tỷ 

đồng)

Tổng dư nợ 

(tỷ đồng)

Nợ USD/tổng 

nợ (%)

Chi phí tài 

chính (tỷ 

đồng %svck

HND 1.588,0             1.588,0         100,0% 153,8           27%

PGV* 35.679,1           41.199,9       86,6% 2.208,6        135%

QTP* 819,4                1.833,1         44,7% 161,0           6%

PC1 3.997,0             11.348,2       35,2% 601,5           173%

REE 2.121,8             11.520,0       18,4% 696,1           38%

GE2* 6.553,2             18.611,0       35,2% 814,0           590%

POW 2.701,0             9.950,6         27,1% 541,2           7%

(*) tính toán theo số liệu BCTC cập nhật 
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Hình 168: Dòng vốn tư nhân đã tăng mạnh trong giai đoạn giá FIT 
(Đơn vị: %) 

 Hình 169: Trong kịch bản chuyển đổi năng lượng, Việt Nam sẽ cần 
một nguồn vốn lớn cho NLTT trong 2022-45 (Đơn vị: tỷ đồng) 

 

 

 
   Nguồn: KPMG, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Dự thảo QHD8, VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 170: Luận điểm đầu tư 

STT Mã CP Giá mục tiêu 1 
năm (đ/cp) 

Khuyến 
nghị 

Luận điểm đầu tư 

1 
 

PC1 

 

30.800 Khả quan 

(1) Giai đoạn 2023-24 sẽ là giai đoạn bước ngoặt lợi nhuận của PC1 nhờ hàng loạt những thương 
vụ mở rộng kinh doanh bao gồm mỏ niken, BĐS Nhà ở và BĐS KCN. Chúng tôi dự báo một 
mức tăng trưởng EPS cao cho PC1 đạt 163% svck và 33% svck trong giai đoạn này. 

(2) Chúng tôi nhận thấy khi QHĐ8 và chính sách giá NLTT dự kiến ban hành trong Q3/23 sẽ là 
động lực cho mảng xây lắp điện và EPC điện gió của doanh nghiệp.  

(3) PC1 sẽ tiếp tục mở rộng danh mục điện tái tạo, bao gồm 81MW thủy điện nhỏ trong giai đoạn 
2023-25. Ngoài ra, doanh nghiệp đang tiến hành khảo sát hơn 1.000MW điện gió cả trên bờ 
và ngoài khơi, thực hiện hóa tham vọng phát triển thêm 350MW NLTT từ nay đến 2025. 

(4) Các dự án điện gió của PC1 là một trong những dự án nổi bật của Đông Nam Á, đảm bảo đầy 
đủ các tiêu chuẩn quản trị, môi trường (ESG) và đang được hưởng chính sách lãi vay rất ưu 
đãi (5-6%/năm) thấp hơn nhiều so với các dự án vay nội tệ (~10-11%). Chúng tôi nhận thấy 
đây là một lợi thế rất lớn không chỉ cho tính hiệu quả của dự án mà đồng thời tạo tiền đề để 
doanh nghiệp tiếp tục được tài trợ các khoản vay chi phí vốn thấp trong tương lai.   

2  

POW 

18.400 Khả quan 

(1) POW là doanh nghiệp điện khí hàng đầu, và sẽ được hưởng lợi từ xu hướng phát triển công 
suất điện khí mạnh mẽ theo những định hướng rõ ràng trong dự thảo QHĐ8. Doanh nghiệp 
đang nắm trong tay chuỗi hai dự án bao gồm 100% sở hữu tại Nhơn Trạch 3&4 (1.600MW), 
và 33% cổ phần tại dự án LNG Quảng Ninh (1.500MW). Trong khi Nhơn Trạch 3&4 sẽ đi vào 
vận hành từ lần lượt Q4/24 và Q2/25, LNG Quảng Ninh sẽ triển khai trong giai đoạn 2025-30. 

(2) Trong giai đoạn 2023-24, chúng tôi đánh giá một mức sản lượng huy động tích cực hơn cho 
điện khí nhờ 1) Sản lượng tiêu thụ điện dự báo tăng trưởng kép với tốc độ cao 9,2% trong khi 
dự kiến tốc độ phát triển công suất mới tại miền Nam sẽ chững lại; 2) Giá khí dự báo giảm 
theo dự báo giá Brent 2023-24 lần lượt là 90-80 USD/thùng giảm áp lực cạnh tranh giá cho 
điện khí đặc biệt trong bối cảnh giá than nhập tăng; 3) Thủy điện sẽ bước ra khỏi pha thời tiết 
thuận lợi, tạo dư địa huy động cho các nguồn nhiệt điện.  

(3) Chúng tôi nhận thấy sự quay trở lại của tổ máy 1 Vũng Áng 1 sẽ là động lực chính cho tăng 
trưởng của POW trong Q1/23, khi nhà máy này đã trải qua giai đoạn sửa chữa từ Q4/21.    

3 

 

NT2 

 

31.300 Khả quan 

(1) Trong 2023, NT2 sẽ có lịch đại tu, thông thường diễn ra trong 45 ngày, chúng tôi nhận thấy 
doanh nghiệp sẽ ghi nhận doanh thu giảm 16% svck sau đó phục hồi 13% svck trong 2024.  

(2) Chúng tôi nhận thấy luận điểm đầu tư đáng chú ý nhất của NT2 không hoàn toàn đến từ tăng 
trưởng LN mà bao gồm một sức khỏe tài chính lành mạnh và nguồn cổ tức ổn định. NT2 đã 
hoàn thành nghĩa vụ trả nợ dài hạn từ 2021 và hiện tại, doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền dồi 
dào. Chúng tôi kỳ vọng NT2 sẽ duy trì trả cổ tức đều đặn ít nhất 15%/năm, với nhu cầu vốn 
từ công ty mẹ POW là một trong những động lực chính.  

(3) Chúng tôi đánh giá NT2 là một trong những cổ phiếu có tính phòng thủ cao, ngành nghề kinh 
doanh thiết yếu, không bị ảnh hưởng bởi tính chu kỳ  
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4 REE 85.500 Khả quan 

(1) REE là một trong số những tập đoàn đa ngành hàng đầu, tập trung đầu tư vào những ngành 
nghề tiện ích, có tính ổn định cao và dòng tiền đều đặn bao gồm ngành điện, nước, và cho 
thuê văn phòng. REE đang sở hữu một danh mục đầu tư đa dạng từ công ty con đến công ty 
liên doanh liên kết, hàng năm ghi nhận một tỉ lệ dòng tiền/doanh thu tốt và chính sách cổ tức 
ổn định (tỷ suất cổ tức trung bình 5%). 

(2) Chúng tôi nhận thấy REE là một trong số ít các doanh nghiệp duy trì được kết quả tài chính 
tăng trưởng và lành mạnh trong bối cảnh thị trường đầy khó khăn như năm 2022 nhờ những 
mảng kinh doanh có tính bền vững và phòng thủ cao. Chúng tôi kỳ vọng REE có thể duy trì 
mức ROE ổn định trên 15% trong giai đoạn 2023-25. Doanh nghiệp cũng đang tiếp tục đầu tư 
thêm các thương vụ thủy điện nhỏ, cũng như các dự án điện mặt trời mái nhà dự kiến là động 
lực tăng trưởng chính của mảng điện trong các năm tới.   

5 HDG 43.800 Khả quan 

(1) HDG đang thuộc nhóm công ty NLTT niêm yết có công suất lớn nhất tại thời điểm cuối năm 
2022. Do đó chúng tôi nhận thấy HDG đang hưởng lợi từ đà tăng trưởng ổn định của nhu cầu 
điện của Việt Nam trong các năm tới. Trong giai đoạn 2023-25, HDG đặt mục tiêu sẽ phát 
triển thêm 478 MW điện năng lượng tái tạo để nâng tổng công suất phát điện của công ty lên 
922 MW. Với chi phí đầu tư thấp, các nhà máy điện của HDG thường xuyên đạt hiệu quả kinh 
doanh cao hơn so với các công ty khác trong ngành. 

(2) Chúng tôi tin rằng định giá của HDG đã khá hấp dẫn đối với một nhà phát triển năng lượng 
tái tạo quy mô lớn với năng lực đầu tư đã được chứng minh. 

6 BCG NA NA 

(1) BCG hiện tại đang là công ty NLTT niêm yết có quy mô công suất lớn nhất ngành, đã đưa vào 
hoạt động 581MW bao gồm 4 dự án BCG Long An 1, BCG Long An 2, Phù Mỹ và BCG Vĩnh 
Long cùng một số dự án điện mặt trời mái nhà.  

(2) Ngoài ra, BCG cũng đang sở hữu một dánh sách các dự án điện gió đang được triển khai bao 
gồm Khai Long Cà Mau (GDD1) và Trà Vinh (GDD1) với tổng công suất 180MW, chúng tôi 
dự kiến đây sẽ là động lực tăng trưởng của mảng điện BCG trong 2023-24. 

(3) Chúng tôi nhận thấy tín hiệu từ dự thảo chính sách giá NLTT chuyển tiếp sẽ là cơ hội cho 
BCG khi doanh nghiệp đang sở hữu dự án trễ FIT bao gồm Phù Mỹ 1,3 (89MW). Ngoài ra, 
trong dự thảo QHD8 mới nhất, Phù Mỹ cũng là một trong số ít những dự án được đề suất tiếp 
tục phát triển, dự kiến khi đi vào hoạt động, chuỗi dự án này sẽ đóng góp tích cực cho BCG.    

7 GEG NA NA 

GEG là một trong những doanh nghiệp NLTT lớn trong ngành, sở hữu tổng công suất 456MW bao 
gồm 81MW thủy điện nhỏ, 245MW ĐMT và 130MW điện gió. Doanh nghiệp cũng sở hữu 130MW 
dự án điện gió đang được triển khai bao gồm VPL 2 Bến Tre (30MW) và Tân Phú Đông 1 (100MW). 
Chúng tôi cho rằng khi chính sách giá NLTT được ban hành sẽ thúc đẩy triển vọng tươi sáng hơn 
cho doanh nghiệp này.  

8 QTP NA NA 

(1) Chúng tôi nhận thấy câu chuyện của QTP đang khá giống với luận điểm đầu tư NT2, bao gồm 
nợ vay sắp hoàn thành và chính sách cổ tức ổn định.  

(2) Chúng tôi cho rằng điện than nội địa tại miền Bắc như QTP sẽ hưởng lợi trong giai đoạn 2023-
24 nhờ 1) Nhu cầu điện miền Bắc dự kiến tăng mạnh trong các năm tới, với rủi ro thiếu điện 
hiện hữu khi công suất phát triển thêm tại khu vực này đang không cao; 2) QTP hưởng lợi từ 
vị trị đặt nhà máy thuận lợi, gần mỏ than có chi phí vận chuyển thấp, và nguồn than nội địa 
giá rẻ. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có hợp đồng cung cấp than dài hạn với TKV – cổ đông 
lớn của QTP, giúp doanh nghiệp có nguồn than ổn định.  

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  

Hình 171: Dự phóng KQKD trong giai đoạn 2022-24 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Doanh thu 9.949 14.722 16.753 27.368 34.008 42.049 8.932 7.437 8.415

% svck 1,2% 48,0% 13,8% 11,4% 24,3% 23,6% 45,2% -16,7% 13,1%

Biên LN gộp (%) 17,3% 19,3% 19,0% 12,0% 13,5% 14,3% 15,0% 13,9% 15,6%

Biên EBITDA (%) 18,9% 19,8% 19,1% 21,3% 20,7% 21,2% 21,7% 22,2% 22,8%

LN ròng 437 1.149 1.523 1.711 2.767 3.197 1.105 848 1.090

% svck -37,1% 162,7% 32,6% -3,8% 61,7% 15,5% 107,0% -23,3% 28,5%

EPS (đ/cp) 1.616 4.247 5.631 731 1.182 1.365 3.838 2.945 3.785

BVPS (đ/cp) 21.490 27.078 34.487 13.473 14.885 16.535 17.052 18.064 19.951

Tiền mặt ròng/cổ phiếu 

(đ/cp)
-31.023 -36.076 -34.306 -1.019 -2.704 -5.060 2.694 6.286 10.340

Nợ/VCSH 2,3 2,3 2,0 0,6 0,8 1,0 0,5 0,4 0,4

Tỷ suất cổ tức (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 0,4% 8,6% 7,0% 8,6%

ROAE (%) 9,2% 21,5% 23,9% 5,4% 7,9% 8,3% 22,5% 16,3% 19,0%

ROAA (%) 2,2% 4,8% 5,7% 3,1% 4,4% 4,1% 15,6% 11,3% 13,8%

Tỷ đồng
PC1 POW NT2
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Hình 172: Dự phóng KQKD trong giai đoạn 2022-24 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 173: So sánh các doanh nghiệp cùng ngành   

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG (Dự liệu tại ngày 22/11/2022) 

 

2022 2023 2024 2022 2023 2024

Doanh thu 9.342 10.548 12.065 3.935 3.662 3.195

% svck 60,6% 12,9% 14,4% 4,2% -7,0% 12,8%

Biên LN gộp (%) 36,8% 32,9% 32,6% 69,1% 67,4% 65,1%

Biên EBITDA (%) 39,9% 35,2% 33,9% 80,1% 80,7% 81,5%

LN ròng 2.537 2.578 2.985 1.389 1.301 1.009

% svck 36,8% 1,6% 15,8% 26,6% -6,3% -22,4%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EPS (đ/cp) 8.183 8.316 9.629 5.677 5.318 4.126

BVPS (đ/cp) 57.183 65.760 75.848 23.941 27.630 30.035

Tiền mặt ròng/cổ phiếu 

(đ/cp)
-26.050 -21.759 -13.440 -20.520 -15.834 -13.585

Nợ/VCSH 0,8 0,8 0,7 1,0 0,7 0,2

Tỷ suất cổ tức (%) 2,1% 2,1% 2,1% 5,4% 5,4% 5,4%

ROAE (%) 17,5% 15,5% 15,8% 27,3% 20,6% 14,3%

ROAA (%) 7,6% 7,0% 7,4% 8,7% 8,3% 6,7%

Tỷ đồng
REE HDG

Tên công ty Mã CP
Giá thị 

trường

Giá mục 

tiêu

Khuyến 

nghị
 Vốn hóa 

Bloomberg Nội tệ Nội tệ Tr USD 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023

Điện khí

PVPower POW VN 10.600   18.400   Khả quan 999,2     15,2 10,8 0,8 0,8 4,8 4,5 6,0 7,5

GENCO 3 PGV VN 16.600   NA KKN 750,7     7,0 7,0 1,1 1,0 5,9 5,7 14,6 14,3

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 NT2 VN 24.800   31.300   Khả quan 287,4     8,9 8,3 NA NA NA NA 20,8 15,0

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa BTP VN 13.000   NA KKN 30,2      NA NA NA NA NA NA NA NA

Trung bình 10,4 8,7 0,9 0,9 5,4 5,1 13,8 12,3

Trung vị 8,9 8,3 0,9 0,9 5,4 5,1 14,6 14,3

Điện than

Tổng Công ty Điện lực TKV DTK VN NA NA KKN 250,1     NA NA NA NA NA NA NA NA

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng HND VN 12.200   NA KKN 245,5     8,6 6,4 1,1 1,0 NA NA 13,3 15,3

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh QTP VN 12.100   NA KKN 219,2     6,5 6,3 0,9 0,8 2,4 2,7 14,0 15,2

CTCP Nhiệt điện Phả Lại PPC VN 12.400   NA KKN 160,0     17,3 6,4 NA NA NA NA 5,0 13,0

Trung bình 10,8 6,4 1,0 NA 2,4 NA 10,8 14,5

Trung vị 8,6 6,4 1,0 0,9 2,4 2,7 13,3 15,2

Thủy điện

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh VSH VN 28.550   NA KKN 271,5     5,7 11,3 1,4 1,3 NA NA 25,1 11,5

CTCP Thủy điện Hủa Na HNA VN 17.500   NA KKN 165,7     NA NA NA NA NA NA NA NA

CTCP Thủy điện Thác Bà TBC VN 28.600   NA KKN 73,1      NA NA NA NA NA NA NA NA

Trung bình 5,7 14,5 1,4 NA NA NA 25,1 11,5

Trung vị 5,7 11,3 1,4 1,3 NA NA 25,1 11,5

Năng lượng tái tạo

CTCP Điện Gia Lai GEG VN 11.200   NA KKN 145,1     11,2 9,1 1,0 1,0 8,5 6,6 9,3 10,8

Doanh nghiệp đa ngành

CTCP Cơ Điện Lạnh REE VN 69.800   85.500   Khả quan 998,5     9,7 9,6 1,4 1,2 7,9 7,9 17,5 15,5

CTCP Tập đoàn Hà Đô HDG VN 25.900   43.800   Khả quan 255,0     4,8 5,1 1,1 1,0 3,7 3,2 20,6 14,3

CTCP Tập Đoàn PC1 PC1 VN 16.000   30.800   Khả quan 174,2     4,8 5,1 1,1 1,0 3,7 3,2 9,2 21,5

CTCP Tập đoàn Bamboo Capital BCG VN 5.400    NA Khả quan 116,0     1,9 1,0 0,4 0,3 NA NA 30,1 36,0

Trung bình 5,3 5,2 1,0 0,9 5,1 4,8 19,4 21,8

Trung vị 4,2 4,1 0,9 0,8 4,2 3,7 19,8 23,4

 P/E (lần)  P/BV (lần) 
 EV/EBITDA 

(lần) 
 ROE (%) 

file:///C:/Users/Andre/Downloads/www.vndirect.com.vn


 
 

 

 

 

VNDIRECT RESEARCH 

www.vndirect.com.vn  74 

XÂY DỰNG & VẬT LIỆU XÂY DỰNG: TÌM KIẾM SỰ PHỤC HỒI 

TRONG THỜI ĐIỂM KHÓ KHĂN  

 

Đầu tư công sẽ là điểm sáng trong năm 2023 

Theo ước tính của chúng tôi, giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 sẽ tăng 
trưởng 20-25% svck. Chúng tôi đánh giá cao triển vọng phát triển cơ sở hạ tầng 
trong năm tới khi các vấn đề về thiếu hụt nguồn cung đá, cát và giá vật liệu xây 
dựng cao hầu như đã được giải quyết. Các dự án hạ tầng giao thông đáng chú 
ý trong thời gian tới là cao tốc Bắc Nam (CTBN) phía Đông – giai đoạn 2, sân 
bay quốc tế Long Thành, đường vành đai 4 (Hà Nội) và đường vành đai 3 
(TP.HCM). 

Cơ hội giành được các gói thầu quy mô lớn của những DN hàng đầu 

Nhằm rút ngắn thời gian, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã được phép chỉ định 
thầu tại CTBN giai đoạn 2. Năng lực tài chính và kinh nghiệm thi công sẽ là 
những tiêu chí quan trọng để lựa chọn nhà thầu. Do đó, chúng tôi tin rằng những 
công ty hàng đầu với hồ sơ tốt như VCG, HHV, C4G, sẽ có nhiều lợi thế để 
giành được các gói thầu lớn. Bên cạnh đó, theo tiến độ thực hiện dự án, các DN 
đá xây dựng và nhựa đường cũng sẽ được hưởng lợi trong năm 2023. 

Khó khăn sẽ vẫn còn tiếp diễn đối với ngành thép và xi măng 

Các nhà sản xuất thép và xi măng Việt Nam đang phải đối mặt với hàng loạt khó 
khăn như nhu cầu xây dựng toàn cầu giảm, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao 
và dư thừa nguồn cung đáng kể kể từ Q3/22. Triển vọng trong năm 2023 cũng 
bị đè nặng bởi sự ảm đảm của thị trường bất động sản dân cư. Mặc dù vậy, 
chúng tôi tin rằng có thể xuất hiện chỉ báo sớm cho sự cải thiện của ngành vào 
cuối năm 2023 bao gồm (1) giá nguyên liệu đầu vào giảm (than cốc, than nhiệt, 
thép phế) và (2) việc Trung Quốc mở cửa trở lại và đẩy mạnh phát triển cơ sở 
hạ tầng sẽ thúc đẩy nhu cầu thép & xi măng toàn cầu phục hồi.  

Chúng tôi ưa thích HPG và C4G trong khi đưa PLC vào danh mục theo dõi  

Chúng tôi ưu tiên các DN sẽ được hưởng lợi từ đầu tư cơ sở hạ tầng (C4G & 
PLC). Đối với HPG, chúng tôi tin rằng định giá hiện tại của công ty tương đối 
hấp dẫn nhờ vị thế hàng đầu tại ngành thép Đông Nam Á. Sức khỏe tài chính 
lành mạnh cũng có thể giúp HPG giành thêm được thị phần trong chu kỳ ngành 
suy thoái. Rủi ro giảm giá bao gồm tốc độ giải ngân vốn đầu tư công chậm, lãi 
suất cao hơn kỳ vọng và xu hướng tăng của giá hàng hóa được duy trì. 
Hình 174: Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông lớn sẽ được tập trung triển khai thời gian tới 

  
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

▪ Chúng tôi tin rằng đầu tư công sẽ là điểm sáng trong năm 2023, bù đắp phần 

nào cho sự yếu kém của lĩnh vực bất động sản nhà ở. 

▪ Giá nguyên vật liệu đang điều chỉnh giảm sẽ tác động tích cực đến một số 

doanh nghiệp (DN) trong ngành. 

▪ Chúng tôi ưa thích các DN có thể được hưởng lợi từ việc đẩy mạnh phát triển 

cơ sở hạ tầng, đó là HPG và C4G, trong khi PLC sẽ ở danh mục theo dõi.  

Báo cáo ngành 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên phân tích 

 

Trần Bá Trung 

trung.tranba@vndirect.com.vn 
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Hưởng lợi từ xu hướng đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng 

Cao tốc Bắc-Nam (CTBN) giai đoạn 2 sẽ là điểm nhấn chính 

Nhằm bù đắp cho sự suy giảm của các động lực tăng trưởng khác, Chính phủ 
đang có kế hoạch đẩy mạnh đầu tư công trong năm 2023. Dự kiến sẽ có 793.000 
tỷ đồng dành cho giải ngân đầu tư công vào năm 2023 (+34% so với kế hoạch 
đầu tư công năm 2022). Chúng tôi tin rằng giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 
sẽ tăng 20-25% so với giải ngân thực tế năm 2022 nhờ (1) nút thắt thiếu đá xây 
dựng và đất đắp đã được giải quyết khi Chính phủ cấp phép khai thác cho các 
mỏ mới; và (2) giá vật liệu xây dựng như sắt thép, xi măng, đá xây dựng được 
dự báo sẽ giảm trong năm tới. 

Theo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng 
điểm sẽ được khởi công từ cuối năm 2022, bao gồm: CTBN giai đoạn 2 (tháng 
12/2022); nhà ga hành khách và đường băng sân bay tại Sân bay Long Thành 
(tháng 12/2022); nhà ga T3 tại Sân bay Tân Sơn Nhất (tháng 12/2022); cao tốc 
Biên Hòa – Vũng Tàu (tháng 4/2023) và cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột 
(tháng 6/2023). Trong khi đó, 11 dự án thành phần của CTBN giai đoạn 1 vẫn 
sẽ được đẩy mạnh thi công và hoàn thành lần lượt trong giai đoạn 2022-24. 

 Hình 175: Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được kỳ vọng sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2022-26 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BỘ GTVT 

 

Hình 176: CTBN giai đoạn 2 được chia thành 25 gói thầu với quy mô rất lớn, từ 3.000 tỷ đồng - 8.000 tỷ đồng 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BỘ GTVT 

 

 

Dự án thành phần
Chiều dài 

(km)
Gói thầu

Quy mô gói 

thầu (tỷ đồng)
Dự án thành phần

Chiều dài 

(km)
Gói thầu

Quy mô gói 

thầu (tỷ đồng)

Bãi Vọt - Hàm Nghi 35,3 XL-01 6.045             11-XL 3.027            

11-XL 4.456             12-XL 6.140            

12-XL 3.304             11-XL 3.690            

XL-01 5.300             12-XL 3.055            

XL-02 5.400             13-XL 6.241            

XL-01 3.939             XL-01 4.393            

XL-02 3.501             XL-02 4.440            

XL-01 3.361             XL-01 5.365            

XL-02 3.480             XL-02 3.549            

XL-01 3.800             Cần Thơ - Hậu Giang 37,7 XL-01 7.966            

XL-02 4.500             XL-01 7.256            

XL-03 6.400             XL-02 3.835            

XL-03 3.334            

83,4

Hậu Giang - Cà Mau 73,0

48,0

70,1

61,7

Vạn Ninh - Cam Lộ 65,0

Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 88,0

Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Quy Nhơn - Chí Thạnh

Chí Thạnh - Vân Phong

Vân Phong - Nha Trang

Hàm Nghi - Vũng Áng 54,2

Vũng Áng - Bùng

Bùng - Vạn Ninh 50,0

56,1
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Việc chỉ định thầu tại CTBN giai đoạn 2 sẽ mở ra cơ hội cho các công ty 
xây lắp hàng đầu 

Nhằm rút ngắn thời gian thực hiện dự án, Bộ GTVT đã được quyền chỉ định thầu 
CTBN giai đoạn 2 đối với các gói thầu tư vấn, xây lắp, di dời hạ tầng kỹ thuật, 
đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư. Bộ cũng đã công bố các tiêu chí lựa 
chọn nhà thầu xây lắp nhằm đảm bảo các dự án được thực hiện một cách minh 
bạch. Những công ty hàng đầu với năng lực đã được chứng minh bao gồm 
Vinaconex (VCG VN, HOSE), CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV 
VN, HOSE), Tập đoàn CIENCO4 (C4G VN, UPCOM)… đã nắm nhiều lợi thế để 
giành được các gói thầu quy mô lớn. 

Hình 177: Các tiêu chí lựa chọn nhà thầu khắt khe của dự án CTBN 
giai đoạn 2 

 Hình 178: Chỉ một số ít các nhà thầu tại Việt Nam đáp ứng được năng 
lực thi công các gói thầu quy mô lớn  

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BỘ GTVT     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BỘ GTVT 

 

Hình 179: Các doanh nghiệp đã vượt qua được những điều kiện đấu thầu khắt khe trước đây sẽ có lợi thế khi chỉ định thầu 

 
   Nguồn:  VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

1. Nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực hạng I đối với 

công trình đường bộ.

2. Nhà thầu có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương 

tự về mặt kỹ thuật.

3. Nhà thầu đã từng thực hiện gói thầu với giá trị tối 

thiểu là 50% đối với quy mô gói thầu đang xét.

4. Phải đáp ứng được nguồn lực tài chính theo yêu cầu.

5. Doanh thu bình quân của mảng xây lắp 3 năm gần 

nhất phải tương ứng với quy mô của gói thầu đang xét.

5 tiêu chí để lựa 

chọn nhà thầu cho 

cao tốc Bắc-Nam 

giai đoạn 2

Quy mô gói thầu (tỷ đồng)
Số các nhà thầu đã hoàn thành các dự án 

có quy mô tương đương

350-500 18

500-1.000 16

1.000-1.500 7

> 1.500 7

Dự án
Quy mô gói 

thầu (tỷ đồng)

Công ty niêm yết

Gói thầu XL-14 tại cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (CTBN 1)               1.573 

Gói thầu XL-04 tại cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (CTBN 1)               2.289 

Gói thầu XL-03 tại cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (CTBN 1)               1.725 

Gói thầu XL-03 tại cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (CTBN 1)                  886 

Gói thầu XL-03 tại cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (CTBN 1)                  560 

Gói thầu XL-10 tại cao tốc Vân Đồn - Móng Cái                  402 

Gói thầu XL-02 tại cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (CTBN1) 350                 

10 gói thầu tại cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng 1.207              

Cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên 602                 

8 gói thầu tại cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 1.532              

Gói thầu XL-12 tại cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (CTBN 1)                  672 

Gói thầu XL-01 tại cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (CTBN 1)                  302 

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (CTBN 1)               1.939 

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận               3.287 

Gói thầu XL-08 tại cầu Cửa Lục 3                  647 

Gói thầu XL-08 tại cầu Cửa Lục 1                  567 

Gói thầu XL-02 tại cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (CTBN 1)                  859 

Gói thầu XL-04 tại cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (CTBN 1)                  455 

Gói thầu XL-02 tại cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ                  296 

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (CTBN 1)               1.673 

Gói thầu XL-01 tại cầu Mỹ Thuận 2 (CTBN 1)                  590 

Gói thầu XL-01 tại cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (CTBN 1)                  400 

Gói thầu 1A tại quốc lộ Tân Vạn - Nhơn Trạch                  549 

CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 VC2 1989 693                  630                                 Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (CTBN 1) 1.673              

Công ty không niêm yết (các chỉ số tài chính đã được ước tính)

Gói thầu XL-01 tại cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (CTBN 1) 1.159              

Gói thầu XL-07 tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn (CTBN 1)

Gói thầu XL-10 tại cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (CTBN 1)

Gói thầu XL-13 tại cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (CTBN 1) 1.200              

Gói thầu XL-02 tại cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Gói thầu XL-02 tại cao tốc Cam Lộ - La Sơn (CTBN 1)

Gói thầu XL-02 tại cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (CTBN 1) 911                 

Gói thầu XL-R6B tại cao tốc Tiên Yên - Móng Cái 1.021              

Gói thầu XL-16 tại cao tốc Hạ Long - Hải Phòng 700                 

Các dự án nổi bật đã tham gia thi côngTrung bình doanh thu 

mảng xây dựng giai 

đoạn 2019-21 (tỷ đồng)

Vốn chủ sở 

hữu tại cuối 

Q3/22 (tỷ đồng)

Thời điểm 

thành lập

Mã 

chứng 

khoán

4.000                              

CTCP Tập đoàn Đạt Phương DPG 2002 2.096               1.002                              

1.879                              

CTCP Tập đoàn CIENCO4 C4G 1982 2.455               1.435                              

CTCP Tập đoàn Đèo Cả (công ty 

mẹ của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao 

thông Đèo Cả - HHV)

HHV 1985 10.811              

Công ty

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây 

dựng Việt Nam
VCG 1988 9.970               

1989 NA 3.373                              TCT Xây dựng Trường Sơn

CTCP Lizen LCG 2001 2.553               2.226                              

1999 961                  1.800                              
CTCP Đầu tư và Xây dựng Giao 

thông Phương Thành

CTCP Tập đoàn Sơn Hải 1998 2.377               1.368                              
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Nhựa đường: thời điểm đẩy nhanh tốc độ ghi nhận lợi nhuận 

Chính phủ đang đặt mục tiêu 11 dự án thành phần CTBN giai đoạn 1 phải được 
hoàn thành đúng thời hạn ban đầu. Như vậy, lần lượt trong các năm 2022-23-
24 sẽ có khoảng 361km/148km/128km đường cao tốc tại dự án này sẽ được 
hoàn thành. Bên cạnh đó, 349km đường cao tốc tại dự án CTBN giai đoạn 2 
cũng sẽ đi vào vận hành lần lượt trong giai đoạn 2023-25. Trong khi việc rải 
nhựa đường thường diễn ra trong giai đoạn sau của các dự án đường giao 
thông, do đó chúng tôi kỳ vọng các công ty nhựa đường sẽ được hưởng lợi 
nhiều hơn từ Q4/22. 

Hình 180: Tiến độ của các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Do chưa có số liệu thống kê về ngành nhựa đường Việt Nam, chúng tôi so sánh 
mức tăng trưởng sản lượng tiêu thụ của ngành dựa trên Tổng công ty Hóa dầu 
Petrolimex - CTCP (PLC, HNX), công ty đã duy trì khoảng 30% thị phần nhựa 
đường trong nước trong giai đoạn 2015-20, theo PLC.  

Doanh thu nhựa đường của PLC đã tăng vọt trong giai đoạn 2014-15, khi giải 
ngân vốn đầu tư công vào hạ tầng giao thông tăng mạnh. Chi tiêu cho cơ sở hạ 
tầng thấp trong năm 2016-19 được cho là do ngân sách chính phủ hạn chế và 
đầu tư tư nhân giảm nhiệt vào các dự án BOT, dẫn đến doanh thu nhựa đường 
của PLC giảm ~ 50% so với năm 2014-15. 

Hình 181: Các nhà sản xuất nhựa đường chính ở Việt Nam  Hình 182: Doanh thu từ nhựa đường của PLC tăng mạnh khi giải 

ngân vốn đầu tư công vào hạ tầng giao thông đạt mức cao 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

60/70 MC Emulsions Polymer

PLC 400.000    7 30% x x x x

ADCo 150.000    4 22% x x x

ICT 120.000    3 15-20% x x x

Transmeco ~ 100.000 2 N/A x x x x

Sản phẩm có thể cung cấp

Công ty

Công suất 

(tấn)

Số lượng 

nhà máy

Thị phần 

năm 2020
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Chúng tôi tin rằng PLC có vị thế tốt để giành được các hợp đồng nhờ vào (1) hệ 
thống nhà kho lớn, phân bổ rộng khắp và vị thế dẫn đầu thị trường, và (2) PLC 
có mối quan hệ lâu năm với các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và thường 
xuyên hoàn thành tốt các hợp đồng. 

 

Đá xây dựng: mọi ánh nhìn hướng đến sân bay Long Thành 

Do đặc thù của ngành đá xây dựng, chi phí vận chuyển thường chiếm tỷ trọng 
lớn trong giá thành thành phẩm. Tùy thuộc vào khoảng cách và loại hình vận 
chuyển, giá đá giao đến công trường có thể cao gấp đôi giá đá tại mỏ. 

Dự án sân bay Long Thành vừa được khởi công xây dựng san nền và làm móng, 
đây sẽ là động lực tăng trưởng chính đối với nhu cầu đá xây dựng tại khu vực 
Đông Nam Bộ thời gian tới. Chúng tôi tin rằng những doanh nghiệp niêm yết sở 
hữu những mỏ đá nằm gần sân bay Long Thành sẽ được ưu tiên huy động nhờ 
sở hữu lợi thế và chất lượng sản phẩm. 

Mặt khác, chúng tôi nhận thấy việc cấp phép khai thác cho các mỏ đá xây dựng 
đang gặp khó khăn ở cả việc gia hạn thời gian, tăng công suất khai thác và đặc 
biệt là cấp phép khai thác mỏ đá mới do (1) sự phản đối của người dân địa 
phương khi việc khai thác đá đang để lại nhiều hệ lụy xấu đến môi trường và (2) 
hầu hết các mỏ đá cũ (đã hết thời hạn khai thác) đều chưa thực hiện các thủ tục 
đóng mỏ theo như cam kết ban đầu. Do đó, các doanh nghiệp đá xây dựng niêm 
yết đang sở hữu các mỏ đá có thời gian khai thác dài, công suất khai thác lớn 
sẽ có nhiều lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh và được hưởng lợi từ nhu cầu 
xây dựng hạ tầng giao thông rất lớn của Việt Nam trong giai đoạn 2022-30, theo 
quan điểm của chúng tôi.  

Chúng tôi cho rằng các công ty niêm yết đang sở hữu những mỏ đá chất lượng 
cao với vị trí thuận lợi sẽ là nguồn cung chính cho sân bay Long Thành, đặc biệt 
là cụm mỏ Tân Cang và Thiện Tân (do KSB, DHA, VLB và DND sở hữu). Dự án 
trọng điểm này sẽ là động lực lớn thúc đẩy lợi nhuận của các doanh nghiệp đá 
xây dựng trong năm 2023-24. 

Hình 183: Vị trí các mỏ đá xây dựng và sân bay Long Thành  Hình 184: Các mỏ khai thác của các doanh nghiệp niêm yết 

 

 

 
 
(*) Mỏ Tân Mỹ thuộc sở hữu của CTCP Miền Đông (HOSE: MDG) – Công ty liên kết của C32 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Xuất khẩu vật liệu xây dựng suy giảm do nhu cầu toàn cầu yếu 

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn cầu vẫn đang đà suy giảm 

Trong T10/2022, chỉ số PMI toàn cầu ghi nhận mức thấp nhất (49,4) trong 2 
năm. Điều này đồng nghĩa với việc các đơn đặt hàng mới thấp, báo hiệu hoạt 
động sản xuất công nghiệp và nhu cầu thép sẽ giảm trong thời gian tới. 
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Ngành ô tô (lĩnh vực thường chiếm khoảng 10-15% nhu cầu thép toàn cầu) vẫn 
đang phải đối mặt với sự gián đoạn chuỗi cung ứng do hậu quả của cuộc xung 
đột Nga-Ukraine và sự bùng phát trở lại của Covid-19 tại Trung Quốc. Kết quả 
là doanh số bán ô tô toàn cầu trong năm 2022 cũng đang thấp hơn đáng kể so 
với mức trung bình của giai đoạn 2013-19. Triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn 
cầu suy yếu cũng khiến giá bán thép giảm rõ rệt ở hầu hết các thị trường, đặc 
biệt là các sản phẩm thép dẹt như thép cuộn cán nóng (HRC).  

Hình 185: Chỉ số PMI sản xuất công nghiệp toàn cầu và Hoa Kỳ đều 
giảm xuống mức thấp nhất 2 năm trong tháng 10/2022 

 Hình 186: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn cầu năm 2022 vẫn thấp hơn 
đáng kể so với mức trung bình của giai đoạn 2013-19 (triệu ô tô) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, TRADING ECONOMICS     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG 

 

Tăng trưởng nhu cầu vật liệu xây dựng của Trung Quốc chững lại trong 
bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát và sự yếu kém của lĩnh vực bất động 
sản 

Sự sụt giảm của nhu cầu vật liệu xây dựng tại Trung Quốc trong năm 2022 đã 
phản ánh (1) các đợt phong tỏa mới do Covid-19 ở nhiều thành phố từ Q2/22 
và (2) sự yếu kém của lĩnh vực bất động sản dân cư. 

Lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục suy yếu trong 
suốt năm 2022 và Q1/23. Khởi công xây dựng nhà ở trong 8T22 đã giảm 21% 
svck. Trong tháng 8/2022, trung bình giá nhà tại 70 thành phố lớn & trung bình 
tại Trung Quốc cũng đã ghi nhận mức giảm svck tháng thứ 12 liên tiếp. 

Đầu tư cơ sở hạ tầng tại Trung Quốc đã tăng đáng kể trong năm nay với hơn 
90% khoản thu trái phiếu có mục đích phát hành đặc biệt của chính quyền địa 
phương (500 tỷ USD) đã được phân bổ trong nửa đầu năm 2022. Trong tháng 
10/2022, đầu tư cơ sở hạ tầng Trung Quốc (trung bình 3 tháng) đã tăng 15% 
svck. Khoản chi này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động xây dựng trong Q4/22 
và 2023, giảm phần nào áp lực từ sự ảm đạm của thị trường bất động sản tại 
quốc gia tỷ dân. 

Hình 187: Đầu tư cơ sở hạ tầng tại Trung Quốc tháng 10/2022 đã tăng 15% svck 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG 
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Xuất khẩu thép & xi măng vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn cho đến Q2/23 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, Trung Quốc là thị trường xuất 
khẩu xi măng lớn nhất của Việt Nam kể từ năm 2018 và chiếm 54% tổng sản 
lượng xuất khẩu xi măng năm 2021. Do đó, nhu cầu xây dựng yếu đi tại Trung 
Quốc đã khiến ngành xi măng Việt Nam gặp khó kể từ tháng 5/2022. Trong 
10T22, sản lượng xuất khẩu xi măng của Việt Nam đã giảm mạnh 30% svck và 
chỉ đạt 26 triệu tấn. 

Hình 188: Xuất khẩu xi măng & clinker của Việt Nam sang Trung Quốc 
đã giảm mạnh kể từ tháng 5/2022 (triệu tấn) 

 Hình 189: Xi măng Việt Nam phụ thuộc vào việc xuất khẩu sang thị 
trường Trung Quốc (triệu tấn) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, TỔNG CỤC HẢI QUAN VIỆT NAM     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, TỔNG CỤC HẢI QUAN VIỆT NAM 

 

Nhu cầu xây dựng yếu cũng được ghi nhận tại các thị trường xuất khẩu thép 
chính của Việt Nam là EU và Hoa Kỳ kể từ tháng 5/2022 do (1) lạm phát cao 
khiến nhu cầu bất động sản giảm và (2) sản xuất công nghiệp yếu do thiếu hụt 
nguyên liệu đầu vào và năng lượng. Trong 10T22, sản lượng xuất khẩu tôn mạ 
của Việt Nam đã giảm 37% svck. 

Hình 190: Trong 10T22, sản lượng xuất khẩu tôn mạ của Việt Nam đã 
giảm 37% svck (tấn) 

 Hình 191: Hiệp hội Thép thế giới (WSA) dự báo nhu cầu thép tại EU 
sẽ giảm 1,3% svck trong 2023, trong khi nhu cầu tại Trung Quốc gần 
như không đổi trong năm 2023 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, HIỆP HỘI THÉP VIỆT NAM (VSA)     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, WSA 

 

Chúng tôi cho rằng hoạt động xuất khẩu thép & xi măng của Việt Nam vẫn sẽ 
gặp nhiều khó khăn trong những tháng tới, trước khi tình hình được cải thiện 
trong nửa cuối năm 2023. Kỳ vọng này đến từ việc (1) đẩy mạnh đầu tư cơ sở 
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hạ tầng, các lệnh giãn cách xã hội có dấu hiệu được nới lỏng và các gói cứu trợ 
lĩnh vực bất động sản dần có hiệu lực ở Trung Quốc và (2) sản xuất công nghiệp 
toàn cầu phục hồi khi tình trạng thiếu hụt năng lượng dần được kiểm soát. 

 

Ngành thép: thời điểm khó khăn của các nhà sản xuất thép Việt Nam 

Kết quả kinh doanh ảm đạm của các công ty thép trong năm 2022 

Hầu hết các công ty thép đều ghi nhận kết quả kinh doanh ảm đạm trong Q3/22. 
Doanh thu của 3 công ty thép niêm yết lớn nhất (bao gồm HPG, HSG, NKG) đã 
giảm 25% svck và 18% so với quý trước đó khi nhu cầu thép yếu khiến cả sản 
lượng và giá bán đều giảm. Bên cạnh đó, giá đầu vào tăng cao (giá than cốc, 
HRC), lãi suất tăng và đồng VND suy yếu đã khiến nhiều doanh nghiệp trong 
ngành ghi nhận lỗ ròng trong Q3/22. Đáng chú ý, nhà sản xuất thép lớn nhất 
Việt Nam với lợi thế sản xuất quy mô lớn – HPG cũng đã lỗ ròng 1.776 tỷ đồng 
trong Q3/22, khoản lỗ đầu tiên của công ty kể từ Q4/2008. 

Hình 192: Doanh thu Q3/22 của 3 công ty thép niêm yết lớn nhất đã 
giảm 25% svck và giảm 18% sv quý trước đó (tỷ đồng) 

 Hình 193: Các công ty thép niêm yết hàng đầu đều đã ghi lỗ ròng trong 
Q3/22, khoản lỗ đầu tiên kể từ năm 2019 (tỷ đồng) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Hình 194: Biên LN gộp trong Q3/22 của các công ty thép lớn đã ghi 
nhận mức thấp nhất kể từ khi niêm yết 

 Hình 195: Hàng tồn kho của các doanh nghiệp thép trong Q3/22 đã giảm 
đáng kể so với quý trước đó (tỷ đồng) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Bất chấp việc giá bán thép vẫn tiếp tục giảm trong tháng 10-11, chúng tôi vẫn 
kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của các công ty thép sẽ phục hồi từ Q4/22 khi hầu 
hết hàng tồn kho giá cao đã được ghi nhận vào giá vốn hàng bán của quý trước 
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đó. Chúng tôi nhận thấy rằng các công ty thép đã giảm mức tồn kho xuống chỉ 
còn 2-3 tháng trong Q4/22 so với mức 4-5 tháng tại cuối Q2/22. Điều này sẽ làm 
giảm rủi ro từ việc trích lập giảm giá hàng tồn kho. Bên cạnh đó, việc giá giao 
ngay của các nguyên vật liệu đầu vào (quặng sắt, than cốc, thép phế) cũng đang 
dần quay về mức trung bình. Vì vậy, chúng tôi cho rằng LN của các công ty thép 
sẽ sớm chạm đáy, mặc dù tốc độ phục hồi sẽ khá chậm do nhu cầu thép yếu. 

 

Thị trường BĐS nhà ở chậm lại đã khiến nhu cầu thép trong nước giảm 

Giá thép toàn cầu tiếp tục giảm trong Q3/22 ở tất cả các phân khúc, trong bối 
cảnh nhu cầu yếu do lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và giãn cách xã hội 
tại Trung Quốc. Tại Việt Nam, tổng sản lượng tiêu thụ thép (bao gồm thép xây 
dựng, ống thép và tôn mạ) tăng 5% svck lên 4,05 triệu tấn trong Q3/22 so với 
mức nền thấp trong Q3/21 (Hiệp hội Thép Việt Nam - VSA). Chúng tôi lưu ý rằng 
trong Q3/21, Việt Nam đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt, 
làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhu cầu thép trong nước. So với cùng kỳ năm 
2020, tổng sản lượng tiêu thụ thép của Việt Nam trong Q3/22 đã giảm 11%. 

Hình 196: Sản lượng tiêu thụ thép Việt Nam theo quý (tấn) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, VSA 

Thị trường BĐS nhà ở tại Việt Nam đã hạ nhiệt kể từ Q2/22 do sự kiện bắt giữ 
một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp BĐS lớn (vi phạm quy định phát hành trái 
phiếu doanh nghiệp), lãi suất mua nhà tăng và room tín dụng hạn chế. Ngành 
thép trong nước cũng đang chịu tác động từ những khó khăn như: (1) giá nguyên 
liệu đầu vào cao (bao gồm than cốc và thép phế) và (2) nhu cầu thép toàn cầu 
sụt giảm, gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp thép 
Việt Nam. Mặc dù giải ngân đầu tư công được kỳ vọng sẽ tăng tốc trong những 
quý tới, chúng tôi dự báo tổng nhu cầu thép trong nước sẽ tăng trưởng âm một 
chữ số vào năm 2023. Cụ thể, chúng tôi kỳ vọng sản lượng tiêu thụ thép xây 
dựng và tôn mạ sẽ cùng giảm 3% svck trong năm 2023. 

Hình 197: Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của Việt Nam sẽ tiếp 
tục tăng trưởng âm trong giai đoạn 2022-23 

 Hình 198: Sản lượng tiêu thụ tôn mạ của Việt Nam sẽ tiếp tục giảm 
trong năm 2023, về mức tương đương với năm 2020 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, VSA      Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, VSA 
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Từ cuối tháng 9, nhiều doanh nghiệp thép đã công bố kế hoạch cắt giảm sản 
lượng lớn như (1) CTCP Thép Pomina (POM VN, HOSE) thông báo đóng cửa 
lò cao - POM 2 kể từ ngày 25/09/2022; (2) Công ty TNHH Thép Miền Nam đã 
cho nhân viên nghỉ luân phiên theo kế hoạch ngừng sản xuất trong Q4/22, (3) 
các nhà sản xuất tôn mạ lớn đã tạm ngừng một số dây chuyền sản xuất và (4) 
HPG có kế hoạch đóng cửa 2 lò cao (trong 3 lò) tại nhà máy Hải Dương và 2 lò 
cao (trong 4 lò) tại Khu liên hợp gang thép Dung Quất (KLHDQ) vào tháng 
11/2022. Nếu nhu cầu tiếp tục yếu hơn kỳ vọng trong tháng cuối năm, HPG sẽ 
xem xét đóng cửa thêm 1 lò cao nữa (lò thứ 5) vào tháng 12/2022. Với kế hoạch 
đóng cửa 5/7 lò cao tại 2 khu liên hợp sản xuất thép, đây là thông điệp rất tiêu 
cực của ban lãnh đạo HPG về nhu cầu thép trong ngắn hạn. 

 

Lãi suất tăng đã đè nặng lên chi phí lãi vay 

Tất cả các công ty thép tại cuối Q3/22 đều đang ở vị thế nợ vay ròng. Do đó, chi 
phí lãi vay sẽ tăng trong môi trường lãi suất cao hơn. Mặc dù vậy, tỷ lệ Nợ vay 
ròng/Vốn chủ sở hữu của các công ty thép vẫn đang tốt hơn đáng kể so với giai 
đoạn 2010-19. 

Tại thời điểm cuối Q3/22, HPG đang có nợ vay ròng cao nhất toàn ngành với 
26.589 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ Nợ vay ròng/Vốn chủ sở hữu của công ty lại ở 
mức thấp nhất, chỉ 0,27 lần. HSG và NKG cũng đang tích cực giảm các khoản 
nợ vay của mình thời gian qua và tỷ lệ Nợ vay ròng/Vốn chủ sở hữu của họ 
đang nằm trong khoảng 0,35-0,75 lần tại cuối Q3/22. Chúng tôi lưu ý rằng các 
khoản vay của các công ty thép phần lớn là ngắn hạn nhằm phục vụ tài trợ vốn 
lưu động. Với nỗ lực giảm giá lượng hàng tồn kho trong Q4/22, chúng tôi cho 
rằng nợ vay ròng của các công ty thép sẽ tục giảm hơn nữa trong các quý tới. 

Hình 199: Tỷ lệ Nợ vay ròng/VCSH của các doanh nghiệp ngành thép 
cuối Q3/22 vẫn đang lành mạnh hơn nhiều so với giai đoạn 2010-19 

 Hình 200: HPG đang có nợ vay ròng lớn nhất tại cuối Q3/22, tuy 
nhiên tỷ lệ Nợ vay ròng/VCSH của công ty lại ở mức thấp nhất (0,27 
lần) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Những tín hiệu tích cực của ngành thép sẽ đến từ đâu? 

Chúng tôi nhận thấy một số tín hiệu có thể là tiền đề cho việc ngành thép được 
cải thiện: (1) giá than cốc được dự báo sẽ giảm từ mức 420 USD/tấn của năm 
2022 xuống lần lượt 258-220 USD/tấn trong năm 2023-24 khi các mỏ khai thác 
than cốc được hoạt động bình thường trở lại, giá quặng sắt cũng được dự báo 
sẽ giảm dần trong dài hạn từ mức trung bình 110 USD/tấn trong năm 2022 
xuống lần lượt 90-70 USD/tấn trong năm 2023-24, (2) Trung Quốc dỡ bỏ giãn 
cách xã hội sẽ kích thích nhu cầu thép toàn cầu và (3) đẩy mạnh phát triển cơ 
sở hạ tầng tại Việt Nam sẽ bù đắp phần nào cho việc thị trường bất động sản trì 
trệ. 
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Nhu cầu tăng trưởng yếu và nguồn cung nhiều hơn sẽ đẩy giá 
quặng sắt giảm dần đến tới năm 2024   

Giá quặng sắt đang giao dịch quanh mức 80 USD/tấn, giảm 45% so với 
vùng đỉnh hồi tháng 4/2022. Kết hợp với lo ngại suy thoái toàn cầu gia 
tăng, đợt bùng phát Covid-19 mới và sự suy yếu trong lĩnh vực bất động 
sản tại Trung Quốc đã làm giảm nhu cầu thép và quặng sắt toàn cầu 
trong những tháng gần đây.  

Việc đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng mới và các điều kiện tín dụng nới 
lỏng tại Trung Quốc trong những tháng gần đây được kỳ vọng sẽ hỗ trợ 
phần nào nhu cầu (và giá) quặng sắt. Tuy nhiên, các chính sách này đến 
thời điểm hiện tại vẫn chưa thể hỗ trợ hoàn toàn cho sự yếu kém của 
ngành bất động sản Trung Quốc. Khởi công xây dựng mới và doanh số 
bán nhà tại quốc gia này tiếp tục sụt giảm 2 chữ số so với cùng kỳ trong 
tháng 9. Chúng tôi lưu ý rằng xây dựng bất động sản là ngành tiêu thụ 
thép lớn nhất của Trung Quốc và ngành bất động sản cũng chiếm tới 
30% GDP của quốc gia này. Do đó, nếu lĩnh vực này không sớm ổn định 
và hồi phục trong thời gian tới, nhu cầu thép của Trung Quốc sẽ tiếp tục 
duy trì ở mức thấp.  

Tầm nhìn đến năm 2027, giá quặng sắt được dự báo sẽ giảm xuống mức 
thấp hơn trong dài hạn. Sự sụt giảm này đến từ mức tăng trưởng khiêm 
tốn trong sản xuất thép lò cao (so với thập kỷ trước) từ các nhà sản xuất 
lớn như EU, Hoa Kỳ và Trung Quốc khi xu hướng toàn cầu chuyển sang 
trạng thái cắt giảm phát thải. Mức cầu tăng chậm lại này cũng sẽ diễn ra 
cùng với nguồn cung ngày càng tăng từ Australia, Brazil và Châu Phi, và 
dự kiến sẽ làm giảm giá quặng sắt cho đến năm 2024.  

Theo Bộ Công nghiệp, Khoa học, Năng lượng và Tài nguyên Australia 
(DISR), trung bình giá quặng sắt năm 2022 được dự báo đạt 110 
USD/tấn (-29,5% svck), trước khi giảm xuống dưới 90-70 USD/tấn trong 
năm 2023-24. 

 

 
Nguồn: DISR DỰ PHÓNG 

Giá than cốc dự kiến sẽ giảm dần trong thời gian tới 

Giá than cốc đã giảm mạnh trong tháng 5-7 trước khi phục hồi nhẹ. 
Nguồn cung than cốc tiếp tục đối mặt với sự gián đoạn do lũ lụt ở 
Australia và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Giá năng lượng cao 
trên toàn cầu đã hạn chế hoạt động sản xuất thép, đặc biệt là tại Trung 
Quốc và châu Âu – nơi tình trạng thiếu khí đốt đang trở lên trầm trọng 
trong mùa đông.  

DISR dự báo trung bình giá than cốc sẽ giảm dần từ mức 420 USD/tấn 
trong năm 2022 sau khi nguồn cung được dần quay trở lại bình thường. 
Giá than cốc năm 2024 sẽ chỉ còn 220 USD/tấn. 

 

 

 
Nguồn: DISR DỰ PHÓNG 
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Chúng tôi ưa thích HPG, C4G và khi đưa PLC vào danh mục theo dõi 

Hình 201: Ý tưởng đầu tư 

STT Mã CK Giá mục tiêu 1 
năm (đồng/cp) 

Khuyến 
nghị 

Luận điểm đầu tư 

1  

HPG 

 

20.900 Khả quan 

HPG hiện đang giao dịch ở mức P/E 2022-23 lần lượt là 8,1-6,5 lần, không thật sự hấp dẫn để 
đầu tư ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu ngành suy yếu. Mặc dù chưa đưa ra dự báo 
về thời điểm nhu cầu thép hồi phục tuy nhiên chúng tôi vẫn ưu tiên HPG cho đầu tư dài hạn nhờ:  

(1) Vị thế hàng đầu của HPG trong ngành thép Đông Nam Á sẽ giúp công ty hưởng lợi từ nhu 
cầu xây dựng mạnh mẽ ở cả mảng dân dụng và cơ sở hạ tầng;  

(2) Bảng cân đối kế toán lành mạnh của công ty với lượng tiền mặt dồi dào sẽ giúp HPG có thể 
gia tăng thị phần trong giai đoạn giá thép giảm; và  

(3) Khu liên hợp Dung Quất 2 (KLHDQ 2) sẽ giúp HPG tăng công suất sản xuất thép thô lên 14,6 
triệu tấn/năm từ năm 2025, tăng 66% so với hiện nay. Bên cạnh đó, thép cuộn cán nóng (HRC) 
- sản phẩm đầu ra chính của KLHDQ 2, vẫn đang đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung 
tại thị trường nội địa và phụ thuộc vào nhập khẩu, do đó những lo ngại về tình trạng dư cung thép 
của HPG trong giai đoạn 2025-30 là thấp, theo quan điểm của chúng tôi. 

2 
 

C4G 

13.200 Khả quan 

Trong ngành xây dựng hạ tầng, chúng tôi nhận thấy C4G là một ứng cử viên sáng giá nhờ: 

(1) Vị thế hàng đầu của công ty trong lĩnh vực thi công hạ tầng giao thông tại Việt Nam; C4G đã 
“quen mặt” với các dự án quy mô lớn và đòi hỏi kỹ thuật cao như cao tốc Bắc-Nam, đường lăn 
sân bay, cầu vượt biển,… đây sẽ là tiền đề giúp C4G có thể tiếp tục giành được các gói thầu mới 
trong giai đoạn 2022-25;  

(2) Sau đợt phát hành thành công cho cổ đông hiện hữu trong tháng 1/2022, vốn chủ sở hữu của 
C4G tại cuối quý 3/2022 đã tăng 90% so với đầu năm, giúp công ty cải thiện đáng kể năng lực 
tài chính; và  

(3) C4G đang sở hữu nhiều “của để dành” giá trị lớn tại các dự án BĐS và đang có kế hoạch 
triển khai phát triển nhằm làm tăng giá trị BĐS như dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Cầu Cau, khu 
ẩm thực sinh thái Nghi Hải, tòa nhà 29 Quang Trung (Nghệ An), tòa văn phòng 136 Lê Văn Duyệt 
(TP.HCM),… 

3 

 

PLC 

 

23.000 Khả quan 

Chính phủ đang đặt mục tiêu 11 dự án thành phần CTBN giai đoạn 1 phải được hoàn thành đúng 
thời hạn ban đầu. Như vậy, lần lượt trong các năm 2022-23-24 sẽ có khoảng 
361km/148km/128km đường cao tốc tại dự án này sẽ được hoàn thành. Bên cạnh đó, 349km 
đường cao tốc tại dự án CTBN giai đoạn 2 cũng sẽ đi vào vận hành lần lượt trong giai đoạn 2023-
25. Trong khi việc rải nhựa đường thường diễn ra trong giai đoạn sau của các dự án đường giao 
thông do đó chúng tôi kỳ vọng PLC sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ Q4/22.  

Chúng tôi tin rằng PLC có vị thế tốt để giành được các hợp đồng trong làn sóng đầu tư công 
mạnh mẽ tới đây nhờ vào (1) hệ thống nhà kho lớn, phân bổ rộng khắp và vị thế dẫn đầu thị 
trường và (2) PLC có mối quan hệ lâu năm với các DNNN và thường xuyên hoàn thành tốt các 
hợp đồng. 

4 FCN NA NA 

FCN là một trong những công ty nội địa hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp nặng với 
chuyên môn sâu về nền móng. Chúng tôi kỳ vọng hoạt động xây dựng của FCN sẽ được hưởng 
lợi đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới. 

Giá nguyên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp của các công ty xây dựng 
trong năm 2022. Chúng tôi kỳ vọng tình hình sẽ được cải thiện trong năm 2023 khi giá nguyên 
vật liệu đầu vào giảm dần. 

FCN kỳ vọng sẽ thoái vốn hoàn toàn khỏi dự án điện mặt trời Vĩnh Hảo 6 và điện gió Quốc Vinh 
– Sóc Trăng trong Q4/22-2023. Trong trường hợp thoái vốn cả hai dự án, FCN sẽ ghi nhận một 
lần LN ròng là 150 tỷ đồng, dựa trên ước tính của chúng tôi. 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  
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Hình 202: Dự phóng KQKD 2022-24 các doanh nghiệp trong coverage 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 203: Bảng so sánh các doanh nghiệp trong ngành Xây dựng-Vật liệu xây dựng 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG, DỮ LIỆU TẠI NGÀY 22/11/2022 

 

  

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Doanh thu 143.541 145.880 160.144 3.270 3.389 3.889 8.358 8.070 7.797

% svck -4,1% 1,6% 9,8% 73,5% 3,6% 14,7% 21,7% -3,4% -3,4%

Biên LN gộp (%) 14,0% 14,6% 15,8% 12,3% 11,8% 12,7% 11,6% 11,9% 12,3%

Biên EBITDA (%) 13,2% 15,4% 17,1% 14,0% 14,0% 15,0% 3,6% 4,1% 4,7%

LN ròng 11.213 13.869 16.619 165 169 196               156               173               191 

% svck -67,5% 23,7% 19,8% 166,5% 2,2% 15,8% -10,4% 10,8% 10,3%

EPS (đ/cp) 1.832 2.265 2.702               733               750               869 1.889 2.093 2.309

BVPS (đ/cp) 16.985 18.881 21.307 11.104 11.563 12.156 18.480 18.922 19.595

Tiền mặt ròng/cổ phiếu 

(đ/cp)
-6.001 -7.706 -8.562 -13.184 -14.917 -14.445 -4.750 -4.514 -4.993

Nợ/VCSH 0,47 0,47 0,40 1,40 1,49 1,38 0,98 0,96 0,93

Tỷ suất cổ tức (%) 3,3% 3,3% 3,3% 0,0% 3,9% 3,9% 8,9% 8,9% 8,9%

ROAE (%) 11,8% 13,3% 14,2% 8,9% 6,6% 7,3% 10,9% 11,5% 12,3%

ROAA (%) 6,2% 7,0% 7,5% 2,0% 1,9% 2,1% 3,2% 3,4% 3,7%

HPG C4G PLC

Giá hiện 

tại

Giá mục 

tiêu

Khuyến 

nghị
Vốn hóa EPS 3 năm

VND VND triệu USD Trượt 12T 2022
tăng trưởng 

kép (%)
Trượt 12T 2022 Trượt 12T 2022 TTM 2022

Thép

CTCP Tập đoàn Hòa Phát HPG VN 14.600     20.900   Khả quan 3.418     5,5         8,0       68,3           0,9         0,9       7,3         7,4       17,0     11,8     

CTCP Tập đoàn Hoa Sen HSG VN 9.710      na na 234        22,1       2,4       177,0         0,5         0,4       5,6         3,5       2,2       9,2       

CTCP Thép Nam Kim NKG VN 9.520      na na 101        3,4         2,8       391,1         0,4         0,4       1,9         5,0       13,5     13,8     

Trung bình 1.251     10,3       4,4       212,2         0,6         0,5       4,9         5,3       10,9     11,6     

Trung vị 234        5,5         2,8       177,0         0,5         0,4       5,6         5,0       13,5     11,8     

Xi măng

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 HT1 VN 8.780      na na 135        13,5       14,8     (7,4)           0,7         0,6       4,2         4,3       4,7       4,9       

CTCP Xi măng Bỉm Sơn BCC VN 6.400      na na 32         9,9         na (1,4)           0,4         na 3,0         na 3,5       na

CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn BTS VN 5.700      na na 28         8,7         na 139,6         0,5         na 4,7         na 5,6       na

Trung bình 65         10,7       14,8     43,6           0,5         0,6       4,0         4,3       4,6       4,9       

Trung vị 32         9,9         14,8     (1,4)           0,5         0,6       4,2         4,3       4,7       4,9       

Đá xây dựng

CTCP Khoáng sản và XD Bình Dương KSB VN 13.600     na na 42         5,5         na (8,9)           0,5         na 4,3         na 10,1     na

CTCP Đá Núi Nhỏ NNC VN 16.400     na na 14         19,8       na (32,1)          1,2         na 46,2       na 3,9       na

CTCP Hóa An DHA VN 26.350     na na 16         5,2         na 11,7           0,9         na 1,6         na 14,2     na

Trung bình 24         10,2       na (9,8)           0,9         na 17,4       na 9,4       na

Trung vị 16         5,5         na (8,9)           0,9         na 4,3         na 10,1     na

Nhựa đường

TCT Hóa dầu Petrolimex - CTCP PLC VN 17.100     23.000   Khả quan 56         10,0       9,1       6,5            1,0         0,9       7,4         8,5       10,3     10,9     

Xây dựng hạ tầng

TCTCP Xuất nhập khẩu và XD Việt Nam VCG VN 13.400     na na 262        4,8         na 37,0           0,9         na 19,7       na 5,1       na

CTCP Đạt Phương DPG VN 24.600     na na 62         4,1         na 38,8           1,0         na 4,6         na 26,3     na

CTCP ĐT Hạ tầng Giao thông Đèo Cả HHV VN 7.790      na na 168        7,6         na 123,8         0,3         na 21,2       na 4,2       na

CTCP Tập đoàn CIENCO4 C4G VN 7.700      13.200   Khả quan 70         19,2       10,5     (20,9)          1,0         0,7       11,9       14,0     5,5       8,9       

CTCP FECON FCN VN 7.500      na na 48         92,0       11,8     (32,2)          0,5         0,4       11,9       13,5     0,2       4,0       

Trung bình 122        25,6       11,1     29,3           0,7         0,6       13,9       13,8     8,2       6,5       

Trung vị 70         7,6         11,1     37,0           0,9         0,6       11,9       13,8     5,1       6,5       

ROE (%)

Công ty Mã CK

P/E (x) P/B (lần) EV/EBITDA (x)
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BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở: “MÙA ĐÔNG KHẮC NGHIỆT” PHÍA 

TRƯỚC 

Doanh số ký bán sụt giảm đáng kể ở cả TPHCM và Hà Nội từ Q3/22 

Doanh số ký bán sụt giảm từ Q3/22 khi lượng căn hộ tiêu thụ giảm mạnh 40% 
so với quý trước/+128% svck ở cả TP.HCM và Hà Nội, theo CBRE. Bên cạnh 
đó, lượng tiêu thụ BĐS nghỉ dưỡng thấp tầng sụt giảm 70,4% so với quý 
trước/+85% svck. Chúng tôi nhận thấy giá sơ cấp nhà liền thổ xây sẵn giảm 10-
15% so với quý trước do nhu cầu nhà ở suy yếu trong Q3/22, trong khi căn hộ 
tăng nhẹ trung bình 1-3% so với quý trước. 

Ngành BĐS nhà ở đang đối mặt với nhiều thách thức  

Ngành BĐS đang đối mặt với nhiều thách thức gồm: 1) chủ đầu tư gặp khó khăn 
trong việc tái cơ cấu nợ do thắt chặt các khoản vay ngân hàng vào BĐS và giám 
sát chặt chẽ trong việc phát hành TPDN; 2) lãi suất tăng làm suy yếu nhu cầu 
mua nhà; 3) nguồn cung mới có thể sụt giảm khi quá trình phê duyệt pháp lý 
chờ được khai thông với Luật đất đai sửa đổi. Chúng tôi ước tính khoảng 46.145 
tỷ đồng TPDN BĐS sẽ đáo hạn trong nửa đầu 2023 và 64.185 tỷ đồng đáo hạn 
trong nửa cuối 2023, gây ra áp lực thanh khoản trả nợ vay cho các chủ đầu tư. 

Nếu bước vào giai đoạn “đóng băng”, chu kỳ hiện tại có thể sẽ khác 

Chúng tôi nhận thấy sức khỏe tài chính của các DN BĐS niêm yết hiện tốt hơn 
so với giai đoạn 2011-13, do đó chúng tôi kỳ vọng chu kỳ sẽ diễn ra ngắn hơn 
và ít thiệt hại hơn. Chúng tôi kỳ vọng giá căn hộ sơ cấp trung bình sẽ giảm 5-
10% svck và lượng căn hộ tiêu thụ giảm khoảng 20% svck trong năm 2023 (so 
với giá sơ cấp giảm 20-30% và lượng căn hộ tiêu thụ giảm 50% trong năm 2012-
13). Chúng tôi kỳ vọng Luật Đất đai sửa đổi 2023 sẽ được ban hành như kế 
hoạch vào nửa cuối 2024, giúp tháo gỡ các nút thắt pháp lý trong việc phê duyệt 
dự án nhà ở mới, từ đó giúp nguồn cung nhà ở phục hồi từ 2024-25. 

Chúng tôi ưa thích cổ phiếu NLG 

Chúng tôi tin rằng nhà đầu tư nên hướng sự quan tâm đến những cái tên chất 
lượng, sở hữu những đặc điểm sau: 1) quỹ đất lớn, đã hoàn thiện các thủ tục 
pháp lý cũng như cơ sở hạ tầng để mở bán trong 2023; 2) sản phẩm liên quan 
phân khúc căn hộ tầm trung và bình dân vì những phân khúc này được thúc đẩy 
bởi nhu cầu ở thực và 3) mức tăng trưởng lợi nhuận ổn định và sở hữu bảng 
cân đối tài chính lành mạnh (tỷ lệ đòn bẩy thấp, thanh khoản cao) nhằm hạn chế 
các rủi ro thắt chặt tài chính tín dụng đối với thị trường BĐS. Chúng tôi ưa thích 
NLG do đáp ứng được các tiêu chí trên. 

Hình 204: Chúng tôi dự báo giá trị giao dịch căn hộ sụt giảm 30% svck trong 
2023  

  
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH ước tính 

▪ Doanh số ký bán Q3/22 giảm đáng kể 40% so với quý trước ở cả TP.HCM 

và Hà Nội do hoạt động cho vay thắt chặt đối với bất động sản (BĐS) nhà ở. 

▪ Chúng tôi không lạc quan về sự phục hồi của BĐS nhà ở trong ngắn hạn do 

rủi ro mất khả năng thanh toán của chủ đầu tư vẫn là mối lo lớn nhất. 

▪ Chúng tôi tin rằng nhà đầu tư nên chú ý vào các DN có cấu trúc tài chính lành 

mạnh và dòng tiền vững chắc từ doanh số bán hàng trước đó như NLG. 

Báo cáo ngành 
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Ngành BĐS nhà ở đang phải đối mặt với nhiều thách thức 

Chính sách tiền tệ thắt chặt dẫn đến áp lực thanh khoản ngắn hạn 

Giai đoạn 2020-21 chứng kiến sự bùng nổ của thị trường trái phiếu doanh 
nghiệp, đặc biệt là trái phiếu BĐS, trong bối cảnh các ngân hàng thương mại 
phải giảm tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung, dài hạn. 
Giá trị trái phiếu phát hành của doanh nghiệp BĐS đến cuối Q3/22 ước đạt 507 
nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 34% tỷ trọng dư nợ trái phiếu của Việt Nam và 
khoảng 6% GDP. 

Từ giữa năm 2022, để giảm thiểu rủi ro và tăng cường tính minh bạch của thị 
trường, Bộ Tài chính đã rà soát và ban hành khung pháp lý mới với các yêu cầu 
khắt khe hơn đối với tổ chức phát hành, đặc biệt là phát hành riêng lẻ. Chúng 
tôi ước tính tổng giá trị phát hành trái phiếu đã giảm 43,5% svck còn 248.603 tỷ 
đồng, trong khi giá trị mua lại đạt hơn 142.200 tỷ đồng trong 9T22. Trong đó giá 
trị phát hành trái phiếu BĐS 9T22 giảm mạnh 67,0% svck. Hơn thế nữa, kể từ 
T9/22, một số lãnh đạo DN BĐS đã bị bắt giữ do những sai phạm trong phát 
hành và mua bán trái phiếu, làm dấy lên những lo ngại về chất lượng trái phiếu 
doanh nghiệp và khả năng thanh toán của tổ chức phát hành. 

Hiện tại, vay ngân hàng và phát hành trái phiếu là kênh huy động vốn quan trọng 
cho các nhà phát triển bất động sản tại Việt Nam. Trong khi đó, doanh số bán 
hàng trong Q3/22 giảm đáng kể 40% so với quý trước ở cả thị trường TP.HCM 
và Hà Nội. Trong bối cảnh thắt chặt các khoản vay ngân hàng, thị trường trái 
phiếu “chao đảo” và bán hàng trầm lắng, dòng tiền của nhiều nhà phát triển BĐS 
đang dần cạn kiệt. 

 Hình 205: Giá trị trái phiếu BĐS phát hành giảm 67% svck trong 
9T22  

 Hình 206: Các kênh huy động vốn chính của chủ đầu tư BĐS 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH (dựa trên báo cáo tài chính của 20 

doanh nghiệp BĐS niêm yết hàng đầu về vốn hóa thị trường) 

 

Ngoài ra, khoảng 20.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS sẽ đáo hạn trong Q4/22, 
107.299 tỷ đồng (+55,7% svck)/112.061 tỷ đồng (+4,4% svck) đáo hạn trong 
năm 2023-24. Tất cả những điều này khiến khả năng thanh toán ngắn hạn của 
các DN BĐS đang gặp nhiều thách thức. 

Chúng tôi ước tính năm 2023 có khoảng 26.500 tỷ đồng trái phiếu của NVL và 
VHM đáo hạn, chiếm 25% tổng giá trị trái phiếu đáo hạn của thị trường trong 
năm 2023.  
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Hình 207: Các DN BĐS đang đối mặt nhiều thách thức với áp lực 
trái phiếu đáo hạn tăng mạnh trong năm 2023-24 (Đơn vị: tỷ đồng) 

 Hình 208: Giá trị trái phiếu đáo hạn của một số doanh nghiệp BĐS niêm 
yết giai đoạn 2023-25  (Đơn vị: tỷ đồng) 

 

 

  
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Lãi suất tăng làm suy yếu nhu cầu mua nhà 

Tính đến giữa tháng 11/2022, chúng tôi quan sát lãi vay mua nhà của các ngân 
hàng vốn nhà nước và ngân hàng tư nhân tăng mạnh, lần lượt 190 điểm cơ bản 
lên 11,1% và 230 điểm cơ bản lên 11,7%, so với mức cuối năm 2021, sau khi 
lãi suất huy động tăng trở lại. Chúng tôi cho rằng lãi suất huy động có thể tăng 
hơn 50 điểm cơ bản trong 2023, từ đó dẫn đến lãi suất cho vay thế chấp của 
các ngân hàng tư nhân có thể tăng lên 12,5-13%/năm trong 2023. 

Hình 209: Lãi suất vay mua nhà tăng mạnh trong bối cảnh lãi suất 
huy động tăng trở lại 

 Hình 210: Lãi suất tiền gửi tăng mạnh mẽ trong Q3/22 (%) 

 

 

  
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, NGÂN HÀNG NỘI ĐỊA  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, NGÂN HÀNG NỘI ĐỊA 

Chúng tôi nhận thấy rủi ro vượt khả năng trả nợ vay ngày càng tăng do giá nhà 
leo thang và lãi suất vay mua nhà tăng nhanh trong năm 2022-23. Chúng tôi cho 
rằng người mua nhà sẽ càng khó tiếp cận với cả căn hộ trung cấp (<2.000 
USD/m2) tại TP.HCM và Hà Nội, ngay cả với những người có thu nhập trung 
bình hàng năm gấp đôi (5.500-7.500 USD), với tỷ lệ chi trả trên thu nhập hàng 
tháng ước tính đã đạt 80-100% vào năm 2022. Hơn nữa, tình hình có thể càng 
khó khăn hơn vào năm 2023 khi nhiều người mua nhà hết thời gian hưởng ưu 
đãi lãi vay và phải đối mặt với mức lãi suất đang tăng cao hiện tại. 

Hình 211: Ước tính về tỷ lệ chi trả trên thu nhập hàng tháng và giá nhà trên thu nhập 

 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE, TCTK 

2020 2021 2022 2020 2021 2022

Thu nhập bình quân hàng năm (USD) 6.999 7.118 7.403 5.200 5.288 5.500

Giá bán (USD/m2) 1.500 1.562 1.718 1.362 1.437 1.648

Giá trị căn hộ trung cấp (USD) 90.000 93.720 103.080 81.720 86.220 98.900

Giá nhà trên thu nhập bình quân 12,9 13,2 13,9 15,7 16,3 18,0

Lãi vay thế chấp 9,5% 9,6% 12,2% 9,5% 9,6% 12,2%

Trả tiền hàng tháng (USD) 761 798 1.034 691 734 992

Tỷ lệ chi trả trên thu nhập hàng tháng (x2 người) 65% 67% 84% 80% 83% 108%

TPHCM Hà Nội
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Hình 212: Tỷ lệ giá nhà trên thu nhập bình quân đối với căn hộ trung 
cấp tại TPHCM và Hà Nội vào năm 2022 đang tiến gần mức 2011-13 

 Hình 213: Rủi ro vượt khả năng trả nợ vay ngày càng tăng với tỷ lệ chi 
trả trên thu nhập hàng tháng ước tính 80 - 100% vào năm 2022 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Nguồn cung mới có thể sụt giảm trong bối cảnh quá trình phê duyệt pháp 
lý chờ được khai thông với Luật đất đai sửa đổi 

Theo kế hoạch mở bán mới của một số chủ đầu tư, chúng tôi nhận thấy nhiều 
dự án mới có thể bị trì hoãn mở bán trong năm 2023, trong bối cảnh quá trình 
phê duyệt pháp lý chờ được khai thông với Luật đất đai sửa đổi và tâm lý người 
mua nhà suy yếu do hạn mức tín dụng hạn chế, lạm phát chi phí đẩy và lãi suất 
tăng mạnh. Chúng tôi dự báo nguồn cung mới căn hộ tại TP.HCM 2023 vẫn ở 
mức thấp với khoảng 19.000-20.000 căn (-10% svck) và khoảng 15.000 căn hộ 
tiêu thụ (-20% svck). Trong khi nguồn cung mới nhà ở xây sẵn tiếp tục ảm đạm 
ở cả TP.HCM và Hà Nội, ở mức 1.000-2.000 căn mở bán vào năm 2023. 

Hình 214: Nguồn cung mới căn hộ vẫn ở mức thấp tại TPHCM trong 
năm 2023 

 Hình 215: Nguồn cung căn hộ tại Hà Nội ổn định trong năm 2023 nhờ 
hai dự án mở bán mới của VHM  

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE, SAVILLS  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE, SAVILLS 

 

Hình 216: Nguồn cung nhà xây sẵn khiêm tốn tại TP.HCM trong 2023  Hình 217: Nguồn cung mới nhà liền thổ xây sẵn tại Hà Nội tiếp tục ảm 
đạm trong năm 2023 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE, SAVILLS  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE, SAVILLS 
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Nếu bước vào giai đoạn “đóng băng”, chu kỳ hiện tại có thể sẽ khác  

Chúng tôi đã tiến hành phân tích bối cảnh chu kỳ hiện tại và chu kỳ suy thoái 
gần nhất của thị trường BĐS Việt Nam vào 2011-2013 để có câu trả lời cho các 
câu hỏi: (1) Liệu thị trường BĐS có đóng băng? và (2) Sẽ mất bao lâu để thoát 
khỏi tình trạng suy thoái này? 

Hình 218: So sánh bối cảnh chu kỳ hiện tại và chu kỳ suy thoái gần nhất của thị trường BĐS Việt Nam vào 2011-2013 

 Giai đoạn 2011 – 2013 Hiện tại 

Khởi phát 

- Chính sách tiền tệ nới lỏng, hỗ trợ khủng hoảng 
tài chính toàn cầu 2008-09; 
- Sốt đất 2007, đầu 2008; 
- Nguồn cung căn hộ mới tăng mạnh 163% svck 
lên 21.000 căn trong năm 2009. Lệch pha cung 
cầu, nhà ở thương mại chủ yếu diện tích lớn, 
người có nhu cầu ở thực khó tiếp cận. 

- Chính sách tiền tê nới lỏng, hỗ trợ COVID-19, lãi suất 
thấp lịch sử; 
- Tăng trưởng tín dụng vẫn được kiểm soát 14% trong 
năm 2022; 
- Sốt đất kéo dài từ 2017-18. Năm 2021, đầu 2022 tiếp tục 
sốt cục bộ một số nơi khi công bố một số quy hoạch phát 
triển cơ sở hạ tầng; 
- Nguồn cung khan hiếm, lệch pha cung cầu, căn hộ bình 
dân ngày càng khan hiếm, chiếm chưa tới 2% tổng nguồn 
cung căn hộ mới tại TPHCM và Hà Nội vào cuối Q3/22. 

Bối cảnh vĩ mô tác 
động 

- Chính sách tiền tệ thắt chặt 
- Lãi suất cho vay lên đến 21-25%/năm; 
- Thắt chặt tín dụng, DN BĐS khó huy động vốn. 

- Chính sách tiền tệ thắt chặt 
- Lãi suất cho vay tăng nhanh; 
- DN BĐS khó huy động vốn cả 3 kênh (trái phiếu, cổ phiếu, 
ngân hàng). 

 Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 219: Tất cả dấu hiệu chỉ ra ngành BĐS đang bước vào chu kỳ suy giảm 

  
  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy sức khỏe tài chính của DN BĐS niêm yết 
hiện tại tốt hơn so với giai đoạn 2011-13 

Chúng tôi đã tiến hành phân tích dựa trên báo cáo tài chính của 210 doanh 
nghiệp BĐS (bao gồm 118 công ty niêm yết và 92 công ty chưa niêm yết). Chúng 
tôi lưu ý rằng số lượng nhà phát triển bất động sản được niêm yết trong giai 
đoạn 2011-2013 ít hơn so với hiện tại. 

Chúng tôi nhận thấy sức khỏe tài chính của các DN BĐS niêm yết hiện tốt hơn 
so với giai đoạn 2021-13 với tỷ lệ đòn bẩy thấp hơn và khả năng thanh toán 
nhanh khỏe hơn. Tỷ số thanh toán lãi vay hiện tại đã giảm mạnh xuống mức 
thấp nhất tại giai đoạn 2011-13, điều này cho thấy rủi ro xảy ra vỡ nợ cao như 
năm 2011. Mặc dù hàng tồn kho đang tăng nhưng tỷ lệ hàng tồn kho/tổng tài 
sản thấp hơn cho thấy áp lực giải phóng hàng tồn kho thấp hơn so với giai đoạn 
2011-13. Do đó, tình trạng “đóng băng” nếu xảy ra có thể ngắn hơn so với trước 
đây. 
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Hình 220: Tỷ lệ Nợ/VCSH hiện tại thấp hơn đáng kể so với giai đoạn 
2011-13… 

 Hình 221: …do các DN hiện có thể huy động vốn thông qua nhiều 
kênh đa dạng như thị trường chứng khoán và ký bán trước 

  

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FIINPRO  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FIINPRO 

 

Hình 222: Tỷ số thanh toán nhanh vào 2022 lành mạnh hơn so với 
giai đoạn 2011-13 

 Hình 223: Tỷ số thanh toán hiện thời đi ngang do hàng tồn kho tăng 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FIINPRO  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FIINPRO 

 

Hình 224: Tỷ số thanh toán lãi vay hiện tại đã giảm mạnh xuống 
mức thấp nhất tại giai đoạn 2011-13, điều này cho thấy rủi ro xảy ra 
vỡ nợ cao như năm 2011 

 Hình 225: Chi phí lãi vay đang tăng lên tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều 
so với giai đoạn 2011-13 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FIINPRO  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FIINPRO 
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Hình 226: Vòng quay hàng tồn kho đã giảm mạnh kể từ 2018-19 do 
các vấn đề pháp lý dự án, COVID-19 và cầu mua nhà suy giảm 

 Hình 227: Tuy nhiên tỷ lệ hàng tồn kho/tổng tài sản thấp hơn cho thấy 
áp lực giải phóng hàng tồn kho thấp hơn so với giai đoạn 2011-13 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FIINPRO  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FIINPRO 

 

Hình 228: Chúng tôi kỳ vọng chu kỳ suy giảm hiện tại sẽ ít thiệt hại hơn và diễn ra ngắn hơn 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 Giai đoạn 2011 – 2013 Hiện tại 

Tác động tiêu cực     

 Hàng tồn kho 

- Vòng xoay hàng tồn kho sụt giảm nhanh và 
mạnh từ 1,0x trong 2010 còn 0,3-0,4x trong 2011-
13; 
- Số lượng căn hộ tiêu thụ sụt giảm mạnh gần 
50% svck trong 2012. 

- Vòng quay hàng tồn kho có xu hướng giảm tuy nhiên 
vẫn ở mức cao so với 2011-13 do các CĐT áp dụng 
nhiều chính sách bán hàng linh hoạt hơn. 

 Nợ xấu 
- Tỷ lệ nợ xấu BĐS năm 2013 lên tới 7,05% (từ 
mức 5,39% trong năm 2012). 

 

 Rủi ro vỡ nợ 
- Gần 10% doanh nghiệp BĐS, xây dựng phá sản, 
giải thể trong năm 2012-13. 

 

Các giải pháp và 
yếu tố tích cực tác 
động 

- Ban hành các gói hỗ trợ tín dụng như gói tín 
dụng kích cầu 30.000 tỷ đồng vào đầu 2013;  
- Hạ lãi suất cho vay; 
- Ban hàng Luật đất đai 2013 giải tỏa các nút thắt 
pháp lý: chia nhỏ căn hộ, nới lỏng các quy định 
đất đai đối với người nước ngoài.  

 - Chúng tôi kỳ vọng Luật Đất đai sửa đổi 2023 sẽ được 
ban hành như kế hoạch vào nửa cuối 2024, giúp tháo gỡ 
các nút thắt pháp lý trong việc phê duyệt dự án nhà ở 
mới, từ đó giúp nguồn cung nhà ở phục hồi từ 2024-25.  

Hệ quả 

- Giá nhà ở sơ cấp giảm mạnh 20-30%, đặc biệt ở 
các sản phẩm đầu cơ như đất nền; 
- Nguồn cung 2013-14 dần cân bằng khi phân 
khúc bình dân chiếm khoảng 50% (so với 25% 
trong 2011). 
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Nghiên cứu điển hình các nước khác: nhiều biện pháp hỗ trợ cho thị 

trường BĐS để tránh các rủi ro hệ thống tài chính 

Thị trường BĐS thế giới bước vào chu kỳ suy giảm trong năm 2022 

Theo Knight Frank, giá nhà toàn cầu tại 56 quốc gia trên toàn thế giới đã tăng 
khoảng 10% vào năm 2021, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2004, chủ yếu 
được thúc đẩy bởi lãi suất vay mua nhà thấp lịch sử. Tuy nhiên, thị trường BĐS 
đang đối mặt hàng loạt thách thức trong năm 2022 như áp lực lạm phát, lãi suất 
tăng vọt và chiến tranh Nga-Ukraine, khiến thị trường bất động sản toàn cầu lao 
dốc. Giá nhà đất tại một số thị trường từng tăng mạnh trong hai năm qua đang 
đang mặt với mức suy giảm hai con số. 

Hình 229: Giá trị giao dịch BĐS tại Châu Á suy giảm đáng kể trong năm 2022 (Đơn vị: tỷ 
USD) 

 

Nguồn: JLL 

 

Đặc biệt, chúng tôi nhận thấy cuộc khủng hoảng nợ của các công ty BĐS tại 
Trung Quốc đã làm dấy lên những mối lo ngại trên toàn thị trường BĐS tại châu 
Á. Nhiều nhà phát triển BĐS tư nhân của Trung Quốc đang phải đối mặt với 
thách thức kép, rủi ro vỡ nợ và làn sóng tẩy chay trả nợ vay mua nhà. Khủng 
hoảng thanh khoản tại Trung Quốc có thể bắt nguồn từ chính sách “Ba lằn ranh 
đỏ” ban hành vào tháng 8/2020 nhằm kiểm soát dòng vốn tín dụng chảy vào 
ngành bất động sản. Những khó khăn trong tái cơ cấu nợ, lệnh phong tỏa 
nghiêm ngặt và doanh số bán hàng sụt giảm mạnh đã khiến dòng tiền của các 
nhà phát triển BĐS tại Trung Quốc cạn kiệt, gây ra các làn sóng vỡ nợ kể từ 
năm 2021 như Evergrande, Shimao, Fantasia hay Kaisa, v.v.. 

Chính sách giải cứu ngành bất động sản ở Trung Quốc 

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) và Ủy ban Quản lý Ngân hàng – 
Bảo hiểm Trung Quốc (CBIRC) đã đưa ra kế hoạch 16 nội dung nhằm giảm bớt 
áp lực thanh khoản cho các nhà phát triển BĐS vào giữa tháng 11/2022, bằng 
cách 1) hỗ trợ tái cơ cấu nợ, 2) cho phép gia hạn thời gian trả nợ, 3) khuyến 
khích các tổ chức tài chính (chủ yếu là ngân hàng) cho các nhà phát triển BĐS 
vay. Các chính sách này, nếu được thực hiện, sẽ có thể giảm bớt áp lực thanh 
khoản cho các chủ đầu tư BĐS một cách rõ rệt trong thời gian tới, đặc biệt là 
cho phép các nhà phát triển gia hạn các khoản nợ ngắn hạn của họ. 
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Triển vọng thị trường BĐS nhà ở tại TP.HCM năm 2023 

Điểm lại thị trường BĐS TPHCM Q3/22 

Lượng căn hộ tiêu thụ sụt giảm do nguồn cung 
mới ảm đạm 

Theo CBRE, lượng căn hộ tiêu thụ tại TP.HCM trong 
Q3/22 giảm 40% so với quý trước còn 6.726 căn do 
nguồn cung mới sụt giảm 82% so với quý trước (2.850 
căn). Tỷ lệ hấp thụ trong Q3/22 đạt 225%, được hỗ 
trợ bởi khoảng 4.000 căn hộ chưa bán hết của VHM 
trong nửa đầu 2022. Phân khúc cao cấp tiếp tục dẫn 
dắt thị trường, chiếm 86% tổng lượng bán trong 
Q3/22. 

 

 

     Nguồn: CBRE, VNDIRECT RESEARCH 

Nhiều chương trình giảm giá bán sơ cấp hiệu 
(Đơn vị: USD/m2) 
Mặc dù giá sơ cấp căn hộ TP.HCM tiếp tục tăng trung 
bình 3,7% so với quý trước trong Q3/22, chúng tôi 
nhận thấy chủ đầu tư đưa ra nhiều chương trình 
khuyến mãi giảm giá cho người mua nhà không vay 
vốn ngân hàng để kích cầu, trong bối cảnh lãi suất thế 
chấp tăng và tín dụng hạn chế. Chúng tôi quan sát 
một số chủ đầu tư đã áp dụng giảm giá 20-30% cho 
người mua nhà thanh toán bằng tiền mặt 95%. 

 

 

     Nguồn: CBRE, VNDIRECT RESEARCH 

Tỷ lệ hấp thụ của nhà liền thổ chạm mức thấp nhất 
theo quý trong 7 năm qua 

Nguồn cung mới của nhà liền thổ tại TP.HCM trong 
Q3/22 đi ngang so với quý trước ở mức 386 căn, 
nhưng lượng tiêu thụ sụt giảm 20,4% so với quý trước 
còn 189 căn. Tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 49%, mức thấp nhất 
trong 7 năm do nhu cầu nhà ở yếu. 

 

 

     Nguồn: CBRE, JLL, SAVILLS, VNDIRECT RESEARCH 

Giá bán sơ cấp tiếp tục tăng thúc đẩy bởi các dự 
án thương hiệu (Đơn vị: USD/m2) 

Cuối Q3/22, giá sơ cấp nhà liền thổ tăng mạnh 70-
80% so với quý trước thúc đẩy bởi các dự án nhà ở 
có thương hiệu và nguồn cung hạn chế tại TPHCM. 
Chúng tôi cho rằng giá sơ cấp nhà liền thổ có thể 
nhanh chóng quay về mức 7.000-8.000 USD/m2 trong 
năm 2023-24 do người mua nhà có thể sẽ thận trọng 
hơn đối với các dự án có “vị trí vàng” sau làn sóng bắt 
giữ liên quan đến các nhà phát triển BĐS lớn. 

 

  

 

 
Nguồn: CBRE, JLL, VNDIRECT RESEARCH 
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Thị trường căn hộ: lượng tiêu thụ ảm đạm, giảm giá bán sơ cấp 

Chúng tôi dự báo nguồn cung mới căn hộ tại TPHCM năm 2023 vẫn ở mức thấp 
khoảng 19.000-20.000 căn (-10% svck) và khoảng 15.000 căn hộ tiêu thụ (-20% 
svck).  Chúng tôi cho rằng tỷ lệ hấp thụ có thể tiếp tục suy giảm xuống 80% (-
10 điểm % svck) do tâm lý người mua nhà vẫn ảm đạm trong 2023. Chúng tôi 
kỳ vọng giá sơ cấp căn hộ các phân khúc sẽ giảm 5-10% svck trong năm 2023. 
Chủ đầu tư có thể sẽ tiếp tục đưa ra một số chương trình giảm giá sơ cấp để 
kích cầu trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà tăng và hạn mức tín dụng hạn chế. 

Hình 230: Nguồn cung mới căn hộ vẫn ở mức thấp tại TPHCM trong 
năm 2023 

 Hình 231: Chúng tôi kỳ vọng giá sơ cấp căn hộ các phân khúc sẽ giảm 
5-10% svck trong năm 2023 (Đơn vị: USD/m2) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE, DKRA, SAVILLS  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE, DKRA, SAVILLS 

 

Thị trường nhà liền thổ: tiêu thụ khiêm tốn, giá đất tại các khu vực đầu cơ 
cao suy giảm 

Nguồn cung mới nhà liền thổ xây sẵn tại TP.HCM tiếp tục khan hiếm trong 2023 
do quỹ đất hạn chế và tiến độ pháp lý chậm, chủ yếu đến từ vùng ngoại thành 
TP.HCM như Thủ Đức, Quận 12 và Bình Chánh. Chúng tôi cho rằng giá sơ cấp 
nhà liền thổ có thể nhanh chóng quay về mức 7.000-8.000 USD/m2 trong năm 
2023-24, do tâm lý người mua nhà sẽ thận trọng hơn với các dự án có “vị trí 
vàng” sau làn sóng bắt giữ liên quan đến các chủ đầu tư BĐS lớn. 

Chúng tôi cho rằng giá đất thứ cấp tại các dự án có pháp lý minh bạch, hướng 
tới nhu cầu người ở thực sẽ khó có sự sụt giảm đáng kể, do người mua tại các 
dự án này ít nhạy cảm với lạm phát và lãi suất vay tăng cao. Chúng tôi nhận 
thấy một số dự án thấp tầng cao cấp trong 9T22 vẫn đạt tỷ lệ tiêu thụ cao như 
The Classia của KDH, do người mua ở phân khúc này có sức mua cao và sử 
dụng BĐS như nơi “trú ẩn” lạm phát. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng giá đất tại các 
khu vực sốt đất trong hai năm qua mang tính đầu cơ cao như Củ Chi, Hóc Môn 
và Bình Chánh sẽ có sự sụt giảm đáng kể, trong bối cảnh tín dụng vào BĐS đầu 
cơ được giám sát chặt chẽ cùng với kiểm soát quản lý đất đai tại các khu vực 
sốt đất và gia tăng rủi ro vượt khả năng trả nợ vay. 

Hình 232: Nguồn cung nhà xây sẵn khiêm tốn tại TP.HCM trong 2023  Hình 233: Kỳ vọng mức giá sơ cấp nhà đất thấp hơn trong năm 2023 
để thu hút tỷ lệ hấp thụ tốt hơn (Đơn vị: USD/m2) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE, DKRA, SAVILLS  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE, DKRA, SAVILLS 
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Thị trường nhà ở xây sẵn tại các vùng lân cận TP.HCM giảm sức hút trong năm 
2023 trước những sai phạm của cơ quan quản lý liên quan đến thị trường BĐS 

Chúng tôi nhận thấy chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh hoạt động bán hàng tại các 
vùng lân cận TP.HCM trong Q3/22, với nguồn cung mới nhà liền thổ tăng 23,0% 
so với quý trước lên 2.656 căn. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ trong Q3/22 đã giảm 
mạnh 14,5 điểm % so với quý trước xuống còn 47%, do tâm lý người mua nhà 
e ngại trước những vi phạm của các cơ quan quản lý liên quan đến thị trường 
BĐS ở những khu vực này, dẫn đến số lượng nhà liền thổ tiêu thụ giảm 5,8% 
so với quý trước, theo DKRA và CBRE. Chúng tôi cho rằng thị trường BĐS tại 
các vùng lân cận TP.HCM sẽ vẫn ảm đạm trong năm 2023 do tâm lý người mua 
nhà ở những khu vực này suy giảm làm ảnh hưởng quyết định mua nhà ở. 

Hình 234: Thị trường nhà ở xây sẵn tại các vùng lân cận TP.HCM giảm sức hút trong năm 
2023 do tâm lý người mua nhà tại các khu vực chưa được cải thiện 

  
                                                             Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE, DKRA, SAVILLS 

 

Một số dự án đáng chú ý tại phía Nam dự kiến ra mắt vào năm 2023  

Chúng tôi nhận thấy hầu hết các sản phẩm mới ra mắt trong năm 2023 hướng 
tới nhu cầu ở thực, được phát triển bởi các công ty niêm yết có dòng tiền tài 
chính lành mạnh và danh tiếng tốt. Chúng tôi cho rằng NLG và KDH vẫn được 
ưa thích trong phân khúc trung cấp, tuy nhiên, tốc độ hấp thụ có thể chậm hơn 
so với giai đoạn 2021-22 do lãi suất thế chấp tăng và hạn mức tín dụng hạn chế. 

Hình 235: Một số dự án đáng chú ý tại miền Nam dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2023 

  
  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Tên dự án Chủ đầu tư Vị trí Sản phẩm Diện tích đất (ha) Mở bán

Vinhomes Grand Park - Giai đoạn tiếp theo VHM Thành phố Thủ Đức Cao tầng, thấp tầng 272 2023

Izumi City - Giai đoạn tiếp theo NLG Đồng Nai Cao tầng, thấp tầng 170 2023

Akari City  - Giai đoạn tiếp theo NLG Bình Tân Cao tầng 8,5 2023

Mizuki City - Giai đoạn tiếp theo NLG Bình Chánh Cao tầng 26 2023

Clarita KDH Thành phố Thủ Đức Thấp tầng 5,7 2023

Privia KDH Bình Tân Cao tầng 1,8 2023

The Signal AGG Quận 7 Cao tầng N/A 2023

Gem Riverside DXG Thành phố Thủ Đức Cao tầng 6,7 2023

file:///C:/Users/Andre/Downloads/www.vndirect.com.vn


 
 

 

 

 

VNDIRECT RESEARCH 

www.vndirect.com.vn  98 

Triển vọng thị trường BĐS nhà ở tại Hà Nội năm 2023 

Điểm lại thị trường BĐS Hà Nội Q3/22 

Giao dịch căn hộ ảm đạm 

Thị trường căn hộ Hà Nội trong Q3/22 sụt giảm cả 
về số lượng mở bán mới (-22% so với quý trước 
xuống 3.640 căn) và lượng tiêu thụ (-39% so với quý 
trước về 3.624 căn). Phân khúc cao cấp và trung cấp 
lần lượt đóng góp 65%/34% tổng số lượng tiệu thụ. 
Tỷ lệ hấp thụ trong Q3/22 giảm 23% so với quý trước 
xuống còn 99%. 

 

 

     Nguồn: CBRE, VNDIRECT RESEARCH 

Giá bán căn hộ sơ cấp hạ nhiệt (Đơn vị: USD/m2) 

Giá bán căn hộ sơ cấp ở phân khúc trung cấp lần 
đầu tiên ghi nhận giảm sau 3 năm (-3% so với quý 
trước) sau khi tăng 12,3% trong nửa đầu năm 2022. 
Trong khi các khu vực khác tăng nhẹ 1-2% so với 
quý trước trong Q3/22. Giá bán trung bình căn hộ sơ 
cấp tại Hà Nội tăng nhẹ 1,3% so với quý trước lên 
1.896 USD/m2 trong Q3/22. 

 

 

     Nguồn: CBRE, VNDIRECT RESEARCH 

Lượng tiêu thụ nhà liền thổ sụt giảm đáng kể 

Nguồn cung mới nhà liền thổ tại Hà Nội trong Q3/22 
tăng 115% so với quý trước lên 489 căn, nhưng 
lượng tiêu thụ sụt giảm đáng kể 52% so với quý 
trước xuống còn 299 căn. Tỷ lệ hấp thụ đạt 61% (so 
với ~300% trong nửa đầu năm 2022) do nhu cầu 
mua nhà suy giảm. 

 

 

     Nguồn: CBRE, JLL, VNDIRECT RESEARCH 

Giá bán sơ cấp nhà liền thổ suy giảm (USD/m2) 

Chúng tôi nhận thấy giá bán sơ cấp nhà liền thổ giảm 
10-15% so với quý trước ở cả nhà phố và biệt thự 
trong Q3/22, sau khi tăng đáng kể lần lượt 10%/30% 
trong nửa đầu năm 2022. 

 

 
Nguồn: CBRE, JLL, VNDIRECT RESEARCH 
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Thị trường căn hộ: nguồn cung mới ổn định, chủ yếu từ Vinhomes 

Chúng tôi nhận thấy nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội ổn định trong năm 2023 
với khoảng 20.000-22.000 căn mở bán, được hỗ trợ bởi hai dự án mới của VHM. 
Chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ hấp thụ sẽ đạt khoảng 90% (-13,5 điểm % svck) do tâm 
lý người mua nhà suy giảm, tương đương với 18.000-20.000 căn tiêu thụ vào 
năm 2023. Chúng tôi dự báo giá bán căn hộ sơ cấp sẽ giảm nhẹ 3-5% svck và 
kỳ vọng sẽ có thêm các chương trình giảm giá bán cho người mua nhà không 
sử dụng vay vốn ngân hàng, để kích cầu trong bối cảnh lãi suất thế chấp tăng 
và hạn mức tín dụng hạn chế. 

Hình 236: Nguồn cung căn hộ tại Hà Nội ổn định trong năm 2023 
nhờ hai dự án mở bán mới của VHM 

 Hình 237: Chúng tôi dự báo giá bán trung bình căn hộ sơ cấp tại Hà Nội 
sẽ giảm nhẹ 3-5% svck (USD/m2) 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE 

 

Thị trường nhà liền thổ: nguồn cung mới vẫn ảm đảm 

Chúng tôi nhận thấy nguồn cung mới nhà liền thổ xây sẵn tại Hà Nội năm 2023 
sẽ tiếp tục phụ thuộc vào các dự án khu đô thị lớn. Nguồn cung mới có thể sẽ 
đi ngang ở mức 2.000-2.200 căn trong năm 2023, chủ yếu từ các khu đô thị mới 
như Vinhomes Wonder Park, Vinhomes Cổ Loa và mở bán giai đoạn tiếp theo 
từ các dự án khu đô thị Hinode Royal Park, An Lạc Green. Chúng tôi kỳ vọng 
những dự án mới phát triển bởi chủ đầu tư uy tín, pháp lý minh bạch vẫn đạt tỷ 
lệ tiêu thụ khả quan do người mua ở phân khúc này có sức mua cao, ít nhạy 
cảm với lạm phát và lãi suất tăng cao, và sử dụng BĐS như nơi “trú ẩn” lạm 
phát. 

Hình 238: Nguồn cung mới nhà liền thổ xây sẵn ảm đạm tại Hà Nội  Hình 239: Chúng tôi kỳ vọng giá bán nhà đất hạ nhiệt trong năm 2023 
(USD/m2) 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE, SAVILLS 
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Chúng tôi nhận thấy Hưng Yên là tâm điểm trong thị trường nhà liền thổ giữa 
các tỉnh lân cận Hà Nội 

Chúng tôi nhận thấy Hưng Yên đang trở thành điểm sáng nhờ Vinhomes Ocean 
Park 2 &3 mở bán trong 2022. Chúng tôi cho rằng giá bán sơ cấp nhà thấp tầng 
tại Hưng Yên sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn so với Hà Nội trong năm 2023, do cơ 
sở hạ tầng phát triển cùng với sự có mặt của các dự án chất lượng từ Vinhomes. 
Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy nhu cầu nhà ở cho chuyên gia, kỹ sư tại Hưng 
Yên có thể gia tăng trong vòng 2-3 năm tới sau khi các khu công nghiệp (KCN) 
mới hoàn thành như KCN Phố Nối A, KCN Thăng Long II, KCN Yên Mỹ II, v.v 

Hình 240: Nguồn cung mới dồi dào từ Vinhomes tiếp thêm sự sôi 
động cho thị trường BĐS Hưng Yên trong 6T22 

 Hình 241: Giá đất tăng mạnh tại Hưng Yên khi dự án Vinhomes ra mắt 
trong 6T22 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL, CBRE  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL, CBRE 

 

Một số dự án đáng chú ý tại miền Bắc dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2023  

Chúng tôi cho rằng VHM sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường bất động sản miền Bắc 
trong năm 2023 với hai dự án khu đô thị mới ra mắt tại Hà Nội. Chúng tôi nhận 
thấy một số dự án mở bán mới đáng chú ý có thể được hưởng lợi cơ sở hạ tầng 
phát triển (đường vành đai 3 và giai đoạn tiếp theo sắp tới của đường vành đai 
2,5 tại Hoàng Mai) như The Manor Central Park và Louis City Hoàng Mai, v.v.  

Hình 242: Một số dự án đáng chú ý tại miền Bắc dự kiến sẽ ra mắt trong năm 2023 

 
  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Triển vọng các doanh nghiệp BĐS niêm yết năm 2022-23 

Giá vật liệu xây dựng hạ nhiệt là điểm tích cực hiếm hoi trong 2023 

Chúng tôi nhận thấy giá vật liệu xây dựng đang hạ nhiệt kể từ Q2/22. Đặc biệt, 
sau khi đạt đỉnh trong tháng 4, giá thép trong nước đã giảm 19,7% so với mức 
đỉnh và thấp hơn 6,7% so với mức đầu năm 2022. Chúng tôi kỳ vọng giá bán 
thép xây dựng sẽ giảm dần trong năm 2023, giúp giảm áp lực lên tỷ suất lợi 
nhuận gộp của các doanh nghiệp xây dựng và phát triển bất động sản, từ đó 
đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư công cũng như giúp kìm hãm đà 
tăng của giá nhà. 

  

Tên dự án Chủ đầu tư Vị trí Sản phẩm Diện tích đất (ha) Dự kiến mở bán

Vinhomes The Crown VHM Hưng Yên Cao tầng, thấp tầng 294 2022-23

Vinhomes Cổ Loa VHM Đông Anh, Hà Nội Thấp tầng 385 2023

Vinhomes Wonder Park VHM Đan Phượng, Hà Nội Cao tầng, thấp tầng 133 2023

Central Residence Gamuda Hoàng Mai Cao tầng 6 2023

Eco Smart City Thiên Hương Long Biên, Hà Nội Cao tầng 1,3 2023

The Manor Central Park Bitexco Hoàng Mai Thấp tầng 89 2023
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Hình 243: Giá xây dựng chung cư tiêu chuẩn tại TPHCM…  Hình 244: …và nhà thấp tầng giảm nhẹ kể từ Q2/22 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, ARCADIS  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, ARCADIS 

 

Triển vọng các doanh nghiệp BĐS niêm yết năm 2022-23 

Hình 245: LN ròng của nhóm vốn hóa vừa và lớn cải thiện trong khi nhóm vốn hóa nhỏ kém khả quan trong Q3/22 

  
  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Hình 246: Chúng tôi dự báo doanh số ký bán đi lùi do nhu cầu mua 
nhà suy giảm trong năm 2023 (Đơn vị: % svck) 

 Hình 247: Dự báo LN ròng của top 4 doanh nghiệp BĐS trong danh 
mục của chúng tôi phục hồi trong 2023, được hỗ trợ bởi lượng bán 
hàng trước đó (Đơn vị: % svck) 

 

 

 
  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Doanh thu 

Q3/22 (tỷ 

đồng)

Doanh thu 

Q3/21 (tỷ 

đồng)

Thay đổi 

(% svck)

Doanh thu 

9T22 (tỷ 

đồng)

Doanh thu 

9T21 (tỷ 

đồng)

Thay đổi 

(% svck)

LN ròng 

Q3/22 (tỷ 

đồng)

LN ròng 

Q3/21 (tỷ 

đồng)

Thay đổi 

(% svck)

LN ròng 

9T22 (tỷ 

đồng)

LN ròng 

9T21 (tỷ 

đồng)

Thay đổi 

(% svck)

VHM 17.805 20.679 -14% 31.199 61.681 -49% 14.494 11.167 30% 19.700 27.084 -27%

NVL 3.279 3.262 1% 7.894 10.312 -23% 197 556 -65% 2.025 2.413 -16%

AGG 2.194 84 2505% 5.466 687 695% 42 9 357% 163 205 -20%

DXG 1.255 1.303 -4% 4.597 7.819 -41% 153 52 195% 556 882 -37%

NLG 882 151 484% 2.710 787 244% 8 297 -97% 119 709 -83%

KDH 803 1.199 -33% 1.678 3.148 -47% 352 317 11% 983 788 25%

DIG 424 539 -21% 1.518 1.655 -8% -1 43 -102% 142 138 3%

HDC 344 281 22% 1.124 920 22% 72 68 6% 248 210 18%

CCL 133 182 -27% 336 733 -54% 20 7 170% 46 56 -17%

NBB 121 6 2065% 290 558 -48% 0 173 -100% 2 335 -99%

NTL 115 157 -27% 323 317 2% 13 74 -82% 105 139 -24%

SCR 78 375 -79% 574 1.574 -64% 21 8 177% 141 184 -23%

PDR 11 1.268 -99% 1.490 2.391 -38% 718 608 18% 1.412 1.111 27%

CEO 334 124 170% 1.052 406 159% 28 -34 N/A 90 -129 N/A

CRE 755 843 -10% 3.316 4.526 -27% 28 79 -65% 253 329 -23%
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Hình 248: Dự phóng KQKD 2022-24 các doanh nghiệp trong danh mục theo dõi của chúng tôi 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

CTCP Vinhomes (VHM: HOSE) 

VHM công bố doanh thu và LN ròng Q3/22 đạt lần lượt 17.800 tỷ đồng (- 13,9% 
svck) và 14.500 tỷ đồng (+29,8% svck). LN ròng tăng trưởng mạnh chủ yếu nhờ 
bàn giao 1.300 căn hộ tại The Empire do đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ngoài ra 
ghi nhận 8.900 tỷ đồng từ các giao dịch bán buôn tại The Empire và The Crown, 
cũng như việc bàn giao tại các dự án đã triển khai. Qua đó, VHM ghi nhận LN 
ròng lũy kế 9T22 giảm 27,3% svck, khả quan hơn nhiều so với mức giảm mạnh 
68,3% svck của LN ròng trong 6T22 do vấn đề thời điểm khi Vinhomes Ocean 
Park 2 – The Empire chỉ bắt đầu bàn giao từ Q3/22. 

Hoạt động kí bán mới trong Q4/22 của VHM được hỗ trợ bằng việc mở bán dự 
án Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown và Vinhomes Golden Avenue tại 
Quảng Ninh dự kiến ra mắt vào tháng 11. Lũy kế, chúng tôi kỳ vọng doanh số kí 
bán mới năm 2022 sẽ đạt 129.700 tỷ đồng (+64,4% svck). Đối với hoạt động kí 
bán mới trong năm 2023, chúng tôi cho rằng doanh số kí bán mới sẽ giảm 33,8% 
svck do nhu cầu đầu tư BĐS yếu hơn trong bối cảnh lãi suất tiếp tục tăng. 

 

Chúng tôi kỳ vọng doanh thu năm 2023 của VHM sẽ đạt 83.124 tỷ đồng (+66,4% 
svck từ mức cơ sở thấp trong năm 2022) với đóng góp chủ yếu từ dự án The 
Empire và The Crown. Tuy nhiên, với giá trị bán buôn lớn được ghi nhận tại 
doanh thu tài chính trong năm 2022, LN ròng năm 2023 chỉ tăng 3,3% svck lên 
32.087 tỷ đồng. 

 

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG: HOSE) 

NLG báo cáo doanh thu Q3/22 tăng 484% svck lên 882 tỷ đồng nhờ bàn giao 
dự án Flora Akari và Valora Southgate. Tuy nhiên, LN ròng trong Q3/22 lại giảm 
mạnh 97% svck xuống chỉ còn 8 tỷ đồng do không có khoản lợi nhuận bất 
thường nào được ghi nhận. 

Chúng tôi kỳ vọng NLG sẽ tung ra thị trường 35 căn hộ thấp tầng tại dự án 
Southgate, trị giá 700 tỷ đồng trong Q4/22. Lũy kế, chúng tôi ước tính doanh số 
kí bán mới trong năm 2022 sẽ tăng 78,9% svck lên 10.601 tỷ đồng. Đối với năm 
2023, chúng tôi dự phóng doanh số kí bán mới sẽ giảm 41,8% svck xuống còn 
6.516 tỷ đồng do nhu cầu nhà ở giảm. 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Doanh thu 3.983 2.816 8.261 49.948 83.124 93.066 2.968 2.942 4.133 7.935 14.460 14.225

% svck -23,5% -29,3% 193,4% -41,2% 66,4% 12,0% -20,6% -0,8% 40,5% -21,4% 82,2% -1,6%

Biên LN gộp (%) 41,0% 39,5% 35,9% 55,0% 51,3% 55,7% 65,8% 60,8% 50,2% 52,9% 50,5% 68,5%

Biên EBITDA (%) 18,0% 30,7% 20,2% 52,9% 47,4% 52,0% 61,8% 46,9% 37,1% 36,8% 34,0% 52,1%

LN ròng 228 465 633 31.066 32.087 38.394 1.399 1.070 1.192 1.191 2.762 4.431

% svck -78,7% 103,9% 36,1% -20,0% 3,3% 19,7% 16,4% -23,6% 11,5% 3,1% 132,0% 60,4%

Doanh số ký bán 11.196 6.516 8.990 129.687 85.877 92.613 3.070 5.484 6.356 7.315 12.316 8.990

% svck 89,0% -41,8% 38,0% 64,4% -33,8% 7,8% 677,1% 78,7% 15,9% 23,5% 68,4% -27,0%

EPS (đ/cp) 566 1.154 1.570 7.135 7.369 8.817 2.188 1.658 1.679 1.992 4.621 7.412

BVPS (đ/cp) 22.413 22.101 22.194 35.881 43.250 52.067 18.030 17.830 19.509 16.281 20.902 28.314

Tiền mặt ròng/cổ phiếu 

(đ/cp)
2.590 4.319 1.411 -859 -1.066 2.289 -5.885 -6.686 -10.249 2.590 4.319 1.411

Nợ/VCSH 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,6 0,5 0,7 0,3 0,3 0,2

Tỷ suất cổ tức (%) 4,0% 4,0% 4,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ROAE (%) 2,6% 5,5% 7,5% 22,1% 18,6% 18,5% 17,3% 13,2% 14,7% 12,9% 24,9% 30,1%

ROAA (%) 0,9% 1,7% 2,1% 10,5% 8,1% 8,3% 9,8% 8,3% 8,4% 4,0% 8,2% 11,5%

Tỷ đồng
NLG VHM KDH DXG
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Chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2023 của NLG sẽ giảm 29,3% svck xuống 
2.816 tỷ đồng, chủ yếu vẫn đến từ bàn giao các dự án Valora Southgate và Cần 
Thơ 43ha. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính LN ròng năm 2023 sẽ tăng 104% svck 
lên 465 tỷ đồng nhờ bàn giao dự án hợp tác đầu tư là Mizuki trên mức nền cơ 
sở thấp trong năm 2022 (mức thấp nhất trong 6 năm qua). 

 

CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH: HOSE) 

KDH công bố doanh thu Q3/22 giảm 33% svck xuống còn 803 tỷ đồng, nhờ bàn 
giao dự án Classia. Biên lợi nhuận gộp trong Q3/22 tăng ấn tượng 23,7% svck 
nhờ dự án bàn giao là dự án thấp tầng có biên lợi nhuận cao. Nhờ đó, LN ròng 
Q3/22 tăng 11% svck lên 352 tỷ đồng. 

Chúng tôi dự phóng doanh số kí bán mới của KDH trong Q4/22 là 700-800 tỷ 
đồng từ dự án Classia (tăng mạnh so với mức 100-150 tỷ đồng trong Q4/21 do 
thiếu dự án mới mở bán). Doanh số kí bán mới lũy kế năm 2022 tăng 676% 
svck lên 2.804 tỷ đồng từ nền cơ sở thấp trong năm 2021. Doanh số kí bán mới 
năm 2023 tăng 59,2% svck lên 4.886 tỷ đồng nhờ mở bán hai dự án mới là 
Clarita và Privia. Chúng tôi tin rằng KDH có thể duy trì hoạt động tích cực nhờ 
hồ sơ pháp lý minh bạch, sản phẩm chất lượng cao, khả năng tiếp cận cao với 
khách hàng là người dùng cuối, vì người mua ở các dự án này ít nhạy cảm hơn 
với lạm phát và lãi suất cao. 

Chúng tôi ước tính doanh thu năm 2023 của KDH sẽ giảm nhẹ 0,8% svck xuống 
2.942 tỷ đồng, chủ yếu từ các dự án Classia và Clarita. Biên lợi nhuận gộp năm 
2023 vẫn sẽ cao ở mức 60,8% (-4,0 điểm % svck) nhờ bàn giao chủ yếu là nhà 
thấp tầng. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng năm 2023 sẽ giảm 23,6% 
svck xuống còn 1.070 tỷ đồng do không có các khoản lợi nhuận bất thường. 

 

Tập đoàn Đất Xanh (DXG: HOSE) 

Doanh thu Q3/22 của DXG giảm nhẹ 4% svck xuống 1.255 tỷ đồng do doanh 
thu bàn giao bất động sản giảm 35% svck. Tuy nhiên, doanh thu tài chính Q3/22 
tăng mạnh 349% svck lên 211 tỷ đồng nhờ hoạt động thoái vốn. Do đó, lợi nhuận 
ròng trong Q3/22 tăng 195% svck lên 153 tỷ đồng. 

Chúng tôi ước tính doanh thu của DXG sẽ tăng trở lại trong năm 2023 với mức 
tăng 82,2% svck nhờ giai đoạn bàn giao cuối cùng của dự án Gem Sky World 
và Opal Skyline. Biên lợi nhuận gộp năm 2023 sẽ duy trì ở mức cao 50,5% (-
2,4 điểm % svck). Theo đó, chúng tôi dự phóng lợi nhuận ròng năm 2023 sẽ 
tăng 132% svck lên 2.762 tỷ đồng trên nền cơ sở thấp trong năm 2022. 

 

Chúng tôi ưa thích NLG 

Liệu cổ phiếu bất động sản đã phản ánh hết những yếu tố khó khăn? 

Ngành BĐS hiện đang giao dịch ở mức P/B hiện tại là 1,6 lần, thấp hơn 41% so 
với mức trung bình 3 năm là 2,8 lần. Mặc dù các cổ phiếu ngành đang được 
giao dịch ở mức định giá rẻ, nhưng chúng tôi tin rằng việc thị trường đánh giá 
lại cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào sự phục hồi tâm lý của thị trường BĐS tại Việt 
Nam, điều khó có thể xảy ra trước năm 2024. Theo quan điểm của chúng tôi, thị 
trường BĐS nhà ở có thể sẽ chứng kiến nhiều khó khăn hơn trong 6T23 cho 
đến khi lạm phát được kiểm soát và lãi suất giảm trở lại, từ đó thị trường chứng 
khoán có thể đánh giá lại cổ phiếu ngành này. 
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Hình 249: Chỉ số ngành BĐS sụt giảm 50% từ đầu năm 2022 

  
  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG  

 

Chúng tôi ưa thích cổ phiếu NLG 

Hình 250: Ý tưởng đầu tư 

STT Mã CK Giá mục tiêu 1 
năm (đồng/cp) 

Khuyến 
nghị 

Luận điểm đầu tư 

1  

NLG 

 

36.500 Khả quan 

Giá cổ phiếu NLG đã giảm hơn 70% so với đầu năm sau khi thị trường điều chỉnh. Hiện tại, NLG 
giao dịch ở mức P/B 2023 là 0,8 lần, mức thấp nhất từ trước đến nay. Chúng tôi cho rằng mức 
định giá này là hấp dẫn đối với một nhà phát triển bất động sản có cấu trúc tài chính lành mạnh 
và dòng tiền vững chắc nhờ doanh số kí bán trước đó như NLG. 

(1) NLG sở hữu quỹ đất lớn 681ha tính đến cuối Q3/22 với danh mục sản phẩm đa dạng giúp 
giảm thiểu rủi ro và sở hữu quỹ căn hộ cho phân khúc trung cấp và bình dân, những phân khúc 
này được thúc đẩy bởi nhu cầu thực ở của người dân. 

(2) Chúng tôi không nhận thấy bất kỳ rủi ro thanh khoản nào đối với NLG, với tỷ lệ nợ ròng/VCSH 
thấp chỉ ở mức 5% (so với mức trung bình ngành là 40-45%), và tỷ trọng tiền và các khoản tương 
đương tiền cao ở mức 4.179 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng tài sản cuối Q3/22. 

(3) Chúng tôi dự phóng NLG đạt tăng trưởng kép 43,5% đối doanh thu và 136,9% với LN ròng 
giai đoạn 2022-24, chủ yếu nhờ vào lượng BĐS bàn giao mạnh mẽ từ các đợt bán trước. 

2 VHM 82.000 Khả quan 

VHM là nhà phát triển BĐS hàng đầu với tổng quỹ đất tính đến cuối năm 2021 là khoảng 16.800ha 
với 90% trong số đó chưa được phát triển, cho thấy tìm năng khổng lồ của VHM trong tương lai. 

Trong bối cảnh ngân hàng thắt chặt cho vay vào lĩnh vực BĐS và giám sát chặt chẽ hơn việc 
phát hành trái phiếu doanh nghiệp, chúng tôi vẫn cho rằng thanh khoản không phải là vấn đề 
đáng lo ngại đối với VHM. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp 3 lần từ tháng 12/2021 
cho thấy dòng tiền được hỗ trợ bởi các dự án mở bán trong thời gian gần đây. Mặc dù VHM đã 
tiếp cận thị trường vốn quốc tế, nhưng chúng tôi cho rằng VHM vẫn tiếp tục tập trung vay bằng 
VND (chiếm 100% tổng dư nợ, điều này cũng hạn chế tác động từ biến động tỷ giá gần đây) và 
duy trì đòn bẩy thấp với tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu là 17,3% tại cuối Q3/22 để giảm thiểu 
những rủi ro tiềm ẩn. 

3 

 

KDH 

 

34.800 Khả quan 

Chúng tôi ưa thích KDH nhờ sở hữu quỹ đất lớn tọa lạc tại các vị trí đặc địa của TPHCM (khoảng 
600ha đất ở và 110ha đất KCN vào cuối Q3/22), pháp lý dự án minh mạnh, quy mô và cấu trúc 
tài chính lành mạnh. Những yếu tố này giúp các dự án BĐS của KDH trở thành nơi trú ẩn ưa 
thích trong bối cảnh áp lực lạm phát và lãi suất tăng cao. 

Chúng tôi dự phóng doanh số ký bán của KDH sẽ phục hồi mạnh mẽ, với mức tăng 676% 
svck/79% svck trong giai đoạn 2022-23 nhờ ba dự án mở bán mới tại TP.HCM là Classia (4,3ha), 
Privia (1,8ha) và Clarita (5,7ha). 
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4 DXG 22.000 Khả quan 

Chúng tôi có quan điểm tích cực về DXG trong dài hạn bởi:  

(1) thị phần môi giới đạt 33% (DXS) đứng đầu cả nước vào 2021. DXG đã nhanh chóng giành 
được thị phần nhờ đẩy mạnh đầu tư vào nền tảng công nghệ giúp tăng tốc độ giao dịch lên gấp 
10 lần. Gem Sky World, Opal Skyline… là những dự án đạt kết quả giao dịch tốt qua nền tảng 
này. 

(2) quỹ đất tiềm năng tại TP.HCM, đặc biệt là Gem Riveside (dự kiến ra mắt vào nủa đầu 2023), 
sẽ đóng góp 9.155 tỷ đồng LNTT giai đoạn 2024-26, chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ hấp thụ sẽ cao tại 
thời điểm mở bán nhờ nhu cầu cao trong nội thành TPHCM. Đóng góp chính vào tăng trưởng 
doanh thu của DXG trong năm 2023 là các dự án như Gem Skyline với Opal Skyline. 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  

 

Hình 251: Bảng so sánh các doanh nghiệp trong ngành (dữ liệu cập nhật ngày 22/11/2022) 

  
  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG  

  

Giá 

hiện tại

Giá mục 

tiêu

Khuyến 

nghị

Vốn 

hóa

EPS 3 

năm ROE (%)

Nội tệ Nội tệ Tr.USD

Trượt 

12T 2022 2023 Hiện tại 2022 2023

Tăng 

trưởng 

kép 2022 2023

BĐS nhà ở, nghỉ dưỡng

Vinhomes VHM VN 45.300 82.000  Khả quan 7.941   6,3      6,3      6,1      1,5      1,3      1,0      (0,4)     22,1    18,6    7,8            

Novaland NVL VN 25.350 KKN KKN 1.990   17,3    21,3    23,4    1,3      1,1      1,1      11,2    5,6      4,9      103,1        

Phát Đạt PDR VN 15.950 KKN KKN 431     4,9      3,4      2,1      1,3      1,0      0,7      38,7    28,3    30,7    35,7          

Khang Điền KDH VN 22.450 34.800  Khả quan 648     12,6    10,3    13,5    1,4      1,2      1,3      (6,9)     17,3    13,2    10,9          

Nam Long NLG VN 23.100 36.500  Khả quan 357     11,7    40,8    20,0    1,0      1,0      1,0      (16,1)   2,6      5,5      (1,8)           

Đất Xanh DXG VN 10.200 22.000  Khả quan 250     7,3      5,1      2,2      0,7      0,6      0,5      53,1    12,9    24,9    10,9          

Đầu tư phát triển xây dựng DIG VN 21.910 KKN KKN 319     7,7      8,4      7,6      1,1      N/A N/A 0,1      15,9    12,2    15,2          

An Gia AGG VN 33.500 KKN KKN 151     10,7    N/A N/A 1,5      N/A N/A N/A N/A N/A 92,4          

Trung bình 10,7    15,3    10,3    1,5      1,0      2,3      9,8      15,1    15,3    39,0         

Trung vị 10,4    8,4      7,6      1,3      1,1      1,0      1,1      15,9    12,7    15,2         

Môi giới

Dịch vụ BĐS Đất Xanh DXS VN 5.740   KKN KKN 105     6,7      2,8      2,0      0,4      N/A N/A N/A 15,9    18,7    (8,5)           

BĐS Thế Kỷ CRE VN 10.500 KKN KKN 196     8,9      5,5      4,1      1,0      0,9      0,8      0,2      18,6    21,6    3,8            

Khải Hoàn KHG VN 4.790   KKN KKN 87       3,4      N/A N/A 0,4      N/A N/A N/A N/A N/A 2,0            

Danh Khôi NRC VN 6.100   KKN KKN 23       N/A N/A N/A 0,4      N/A N/A N/A N/A N/A 41,1          

Trung bình 6,3      4,1      3,0      0,6      0,9      0,8      0,2      17,3    20,2    9,6           

Trung vị 6,7      4,1      3,0      0,4      0,9      0,8      0,2      17,3    20,2    2,9           

Nợ 

ròng/VCSH 

tại Q3/22 

(%)

Công ty Mã

P/E (lần) P/B (lần)
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BĐS KHU CÔNG NGHIỆP: CÂU CHUYỆN TĂNG TRƯỞNG 

ĐANG THIẾU DẦN YẾU TỐ DẪN DẮT 

 

Thị trường phía Nam: Bà Rịa – Vũng Tàu là điểm nóng KCN 

Sau khi bùng nổ nguồn cung trong 6T22, thị trường KCN phía Nam không có 
dự án mới nào đi vào hoạt động trong Q3/22. Tổng diện tích đất trong 9T22 tăng 
9,2% svck lên 41.950 ha, dẫn tới diện tích cho thuê tăng 8,2% svck (27.950 ha). 
Bên cạnh đó, chúng tôi nhận thấy nguồn cung lớn nhà kho (NK) và nhà xưởng 
xây sẵn (NXXS) được đưa vào hoạt động trong Q3/22, dẫn đến tổng nguồn cung 
tăng lần lượt 30,2%/27,7% svck. Tỷ lệ lấp đầy trung bình và giá thuê lần lượt 
tăng 1,3 điểm % lên 85,2% và 10,0% svck lên 125 USD/m2/thời hạn thuê do 
nhu cầu cao nhưng không có nguồn cung mới trong Q3/22. 

Thị trường phía Bắc: Giá thuê đạt đỉnh mới 

Tương tự như thị trường phía Nam, không có KCN mới nào đi vào hoạt động 
tại phía Bắc trong Q3/22. Trong 9T22, tổng diện tích đất tăng 2,7% svck lên 
16.072ha. Do không có nguồn cung mới trong Q3/22 và nguồn cung hạn chế 
trong 9T22, tỷ lệ lấp đầy tới Q3/22 tăng 4,7% svck lên khoảng 80-82%. Đối với 
thị trường NK và NXXS, nguồn cung mới tăng lần lượt 39% svck lên 1,4 triệu 
m2 và 9,5% svck lên 2,3 triệu m2 trong 9T22. 

Triển vọng 2023: Động lực tăng trưởng đang dần phai mờ  

Chúng tôi nhận thấy các yếu tố tích cực đối với BĐS công nghiệp đang mờ dần 
tới từ: 1) dòng vốn FDI chậm lại (FDI đăng ký mới 9T22 giảm 15,3% svck) do 
tâm lý thận trọng của nhà đầu tư với kinh tế toàn cầu phục hồi còn tiềm ẩn nhiều 
rủi ro và việc FED tăng lãi suất có thể tác động đến dòng vốn FDI vào Việt Nam; 
2) nguồn cung mới suy giảm do những khó khăn trong thủ tục pháp lý. Chúng 
tôi cho rằng thị trường BĐS công nghiệp sẽ khan hiếm nguồn cung mới từ nay 
đến cuối năm 2023 ở cả hai miền Nam - Bắc.  

Chúng tôi ưa thích PHR, BCM và theo dõi NTC 

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, BĐS khu công nghiệp vẫn có tiềm năng 
tăng trưởng nguồn cung NK và NXXS nhờ sự bùng nổ của thương mại điện tử. 
Chúng tôi tin rằng các chủ đầu tư sở hữu quỹ đất hiện hữu sẽ hưởng lợi nhiều 
nhất từ xu hướng này. Do đó, chúng tôi ưa thích đầu tư vào PHR và BCM trong 
dài hạn. Rủi ro giảm giá đến từ: 1) thời gian phê duyệt thủ tục pháp lý bị kéo dài, 
2) cạnh tranh gia tăng tới từ các quốc gia trong khu vực và 3) tăng giá đền bù 
đất làm chậm tiến độ triển khai, đẩy chi phí đầu tư và giá thuê đất lên cao.  

Hình 252: Chúng tôi nhận thấy sự tương phản giữa nguồn cung đất công nghiệp và NK/NXXS 
trong 2023-2026 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL, Cushman&Wakefield 

▪ Giá thuê trung bình trong Q3/22 tăng 10-12% svck tới từ nhu cầu cao 

trong khi nguồn cung hạn chế. 

▪ Chúng tôi nhận thấy BĐS KCN sẽ chững lại do gia tăng cạnh tranh tới từ 

Indonesia và khó khăn trong thủ tục pháp lý làm giảm nguồn cung. 

▪ Chúng tôi ưa thích PHR và BCM cho đầu tư dài hạn. 

Báo cáo ngành 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Chuyên viên phân tích: 

 
Lê Anh Sơn 

son.leanh@vndirect.com.vn  

 Chu Đức Toàn 

toan.chuduc@vndirect.com.vn 

file:///C:/Users/Andre/Downloads/www.vndirect.com.vn
mailto:son.leanh@vndirect.com.vn
mailto:toan.chuduc@vndirect.com.vn


 
 

 

 

 

VNDIRECT RESEARCH 

www.vndirect.com.vn  107 

Tóm tắt 9T22: Nhu cầu tăng cao thúc đẩy thị trường sôi động 

Thị trường phía Nam: Bà Rịa – Vũng Tàu là điểm nóng KCN 

Sau khi bị trì hoãn trong nửa sau năm 2021 do Covid-19, 2.117ha tại Long An, 
Bình Dương và Đồng Nai đã được bổ sung vào thị trường, dẫn đến đến diện 
tích cho thuê tăng 8,2% svck (khoảng 27.950ha). Trong Q3/22, không có nguồn 
cung mới do quá trình phê duyệt dự án mới bị chậm đến từ việc thay đổi lãnh 
đạo cấp cao ở các tỉnh phía Nam. 

Trong 9T22, tổng diện tích đất công nghiệp tăng 9,2% svck lên khoảng 41.950 
ha, tỷ lệ lấp đầy trung bình và giá thuê lần lượt tăng 1,3 điểm % svck lên 85,2% 
và 10,0% svck lên 125 USD/m2/thời hạn thuê. Với nguồn cung mới hạn chế 
trong một năm qua, giá thuê đất trong Q3/22 tại BR-VT ghi nhận mức tăng mạnh 
nhất 19% svck lên 101 USD/m2/thời hạn thuê, tuy nhiên vẫn có mức giá thấp 
nhất trong số 5 tỉnh/thành phố công nghiệp trọng điểm phía Nam. TP.HCM có 
giá chào thuê cao nhất, có thể lên tới 300 USD/m2/thời hạn thuê tại các vị trí 
đắc địa. 

Hình 253: Nguồn cung KCN mới tại thị trường phía Nam, (Đơn vị: diện 
tích cho thuê, ha) 

 Hình 254: Các dự án KCN đáng chú ý được đưa vào hoạt động 
trong 9T22 

 

 

  

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL 

 

Hình 255: Tỷ lệ lấp đầy tại 5 tỉnh thành tăng nhẹ nhờ nhu cầu cao vào cuối 
Q3/22 

 Hình 256: BR-VT ghi nhận giá thuê tăng mạnh nhất khu vực phía 
Nam 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL 

Dự án

Tổng diện 

tích

Diện tích 

cho thuê

VSIP 3

(BCM và PHR sở 

hữu lần lượt 

49%/20%) 1000ha 700ha

Amata Long Thành 410ha 275ha

Việt Phát 1800ha 923ha

Nam Thuận 308ha 217ha
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Mảng nhà kho (NK) tại thị trường phía Nam tiếp tục phát triển sôi động với nguồn 
cung mới được bổ sung trên khắp các tỉnh thành ở tất cả các phân khúc, nâng 
tổng nguồn cung toàn thị trường lên khoảng 3,36 triệu m2, trong đó NK hiện đại 
chiếm 39%. Trong 5 tỉnh/thành phố trọng điểm phía Nam, Bình Dương vẫn duy 
trì vị trí dẫn đầu với hơn 1,4 triệu m2, chiếm 42% tổng nguồn cung tính đến 
Q3/22. 

Hình 257: Bình Dương dẫn đầu về nguồn cung NK khu vực phía Nam trong Q3/22 (đơn vị: 
1.000 m2) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL 

Đối với nhà xưởng xây sẵn (NXXS), chúng tôi nhận thấy nguồn cung lớn được 
bổ sung trong Q3/22, tới từ các dự án BWID Nhơn Trạch 1 & 2 với tổng nguồn 
cung khoảng 324.333 m2 và một dự án tại TP.HCM, theo JLL. Trong 9T22, tổng 
nguồn cung NXXS tăng 27,7% svck lên 4,78 triệu m2 chủ yếu đến từ Đồng Nai, 
Long An và TP.HCM với tỷ lệ đóng góp lần lượt là 41,8%,31,0% và 22,7%. 

Hình 258: Thị trường miền Nam ghi nhận nguồn cung lớn NXXS trong 
9T22 (tr m2) 

 Hình 259: Giá thuê NXXS trung bình phía Nam tăng 5,9% svck nhờ 
nguồn cung mới chất lượng cao 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL 

 

Thị trường phía Bắc: Giá thuê đạt đỉnh mới  

Trong 9T22, thị trường phía Bắc chỉ ghi nhận 2 dự án mới đi vào hoạt động là 
KCN Thuận Thành 1 tại Bắc Ninh và KCN An Phát 1 tại Hải Dương với diện tích 

Nhà kho truyền thống: 

▪ Cơ sở vật chất cơ bản. 
▪ Phải có khoảng cách lớn xếp 

hàng. 
▪ Lưu trữ linh hoạt. 
▪ Hàng được đựng trong bao 

hoặc thùng. 

Nhà kho hiện đại: 

▪ Cơ sở vật chất hiện đại, tiết 
kiệm. 

▪ Hàng hóa được xếp chồng 
cao và lối đi nhỏ. 

▪ Sử dụng “dock leveler” trong 
xếp hàng hóa. 

▪ Khu vực hàng hóa tiêu chuẩn 
cho các loại xe tải. 
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cho thuê lần lượt là 160ha và 130ha, dẫn đến diện tích cho thuê toàn thị trường 
tăng 2,5% svck (khoảng 11.333ha). Tổng diện tích đất công nghiệp trong 9T22 
tăng 2,7% svck lên 16.072 ha trong khi tỷ lệ lấp đầy tăng 4,7 điểm % svck lên 
80-82% vào cuối Q3/22. 

Tương tự như thị trường phía Nam, giá thuê đất tại 5 tỉnh/thành phố công nghiệp 
trọng điểm phía Bắc vẫn duy trì ở mức cao trong Q3/22, với mức tăng trung bình 
12% svck lên 121 USD/m2/thời hạn thuê. Chúng tôi nhận thấy Hưng Yên là một 
điểm sáng trong số 5 tỉnh/thành phố công nghiệp trọng điểm phía Bắc với mức 
tăng giá thuê cao nhất khoảng 17% svck lên 100 USD/m2/thời hạn thuê trong 
Q3/22. Điều này khiến một số dự án tiêu biểu tăng giá chào thuê khi tỷ lệ lấp 
đầy được cải thiện. 

Tâm lý thị trường tiếp tục tích cực khi các giao dịch lớn từ 10-15 ha được ghi 
nhận trong Q3/22. Theo CBRE, mức hấp thụ ròng trong Q3/22 của tỉnh/thành 
loại 1 (không bao gồm Vĩnh Phúc) tăng 12,7% so với quý trước lên 133ha. Các 
giao dịch đáng chú ý đến từ các mảng như điện tử, năng lượng và logistic. 

Hình 260: Thị trường miền Bắc không có nguồn cung mới trong 
Q3/22 (Đơn vị: ha) 

 Hình 261: Trong 9T22, chỉ có 2 dự án KCN mới được đưa vào hoạt 
động 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL, CBRE 

 

Hình 262: Tỷ lệ lấp đầy phía Bắc duy trì ở mức cao trong 9T22  Hình 263: Hưng Yên ghi nhận mức tăng giá cho thuê cao nhất 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL, CBRE     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL, CBRE 

 

Đối với thị trường NK, nguồn cung mới tăng 39,0% svck lên 1,4 triệu m2, theo 
JLL. Trong 9T22, chúng tôi nhận thấy nguồn cung mới có xu hướng dịch chuyển 

Dự án

Tổng 

diện tích

Diện tích 

cho thuê

KCN Thuận Thành 1

( Bắc Ninh) 250ha 160ha

KCN An Phát 1

(Hải Dương) 180ha 130ha
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sang nguồn cung hiện đại với một số dự án đáng chú ý như: Mapletree LP tại 
Hưng Yên, Logis United và Deep C tại Hải Phòng… Nguồn cung chất lượng cao 
đưa vào hoạt động trong 9T22 đã dẫn đến giá việc thuê NK trong Q3/22 tăng 
5,7% svck (khoảng 4,4 USD/m2/tháng). 

Hình 264: Nhà kho hiện đại tăng nhanh kể từ Q1/22 và sẽ thay thế nhà kho truyền thống 
(Đơn vị: 1000 m2)) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL 

Đối với thị trường NXXS, sau nửa năm nguồn cung bị thiếu hụt, Q3/22 đã đón 
nhận bổ sung vào thị trường 35.834 m2 mới từ 3 dự án: Yên Phong 2C giai 
đoạn 1, U&Me Nam Cầu Kiền và Yên Mỹ II. Trong 9T22, nguồn cung mới tăng 
9,5% svck lên 2,3 triệu m2. Hải Phòng tiếp tục dẫn đầu với tỷ trọng 30,6% tổng 
nguồn cung phía Bắc. Giá thuê trung bình tăng 3,5% svck lên 4,8 
USD/m2/tháng. Với nguồn cung hạn chế, Hà Nội ghi nhận mức tăng giá thuê 
lớn nhất trong số 5 tỉnh/thành phố công nghiệp trọng điểm phía Bắc 

Hình 265: Sau nửa năm nguồn cung bị thiếu hụt, Q3/22 đón nhận 
nguồn cung mới 35.834m2 từ 3 dự án (Đơn vị: 1.000m2) 

 Hình 266: Giá thuê NXXS trung bình tại miền Bắc tăng 3,5% svck nhờ 
nhu cầu cao hơn kì vọng 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL 
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Các doanh nghiệp BĐS công nghiệp niêm yết ghi nhận doanh thu 9T22 

thấp hơn kỳ vọng 

Chúng tôi nhận thấy mức tăng trưởng doanh thu thấp hơn dự kiến ở các doanh 
nghiệp BĐS công nghiệp niêm yết, cụ thể như sau: 

• Doanh thu Q3/22 của PHR đi ngang svck và không có khoản thu nhập 
một lần nào được ghi nhận, dẫn đến LN ròng Q3/22 giảm 16,1% svck. 
Trong 9T22, doanh thu giảm 11,5% svck do doanh thu từ cao su, gỗ/ 
khu công nghiệp giảm lần lượt 8,1%/30,4% svck. LN ròng 9T22 tăng 
53,5% svck lên 468 tỷ đồng nhờ một phần tiền bồi thường đất dự án 
VSIP 3 (289 tỷ đồng), tuy nhiên mới chỉ hoàn thành 45% dự phóng cả 
năm 2022 của chúng tôi.  

• Doanh thu Q3/22 của SZC giảm 24,3% svck do: 1) Doanh thu mảng 
KCN giảm 29,9% svck từ mức nền cao trong Q3/21, 2) doanh thu khu 
dân cư từ Sonadezi Hữu Phước không được ghi nhận dẫn đến LN ròng 
Q3/22 giảm 65,0% svck. Trong 9T22, doanh thu tăng 17,3% svck nhờ 
nhu cầu thuê KCN cao trong 6T22 tuy nhiên SZC đã tăng giá đền bù đất 
tại KCN Châu Đức. Do đó, LN ròng 9T22 giảm 37,5% svck, chỉ hoàn 
thành 42,4% dự phóng cả năm 2022 của chúng tôi. 

• Doanh thu Q3/22 của KBC giảm 37,5% svck xuống còn 203 tỷ đồng do 
không ghi nhận bất kỳ doanh thu khu công nghiệp và dân cư, nhưng LN 
ròng tăng lên 1.919 tỷ đồng nhờ khoản thu nhập một lần từ đánh giá lại 
khoản đầu tư là 1.975 tỷ đồng. Theo đó, doanh thu 9T22 giảm 58,1% 
svck xuống 1.289 tỷ đồng trong khi LN ròng tăng 255,1% svck lên 2.030 
tỷ đồng. 

• BCM báo cáo doanh thu Q3/22 tăng 156,4% svck lên 2.264 tỷ đồng nhờ 
chuyển nhượng dự án Uni Galaxy với giá 1.300 tỷ đồng. Biên LN gộp 
Q3/22 giảm 25,1 điểm % svck xuống chỉ còn 29,8% do biên LN gộp của 
dự án Uni Galaxy thấp, chỉ vào khoảng 14%. LN ròng trong Q3/22 tăng 
318,5% svck lên 203 tỷ đồng từ mức nền thấp trong Q3/21 do các khoản 
đóng góp hỗ trợ trong đại dịch COVID-19. Lũy kế, doanh thu/LN ròng 
9T22 tăng lần lượt 41,3%/58,0% svck lên 5.634 tỷ đồng/1.577 tỷ đồng. 

Hình 267: KQKD Q3/22 của các doanh nghiệp BĐS KCN niêm yết 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

 

 

  

Doanh 

thu Q3/22 

(tỷ đồng)

Doanh 

thu Q3/21 

(tỷ đồng) % svck

LN ròng 

Q3/22 (tỷ 

đồng)

LN ròng 

Q3/21 (tỷ 

đồng) % svck

Doanh 

thu 9T22 

(tỷ đồng)

Doanh 

thu 9T21 

(tỷ đồng) % svck

LN ròng 

9T22 (tỷ 

đồng)

LN ròng 

9T21 (tỷ 

đồng) % svck

GVR 5.854       6.161       -5,0% 835         1.241       -32,7% 16.336     16.712     -2,3% 2.907       2.818       3,2%

VGC 3.213       2.211       45,3% 221         200         10,9% 11.319     7.518       50,6% 1.567       818         91,5%

BCM 2.264       883         156,4% 203         49           318,5% 5.634       3.988       41,3% 1.577       998         58,0%

SNZ 1.400       1.252       11,8% 130         272         -52,3% 3.874       3.745       3,5% 522         634         -17,6%

SIP 1.509       1.134       33,1% 191         165         15,6% 4.596       4.130       11,3% 678         679         -0,3%

KBC 203         325         -37,5% 1.919       (68)          N/A 1.289       3.077       -58,1% 2.030       572         255,1%

PHR 523         522         0,2% 122         145         -16,1% 1.132       1.280       -11,5% 468         305         53,5%

DPR 303         341         -11,1% 69           84           -18,3% 841         730         15,3% 187         139         34,6%

ITA 89           343         -73,9% 24           99           -75,9% 468         684         -31,6% 151         182         -16,9%

SZC 123         163         -24,3% 23           67           -65,0% 663         566         17,3% 160         256         -37,5%

D2D 16           147         -88,9% (4)            86           -104,2% 55           344         -84,0% 3             194         -98,3%

NTC 53           37           42,0% 57           49           17,0% 189         165         14,5% 210         212         -1,0%

LHG 178         52           241,9% 82           20           314,4% 526         718         -26,8% 172         271         -36,6%

TIP 99           30           235,7% 40           7             503,4% 176         185         -5,0% 57           66           -13,6%

file:///C:/Users/Andre/Downloads/www.vndirect.com.vn


 
 

 

 

 

VNDIRECT RESEARCH 

www.vndirect.com.vn  112 

Triển vọng 2023: Câu chuyện tăng trưởng đang thiếu dần yếu tố dẫn dắt 

Nguồn cung mới giảm do quá trình phê duyệt bị hoãn vì các thủ tục pháp 
lý 

Kể từ Q1/22, không có thêm bất kỳ đề xuất mới thành lập khu công nghiệp nào 
ở cả miền Nam và miền Bắc. Ngoài ra, có rất ít KCN mới được đưa vào quy 
hoạch tổng thể phát triển KCN quốc gia. 

Điều này xuất phát từ thực trạng việc quy hoạch phát triển KCN còn dàn trải, 
chủ yếu do địa phương quyết định. Vậy nên, việc thay đổi lãnh đạo cấp cao của 
nhiều địa phương trong năm qua đã làm chậm quy trình phê duyệt của nhiều dự 
án. Điều này gây ra tình trạng giải phóng mặt bằng chậm hơn dự kiến và chồng 
chéo về quy hoạch hoặc hạ tầng bên ngoài KCN. 

Chúng tôi tin rằng thị trường BĐS KCN sẽ đối mặt với tình trạng khan hiếm 
nguồn cung mới từ nay đến cuối năm 2023. Sau khi nguồn cung tăng vọt trong 
năm 2022, chỉ có khoảng 700ha đất được đưa vào sử dụng ở miền Nam trong 
giai đoạn 2023-26, chủ yếu là ở Long An và Đồng Nai. Trong khi đó mặc dù có 
nhiều dự án đang chờ được phê duyệt, chúng tôi cho rằng tình trạng thiếu nguồn 
cung mới tại thị trường phía Bắc sẽ kéo dài ít nhất cho tới hết năm 2023. Sau 
đó, chúng tôi kỳ vọng khoảng 4.500ha sẽ được đưa vào hoạt động từ 2024-26 
với nguồn cung lớn nhất đến từ Bắc Ninh và Hải Phòng. 

Hình 268: Chúng tôi cho rằng nguồn cung phía Nam sẽ rơi vào giai 
đoạn khan hiếm trong 2023-26 sau khi tăng vọt trong năm 2022 
(Đơn vị: 1.000ha) 

 Hình 269: Tình trạng thiếu hụt nguồn cung mới tại thị trường phía 
Bắc sẽ không kết thúc trước 2023. Sau đó 4.500 ha được kì vọng sẽ 
được đưa vào hoạt động từ 2024-26 (Đơn vị: 1.000ha) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, JLL 

Gia tăng áp lực cạnh tranh thu hút vốn FDI tới từ Indonesia 

Vốn FDI đăng ký của Việt Nam giảm 5,4% svck xuống 22,5 tỷ USD, trong khi 
vốn FDI thực hiện vẫn tăng trưởng tốt 15,2% svck lên 17,5 tỷ USD trong 10T22. 
Việt Nam nằm trong top các quốc gia thu hút vốn FDI tốt nhất khu vực trong năm 
2022. Việt Nam có sức hút vững chắc nhờ vị trí gần Trung Quốc, giá thuê đất 
thấp, chi phí năng lượng cạnh tranh và lao động lành nghề. Tuy nhiên, đang có 
sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các quốc gia khác và Việt Nam hiện đang 
tụt lại phía sau trong việc thu hút dòng vốn FDI vào ngành xe điện và công 
nghiệp bán dẫn. 

Việc Indonesia ban hành Luật Omnibus trong năm 2020 đã mang đến nhiều cơ 
hội đầu tư và hoạt động cho các công ty nước ngoài vào quốc gia này. Kể từ 
đó, dòng vốn FDI vào Indonesia tăng trưởng tích cực 10% svck trong năm 2021 
và tăng 46% svck lên 31 tỷ USD trong 9T22. Việt Nam và Indonesia là hai quốc 
gia nhận được nhiều vốn FDI nhất. Nếu như Việt Nam đang chuyển mình thành 
trung tâm sản xuất thiết bị điện tử thì Indonesia lại hướng đến phát triển chuỗi 
cung ứng xe điện. 
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Hình 270: FDI thực hiện tăng 15,2% svck trong khi FDI mới giảm 
5,4% svck trong 10T22 

 Hình 271: Indonesia và Malaysia có dòng vốn FDI tăng mạnh trong 
9T22 (Đơn vị: tỷ USD) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FIA     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, GSO, MPI 

 

Chúng tôi nhận thấy sự phát triển của ngành xe điện và bán dẫn sẽ định hình 
bối cảnh đầu tư tại ASEAN. Những sự thay đổi lớn trong hai ngành này bao gồm 
thu hút nhiều loại hình nhà đầu tư mới, gia tăng thêm các phân khúc mới trong 
chuỗi giá trị, mở rộng công suất và tham gia nhiều hơn vào mạng lưới sản xuất 
khu vực. Do tiềm năng về thu hút vốn đầu tư FDI của hai ngành này trong các 
năm tới tiếp tục tăng cao, các nước trong khu vực đã tích cực đẩy mạnh hút vốn 
FDI cho sản xuất xe điện, bao gồm cả sản xuất pin, đồng thời khuyến khích 
người tiêu dùng sử dụng xe điện. Tuy nhiên, Việt Nam đang chậm hơn so với 
các nước khác trong xu hướng này, khiến cho Việt Nam có thể bị giảm sức hấp 
dẫn trong việc thu hút dòng vốn FDI. 

Hình 272: So sánh sự phát triển của ngành xe điện tại một số nước Đông Nam Ấ 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, ASEAN Investment 
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Thương mại điện tử bùng nổ là động lực cho nguồn NK và NXXS tăng 
mạnh để đáp ứng nhu cầu của ngành Logistics 

Theo báo cáo của CBRE, cả thị trường phía Bắc và phía Nam đều ghi nhận số 
lượt khách hỏi thuê NK và NXXS tăng mạnh, chủ yếu đến từ nhu cầu thuê của 
ngành Logistic với tỷ trọng lần lượt chiếm 34%/40%. 

Hình 273: Lượt khách hỏi thuê NK và NXXS trong nửa đầu năm 2022 chủ yếu đến từ mảng 
Logistics (theo CBRE) 

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE 

Theo Euro Monitor và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, doanh thu thương 
mại điện tử (TMĐT) của Việt Nam đang bùng nổ, ước tính đạt 39 tỷ USD với 
tăng trưởng kép 25% trong giai đoạn 2021-2026. Chúng tôi cho rằng cứ mỗi 1 
tỷ USD doanh số bán hàng TMĐT sẽ cần thêm 92.903 m2 diện tích nhà kho. Từ 
đó, dự kiến sẽ cần hơn 2,2 triệu m2 diện tích nhà kho dành riêng cho TMĐT cho 
đến năm 2026. 

Bên cạnh đó, nhu cầu hàng hóa mạnh mẽ và sự gián đoạn chuỗi cung ứng cũng 
làm tăng nhu cầu về diện tích nhà kho để dự trữ hàng hóa và giảm thiểu gián 
đoạn trong tương lai, theo CBRE Econometric Advisors. Chi phí vận tải tăng cao 
hơn nhiều so với chi phí kho bãi, chi phí vận tải chiếm 45%-70% tổng chi phí 
chuỗi cung ứng, trong khi chi phí tài sản cố định (bao gồm cả bất động sản) chỉ 
chiếm 3%-6%. Chúng tôi tin rằng kho bãi có vị trí gần các đầu mối giao thông 
chính như các sân bay và bến cảng có mạng lưới kết nối giao thông tốt sẽ được 
săn đón mạnh mẽ. 

Hình 274: Bùng nổ TMĐT tại Việt Nam với doanh thu dự kiến tăng trưởng 
kép 25% trong giai đoạn 2021-26 

 Hình 275: Chi phí vận chuyển tăng cao hơn nhiều so với chi phí 
kho bãi 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CBRE      Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, MOIT 
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Hình 276: Nguồn cung dồi dào NK và NXXS tại phía Nam sẽ được đưa 
vào hoạt động trong giai đoạn 2023-26 

 Hình 277: NXXS có xu hướng chuyển dịch nguồn cung sang Bình 
Dương và BR-VT 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Cushman&Wakefield     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Cushman&Wakefield 

Chúng tôi nhận thấy nguồn cung lớn NK và NXXS sẽ được đưa vào hoạt động 
trong vòng 4 năm tới ở cả phía Bắc và Nam.   

• Đối với thị trường phía Bắc, chúng tôi kỳ vọng nguồn cung mới sẽ dẫn 
dắt tổng nguồn cung NK và NXXS đạt mức tăng trưởng kép lần lượt 
15,0%/12,8% trong giai đoạn 2022-26. Tổng nguồn cung NK/NXXS lần 
lượt đạt 2,5/3,7 triệu m2 vào năm 2026, với các dự án đáng chú ý như 
Mapletree Hưng Yên giai đoạn 3, GNP Nam Đình Vũ, BW Nam Đình Vũ 
giai đoạn 2… 

• Đối với thị trường phía Nam, chúng tôi ước tính tổng nguồn cung NK và 
NXXS trong năm 2026 sẽ tăng trưởng kép 13,4%/16,7% trong giai đọan 
2022-26. Chúng tôi nhận thấy sự phân bố trái ngược của nguồn cung 
mới NK và NXXS. Trong khi nguồn cung mới NK đang có xu hướng dịch 
chuyển về Long An và Đồng Nai thì nguồn cung mới NXXS có xu hướng 
dịch chuyển về Bình Dương và BR-VT. Chúng tôi tin rằng các chủ đầu 
tư sở hữu quỹ đất hiện hữu như BCM sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ 
xu hướng này. 
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Cổ phiếu ưa thích: Chúng tôi ưa thích PHR và BCM cho đầu tư dài hạn và 

đưa NTC vào danh sách theo dõi 

Hình 278: Khuyến nghị đầu tư 

STT Mã CP Giá mục tiêu 
1 năm (đ/cp) 

Khuyến 
nghị 

Luận điểm đầu tư 

1 PHR 60.000 
Khả 

quan 

 

Triển vọng của mảng KCN vẫn được duy trì ổn định mặc dù tiến độ chuyển đổi quỹ đất 
sẽ chậm lại trong năm tới. PHR đặt mục tiêu phát triển 5 KCN với tổng diện tích hơn 
2.700ha trong giai đoạn 2026-30. 

Chúng tôi kỳ vọng PHR sẽ ghi nhận khoản thu nhập một lần khoảng 400 tỷ đồng/207 tỷ 
đồng vào Q4/22 và Q1/23, giúp LN ròng của PHR tăng 117,6% svck trong năm 2022 và 
chỉ giảm nhẹ 2,7% svck trong năm 2023. 

Giá cổ phiếu PHR đã giảm khoảng 53% so với mức đỉnh vào tháng 3/2022 và hiện được 
giao dịch ở mức P/E năm 2022 là 7,9 lần, thấp hơn mức trung bình là 17,6 lần của các 
công ty cùng ngành. Cùng với tỷ lệ trả cổ tức cao là 9,9%, chúng tôi cho rằng tỷ suất 
sinh lời so với rủi ro của cổ phiếu này khá hấp dẫn để tích lũy trong hiện tại. 

Tiềm năng tăng giá bao gồm các thủ tục pháp lý về chuyển đổi đất được thông qua sớm 
hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá bao gồm 1) giá cao su giảm sâu hơn dự kiến; 2) quá trình 
giải phóng mặt bằng chậm hơn kỳ vọng. 

 

2 BCM 99.000 
Khả 

quan 

 

Vị thế một trong những nhà phát triển KCN hàng đầu cả nước với 6 KCN đang hoạt 
động trải rộng trên 4.000ha, BCM là nhà phát triển KCN niêm yết có quỹ đất lớn nhất 
(~944ha). Các nhà phát triển KCN sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn trong 2 
năm tới do quy trình phê duyệt dự án chậm và nguồn vốn hạn chế. Tuy nhiên, đây có 
thể là cơ hội cho những doanh nghiệp có quỹ đất sẵn sàng cho thuê như BCM. 

Tăng trưởng LN ròng mạnh mẽ trong năm 2022-23 (66,2% svck – 63,2% svck). Chúng 
tôi kỳ vọng doanh thu từ BĐS nhà ở sẽ tăng vọt trong năm 2023 nhờ ghi nhận LN một 
lần khoảng 5.000 tỷ đồng từ chuyển nhượng đất của dự án Thành phố mới Bình Dương 
cho CapitaLand. Doanh thu từ mảng KCN sẽ tăng trưởng ổn định 17% svck – 44% svck 
trong giai đoạn 2022-23 nhờ sự đóng góp của KCN Cây Trường và KCN Bàu Bàng mở 
rộng. 

Các yếu tố thúc đẩy tăng giá: 1) doanh số cho thuê KCN hoặc bán BĐS dân cư tốt hơn 
so với kì vọng, 2) các KCN mới ra mắt sớm hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá: 1) doanh số 
bán đất KCN thấp hơn dự kiến, 2) thủ tục pháp lý các dự án mới chậm và 3) đòn bẩy 
cao hơn dự kiến có thể làm giảm lợi nhuận. 

 

3 SZC 44.000 
Khả 

quan 

 

SZC có ưu thế trong việc nắm bắt nhu cầu BĐS KCN ngày càng tăng ở phía Nam. SZC 
có lợi thế từ công ty mẹ là Tổng công ty Sonadezi với hơn 30 năm kinh nghiệm đang 
thu hút các nhà đầu tư. SZC có quỹ đất lớn (hơn 600ha) và giá thuê cạnh tranh giữa 
các công ty KCN niêm yết tại Bà Rịa-Vũng Tàu, một trung tâm sản xuất lớn ở phía Nam. 

Diện tích cho thuê của KCN Châu Đức vẫn được đảm bảo duy trì ổn định trong các năm 
tới. Chúng tôi ước tính diện tích có thể cho thuê của KCN này vào khoảng 581ha, sẽ 
tiếp tục được cho thuê từ 40-60ha mỗi năm trong giai đoạn 2023-32. 

Mặc dù bàn giao chậm hơn dự kiến, mảng BĐS nhà ở của SZC sẽ là động lực tăng 
trưởng với tỷ lệ đóng góp doanh thu trong giai đoạn 2023-24 lần lượt là 28,3%/43,0%. 

Động lực tăng giá: 1) giá thuê và diện tích cho thuê KCN Châu Đức cao hơn dự kiến, 
2) Thời gian triển khai giai đoạn 2 của Sonadezi Hữu Phước sớm hơn dự kiến. Rủi ro 
giảm giá là: 1) giá bồi thường đất đai mới cao hơn dự kiến, 2) chậm trễ trong việc cấp 
phép cho các dự án BĐS nhà ở. 
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4 KBC 36.400 
Khả 

quan 

Chúng tôi tin rằng KBC có ưu thế trong việc nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng về KCN 
nhờ 1) KBC có quỹ đất KCN sẵn sàng cho thuê khá lớn với KCN Tràng Duệ 3 có khả 
năng đi vào hoạt động từ năm 2023; 2) KBC giữ vị trí dẫn đầu về thu hút vốn FDI với 
một số ông lớn ngành công nghệ trong danh mục khách thuê, bao gồm Samsung 
Electronics Việt Nam tại KCN Quế Võ, LG Electronics tại KCN Tràng Duệ, Foxconn tại 
KCN Quang Châu. Ngoài ra, KBC hiện đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý và lấp đầy 
mặt bằng tại dự án Khu đô thị Tràng Cát (581ha), dự án có tiềm năng với tổng giá trị 
phát triển khoảng 50.000 tỷ đồng (dựa trên ước tính của chúng tôi). Công ty có kế hoạch 
bán 30 ha đầu tiên trong năm 2022-23. Chúng tôi tin rằng các dự án này sẽ hỗ trợ mạnh 
mẽ cho tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn của KBC. 

Tiềm năng tăng giá có thể đến từ việc bán đất nhà ở KCN nhanh hơn và tùy theo việc 
KBC có thể hoàn tất pháp lý để khởi công các KCN mới. Các rủi ro giảm giá chủ yếu là 
1) doanh số bán đất KCN kém hơn dự kiến, 2) chậm trễ pháp lý đối với dự án Tràng 
Cát và Tràng Duệ 3, và 3) chậm trễ trong việc ghi nhận doanh thu từ các dự án khu dân 
cư. 

5 NTC N/A N/A 

Theo ban lãnh đạo NTC, nút thắt trong phê duyệt pháp lý cho KCN mới là KCN Nam 
Tân Uyên giai đoạn 2 (NTC3) với tổng diện tích 346ha đã được giải quyết. Công ty có 
khả năng ghi nhận lợi nhuận từ KCN mới này kể từ đầu năm 2023. Bên cạnh đó, NTC 
là một trong những công ty niêm yết nhiều tiền mặt nhất với lượng tiền mặt ròng là 
1.068 tỷ đồng tính đến cuối Q3/22, cùng với thu nhập ổn định từ các công ty liên kết, 
chúng tôi ước tính NTC có thể ghi nhận thu nhập tài chính khoảng 180-200 tỷ đồng, 
tương đương 18-20% lợi nhuận trước thuế năm 2023. Chúng tôi dự phóng LN ròng 
năm 2023 sẽ tăng 242% svck lên 857 tỷ đồng nhờ đóng góp của KCN mới. 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  

 

Tiềm năng tăng giá:  

• Dòng vốn FDI mạnh hơn so với dự kiến. 

• Nút thắt thủ tục pháp lý được gỡ bỏ, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án 

Rủi ro giảm giá: 

• Gia tăng cạnh tranh tới từ các quốc gia trong khu vực. Không chỉ Việt 
Nam mà các nước trong khu vực cũng nhanh chóng thành lập các KCN 
mới. Chẳng hạn, Indonesia thành lập KCN với diện tích 4.000ha vào 
năm 2020, Myanmar hợp tác với Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore để thu 
hút thêm các công ty nước ngoài với KCN Myanmar Singapore (436ha), 
Yangon Amata Smart and Eco City (800ha). 

• Tiền đền bù đất tăng, tăng chi phí đầu tư và giá thuê đất. 

• Kéo dài thời gian phê duyệt các thủ tục pháp lý. 

Hình 279: Dự phóng KQKD 2022-24 các cổ phiếu trong coverage 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Doanh thu 2.025       2.341       3.133       864          1.365       2.081       7.865       11.603     9.453       2.875       9.378       10.756     

% svck 4,1% 15,6% 33,8% 21,2% 58,0% 52,5% 12,5% 47,6% -18,5% -32,3% 226,2% 14,7%

LN gộp 537          637          1.115       355          710          1.112       3.327       4.943       4.225       1.541       5.941       6.414       

Biên LN gộp (%) 26,5% 27,2% 35,6% 41,1% 52,0% 53,4% 42,3% 42,6% 44,7% 53,6% 63,4% 59,6%

LN ròng 1.040       1.013       1.368       238          510          828          2.334       3.809       3.613       2.589       3.435       3.764       

% svck 117,8% -2,7% 35,1% -26,5% 114,3% 62,4% 66,2% 63,2% -5,1% 230,9% 32,7% 9,6%

EPS (đ/cp) 7.677       7.473       10.097     2.160       4.634       7.520       2.255       3.680       3.491       3.373       4.475       4.904       

BVPS (đ/cp) 24.626     27.652     32.409     15.560     19.051     25.338     17.032     19.913     22.604     22.302     26.777     31.681     

Tỷ suất cổ tức (%) 10,8% 10,8% 12,2% 3,9% 3,9% 3,9% 1,1% 1,1% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0%

ROAE (%) 32,9% 28,6% 33,6% 15,7% 29,5% 37,3% 13,8% 19,9% 16,4% 16,7% 18,2% 36,6%

ROAA (%) 16,1% 14,0% 16,8% 3,5% 5,9% 8,5% 4,7% 7,3% 6,7% 7,8% 8,9% 18,3%

Tỷ đồng
PHR SZC BCM KBC
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Hình 280: So sánh các công ty cùng ngành (dữ liệu tính tới ngày 22/11/2022) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG 

  

Giá hiện 

tại

Giá 

mục 

tiêu

Khuyến 

nghị Vốn hóa

Tăng 

trưởng

Nội tệ Nội tệ tr USD Trượt 12T 2022 2023 Hiện tại 2022 2023 EPS 3 năm 2022 2023 2022 2023

CTCP Sonadezi Châu 

Đức SZC VN 26.350  44.000 Khả quan 106       14,2       9,7    4,9    1,8     1,6    1,3    66,7         18,9  32,0  4,3    6,7    

Tập đoàn Công nghiệp 

Cao su Việt Nam GVR VN 12.600  N/A N/A 2.029    11,9       13,1  12,2  1,0     N/A N/A 10,4         8,5    8,8    5,1    5,1    

Tổng Công ty Đầu tư 

và Phát triển Công 

nghiệp BCM VN 75.000  99.000 Khả quan 3.125    45,3       35,9  19,4  4,4     4,5    3,8    33,1         13,8  19,9  4,7    7,3    

Tổng Công ty Phát 

triển Đô thị Kinh Bắc KBC VN 16.850  36.400 Khả quan 521       5,7         5,0    3,8    0,8     0,8    0,6    68,8         16,7  18,2  7,8    8,9    

Tổng Công ty Viglacera
VGC VN 30.200  N/A N/A 545       6,9         7,1    8,4    1,8     1,6    1,5    3,6           25,0  18,6  18,4  14,7  

Tổng Công ty cổ phần 

Phát triển Khu Công 

nghiệp SNZ VN 22.800  N/A N/A 346       9,6         N/A N/A 1,5     N/A N/A 22,5         N/A N/A N/A N/A

Tổng Công ty IDICO IDC VN 30.800  N/A N/A 409       5,0         4,3    5,5    2,0     1,5    1,5    19,5         38,6  29,1  13,8  11,9  

CTCP Đầu tư Sài Gòn 

VRG SIP VN 71.600  N/A N/A 262       8,0         6,6    N/A 2,2     1,7    N/A N/A 27,5  N/A 5,6    N/A

CTCP Cao su Phước 

Hòa PHR VN 37.500  60.000 Khả quan 205       7,9         6,0    6,8    1,5     1,5    1,3    8,4           32,9  28,6  16,1  14,0  

CTCP Khu Công 

nghiệp Nam Tân Uyên NTC VN 105.600 N/A N/A 102       8,6         6,6    3,0    4,0     N/A N/A N/A 52,1  70,3  6,9    N/A

CTCP Long Hậu LHG VN 19.000  N/A N/A 38         4,8         4,1    2,9    0,6     0,6    0,5    23,7         16,7  21,0  8,5    10,9  

CTCP Phát triển Đô thị 

và Khu công nghiệp 

Cao su Việt Nam VRG VN 30.700  N/A N/A 32         251,6     N/A N/A 2,9     N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Trung bình 643      31,6      9,7   7,3   2,0     1,7   1,5   24,2         25,6 28,2 9,4   10,2 

Trung vị 304      8,3        6,6   5,5   1,8     1,6   1,3   22,5         23,7 25,7 7,7   11,1 

ROA (%)

Công ty Mã CK

P/E (lần) P/B (lần) ROE (%)
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NGÀNH HÀNG KHÔNG: CHÀO ĐÓN DU KHÁCH QUỐC TẾ 

Hàng không quốc tế sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2023 

Hầu hết các quốc gia đã dỡ bỏ hạn chế cho du khách và điều này sẽ hỗ trợ cho 
nhu cầu du lịch quốc tế. Sản lượng khách quốc tế đã tăng 35 lần trong Q3/22 
và phục hồi bằng 49,8% trước dịch. Trong kịch bản cơ sở, chúng tôi kỳ vọng 
Trung Quốc sẽ dần gỡ bỏ hạn chế du lịch kể từ Q2/23. Sản lượng khách quốc 
tế có thể phục hồi về mức 84% trong Q2/23 và 100% trong Q4/23 giúp tổng sản 
lượng khách quốc tế tăng 195% svck trong năm 2023. Ngoài ra, sản lượng 
khách nội địa dự báo tăng 231% svck trong 2022 (tăng 30,9% so với mức 2019) 
và tăng trưởng kép 8,9% giai đoạn 2023-2025. 

Cơ hội tăng trưởng phân hóa 

Có độ tương quan cao với hàng không quốc tế, bán lẻ hàng không sẽ là ngành 
hưởng lợi nhất khi sản lượng khách quốc tế phục hồi. Chúng tôi ưa thích mô 
hình bán lẻ hàng không nhờ rào cản gia nhập ngành cao cùng biên lợi nhuận 
vượt trội. Với cảng hàng không, tăng trưởng tương đối vững chắc nhưng có thể 
bị thu hẹp trong năm 2024 do công suất bị hạn chế. Triển vọng tăng trưởng của 
các hãng hàng không bị hạn chế bởi chi phí nhiên liệu cao, biến động tỷ giá và 
lãi suất tăng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn ưa thích mô hình hàng không giá rẻ hơn 
hàng không truyền thống do nó ít bị biến động trong môi trường tài chính không 
ổn định cùng chi phí nhiên liệu cao. 

Tại sao nên đầu tư cổ phiếu hàng không ở thời điểm hiện tại? 

Chúng tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận kể từ Q3/22 – 2023 ở hầu hết các 
phân khúc (cảng, hãng hàng không, bán lẻ) tương đối vững chắc bởi sự phục 
hồi của khách quốc tế. Việc thị trường điều chỉnh gần đây đã khiến giá của các 
cổ phiếu trong ngành về gần thời điểm bùng phát dịch (tháng 3/2020). Do đó, 
chúng tôi cho rằng đây là thời điểm để tích lũy cổ phiếu ngành hàng không có 
mức giá hấp dẫn và tăng trưởng lợi nhuận vững chắc.     

Rủi ro ảnh hưởng đến tăng trưởng của ngành 

(1) Giá nhiên liệu cao hơn dự kiến dẫn đến chi phí vận hành của các hãng hàng 
không cao hơn, có thể làm tăng giá vé và giảm nhu cầu đi lại bằng đường hàng 
không, (2) du lịch song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc khó phục hồi như 
trước đại dịch do chính sách zero-covid, và (3) tỷ giá USD/VND cao hơn dự kiến 
và lãi suất USD tăng cũng có thể ảnh hưởng đến việc vay vốn đầu tư cơ sở hạ 
tầng hàng không bằng USD trong thời gian tới.    

Hình 281: Diễn biến giá cổ phiếu ngành hàng không kể từ 2020 

 

   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

▪ Triển vọng ngành sẽ được thúc đẩy bởi sự phục hồi của khách quốc tế. 

▪ Đây là thời điểm tốt để tích lũy các cổ phiếu hàng không với định giá 

hấp dẫn và có kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tới. 

▪ Các lựa chọn hàng đầu của chúng tôi là ACV, AST – đại diện từng phân 

khúc với tăng trưởng mạnh mẽ và động lực tăng giá rõ ràng. 

Báo cáo ngành 

 

 

 
 

 

Chuyên viên phân tích: 

 
Nguyễn Tiến Dũng 

dung.nguyentien5@vndirect.com.vn  
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Tổng quan ngành hàng không 9T22 

Lượng hành khách nội địa đã vượt mức trước dịch 

Sau khi kiểm soát thành công dịch Covid-19 trong Q1/22, 
hàng không nội địa bắt đầu phục hồi từ tháng 4/2022 và đã 
vượt qua mức trước đại dịch kể từ tháng 5/2022 nhờ nhu 
cầu du lịch trong nước phục hồi mạnh mẽ sau dịch. Do 
lượng khách nội địa trong Q3/21 đạt mức thấp do dịch bệnh 
bùng phát mạnh trên toàn quốc, lưu lượng hành khách nội 
địa trong Q3/22 tăng 87 lần svck – tương đương 154,7% 
trước đại dịch, lượng hành khách nội địa 9T22 tăng 164,6% 
svck – tương đương 122,9 % trước đại dịch.   

 

 

     Nguồn: CỤC HK VIỆT NAM, VNDIRECT RESEARCH 

Lượng hành khách quốc tế cũng đạt được những kết 
quả ấn tượng 

Từ 15/02/2022, Việt Nam đã gỡ bỏ hạn chế về tần suất các 
chuyến bay quốc tế. Tính đến ngày 15/03/2022, Việt Nam 
đã (1) đưa số lượng đường bay thường lệ về mức trước đại 
dịch, (2) khôi phục chính sách thị thực như giai đoạn trước 
dịch. Đến ngày 15/05/2022, Việt Nam đã ngừng yêu cầu xét 
nghiệm Covid-19 đối với hành khách quốc tế và mở lại hoàn 
toàn đường hàng không quốc tế. Do đó, lượng hành khách 
quốc tế trong Q3/22 đã có sự phục hồi mạnh mẽ với mức 
tăng 35 lần svck, bằng 49,8% mức trước đại dịch, đưa 
lượng hành khách quốc tế 9T22 tăng 14,5 lần svck - bằng 
22,3% mức trước đại dịch.    

  

 

     Nguồn: CỤC HK VIỆT NAM, VNDIRECT RESEARCH 

VJC có sự phục hồi mạnh mẽ nhất về số lượng chuyến 
bay trong số các hãng hàng không 

Tổng số chuyến bay của Việt Nam trong 9T22 tăng 123,4% 
svck lên 235.464 chuyến nhờ hàng không nội địa phục hồi 
mạnh mẽ. HVN đứng đầu về tổng số chuyến bay với 
106.706 chuyến bay (119,3% svck; 45,3% thị phần). VJC 
có 86.898 chuyến bay trong cùng kỳ (147,8% svck, 36,9% 
thị phần), Bamboo Airways có 38.189 chuyến bay (+87,6% 
svck, 16,2% thị phần).    

 

 

     Nguồn: CỤC HK VIỆT NAM, VNDIRECT RESEARCH 

Lượng khách luân chuyển hàng không Việt Nam 

Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), chỉ số khách luân chuyển 
(RPK) tăng 63 lần svck – tương đương 93,3% mức trước 
dịch nhờ sự khôi phục mạnh mẽ của hàng không nội địa, 
giúp RPK 9T22 tăng 226,0% svck – tương đương 86,8% 
mức trước dịch. 

 

 
Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH 
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Hàng không quốc tế sẽ là tiêu điểm trong giai đoạn tới 

Hàng không nội địa đã lấy lại những gì đã mất trong đại dịch 

Kỳ nghỉ hè năm nay đã thực sự cởi trói cho khách nội địa sau hơn hai năm 
Covid-19. Cụ thể, nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn đã kịp thời triển khai kết 
hợp với các chương trình kích cầu du lịch của các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, 
Quy Nhơn, Phú Quốc, Nha Trang, Quảng Ninh…đã kích hoạt sự bùng nổ du 
lịch nội địa cả nước. Bên cạnh đó, các hãng hàng không trong nước cũng tích 
cực khai thác và tăng tần suất các đường bay nội địa đến các điểm du lịch (ví 
dụ, hiện nay tần suất bay đến/đi Phú Quốc đạt 100 chuyến bay nội địa/ngày, 
trong khi chỉ có 72 chuyến bay quốc tế và nội địa/ngày đi/đến Phú Quốc trước 
đợt dịch năm 2019), giúp hàng không trong nước đạt được những con số tăng 
trưởng ấn tượng. Trong 9 tháng đầu năm, tổng số chuyến bay tăng 123,4% svck 
(chủ yếu là các chuyến bay nội địa) và lượng hành khách nội địa 9T22 tăng 
164,6% svck - bằng 122,9% mức trước đại dịch.   

Hình 282: Dự báo lượng hành khách nội địa của Việt Nam trong trung hạn 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CỤC HK VIỆT NAM 

 

Trong giai đoạn 2017-2019, lượng hành khách nội địa đã tăng trưởng kép 9,4%, 
có thể coi đây là mức tăng trưởng tự nhiên của lượng hành khách nội địa, đến 
từ tăng trưởng thu nhập và yếu tố về nhân khẩu học của Việt Nam. Tuy nhiên, 
sự xuất hiện của dịch Covid-19 đã làm tê liệt ngành hàng không Việt Nam. Tăng 
trưởng bị gián đoạn và ngành bước vào giai đoạn khó khăn trong 2020-2021. 
Kể từ Q2/22, việc bao phủ vắc xin trên toàn quốc đã giúp Việt Nam kiểm soát 
đại dịch và ngành hàng không trong nước bắt đầu phục hồi, ghi nhận mức tăng 
trưởng ấn tượng. Tiếp nối đà tăng trưởng trong 9T22, chúng tôi kỳ vọng lượng 
khách nội địa năm 2022 sẽ tăng 231,2% svck và tăng 30,9% so với năm 2019, 
duy trì mức tăng trưởng kép 9,4% trong giai đoạn 2017-2022. Chúng tôi cho 
rằng tăng trưởng khách nội địa năm 2022 không đáng kinh ngạc nhưng cho thấy 
nhu cầu đi lại trong nước đã tăng hợp lý với tiềm năng tăng trưởng tự nhiên bền 
vững. Trong giai đoạn 2023-2025, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng hàng không 
trong nước có thể chậm lại một chút với tốc độ tăng trưởng kép là 8,9% do (1) 
người dân có thể đi du lịch nước ngoài dễ dàng hơn, và (2) nhiều sân bay lớn 
trong nước quá tải. 

 

Đã đến thời điểm của hàng không quốc tế 

Lưu lượng hành khách quốc tế Q3/22 đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ với mức 
tăng 35 lần svck lên 4,9 triệu, bằng 49,8% mức trước đại dịch, đưa lượng hành 
khách quốc tế trong 9T22 tăng 14,5 lần svck lên 14,5 triệu - bằng 22,3% so với 
trước dịch. Hiện có hơn 30 hãng hàng không nước ngoài và 4 hãng hàng không 
Việt Nam đang khai thác 96 đường bay quốc tế kết nối Việt Nam với 21 quốc 
gia/vùng lãnh thổ. Trong 9T22, Hàn Quốc là quốc gia có lượng khách du lịch 
đến Việt Nam cao nhất với mức tăng gấp 21 lần svck, tiếp theo là Mỹ và các 
nước Đông Nam Á. 

file:///C:/Users/Andre/Downloads/www.vndirect.com.vn


 
 

 

 

 

VNDIRECT RESEARCH 

www.vndirect.com.vn  122 

Cụ thể, hầu hết sản lượng khách quốc tế là nước ngoài đến Việt Nam (chiếm 
75% trong 9T22) với tổng lượt tìm kiếm cho du lịch đến Việt Nam tăng 4,9 lần 
svck trong 9T22. Nhu cầu du lịch nước ngoài đến Việt Nam tăng mạnh kể từ 
Q3/22 do Việt Nam đã ngừng yêu cầu xét nghiệm Covid19 đối với du khách 
quốc tế và mở lại hoàn toàn đường bay quốc tế từ tháng 5/2022. Sự đóng góp 
từ du lịch của Việt Nam ra nước ngoài vẫn còn thấp trong 9T22 do một vài quốc 
gia chưa hoàn toàn mở cửa và người dân Việt Nam có xu hướng du lịch trong 
nước. 

Hình 283: Lượng hành khách quốc tế theo tháng   Hình 284: Top 10 quốc gia về số lượng khách du lịch đến Việt Nam 
9T22 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CỤC HK VIỆT NAM     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, gso.gov.vn 

 

Sự phục hồi của du lịch nước ngoài của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào yêu cầu 
nhập cảnh của các nước. Nhìn chung, hầu hết các quốc gia đã gỡ bỏ các yêu 
cầu nhập cảnh liên quan đến kiểm soát Covid-19. Tuy nhiên, yếu tố tiêu cực 
nhất đối với sự phục hồi du lịch Việt Nam là chính sách zero-covid của Trung 
Quốc, khiến cho việc du lịch đến và đi từ Trung Quốc vẫn bị hạn chế nghiêm 
ngặt. Chúng tôi kỳ vọng khả năng phục hồi của các thị trường hàng không quốc 
tế lớn của Việt Nam trong kịch bản cơ sở như sau: 

Hình 285: Ước tính mức độ hồi phục lượng khách quốc tế, theo kịch bản cơ sở của chúng tôi 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Trong kịch bản cơ sở của chúng tôi, đường bay giữa Việt Nam và Đông Nam Á 
sẽ phục hồi mạnh mẽ từ Q3/22 do xúc tiến du lịch đã được triển khai, tiếp theo 
là Hàn Quốc, Châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Ấn Độ trong Q4/22. Quảng bá du 
lịch Đài Loan và Nga có thể được thực hiện trong Q1/23, trong khi  quảng bá du 
lịch Trung Quốc có thể được thực hiện trong Q3/23. Do đó, tổng lượng khách 
quốc tế từ thị trường Đông Nam Á có thể phục hồi trở lại mức trước đại dịch 
trong Q1/23, tiếp theo là Hàn Quốc, Châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ trong Q2/23, 
Đài Loan và Nga trong Q3/23 và Trung Quốc trong Q1/24. 

 

 

Quốc gia

Tỷ trọng trước 

dịch (2019) Q1/22 Q2/22 Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23

Trung Quốc 34,5% 4% 5% 15% 20% 20% 40% 60% 80%

Hàn Quốc 25,5% 5% 20% 50% 80% 90% 100% 105% 110%

DNA 12,5% 5% 50% 80% 90% 100% 105% 110% 115%

Châu Âu 8,1% 5% 20% 50% 80% 90% 100% 105% 110%

Nhật Bản 5,6% 6% 20% 50% 80% 90% 100% 105% 110%

Đài Loan 5,5% 4% 10% 20% 50% 80% 90% 100% 105%

Mỹ 4,4% 5% 20% 50% 80% 90% 100% 105% 110%

Nga 3,8% 5% 10% 20% 50% 80% 90% 100% 105%

Ấn Độ 0,0% 5% 20% 50% 80% 90% 100% 105% 110%

Tổng 100,0% 4,9% 18,7% 41,4% 61,8% 70,7% 84,0% 94,9% 105,3%

31,7% 88,7%
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Hình 286: Ba kịch bản về thời điểm phục hồi về mức trước đại dịch của các thị trường du lịch 
hàng không lớn 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Trong kịch bản cơ sở, chúng tôi kỳ vọng lượng khách quốc tế của Việt Nam đạt 
12,5 triệu khách trong năm 2022 (so với 0,5 triệu khách trong năm 2021) và có 
thể tăng 195,2% svck trong năm 2023 - bằng 88,5% mức trước đại dịch. Do kết 
quả kinh doanh của các doanh nghiệp hàng không Việt Nam có độ phụ thuộc 
lớn với lưu lượng hàng không quốc tế, nên chúng tôi tin rằng kết quả kinh doanh 
của các doanh nghiệp này sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc kể từ năm 2023 nhờ 
sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường quốc tế. Theo dự báo của chúng tôi, lượng 
khách quốc tế của Việt Nam có thể phục hồi hoàn toàn về mức trước đại dịch 
trong năm 2024 (bằng 105,2% mức 2019) và có thể đạt 118,9% mức 2019 trong 
năm 2025. 

Hình 287: Dự báo của chúng tôi về sản lượng khách quốc tế của 
Việt Nam trong ba kịch bản (triệu khách) 

 Hình 288: Dự báo sản lượng khách quốc tế trong trung hạn của Việt 
Nam 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CỤC HK VIỆT NAM     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CỤC HK VIỆT NAM 

  

Cơ sở hạ tầng hàng không sẽ trở nên quá tải vào năm 2023-2024 

Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng hàng không 

Theo quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không của Chính phủ, đến năm 
2030 Việt Nam sẽ có 28 sân bay bao gồm 15 sân bay nội địa và 13 sân bay 
quốc tế (từ 22 sân bay bao gồm 13 sân bay nội địa và 9 sân bay quốc tế vào 
năm 2022): 

• Bốn sân bay quốc tế mới đến năm 2030 bao gồm sân bay quốc tế Long 
Thành (LTIA) và 3 sân bay nội địa nâng cấp (Thọ Xuân, Vinh, Chu Lai). 

• Năm sân bay nội địa mới sẽ được phát triển thông qua hình thức BOT 
là Phan Thiết, Quảng Trị, Sa Pa, Lái Chà, Nà Sản. 

• Ngoài ra, một số cảng hàng không trọng điểm sẽ được mở rộng bao 
gồm sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TIA), sân bay quốc tế Nội Bài (NIA), 
sân bay quốc tế Cát Bi, sân bay quốc tế Phú Bài.  

Thời điểm phục hồi 

về trước dịch Q4/22 Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24 Q2/24

Kịch bản tích cực ĐNA

Nhật Bản, 

Hàn Quốc, 

Châu Âu, Mỹ

Đài Loan, 

Nga Trung Quốc

Kịch bản cơ sở ĐNA

Nhật Bản, 

Hàn Quốc, 

Châu Âu, Mỹ

Đài Loan, 

Nga Trung Quốc

Kịch bản tiêu cực ĐNA

Nhật Bản, 

Hàn Quốc, 

Châu Âu, Mỹ Trung Quốc
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Hình 289: Các dự án cơ sở hạ tầng hàng không chính trong những năm tới 

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Tiến độ xây dựng của 1 số dự án hạ tầng hàng không lớn trong giai đoạn tới: 

• Nhà ga T3 được thiết kế với công suất 20 triệu khách/năm (+67% công 
suất thiết kế của Tân Sơn Nhất lên 50 tr khách/năm). Hiện tại, ACV đang 
đợi bàn giao đất để thực hiện dự án. Giữa tháng 7/2022, Chính phủ đã 
thông qua nghị quyết số 93/NQ-CP trong đó đồng ý chủ trương Bộ Quốc 
Phòng bàn giao hơn 27,85 ha đất quốc phòng ở quận Tân Bình để xây 
dựng nhà ga. 16,05 ha sẽ được bàn giao cho ACV trong năm 2022 để 
xây dựng nhà ga, trong khi 11,8 ha xây dựng đường nối Trần Quốc 
Hoàn - Cộng Hòa sẽ được bàn giao sau. 

• Mở rộng nhà ga T2 Nội Bài: Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đã 
được thông qua. Dự án sẽ nâng công suất nhà ga T2 Nội Bài từ 10 triệu 
khách/năm lên 15 triệu khách/năm (nâng tổng công suất của sân bay 
Nội Bài từ 25 triệu khách/năm lên 30 triệu khách/năm). Đến năm 2025, 
ACV có kế hoạch triển khai nhà ga T3 và đường băng ở phía nam với 
công suất 30 triệu khách/năm và hoàn thành trong năm 2030, nâng tổng 
công suất của Nội Bài lên 60 triệu khách/năm vào năm 2030. Đến 2050, 
tổng công suất của Nội Bài có thể đạt 100 triệu khách/năm, bao gồm 5 
đường băng và 4 nhà ga. 

• Vào tháng 7/2022, Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhà ga 
T2 Cát Bi. Khi hoàn thành, nhà ga T2 sẽ là nhà ga nội địa, và nhà ga T1 
với diện dích 15.630m2 sẽ là nhà ga quốc tế của sân bay Cát Bi. Chính 
phủ cũng chấp thuận phương án mở rộng sân bay Cát Bi với công suất 
ước tính 13 triệu khách/năm vào năm 2030 và 16,6 triệu khách/năm vào 
năm 2040. 

 

Sân bay quốc tế Long Thành đang theo đúng tiến độ 

Cảng hàng không quốc tế Long Thành (LTIA) chính thức được giao cho ACV 
làm nhà phát triển chính vào tháng 11/2020. Tổng vốn đầu tư của LTIA khoảng 
15 tỷ USD với tổng công suất 100 triệu khách. Dự án gồm 3 giai đoạn, trong đó 
giai đoạn 1 có thể phục vụ 25 triệu lượt khách với chi phí đầu tư 4,3 tỷ USD 
(99.000 tỷ đồng). ACV đã khởi công xây dựng giai đoạn 1 vào tháng 12/2020 và 
dự kiến hoàn thành vào 02/09/2025. Dự án bao gồm 4 dự án thành phần, tiến 
độ hiện tại như sau: 

• Dự án thành phần 1 (đang chậm tiến độ): Xây dựng trụ sở các cơ quan 
quản lý nhà nước. Bộ Giao thông vận tải đã chấp thuận chủ trương đầu 
tư xây dựng trụ sở Cảng vụ hàng không, nhưng các cơ quan khác chưa 
bố trí vốn xây dựng trụ sở. 

Dự án

CAPEX 

(tỷ đồng)

Công suất 

trước 

khởi công 

(tr khách)

Công suất 

bổ sung 

(tr khách) Chủ đầu tư

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Sân bay quốc tế Long Thành GĐ1 109.000 0,0 25,0 ACV

Sân bay quốc tế Long Thành GĐ2 76.600   25,0 25,0 ACV

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất 10.990   30,0 20,0 ACV

Mở rộng nhà ga T2 Nội Bài 4.983     25,0 5,0 ACV

Nhà ga T2 Phú Bài - Huế 2.249     1,5 5,0 ACV

Nhà ga T2 Cát Bi - Hải Phòng 2.405     2,0 5,0 ACV

Sân bay Phan Thiết 13.833   0,0 2,0 BOT

Sân bay SaPa 3.651     0,0 1,5 BOT

Sân bay Quảng Trị 2.913     0,0 1,0 Tập đoàn T&T

Sân bay Nà Sản 2.500     0,0 1,0 BOT

Sân bay Lai Châu 4.350     0,0 0,5 BOT

Sân bay Điện Biên 1.467     0,3 0,2 ACV

Thời gian thi công
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• Dự án thành phần 2 (đúng tiến độ): Xây dựng công trình phục vụ điều 
hành bay do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư đã mở 
thầu gói thầu xây dựng móng tháp không lưu, dự kiến khởi công vào 
cuối năm 2022. 

• Dự án thành phần 3 (đúng tiến độ): Thi công các công trình thiết yếu, 
ACV làm chủ đầu tư đã san lấp mặt bằng được 15,97 triệu m3/115 triệu 
m3 (đạt 13,9%), hoàn thành phần móng cọc (1.545 cọc) cho khu vực 
ga. ACV đã phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu nhà ga, dự kiến khởi 
công vào cuối 2022. Hiện cơ quan chuyên môn của Bộ GTVT đã có ý 
kiến về hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Đối với các hạng mục công trình phụ trợ, 
ACV đang lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế kỹ thuật. 

• Dự án thành phần 4 (đúng tiến độ): Xây dựng các công trình dịch vụ 
khác, có 2/11 dự án đang được Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) 
làm thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. 9/11 dự án đang đăng thông tin để tìm 
kiếm nhà đầu tư tham gia.  

Hình 290: Kế hoạch xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành 

 
Nguồn: CỤC HK VIỆT NAM, VNDIRECT RESEARCH 

 

Nếu giai đoạn 1 hoàn thành đúng thời hạn, Cảng hàng không quốc tế Long 
Thành sẽ là động lực tăng trưởng của ngành hàng không Việt Nam từ năm 2025 
trở đi. Cảng hàng không quốc tế Long Thành được định vị để trở thành một 
trung tâm trung chuyển mới ở Đông Nam Á, cạnh tranh với các trung tâm khác 
trong khu vực như Sân bay Changi của Singapore, Sân bay Suvarnabhumi của 
Bangkok và Sân bay Quốc tế Hồng Kông. Sau khi giai đoạn 3 của Cảng hàng 
không quốc tế Long Thành hoàn thành, Cảng hàng không quốc tế Long Thành 
sẽ đón 80% lượng hành khách quốc tế và 20% lượng hành khách từ/đến 
TP.HCM, theo quy hoạch tổng thể của Cục Hàng không Việt Nam tầm nhìn đến 
năm 2050. 

 

Thiếu hụt cơ sở hạ tầng hàng không có thể trở nên nghiêm trọng hơn vào 
năm 2023-2024, sau đó giảm bớt từ năm 2025  

Chính phủ dự kiến tổng lưu lượng hành khách sẽ tăng 9,6%/năm trong giai đoạn 
2019-2030, trong đó lưu lượng hành khách nội địa sẽ tăng 9,8%/năm, trong khi 
lượng hành khách quốc tế sẽ tăng 9,2%/năm trong kịch bản cơ sở. Chúng tôi 
tin rằng đây là mức tăng trưởng có thể đạt được vì bên cạnh việc nâng cao công 
suất của các sân bay tại Việt Nam, tiềm năng tăng trưởng của nhu cầu đường 
hàng không của Việt Nam cũng rất lớn, tạo nên sự tăng trưởng mạnh mẽ của 
ngành hàng không Việt Nam trong thời gian qua. 

 

 

 

 

Hạng mục 1H21 2H21 1H22 2H22 1H23 2H23 1H24 2H24 1H25 2H25

Đền bù và giải phóng mặt bằng

Rà soát bom mìn

Xây dựng tường rào cho 5.000 ha

Thiết kế kỹ thuật

San nền thoát nước

Xây dựng móng

Xây dựng nhà ga và các công trình liên quan

Xây dựng khu bay

Xây dựng các tòa nhà quản lý

Xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay

Hệ thống hỗ trợ

Chính thức vận hành
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Hình 291: Dự báo lượng hành khách nội địa của Việt Nam trong giai 
đoạn 2019-2030 

 Hình 292: Dự báo lượng hành khách quốc tế của Việt Nam trong giai 
đoạn 2019-2030 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CỤC HK VIỆT NAM     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CỤC HK VIỆT NAM 

 

Hình 293: Dự phóng công suất hoạt động các cảng hàng không Việt Nam đến năm 2030  

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CỤC HK VIỆT NAM 

 

Tuy nhiên, do nhiều dự án hạ tầng hàng không trọng điểm đang được xây dựng, 
cơ sở hạ tầng sẽ không thể theo kịp nhu cầu tăng trưởng trong ngắn hạn có thể 
gặp tình trạng quá tải trong giai đoạn 2023-2024 khi lượng khách du lịch quốc 
tế dự kiến sẽ phục hồi mạnh mẽ. Chúng tôi ước tính các sân bay hàng không 
Việt Nam có thể hoạt động ở mức 132%/142% tổng công suất thiết kế trong giai 
đoạn 2023-2024, trước khi giảm tải từ năm 2025 khi nhiều dự án cơ sở hạ tầng 
hàng không quan trọng khánh thành như sân bay Long Thành, nhà ga T3 Tân 
Sơn Nhất và dự án mở rộng nhà ga T2 ở Nội Bài. 

 

Các hãng hàng không: triển vọng phục hồi bị lu mờ bởi giá nhiên liệu cao, 

biến động tỷ giá hối đoái và lãi suất tăng 

VJC có sự phục hồi số chuyến bay tốt nhất so với các đối thủ khác 

Thị phần của các hãng hàng không đã thay đổi rất nhiều từ năm 2017. HVN 
chứng kiến thị phần giảm dần qua từng năm, từ 54,1% năm 2017 xuống còn 
45,3% trong 9T22, trong khi VJC và Bamboo Airways đang dần chiếm lĩnh thị 
phần. Trong số các hãng hàng không, VJC có sự phục hồi mạnh mẽ nhất về số 
lượng chuyến bay với mức tăng trưởng 9T22 là 147,8% svck, tiếp theo là HVN 
(119,3% svck) và Bamboo Airways (87,6% svck). 
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Hình 294: Thị phần của các hãng hàng không về tổng số chuyến bay  Hình 295: Tổng số chuyến bay mỗi tháng của các hãng hàng không 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CỤC HK VIỆT NAM     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CỤC HK VIỆT NAM 

 

Giá nhiên liệu tăng gây nhiều khó khăn cho các hãng hàng không, tuy 
nhiên LCC ít bị ảnh hưởng hơn FSC 

Do căng thẳng giữa Nga và Ukraine, chúng tôi kỳ vọng giá nhiên liệu Jet A1 toàn 
cầu sẽ tăng 79,2% svck vào năm 2022 trước khi hạ nhiệt 13,0% svck vào năm 
2023. Giá xăng máy bay năm 2022-23 duy trì ở mức cao nhất kể từ năm 2015, 
gây nhiều khó khăn cho các hãng hàng không. 

Hình 296: Chi phí nhiên liệu/ASK của HVN và VJC  Hình 297: Biên lợi nhuận gộp của các hãng hàng không trong năm 2015-
2023 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Trước tình hình nhiên liệu máy bay ngày càng tăng, chúng tôi tin rằng các hãng 
hàng không giá rẻ (LCC) sẽ ít bị ảnh hưởng hơn so với các hãng hàng không 
truyền thống (FSC). Mức tiêu thụ nhiên liệu của máy bay phụ thuộc chặt chẽ 
vào trọng lượng của nó. Máy bay đường dài thường là máy bay thân rộng, có 
công suất và trọng lượng lớn. Ngoài ra, các chuyến bay đường dài cũng cần 
nhiều nhiên liệu khiến máy bay nặng hơn. Ngược lại, máy bay đường ngắn 
thường là máy bay thân hẹp, có trọng lượng nhẹ hơn nên tốn ít nhiên liệu cất 
cánh và duy trì độ cao hơn so với máy bay đường dài. Máy bay của VJC đều là 
máy bay thân hẹp, đường ngắn nên mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình/ghế luân 
chuyển (ASK) thấp hơn so với HVN - khoảng 30% số máy bay của HVN là máy 
bay đường dài thân rộng. Chi tiết về tác động của giá nhiên liệu lên hai mẫu máy 
bay như sau: 

• Do giá nhiên liệu máy bay tăng trong giai đoạn 2022-2023, chúng tôi dự 
báo chi phí nhiên liệu/ASK của HVN sẽ thay đổi 65,4%/- 8,3% svck trong 
khi chi phí nhiên liệu/ASK của VJC chỉ thay đổi 54,3%/- 7,1% svck trong 
năm 2022-2023.  
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• Ngoài ra, mặc dù giá nhiên liệu máy bay tăng, chúng tôi dự báo biên lợi 
nhuận gộp của VJC ở mức khả quan là khoảng 0,4%/2,0% trong năm 
2022-2023; trong khi đó biên lợi nhuận gộp của HVN có thể chỉ đạt -
3,5%/1,4% trong năm 2022-2023.  

 

Lãi suất tăng và đồng USD mạnh lên cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh 
doanh và kế hoạch mở rộng đội bay của các hãng hàng không 

Đồng USD mạnh lên gây áp lực lên tỷ giá USD/VND, khiến tỷ giá USD/VND liên 
ngân hàng chạm mức cao nhất trong lịch sử. Lãi suất LIBOR 3 tháng tính bằng 
USD cũng đạt mức cao nhất trong hơn 10 năm sau những đợt FED tăng lãi suất 
gần đây. Đồng USD tăng và lãi suất USD tăng mạnh có tác động tiêu cực đến 
các doanh nghiệp thâm dụng vốn như các hãng hàng không, khi hầu hết các 
hãng hàng không tài trợ cho đội bay của họ bằng USD. 

Hình 298: Chỉ số USD đạt đỉnh hơn 20 năm  Hình 299: Lãi suất LIBOR kỳ hạn 3 tháng tính bằng USD cũng đạt đỉnh 
hơn 10 năm (%) 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, TRADING ECONOMICS 

Theo quan điểm của chúng tôi, trong điều kiện tỷ giá biến động và lãi suất USD 
tăng cao, những khó khăn mà các hãng hàng không phải đối mặt bao gồm: 

• Đồng USD mạnh hơn khiến các hãng hàng không bị lỗ tỷ giá khi đánh 
giá lại các khoản nợ bằng USD. Ngoài ra, chi phí đầu tư máy bay (tính 
bằng USD) cũng trở nên đắt đỏ hơn khiến việc mở rộng đội bay của các 
hãng hàng không khó khăn hơn. Tuy nhiên, những khó khăn này phần 
nào được giảm bớt khi các hãng hàng không có nguồn thu từ USD khi 
bán vé quốc tế. 

• Lãi suất tăng trong khi lãi suất tài trợ cho đội bay hiện tại thường cố định 
nên chi phí lãi vay không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên khi tài trợ cho 
đội bay mới trong giai đoạn này, các hãng hàng không phải vay với lãi 
suất cao hơn và có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong tương 
lai. 

Đối với các hãng hàng không trong nước, HVN có tỷ trọng cho vay bằng USD 
trên tổng dư nợ lớn nhất (66,3%) với số dư vay USD là 21.815 tỷ đồng tính đến 
ngày 30/06/2022; trong khi tỷ trọng của VJC chỉ là 17,2% với số dư 3.227 tỷ 
đồng, do đó VJC ít phải chịu rủi ro hơn liên quan đến đồng USD mạnh lên và lãi 
suất USD tăng. Hơn nữa, tỷ lệ đòn bẩy của VJC an toàn hơn HVN, cho phép 
VJC có khả năng tài trợ cho việc mở rộng đội bay nhằm phục hồi hoạt động vận 
tải hàng không quốc tế trong giai đoạn tới. Ngược lại, quy mô đội bay của HVN 
giảm sẽ làm giảm tiềm năng phục hồi của HVN, trong khi Bamboo Airways gặp 
phải các vấn đề trong giai đoạn tái cơ cấu. 
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Hình 300: Đòn bẩy tài chính của các hãng hàng không 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Đối với VJC, chúng tôi có đánh giá như sau:  

• Có vị thế là hàng hàng không giá rẻ hàng đầu Việt Nam, chiếm thị phần 
khách nội địa lớn nhất với thị phần ước tính là 40% trong năm 2020. 
VJC cũng chiếm thị phần khách quốc tế lớn thứ 2 trong số các hãng 
hàng không Việt Nam. 

• Chúng tôi kỳ vọng sản lượng khách nội địa của VJC tăng 245,4% svck 
trong năm 2022. Tăng trưởng có thể chậm lại đạt mức 12% svck trong 
năm 2023 từ mức nền cao của 2022. Đối với đường bay quốc tế, chúng 
tôi kỳ vọng sản lượng khách của VJC có thể đạt 2,43 triệu khách trong 
năm 2022 (so với 0,1 triệu khách năm 2021) và có thể tăng 223% svck 
trong năm 2023, đạt 7,83 triệu khách (97,4% mức cơ sở 2019). Chúng 
tôi tin rằng rủi ro về chính sách zero-covid thấp hơn đối với VJC do tỷ lệ 
khách Trung Quốc trên tổng lượng khách của VJC trước dịch khá thấp. 
Chúng tôi ước tính LN ròng của VJC có thể đạt 1.317 tỷ trong năm 2022 
từ mức 175 tỷ trong năm 2021, sau đó tăng 168,3% svck trong năm 
2023 đạt 3.533 tỷ đồng. 

• VJC là hãng hàng không có tỷ lệ đòn bẩy thấp nhất hiện tại, điều này có 
thể đảm bảo cho các kế hoạch phát triển đội bay trong tương lai. Do đó, 
chúng tôi cho rằng VJC có nhiều cơ hội để nắm bắt sự phục hồi của 
ngành hàng không Việt Nam trong thời gian tới. 

  

Vận chuyển hàng hóa cảng hàng không: Những bất ổn địa chính trị 
hạn chế hoạt động của không vận hàng hóa toàn cầu 

Mặc dù giao thương hàng hóa toàn cầu đã tăng trở lại kể từ tháng 5/2022, khối 
lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không toàn cầu (tấn/km - CTK) 
vẫn chưa có sự phục hồi, khiến CTK toàn cầu 8T22 giảm 5,4% svck do: 

• Giá cước hàng không đang trở nên kém hấp dẫn hơn. Thương mại hàng 
hóa toàn cầu phục hồi chủ yếu nhờ giao thương sôi động ở Châu Mỹ 
Latinh, nơi đa phần dùng vận chuyển bằng đường biển. 

• Số đơn đặt hàng xuất khẩu mới từ các thị trường lớn - trước đây là 
thước đo tương lai cho lượng lô hàng vận chuyển bằng đường hàng 
không, đã tiếp tục xu hướng giảm do các lệnh trừng phạt Nga đã làm 
gián đoạn hoạt động sản xuất tại các thị trường này. Các đơn đặt hàng 
xuất khẩu của Trung Quốc cũng giảm xuống dưới mốc 50 do chính sách 
zero-covid. 
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• Tuy nhiên, dữ liệu CTK mới nhất theo tuyến đường cho thấy sự phục 
hồi ở một số tuyến bao gồm (1) trong khu vực Châu Á và Bắc Mỹ - Châu 
Á do nới lỏng hạn chế đi lại quốc tế ở Châu Á, (2) Bắc Mỹ và Châu Âu 
nhờ viện trợ từ Mỹ đến Ukraine. 

Cùng những khó khăn của thị trường toàn cầu, sản lượng hàng hóa đường hàng 
không của Việt Nam trong 9T22 giảm 3,1% svck xuống 1,0 triệu tấn. 

Hình 301: Thương mại toàn cầu tăng trở lại 
nhưng lượng hàng hóa hàng không vẫn giảm 

 Hình 302: Các đơn hàng xuất khẩu mới 
đang bị thu hẹp ở tất cả các thị trường  

 Hình 303: CTK theo các tuyến đường 

 

 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, IATA     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, IATA     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, IATA 

 

Hình 304: Sản lượng hàng hóa hàng không dự báo giảm 2,2% svck trong năm 2022 nhưng có 
thể tăng trưởng kép 10,9% giai đoạn 2022-2030 (đơn vị: tấn) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CỤC HK VIỆT NAM, TCTK 

 

Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng triển vọng thị trường hàng hóa hàng không toàn 
cầu sẽ trở nên tươi sáng hơn từ năm 2023, dựa vào các nguyên nhân: 

• Việc nới lỏng thêm các hạn chế COVID-19 ở Trung Quốc, bao gồm cả 
việc mở lại các nhà máy ở quốc gia này cũng sẽ hỗ trợ sự phục hồi của 
thị trường hàng hóa hàng không toàn cầu trong giai đoạn tới. 

• Các hạn chế di chuyển quốc tế ở châu Á sẽ tiếp tục được nới lỏng, điều 
này sẽ giúp công suất vận tải hàng không gia tăng và giá cước vận tải 
hàng không sẽ trở nên hấp dẫn. 

Chúng tôi kỳ vọng sản lượng hàng hóa hàng không Việt Nam sẽ đi ngang trong 
Q4/22 dựa vào những nguyên nhân sau: (1) bất ổn địa chính trị trên toàn thế 
giới, (2) lạm phát và lãi suất gia tăng có thể thu hẹp sản xuất toàn cầu, đưa sản 
lượng hàng hóa hàng không 2022 giảm 2,2% svck năm ngoái. Tuy nhiên, về lâu 
dài, thị trường hàng hóa hàng không Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng tăng 
trưởng với mục tiêu của chính phủ là trở thành một "trung tâm sản xuất" của thế 
giới. Cục HKVN ước tính tăng trưởng kép khối lượng hàng hóa hàng không 
trong giai đoạn 2022-30 là 10,9%.   

Đối với một doanh nghiệp tiềm năng nhất trong phân khúc – SCS, chúng tôi có 
những đánh giá như sau: 
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• Trong 9 tháng đầu năm 2022, khối lượng hàng hóa hàng không của 
SCS tăng 6,9% svck với đóng góp chủ yếu từ lượng hàng hóa quốc tế 
(+15,9% svck) với số lượng điện thoại di động và thiết bị điện tử vẫn 
duy trì ở mức mạnh mẽ. Doanh thu 9T22 tăng 13,7% svck với biên LN 
gộp tăng 1,76 điểm % svck, do mức đóng góp cao hơn của hàng hóa 
quốc tế với phí dịch vụ cao hơn. Với đóng góp của thu nhập tài chính 
(+68,5% svck) nhờ tiền gửi cao hơn, LN ròng 9T22 tăng 20,5% svck. 
Trong năm 2022, chúng tôi hy vọng LN ròng của SCS sẽ tăng 25,8% 
svck vì quý 4 là mùa cao điểm. Tăng trưởng LN ròng có thể chậm lại 
vào năm 2023 (+5,3% svck) vì công ty sẽ phải chịu mức thuế suất bình 
thường là 20% kể từ năm 2023. 

• Về lâu dài, chúng tôi tin rằng SCS có thể nắm bắt cơ hội từ sự tăng 
trưởng sản lượng hàng hóa hàng không của Cảng hàng không quốc tế 
Tân Sơn Nhất bằng cách mở rộng công suất hiện tại từ 200.000 tấn/năm 
lên 350.000 tấn/năm, trong khi đối thủ cạnh tranh duy nhất của SCS là 
CTCP Dịch vụ Hàng hóa Tân Sơn Nhất (TCS) không thể mở rộng thêm 
(nếu như không tính phần công suất sẽ mở rộng, công suất của SCS 
năm 2022 ước tính ở mức 120%). Chúng tôi tin rằng các công ty cảng 
hàng không có khả năng mở rộng công suất như SCS sẽ được hưởng 
lợi từ sự tăng trưởng ổn định này. 

• Bên cạnh đó, SCS đang cung cấp cho Tổng công ty Cảng hàng không 
Việt Nam (ACV) những thông tin về cách bố trí cảng hàng hóa hàng 
không cho sân bay quốc tế Long Thành, dựa trên kinh nghiệm của SCS. 
Chúng tôi tin rằng SCS có nhiều lợi thế trong việc đấu thầu các cảng 
hàng hóa ở sân bay Long Thành và đây là tiềm năng lớn của SCS. 

 

Bán lẻ sân bay: Chờ đợi du khách quốc tế 

Bán lẻ sân bay là một mô hình kinh doanh có lợi nhuận cao nhờ độ nhạy cảm 
về giá thấp trong hành vi tiêu dùng của khách du lịch, dẫn đến doanh nghiệp 
bán lẻ sân bay có khả năng đưa ra giá bán cao hơn với biên LN gộp cao mà 
không làm giảm sức mua. Chi phí hoạt động chủ yếu bao gồm giá vốn hàng 
bán, chi phí nhân viên bán hàng và chi phí thuê mặt bằng, tất cả đều tương đối 
ổn định và dễ kiểm soát. Hàng hóa bán được thanh toán bằng tiền mặt với vòng 
quay tiền tương đối nhanh, dẫn đến các khoản phải thu thấp, hàng tồn kho thấp 
và vốn lưu động thấp. Tuy nhiên, ngành bán lẻ sân bay có rào cản gia nhập cao, 
đặc biệt là tại các sân bay trọng điểm do: 

• Không gian sân bay hạn chế; 

• Hầu hết các hợp đồng cho thuê cửa hàng sân bay đều cho phép bên 
thuê kéo dài thời gian thuê khi thời hạn kết thúc, gây khó khăn cho các 
đối thủ cạnh tranh mới tham gia, hoặc thậm chí các doanh nghiệp hiện 
tại trong việc mở rộng chuỗi cửa hàng của họ.  

Do đó, không có nhiều cơ hội cho các nhà bán lẻ sân bay mở rộng phân khúc 
bán lẻ sân bay trước năm 2019. Sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 đã gây ra 
những khó khăn nặng nề cho ngành hàng không, nhưng cũng mang lại cơ hội 
cho các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính vững mạnh có thể đứng vững và mở 
rộng chuỗi bán lẻ giữa đại dịch.  

Các công ty bán lẻ sân bay đang chứng kiến biên LN gộp của họ gần như quay 
trở lại mức trước đại dịch trong 9 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, do hoạt động 
kinh doanh bán lẻ sân bay có tương quan với lượng hành khách quốc tế, doanh 
thu bán lẻ sân bay hiện tại vẫn còn thấp. Với kỳ vọng giao thông hàng không 
quốc tế phục hồi từ Q4/22, chúng tôi tin rằng KQKD của các công ty bán lẻ sân 
bay có thể phục hồi với LN ròng dương vào năm 2022 và có thể tăng mạnh từ 
năm 2023 khi lượng khách quốc tế phục hồi mạnh mẽ. Trong số các nhà bán lẻ 
sân bay, chúng tôi đánh giá cao AST vì họ đã biến những thách thức thành cơ 
hội để mở rộng kinh doanh trong bối cảnh toàn bộ ngành hàng không đang bị 
ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. AST cũng là doanh nghiệp có tỷ suất 
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lợi nhuận cao nhất trong số các công ty cùng ngành trong giai đoạn trước đại 
dịch. 

Hình 305: Biên LN gộp bán lẻ sân bay chạm đáy năm 2021 và bắt đầu 
phục hồi từ năm 2022 (Đơn vị: tỷ VND) 

 Hình 306: Lợi nhuận của AST vượt trội so với các công ty cùng ngành 
trong nước ở giai đoạn trước đại dịch (dữ liệu tính đến năm 2019) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Theo quan điểm của chúng tôi, bán lẻ miễn thuế là ngành kinh doanh tiềm năng 
nhất của phân khúc bán lẻ sân bay trong những năm tới. Theo Adroit Market 
Research, thị trường bán lẻ miễn thuế toàn cầu dự kiến sẽ trị giá 112,75 tỷ USD 
vào năm 2025, với tăng trưởng kép 6,5% trong giai đoạn 2022-25. Số lượng các 
hãng hàng không giá rẻ ngày càng tăng dẫn đến sự gia tăng số lượng khách du 
lịch, điều này càng thúc đẩy doanh số bán hàng của một số hàng hóa tại các 
cửa hàng bán lẻ miễn thuế ở các khu vực khác nhau bao gồm cả sân bay. Sự 
gia tăng số lượng khách du lịch nước ngoài tại Việt Nam là khía cạnh then chốt 
thúc đẩy sự phát triển của thị trường bán lẻ miễn thuế. Theo Statista, doanh thu 
các mặt hàng xa xỉ của Việt Nam trong giai đoạn 2016-19 đã tăng trưởng kép 
14,6% và có thể tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép 7,6% trong giai đoạn 
2022-25 từ mức nền cao trong năm 2021. Đây là yếu tố ủng hộ mạnh mẽ cho 
triển vọng mảng bán lẻ miễn thuế Việt Nam trong những năm tới. 

Hình 307: Giá trị thị trường hàng hoá xa xỉ của Việt Nam trong giai đoạn 2016-25 (triệu USD) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, WORLDBANK 

 

Ba rủi ro lớn có thể ảnh hưởng đến triển vọng ngành hàng không 

Mặc dù hàng không Việt Nam có cơ hội lớn để phục hồi trong giai đoạn hậu đại 
dịch, nhưng chúng tôi vẫn thấy ba rủi ro lớn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến triển 
vọng ngành hàng không bao gồm: 
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• Trong bối cảnh thị trường dầu thô vốn đã thắt chặt trên toàn cầu, căng 
thẳng giữa Nga và Ukraine đã làm trầm trọng thêm tình trạng này, thúc 
đẩy giá dầu Brent chạm mức cao nhất kể từ năm 2008. Hiện tại, có 
nhiều yếu tố khó lường có thể khiến giá dầu vẫn duy trì ở mức cao. Giá 
dầu cao hơn dự kiến dẫn đến gia tăng chi phí hoạt động của các hãng 
hàng không, điều này có thể nâng giá vé và giảm nhu cầu đi lại bằng 
đường hàng không. 

• Chính sách Zero-Covid của Trung Quốc cũng ảnh hưởng tiêu cực đến 
sự phục hồi của ngành hàng không Việt Nam khi Trung Quốc chiếm 
35% lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong giai đoạn trước đại dịch. 
Chừng nào Trung Quốc còn tuân theo chiến lược này, chúng tôi tin rằng 
du lịch song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc khó có thể phục hồi 
về mức trước đại dịch. 

• Bên cạnh việc ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và mở rộng đội bay 
của các hãng hàng không hiện tại, tỷ giá USD/VND tăng và lãi suất USD 
tăng cũng có thể ảnh hưởng đến việc vay vốn đầu tư cơ sở hạ tầng 
hàng không bằng USD trong các giai đoạn tới. Trong đó, ACV dự kiến 
vay 2,5 tỷ USD cho siêu dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành 
giai đoạn 1, trong đó ACV dự kiến giải ngân lần lượt 0,65 tỷ USD/0,87 
tỷ USD/0,9 tỷ USD trong 3 năm 2022/2023/2024.   

 

Cổ phiếu ưa thích: ACV, AST 

Thị trường hàng không nội địa đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể gần đây 
và bù đắp cho tăng trưởng tiềm năng bị mất trong thời kỳ đại dịch. Tuy nhiên, tỷ 
trọng doanh thu từ thị trường trong nước không nhiều, mà chủ yếu đến từ thị 
trường quốc tế (trong giai đoạn trước đại dịch, doanh thu từ thị trường trong 
nước chỉ chiếm khoảng 35% tổng doanh thu, còn lại từ thị trường quốc tế). 
Chúng tôi tin rằng giao thông hàng không quốc tế Việt Nam sẽ phục hồi mạnh 
mẽ từ Q4/22, dẫn đến sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của các doanh 
nghiệp trong ngành hàng không. Sự sụt giảm gần đây của thị trường đã đưa giá 
cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp hàng không về mức định giá hấp dẫn với kỳ 
vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong các giai đoạn tới, do đó chúng tôi tin rằng đây 
là thời điểm tốt để tích lũy cổ phiếu ngành hàng không. 

Hình 308: Ý tưởng đầu tư 

Số Mã cổ 
phiếu 

Giá mục tiêu 
(VND/cp) 

Khuyến 
nghị 

Luận điểm đầu tư 

1 
 

ACV 

 

117.900 Khả quan 

(1) Tỷ giá và lãi suất đồng USD mạnh lên có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các dự án đầu tư hạ tầng 
hàng không vay bằng đồng USD, tuy nhiên rủi ro này được giảm thiểu bởi hàng không quốc tế 
phục hồi sẽ mang lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho ACV. 

(2) Kế hoạch chia cổ tức cổ phiếu: Chính phủ đã chấp thuận cho ACV sử dụng lợi nhuận chưa 
phân phối từ trước năm 2021 để tái đầu tư. Vào cuối 2020, lợi nhuận chưa phân phối của ACV đạt 
9.705 tỷ đồng, tương đương mức chia cổ tức cổ phiếu ước tính 44% trong giai đoạn tới. Chúng tôi 
cho rằng đây là yếu tố hỗ trợ mạnh của ACV trong thời gian tới.  

(3) Chúng tôi dự phóng lợi nhuận ròng của ACV tăng 29,9%/5,5% svck trong 2023-24.  

2  

AST 

85.700 Khả quan 

 (1) Sở hữu chuỗi cửa hàng bán lẻ sân bay lớn nhất Việt Nam với tổng cộng 108 cửa hàng bao 
phủ tất cả các sân bay trọng điểm Việt Nam. Bán lẻ sân bay cũng là một mô hình kinh doanh với 
mức sinh lời vượt trội nhờ độ nhạy cảm về giá thấp trong hành vi tiêu dùng của khách du lịch. 

(2) Hưởng lợi từ sự phục hồi của ngành hàng không Việt Nam, đặc biệt là đường bay quốc tế khi 
hầu hết các quốc gia đã dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh do Covid.  

(3) Chúng tôi dự phóng lợi nhuận ròng của AST đạt 30 tỷ trong năm 2022 từ mức lỗ 118 tỷ năm 
2021. Sau đó, LN ròng của AST có thể tăng 7,9 lần svck trong năm 2023 đạt 266 tỷ và tăng 7,1% 
svck đạt 284 tỷ trong năm 2024.  

(4) AST có thể hưởng lợi từ đồng USD mạnh với phần lớn doanh thu là ngoại tệ đến từ thị trường 
quốc tế. Công ty không có rủi ro với nợ bằng đồng USD.  
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3 
 

SCS 
104.900 Khả quan 

SCS là nhà ga hàng hóa duy nhất ở Tân Sơn Nhất có khả năng mở rộng công suất thêm 75%. 
Chúng tôi dự phóng LN ròng của SCS tăng 5,3%/7,8% svck trong 2023-24. Công ty sẽ không còn 
hưởng mức thuế TNDN ưu đãi 10% kể từ năm 2023. 

4 

 

VJC 

 

132.000 Trung lập 

(1) Rủi ro từ chính sách zero-Covid của Trung Quốc đối với VJC là nhỏ bởi tỷ trọng khách Trung 
Quốc trên tổng khách quốc tế của VJC trước dịch khá nhỏ. Tuy nhiên, sự phục hồi của VJC sẽ 
gặp nhiều trở ngại bởi giá nhiên liệu tăng cao và chính sách tiền tệ thắt chặt trên toàn cầu.  

(2) Chúng tôi dự phóng LN ròng của VJC tăng 168,2%/35,4% svck trong 2023-24.  
 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  

 

Hình 309: Dự phóng kết quả kinh doanh 2022-2024 của các cổ phiếu 

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

Hình 310: So sánh doanh nghiệp cùng ngành 

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Dữ liệu Bloomberg ngày 22/11/2022 

  

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Doanh thu 14.838 23.509 27.777 736 1.628 1.921       50.385       88.341       96.778            979         1.144         1.267 

% svck 212,2% 58,4% 18,2% 377,8% 121,1% 18,0% 291,3% 75,3% 9,5% 16,7% 16,8% 10,7%

Biên LN gộp (%) 44,9% 60,9% 60,9% 45,8% 57,7% 59,0% 4,6% 7,4% 8,6% 80,9% 78,0% 79,5%

Biên EBITDA (%) 84,2% 74,7% 72,8% 10,4% 28,1% 30,9% 2,7% 5,5% 6,6% 77,5% 77,7% 77,8%

LN ròng         6.678         8.675         9.149              30            266            284         1.317         3.533         4.782            711            749            807 

% svck 1291,9% 29,9% 5,5% NA 778,2% 7,1% 651,5% 168,2% 35,3% 26,1% 5,4% 7,8%

EPS (đ/cp)         3.067         3.984         4.202            672         5.901         6.319         2.515         6.745         9.128         7.570         7.975         8.600 

BVPS (đ/cp)       20.391       24.176       28.168         8.961       13.861       15.180       34.046       40.432       49.367       17.544       21.611       25.710 

Tiền mặt ròng/cổ phiếu 

(đ/cp)
        6.659     (17.582)     (31.384)       (1.047)       (2.242)       (2.635)     (27.129)     (31.668)     (34.849)         8.053       15.715       22.893 

Nợ/VCSH 0,4 1,2 1,4 0,1 0,1 0,1 1,1 1,2 1,1 0,0 0,0 0,0

Tỷ suất cổ tức (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 5,3% 6,1%

ROAE (%) 16,3% 17,9% 16,1% 7,9% 53,6% 44,4% 7,6% 18,1% 20,3% 49,1% 40,7% 36,3%

ROAA (%) 9,2% 8,1% 6,6% 5,3% 29,0% 21,4% 2,3% 5,0% 5,7% 44,0% 36,8% 33,0%

ACV AST SCSVJC
Tỷ đồng

Mã công ty Giá CP
Giá mục 

tiêu

Khuyến 

nghị
Vốn hóa

Tăng trưởng 

EPS 3 năm

Nguyên tệ Nguyên tệ Tr USD 2022 2023 CAGR (%) 2022 2023 2022 2023 2022 2023

Cảng hàng không

Tổng CTY Cảng HK Việt Nam ACV VN 78.000      117.900 Khả quan 6.947,6 25,4 19,6 17,0 3,8 3,2 16,3 17,9 18,6 13,2

Airport of Thailand AOT TB 75            N/A KKN 29.445,7 95,8 38,3 NA 9,5 8,2 10,4 23,4 42,4 22,7

Shanghai International Air-A 600009 CH 52            N/A KKN 18.252,6 NA 75,9 NA 3,6 3,4 -7,5 4,0 NA 33,5

Beijing Capital Intl Airpo-H 694 HK 4              N/A KKN 2.595,1 NA NA NA 1,0 1,0 -12,5 -3,2 NA 26,3

Japan Airport Terminal Co 9706 JP 6.140        N/A KKN 4.049,2 NA 114,1 NA 3,8 3,7 -2,3 2,8 40,9 17,4

Shenzen Airport Co-A 000089 CH 7              N/A KKN 1.967,5 NA NA NA 1,3 1,3 -8,5 -0,8 NA 22,0

Malaysia Airports Holdings MAHB MK 6              N/A KKN 2.186,3 NA 26,2 NA 1,5 1,5 -3,2 5,3 11,9 7,5

Trung bình 60,6 54,8 3,5 3,2 -1,0 7,1 28,4 20,4

Trung vị 60,6 38,3 3,6 3,2 -3,2 4,0 29,8 22,0

Bán lẻ hàng không

Southern Airport Services JSC SAS VN 19.500      N/A KKN 104,8 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Cam Ranh International Airport CIA VN 9.700        N/A KKN 7,3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Danang Airport Services JSC MAS VN 36.100      N/A KKN 6,2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

CTCP Dich vụ HK Taseco AST VN 51.800      85.700 Khả quan 93,8 77,1 8,8 207,7 5,8 3,7 7,9 53,6 52,1 8,2

Trung bình 77,1 8,8 5,8 3,7 7,9 53,6 52,1 8,2

Trung vị 77,1 8,8 5,8 3,7 7,9 53,6 52,1 8,2

Hãng hàng không giá rẻ

CTCP Hàng không Vietjet VJC VN 98.100      132.000 Trung lập 2.139,0 39,0 14,5 90,6 2,9 2,4 7,6 18,1 34,5 17,3

AIRASIA GROUP BHD AAGB MK 1              N/A KKN 830,0 NA NA NA NA NA 33,6 5,3 NA NA

CEBU AIR INC CEB PM 37            N/A KKN 400,9 NA NA NA NA NA NA 88,0 40,9 6,1

ASIA AVIATION PCL AAV TB 3              N/A KKN 1.000,1 NA NA NA 2,8 2,9 -59,2 -3,5 NA 12,0

Trung bình 52,7 22,8 2,2 1,9 -4,5 16,1 45,8 10,1

Trung vị 39,0 14,5 2,9 2,7 7,6 11,7 37,7 12,0

Cảng hàng hóa hàng không

Atlas Air Worlwide Holdings AAWW US 101          N/A KKN 2.858,8 6,4 7,4 NA 0,9 0,8 14,3 12,9 4,7 5,0

Xiamen Interna-A 600897 CH 15            N/A KKN 634,0 28,1 13,2 -27,2 1,2 1,1 4,3 9,8 9,2 5,3

CTCP Dịch vụ HH Sài Gòn SCS VN 72.000      104.900 Khả quan 272,1 9,5 9,0 12,6 4,1 3,3 49,1 40,7 7,8 6,6

Trung bình 14,7 9,9 2,1 1,8 22,6 21,1 7,2 5,6

Trung vị 9,5 9,0 1,2 1,1 14,3 12,9 7,8 5,3

P/BV ROE (%) EV/EBITDA
Tên công ty

P/E 
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VẬN TẢI BIỂN & CẢNG BIỂN: CƠ HỘI TRONG KHÓ KHĂN 

 

Năm 2023 nhiều thách thức đối với ngành vận tải biển và cảng biển  

Chúng tôi cho rằng ngành cảng và vận tải biển toàn cầu sẽ gặp nhiều khó khăn 
trong năm 2023 do suy thoái kinh tế gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động 
thương mại cũng như sản lượng vận tải biển. Tuy nhiên, vẫn có một vài yếu tố 
bao gồm: (1) tình trạng thiếu container đã được cải thiện nhờ nguồn cung bổ 
sung trong năm 2022, (2) Trung Quốc đang mở cửa trở lại, thúc đẩy hoạt động 
thương mại và tiêu dùng toàn cầu, (3) chúng tôi dự báo giá dầu Brent trung bình 
sẽ duy trì ở mức khoảng 90 USD/thùng vào năm 2023, điều này sẽ giúp giảm 
chi phí nhiên liệu cho các doanh nghiệp vận tải biển và thúc đẩy thương mại 
toàn cầu. Trong bối cảnh tương đối phức tạp, chúng tôi cho rằng năm 2023 
ngành vận tải và cảng biển toàn cầu sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn.  

LN các doanh nghiệp vận tải giảm giai đoạn 2023-24 do cung vượt cầu 

Theo Alphaliner, số lượng đơn đóng tàu mới mới tiếp tục tăng, nâng sản lượng 
đặt hàng hiện tại đạt 27,9% tổng công suất thị trường – mức cao nhất kể từ năm 
2012. Tình trạng dư cung sẽ gây áp lực lên giá cước vận tải biển trong thời gian 
tới. KQKD của hãng tàu có độ trễ nhất định với biến động của giá cước vận tải 
biển do các hợp đồng thuê tàu định hạn thường được ký từ 6-12 tháng. Như 
vậy, tác động của việc giảm giá cước vận tải biển sẽ ảnh hưởng rõ rệt đến 
KQKD của các hãng vận tải biển Việt Nam trong giai đoạn 2023-24. 

Triển vọng tươi sáng hơn cho các công ty cảng biển giai đoạn 2023-24 

Ngành cảng biển Việt Nam sẽ tích cực hơn nhờ FDI vào Việt Nam trở lại mạnh 
mẽ và một số hiệp định thương mại có hiệu lực. Chúng tôi kỳ vọng sản lượng 
container của Việt Nam sẽ tăng trưởng kép 8,6% giai đoạn 2022-30, trong đó 
các cụm cảng Hải Phòng với tình trạng thừa cung giảm và cụm cảng Cái Mép – 
Thị Vải đang được nâng cấp & có nhiều cơ chế ưu đãi có tiềm năng nhất trong 
số các cụm cảng. Trong giai đoạn 2023-24, một số dự án mở rộng sẽ được triển 
khai và đi vào hoạt động như Nam Đình Vũ giai đoạn 2, Gemalink giai đoạn 2 
của GMD (6.070 tỷ đồng) và cảng nước sâu của PHP (6.946 tỷ đồng) sẽ mang 
lại tiềm năng tăng trưởng vượt bậc cho doanh nghệp sở hữu. 

Chúng tôi ưa thích GMD 

Chúng tôi ưu thích các doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng công suất trong khi 
vẫn duy trì được tăng trưởng LN trong những năm tới, do đó chúng tôi ưa thích 
GMD. Chúng tôi cũng đưa PHP, VSC và HAH vào danh sách theo dõi do các 
công ty này cũng có kế hoạch mở rộng và đang ở mức định giá hấp dẫn. 
 

Hình 311: P/E của các doanh nghiệp cảng và vận tải biển từ năm 2020 

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  

▪ Giá cước vận tải biển đang có xu hướng giảm, gây ảnh hưởng tiêu cực 

đến các doanh nghiệp vận tải biển trong giai đoạn 2023-24. 

▪ Triển vọng ngành cảng biển thế giới trung lập nhưng triển vọng Việt Nam 

có thể tốt hơn nhờ nền tảng vĩ mô được cải thiện. 

▪ Chúng tôi ưa thích GMD và theo dõi PHP, VSC và HAH.  

▪ Our stock picks are GMD and PHP. 

 

Báo cáo ngành 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên phân tích: 

 
Nguyễn Tiến Dũng 

dung.nguyentien5@vndirect.com.vn  
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Tổng quan ngành Vận tải & Cảng biển Việt Nam 9T22 

Tăng trưởng tổng giá trị xuất nhập khẩu Việt Nam 
giảm tốc 

Trong 10T22, tăng trưởng tổng giá trị xuất nhập khẩu 
của Việt Nam giảm xuống 12,2%/15,9% svck do (1) 
lượng đơn hàng xuất khẩu mới của các thị trường lớn 
duy trì xu hướng giảm do các lệnh trừng phạt đối với 
Nga đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất tại các thị 
trường này và (2) Lượng đơn hàng xuất khẩu của 
Trung Quốc cũng giảm sâu, PMI dưới mốc 50 do 
chính sách Zero-Covid. 

 

 

     Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH 

Tổng sản lượng container thông quan của Việt 
Nam 

Tổng sản lượng hàng hóa thông qua Việt Nam bắt đầu 
giảm tốc kể từ Q2 và Q3/22, khiến sản lượng hàng 
hóa và container thông qua 10T22 chỉ tăng lần lượt 
3,0% và 2,9% svck. Mặc dù sản lượng container trong 
T10/22 ghi nhận tăng trưởng (+2,9% svck) nhưng 
nguyên nhân là do mức nền thấp vào T10/21 thời 
điểm dịch bệnh bùng phát. Sản lượng container hàng 
tháng hiện tại đang giảm dần do nhu cầu hàng hoá 
trên thế giới suy yếu. 

 
 

 

 

     Nguồn: Vinamarine, VNDIRECT RESEARCH 

Chỉ số container toàn cầu đã giảm 67% so với mức 
đỉnh thiết lập hồi T9/21 

Trên thị trường quốc tế, sau một thời gian tăng trưởng 
chóng mặt, giá cước vận tải đường biển bất ngờ sụt 
giảm, trong đó chỉ số container toàn cầu – đại diện cho 
giá cước vận tải container đã lao dốc 67% so với mức 
đỉnh thiết lập vào T9/21. Đây là hệ quả của việc nhu 
cầu vận tải biển toàn cầu suy yếu trong khi thị trường 
lo ngại nguồn cung sẽ tăng trong thời gian tới.  
 

  

 

 

 

    Nguồn: Infogram, VNDIRECT RESEARCH 

Vận tải biển: lợi nhuận giảm sau khi đạt đỉnh vào năm 2022 

Năm 2022 vượt trội nhờ giá cước vận tải đường biển ở mức cao 

Mặc dù sản lượng hàng hóa vận chuyển quốc tế của Việt Nam đang có tốc độ 
tăng trưởng kép là 9,9% trong giai đoạn 2017-21, thấp hơn so với mức tăng 
trưởng 16,1% của sản lượng hàng hóa vận chuyển nội địa, vận chuyển quốc tế 
vẫn chiếm phần lớn trong tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển của Việt Nam 
với tỷ trọng 52,9% trong 10T22. Vận chuyển quốc tế cũng là mảng mang lại 
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doanh thu và LN cao nhất cho các hãng vận chuyển nhờ cự ly vận chuyển cao 
hơn nhiều so với vận chuyển nội địa. Nhờ được Chính phủ bảo hộ, thị phần sản 
lượng hàng hóa của các hãng nội địa trong mảng vận tải nội địa luôn ổn định ở 
mức 80% qua các năm. Tuy nhiên, ở mảng vận chuyển quốc tế, tỷ trọng hãng 
tàu nội địa giảm dần qua từng năm và chỉ chiếm khoảng 5% trong 10T22. Thị 
trường vận tải biển quốc tế Việt Nam được thống lĩnh bởi các hãng vận tải biển 
quốc tế nhờ quy mô đội tàu lớn với các tàu cỡ lớn giúp giảm thiểu chi phí vận 
chuyển và tăng khả năng cạnh tranh. 

Hình 312: Tỷ trọng sản lượng hàng hóa vận tải biển Việt Nam   Hình 313: Thị phần vận tải biển quốc tế Việt Nam 

 

 

 

   Nguồn: Vinamarine, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Vinamarine, VNDIRECT RESEARCH 

 

Trong 9T22, doanh thu của các doanh nghiệp vận tải biển niêm yết tăng 73,7% 
svck chủ yếu nhờ giá cước vận tải đường biển cao mà các công ty kí kết từ đầu 
năm 2022. Biên LN gộp cũng cải thiện 13,0 điểm phần trăm svck do quy mô gia 
tăng. Nhờ đó, LN ròng của các công ty vận tải biển niêm yết tăng 70,8% svck, 
trong đó HAH ghi nhận mức tăng trưởng LN ròng mạnh nhất 171,8% svck nhờ 
mở rộng đội tàu mạnh mẽ trong năm 2022.  

Hình 314: Doanh thu các hãng vận tải 9T22  Hình 315: Biên LN gộp các hãng vận tải 
trong 9T22 

 Hình 316: LN ròng các hãng vận tải trong 
9T22 

 

 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Triển vọng ngành vận tải biển yếu đi do cung vượt cầu 

Trên thị trường quốc tế, sau một thời gian tăng trưởng chóng mặt, giá cước vận 
tải đường biển bất ngờ sụt giảm, trong đó chỉ số container thế giới (đại diện cho 
giá cước vận tải container) đã giảm 67% so với mức đỉnh và chỉ số BDI (đại diện 
cho giá vận chuyển nguyên liệu thô) đã giảm 71% từ mức đỉnh. 
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Hình 317: Chỉ số container toàn cầu đã giảm 67% so với mức đỉnh 
thiết lập vào T9/21 

  Hình 318: Chỉ số BDI đã lao dốc 71% so với mức đỉnh thiết lập vào 
T9/21 

 

 

 
   Nguồn: Infogram, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Freightos, VNDIRECT RESEARCH 

 

Đây là kết quả của việc nhu cầu vận tải hàng hoá toàn cầu suy yếu trong khi thị 
trường lo ngại nguồn cung tăng lên trong thời gian tới. Theo Alphaliner, số lượng 
đơn đóng tàu mới mới tiếp tục tăng, đưa lượng đơn đặt hàng hiện tại đạt 27,9% 
tổng công suất thị trường – mức cao nhất kể từ năm 2012. Đội tàu toàn cầu có 
thể tăng 4,4%/8,2% svck trong giai đoạn 2022-23 do đơn hàng mới sẽ được 
giao, trong khi sản lượng hàng hóa thông qua toàn cầu có thể chỉ tăng 
0,9%/2,7% giai đoạn 2022-23 do suy thoái kinh tế toàn cầu. 

Hiện tượng dư cung sẽ gây áp lực lớn lên giá cước vận tải biển trong thời gian 
tới. KQKD của hãng tàu có độ trễ nhất định với biến động của giá cước vận tải 
biển do các hợp đồng thuê tàu định hạn thường được ký từ 6-12 tháng. Do đó, 
tác động của việc giảm giá cước vận tải biển sẽ sẽ bắt đầu phản ánh vào KQKD 
của các doanh nghiệp vận tải biển trong giai đoạn 2023-24 tới. Tuy nhiên, chúng 
tôi vẫn nhận thấy một số yếu tố tích cực có thể phần nào giảm bớt tác động tiêu 
cực từ việc giảm giá cước, bao gồm (1) Trung Quốc trên đà mở cửa trở lại, điều 
này sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại và tiêu dùng toàn cầu, (2) chúng tôi dự 
báo giá dầu Brent trung bình sẽ duy trì quanh mức 90 USD/thùng vào năm 2023, 
điều này sẽ giúp giảm chi phí nhiên liệu cho các công ty vận tải biển. 

Hình 319: Lượng đặt hàng mới hiện tại đã đạt 27,9% tổng dung 
lượng thị trường 

  Hình 320: Dự báo tăng trưởng đội tàu và sản lượng hàng hóa thông qua 
toàn cầu đến năm 2023 

 

 

 
   Nguồn: Alphaliner, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Alphaliner, VNDIRECT RESEARCH 

 

Rủi ro đầu tư gồm (1) giá cước vận tải đường biển giảm mạnh hơn dự kiến, 

(2) giá dầu cao hơn dự kiến, (3) Trung Quốc trì hoãn kế hoạch mở cửa. 
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Cảng biển: triển vọng tươi sáng hơn trong năm 2023-24 

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác cảng biển tăng trưởng 
khả quan trong bối cảnh nhu cầu thế giới suy yếu 

Trong 9T22, xét về sản lượng hàng hóa, cụm cảng TP.HCM vẫn là cụm cảng 
sầm uất nhất Việt Nam với thị phần 22,1%, tiếp theo là cụm cảng Cái Mép – Thị 
Vải (15,2%) và cụm cảng Hải Phòng (12,8%). ). Tổng sản lượng hàng hóa 9T22 
tăng 3,0% svck, trong đó sản lượng hàng hóa của cụm cảng Hồ Chí Minh và 
cụm cảng Cái Mép – Thị Vải giảm 6,4%/4,1% svck do luồng lạch bị bồi đắp trong 
khi sản lượng hàng hóa của cụm cảng Hải Phòng tăng 2,8% svck vì luồng lạch 
đã được nâng cấp. 

Hình 321: Thị phần trên tổng sản lượng hàng hóa trong 9T22   Hình 322: Tăng trưởng sản lượng của các cụm cảng chính trong 9T22 
(Đơn vị: nghìn tấn) 

 

 

 
Nguồn: Infogram, VNDIRECT RESEARCH  Nguồn: Freightos, VNDIRECT RESEARCH 

 

Xét về kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khai thác cảng biển đang niêm 
yết, trong 9T22, tổng doanh thu tăng 13,0% svck do (1) tăng trưởng sản lượng 
hàng hóa thông qua các cảng biển Việt Nam và (2) giá bán trung bình cải thiện 
nhờ giảm dư cung qua các cảng biển trên toàn quốc và đồng USD mạnh hơn. 
Biên LN gộp của các nhà khai thác cảng biển tăng 2,2% điểm % svck do doanh 
thu cao hơn bù đắp cho chi phí cố định. Nhờ đòn bẩy hoạt động cao của các 
công ty khai thác cảng biển, LN ròng 9T22 của các công ty cảng biển tăng 35,4% 
svck, trong đó GMD ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất 94,2% svck nhờ đóng 
góp của Gemalink giai đoạn 1. 

Hình 323: Doanh thu khai thác cảng 9T22   Hình 324: LN ròng của các doanh nghiệp khai thác cảng trong 9T22 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 
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Triển vọng tươi sáng hơn cho các doanh nghiệp cảng biển nhờ giá cước 
vận tải đường biển giảm và giải tỏa ùn tắc tại các cảng lớn 

Chúng tôi tin rằng các yếu tố tích cực bao gồm giá cước vận tải biển thấp hơn, 
giảm tắc nghẽn tại các cảng lớn và khả năng nới lỏng chính sách Zero Covid tại 
Trung Quốc có thể bù đắp cho nền kinh tế toàn cầu suy yếu trong năm 2023-24, 
mang lại triển vọng trung lập cho ngành cảng biển toàn cầu. 

Hình 325: Các yếu tố toàn cầu có thể ảnh hưởng đến ngành cảng biển toàn cầu trong năm 2023 

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Bức tranh ngành cảng biển Việt Nam có thể tươi sáng hơn trong thời gian tới. 
Bất chấp thắt chặt tiền tệ toàn cầu, FDI giải ngân vào Việt Nam vẫn tăng 15,2% 
svck trong 10T22 với phần lớn các dự án nhắm vào lĩnh vực công nghiệp và sản 
xuất (60%). Hiệp định RCEP, có hiệu lực vào đầu năm 2022, đã thúc đẩy một 
số ngành sản xuất của Việt Nam đạt mức tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 
2022, nhưng chậm lại trong nửa cuối năm do tiêu dùng toàn cầu giảm. Chúng 
tôi tin rằng các hiệp định thương mại này sẽ tác động tích cực đến hoạt động 
xuất nhập khẩu của Việt Nam trong những năm tới khi tiêu dùng toàn cầu phục 
hồi, từ đó mang lại lợi ích cho ngành cảng biển Việt Nam. Chúng tôi cũng kỳ 
vọng sản lượng container của Việt Nam sẽ tăng 2,5% svck trong năm 2022 lên 
24,9 triệu TEU sau mức tăng trưởng 2,9% svck trong 10T22, sau đó tăng trưởng 
với tốc độ CAGR 8,6% trong năm 2022-30 theo mục tiêu của Bộ Giao thông vận 
tải (GTVT) theo quy hoạch tổng thể cảng biển giai đoạn 2021-30. 

Hình 326: Vốn FDI đầu tư vào Việt Nam tăng 5,3% CAGR, giúp thúc 
đẩy sản lượng hàng hóa thông qua (đơn vị: tỷ USD) 

  Hình 327: Sản lượng container tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng 
với tốc độ CAGR là 8,0% trong giai đoạn 2022-30 (đơn vị: TEU) 

 

 

 
Nguồn: Infogram, VNDIRECT RESEARCH  Nguồn: Freightos, VNDIRECT RESEARCH 

 

Trong quy hoạch tổng thể cảng biển giai đoạn 2021-30, trong số các 
cụm cảng lớn của Việt Nam, cụm cảng Hải Phòng và cụm cảng Cái Mép 
– Thị Vải được xếp vào cụm cảng đặc biệt của Việt Nam và sẽ được 
tập trung phát triển nhiều nhất. Chúng tôi cũng tin rằng hai cụm cảng 
này sẽ có nhiều tiềm năng tăng trưởng hơn trong giai đoạn 2023-24 
như: 

• Tình trạng dư cung tại cụm cảng Hải Phòng đã giảm dần, trong đó tỷ lệ 
dư thừa công suất có thể giảm xuống 31,6%/28,3%/22,6% trong năm 
2022/23/24 do chỉ có 2 cảng đi vào hoạt động cho đến năm 2025 (GMD 

Yếu tố

Tác động lên DN 

cảng biển Nhận xét

Cước vận tải biển giảm

Cước vận tải biển bước vào giai đoạn suy giảm và có thể ảnh hưởng các công ty vận tải biển, tuy nhiên đây là yếu tố hỗ trợ 

cho ngành cảng biển do giá cước vận tải hấp dẫn sẽ hỗ trợ hoạt động giao thương toàn cầu.

Giải tỏa tình trạng tắc nghẽn

Tình trạng thiếu container - yếu tố chính gây ra tắc nghẽn cảng biển đã được giải quyết nhờ lượng container được bổ xung. 

Ngoài ra, với việc các cảng hoạt động 100% công suất sau dịch, lượng tàu xếp hàng chờ đã được giải quyết ở các khu vực 

cảng chính.

Gỡ bỏ chính sách zero-

Covid của Trung Quốc

Trung Quốc đã phát ra những tín hiệu sẽ giảm thiểu những quy định phòng chống Covid-19 gần đây. Chúng tôi tin rằng Trung 

Quốc đang trên con đường mở cửa lại nền kinh tế, điều này sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng và hoạt động giao thương 

toàn cầu, và đây là yếu tố hỗ trợ mạnh cho ngành cảng biển.

Nhu cầu tiêu dùng toàn 

cầu suy yếu

IMF dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu đạt 3,2% trong năm 2022 và có thể giảm xuống 2,7% trong năm 2023. Các nguyên 

nhân cản trở tăng trưởng kinh tế bao gồm việc tăng lãi suất của FED và chiến tranh Nga - Ukraine. Kinh tế toàn cầu lao dốc có 

thể ảnh hưởng tiêu cực đến giao thương toàn cầu và sản lượng hàng hóa thông quan.
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Nam Đình Vũ giai đoạn 2 và các cảng nước sâu của PHP) trong khi 
nhiều cảng thượng nguồn sẽ chuyển đổi công năng hoặc loại bỏ (cảng 
Hoàng Diệu của PHP). Tỷ lệ công suất dư thừa thấp có thể giúp tăng 
hiệu suất sử dụng của Cảng Quốc tế Hải Phòng và các cảng hạ nguồn 
tại đây, đồng thời cũng có thể làm giảm cạnh tranh và tăng giá bán trung 
bình trong những năm tới. Chúng tôi dự báo sản lượng container của 
cụm cảng Hải Phòng sẽ tăng 3,0%/6,0%/8,0% svck trong các năm 
2022/23/24. 

Hình 328: Áp lực cạnh tranh đang có xu hướng giảm 

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Vinamarine 

 

 

• Đến tháng 8/2022, Bộ GTVT phê duyệt dự án nâng cấp luồng Cái Mép 
– Thị Vải đoạn từ phao số 0 vào bên trong. Tổng mức đầu tư 1.414 tỷ 
đồng, vốn sẽ được bố trí theo tiến độ thực hiện dự án trong 4 năm. Các 
dự án này sẽ giúp cụm cảng Cái Mép – Thị Vải tiếp nhận các tàu trọng 
tải lớn hơn, giảm chi phí cho các hãng vận tải, từ đó thu hút các hãng 
tàu toàn cầu và giúp tăng sản lượng container thông qua các cảng tại 
đây. Ngoài ra, việc Bộ Chính trị đã thông qua Nghị quyết 24 sẽ là cú 
hích cho Cái Mép – Thị Vải khi đề cập đến việc triển khai các cơ chế, 
chính sách mới, nhất là đã định hướng hình thành khu thương mại tự 
do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép, biến Cụm cảng Cái Mép – Thị 
Vải trở thành cụm cảng trung chuyển quốc tế lớn ở châu Á. Trong giai 
đoạn 2022-24, đối mặt với những khó khăn từ suy thoái kinh tế toàn 
cầu, chúng tôi kỳ vọng sản lượng container Cái Mép – Thị Vải sẽ tăng 
5,0%/8,0%/12,5% svck trong giai đoạn 2022-24. 

Rủi ro đầu tư: Trung Quốc duy trì chính sách Zero Covid lâu hơn dự kiến. 

 

Tác động của việc tăng lãi suất và đồng USD tăng giá đối với các công ty 

Cảng & Vận tải biển 

Chúng tôi nhận thấy tác động của môi trường lãi suất cao đối với các công ty 
niêm yết cảng và vận tải biển như sau: 

• Các công ty có vị thế tiền mặt ròng và tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu thấp 
bao gồm VNA, PHP, VSC, MVN, SGP, VOS. Chúng tôi tin rằng các công 
ty này sẽ được hưởng lợi từ môi trường lãi suất tăng trong thời gian tới. 
Chúng tôi cho rằng PHP là doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất dựa trên 
tỷ lệ của thu nhập lãi thuần trên lợi nhuận trước thuế 9T22. 

• Ngược lại, HAH và GMD có thể bị ảnh hưởng từ môi trường lãi suất 
tăng do các công ty này có tỷ lệ đòn bẩy tài chính cao để đầu tư cho kế 
hoạch mở rộng công suất. 
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Hình 329: Hầu hết các công ty cảng và vận tải biển đều có lượng tiền 
mặt ròng dồi dào 

  Hình 330: Mức độ tác động của lãi suất tăng sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ của 
thu nhập lãi thuần vào KQKD 9T22 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Việc đồng USD tăng mạnh cũng có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch mở rộng 
công suất mới vay bằng USD trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các công ty vận 
tải biển như HAH và MVN hiện có mức độ rủi ro cao với các khoản nợ dựa trên 
USD và có thể gặp khó khăn trong môi trường USD mạnh. Tuy nhiên, do các 
hãng vận tải này có một phần doanh thu tính bằng USD nên phần nào có thể bù 
đắp được chi phí tài chính gia tăng do lỗ tỷ giá khi USD tăng giá trong thời gian 
tới. 

Hình 331: HAH và MVN có thể phải đối mặt với những “cơn gió ngược” từ việc đồng USD 
mạnh hơn 

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

GMD là cổ phiếu chúng tôi lựa chọn 

Chúng tôi ưu tiên các nhà khai thác cảng biển có kế hoạch mở rộng công suất 
trong khi vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong những năm tới, do đó chúng 
tôi chọn GMD. Chúng tôi cũng đưa PHP, VSC và HAH vào danh sách theo dõi 
do kế hoạch tăng vốn và định giá hấp dẫn. 

 

Hình 332: Dự báo thu nhập giai đoạn 2022-24 của các cổ phiếu được trong danh sách theo dõi 

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

 

Nợ vay bằng USD Tổng nợ vay Nợ vay USD/Tổng nợ vay

HAH 401                                                        1.177                                      34,1%

MVN 1.918                                                     4.218                                      45,5%

2022 2023 2024 2022 2023 2024

Doanh thu (tỷ đồng) 3.871            4.406            4.643            2.324            2.506            2.772            

% tăng trưởng 20,7% 13,8% 5,4% 1,7% 7,8% 10,6%

Biên LN gộp (%) 35,4% 35,5% 33,3% 37,2% 37,3% 39,6%

Biên EBITDA (%) 47,2% 47,9% 45,3% 48,3% 48,5% 48,8%

LN ròng (tỷ đồng) 1.008            1.237            1.267            569               627               673               

% tăng trưởng 64,6% 22,8% 2,5% 3,5% 10,1% 7,3%

EPS (VND/CP) 3.343            4.104            4.205            1.741            1.918            2.058            

Giá trị sổ sách (VND/CP) 24.247          28.351          32.056          14.396          15.913          16.971          

D/E 0,3                 0,2                 0,2                 0,2                 0,2                 0,5                 

Tỷ suất cổ tức (%) 2,9% 0,0% 1,2% 2,5% 2,5% 6,3%

ROAE (%) 14,8% 15,6% 13,9% 12,7% 12,7% 12,5%

ROAA (%) 8,6% 9,3% 8,7% 8,8% 8,6% 7,6%

GMD PHP
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Hình 333: Ý tưởng đầu tư 

STT Mã CK Giá mục tiêu 1 
năm (đồng/cp) 

Khuyến 
nghị 

Luận điểm đầu tư 

1 
 

GMD 

 

64.400 
KHẢ 

QUAN 

Chúng tôi lựa chọn GMD vì: 

 (1) Tiềm năng tăng trưởng LN của GMD trong ngắn hạn là Gemalink giai đoạn 1, cảng nước sâu 
hiện đại nhất Việt Nam với khả năng tiếp nhận 250.000 DWT tàu đầy tải, nằm trong cụm cảng Cái 
Mép – Thị Vải, có vị trí thuận lợi để hưởng lợi theo tăng trưởng toàn ngành. Chúng tôi dự báo 
Gemalink sẽ đóng góp 27,4%/33,7%/33,4% vào LNST 2022-24 của GMD. 

(2) GMD dự kiến tăng vốn thêm 2.009 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông đang lưu 
hành để tài trợ cho Nam Đình Vũ giai đoạn 2 (800 tỷ đồng) và Gemalink giai đoạn 2 (1000 tỷ đồng). 
Chúng tôi kỳ vọng vào triển vọng dài hạn tốt hơn cho GMD nhờ kế hoạch mở rộng công suất này 
để nắm bắt thị trường vận tải biển và cảng biển sôi động của Việt Nam. 

(3) Chúng tôi dự báo LNST của GMD sẽ tăng trưởng 22,8%/2,5% svck trong năm 2023-24. 

2 PHP NA NA 

Chúng tôi lựa chọn PHP cho tầm nhìn đầu tư dài hạn dựa trên: 

(1) Sở hữu vị thế hàng đầu tại Hải Phòng - cụm cảng lớn thứ hai Việt Nam, PHP có vị thế thuận 
lợi để tân dụng tuyến đường vận tải biển sôi động. 

(2) Các cảng hiện tại của PHP đang hoạt động gần với công suất thiết kế, từ đó công ty sẽ đầu tư 
cảng nước sâu mới tại Cảng Quốc tế Hải Phòng để nâng công suất thêm 52,4% lên 3.200.000 
TEU mỗi năm. Dự án đã bắt đầu xây dựng vào quý 3 năm 2022, dự án sẽ trở thành động lực tăng 
trưởng của PHP từ năm 2025. 

(3) Chúng tôi dự báo LN ròng của PHP tăng trưởng 10,1%/7,3% svck trong 2023-24. 

(4) PHP là công ty hưởng lợi nhiều nhất trong môi trường lãi suất tăng. 

(5) PHP chuyển sang niêm yết trên Upcom từ tháng 9/2022 do vướng ý kiến loại trừ trong báo cáo 
kiểm toán 3 năm liên tiếp (2019,2020,2021) vì phần vốn nhà nước (sử dụng vốn ODA) liên quan 
đến dự án đầu tư cầu cảng số 4&5 và bãi container tại cảng Chùa Vẽ vẫn chưa được quyết toán. 
Giá cổ phiếu của PHP đã giảm 46,6% kể từ mức đỉnh vào tháng 3 năm 2022 và chúng tôi tin rằng 
thông tin tiêu cực đã phản ánh vào giá cổ phiếu. PHP đang làm việc với chính phủ để quyết toán 
phần vốn nhà nước này, cùng với triển vọng tăng trưởng trong ngắn hạn và dài hạn, chúng tôi cho 
rằng đây là thời điểm khá hấp dẫn để tích lũy. 

3 VSC NA NA 

(1) VSC là công ty lớn trong cụm cảng Hải Phòng, sở hữu cảng Green và cảng Vip Green với tổng 
công suất 1,1 triệu TEU/năm. Công ty cũng sở hữu cảng cạn ICD Quảng Bình – Đình Vũ, một trong 
những ICD lớn nhất khu vực phía Bắc. Ngoài ra, VSC còn sở hữu 36% cổ phần của cảng VIMC 
Đình Vũ với công suất 520.000 TEUs/năm, đã đi vào hoạt động từ tháng 9/2022. 

(2) Sức khỏe tài chính vững mạnh khi không có đòn bẩy tài chính. 

(3) Kế hoạch M&A đầy tham vọng: VSC dự chi 600 tỷ đồng mua 49% cổ phần của Vinaship (VNA). 
Bên cạnh đó, VSC cũng dự kiến chi 2.000 tỷ đồng đến 3.000 tỷ đồng để mua lại một nhà khai thác 
cảng biển tại cụm cảng Hải Phòng. 

4 HAH NA NA 

(1) HAH sở hữu đội tàu gồm 11 chiếc với tổng công suất 15.885 TEU, hoạt động chủ yếu trên các 
tuyến nội địa.  

(2) LN đã đạt đỉnh vào năm 2022 và có thể giảm trong năm 2023-2024 do giá cước vận tải biển có 
xu hướng giảm, tuy nhiên, quy mô và lợi nhuận của HAH đã vượt xa mức trước đại dịch. 

(3) Định giá hiện tại tương đối hấp dẫn với P/B khoảng 0,95 lần. 
 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  
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Hình 334: So sánh với doanh nghiệp cùng ngành 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Dữ liệu BLOOMBERG ngày 22/11/2022 

 

 

Mã CP
Giá hiện 

tại

Giá mục 

tiêu

Khuyến 

nghị
Vốn hóa

Tăng trưởng 

EPS 3 năm

Nguyên tệ Nguyên tệ tr USD 2022 2023 CAGR (%) 2022 2023 2022 2023 2022 2023

Cảng biển

CTCP Cảng Hải Phòng PHP VN 16.200 NA KKN 213,2 8,7 8,1 7,8 1,1 1,0 13,5 13,1 5,1 4,8

CTCP Tập đoàn Container Việt Nam VSC VN 32.900 NA KKN 160,6 11,4 10,6 4,3 1,2 1,1 12,6 12,1 4,6 4,4

Adani Ports And Special Econ ADSEZ IN 882 NA KKN 23.333,3 26,4 21,6 6,8 4,1 3,5 16,4 17,8 18,3 15,2

Xiamen Interna-A 600897 CH 15 NA KKN 634,0 28,0 14,3 -27,2 1,2 1,1 2,9 9,5 15,2 5,7

Namyong Terminal NYT     TB 4 NA KKN 121,4 22,0 18,8 -12,7 1,4 1,3 6,9 6,9 6,9 6,5

CTCP Gemadept GMD VN 42.750 64.400 Khả quan 518,7 12,8 10,4 27,4 1,8 1,5 14,8 15,6 8,2 7,1

Trung bình 18,2 14,0 1,8 1,6 11,2 12,5 9,7 7,3

Trung vị 17,4 12,4 1,3 1,2 13,1 12,6 7,5 6,1

Vận tải biển

Ap Moller-Maersk A/S-B MAERSKB DC14.945 NA KKN 38.140,0 1,3 5,2 NA 0,6 0,6 53,3 8,0 0,9 2,6

Cosco Shipping Holdings Co-A 601919 CH 12 NA KKN 26.231,1 1,7 4,4 402,8 0,9 0,9 64,5 19,0 0,3 0,7

Evergreen Marine Corp Ltd 2603 TT 151 NA KKN 10.219,2 1,0 6,2 8.643,1 0,5 0,5 71,5 9,0 0,2 1,1

Hmm Co Ltd 011200 KS 20.550 NA KKN 7.420,4 1,1 4,7 NA 0,5 0,5 63,9 12,7 0,1 0,3

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An HAH VN 28.150 NA KKN 79,7 2,5 3,0 71,0 0,9 0,7 45,4 27,3 1,8 1,8

Trung bình 1,5 4,7 0,7 0,7 59,7 15,2 0,7 1,3

Trung vị 1,3 4,7 0,6 0,6 63,9 12,7 0,3 1,1

P/BV ROE (%) EV/EBITDA
Tên công ty

P/E 
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DẦU KHÍ: SỰ LỰA CHỌN VẪN CÒN HẤP DẪN TRONG THỊ 
TRƯỜNG NHIỄU ĐỘNG 
▪ Chúng tôi kỳ vọng giá dầu Brent sẽ duy trì ở mức cao, đạt mức trung bình 

90 USD/thùng trong năm 2023 do khủng hoảng Nga – Ukraine kéo dài. 

▪ Doanh nghiệp (DN) có sức khỏe tài chính vững mạnh, chiếm ưu thế trong 

lĩnh vực kinh doanh của mình và hưởng lời từ môi trường giá dầu cao sẽ 

là lựa chọn thích hợp trong bối cảnh thị trường đầy biến động hiện nay.  

▪ Cổ phiếu ưa thích của chúng tôi gồm GAS, PVS và PLX. 

Chúng tôi kỳ vọng giá dầu Brent trung bình đạt 90 USD/thùng trong 2023 

Mặc dù bất ổn kinh tế vĩ mô gia tăng do USD mạnh hơn, chính sách zero-Covid 
của Trung Quốc và khủng hoảng Nga – Ukraine có thể ảnh hưởng tiêu cực đến 
nhu cầu dầu thô, chúng tôi cho rằng giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong năm 
2023 nhờ: (1) Lệnh cấm vận của EU sẽ khiến sản lượng dầu thô của Nga giảm 
trong năm 2023, và (2) OPEC+ phát đi tín hiệu rằng nhóm sẽ luôn sẵn sàng can 
thiệp để hỗ trợ giá dầu. Do đó, chúng tôi kỳ vọng giá dầu Brent sẽ đạt mức trung 
bình ~90 USD/thùng trong năm 2023. 

Cơ hội tăng trưởng cho các nhà cung cấp dịch vụ Dầu khí trong năm tới 
Do giá dầu dự kiến sẽ tiếp tục ở mức cao, chúng tôi cho rằng nhu cầu đối với 
các dịch vụ Dầu khí sẽ tăng dần trong những năm tới. Bên cạnh đó, Luật Dầu 
khí sửa đổi hứa hẹn sẽ giúp thu hút đầu tư vào phân khúc thượng nguồn tại 
Việt Nam. Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng một số dự án Thăm dò & Khai thác 
(E&P) như Lô B, Nam Du – U Minh và Kình Ngư Trắng sẽ có khả năng khởi 
động trong vòng hai năm tới, trước hết sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm hơn 
cho các nhà cung cấp dịch vụ Dầu khí (EPC, khoan) trong những năm tới. 

Tiềm năng phục hồi đối với lĩnh vực phân phối xăng dầu trong năm 2023 
2022 là một năm khó khăn đối với các nhà phân phối xăng dầu do sự bất ổn 
của thị trường (TT) đến từ sự cố tại lọc dầu Nghi Sơn trong 6T22 và các chi phí 
liên quan tăng cao trên toàn cầu. Trong năm 2023, chúng tôi tin tưởng vào tiềm 
năng phục hồi của các nhà phân phối lớn nhờ: (1) nguồn cung trong nước ổn 
định trở lại, (2) điều chỉnh chi phí định mức tính giá xăng dầu và (3) nhu cầu tiêu 
thụ xăng dầu ngày càng tăng tại Việt Nam.  

Tài chính vững mạnh sẽ là bệ đỡ trong thị trường nhiều biến động 
Trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô gia tăng, DN có tình hình tài chính vững 
mạnh và rủi ro tối thiểu trước việc đồng USD mạnh hơn sẽ không chỉ dễ dàng 
vượt qua khó khăn mà còn có thể hưởng lợi từ môi trường lãi suất cao. Chúng 
tôi nhận thấy một số DN Dầu khí (GAS, PVS) đã tích lũy được một lượng tiền 
mặt ròng rất lớn trong nhiều năm qua nhờ mô hình kinh doanh vững mạnh, giúp 
củng cố vị thế của DN trong thị trường nhiễu động hiện nay. 

Cổ phiếu ưa thích: Chúng tôi ưa thích GAS, PVS và PLX  
Trong bối cảnh TT đầy biến động hiện nay, chúng tôi ưu tiên những DN có sức 
khỏe tài chính vững mạnh, chiếm ưu thế trong lĩnh vực kinh doanh của họ và 
có thể hưởng lợi từ môi trường giá dầu cao như GAS và PVS. Ngoài ra, chúng 
tôi cũng tin rằng DN phân phối xăng dầu lớn như PLX sẽ phục hồi mạnh mẽ 
trong năm 2023. Rủi ro giảm giá bao gồm: (1) giá dầu thấp hơn dự kiến và (2) 
các dự án lớn tiếp tục bị trì hoãn. 

 
 

Hình 335: Diễn biến giá dầu từ năm 2014 đến nay  

 
   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH  
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Chúng tôi kỳ vọng giá dầu Brent đạt mức trung bình 90 USD/thùng (-10% 

svck) trong năm 2023 

Hình 336: Diễn biến giá dầu Brent năm 2022 (tính đến 22/11/2022). Giá dầu Brent duy trì ở 
mức cao sau khủng hoảng Nga – Ukraine (Đơn vị: USD/thùng) 

 
   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 337: Dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2023 của một số tổ chức lớn trên thế giới 
(Đơn vị USD/thùng) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG 

 

Trong bối cảnh thị trường dầu thô toàn cầu thắt chặt, căng thẳng giữa Nga và 
Ukraine càng làm trầm trọng thêm tình trạng đó, đẩy giá dầu Brent chạm mức 
cao kỷ lục kể từ năm 2008 là 139,13 USD/thùng vào tháng 3. Sau đó, giá dầu 
Brent hạ nhiệt dần về cuối năm 2022 nhưng vẫn ở mức cao nhất trong 8 năm 
qua (trên 90 USD/thùng). Chúng tôi kỳ vọng giá dầu Brent sẽ duy trì quanh mức 
này trong thời gian còn lại của năm nay, tương ứng với mức giá trung bình năm 
2022 là 100 USD/thùng. 

Hình 338: EIA dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu năm 2023 tăng 1,5% 
svck (so với mức tăng 2,2% svck trong năm 2022) (triệu thùng/ngày) 

 Hình 339: Lệnh cấm vận của EU sẽ khiến sản lượng dầu thô của 
Nga giảm hơn 1,5 triệu thùng/ngày trong năm 2023 

 

 

 
   Nguồn: EIA, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: EIA, VNDIRECT RESEARCH 
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Đối với năm 2023, nhu cầu dầu thô toàn cầu có thể sẽ giảm tốc do những trở 
ngại đến từ đồng USD mạnh hơn, chính sách zero-Covid của Trung Quốc và 
cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine. Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) 
dự báo nhu cầu toàn cầu sẽ tăng 1,5% svck, đạt mức trung bình 101,04 triệu 
thùng/ngày cho cả năm 2023 (so với mức tăng 2,2% svck trong năm 2022). Tuy 
nhiên, chúng tôi nhận thấy ít có khả năng TT rơi vào tình trạng dư cung do 
những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ chậm lại có thể được xoa dịu bởi những động 
thái từ phía nguồn cung (đặc biệt là từ OPEC+), hỗ trợ giá dầu duy trì ở mức 
cao trong năm tới. Về cơ bản, chúng tôi kỳ vọng giá dầu Brent trung bình sẽ đạt 
khoảng 90 USD/thùng vào năm 2023. 

Hình 340: Các sự kiện toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến giá dầu trong năm 2023. Chúng tôi cho rằng những trở ngại từ phía nguồn cung (do khủng 
hoảng Nga – Ukraine và sự can thiệp của OPEC+) sẽ giúp giá dầu duy trì ở mức cao trong năm tới 

 
Ghi chú:         Tích cực;         Tiêu cực    

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Thượng nguồn: Trong khi tiếp tục chờ đợi sự khởi động của các dự án 

khí lớn, chúng tôi nhận thấy tiềm năng đến từ một số dự án quy mô nhỏ  

Luật Dầu khí sửa đổi tạo hành lang pháp lý mới giúp thu hút đầu tư vào 
lĩnh vực thượng nguồn 

Luật Dầu khí sửa đổi được thông qua vào tháng 11 sẽ là khung pháp lý tổng 
quát cho ngành Dầu khí, giảm bớt sự chồng chéo giữa các luật trong hoạt động 
Dầu khí. Chúng tôi thấy một số điểm nổi bật trong phiên bản sửa đổi lần này 
như sau: 

Hình 341: Một vài điểm chính trong luật Dầu khí sửa đổi 

 
   Nguồn: LUẬT DẦU KHÍ SỬA ĐỔI, VNDIRECT RESEARCH 

 

Sự kiện
Tác động lên 

giá dầu
Nhận định

Chính sách zero-Covid của Trung Quốc ---

Trung Quốc hiện là nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai, chiếm ~15% tổng nhu cầu của thế 

giới. Bất kỳ lệnh phong tỏa mới nào của Trung Quốc sẽ đe dọa hy vọng mở cửa dần nền 

kinh tế và sự phục hồi nhu cầu năng lượng

FED tăng lãi suất --

Chính sách thắt chặt tiền tệ có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái, làm giảm nhu 

cầu tiêu thụ dầu thô. Bên cạnh đó, USD mạnh lên cũng tác động tiêu cực đến giá cả hàng 

hóa, bao gồm giá dầu

Thỏa thuận hạt nhân Iran / Giảm nhe 

cấm vận đối với Venezuela
---

Thỏa thuận hạt nhân Iran có thể là giải pháp khả thi nhất để hạ nhiệt giá dầu trong ngắn hạn 

vì nó có thể kéo theo việc nhà xuất khẩu Iran quay trở lại TT với công suất bổ sung lên tới 1 

triệu thùng/ngày

Sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ 

tăng
-

EIA dự báo sản lượng khai thác dầu khí của Mỹ sẽ đạt mức kỷ lục vào tháng 11, nhưng có 

những dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể hạn chế sự tăng trưởng trong tương lai

Khủng hoảng Nga - Ukraine kéo dài +++
Lệnh cấm vận của EU đối với Nga có hiệu lực vào cuối năm nay sẽ khiến sản lượng dầu thô 

của Nga giảm hơn 1,5 triệu thùng/ngày trong năm 2023 (Nguồn: EIA)

Sự can thiệp của OPEC+ vào sự vận 

động của thị trường 
+++

Việc OPEC+ thông báo cắt giảm sản lượng lớn 2 triệu thùng/ngày trong tháng 10 cho thấy 

tổ chức này sẽ theo dõi sát sao biến động của thị trường và luôn sẵn sàng can thiệp để hỗ 

trợ giá dầu

Nhu cầu

Nguồn cung

Nội dung Điểm mới

1 Về chính sách ưu đãi đầu tư

Bổ sung phân loại và chính sách đối với các lô dầu khí được ưu đãi 

đầu tư (so với chính sách hiện hành đối với tất cả các dự án: thuế thu 

nhập doanh nghiệp 32-50%, thuế xuất khẩu dầu thô 10%, tỷ lệ thu hồi 

chi phí: 50-70% sản lượng khai thác hàng năm)

•  Tiêu chí phân loại: theo vị trí địa lý, điều kiện khai thác… 

•  Đối với dự án ưu đãi đầu tư: các tỷ lệ trên lần lượt là 32%, 10% và 

70%

•  Đối với dự án ưu đãi đặc biệt: các tỷ lệ trên lần lượt là 25%, 5% và 

80% 

2 Về hợp đồng Dầu khí
•  Tăng thời hạn hợp đồng từ 25 năm lên 30 năm (và 35 năm đối với 

các lô dầu khí thuộc diện ưu đãi đầu tư)

3
Quy định đối với doanh 

nghiệp nhà nước

•  Bổ sung, làm rõ quy định đối với doanh nghiệp nhà nước (PVN) và 

công ty con 100% vốn của PVN (PVPEP)

file:///C:/Users/Andre/Downloads/www.vndirect.com.vn


 
 

 

 

 

VNDIRECT RESEARCH 

www.vndirect.com.vn  148 

Mặc dù cần có thêm các điều khoản và hướng dẫn chi tiết hơn, chúng tôi cho 
rằng việc thông qua luật Dầu khí sửa đổi là rất quan trọng, giúp tạo hành lang 
pháp lý thông suốt cho các nhà đầu tư và tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu 
tư trong lĩnh vực Dầu khí. 

 

Trong khi tiếp tục chờ đợi sự khởi động của các dự án dầu khí lớn, chúng 
tôi nhận thấy tiềm năng đến từ một số dự án quy mô nhỏ 

Mặc dù có điều kiện thuận lợi nhờ giá dầu tăng mạnh trong năm 2022, chúng 
tôi nhận thấy có rất ít tiến triển đáng kể tại các dự án mỏ khí lớn do sự chậm trễ 
trong các giai đoạn khác nhau liên quan đến việc thu xếp vốn và hoàn tất các 
đàm phán thương mại. Đối với dự án Lô B – Ô Môn được chờ đợi lâu nay, nhà 
máy điện Ô Môn III vẫn đang chờ phê duyệt kế hoạch sử dụng vốn ODA. Do 
khung giá khí từ Lô B đã được phê duyệt từ năm 2016, việc trì hoãn kéo dài đã 
ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả của kế hoạch ban đầu đối với các nhà máy 
hạ nguồn do lạm phát và đồng USD tăng giá. Do đó, cần có thời gian để sửa đổi 
kế hoạch và đệ trình Chính phủ. Đáng chú ý, theo một số nguồn tin trong ngành, 
dự án này có thể phải đối mặt với một sự gián đoạn khác khi nhà điều hành dự 
kiến sẽ cho đấu thầu lại gói thấu EPC giàn xử lý trung tâm (CPP) ngoài khơi. 
Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sự gián đoạn này có thể mở ra cơ hội cho các 
nhà thầu EPC trong nước như PVS tham gia sâu hơn vào dự án Lô B. Nhìn 
chung, chúng tôi kỳ vọng dự án Lô B – Ô Môn sẽ có quyết định đầu tư cuối cùng 
(FID) trong năm 2023. 

Hình 342: Với vòng đời dự án kéo dài 20 năm, chúng tôi tin rằng dự án Lô B – Ô Môn sẽ là động lực tăng trưởng lớn cho nhiều DN niêm yết 
trong chuỗi giá trị ngành dầu khí tại Việt Nam trong thời gian tới 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

  

Vốn đầu 

tư (tr USD)

Chủ đầu tư Phạm vi công việc Hoạt động DN hưởng lợi Tác động

EPCI
• PVS

• PVX, PXS

Tàu FSO PVS

Khoan/Dịch vụ 

giếng khoan
PVD

Dung dịch khoan PVC

Phân phối khí GAS

Bọc ống PVB

EPCI
• PVS, POS

• PVX, PXT  

EPC -

Sản xuất điện -

Hạ nguồn: 

Nhà máy 

nhiệt điện 

khí

NA
•	 Marubeni

•	 EVN

3 nhà máy nhiệt điện khí mới tại Trung tâm Điện lực Ô Môn (Ô 

Môn II, III và IV)

Thượng 

nguồn: Dự 

án phát triển 

mỏ khí Lô B

6.700        

•	 PVN (42,9%)

•	 PVEP (26,8%)

•	 MOECO (22,6%)

•	 PTTEP (7,7%)

Dự án bao gồm một giàn xử lý trung tâm (CPP), 46 giàn đầu 

giếng (WHP), một giàn nhà ở, một tàu chứa condensate (FSO) và 

750 giếng khai thác

Trung 

nguồn: 

Đường ống 

dẫn khí Lô B 

- Ô Môn

1.300        

•	 PVGAS (51%)

•	 PVN (28,7%)

•	 MOECO & 

PTTEP (20,3%)

Dự án đường ống có tổng chiều dài 431km với công suất thiết kế 

20,3 triệu m3/ngày, bao gồm:

• 	Đường ống biển dài 295km, đường kính 28in.                          

•	 Đường ống nhánh 37km kết nối với tuyến ống PM3 - Cà Mau. 

•	 Đường ống trên bờ dài 102 km (đường kính 30in) cung cấp khí 

đến các nhà máy điện khí tại Ô Môn.

•	 Trạm tiếp bờ, các trạm van ngắt và trung tâm phân phối khí dọc 

theo tuyến đường ống.
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Hình 343: Các dự án khai thác khí tiềm năng đang trong quá trình triển khai 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Trái ngược với các dự án mỏ khí lớn kể trên, các dự án khác liên quan đến phát 
triển các mỏ hiện hữu như dự án mở rộng mỏ dầu Bạch Hổ, dự án khai thác mỏ 
dầu Kình Ngư Trắng (Lô 09-2/09) đã được phê duyệt trong vài tháng qua. Các 
dự án này sẽ bù đắp một phần cho sự cạn kiệt sản lượng của các mỏ lâu năm. 
Nhờ mặt bằng giá dầu cao và có thể kết nối với hệ thống cơ sở hạ tầng ngoài 
khơi sẵn có, chúng tôi tin rằng các dự án này sẽ sớm được triển khai, cung cấp 
cơ hội việc làm cho các nhà cung cấp dịch vụ Dầu khí trong nước, trước hết là 
cho các nhà cung cấp dịch vụ khoan và nhà thầu EPC. 

Hình 344: Sản lượng khai thác dầu thô và khí thiên nhiên tại Việt Nam 

 
   Nguồn: PVN, VNDIRECT RESEARCH 

 

 

Dự án Chủ sở hữu
Thời điểm 

triển khai

Thời điểm 

hoạt động

Vốn đầu 

tư (tr. 

USD)

Trữ lượng ước tính Tình trạng

Sư Tử Trắng 

giai đoạn 2B

PVEP (50%), 

Perenco Cuu Long 

(23,25%), KNOC 

(14,25%), SK (9%), 

Geopetrol VN (3,5%)

2023 2025         2.000 

Trữ lượng 2P: 317 

tỷ bộ khối (bcf) khí 

và 435 triệu thùng 

condensate

Giai đoạn 2B liên quan đến việc xây dựng cơ sở khí trung 

tâm (CGF) với 16 giếng, kết nối với giàn ST-PIP, với công 

suất dự kiến 52 bcf/năm. Dòng khí đầu tiên dự kiến từ 

năm 2025

Nam Du - U Minh Jadestone (100%) 2023 2025  NA 
Trữ lượng 2C: 171 

bcf khí (+31 bcf khí)

Jadestone vẫn cam kết thương mại hóa các nguồn khí 

đốt ngoài khơi Việt Nam và tiếp tục hợp tác với Chính 

phủ về việc chấp thuận dự án phát triển mỏ khí Nam Du - 

U Minh. Dự kiến dòng khí đầu tiên vào năm 2025

Lạc Đà Vàng

Murphy Oil (40%), 

PVEP (35%), SK 

Innovation (25%)

NA 2026           700 
Trữ lượng thu hồi 

được: 63tr thùng

Kế hoạch phát triển đại cương (ODP) được chấp thuận 

trong tháng 09/2019. Nhà điều hành Murphy cũng đang 

triển khai việc thăm dò tại các mỏ kế cận (Lạc Đà Trắng, 

Lạc Đà Nâu...) và Lô 15- 2/17

Lô B - Ô Môn

PVN (42,38%), 

MOECO (25,62%), 

PVEP (23,5%), 

PTTEP (8,5%)

2023 2026         6.700 
3,7 nghìn tỷ bộ khối 

(tcf) khí

Hợp đồng FEED đã hoàn thành. Chúng tôi kỳ vọng Ô 

Môn III sẽ sớm được phê duyệt phương án sử dụng vốn 

ODA, tạo tiền đề cho chuỗi dự án Lô B khởi động vào 

năm 2023. Dòng khí đầu tiên dự kiến vào năm 2026

Cá Voi Xanh Exxonmobil (64%) NA 2028-29       10.000 5,3 tcf khí

Hợp đồng FEED được hoàn thành vào tháng 4/2020. Vào 

tháng 7/2020, PVN và EVN cho biết họ đang làm việc với 

ExxonMobil để hoàn tất các thỏa thuận bán khí và sản 

xuất điện. Dòng khí đầu tiên dự kiến không sớm hơn 

năm 2028

Kèn Bàu
ENI (50%), ESSAR 

(50%)
NA NA  NA 

7-9 tcf of khí thô và 

400-500 triệu thùng 

condensate

Mỏ này đang trong quá trình thăm dò. Hai giếng thăm dò 

đầu tiên được khoan vào tháng 7/2019 và tháng 7/2020 

đã xác nhận lượng tích tụ hydrocacbon đáng kể, ước 

tính từ 7-9 tcf khí và 400-500 triệu thùng condensate

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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TT khoan tại Đông Nam Á (ĐNÁ) đang trên đà phục hồi, là tín hiệu tốt cho 
các công ty cung cấp dịch vụ khoan trong năm 2023 

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính đầu tư vào lĩnh vực thượng nguồn 
toàn cầu sẽ tăng trưởng 9% svck trong năm 2022, nhưng vẫn thấp hơn nhiều 
so với trước Covid. Bất chấp lợi nhuận khổng lồ trong năm 2022, các nhà sản 
xuất Dầu khí lớn vẫn chi tiêu khá khiêm tốn vào hoạt động thượng nguồn do họ 
đang ưu tiên hơn vào việc trả nợ. IEA cũng dự báo rằng trung bình khoảng 470 
tỷ USD đầu tư thượng nguồn sẽ được chi mỗi năm cho đến năm 2030 để đảm 
bảo cân bằng cung và cầu trên TT dầu thô, cao hơn 50% so với khoản đầu tư 
trong những năm gần đây (dựa trên Kịch bản chính sách). Đây sẽ là bệ đỡ để 
thị trường khoan tiếp tục tăng tốc trong thời gian tới. 

Hình 345: Đầu tư vào lĩnh vực thượng nguồn Dầu khí trên toàn cầu  Hình 346: Hiệu suất sử dụng và giá thuê ngày trung bình giàn tự nâng 
tại ĐNÁ đang trên đà tăng 

 

 

 
   Nguồn: IEA     Nguồn: IHS MARKIT 

 

Đối với TT khoan tại ĐNÁ, IHS Markit ước tính nhu cầu giàn tự nâng (JU) trung 
bình ở ĐNÁ sẽ ở mức 35,1 giàn vào năm 2023, tăng nhẹ so với mức 33,4 giàn 
trong năm 2022. Hai động lực chính đến từ TT Indonesia và Malaysia với nhu 
cầu năm 2023 dự báo đạt lần lượt là 10,3 giàn và 8,5 giàn. Nguồn cung các giàn 
khoan tự nâng ở ĐNÁ nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị thắt chắt khi nhiều giàn 
khoan đang được chuẩn bị để di chuyển đến khu vực Trung Đông. Điều này sẽ 
mang lại nhiều cơ hội việc làm hơn cho các đơn vị cung cấp dịch vụ khoan như 
PVD. 

 

Trung nguồn: nhóm vận tải dầu khí hưởng lợi theo đà tăng giá cước 

Phân phối LNG: Những trở ngại toàn cầu sẽ làm chậm quá trình chuyển 
dịch sang điện khí LNG  

Theo Dự thảo Quy hoạch phát triển điện 8 (QHĐ8), điện khí LNG sẽ là một trong 
những nguồn năng lượng quan trọng nhất nhờ khả năng sản xuất điện ổn định 
và có thể dễ dàng nâng công suất thông qua nhập khẩu với các dự án nhà máy 
điện đang (và sắp) được triển khai như Nhơn Trạch 3&4, Sơn Mỹ hay Bạc Liêu. 
Tuy nhiên, do giá LNG tăng vọt trên toàn cầu do cuộc khủng hoảng Nga – 
Ukraine kéo dài, chúng tôi cho rằng xu hướng chuyển dịch sang điện khí LNG 
sẽ bị trì hoãn trong ngắn hạn, do giá thành cao sẽ ảnh hưởng đến khả năng 
cạnh tranh của LNG cũng như tiến độ của các nhà máy điện liên quan. Trong 
số các dự án được đề cập, kho cảng LNG Thị Vải được dự kiến sẽ hoàn thành 
xây dựng vào cuối năm nay và đưa vận hành thương mại trong năm 2023, đánh 
dấu dự án LNG đầu tiên đi vào hoạt động tại Việt Nam. 

  

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Hình 347: Công suất điện khí của Việt Nam sẽ tăng trưởng kép 10,5% 
lên 79.330MW vào năm 2045 (Đơn vị: MW) 

 Hình 348: Nhưng giá LNG tăng cao trên toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến 
tiến độ các dự án LNG tại Việt Nam (Đơn vị: USD/triệu btu) 

 

 

 
   Nguồn: Dự thảo QHĐ8, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 

Vận tải dầu khí: Hưởng lợi theo đà tăng giá cước 

Chúng tôi nhận thấy động lực tăng giá tiềm năng đối với giá cước vận tải tàu 
chở dầu toàn cầu khi cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine đang định hình lại dòng 
chảy thương mại dầu thô toàn cầu. Nhu cầu đối với tàu chở dầu thô và nhiên 
liệu tăng lên kể từ khi EU áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga, và chúng tôi 
kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì trong những tháng tới khi lệnh cấm vận 
của EU có hiệu lực vào cuối năm nay. Đáng chú ý, với việc là một nguồn nhiên 
liệu có thể thay thế cho khí trong sản xuất điện, chúng tôi cho rằng nhu cầu 
diesel tại châu Âu sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới, làm gia tăng nhu cầu 
đối với tàu chở nhiên liệu. Hơn nữa, việc chuyển hướng dòng chảy năng lượng 
từ Nga đã làm thay đổi các tuyến đường vận chuyển, khiến quãng đường dài 
hơn và gây áp lực lên TT vận tải tàu chở dầu toàn cầu.  

Hình 349: Giá cước vận tải tàu chở dầu đang tăng lên do sự tái định 
hình lại dòng chảy năng lượng toàn cầu (Đơn vị: USD/ngày) 

 Hình 350: Giá trung bình tàu chở dầu 10 năm tuổi đã tăng đáng kể 
trong năm nay (Đơn vị: triệu USD) 

 

 

 
   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 
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Hình 351: Cán cân cung - cầu trên thị trường vận tải dầu thô (Đơn vị: 
% tăng trưởng) 

 Hình 352: Cán cân cung - cầu trên thị trường vận tải xăng dầu thành 
phẩm (Đơn vị: % tăng trưởng). Chúng tôi thấy tăng trưởng đội tàu 
chở nhiên liệu tương đối thấp so với nhu cầu ngày càng tăng 

 

 

 
   Nguồn: CLARKSONS RESEARCH     Nguồn: CLARKSONS RESEARCH 

 

Đối với TT nội địa, chúng tôi nhận thấy nhu cầu vận tải Dầu khí sẽ tăng dần 
trong vài năm tới nhờ việc BSR và NSR hoạt động hết công suất (ngoại trừ BSR 
vào năm 2023 do đợt bảo dưỡng định kỳ) và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ngày 
càng tăng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, giá thuê tàu đã phục hồi về mức trước 
Covid kể từ năm 2022, là tín hiệu tốt cho các đơn vị vận tải Dầu khí. Do đó, 
chúng tôi cho rằng TT nội địa vẫn sẽ là bệ đỡ vững chắc cho các DN vận tải 
Dầu khí của Việt Nam với sự đóng góp ổn định vào KQKD của các công ty (nhờ 
cơ chế giá cước thuê tàu hiện tại đảm bảo một mức biên lợi nhuận gộp ổn định 
cho DN vận tải). 

Theo đà tăng giá cước tàu chở dầu trên toàn cầu, chúng tôi cho rằng DN vận 
tải tham gia nhiều vào thị trường quốc tế và nắm vị trí dẫn đầu tại thị trường nội 
địa như PVT sẽ là DN được hưởng lợi chính. 

 

Hạ nguồn: Tiềm năng phục hồi mạnh mẽ của lĩnh vực phân phối xăng dầu 

trrong năm 2023 

Phân phối xăng dầu: Hướng đến một năm tích cực hơn ở phía trước 

Năm 2022 là một năm đầy thách thức đối với các DN phân phối xăng dầu do thị 
trường trong nước có nhiều bất ổn. Nhà máy lọc dầu (NMLD) Nghi Sơn hoạt 
động dưới công suất trong nửa đầu năm và việc chậm điều chỉnh các chi phí 
cấu thành giá cơ sở xăng dầu đã khiến các nhà phân phối gặp rất  nhiều khó 
khăn, khiến nguồn cung trong nước bị thiếu hụt. Do đó, các DN phân phối lớn 
như PLX, OIL phải tăng nguồn hàng nhập khẩu để đảm bảo xăng dầu cho thị 
trường nội địa trong bối cảnh thị trường xăng dầu thế giới diễn biến không thuận 
lợi và chi phí vận chuyển tăng cao, ảnh hưởng tiêu cực đến KQKD của công ty. 
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Hình 353: Tỷ trọng nguồn cung xăng dầu của Việt Nam. Tỷ trọng nhập 
khẩu tăng trong năm 2022 do Nghi Sơn vận hành dưới công suất 
trong 6T22 

 Hình 354: Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại Việt Nam dự kiến tăng 5,5% 
mỗi năm trong giai đoạn 2022-30 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY     Nguồn: BỘ CÔNG THƯƠNG, VNDIRECT RESEARCH 

 

Sang năm 2023, chúng tôi tin tưởng vào tiềm năng phục hồi mạnh của các DN 
phân phối lớn (từ mức nền thấp của năm 2022) nhờ một số lý do sau:  

• Giá dầu thế giới dự kiến sẽ có diễn biến ổn định hơn so với năm 2022, 
giúp giảm thiểu rủi ro đánh giá lại hàng tồn kho. 

• Vừa qua, Chính phủ đã ban hành cơ chế để PVN xử lý vấn đề tài chính 
đối với Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSR). Đây sẽ là tiền đề để NSR hoạt 
động ổn định trong những năm tới, giúp tăng tỷ trọng nguồn cung nội 
địa và giảm áp lực chi phí nhập khẩu cho các DN phân phối.   

• Các chi phí định mức cấu thành giá cơ sở xăng dầu đã được cơ quan 
có thẩm quyền điều chỉnh tăng trong tháng 10 và 11. Chúng tôi cho rằng 
sự điều chỉnh này sẽ phản ánh sát hơn diễn biến thị trường, giảm bớt 
áp lực cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu.  

• Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam được dự báo sẽ đạt tốc độ 
tăng trưởng kép là 5,5% trong giai đoạn 2022-30, là cơ sở để các DN 
phân phối tăng trưởng trong những năm tới. Chúng tôi cũng cho rằng 
các DN phân phối lớn như PLX, OIL có thể có thêm được thị phần từ 
các DN nhỏ khác, vốn có khả năng sẽ bị loại khỏi thị trường sau một 
năm 2022 đầy khó khăn. 

 

Lọc dầu: Crack spreads dự kiến sẽ duy trì ở mức cao, là tín hiệu tốt cho 
các NMLD, nhưng lợi nhuận dường như đã tạo đỉnh trong năm 2022 

Trong 6T22, crack spread các sản phẩm lọc dầu, đặc biệt là crack spread dầu 
diesel đã tăng rất mạnh trên toàn cầu kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 
2 do: (1) lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung ở châu Âu khi người mua tránh 
nguồn cung đến từ Nga do các lệnh trừng phạt, (2) các NMLD ngừng hoạt động 
ở Mỹ và châu Âu, và hoạt động với công suất thấp tại Trung Quốc, và (3) sự gia 
tăng hoạt động vận tải đường bộ, kéo theo nhu cầu nhiên liệu gia tăng. Mặc dù 
crack spread xăng đã giảm đáng kể kể từ tháng 7/2022, crack spread diesel vẫn 
duy trì ở mức rất cao nhờ vào tính đa dụng của nó như làm nhiên liệu cho các 
phương tiện vận tải và đặc biệt là làm nguồn nhiên liệu cho máy phát điện diesel 
(thay thế cho điện khí). Điều này đã mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho các 
NMLD như BSR với mức lãi kỷ lục trong 9T22.  
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Hình 355: Crack spreads đã biến động mạnh sau khi Nga tấn công Ukraine (USD/thùng) 

 
   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 

Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng biên LN lọc dầu sẽ giảm trong năm 2023 nhưng 
vẫn sẽ duy trì ở mức cao so với trước khủng hoảng Nga – Ukraine do: (1) nhu 
cầu phục hồi sau đại dịch, (2) thị trường dầu thô và xăng dầu thành phẩm tiếp 
tục thắt chặt do cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine kéo dài, đặc biệt là ở châu 
Âu, và (3) việc cắt giảm phát thải carbon sẽ làm hạn chế sự gia tăng công suất 
lọc dầu trong dài hạn. Mặc dù mặt bằng crack spread cao vẫn sẽ là tín hiệu tốt 
cho các NMLD trong những năm tới, nhưng LN ròng của các NMLD có thể sẽ 
giảm đáng kể trong năm 2023 từ mức cao kỷ lục của năm 2022. 

 

Tác động trái chiều của đà tăng lãi suất và biến động tỷ giá lên các DN Dầu 

khí niêm yết 

Lãi suất cao hơn sẽ có tác động đáng kể đến toàn bộ nền kinh tế cũng như 
ngành Dầu khí trong thời gian tới. Chúng tôi thấy tác động trái chiều của môi 
trường lãi suất tăng lên các DN Dầu khí niêm yết phụ thuộc vào tình hình tài 
chính của mỗi doanh nghiệp: 

• Đối với các DN có số dư tiền mặt ròng dồi dào và hệ số nợ/VCSH thấp, 
chúng tôi cho rằng môi trường lãi suất tăng có thể sẽ mang lại lợi ích 
cho các DN này trong ngắn hạn, hỗ trợ cho KQKD của các DN. Mức độ 
ảnh hưởng của đà tăng lãi suất sẽ phụ thuộc vào tỷ trọng đóng góp của 
thu nhập lãi thuần vào KQKD của công ty. Qua đó, chúng tôi nhận thấy 
PVS và OIL sẽ là những DN được hưởng lợi chính. 

• Ngược lại, một số DN có tỷ lệ đòn bẩy cao (như PVD, PVT và PVC) sẽ 
gặp khó khăn khi lãi suất tăng. Đặc biệt, PVD sẽ chịu áp lực lớn từ lãi 
suất tăng trong bối cảnh hoạt động kinh doanh cốt lõi phục hồi chậm. 
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Hình 356: Các DN với vị thế tiền mặt ròng dồi dào và tỷ lệ nợ/VCSH 
thấp sẽ được hưởng lợi từ đà tăng lãi suất 

 Hình 357: Mức độ tác động của đà lãi suất tăng sẽ phụ thuộc vào tỷ 
trọng đóng góp của thu nhập lãi thuần vào KQKD của các công ty 

 

 

 

 

 

*Dữ liệu cuối Q3/22    

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 
 *Dữ liệu 9T22 (không có số liệu cho PVD do lỗ trong 9T22)    

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

 

Còn về rủi ro tỷ giá, vì hầu hết các sản phẩm của các DN Dầu khí đều được tính 
theo đồng USD, doanh thu của các DN này sẽ tăng cùng chiều với đồng USD. 
Điều này có thể bù đắp cho các khoản lỗ tỷ giá do đánh giá lại khoản vay nợ 
bằng USD cho vốn lưu động. Do đó, chúng tôi nhận thấy có rất ít rủi ro cho việc 
đồng USD tăng giá đối với các DN như GAS, PVS và BSR. 

Mặt khác, một số DN hạ nguồn như PLX, OIL sẽ đối mặt với rủi ro từ việc đồng 
USD mạnh lên do giá xăng dầu đầu vào được neo theo đồng USD trong khi giá 
bán sản phẩm tính theo đồng VND. Bên cạnh đó, các công ty có tỷ trọng nợ vay 
USD cao như PVD và PVT sẽ gặp rủi ro lỗ tỷ giá cao hơn các DN khác khi đồng 
USD tăng giá. 

 

Cổ phiếu ưa thích: Chúng tôi ưa thích GAS, PVS và PLX 

Hình 358: Diễn biến giá cổ phiếu Dầu khí so với giá dầu Brent và VN-Index từ năm 2021. Nhờ tương quan cao với giá dầu nên hầu hết giá cổ 
phiếu Dầu khí đều có diễn biến tích cực hơn so với VN-Index trong năm nay 

 
   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH (DỮ LIỆU NGÀY 22/11) 
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Hình 359: Ý tưởng đầu tư 

STT Mã CK Giá mục tiêu 1 
năm (đồng/cp) 

Khuyến 
nghị 

Luận điểm đầu tư 

1 GAS 140.200 Khả quan 

GAS là một lựa chọn đầu tư hấp dẫn trong giai đoạn bất ổn hiện nay nhờ vào:  

(1) Số dư tiền mặt ròng dồi dào ~27.000 tỷ đồng vào cuối Q3/22 và rủi ro ở mức tối thiểu trước 
biến động tỷ giá.  

(2) Vị thế thống trị của công ty trong một ngành có rào cản gia nhập cao tại Việt Nam như kinh 
doanh và phân phối khí.  

(3) Môi trường giá dầu duy trì ở mức cao (trên 80 USD/thùng) dự kiến sẽ kéo dài đến năm 2024, 
điều này sẽ hỗ trợ cho biên LN gộp của GAS duy trì quanh mức 19% trong năm 2023-24. 

Nhìn chung, chúng tôi dự báo GAS sẽ đạt LN ròng kỷ lục trong năm 2022 với mức tăng trưởng 
63,4% svck. LN có khả năng giảm 1,1%/3,2% svck trong năm 2023-24 do mức nền cao của năm 
2022 và giá dầu dần hạ nhiệt. 

2 

 

PVS 

 

31.700 Khả quan 

Chúng tôi ưa thích PVS trong cả ngắn và dài hạn với dự báo tăng trưởng kép LN ròng là 26,7% 
trong giai đoạn 2022-24: 

(1) Trong ngắn hạn, các liên doanh FSO/FPSO vẫn sẽ là nguồn đóng góp vững chắc vào KQKD 
của PVS, chiếm 89%/77%/68% LN ròng của PVS trong năm 2022-24. 

(2) Trong dài hạn, chúng tôi kỳ vọng DN đầu ngành cung cấp dịch vụ kỹ thuật Dầu khí tại Việt Nam 
như PVS sẽ được hưởng lợi từ xu hướng đầu tư tiềm năng vào ngành năng lượng, đặc biệt là các 
dự án phát triển mỏ khí lớn như Lô B và xu hướng đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. 

(3) Lượng tiền mặt ròng dồi dào hơn 8.600 tỷ đồng (tương đương 18.000 đ/cp) tại cuối Q3/22 sẽ 
giúp công ty hưởng lợi từ môi trường lãi suất tăng.  

3 

 

PLX 

 

45.600 Khả quan 

Chúng tôi kỳ vọng DN phân phối xăng dầu lớn như PLX sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2023 do: 

(1) Nguồn cung xăng dầu nội địa ổn định trở lại khi vấn đề tại NMLD Nghi Sơn đã được xử lý.  

(2) Việc điều chỉnh chi phí định mức cấu thành giá cơ sở xăng dầu sẽ giúp giảm áp lực cho các 
DN phân phối. 

(3) Nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng tại Việt Nam (tăng trưởng kép 5,5% trong năm 2022-30) 

Nhìn chung, chúng tôi dự báo LN ròng PLX sẽ tăng trưởng kép 17,1% trong năm 2022-24. 

4 PVT 26.300 Khả quan 

Chúng tôi có quan điểm tích cực vào triển vọng của PVT trong ngắn và trung hạn:  

(1) Giá cước vận tải tàu chở dầu đang tăng trên toàn cầu do việc định hình lại dòng chảy thương 
mại năng lượng toàn cầu do cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine gây ra, mang lại lợi ích cho các DN 
vận tải Dầu khí. 

(2) PVT đã tích cực đổi mới đội tàu chở dầu trong những năm qua, tạo điều kiện thuận lợi để công 
ty có thể hưởng lợi từ đà tăng giá cước tàu chở dầu hiện nay. 

Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng PVT sẽ đạt tăng trưởng kép LN ròng 13% trong năm 2022-24. 

5 BSR 27.300 Khả quan 

Mặc dù LN ròng có thể đạt đỉnh trong năm 2022, chúng tôi tin BSR vẫn là một lựa chọn tốt do: 

(1) Biên LN lọc dầu dự kiến sẽ duy trì ở mức cao do khủng hoảng địa chính trị kéo dài, là tín hiệu 
tốt cho các nhà máy lọc dầu như BSR trong vài năm tới. 

(2) BSR duy trì công suất vận hành trên 100% trong suốt nhiều năm qua. 

(3) Trong dài hạn, chúng tôi kỳ vọng dự án nâng cấp và mở rộng NMLD sẽ là động lực tăng trưởng 
cho BSR 

Chúng tôi dự phóng LN ròng của BSR sẽ giảm 40,1% svck trong năm 2023 do đợt bảo trì định kỳ 
và crack spread hạ nhiệt (nhưng vẫn cao hơn 37% so với năm 2021), trước khi quay trở lại quỹ 
đạo tăng trưởng trong năm 2024 với tốc độ tăng trưởng 12,2% svck. 

6 PVD 21.700 Khả quan 

Bất chấp những khó khăn ngắn hạn từ môi trường lãi suất tăng, chúng tôi vẫn tin tưởng vào triển 
vọng tươi sáng hơn của công ty trong năm tới khi:  

(1) Tất cả các giàn khoan của PVD đã có hợp đồng khoan cho năm 2023, là cơ sở cho dự báo 
hiệu suất sử dụng giàn khoan JU năm 2023 của chúng tôi là 95% (so với 86% trong 2022). Đáng 
chú ý, một số giàn khoan đã ký hợp đồng dài hạn như PVD III tại Malaysia, PVD II tại Indonesia.  

(2) Công ty sẽ được hưởng mức giá thuê cao hơn cho các hợp đồng khoan trong năm tới (+23% 
svck) nhờ thị trường khoan phục hồi mạnh mẽ tại ĐNÁ. 

Nhìn chung, chúng tôi dự báo KQKD của PVD sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ kể từ năm 2023 trở đi 
nhờ hoạt động kinh doanh dịch vụ khoan phục hồi mạnh mẽ. 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  
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Hình 360: Dự phóng KQKD 2022-2024 của VNDIRECT RESEARCH 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 361: Dự phóng KQKD 2022-2024 của VNDIRECT RESEARCH (tiếp theo) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

  

PLX

Tỷ đồng

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Doanh thu 99.857 105.448 105.494 156.311 125.681 133.470 291.254 285.971 277.340

% svck 26,4% 5,6% 0,0% 54,6% -19,6% 6,2% 72,3% -1,8% -3,0%

Biên LN gộp (%) 20,6% 19,4% 18,8% 10,8% 8,4% 8,9% 3,8% 5,1% 5,6%

Biên EBITDA (%) 21,3% 20,5% 20,4% 11,4% 9,3% 9,8% 1,0% 2,3% 2,8%

LN ròng 14.168 14.009 13.561 15.338 9.192 10.316 1.009 3.875 4.564

% svck 63,4% -1,1% -3,2% 128,4% -40,1% 12,2% -64,5% 284,2% 17,8%

EPS (đ/cp) 7.403 7.319 7.085 4947 2965 3.327 779 2995 3.527

BVPS (đ/cp) 30.024 32.742 36.005 16.336 18.005 19.848 18.720 19.964 20.935

Tiền mặt ròng/cổ phiếu 

(đ/cp)
14.022 15.462 17.439 7.320 8.826 7.384 1.846 1.831 2.715

Nợ/VCSH              0,15              0,15              0,14              0,06              0,11              0,20              0,55              0,56              0,51 

Tỷ suất cổ tức (%) 3,7% 3,7% 3,7% 2,2% 5,0% 7,2% 4,6% 4,6% 9,5%

ROAE (%) 26,1% 23,3% 20,6% 34,8% 17,3% 17,6% 4,1% 15,5% 17,2%

ROAA (%) 17,5% 16,1% 14,6% 21,4% 11,5% 11,7% 1,5% 5,5% 6,3%

GAS BSR PLX

PLX

Tỷ đồng

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Doanh thu 16.149 20.129 19.613 8.448 9.193 9.724 5.385 6.203 6.380

% svck 13,7% 24,6% -2,6% 13,2% 8,8% 5,8% 34,8% 15,2% 2,9%

Biên LN gộp (%) 4,9% 5,7% 6,8% 16,9% 17,1% 17,5% 9,6% 17,5% 19,1%

Biên EBITDA (%) 2,5% 3,7% 4,9% 25,2% 24,9% 24,9% 15,7% 23,5% 24,3%

LN ròng 687 1.001 1.223 814 859 952 -11 479 616

% svck 14,3% 45,6% 22,2% 23,4% 5,5% 10,7% -156,4% NA 28,7%

EPS (đ/cp) 1.438 2.093 2.559             2.516             2.655 2.940 -20 860 1.107

BVPS (đ/cp) 26.970 27.364 26.829 16.031 16.566 17.577 24.233 24.780 25.371

Tiền mặt ròng/cổ phiếu 

(đ/cp)
16.987 16.848 16.818 -2.261 -2.688 -1.015 -2.450 -1.779 -436

Nợ/VCSH              0,09              0,09              0,09              0,60              0,64              0,60              0,27              0,26              0,24 

Tỷ suất cổ tức (%) 4,2% 5,2% 5,2% 3,0% 4,2% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ROAE (%) 5,6% 7,7% 9,4% 15,9% 17,1% 19,3% -0,1% 3,5% 4,4%

ROAA (%) 2,8% 4,0% 4,9% 6,4% 6,4% 7,0% -0,1% 2,3% 2,9%

PVS PVT PVD
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Hình 362: So sánh các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí 

 
   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH (DỮ LIỆU NGÀY 22/11) 

 

  

Giá hiện 

tại

Giá mục 

tiêu

Khuyến 

nghị

Vốn 

hóa

Tăng 

trưởng

Nội tệ Nội tệ tr.USD 2022 2023 2022 2023 EPS 3 năm 2022 2023 2022 2023

PV GAS GAS VN 109.200 140.200 Khả Quan    8.414     14,8     14,9       3,6       3,3 16,1% 26,1% 23,3% 17,5% 16,1%

Indraprastha Gas IGL IN 414,9 NA KKN    3.555     19,4     17,1       3,5       3,1 20,6% 20,0% NA NA

Toho Gas Ltd 9533 JP 2.745 NA KKN    2.046     17,2     16,8       0,8       0,7 3,6% 4,2% 2,1% 2,5%

Petronas Gas Bhd PTG MK 16,8 NA KKN    7.273     18,6     17,6       2,5       2,4 13,3% 14,1% 9,5% 9,9%

China Gas Holdings 384 HK 8,4 NA KKN    5.839       6,0       5,2       0,7       0,6 12,1% 12,5% 5,0% 5,3%

PTT Plc PTT TB 33,3 NA KKN   26.276       8,5       8,2       0,9       0,9 10,0% 10,3% 3,8% 4,1%

Trung bình    14,1    13,3      2,0      1,8 14,3% 14,1% 7,6% 7,6%

Trung vị    16,0    15,9      1,7      1,6 12,7% 13,3% 5,0% 5,3%

PTSC PVS VN 19.300 31.700 Khả Quan       371     13,4       9,2       0,7       0,7 26,7% 5,6% 7,7% 2,8% 4,0%

Malaysia Marine Eng MMHE MK 0,45 NA KKN       156  NA     16,8       0,9       0,9 1,2% 2,0% 1,1% 1,4%

Yinson Holdings YNS MK 2,20 NA KKN    1.393     18,1       8,8       1,1       1,0 9,7% 12,4% 3,4% 4,7%

Sembcorp Marine SMM SP 0,13 NA KKN    2.982  NA  NA       1,2       1,1 -6,5% -0,4% -2,3% -0,2%

Hyundai Engineering 000720 KS 40.300 NA KKN    3.314       7,5       8,8       0,6       0,5 8,0% 6,5% 3,4% 3,0%

Trung bình    13,0    10,9      0,9      0,8 3,6% 5,7% 1,7% 2,6%

Trung vị    13,4      9,0      0,9      0,9 5,6% 6,5% 2,8% 3,0%

PV Drilling PVD VN 14.200 21.700 Khả Quan       318  NA     16,5       0,6       0,6 215,8% -0,5% 3,5% -0,3% 2,3%

Borr Drilling Ltd BORR NO 49,7 NA KKN    1.125     11,1       4,2       1,0       1,0 -21,9% 8,1% -15,5% 27,1%

Velesto Energy Bhd VEB MK 0,14 NA KKN       251       8,1     14,5       0,5       0,5 -0,7% 2,4% -1,1% 2,0%

Valaris Ltd VAL US 66,6 NA KKN    5.003     21,5       7,4       4,0       3,3 14,5% 23,0% NA NA

Transocean RIG US 4,1 NA KKN    2.953  NA     11,2       0,3       0,3 -3,8% -2,0% -0,8% 1,2%

Trung bình    13,5    10,8      1,3      1,1 -2,5% 7,0% -4,4% 8,1%

Trung vị    11,1    11,2      0,6      0,6 -0,7% 3,5% -1,0% 2,1%

PVTrans PVT VN 16.800 26.300 Khả Quan       219       6,7       6,3       1,0       1,0 13,0% 15,9% 17,1% 6,4% 6,4%

Vietnam Tanker JSC VTO VN 7.000 NA KKN         23  NA  NA  NA  NA NA NA NA NA

Great Eastern Shipping GESCO IN 631 NA KKN    1.103       5,2       8,1  NA  NA 20,4% 11,6% NA NA

Thoresen Thai Agencies PCL TTA TB 8,0 NA KKN       401       5,7       6,7       0,6       0,5 12,0% 8,3% 9,2% 6,0%

MISC Bhd MISC MK 7,2 NA KKN    7.023     18,2     16,7       0,9       0,9 5,0% 5,6% 3,0% 3,3%

Trung bình      9,0      9,4      0,8      0,8 13,3% 10,6% 6,2% 5,2%

Trung vị      6,2      7,4      0,9      0,9 14,0% 10,0% 6,4% 6,0%

Lọc hóa dầu Bình Sơn BSR VN 13.900 27.300 Khả Quan    1.735       2,8       4,7       0,9       0,8 15,4% 34,8% 17,3% 21,4% 11,5%

IRPC IRPC TB 3,0 NA KKN    1.696     15,3     12,0       0,7       0,7 5,0% 6,4% 2,4% 3,0%

Star Petroleum Refining SPRC TB 11,2 NA KKN    1.344       4,3       7,6       1,2       1,1 31,9% 15,5% 18,8% 9,1%

PTT Global Chemical PTTGC TB 45,8 NA KKN    5.707     17,9       9,5       0,7       0,7 2,0% 6,8% 1,5% 3,0%

Hindustan Petroleum HPCL IN 212 NA KKN    3.688       5,3       5,0       0,9       0,9 -9,9% 16,3% NA NA

Trung bình      9,1      7,8      0,9      0,8 12,8% 12,5% 11,0% 6,7%

Trung vị      5,3      7,6      0,9      0,8 5,0% 15,5% 10,6% 6,1%

Petrolimex PLX VN 26.200 45.600 Khả Quan    1.340     33,6       8,7       1,4       1,3 17,1% 4,1% 15,5% 1,5% 5,5%

PVOil OIL VN 7.500 NA KKN       312       8,1     11,1       1,3       0,7 8,9% 6,6% 4,1% NA

PTT Oil & Retail OR TB 24,4 NA KKN    8.101     20,7     21,4       2,7       2,4 13,0% 11,7% 6,4% 5,8%

Petronas Dagangan Bhd PETD MK 21,4 NA KKN    4.655     36,7     30,5       4,0       4,0 10,6% 13,0% 5,1% 6,9%

Thai Oil PCL TOP TB 53,3 NA KKN    3.291       3,3       9,4       0,8       0,8 24,3% 7,7% 8,7% 3,2%

Trung bình    20,5    16,2      2,0      1,8 12,2% 10,9% 5,2% 5,3%

Trung vị    20,7    11,1      1,4      1,3 10,6% 11,7% 5,1% 5,6%

ROE (%) ROA (%)

Công ty phân phối xăng dầu

Công ty Mã CK P/E (lần) P/B (lần)

Công ty phân phối khí

Công ty dịch vụ dầu khí

Công ty dịch vụ khoan dầu khí

Công ty vận tải dầu khí

Công ty lọc hóa dầu
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NGÀNH NÔNG NGHIỆP: LỰA CHỌN NÀO PHÙ HỢP CHO 2023? 

Áp lực chi phí giảm kéo theo biên lợi nhuận gộp phục hồi trong 2023 

Chúng tôi cho rằng giá ngũ cốc toàn cầu sẽ có khả năng giảm trong 2023 kéo 
theo chi phí thức ăn chăn nuôi giảm dần. Từ đó, các DN sản xuất thức ăn chăn 
nuôi, thịt và thủy sản sẽ được hưởng lợi nhờ giá đầu vào thức ăn chăn nuôi 
giảm. Đồng thời, chúng tôi cũng cho rằng giá dầu cọ thế giới giảm 8% svck trong 
2023 sẽ giúp giảm bớt áp lực chi phí nguyên vật liệu cao lên các DN sản xuất 
dầu ăn. Do đó, chúng tôi kỳ vọng các DN này sẽ ghi nhận biên lợi nhuận (LN) 
gộp phục hồi trong 2023 nhờ áp lực chi phí giảm bớt. 

Theo đà tăng giá gạo xuất khẩu và giá đường trong nước  

Chúng tôi cho rằng giá đường trong nước sẽ tăng trong 2023 nhờ tác động của 
Quyết định mới về thuế chống bán phá giá áp dụng từ T8/2022. Bên cạnh đó, 
các DN xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ việc Ấn Độ hạn chế xuất 
khẩu gạo. Giá gạo Ấn Độ có vị thế cạnh tranh yếu hơn do chịu mức thuế cao 
hơn sẽ thúc đẩy người mua chuyển hướng sang gạo của Thái Lan và Việt Nam. 
Do vậy, chúng tôi kỳ vọng các nhà sản xuất gạo và đường sẽ có biên LN gộp 
cao hơn trong 2023 nhờ giá bán tăng. 

Tác động từ tỷ giá tăng đối với các DN ngành nông nghiệp  

Đồng USD mạnh lên đã gây áp lực khiến tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tăng 
lên mức cao nhất trong lịch sử. Theo quan điểm của chúng tôi, tỷ giá tăng sẽ có 
những tác động trái chiều đối với các nhà sản xuất. Doanh nghiệp xuất khẩu 
gạo và thủy sản có thể hưởng lợi từ giá xuất khẩu cao hơn. Trong khi đó, các 
nhà sản xuất dầu ăn, thịt, sữa và đường sẽ phải chịu ảnh hưởng tiêu cực. 

Chúng tôi ưa thích BAF và đưa DBC, QNS, KDC vào danh sách theo dõi 
BAF là một cổ phiếu mang tính phòng thủ với tăng trưởng LN ròng hai chữ số 
(16,2% trong 2023-24) và khả năng sinh lời ổn định (ROE>15%) trong bối cảnh 
lạm phát gia tăng do chi phí đẩy và thị trường vốn thắt chặt. Đồng thời, QNS 
được thêm vào danh sách theo dõi nhờ hưởng lợi từ xu hướng giá đường tăng. 
Chúng tôi cũng theo dõi KDC và DBC do tiềm năng tăng trưởng của KDC đã 
được phản ánh vào giá, trong khi tăng trưởng LN ròng thấp trong 2022 có thể 
ảnh hưởng đến giá cổ phiếu DBC trong ngắn hạn. 

 

Hình 363: Diễn biến giá cổ phiếu ngành nông nghiệp trong coverage từ đầu năm 2022 

 
   Nguồn: VNDIRECTS RESEARCH, BLOOMBERG  

▪ Giá ngũ cốc và dầu cọ thế giới hạ nhiệt trong 2023 sẽ có tác động tích cực 

đến biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp sản xuất thịt và dầu ăn. 

▪ Chúng tôi kỳ vọng các doanh nghiệp sản xuất đường và gạo sẽ được 

hưởng lợi khi giá đường trong nước và giá gạo xuất khẩu tăng 

▪ Chúng tôi ưa thích BAF và đưa DBC, QNS, KDC vào danh sách theo dõi. 

Báo cáo ngành Sector note 

 21 November 2022 

 

 

 

 

Chuyên viên phân tích: 

 

Hà Thu Hiền  

hien.hathu@vndirect.com.vn  
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Tổng quan ngành nông nghiệp năm 2022 

Giá ngũ cốc toàn cầu (USD/giạ) có thể đã đạt đỉnh 

Chúng tôi cho rằng giá hàng hóa có khả năng giảm 
trong 2023 do 1) lo ngại ban đầu về tình trạng thiếu 
lương thực do xung đột đã lắng xuống khi các nước 
xuất khẩu khác tăng nguồn cung, 2) ngũ cốc của 
Ukraine đã được vận chuyển trở lại sau thỏa thuận 
chấm dứt việc phong tỏa các cảng của nước này, và 3) 
giá phân bón hạ nhiệt, góp phần thúc đẩy sản lượng 
thu hoạch nhờ tăng năng suất cây trồng. 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, TRADING ECONOMIC  

Giá dầu cọ (Myr/tấn) được dự báo sẽ giảm trong 
năm 2023 

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, sản lượng dầu cọ toàn 
cầu được dự báo sẽ tăng 8% trong năm 2022/23 sau 
khi đi ngang vào năm 2021, điều này sẽ giúp giá dầu cọ 
tiếp tục xu hướng giảm trong năm 2023. Do đó, chúng 
tôi kỳ vọng giá dầu cọ thô trung bình trong năm 2022/23 
lần lượt ở mức 4.800/4.400 Myr/tấn, tương ứng mức 
điều chỉnh +17%/-8% svck trong năm 2022/23. 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, TRADING ECONOMIC 

Mía đường nội địa lấy lại vị thế 

Theo ước tính của chúng tôi, giá đường nhập lậu sau 
khi áp thuế chống bán phá giá sẽ cao hơn giá đường 
trong nước khoảng 15%, do đó mức thuế mới sẽ tạo lợi 
thế cạnh tranh cho giá đường trong nước. Bên cạnh đó, 
nguồn cung đường nội địa mới đáp ứng được 35-40% 
nhu cầu trong nước, do vậy giá đường trong nước sẽ 
đi theo xu hướng tăng của giá đường thế giới. 

 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, VSSA, FIINPRO 

Giá gạo tăng do Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo  

Theo quan sát của chúng tôi, gạo tấm 5% đã tăng đáng 
kể 11,8% sv đầu năm/2,3% sv tháng trước/1,1% svck 
vào ngày 14/9, chỉ sau một thời gian ngắn kể từ khi Ấn 
Độ chính thức hạn chế xuất khẩu gạo. 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG 

file:///C:/Users/Andre/Downloads/www.vndirect.com.vn


 
 

 

 

 

VNDIRECT RESEARCH 

www.vndirect.com.vn  161 

Giá lương thực toàn cầu có thể đã đạt đỉnh 

Sản xuất thịt: Áp lực chi phí giảm, biên LN gộp phục hồi trong 2023 

Chúng tôi ước tính, tổng DT của các DN sản xuất thịt niêm yết giảm 31,0% svck 
và LN ròng giảm 6,2% svck trong 9T22. Chúng tôi cho rằng BAF chủ động cắt 
giảm DT từ mảng kinh doanh nông sản và MML không còn ghi nhận DT từ mảng 
thức ăn chăn nuôi đã góp phần lớn làm sụt giảm tổng DT. Trong khi đó, tổng LN 
gộp cũng giảm 31,0% svck trong 9T22 do giá nguyên liệu đầu thức ăn chăn nuôi 
tăng cao và giá bán lợn thấp hơn. Giá lúa mì, ngô và khô đậu tương đã tăng 
mạnh 37,9%/19,8%/10,7% svck trong 9T22. 

Hình 364: KQKD 9T22 của các doanh nghiệp sản xuất thịt (đơn vị: tỷ đồng) 

 
         Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Hình 365: Tiêu dùng nội địa tăng trưởng ổn định trong 9T22  Hình 366: Quý 4 là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng cao 

 

 

 
Nguồn: GSO, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: FIINPRO, VNDIRECT RESEARCH  

(*) Dịch covid-19 kéo theo giá lợn hơi giảm mạnh, ảnh hưởng tới KQKD 
năm 2021.  

  

Hình 367: Giá ngũ cốc toàn cầu giảm trong Q3/22 sau khi tạo đỉnh 
vào cuối Q2/22 (USD/giạ) 

 Hình 368: Giá lợn hơi (đồng/kg, phải) và biên LN gộp các DN sản 
xuất thịt (%, trái) từ Q1/19-Q3/22  

 

 

 
Nguồn: TRADING ECONOMICS, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: FIINPRO, VNDIRECT RESEARCH, ANOVA FEED 

Mã Doanh nghiệp sản xuất thịt 

Doanh thu 

9T21

Doanh thu 

9T22

Thay đổi 

(svck) 

Biên LNG 

9T21 (%)

Biên LNG 

9T22 (%)

Thay đổi 

(svck) 

LN ròng 

9T21

LN ròng 

9T22 Thay đổi (svck) 

DBC

CTCP Tập đoàn DABACO Việt 

Nam 7.752 9.339 20,5% 19,1% 11,0% -8,2đ % 718 229 -68,1%

MML CTCP Masan MeatLife 15.152 3.232 -78,7% 13,0% 7,3% -5,6đ % 409 -3

Từ lãi ròng sang lỗ 

ròng

VSN CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 3.381 2.800 -17,2% 22,5% 23,8% 1,3đ % 120 98 -18,6%

NCG CTCP Tập đoàn Nova Consumer 2.664 3.450 29,5% 16,3% 11,0% -5,3đ % 329 247 -25,0%

BAF CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam 9.066 4.889 -46,1% 3,8% 8,6% 4,8đ % 245 286 16,4%

HAG CTCP Hoàng Anh Gia Lai 1.364 3.471 154,5% 20,9% 21,5% 0,6đ % 42 890 2024,1%
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Khó khăn của các DN sản xuất thịt sẽ giảm bớt trong 2023 nhờ:  

• Giá lợn được kỳ vọng tăng 5,0% svck năm 2023 nhờ: 1) nhu cầu ăn 
uống bên ngoài phục hồi và 2) thiếu hụt nguồn cung khi hộ chăn nuôi 
vẫn ngần ngại trong việc tái đàn do giá heo giảm trong thời gian gần đây 
trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao. Hiện nay, các hộ chăn 
nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung thịt lợn tại Việt 
Nam. 

Chúng tôi cho rằng giá hàng hóa có khả năng giảm trong 2023 do 1) lo ngại ban 
đầu về tình trạng thiếu lương thực do xung đột đã lắng xuống khi các nước xuất 
khẩu khác tăng nguồn cung, 2) ngũ cốc của Ukraine đã được vận chuyển trở lại 
sau thỏa thuận chấm dứt việc phong tỏa các cảng của nước này, và 3) giá phân 
bón hạ nhiệt, góp phần thúc đẩy sản lượng thu hoạch nhờ tăng năng suất cây 
trồng. Theo quan điểm của chúng tôi, giá thức ăn chăn nuôi trong nước có độ 
trễ hơn so với giá nông sản thế giới. Vì vậy, chúng tôi cho rằng chi phí thức ăn 
chăn nuôi sẽ giảm dần vào năm 2023. 

Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ thịt tăng 10-15% svck trong Q4/22 do đây là 
mùa tiêu thụ cao điểm khi Tết Nguyên đán đến gần. Trong năm 2023, chúng tôi 
cho rằng nhu cầu tiêu thụ thịt sẽ không giảm nhờ 1) tăng trưởng thu nhập thực 
tế nhờ kế hoạch tăng lương cơ bản của chính phủ lên khoảng 20,8% vào năm 
2023 và 2) lượng khách du lịch quốc tế dự kiến sẽ phục hồi 84% trong Q2/23 và 
100% trong Q4/23, kéo theo sự phục hồi mạnh mẽ của dịch vụ giải trí, lưu trú 
và ăn uống. Do đó, chúng tôi cho rằng các nhà sản xuất thịt sẽ ghi nhận mức 
tăng trưởng doanh thu tích cực trong 2023. Trong đó, chúng tôi dự phóng DT 
thuần của DBC và BAF sẽ tăng lần lượt 3,5% svck và 18,0% svck trong năm 
2023.  

Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi đầu vào giảm và giá bán lợn hơi tăng nhẹ, 
chúng tôi dự phóng biên LN gộp của các DN sản xuất thịt sẽ cải thiện trong năm 
2023 như DBC, MML, HAG, BAF.  

Rủi ro ngành bao gồm:  

• Căng thẳng kéo dài giữa Nga và Ukraine ảnh hưởng đến hoạt động 
vận tải trên Biển Đen có thể gây áp lực tăng giá ngũ cốc toàn cầu. 

• Do khoảng 80% nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi được 
nhập khẩu nên tỷ giá USD/VND tăng sẽ kéo theo giá nhập khẩu nguyên 
liệu đầu vào trong sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng. 

• Dịch tả lợn châu Phi có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thịt lợn vào 
năm 2023. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay cả 
nước có 53 ổ dịch tại 53 huyện của 18 tỉnh. Tổng số lợn mắc bệnh là 
3.164 con, tổng số lợn chết là 3.259 con. Trong bối cảnh vắc xin chưa 
cho kết quả tích cực cụ thể, dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ 
làm giảm nguồn cung lợn. 

 

Sản xuất dầu thực vật: Áp lực tăng chi phí đầu vào đã hạ nhiệt 

Sau các biến động toàn cầu kể từ T2/22, giá dầu cọ (chiếm khoảng 90% lượng 
dầu ăn thô nhập khẩu của Việt Nam) đã tăng đáng kể lên khoảng 6.000 - 7.000 
Myr/tấn trong khoảng thời gian từ T3/22 đến đầu T6/22 (tăng khoảng 44% đến 
70% so với giá trung bình năm 2021). Điều này khiến chi phí nguyên vật liệu 
của các doanh nghiệp sản xuất dầu ăn, điển hình là KDC tăng mạnh. Tuy nhiên, 
theo ước tính của chúng tôi, KDC đã tăng giá bán dầu ăn lên 40% svck trong 
6T22, do đó biên LN gộp vẫn tăng 1,6 điểm % trong 9T22. 
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Hình 369: Doanh thu và biên LN gộp của KDC từ Q1/20-Q3/22 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG  

 

Hình 370: Thị phần các DN sản xuất dầu thực vật lớn nhất tại Việt 
Nam (đơn vị: %)   

 Hình 371: Giá dầu cọ và dầu thực vật của KDC từ T8/20 đến T9/22 

 

 

 
   Nguồn: EUROMONITOR, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: TRADING ECONOMIC, VNDIRECT RESEARCH 

 

Chúng tôi kỳ vọng năm 2023 tốt hơn với các DN sản xuất dầu ăn nhờ chi phí 
đầu vào giảm. Với việc Chính phủ Indonesia cắt giảm thuế suất cố định và hạ 
trần thuế xuất khẩu đối với dầu cọ thô, giá dầu cọ thô đã đảo ngược mạnh về 
khoảng 4.000 - 4.200 Myr/tấn trong thời gian giữa T6/22 – T8/22, tương đương 
với mức giảm khoảng 43% so với mức đỉnh T4/22 và ngang bằng với mức giá 
trung bình năm 2021. Ngoài ra, theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, sản lượng dầu cọ 
toàn cầu được dự báo sẽ tăng 8% trong giai đoạn 2022-2023, sau khi đi ngang 
trong năm 2021. Do đó, chúng tôi kỳ vọng giá dầu cọ thô năm 2022-23 sẽ ở mức 
bình quân 4.800-4.400 Myr/tấn, tương ứng + 17% svck/ -8% svck trong năm 
2022/23.  

Với thị trường nội địa, chúng tôi cho rằng giá dầu ăn bán lẻ cũng có xu hướng 
tương tự như giá dầu cọ thô. Trong đó, giá dầu ăn của KDC có thể giảm với tốc 
độ chậm hơn do KDC đang giữ vị trí thứ hai về thị phần dầu ăn, chiếm hơn 30% 
thị phần tại Việt Nam, do đó, KDC có sức mạnh định giá tốt để duy trì giá bán lẻ 
dầu ăn của công ty. Chúng tôi dự phóng doanh thu của KDC sẽ tăng 24,3% svck 
năm 2022, trước khi giảm nhẹ 2,4% svck năm 2023 do giá bán thấp hơn nhưng 
biên LN gộp vẫn tăng lên mức 15,2% trong năm 2023 (so với 14,8% trong 2022).  
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Rủi ro ngành bao gồm:  

• Bất ổn chính trị hoặc sản lượng dầu cọ thấp hơn dự kiến dẫn đến giá 
dầu cọ toàn cầu cao, kéo theo chi phí sản xuất đầu vào dầu ăn tăng. 

Sản xuất đường: Mía đường nội địa lấy lại vị thế  

Chúng tôi ước tính tổng DT của các DN sản xuất đường niêm yết tăng 16,7% 
svck và LN ròng tăng 5,4% svck trong 9T22. Những DN ghi nhận mức tăng 
trưởng LN ròng mạnh mẽ nhất là KTS (+72% svck) và LSS (+47% svck). Chúng 
tôi cho rằng tổng DT tăng nhờ 1) giá đường tăng 9,0% svck và 2) sản lượng tiêu 
thụ tăng khoảng 7-9% svck. Trong khi đó, tổng LN gộp của các DN tăng 18,4% 
svck trong 9T22 hưởng lợi từ việc giá đầu ra tăng. Trong đó, SBT ghi nhận mức 
tăng trưởng biên LN gộp yếu hơn so với các DN cùng ngành, giảm 2,1 điểm % 
trong 9T22 do giá đường thô tăng đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến biên LN gộp 
của doanh nghiệp này trong Q2/22.  

Hình 372: KQKD 9T22 của các doanh nghiệp sản xuất đường (đơn vị: tỷ đồng) 

 
         Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY 

 

Hình 373: Diện tích trồng mía giảm nhẹ trong niên vụ 2021/22  Hình 374: Giá đường nội địa đã tiệm cận với giá đường tại các nước 
khu vực ASEAN và Trung Quốc (đồng/kg). 

 

 

 

   Nguồn: VSSA, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: VSSA, VNDIRECT RESEARCH 

 Hình 375: Tổng lượng đường nhập khẩu (đơn vị: tấn) giảm đáng kể 
sau khi bị áp thuế chống bán phá giá  

 Hình 376: Giá đường nội địa (VND/kg) và biên LN các doanh nghiệp 
sản xuất đường (%) giai đoạn Q1/19-Q3/22 

 

 

 
Nguồn: VSSA, VNDIRECT RESEARCH  Nguồn: FIINPRO, VSSA, VNDIRECT RESEARCH 

Mã 

Doanh nghiệp sản xuất 

đường

Doanh thu 

9T21

Doanh thu 

9T22

Thay đổi 

(svck) 

Biên LNG 

9T21 (%)

Biên LNG 

9T22 (%)

Thay đổi 

(svck) 

LN ròng 

9T21

LN ròng 

9T22 Thay đổi (svck) 

QNS CTCP Đường Quảng Ngãi 5.776 6.311 9,3% 30,5% 29,7% -0,8đ % 869 858 -1,4%

SBT

CTCP Thành Thành Công - Biên 

Hòa 11.669 14.333 22,8% 14,7% 12,5% -2,1đ % 560 598 6,9%

LSS CTCP Mía đường Lam Sơn 1.645 1.549 -5,8% 9,3% 11,7% 2,4đ % 27 39 47,0%

SLS CTCP Mía đường Sơn La 675 882 30,7% 28,3% 27,0% -1,3đ % 156 201 28,7%

KTS CTCP Đường Kon Tum 197 215 9,1% 10,2% 15,0% 4,8đ % 4 8 72,0%
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2023 sẽ là một năm thuận lợi đối với các doanh nghiệp sản xuất đường nhờ: 

Diện tích trồng mía dự kiến sẽ mở rộng vào năm 2023. Diện tích trồng mía giảm 
liên tục từ niên vụ 2017-18 do giá mía xuống thấp khiến nông dân chuyển đổi 
đất sang trồng các giống cây khác. Do tình trạng thiếu mía nguyên liệu trong 
nước những năm gần đây, một số DN sản xuất đường ngoài việc ép đường trực 
tiếp từ mía cũng phải nhập khẩu đường thô để tinh luyện. Tuy nhiên, chúng tôi 
cho rằng giá đường nội địa tăng mạnh thời gian gần đây cùng với các biện pháp 
bảo hộ từ Chính phủ sẽ tạo động lực cho nông dân mở rộng diện tích trồng mía 
trong niên vụ 2022-23. Theo VSSA, diện tích mía dự kiến đạt 151.305ha (+3,0% 
svck), sản lượng mía chế biến đạt 8.764.277 tấn (+16,5% svck) và sản lượng 
đường đạt 870.930 tấn (+16,6% svck).  

Giá đường nội địa tiếp tục tăng trong 2023. Chúng tôi ước tính giá đường nhập 
lậu sau khi áp thuế chống bán phá giá sẽ cao hơn giá đường nội địa khoảng 
15%, do đó mức thuế mới sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cho mía đường trong nước. 
Trong Q3/22, giá đường nội địa tăng khoảng 10-14% so với đầu T7/2022 (trước 
khi áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại đối với đường nhập khẩu từ các 
nước ASEAN), tương đương với giá đường trong khu vực ASEAN và Trung 
Quốc. Bên cạnh đó, nguồn cung đường trong nước mới chỉ đáp ứng được 35-
40% nhu cầu nội địa do đó giá đường trong nước sẽ theo xu hướng giá đường 
thế giới. Theo QNS, do giá dầu tăng cao, các nước sản xuất đường lớn như 
Brazil, Thái Lan và Ấn Độ sẽ chuyển mía sang sản xuất ethanol, giúp giá đường 
thế giới có thể giữ ở mức cao trong 6T23. 

Chúng tôi kỳ vọng SBT và QNS có thể tận dụng việc giá đường tăng để cải thiện 
biên LN gộp mảng sản xuất đường do đây là các doanh nghiệp có diện tích vùng 
mía nguyên liệu lớn nhất và có vị thế thuận lợi để nắm bắt nhu cầu tiêu thụ 
đường trong nước tăng. Đối với QNS, chúng tôi kỳ vọng công ty sẽ đạt mức 
tăng trưởng doanh thu 13,1%/8,5% svck và biên LN gộp điều chỉnh -0,6 
điểm%/0,2 điểm % trong giai đoạn 2022-23. 

Rủi ro đầu tư:  

• Đường nhập lậu chưa được kiểm soát triệt để có thể tạo áp lực cạnh 
tranh về giá với đường trong nước.  

 

Xuất khẩu gạo: Vị thế tốt để đón đầu xu hướng tăng giá của gạo 

Chúng tôi kỳ vọng 2023 sẽ là một năm thuận lợi cho ngành lúa gạo nhờ:  

• Giá gạo tăng do Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo. 

• Nhu cầu nhập khẩu tiếp tục tăng do điều kiện thời tiết không thuận lợi 
tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam. Hiện Philippines là 
khách hàng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Nguồn cung trong 
nước của Philippines đang ở mức thấp do 1) tồn kho cho năm 2023 khá 
thấp và 2) sản lượng gạo được dự báo sẽ giảm do thiệt hại mùa màng 
từ hậu quả của cơn bão Noru. 

Thời tiết khắc nghiệt gần đây ở các nước xuất khẩu gạo lớn tại châu Á (thiếu 
mưa ở Ấn Độ, hạn hán ở Trung Quốc và lũ lụt ở Bangladesh) có thể ảnh hưởng 
đến triển vọng sản xuất trong niên vụ 2022-23. Mặt khác, chúng tôi thấy nhu cầu 
đang tăng lên. Do sản lượng trong nước giảm, nhập khẩu gạo của Trung Quốc 
dự kiến sẽ tăng lên mức kỷ lục 6 triệu tấn trong giai đoạn 2022/23, theo USDA. 
Bên cạnh đó, chúng tôi đang thấy sự gia tăng bảo hộ mậu dịch của các nước 
trên thế giới nhằm đảm bảo an ninh lương thực từ khi những tranh chấp địa 
chính trị gần đây. Trong bối cảnh nguồn cung giảm trong khi nhu cầu ổn định, 
gạo thế giới và gạo xuất khẩu Việt Nam sẽ còn tiềm năng tăng giá trong 2023. 
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Hình 377: Dự báo thời tiết cho thấy pha Trung tính khả năng cao sẽ 
xảy ra vào năm 2023  

 Hình 378: Cung - cầu gạo thế giới từ niên vụ 2018-2019 đến niên vụ 
2022-2023 (đơn vị: nghìn tấn)  

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, USDA 

 

Theo quan điểm của chúng tôi, các DN xuất khẩu gạo trong nước sẽ được 
hưởng lợi từ việc giá gạo tăng. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế 
giới, sau Ấn Độ và Thái Lan. Giá gạo Ấn Độ đang có vị thế cạnh tranh yếu hơn 
do chịu mức thuế cao hơn, từ đó thúc đẩy người mua chuyển hướng sang gạo 
của Thái Lan và Việt Nam. Chúng tôi cho rằng LTG sẽ được hưởng lợi trực 
tiếp từ xuất khẩu gạo nhờ là một trong những nhà phân phối gạo đến cả hai thị 
trường trọng yếu trong thời điểm này là Châu Âu và Trung Quốc. Trong khi đó, 
TAR sẽ được hưởng lợi từ việc sản lượng tại Trung Quốc giảm và Ấn Độ hạn 
chế xuất khẩu gạo do hạn hán. Kinh doanh gạo là mảng kinh doanh chính của 
TAR với tỷ trọng xuất khẩu chiếm gần 15% tổng DT. Trong đó, Trung Quốc là 
thị trường xuất khẩu gạo chủ lực của doanh nghiệp này với tỷ trọng lên tới 27% 
tổng doanh thu xuất khẩu. 

Hình 379: Tỷ trọng các thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam  Hình 380: Giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam trong 10T22 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, USDA 

 

Rủi ro ngành bao gồm: 

• Giả định việc Ấn Độ hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo sẽ gây áp lực cạnh 
tranh cho gạo của Việt Nam và giảm giá xuất khẩu. 

• Theo USDA, sự đa dạng hóa các giống cây trồng và hiện tượng xâm 
nhập mặn có thể ảnh hưởng tới diện tích trồng lúa. 
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Tác động từ tỷ giá USD/VND tăng đối với các DN nông nghiệp  

Đồng USD mạnh lên đã gây áp lực khiến tỷ giá USD/VND liên ngân hàng tăng 
lên mức cao nhất trong lịch sử. Theo quan điểm của chúng tôi, tỷ giá tăng sẽ có 
những tác động trái chiều đối với các DN sản xuất. Doanh nghiệp xuất khẩu gạo 
và thủy sản có thể hưởng lợi từ giá xuất khẩu cao hơn. Trong khi đó, các nhà 
sản xuất dầu ăn, thịt, sữa và đường sẽ phải chịu ảnh hưởng tiêu cực. 

Hình 381: Tiềm ẩn những tác động tiêu cực đối với các nhà sản xuất dầu ăn, thịt, sữa và đường 

Lĩnh vực 
kinh doanh 

Cổ phiếu 
liên quan 

Tác động Quan điểm 

 

Thức ăn 
chăn nuôi 

 

DBC, BAF, 
HAG  

Do khoảng 80% nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu nên 
tỷ giá USD/VND tăng sẽ kéo theo giá nhập khẩu nguyên liệu đầu vào trong sản xuất thức 
ăn chăn nuôi tăng. 

Tuy nhiên chúng tôi cho rằng BAF và HAG sẽ ít bị ảnh hưởng bới biến động tỷ giá hơn 
các công ty cùng ngành. BAF có thể được hỗ trợ giá đầu vào từ Tập đoàn Tân Long 
trong khi HAG có thể tận dụng sản lượng chuối không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu từ mảng 
kinh doanh trái cây để làm nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi.  

Dầu thực 
vật 

KDC 
 

Với ước tính khoảng 90% dầu ăn nguyên liệu được nhập khẩu từ nước ngoài, đặc biệt 
là dầu cọ đến từ các nước như Malaysia và Indonesia, việc tỷ giá tăng sẽ khiến chi phí 
nhập khẩu nguyên vật liệu này gia tăng và tác động lên chi phí đầu vào mảng sản xuất 
dầu của KDC, vốn đang chiếm chủ đạo với tỷ trọng gần 80% tổng doanh thu của KDC 

Sản xuất 
thịt 

DBC, BAF, 
HAG  

Chúng tôi cho rằng biên LN gộp của các DN thịt sẽ bị ảnh hưởng do giá nhập khẩu thức 
ăn chăn nuôi tăng. Tuy nhiên, giá lợn được dự báo tăng 5% svck vào năm 2023 có thể 
làm giảm tác động của giá nguyên liệu đầu vào. 

Sữa  VNM 
 

VNM sẽ phải đối mặt với một thách thức mới từ biến động tỷ giá khi 50% nguyên liệu 
sữa của VNM được nhập khẩu từ Châu Âu để sản xuất sữa bột và bột dinh dưỡng. Tuy 
nhiên, chúng tôi kỳ vọng giá bột sữa sẽ tiếp tục giảm và giao dịch ở mức thấp hơn 5,0% 
so với năm 2022 khi Trung Quốc tiếp tục chính sách Zero-Covid và sản lượng bột sữa 
toàn cầu năm 2023 tăng 1,5% svck. Chúng tôi cho rằng giá nguyên liệu thấp hơn sẽ bù 
đắp cho mức ảnh hưởng từ biến động tỷ giá đến biên LN gộp trong 2023.  

Bên cạnh đó, DN đang vay ngắn hạn chủ yếu bằng đồng USD tại ngân hàng với lãi suất 
thả nổi, chiếm 98% tổng nợ vay ngắn hạn. Do đó, chúng tôi cho rằng chi phí tài chính 
của DN sẽ tăng đáng kể trong giai đoạn 2022-2023. Tuy nhiên, VNM vẫn đang duy trì 
sức khỏe tài chính lành mạnh với vị thế tiền mặt cao (10.718đ/cp) và đòn bẩy tài chính 
ở mức thấp (0,3 lần) giúp công ty giảm rủi ro do tăng lãi suất và biến động tỷ giá. 

Sản xuất 
đường  

QNS, SBT 

 

Do tình trạng thiếu mía nguyên liệu trong những năm gần đây, một số DN sản xuất đường 
ngoài việc ép đường trực tiếp từ mía cũng phải nhập khẩu đường thô để tinh luyện.  

Năm 2021, SBT đã sản xuất 708.000 tấn đường, trong đó khoảng 210.000 tấn từ mía và 
phần còn lại là từ đường thô nhập khẩu. Trong khi đó, QNS cũng lên kế hoạch nhập 
khẩu 5,000 tấn đường thô để tinh luyện đường RE. Do đó, chúng tôi cho rằng QNS và 
SBT sẽ bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá với các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, chúng 
tôi cũng kỳ vọng giá đường tiếp tục tăng trong 2023. Do đó, giá đường cao hơn có thể 
bù đắp những tác động của việc tăng tỷ giá hối đoái đối với biên LN. 

 

Chú thích:      = “Tích cực”,  = “Tiêu cực” 

  Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  
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Hình 382: Các DN xuất khẩu gạo và thủy sản có thể được hưởng lợi trong bối cảnh tỷ giá hối đoái tăng 

Lĩnh vực 
kinh doanh 

Cổ phiếu 
liên quan 

Tác động Quan điểm 

Xuất khẩu 
gạo 

LTG, PAN, 
TAR  

Hầu hết các đơn hàng xuất khẩu đều được thanh toán bằng đồng USD, do đó biến động 
tỷ giá USD sẽ giúp cho các DN xuất khẩu gạo cải thiện biên LN gộp. Đặc thù của ngành 
gạo là đơn hàng ký kết theo tháng, do đó với những DN nào đã giao hàng rồi sẽ được lợi 
khi giá USD tăng. Tuy nhiên, đối với những đơn hàng chưa giao thì khách hàng sẽ e ngại, 
vì tránh tác động USD tăng họ sẽ cân nhắc trong việc thu mua lúa gạo ở giai đoạn khác.  

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thấy LTG đang có khoản nợ ngắn hạn 69 triệu USD 
(chiếm 49,5% tổng nợ ngắn hạn). Do đó, chúng tôi cho rằng chi phí tài chính của LTG sẽ 
tăng trong bối cảnh tỷ giá hối đoái tăng. 

Xuất khẩu 
thủy sản 

VHC, FMC 
 

Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sẽ được hưởng lợi khi giá USD tăng cao do phần 
lớn các giao dịch hiện đều thanh toán bằng USD. Trong 9T22, Mỹ vẫn là thị trường chính 
của DN xuất khẩu thủy sản (chiếm khoảng 60%).  

Tuy nhiên, các DN thủy sản cũng đang đối mặt cùng lúc 2 sức ép, đó là giảm giá xuất 
khẩu để cạnh tranh với sản phẩm nước khác, nhưng phải tăng giá thu mua nguyên liệu 
do thiếu hụt nguồn cung. 

 

Chú thích:      = “Tích cực”,  = “Tiêu cực” 

 Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  

 

Chúng tôi ưa thích BAF và đưa DBC, QNS, KDC vào danh sách theo dõi  

Hình 383: Ý tưởng đầu tư 

STT Mã CK Giá mục tiêu 
1 năm 

(đồng/cp) 

Khuyến 
nghị 

Luận điểm đầu tư 

1 

 

BAF 

 

33.500 Khả quan 

Chúng tôi có quan điểm tích cực về BAF ngắn hạn và dài hạn bởi: 

 (1) Chúng tôi kỳ vọng LN ròng của BAF tăng trung bình 16,2% trong 2023-24 nhờ mở 
rộng công suất. Biên LN gộp dự phóng tăng 0,7đ % nhờ tỷ trọng mảng 3F trong tổng 
LN gộp tăng 6,1đ % trong 2023. 

(2) Quy mô đàn lợn sẽ tăng đáng kể trong 2023. Trong giai đoạn 2022-23, công ty 
bước vào chu kỳ đầu tư mạnh mẽ với 2 nhà máy giết mổ, 5 trang trại lợn thịt, 2 trang 
trại lợn giống và 3 trang trại tích hợp lợn giống và lợn thịt sẽ đi vào hoạt động kể từ 
Q3/22-Q1/23. Sau khi các dự án hoàn thành, đàn lợn của BAF sẽ tăng 226% so với 
hiện tại và giúp công ty hoàn thiện mảng “Thực phẩm” trong mô hình kinh doanh 3F.  

(3) Chúng tôi cho rằng BAF có thể được hỗ trợ giá đầu vào từ Tập đoàn Tân Long do 
đó DT sẽ ít bị ảnh hưởng bởi tỷ giá hối đoái tăng hơn so với các DN cùng ngành. 

2 

 

DBC 

 

18.600 Khả quan 

(1) Giá heo dự kiến tăng 5,0% svck trong năm 2023 sẽ tác động tích cực đến biên LN 
của DN. Chúng tôi kỳ vọng DBC ghi nhận biên LN gộp mở rộng 1,5 điểm % trong 2023.  

(2) LN ròng được kỳ vọng tăng 68,9% svck trong 2023 sau khi giảm mạnh 60,7% svck 
vào 2022 do chi phí đầu vào thức ăn chăn nuôi tăng mạnh.  

Giá cổ phiếu DBC giảm mạnh 64,8% sv đầu năm có thể đã phản ánh KQKD kém khả 
quan trong 2022, theo quan điểm của chúng tôi.  

3 KDC 70.900 Trung lập 

(1) Chúng tôi kỳ vọng giá đầu vào mảng dầu ăn của KDC giảm do giá dầu cọ nguyên 
liệu giảm mạnh sau khi đạt đỉnh vào T6/2022.  

(2) KIDO Bakery khánh thành nhà máy với quy mô 19.000 tấn, chính thức quay trở lại 
mảng bánh kẹo – mảng mà KDC có bề dày kinh nghiệm trong chuỗi phân phối với thị 
phần lớn nhất (gần 50% thị phần). Điều này giúp KDC duy trì tăng trưởng doanh thu 
và LN ròng trong giai đoạn 2023-24. 

4 
 

QNS 
N/A N/A 

(1) Chúng tôi nhận thấy QNS có thể tận dụng xu hướng tăng giá đường và mở rộng 
biên LN do công ty có quy mô lớn thứ hai về vùng mía nguyên liệu có vị thế tốt để nắm 
bắt nhu cầu đường trong nước tăng. 
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 (2) Giá đậu tương toàn cầu dự kiến sẽ giảm trong năm 2023, giúp giảm bớt áp lực lên 
chi phí nguyên liệu đầu vào trong mảng sữa đậu nành. 

(3) Chúng tôi kỳ vọng QNS ghi nhận DT tăng trưởng 8,5% svck và mức biên LN gộp 
cao hơn, kéo theo LN ròng tăng 10,3% svck. 

5 HAG N/A N/A 

(1) Công ty mở rộng diện tích trông chuối thêm 2.000ha lên 7.000ha, tăng năng suất 
thu hoạch chuối lên 40%.  

(2) HAG đặt mục tiêu nâng công suất mảng chăn nuôi lên 1 triệu con lợn thịt/năm với 
tổng số 16 trang trại chăn nuôi lợn vào năm 2023, dự kiến đem lại doanh thu 10.000 
tỷ cho mảng chăn nuôi. 

(3) Chúng tôi ký vọng HAG ghi nhận biên LN gộp tăng đáng kể trong năm 2023 nhờ 
chi phí đầu vào thấp hơn so với các DN cùng ngành. HAG có thể tận dụng sản lượng 
chuối không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu từ mảng kinh doanh trái cây để làm nguyên liệu 
đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi. Do đó, chúng tôi cho rằng HAG sẽ ít bị ảnh hưởng 
bới biến động tỷ giá hơn các công ty cùng ngành.  

6 VHC N/A N/A 

(1) DN có vị thế dẫn đầu về xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Trong khi lạm phát toàn 
cầu đã làm giảm nhu cầu đối với nhiều mặt hàng thủy sản, nhưng mặt hàng cá tra vẫn 
có lợi thế nhờ giá cả phải chăng đối với người tiêu dùng. Do đó, chúng tôi cho rằng 
giá cá tra và sản lượng xuất khẩu trong thời gian tới sẽ không bị sụt giảm nghiêm trọng. 

(2) Thị trường xuất khẩu chính sản phẩm cá tra của VHC là Mỹ.  
Mặc dù trong 2023, công ty khó có thể duy trì sản lượng xuất khẩu cao đột biến như 
năm 2022, nhưng VHC vẫn sẽ hưởng lợi trong bối cảnh tỷ giá USD tiếp tục tăng. 

Tuy nhiên, mức định giá hiện tại không hấp dẫn, theo quan điểm của chúng tôi. Chúng 
tôi cho rằng LN ròng của VHC có thể giảm trong 2 năm tới sau khi ghi nhận kết quả 
kinh doanh vượt trội trong năm 2022 nhờ nhu cầu bị dồn nén tại thị trường Mỹ. 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  

 

Hình 384: Dự phóng KQKD 2022-24 các doanh nghiệp trong coverage  

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

 

 

 

 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Doanh thu 5.788 6.828 7.471 11.704 12.115 12.610 8.296 8.998 9.628

% svck -44,5% 18,0% 9,4% 8,2% 3,5% 4,1% 13,1% 8,5% 7,0%

Ln gộp               549               698               797            1.371            1.604            1.669            2.506            2.733           2.924 

Biên LN gộp (%) 9,5% 10,2% 10,7% 11,7% 13,2% 13,2% 10,8% 9,1% 7,0%

EBITDA               505               683               819            1.070            1.304            1.365            1.565            1.710           1.820 

Biên EBITDA (%) 8,7% 10,0% 11,0% 9,1% 10,8% 10,8% 18,9% 19,0% 18,9%

LN ròng 343 420 463 326 550 594            1.333            1.470           1.574 

% svck 6,5% 22,4% 10,2% -60,7% 68,9% 7,9% 6,4% 10,3% 7,1%

EPS (đ/cp) 2.389 2.925 3.224            1.331            2.247            2.425 3.501 3.948 4.256

BVPS (đ/cp) 17.067 19.997 23.224 22.986 24.565 26.390 21.499 23.506 25.803

Tiền mặt ròng/cổ phiếu 

(đ/cp)
2.501 2.806 3.579 4.040 4.693 4.357 12.846 14.833 17.023

Nợ/VCSH              0,27              0,34              0,30 0,48 0,46 0,33 0,29 0,29 0,28

Tỷ suất cổ tức (%) 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 8,3% 8,3% 5,7% 7,1% 5,7%

ROAE (%) 21,1% 18,9% 17,9% 8,1% 11,0% 11,2% 20,7% 21,0% 20,5%

ROAA (%) 7,1% 7,8% 7,7% 3,8% 5,6% 5,9% 14,7% 14,7% 14,6%

Tỷ đồng
BAF DBC QNS
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Hình 385: Dự phóng KQKD 2022-24 các doanh nghiệp trong coverage  

 
Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Hình 386: Bảng so sánh các doanh nghiệp trong ngành  

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG (Dữ liệu tại ngày 22/11/2022) 

 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Doanh thu 13.557 13.874 14.420 13.834 14.372 14.242

% svck 29,1% 2,3% 3,9% 52,8% 3,9% -0,9%

Ln gộp            2.364            3.078            3.616 2.933 2.759 2.734

Biên LN gộp (%) 21,9% 23,5% 24,0% 21,2% 19,2% 19,2%

EBITDA            1.534            1.531            1.924 2.725 2.644 2.649

Biên EBITDA (%) 9,3% 10,8% 10,3% 19,7% 18,4% 18,6%

LN ròng 614 802 782 1.959 1.874 1.875

% svck 4,2% 30,6% -2,5% 77,9% -4,3% 0,0%

EPS (đ/cp) 2.440 3.187 3.108          10.469          10.016          10.019 

BVPS (đ/cp) 29.445 32.275 35.029 41.987 50.399 58.764

Tiền mặt ròng/cổ phiếu 

(đ/cp)
-13.171 -10.226 -7.845 7.705 11.817 17.810

Nợ/VCSH              0,43              0,31              0,22 0,27 0,24 0,17

Tỷ suất cổ tức (%) 9,0% 1,0% 1,0% 2,7% 2,7% 2,7%

ROAE (%) 8,7% 10,3% 9,2% 28,8% 22,1% 13,6%

ROAA (%) 4,2% 5,2% 4,8% 19,6% 15,4% 13,6%

Tỷ đồng
KDC VHC

Giá hiện 

tại

Giá mục 

tiêu

Khuyến 

nghị Vốn hóa

Tăng 

trưởng 

Nội tệ Nội tệ tr USD 2022 2023 2022 2023

EPS 3 

năm 2022 2023 2022 2023

Các DN sản xuất thịt niêm yết tại Việt Nam 

CTCP Nông nghiệp BAF Việt 

Nam BAF VN 15,850    33,500     Khả quan  92          6.9          5.7          1.0          0.8          N/A 21.1        18.9        7.1          7.8          

CTCP Masan MeatLife MML VN 38,000    N/A KKN 501       44.8        59.8        2.1          2.0          170.3      8.2          6.1          8.5          5.6          

CTCP Tập đoàn DABACO Việt 

Nam DBC VN 10,550    18,600     Trung lập  103       9.0          5.3          0.5          0.5          53.7        8.1          11.0        3.8          5.6          

CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc 

sản VSN VN 22,000    N/A KKN 72          N/A N/A N/A N/A 3.4          N/A N/A N/A N/A

Tổng Công ty Chăn nuôi Việt 

Nam VLC VN 13,700    N/A KKN 95          N/A N/A N/A N/A 11.1        N/A N/A N/A N/A

CTCP Hoàng Anh Gia Lai HAG VN 5,930      N/A KKN 222       17.0        10.7        N/A N/A N/A 13.6        17.9        N/A N/A

Trung bình 19.4       20.4       1.2          1.1          59.6       12.8       13.5       6.5          6.3          

Trung vị 13.0       8.2          1.0          0.8          32.4       10.9       14.5       7.1          5.6          

Các DN sản xuất đường niêm yết tại Việt Nam 

CTCP Đường Quảng Ngãi QNS VN 34,000    N/A KKN 489       8.0          7.3          1.4          1.3          0.8          20.7        21.0        14.7        14.7        

CTCP Thành Thành Công - 

Biên Hòa SBT VN 10,650    N/A KKN 289       N/A N/A N/A N/A 39.0        N/A N/A N/A N/A

CTCP Mía đường Lam Sơn LSS VN 4,750      N/A KKN 13          N/A N/A N/A N/A 84.4        N/A N/A N/A N/A

CTCP Mía đường Sơn La SLS VN 119,000  N/A KKN 47          N/A N/A N/A N/A 46.8        N/A N/A N/A N/A

CTCP Đường Kon Tum KTS VN 13,000    N/A KKN 3            N/A N/A N/A N/A 54.4        N/A N/A N/A N/A

Trung bình 8.0          7.3          1.4          1.3          45.1       20.7       21.0       14.7       14.7       

Trung vị 8.0          7.3          1.4          1.3          46.8       20.7       21.0       14.7       14.7       

Các DN sản xuất gạo niêm yết trong khu vực 

CTCP Nông nghiệp Công 

nghệ cao Trung An TAR VN 8,100      N/A KKN 26          N/A N/A N/A N/A 35.7        N/A N/A N/A N/A

CTCP Tập đoàn Lộc Trời LTG VN 17,700    N/A KKN 58          4.4          4.2          0.4          0.4          1.6          12.3        11.8        4.4          4.0          

Heilongjiang Agriculture Co 

Ltd 600598 CH 15            N/A KKN 3,663    21.3        19.9        3.4          3.1          (3.3)         16.0        15.6        12.7        12.8        

Shandong Denghai Seeds Co 

Ltd 002041 CH 22            N/A KKN 2,695    56.9        41.6        5.6          5.1          100.4      10.1        12.0        7.2          9.4          

FGV Holdings Bhd FGV MK 1              N/A KKN 1,058    3.9          7.6          0.8          0.7          N/A 21.3        9.3          7.6          3.7          

Trung bình 21.6       18.3       2.5          2.3          33.6       14.9       12.2       8.0          7.5          

Trung vị 12.9       13.7       2.1          1.9          18.7       14.1       11.9       7.4          6.7          

Các DN xuất khẩu thủy sản niêm yết tại Việt Nam 

CTCP Vĩnh Hoàn VHC VN 68,600    N/A KKN 507       6.1          6.3          1.7          1.5          15.5        31.2        24.5        20.4        16.1        

CTCP Nam Việt ANV VN 17,700    N/A KKN 91          2.6          3.8          0.5          0.5          (30.8)       29.8        19.6        14.7        10.9        

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy 

sản Cửu Long An Giang ACL VN 9,190      N/A KKN 19          N/A N/A N/A N/A (23.1)       N/A N/A N/A N/A

CTCP Đầu tư và Phát triển Đa 

Quốc Gia I.D.I IDI VN 7,850      N/A KKN 72          1.9          1.8          N/A N/A (27.1)       26.3        22.1        10.9        9.6          

Trung bình 3.5          4.0          1.1          1.0          (16.4)      29.1       22.1       15.3       12.2       

Trung vị 2.6          3.8          1.1          1.0          (25.1)       29.8        22.1        14.7        10.9        

ROA (%)
Công ty Mã CK

P/B (lần) ROE (%)P/E (lần)
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TIÊU DÙNG: KHI HẦU BAO THẮT CHẶT 

Tích cực tới hiện tại, nhưng chuẩn bị cho giai đoạn hầu bao thắt chặt  

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trưởng tốt, ở mức 25,3% 

svck trong 10T22, phần lớn nhờ vào mức nền thấp trong 2021. Chúng tôi nhận 
thấy một số dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng đang thắt chặt hầu bao trong bối 
cảnh lãi suất tăng và sự suy yếu của các ngành thâm dụng lao động (da giày, 
dệt may, …). Chúng tôi cho rằng tình trạng suy thoái này có thể kéo dài đến 
Q3/23 khi lãi suất dự kiến sẽ giảm và việc tăng lương tối thiểu sẽ tạo ra một 
động lực nhẹ cho tiêu dùng hàng hóa. 

Các nhà bán lẻ hoãn mở rộng để củng cố tài chính 

Theo chúng tôi tìm hiểu, việc mở rộng kinh doanh của một số nhà bán lẻ lớn 
đang dừng lại hoặc giảm tốc trong bối cảnh lo ngại về suy thoái kinh tế. Việc mở 
rộng chuỗi nhà thuốc An Khang của MWG và Long Châu của FRT đã bị trì 
hoãn/chậm lại kể từ Q3/22; số lượng cửa hàng Bách Hóa Xanh, Circle K cũng 
có mức giảm so với đầu năm cho thấy sự thận trọng của các chuỗi bán lẻ trước 
diễn biến thị trường hiện tại. Do đó, các công ty tiêu dùng niêm yết có xu hướng 
duy trì tình hình tài chính tốt hơn với đòn bẩy thấp và vị thế tiền mặt ròng. 

Nhóm hàng hóa xa xỉ có thể ít rủi ro hơn trong bối cảnh nhu cầu suy giảm 

Dù vẫn còn ở giai đoạn sơ khởi nhưng thị trường xa xỉ Việt Nam dự kiến sẽ tăng 
trưởng đáng kể nhờ sự gia tăng của tầng lớp người dân thu nhập cao ngày càng 
có nhu cầu lớn hơn đối với các mặt hàng xa xỉ. Thông thường, những tầng lớp 
giàu có thường là nhóm cuối cùng cảm nhận được tác động tiêu cực vào tiêu 
dùng do quy mô tài sản nắm giữ của họ thường rất lớn. Do đó, chúng tôi kỳ vọng 
các công ty bán lẻ có các mảng kinh doanh với phân khúc cao cấp có thể gặp ít 
rủi ro hơn từ việc cắt giảm hầu bao. 

Cổ phiếu ưa thích: PNJ và VRE 

Chúng tôi ưa thích các cổ phiếu có 1) vị thế tiền mặt ròng để ít rủi ro hơn các cổ 
phiếu khác trong thời điểm không ổn định và 2) ít bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm 
nhu cầu tiêu dùng so với các công ty cùng ngành nhờ hoạt động kinh doanh với 
phân khúc hàng xa xỉ. Vì vậy, chúng tôi cho rằng PNJ và VRE là những cổ phiếu 
hấp dẫn để đưa vào danh mục. Tiềm năng tăng giá: nhu cầu tiêu dùng mạnh 
hơn dự phóng, tác động từ việc tăng tỷ giá và lãi suất thấp hơn dự phóng hay 
sự gián đoạn nguồn cung các sản phẩm Apple nhanh chóng được giải quyết. 
Rủi ro giảm giá: chi tiêu của người tiêu dùng sụt giảm lâu hơn dự kiến hoặc gián 
đoạn nguồn cung các sản phẩm Apple, tác động tỷ giá và lãi suất tăng mạnh 
hơn so với dự phóng. 

Hình 387: Tăng trưởng giá một số cổ phiếu tiêu dùng và VNIndex trong năm 2022  

  
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG 

 

▪ Chi tiêu của người tiêu dùng đang chậm lại dự kiến đến Q3/23 trong bối 

cảnh xuất khẩu tăng trưởng chậm, lãi suất tăng và đồng VND yếu. 

▪ Theo quan điểm của chúng tôi, nhóm hàng hóa xa xỉ có thể ít rủi ro hơn 

trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng chung suy giảm. 

▪ Các cổ phiếu đáng chú ý là các cổ phiếu đầu ngành có tài chính tốt và ít 

bị ảnh hưởng bởi việc giảm sức cầu, gồm PNJ và VRE. 

Báo cáo ngành 

 

 

 

 

 

Chuyên viên phân tích: 

 
Phan Như Bách 

bach.phannhu@vndirect.com.vn 
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Vẫn tích cực cho tới hiện tại 

Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 
trưởng tốt ở mức 25,3% svck trong 10T22, phần lớn nhờ mức nền thấp của năm 
2021. Nếu loại trừ yếu tố giá, doanh số bán lẻ hàng hóa tăng 16,8% svck, cao 
hơn cả mức trước đại dịch. Việt Nam đã nối lại các chuyến bay quốc tế từ Q1/22, 
doanh thu từ du lịch đã tăng gấp đôi so với năm 2021 và phục hồi tới 78% so 
với mức trước đại dịch. 

Theo dữ liệu của Google, xu hướng di chuyển đến cửa hàng bán lẻ và giải trí 
của Việt Nam đã vượt mức trước dịch 4,6% và xu hướng di chuyển đến cửa 
hàng tạp hóa và hiệu thuốc đã tăng 27,5% so với trước dịch. 

Hình 388: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 
25,3% svck trong 10T22 

 Hình 389: Xu hướng di chuyển từ năm 2020 – 10/22 cho thấy xu hướng 
di chuyển đã phục hồi về mức trước dịch bệnh (% so với mức trước dịch) 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, TCTK     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Google 

 

Tiêu dùng người dân hồi phục thể hiện qua kết quả kinh doanh 9T22 của các 
doanh nghiệp bán lẻ và đồ uống. Trong Q3/22, PNJ ghi nhận 252 tỷ đồng lãi 
ròng, từ khoản lỗ 160 tỷ đồng vào Q3/21 còn VRE ghi nhận lợi nhuận ròng tăng 
gấp 32 lần svck. Lưu ý rằng Việt Nam thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt 
trong Q3/21. Lợi nhuận ròng của SAB cũng tăng trưởng gấp 2,0 lần svck trong 
Q3/22 và tăng 76,9% svck trong 9T22. 

Trong khi đó, các nhà sản xuất thực phẩm có kết quả kinh doanh chậm lại svck 
do không còn nhu cầu dự trữ cao như trong Q3/21 và giá đầu vào tăng (ngũ 
cốc, bột sữa nguyên kem,…). 

Hình 390: KQKD Q3/22 và 9T22 của ngành tiêu dùng và một số cổ phiếu tiêu biểu 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Fiinpro 

 

 

 Tăng trưởng 

doanh thu Q3/22 

 Xu hướng tăng 

trưởng doanh thu từ 

Q1-Q3 

 Tăng trưởng LN 

ròng Q3/22 

 Tăng trưởng 

LN ròng 9T22 

 Xu hướng tăng 

trưởng LN ròng từ 

Q1-Q3 

Đồ uống 81,0% 161,7% 68,0%

SAB 101,7% 202,3% 76,9%

Bán lẻ 57,7% 128,4% 36,4%

MWG 31,6% 15,3% 4,3%

PNJ 739,7% từ lỗ sang lãi 132,6%

FRT 54,4% 80,9% 174,1%

DGW 58,6% 68,2% 60,0%

PET 17,7% -5,5% -12,9%

VRE 154,8% 3.204,2% 63,0%

Thực phẩm 2,2% -13,8% 3,4%

VNM -0,7% -21,5% -20,3%

MSN -17,3% -52,7% 46,8%

Toàn thị trường 29,6% 17,4% 21,4%
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Chuẩn bị cho sự sụt giảm trong tiêu dùng người dân 

Chúng tôi tin rằng xu hướng cầu tiêu dùng dồn nén đang giảm dần trong môi 
trường lãi suất tăng và đồng VND yếu khiến người tiêu dùng phải thắt chặt hầu 
bao. Bên cạnh đó, chúng ta thấy “hiệu ứng tài sản” - hiện tượng tâm lý liên quan 
đến sự thay đổi trong cách thức chi tiêu của người tiêu dùng khi giá trị tài sản 
chưa thực hiện gia tăng mạnh khi tất cả các kênh đầu tư (thị trường chứng 
khoán, thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu, thị trường tài sản kỹ thuật 
số…) đều tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2021. Vì thế, khi tất cả các thị trường 
này đều bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh trong năm nay, khiến giá trị tài sản 
chưa thực hiện quay đầu giảm sẽ làm giảm sức tiêu dùng người dân. 

Hầu hết các ngành thâm dụng lao động đang phải đối mặt với những áp lực lớn. 
Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam được dự báo sẽ giảm tốc trong bối cảnh 
nhu cầu toàn cầu suy yếu khiến dệt may, da giày, nuôi trồng thủy sản, chế biến 
gỗ… phải thu hẹp quy mô sản xuất.  

Từ cuối T11/22, nhà sản xuất giày dép Đài Loan, Công ty TNHH PouYuen Việt 
Nam - công ty lớn nhất TP.HCM về số lượng lao động với hơn 50.000 công 
nhân đã cho công nhân nghỉ luân phiên trong 3 tháng tới do cắt giảm đơn hàng. 
Theo Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương - một trong những trung tâm công nghiệp 
phía Nam, trong 10T22, khoảng 28.000 công nhân phải tạm hoãn hợp đồng lao 
động và 240.000 người bị giảm giờ làm, tương đương khoảng 20% lực lượng 
lao động tại Bình Dương bị ảnh hưởng bởi suy thoái và tỷ trọng này có thể tăng 
lên trong thời gian tới. 

Một số nhà bán lẻ phát đi tín hiệu về sự sụt giảm chi tiêu của người tiêu dùng 
kể từ T10/22. MWG công bố KQKD tháng 10 với sự sụt giảm rõ rệt về nhu cầu 
của người tiêu dùng đối với các sản phẩm điện tử tiêu dùng và điện thoại di 
động, trong khi mảng tạp hóa vẫn đang trong giai đoạn phục hồi. Doanh thu 
T10/22 của MWG đạt 10.884 tỷ đồng (+3,3% so với tháng trước, -10,7% svck) 
mặc dù bước vào mùa tiêu thụ cao điểm Q4/22 và chuẩn bị cho các sự kiện lớn 
như World Cup. DGW cũng công bố kết quả sơ bộ tháng 10 cho thấy doanh thu 
giảm 40% svck do doanh số bán điện thoại thông minh và các sản phẩm điện 
tử tiêu dùng (TV) thấp hơn kế hoạch. 

Hình 391: Doanh thu hàng tháng chuỗi Thế giới di động & Điện Máy Xanh từ 2021-10/22 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo công ty 

 

Chúng tôi ước tính tiêu dùng Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng mạnh trong nửa đầu 
năm 2023 và dần phục hồi đà tăng trưởng kể từ Q3/23 nhờ 1) tốc độ tăng lãi 
suất sẽ chậm lại trong năm 2023 khi lãi suất điều hành Fed dần hạ nhiệt, 2) biến 
động vĩ mô tại Việt Nam đang dần ổn định, giúp nâng cao niềm tin tiêu dùng của 
người dân, 3) tiêu dùng phục hồi tại khu vực EU và Hoa Kỳ mang lại đơn hàng 
cho các khu công nghiệp Việt Nam và 4) ngày 11/11/2022, Quốc hội đã thông 
qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 với thông tin kể từ 
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23/7, lương cơ sở sẽ tăng 20,8% so với hiện hành lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, 
có thể làm tăng thu nhập của cán bộ, công chức Việt Nam. 

 

Nhóm hàng hóa xa xỉ có thể ít rủi ro hơn trong bối cảnh nhu cầu suy giảm 

Thông thường, trong khi chi tiêu của những người tiêu dùng có thu nhập thấp bị 
siết chặt bởi lạm phát, thì những người giàu có thường là những người cuối 
cùng cảm nhận được tác động từ các ảnh hưởng tiêu cực này vì quy mô tài sản 
lớn mà họ đang nắm giữ. Theo Statista, thị trường hàng hóa cao cấp cá nhân 
của Việt Nam đạt 976 triệu USD vào năm 2021 và dự kiến sẽ tăng 6,7% mỗi 
năm lên mức 1 tỷ USD vào năm 2025. Một báo cáo khác của Knight Frank cho 
biết có khoảng 72.135 cá nhân tại Việt Nam có quy mô tài sản hơn 1 triệu USD 
vào năm 2021. 

Dù vẫn còn ở giai đoạn sơ khởi nhưng thị trường xa xỉ Việt Nam dự kiến sẽ tăng 
trưởng đáng kể nhờ sự gia tăng của tầng lớp người dân thu nhập cao ngày càng 
có nhu cầu lớn hơn đối với các mặt hàng xa xỉ (như du lịch cao cấp, trang sức, 
xe hơi, sản phẩm kỹ thuật số cao cấp…). Mặc dù người tiêu dùng giàu có sẽ trở 
nên kén chọn hơn trong bối cảnh khó khăn hiện tại, nhưng chúng tôi tin rằng 
các thương hiệu/công ty có kinh doanh trong ngành hàng xa xỉ có thể đối mặt 
với rủi ro thấp hơn từ đợt suy giảm tiêu dùng này. 

Trang sức và đồng hồ 

Theo Statista, thị trường trang sức và đồng hồ cao cấp có tốc độ tăng trưởng 
cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của hàng xa xỉ cá nhân tại Việt Nam, đạt tốc 
độ tăng trưởng kép là 8,5% trong giai đoạn 2021-26. Như vậy, PNJ với thị phần 
thống lĩnh thị trường trang sức, có thương hiệu mạnh, sản phẩm đa dạng ở phân 
khúc trang sức và đồng hồ cao cấp nhiều khả năng sẽ được hưởng lợi từ đà 
tăng trưởng này. 

Thị phần trang sức của PNJ đã tăng từ khoảng 25% năm 2017 lên hơn 60% 
trong 10T22 với xu hướng người tiêu dùng lựa chọn hàng có thương hiệu hơn. 
Trong T10/22, doanh thu và lợi nhuận ròng của PNJ vẫn duy trì tốc độ tăng 
trưởng mạnh, lần lượt đạt 2.961 tỷ đồng và 147 tỷ đồng, tăng 42,4% svck và 
21,5% svck. Trong thời gian tới, PNJ dự kiến sẽ xây dựng một nhà máy mới với 
công nghệ sản xuất cao hơn hiện tại, để tiếp tục mở rộng thị phần ở các sản 
phẩm trang sức từ trung cấp trở lên với độ tinh xảo và phong cách thời trang 
hơn. 

Hình 392: Thị phần trang sức vàng PNJ trên thị trường có thương hiệu  Hình 393: Doanh thu hàng tháng của PNJ từ 2020-2022 (Đơn vị: tỷ đồng) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT Research, Báo cáo công ty     Nguồn: VNDIRECT Research, Báo cáo công ty 

 

Sản phẩm kỹ thuật số cao cấp: iPhone 14 series 

Với giá bán khoảng 25 – 47 triệu đồng, tương đương với 3,7 đến 7,0 lần mức 
lương trung bình hàng tháng của người Việt, iPhone 14 có thể coi là hàng xa xỉ 
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trong tiêu dùng tại Việt Nam. Tính đến cuối Q2/22, iPhone chiếm 15,4% (+8,3 
điểm % svck) thị phần điện thoại thông minh ở Việt Nam, nằm trong top 5 điện 
thoại. Apple Việt Nam cho biết lượng đặt hàng iPhone 14 về Việt Nam cũng tăng 
gấp đôi so với lô hàng iPhone 13, tái khẳng định nhu cầu mạnh mẽ đối với các 
sản phẩm của Apple. 

Hình 394: Lượng sản phẩm vận chuyển và thị phần của Apple iPhone 
từ 2007 đến 2021 

 Hình 395: Thị phần điện thoại thông minh Việt Nam theo số lượng từ 
Q2/21 – Q2/22 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT Research, Counterpoint     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Counterpoint 

Tuy nhiên, các sản phẩm của Apple hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu 
nguồn cung khi Foxconn tại Trung Quốc cắt giảm sản xuất, đơn vị sản xuất 70% 
lượng iPhone, do đang phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến lệnh phong 
tỏa do Covid-19. Bởi vậy, chúng tôi tin rằng tác động của việc ra mắt dòng 
iPhone 14 có thể chuyển biến tích cực kể từ Q1/23, muộn hơn dự kiến ban đầu 
vào Q4/22. Chúng tôi kỳ vọng DGW, FRT và MWG với đóng góp doanh thu đáng 
kể đến từ các sản phẩm của Apple, tương ứng ~30%, 20% và 14%, sẽ tận dụng 
xu hướng này. 

Thời trang và đồ da 

Theo Statista, tổng doanh số bán hàng thời trang cao cấp và đồ da tại Việt Nam 
sẽ đạt 550 triệu USD (+6,1% svck) trong năm 2023. Theo đó, chủ lực trong phân 
khúc này chủ yếu là các thương hiệu lớn toàn cầu như Chanel, Kering, Louis 
Vuitton,… chiếm hơn 50% thị phần trong phân khúc thời trang và 80% trong 
phân khúc đồ da tại Việt Nam. Sự phát triển và thống trị của các thương hiệu 
quốc tế lớn đòi hỏi các thương hiệu phải duy trì các cửa hàng ở trung tâm thành 
phố và trung tâm thương mại, duy trì mức độ tiếp cận cao và có thể tạo ra nhu 
cầu mua sắm bền vững ở những khu vực này. 

Hình 396: Tăng trưởng doanh thu hàng cao cấp theo phân khúc tại Việt Nam (%) 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Statista 
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Nhìn chung, các công ty tiêu dùng có tình hình tài chính tốt hơn so với các 
ngành khác 

Với lãi suất vay tăng dần trong giai đoạn hạn mức tín dụng hạn chế và điều kiện 
vĩ mô toàn cầu không ổn định, chúng tôi cho rằng các cổ phiếu có dòng tiền 
mạnh, với vị thế tiền mặt ròng và đòn bẩy thấp sẽ ổn định hơn khi đối phó với 
các biến động vĩ mô. SAB, VNM, PNJ và VRE với lượng tiền mặt ròng mỗi cổ 
phiếu trong Q3/22 lần lượt là 35.372 đồng, 6.184 đồng, 693 đồng và 462 đồng 
sẽ là những thành trì tốt trong ngành tiêu dùng. 

Ngoài ra, một số doanh nghiệp đã có những thay đổi trong chiến lược nhằm 
đánh giá lại nhu cầu thị trường và bảo vệ cấu trúc tài chính lành mạnh trong thời 
gian tới, chẳng hạn như: 

• MWG và MSN đã thực hiện các khoản vay nước ngoài kỳ hạn 5 năm 
với giá trị lần lượt là 250 triệu USD và 600 triệu USD với lãi suất cố định 
khoảng 6,5% nhằm giảm thiểu tác động của việc tăng lãi suất trong thời 
gian tới. Mặc dù các khoản vay này sẽ chịu lỗ tỷ giá, nhưng chúng tôi 
cho rằng việc đảm bảo nguồn tiền ổn định là ưu tiên quan trọng hơn. 

• MWG và FRT đã giảm tốc độ mở rộng chuỗi của họ để đánh giá lại nhu 
cầu thị trường và giảm chi phí mở mới nhằm bảo vệ sức khỏe tài chính. 

Hình 397: D/E của các công ty tiêu dùng từ Q3/21 – Q3/22  Hình 398: Tiền ròng/cổ phiếu các công ty tiêu dùng vào cuối 2021 và 
Q3/22 (Đơn vị: đồng) 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Dstock     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Dstock 

 

Rủi ro đầu tư 

• Tiêu dùng Việt Nam suy thoái lâu hơn dự kiến do tác động kéo dài của suy 
thoái toàn cầu và những biến động vĩ mô của Việt Nam. 

• Việc dự trữ quá nhiều hàng tồn kho đã lỗi thời khi nhu cầu đạt đỉnh trong 
đại dịch khiến chi phí thanh lý hàng tồn kho tăng lên. 

• Chi phí tài chính cao hơn dự kiến do lãi suất và tỷ giá hối đoái tăng. 

• Sự gián đoạn chuỗi cung ứng ở Trung Quốc kéo dài hơn dự kiến, đặc biệt 
là đối với các sản phẩm của Apple sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của các 
nhà bán lẻ và nhà phân phối CNTT. 

 

Cổ phiếu ưa thích: PNJ và VRE 

Chúng tôi ưa thích các cổ phiếu có 1) vị thế tiền mặt ròng để ít bị rủi ro hơn các 
cổ phiếu khác trong thị trường không ổn định và 2) ít bị ảnh hưởng bởi sự suy 
giảm nhu cầu hơn so với các công ty cùng ngành nhờ hoạt động kinh doanh liên 
quan nhiều tới phân khúc hàng xa xỉ. Vì vậy, chúng tôi cho rằng PNJ và VRE là 
những cổ phiếu hấp dẫn để đưa vào danh mục đầu tư. 
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Chúng tôi cũng đưa MWG và VNM vào danh sách theo dõi vì chúng tôi tin rằng 
Bách Hóa Xanh của MWG có thể mang lại kết quả tốt cho MWG trong năm 2023, 
trong khi VNM là cổ phiếu phòng thủ hấp dẫn trong trường hợp thị trường điều 
chỉnh mạnh. 

Hình 399: Ý tưởng đầu tư 

# Mã CP Giá mục tiêu 
1 năm 

(đồng/CP) 

Khuyến 
nghị 

Luận điểm đầu tư 

1 PNJ 140.700 Khả quan 

PNJ đã chứng tỏ tăng trưởng mạnh mẽ của mình thông qua LN ròng trong 9T22 tăng trưởng 
132,6% svck. Theo đà tăng trưởng này, chúng tôi chọn PNJ vì: 

(1) PNJ đang thống lĩnh thị phần trang sức có thương hiệu với hơn 50% thị phần, cùng với tệp 
khách hàng trung và cao cấp mạnh, ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Với thị phần trang sức không 
thương hiệu tại Việt Nam có thể lên đến 80% và xu hướng tăng trưởng của người tiêu dùng hướng 
tới các chuỗi hiện đại sẽ duy trì, chúng tôi cho rằng PNJ còn nhiều tiềm năng tăng trưởng mạnh 
trong thời gian tới. 

(2) Về dài hạn, chúng tôi kỳ vọng vào các chiến lược của PNJ, bao gồm 1) tạo ra những ý tưởng 
hấp dẫn như Style by PNJ, 2) tung ra các chiến dịch quảng cáo hiệu quả hơn, 3) hợp tác với 
Pandora để trở thành “Cửa hàng đa thương hiệu” và 4) tăng cường số hóa và hướng đến bán 
hàng đa kênh sẽ hỗ trợ lợi nhuận ròng của PNJ duy trì tăng trưởng 2 con số, với tốc độ tăng trưởng 
kép là 24,3% từ 2022-26, theo kỳ vọng của chúng tôi. 

2 VRE 38.800 Khả quan 

VRE được chúng tôi ưa thích vì: 

(1) Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE) là nhà phát triển bất động sản bán lẻ lớn nhất Việt Nam 
với tổng diện tích sàn 1,75 triệu m2 vào cuối Q3/22, sẽ tăng trưởng mạnh mẽ cùng với sự gia tăng 
của ngành bán lẻ hiện đại và thu nhập của người dân trong nước trong dài hạn. 

(2) Với sự phục hồi của tiêu dùng bán lẻ và tốc độ tiêm chủng nhanh chóng của Việt Nam, Covid-
19 trở thành căn bệnh phổ biến để mở cửa lại hoàn toàn nền kinh tế. Qua đó giúp VRE có thêm 
tiềm năng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ròng với việc tăng diện tích sàn và giá thuê. 

(3) Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ròng trong năm 2023/24 của VRE có thể tăng 62%/26% svck theo 
đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. 

3 MWG 78.300 Khả quan 

Chúng tôi thích MWG vì: 

(1) Vị thế dẫn đầu trong mảng bán lẻ điện tử và điện thoại di động, MWG vẫn được hưởng đà tăng 
trưởng ở mảng bán lẻ này, đặc biệt là sự tăng trưởng mạnh mẽ của các sản phẩm cao cấp như 
Apple trong những năm tới. 

(2) Sau khi nâng cấp BHX kể từ Q2/22, doanh thu hàng tháng trên mỗi cửa hàng BHX đang tăng 
dần và BHX đang đến thời điểm có lãi. Chúng tôi kỳ vọng BHX sẽ có lãi từ năm 2023 để trở thành 
động lực chính cho lợi nhuận ròng của MWG. Với việc BHX hòa vốn, chúng tôi kỳ vọng LN ròng 
của MWG sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2023, đạt 43,9% svck. 

(3) MWG là lựa chọn ưu tiên của nhà đầu tư nước ngoài với việc duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài 
tối đa – 49% ngay cả trong giai đoạn thị trường điều chỉnh mạnh. Nhờ đó, MWG vẫn nhận được 
dòng vốn lớn từ khối ngoại thông qua các quỹ ETF, đặc biệt là VNDiamond ETF. 

4 VNM 86.800 Trung lập 

 (1) VNM có dấu hiệu phục hồi về doanh thu với doanh thu Q3/22 tăng 7,5% so với quý trước. 
Trong bối cảnh giá nguyên vật liệu tiếp tục giảm, VNM có thể cải thiện biên lợi nhuận gộp trong 
2023-24 để đưa tăng trưởng lợi nhuận ròng 2023-24 trở lại mức dương ở mức 9,9% svck/11,4% 
svck. 

(2) Mặc dù chịu áp lực do biến động tỷ giá gần đây, VNM có tình hình tài chính tốt với tiền ròng ở 
mức 6.184 đồng/cổ phiếu tính đến Q3/22, giúp VNM ít bị ảnh hưởng trong bối cảnh lãi suất tăng 
và nhiều biến động vĩ mô. 

(3) Với thị phần 55% - thống lĩnh ngành sữa Việt Nam và hoạt động kinh doanh cốt lõi ở các mặt 
hàng thiết yếu, VNM là cổ phiếu phòng thủ hấp dẫn trong trường hợp thị trường điều chỉnh mạnh. 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Andre/Downloads/www.vndirect.com.vn


 
 

 

 

 

VNDIRECT RESEARCH 

www.vndirect.com.vn  178 

Hình 400: Các chỉ số tài chính của các cổ phiếu trong danh mục theo dõi năm 2022-24 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 401: So sánh ngành 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG (Dữ liệu ngày 22/11/2022) 

 

 

 

 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Doanh thu 145.113 163.564 186.400 29.152 34.221 38.702 8.614 11.963 14.647 63.009 65.356 68.403

% svck 18,0% 12,7% 14,0% 48,6% 17,4% 13,1% 46,2% 38,9% 22,4% 3,4% 3,7% 4,7%

Biên LN gộp (%) 21,8% 21,4% 21,4% 17,7% 18,2% 18,7% 48,0% 53,8% 55,1% 41,9% 43,4% 44,9%

Biên EBITDA (%) 6,5% 7,7% 7,0% 8,5% 8,7% 8,8% 65,2% 67,3% 66,6% 20,1% 20,8% 22,2%

LN ròng 5.313 7.643 8.116 1.856 2.216 2.529            2.689            4.363           5.506 9.332 10.260 11.425

% svck 8,5% 43,9% 6,2% 79,7% 19,4% 14,2% 104,6% 62,3% 26,2% -11,4% 9,9% 11,4%

EPS (đ/cp) 3.630 5.003 5.312 7933,32 9134 10.424 1.183 1.920 2.423      4.019      4.419      4.921 

BVPS (đ/cp) 16.671 19.893 23.705 36.140 45.274 55.698 14.314 15.688 16.552 16.147 16.794 17.966

Tiền mặt ròng/cổ phiếu 

(đ/cp)
-197 2.019 5.606 4.303 10.539 17.584 399 349 248 11.810 12.601 13.880

Nợ/VCSH 79% 64% 57% 13% 16% 14% 11% 10% 10% 29% 29% 28%

Tỷ suất cổ tức (%) 2,5% 2,5% 2,5% 1,9% 1,9% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 5,1% 5,1%

ROAE (%) 23,7% 27,9% 24,4% 25,1% 22,4% 20,6% 8,4% 12,5% 14,7% 33,8% 37,5% 39,6%

ROAA (%) 8,2% 10,8% 10,2% 16,1% 15,6% 14,5% 6,7% 9,8% 11,4% 21,6% 23,3% 25,0%

Tỷ đồng
MWG PNJ VRE VNM

Giá hiện tại
Giá mục 

tiêu
Khuyến nghị Vốn hóa

Tăng trưởng 

EPS 3 năm

Nội tệ Nội tệ tr USD 2022 2023 % 2022 2023 2022 2023 2022 2023

Ngành bất động sản thương mại

SM Prime Holdings Inc SMPH EQUITY 35                N/A N/A 17.627    33,4       25,7       (4,4)               2,9         2,6         4,5         5,5         8,9         10,2        

Central Pattana PCL CPN TB 69                N/A N/A 8.535      30,5       26,1       (13,1)             3,8         3,4         3,8         4,3         13,0       13,8        

Pakuwon Jati Tbk PT PWON IJ 560              N/A N/A 1.857      14,4       12,9       (3,4)               1,3         1,2         5,3         5,4         9,5         9,6         

CTCP Vincom retail VRE VN 26.150         38.800     Khả quan 2.392      22,1       13,6       (19,8)             1,8         1,7         6,7         9,8         8,4         12,5        

Trung bình 26,1       21,6       (7,0)              2,6         2,4         4,5         5,0         10,5       11,2       

Trung vị 26,3       19,7       (8,8)              2,3         2,1         4,9         5,4         9,2         11,4       

PNJ Part

Ngành vàng và trang sức

Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 1929 HK 15                N/A N/A 19.778    18,0       14,9       27,5              3,5         3,1         8,0         9,3         20,1       22,0        

Kalyan Jewellers India Ltd KALYANKJ 91                N/A N/A 1.150      24,7       19,6       N/A 2,9         2,5         N/A N/A 12,5       14,2        

Chow Sang Sang Holdings International Ltd 116 HK 8                 N/A N/A 734        5,9         5,1         (11,2)             0,4         0,4         5,2         5,8         7,4         8,1         

CTCP vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ VN 103.000        140.700   Khả quan 1.020      13,0       12,1       1,7                3,1         2,6         16,1       15,6       25,1       22,4        

Trung bình 16,2       13,2       7,5               2,3         2,0         6,6         7,6         13,3       14,8       

Trung vị 18,0       14,9       8,2               2,9         2,5         6,6         7,6         12,5       14,2       

MWG Part

Ngành điện máy

Erajaya Swasembada Tbk PT ERAA IJ 400              N/A N/A 407        6,3         5,3         36,3              0,9         0,8         9,0         9,3         16,2       17,4        

CTCP Bán lẻ kỹ thuật số FPT FRT VN 63.400         N/A N/A 302        14,4       12,0       627,6            N/A N/A 3,5         3,5         28,4       N/A

Challenger Technologies Ltd CHLG SP N/A N/A N/A 154        N/A N/A (1,1)               N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Sunfar Computer Co Ltd 6154 TT 15                N/A N/A 39          N/A N/A 69,7              N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Tsann Kuen Enterprise Co Ltd 2430 TT 41                N/A N/A 155        N/A N/A 51,0              N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Trung bình 10,3       8,6         156,7            0,9         0,8         6,2         6,4         22,3       17,4       

Trung vị 10,3       8,6         51,0             0,9         0,8         6,2         6,4         22,3       17,4       

Ngành bách hóa

Taiwan FamilyMart Co Ltd Taiwan 5903 TT 184              N/A N/A 1.318      28,3       19,5       (2,4)               6,1         5,5         2,6         3,4         22,8       27,8        

Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT AMRT IJ 2.750           N/A N/A 7.288      43,3       34,6       50,1              10,9       9,1         N/A N/A 27,8       28,9        

Trung bình 35,8       27,0       23,9             8,5         7,3         2,6         3,4         25,3       28,4       

Trung vị 35,8       27,0       23,9             8,5         7,3         2,6         3,4         25,3       28,4       

Ngành điện máy và bách hóa

CTCP đầu tư Thế giới Di động MWG VN 40.200         78.300     Khả quan 2.369      11,1       8,0         16,2              2,0         1,7         8,2         10,8       23,7       27,9        

MWG Part

Ngành sữa

Bright Dairy & Food Co Ltd 600597 CH 10                N/A N/A 1.944      20,7       18,3       21,5              1,7         1,6         2,6         2,8         7,6         8,2         

China Mengniu Dairy Co Ltd 2319 HK 32                N/A N/A 15.939    19,5       17,4       20,7              2,7         2,4         6,0         6,1         14,9       14,9        

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 600887 CH 29                N/A N/A 25.696    19,0       16,0       10,8              3,5         3,2         9,1         10,1       18,7       20,1        

MEIJI Holdings Co Ltd 2269 JP 6.860           N/A N/A 7.206      16,9       16,9       13,5              1,3         1,3         5,0         5,0         8,4         8,0         

Nestle Malaysia Bhd NESZ MK 130              N/A N/A 6.682      46,8       42,6       (4,2)               53,2       50,3       20,8       21,5       102,2      118,6      

CTCP Sữa Việt Nam VNM VN 79.500         86.800     Trung lập 6.689      19,8       18,0       0,9                4,9         4,7         21,6       23,3       33,8       37,5        

Trung bình 11,3       22,8       20,7             10,5       9,9         26,0       29,0       7,9         8,2         

Trung vị 19,5       17,4       13,5             2,7         2,4         6,0         6,1         14,9       14,9       

P/B (x) ROA (%) ROE (%)
Công ty Mã CK

P/E (lần)
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NGÀNH XUẤT KHẨU: XU HƯỚNG GIẢM TỐC  

Nhu cầu suy yếu bởi nền kinh tế toàn cầu đang chững lại 

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng tốt 17,3% svck trong 9T22 
nhưng bắt đầu chậm lại trong Q3/22 (-0,5% so với quý trước; +17,2% svck). 
Chúng tôi cho rằng nhu cầu của các thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt 
Nam như Mỹ, EU và thậm chí cả Trung Quốc tiếp tục giảm vào năm 2023. Điều 
này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất liên quan đến xuất khẩu, bao gồm: 
dệt may, gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) và hóa chất cơ bản. 

Chúng tôi kỳ vọng rằng biên LN của các DN xuất khẩu sẽ giảm vào 2023 

Chúng tôi dự phóng giá nguyên vật liệu đầu vào như sợi, vải, gỗ ép sẽ giảm 3%-
7% svck trong năm 2023 do nhu cầu yếu. Tuy nhiên, với những thách thức phía 
trước, chúng tôi cho rằng các công ty dệt may và G&SPG sẽ phải giảm giá bán 
(7%-10%) để thu hút thêm khách hàng. Do đó, biên LN của các công ty trong 
ngành sẽ giảm 0,8-1,0 điểm % svck vào năm 2023. Trong khi chúng tôi kỳ vọng 
biên LN của các công ty hóa chất cơ bản vẫn ở mức cao trong nửa đầu năm 
2023 trước khi giảm dần trong nửa cuối năm 2023 do nhu cầu về điện tử và 
nhôm yếu hơn. Chúng tôi dự báo biên LN của lĩnh vực này sẽ giảm 1,5 -2,5 
điểm % svck vào năm 2023. 

Tác động hai chiều của biến động tỷ giá lên các DN xuất khẩu  

VND đã mất giá ~8,3% so với đồng USD trong 10 tháng đầu năm. Chúng tôi cho 
rằng các doanh nghiệp có tiền mặt ròng dương và tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu thấp 
sẽ được hưởng lợi từ lãi suất cao như DGC, VIF, ACG và GIL. Trong khi phần 
lớn các doanh nghiệp dệt may sẽ phải đối mặt với rủi ro lãi suất do nợ ròng cao. 
Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy các công ty có tỷ lệ nợ vay USD cao như PTB, 
MSH, STK sẽ chịu rủi ro về tỷ giá. 

Lựa chọn của chúng tôi là DGC 

Trước những rủi ro của ngành, chúng tôi tin rằng các công ty xuất khẩu có vị thế 
lớn mạnh, bảng cân đối kế toán vững chắc có thể giảm thiểu rủi ro tỷ giá và lãi 
suất tăng cao để có thể nhanh chóng phục hồi khi gió đổi chiều. Chúng tôi ưa 
thích DGC nhờ 1) không có nợ dài hạn và tiền mặt ròng/cổ phiếu cao (17.703 
đồng/cổ phiếu tính đến Q3/22) và 2) 80% doanh thu của DGC ghi nhận bằng 
USD, trong khi chỉ 40% giá vốn hàng bán là bằng USD. Điều này có thể hỗ trợ 
cho biên LN của DGC trong năm 2023. Rủi ro đầu tư bao gồm 1) suy thoái toàn 
cầu kéo dài hơn so với dự kiến và 2) thay đổi thuế quan xuất khẩu. 

 

 

Hình 402: Diễn biến giá các cổ phiếu xuất khẩu kể từ đầu năm 

 
NGUỒN: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH  

▪ Tăng trưởng các ngành xuất khẩu sẽ giảm tốc trong bối cảnh nhu cầu toàn 

cầu suy yếu. 

▪ Chúng tôi nhận thấy biên LN gộp sẽ giảm trong năm 2023 do rủi ro tỷ giá 

và hạ giá bán để thu hút khách hàng. 

▪ DGC là cổ phiếu ưa thích của chúng tôi. 

Báo cáo ngành 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên phân tích: 

 
Nguyễn Đức Hảo 

hao.nguyenduc@vndirect.com.vn  
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Tổng quan các ngành xuất khẩu việt nam trong 9T22 

Kim ngạch xuất khẩu các ngành chủ yếu 

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong 9T22 ghi 
nhận kết quả khả quan, đạt 282 tỷ USD (+17,3% svck) 
nhờ đóng góp lớn từ các ngành xuất khẩu chủ lực như 
dệt may, gỗ và sản xuất gỗ, hóa chất cơ bản. Tổng 
giá trị xuất khẩu của 3 ngành đạt 46,2 tỷ USD trong 
9T22 (+20,2% svck) nhờ 1) nhu cầu bị dồn nén tại các 
thị trường xuất khẩu chính như Mỹ, EU hậu Covid -19 
và 2) khan hiếm nguồn cung dẫn đến giá hóa chất 
(phốt pho, DAP, xút) tăng mạnh.  
 

 

 

     Nguồn: Bộ Công thương, VNDIRECT RESEARCH 

Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam 

Kim ngạch xuất khẩu dệt may duy trì đà tăng trưởng 
trong Q3/22 so với mức nền thấp trong Q3/21. Giá trị 
xuất khẩu vải và may mặc trong Q3/22 tăng 19,9% 
svck lên 8,8 tỷ USD. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu vải 
và may mặc trong tháng 9 năm 2022 giảm 28,2% so 
với tháng trước do nhu cầu suy yếu tại Mỹ và EU. 
Trong khi giá trị xuất khẩu xơ và sợi trong Q3/22 giảm 
32,3% svck do nhu cầu yếu tại các thị trường chính 
(do lạm phát cao đang diễn ra và tiềm ẩn những rủi ro 
kinh tế ở Mỹ, EU). Nhìn chung, tổng giá trị dệt may 
xuất khẩu trong 9T22 tăng 21,6% svck, đạt 35,3 tỷ 
USD, hoàn thành 80% kế hoạch của Chính phủ Việt 
Nam trong năm 2022. 

 

 

     Nguồn: Bộ Công thương, VNDIRECT RESEARCH 

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ 

Kim ngạch xuất khẩu G&SPG trong Q3/22 giảm 0,5% 
svck và 12,2% so với quý trước (Q3/21 bị ảnh hưởng 
nặng nề bởi Covid-19), xuống còn 3,8 tỷ USD do nhu 
cầu suy yếu tại thị trường Mỹ. Giá nhà tại Mỹ tăng cao 
trong Q3/22 đã ảnh hưởng đến nhu cầu mua nhà và 
nội thất gia đình. Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu 
G&SPG trong 9T22 đạt 12,3 tỷ USD, hoàn thành 
74,6% kế hoạch năm 2022 của Bộ NN&PTNT Việt 
Nam. 

 

 

     Nguồns: Bộ Công thương, VNDIRECT RESEARCH 

Kim ngạch xuất khẩu hóa chất cơ bản 

Kim ngạch xuất khẩu hóa chất cơ bản trong Q3/22 
tăng 29,5% svck nhưng giảm 12,2% so với quý trước 
xuống còn 1,38 tỷ USD do giá các mặt hàng chính đạt 
đỉnh trong Q2/22 như phốt pho vàng, DAP và xút. 
Nhìn chung, giá trị hóa chất cơ bản trong 9T22 đạt 4,2 
tỷ USD (+39,2% svck).  

 

  

 

 
Nguồn: Bộ Công thương, VNDIRECT RESEARCH 
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Tiêu dùng toàn cầu suy yếu ảnh hưởng đến các ngành xuất khẩu 
Việt Nam 

Triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của Fitch dự báo chi tiêu của người tiêu 
dùng sẽ tăng 2,5% vào năm 2022 trước khi giảm xuống 0,9% vào năm 2023 
trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Đối với Mỹ và EU, đối tác thương mại 
lớn của Việt Nam, việc tăng lãi suất mạnh mẽ của FED sẽ ngày càng ảnh hưởng 
đến tăng trưởng việc làm và chi tiêu của người tiêu dùng vào năm 2023. Một số 
công ty công nghệ Mỹ (Twitter, Meta) gần đây đã tuyên bố sa thải nhân viên và 
các biện pháp cắt giảm chi phí khác, trong đó cảnh báo sự gia tăng của yêu cầu 
thất nghiệp. Ngoài ra, hai nhà bán lẻ lớn nhất của Mỹ là Amazon và Walmart đã 
công bố kết quả Q3/22. Amazon báo cáo doanh thu và LN ròng trong Q3/22 lần 
lượt giảm 15,4% svck và 9,6% svck  trong khi Walmart ghi nhận khoản lỗ ròng 
1,7 tỷ USD trong Q3/22. 

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board tại Mỹ đã giảm xuống 
102,5 vào tháng 10 năm 2022 từ mức 107,8 trong tháng trước đó. Số liệu thực 
tế trong tháng 10 cũng thấp hơn kỳ vọng của thị trường trước đó là 106,5 cho 
thấy người tiêu dùng Mỹ đang lo lắng về tình trạng lạm phát tăng cao cũng như 
triển vọng kinh tế Mỹ. 

Hình 403: Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 9T22  Hình 404: CPI ở Mỹ tăng 0,4% so với tháng trước trong T10/22 

 

 

 
Nguồn: MOIT, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn:  U.S. Bureau of Labor Statistics, VNDIRECT RESEARCH 

 

Dệt may: Chờ phục hồi trong năm 2024 

Có khả năng đạt đỉnh vào Q3/22, biên LN gộp không đổi so với cùng kỳ 
mặc dù Q3/21 bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 

Trong Q3/22, tổng doanh thu của các công ty dệt may đang niêm yết tăng 23,3% 
svck nhờ mức nền thấp trong Q3/21 trong khi LN ròng trong Q3/22 tăng 61,3% 
svck, nhưng giảm 32,2% so với quý trước do ảnh hưởng của lạm phát cao và 
rủi ro suy thoái tại các thị trường xuất khẩu chính. 

Biên LN gộp của các doanh nghiệp dệt may tăng nhẹ 0,3 điểm % chủ yếu nhờ 
giá nguyên vật liệu đầu vào giảm. Bên cạnh đó, chi phí tài chính của các công 
ty dệt may tăng vọt 126,9% svck do lỗ tỷ giá từ nhập khẩu nguyên vật liệu và nợ 
vay bằng USD. Nhìn chung, doanh thu và LN ròng của ngành trong 9T22 lần 
lượt tăng 23,6% svck và 41% svck. Đáng chú ý, một số công ty dệt may đã ghi 
nhận khoản lỗ lớn từ chênh lệch tỷ giá do đồng Euro suy yếu. Top các công ty 
ghi nhận tăng trưởng KQKD 9T22 mạnh nhất bao gồm: VGG (+255,3% svck), 
HTG (+130,3% svck) và TCM (+86,4% svck). 
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Hình 405: Biến động LN ròng của các công ty dệt may trong 9T22 (Đơn 
vị: tỷ đồng) 

 Hình 406: Hầu hết các công ty dệt may đều có biên LN gộp giảm trong 
9T22 

 

 

 
Nguồn: Fiinpro VNDIRECT RESEARCH  Nguồn:  Fiinpro VNDIRECT RESEARCH 

 

Nhu cầu toàn cầu dự kiến suy yếu vào năm 2023 

Kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam tăng trưởng tốt 17,3% svck trong 
9T22 nhưng bắt đầu chậm lại trong Q3/22 (-2,9% so với quý trước). Chúng tôi 
kỳ vọng rằng nhu cầu của các thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, Mỹ, 
EU và thậm chí cả Trung Quốc, sẽ giảm hơn nữa vào năm 2023. Theo nghiên 
cứu thị trường của chúng tôi, các đơn hàng xuất khẩu của Việt Nam đã giảm kể 
từ T7/22 do lượng hàng tồn kho cao tại các nhà bán lẻ lớn của Mỹ như Adidas, 
Nike, … Theo báo cáo hàng quý mới nhất, Adidas và Nike có mức tăng mạnh 
44% svck và 35% svck về lượng hàng tồn kho do sức tiêu thụ yếu. 

Hình 407: Tồn kho của các công ty thời trang thể thao tăng mạnh svck 
trong Q3/22 (đơn vị: triệu USD) 

  Hình 408: Giá trị nhập khẩu của Mỹ trong tháng 9 năm 2022 giảm 
10,9% svck 

 

 

 
   Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT RESEARCH  Nguồn: OTEXA, VNDIRECT RESEARCH 

 

Nhìn chung, chúng tôi dự báo giá nguyên liệu đầu vào như sợi cotton, sợi 
polyester sẽ giảm 1%-3% svck vào năm 2023 do nhu cầu giảm kèm theo đó là 
giá dầu và giá bông chững lại. Tuy nhiên, với thách thức phía trước, chúng tôi 
cho rằng các công ty dệt may sẽ chuyển hướng sản xuất sang các mặt hàng có 
giá trị thấp hơn trong bối cảnh lạm phát tăng cao. Do đó, biên LN của các công 
ty dệt may sẽ giảm 0,8 -1,0 điểm % svck vào năm 2023. 
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Việc Trung Quốc mở cửa trở lại có thể là một chất xúc tác cho sự phục hồi 

Chúng tôi kỳ vọng Trung Quốc sẽ sớm mở cửa nền kinh tế trở lại vào năm 2023. 
Theo đó, ngành sợi sẽ có xu hướng phục hồi trước do Trung Quốc là nhà nhập 
khẩu sợi chính của Việt Nam, chiếm 48% tổng giá trị xuất khẩu. Chúng tôi cho 
rằng các nhà sản xuất sợi có tỷ trọng xuất khẩu lớn sang Trung Quốc như CTCP 
Dệt Sợi Damsan (ADS) sẽ được hưởng lợi. 

Hình 409: Kim ngạch xuất khẩu xơ, sợi theo thị trường năm 2021 

 

  Hình 410: Thị phần xuất khẩu của ADS theo thị trường năm 2021 

 

 

 
   Nguồn: MOIT, VNDIRECT RESEARCH  Nguồn: ADS, VNDIRECT RESEARCH 

 
EVFTA sẽ giảm thuế xuất khẩu sang EU 

Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng triển vọng xuất khẩu dệt may sang EU sẽ sáng sủa 
hơn từ Q3/23 do các sản phẩm dệt may sẽ được giảm thuế nhập khẩu vào thị 
trường EU vào năm 2023 nhờ EVFTA. Theo Hiệp định thương mại tự do (FTA), 
các loại hàng may mặc bao gồm B3, B5, B7 sẽ được giảm thuế xuất khẩu 2%-
4% vào năm 2023. Ủy ban châu Âu dự báo lạm phát khu vực đồng tiền chung 
châu Âu sẽ đạt 8,3% vào năm 2022, trước khi giảm xuống 4,3% vào năm 2023. 
Do đó, chúng tôi kỳ vọng một số doanh nghiệp dệt may xuất khẩu vest, sơ mi, 
quần, váy sang châu Âu như MSH, M10, VGG, TNG sẽ được hưởng lợi từ 
EVFTA. 

Hình 411: Loại hình dệt may sẽ được giảm thuế xuất khẩu vào thị trường EU vào năm 2023 

  
   Nguồn: FTA, VNDIRECT RESEARCH 

  
Gỗ & Sản phẩm gỗ: Nhiều thách thức trước mắt 

Cảm nhận được sức nóng từ lạm phát 

Dựa trên ước tính của chúng tôi, tổng doanh thu trong Q3/22 của các công ty 
G&SPG đã niêm yết giảm 10,2% so với quý trước và tăng 17,2% svck từ mức 
nền thấp trong Q3/21 khi chuỗi sản xuất và cung ứng bị gián đoạn do COVID-
19. 

Biên LN gộp giảm 0,3 điểm % do các công ty G&SPG giảm giá bán trong Q3/22 
do nhu cầu suy yếu tại thị trường Mỹ. Chúng tôi nhận thấy tốc độ tăng trưởng 
LN ròng của nhóm DN gỗ xuất khẩu đã giảm tốc trong Q3/22. Trong đó, kết quả 
kinh doanh của GDT và PTB bị ảnh hưởng nặng nề trong Q3/22 do lạm phát 
cao tại Mỹ và EU. Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất gỗ trong nước như 

Sản phẩm Sản phẩm của công ty Loại Thuế cơ sở 2021 2022 2023

Áo khoác và áo blazer từ sợi polyester M10, MNB B5 9,6% 8,0% 6% 4%

Váy, sơn từ sợi polyester MSH B3 9,6% 6,0% 3% 0%

Áo sơ mi nam và trẻ em từ sợi cotton TNG, VGG B7 9,6% 9,0% 7,5% 6%

Quần áo may bằng các loại vải thuộc nhóm 5602, 5603, 5903, 5906 

hoặc 5907 TCM, MSH B5 9,6% 8,0% 6% 4%
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ACG, VIF ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực hơn trong Q3/22 nhờ 1) giá bán 
và tính kinh tế theo quy mô cao hơn và 2) việc ghi nhận LN từ các công ty liên 
doanh liên kết. 

Nhìn chung, LN ròng của mảng gỗ trong 9T22 tăng trưởng 31,5% svck, vượt xa 
tốc độ tăng trưởng doanh thu (+12,5% svck) nhờ thu nhập bất thường từ lợi 
nhuận liên doanh liên kết của VIF. 

Hình 412: Tăng trưởng LN ròng của các công ty G&SPG trong 9T22  Hình 413: Hầu hết các công ty G&SPG đều có biên LN gộp tăng 
trưởng đáng kể trong 9T22 

 

 

 
   Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn:  Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH 

 

Nhu cầu nhà ở của Mỹ hạ nhiệt trong bối cảnh tỷ giá và giá cả ngày càng 
tăng 

Lãi suất vay mua nhà tại Mỹ hiện ở mức 6,1% - trở lại mức cao nhất kể từ năm 
2011, trong khi giá nhà trung bình ở mức 454.900 USD tăng 10,6% trong Q3/22 
do nguồn cung thiếu hụt. Chúng tôi cho rằng lãi suất vay mua nhà và giá nhà 
tăng có thể làm giảm nhu cầu mua nhà và nội thất tại Mỹ trong năm 2023. Chúng 
tôi cho rằng doanh thu của các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ như PTB, TTF, GDT 
sẽ giảm tốc vào năm 2023 do nhu cầu tại thị trường Mỹ suy yếu. 

Hình 414: Lãi suất cho vay mua nhà 30 năm Mỹ đạt 6,1% vào T9/22   Hình 415: Giá nhà bình quân tại Mỹ đạt 459.000 USD trong Q3/22 

 

 

 
   Nguồn: Freddie Mac, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: U.S. Census Bureau, VNDIRECT RESEARCH 

 

Giá ván ép trong Q3/22 đạt 3,9 USD/tấm (-20,2% svck) do nhu cầu trên thị 
trường thế giới yếu. Chúng tôi cho rằng giá ván ép - nguyên liệu đầu vào chính 
của ngành G&SPG sẽ vẫn ở mức thấp trong khoảng 3,7 USD/tấm đến 4,0 
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USD/tấm do thị trường bất động sản không ổn định. Do đó, chúng tôi dự báo giá 
ván ép sẽ giảm 5% svck trong năm 2023. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng rằng các 
công ty G&SPG sẽ phải giảm giá bán trung bình để thu hút nhiều khách hàng 
hơn. Do đó, chúng tôi dự báo biên LN gộp của ngành G&SPG sẽ giảm 0,5 - 0,8 
điểm % vào năm 2023.  

 

Hóa chất cơ bản: Triển vọng tươi sáng hơn trong Q4/22 – 6T23 

Tăng trưởng LN ròng của các công ty hóa chất cơ bản chậm lại trong Q3/22 
do giá hàng hóa đạt đỉnh trong Q2/22 

Giá một số hóa chất cơ bản như phốt pho, phân DAP, xút đã hạ nhiệt trong 
Q3/22 sau khi đạt đỉnh vào Q2/22. Giá phốt pho, DAP và xút giảm 30%, 21%, 
20% so với mức đỉnh khiến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp hóa chất 
cơ bản trong Q3/22 giảm so với Q2/22. 

DGC – doanh nghiệp sản xuất phốt pho và các sản phẩm từ phốt pho lớn nhất 
Việt Nam đạt 3.696 tỷ đồng doanh thu thuần (+75% svck và -8% so với quý 
trước). Trong Q3/22, biên LN gộp của DGC giảm 8,6 điểm % so với quý trước 
do 1) giá bán trung bình thấp hơn và 2) DGC tiến hành bảo trì các thiết bị sản 
xuất phốt pho. Do đó, LN ròng của DGC trong Q3/22 tăng mạnh 196% svck, 
nhưng giảm 21% khi so với quý trước, xuống 1.414 tỷ đồng.  

Trong khi CSV - một trong những doanh nghiệp sản xuất xút lớn nhất Việt Nam 
ghi nhận mức doanh thu thuần 574 tỷ đồng trong Q3/22 (+61% svck và +2% so 
với quý trước) lại chỉ đạt mức biên LN gộp 31,8% (+8,9 điểm % svck và -2,3 
điểm % so với quý trước) do giá bán trung bình thấp hơn. Do đó, LN ròng của 
CSV đạt 101 tỷ đồng (+59% svck và -11,2% so với quý trước).           

Hình 416: LN ròng các công ty hóa chất cơ bản 9T22  Hình 417: Biên LN gộp của các công ty hóa chất cơ bản tăng mạnh 
trong 9T22 

 

 

 
   Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH 

 

Giá phốt pho vàng tăng trở lại trong Q4/22 do chính sách hạn chế sản xuất 
của Trung Quốc 

Kể từ ngày 22 tháng 9, việc sản xuất phốt pho vàng ở Trung Quốc bị kiểm soát 
do các vấn đề về tiêu thụ năng lượng. Vân Nam - một trong 4 tỉnh sản xuất phốt 
pho vàng lớn nhất Trung Quốc đã thực hiện “Kế hoạch quản lý hiệu quả năng 
lượng từ ngày T10/22 đến T5/23 cho các ngành tiêu thụ năng lượng”. Theo đó, 
các doanh nghiệp sản xuất phốt pho vàng ở tỉnh Vân Nam sẽ giảm và ngừng 
sản xuất hoàn toàn. Tính đến T10/22, tỷ lệ hoạt động của các doanh nghiệp phốt 
pho vàng ở Vân Nam đã giảm xuống còn khoảng 41%, giảm 28% so với giữa 
tháng 9. Trong khi sản lượng hàng ngày chỉ đạt 805 tấn (-41,8% so với giữa 
tháng 9). Như vậy, giá phốt pho T9/22 tăng 15,5% so với tháng trước, đạt 5.200 
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USD/tấn. Chúng tôi kỳ vọng giá phốt pho sẽ tiếp tục tăng trong Q4/22 và duy trì 
mức giá cao (5.200-5.500 USD/tấn) cho đến nửa đầu năm 2023 do 1) Vân Nam 
sẽ cắt giảm sản xuất phốt pho cho đến hết T5/23 và 2) Trung Quốc đẩy mạnh 
phát triển pin ắc quy Lithium Iron Phosphate. Chúng tôi kỳ vọng các doanh 
nghiệp sản xuất phốt pho lớn như DGC sẽ tận dụng được lợi thế từ sự phục hồi 
của giá phốt pho.  

Hình 418: Nhu cầu pin Lithium cho xe điện đạt 10,2% tăng trưởng 
kép trong 2017-25 (Đơn vị: tỷ USD) 

 Hình 419: Chúng tôi kỳ vọng giá phốt pho sẽ đạt 4.800 USD/tấn vào 
năm 2023 (USD/tấn) 

 

 

 

   Nguồn: Global data, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Businesses Analytiq, VNDIRECT RESEARCH 

 

Chúng tôi kỳ vọng giá xút tiếp tục ở mức cao vào năm 2023 

Giá xút trong nước phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc do 40% nhu cầu xút tại Việt 
Nam được nhập khẩu từ Trung Quốc. Giá xút tại Trung Quốc tăng trở lại vào 
T9/22, đạt 850 USD/tấn (+13,2% so với tháng trước) do thiếu hụt năng lượng 
và nhu cầu nhôm đang cao ở Trung Quốc. Chúng tôi kỳ vọng giá xút sẽ duy trì 
ở mức cao cho đến Q2/23 do Trung Quốc tiếp tục thực hiện Zero-COVID và hạn 
chế sản xuất nhôm trong năm 2023. Chúng tôi dự báo giá xút sẽ đạt khoảng 
800-900 USD/tấn trong Q4/22-nửa đầu năm 2023 trước khi giảm dần trong nửa 
sau năm 2023. Chúng tôi kỳ vọng các DN sản xuất xút trong nước như CSV sẽ 
duy trì được mức LN ròng cao từ Q4/22 đến nửa đầu năm 2023.    

Hình 420: Chúng tôi dự báo xút đạt 800 USD/tấn vào năm 2023 (Đơn 
vị: USD/tấn) 

 Hình 421: Sản phẩm đầu ra của Xút 2021 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo công ty     Nguồn: Tổng cục thống kê Trung Quốc, VNDIRECT RESEARCH 
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Tác động hai chiều của biến động tỷ giá và tăng lãi suất đến các doanh 

nghiệp xuất khẩu  

Đồng USD đang mạnh lên khi Fed thắt chặt chính sách tiền tệ để đối phó với 
lạm phát tăng cao. VND đã mất giá ~8,3% so với USD trong 10 tháng đầu năm. 
Chúng tôi tin rằng các doanh nghiệp xuất khẩu ròng và không nợ có vay USD 
như DGC và GIL sẽ được hưởng lợi từ việc đồng USD mạnh hơn. Trong khi các 
doanh nghiệp có tỷ trọng nợ USD cao như PTB, MSH, STK sẽ chịu lỗ tỷ giá vào 
năm 2023. 

Ngoài ra, lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn tại các ngân hàng đã tăng bình quân 
1,5%-2,0%/năm kể từ đầu năm. Chúng tôi kỳ vọng rằng các doanh nghiệp có 
tiền mặt ròng dương và tỷ lệ nợ ròng/VCSH thấp như DGC, ACG, VIF có khả 
năng được hưởng lợi do thu nhập từ lãi cao hơn. Trong khi LN ròng của VGT, 
TNG, PTB sẽ bị ảnh hưởng bởi phải trả nhiều lãi vay hơn trong năm 2023.    

Hình 422: Hầu hết các doanh nghiệp dệt may sẽ phải đối mặt với rủi 
ro lãi suất do nợ ròng cao 

 Hình 423: Nợ ròng và tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu của các công ty 
G&SPG tính đến ngày 30/09/2022 

 

 

 
   Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH     Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH 

Hình 424: Doanh nghiệp xuất khẩu có nợ vay bằng USD cao tại thời 
điểm 30/09/2022 

 Hình 425: Các công ty hóa chất cơ bản đều có lượng tiền mặt ròng 
dương tính đến 30/09/2022 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Báo cáo công ty     Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH 

 

Rủi ro đầu tư 

Ngày 2/11, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất lên 0,75 điểm 
%. Đây là lần tăng lãi suất thứ 4, đưa lãi suất đồng USD lên mức cao nhất 3,75-
4% kể từ ngày 08/01. Lạm phát kéo dài dự kiến ở Mỹ sẽ làm giảm nhu cầu mua 
sắm các sản phẩm không thiết yếu. Ngoài ra, những thay đổi về thuế phốt pho 
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trong hoặc ngoài nước cũng gây ảnh hưởng đến biên LN gộp các doanh nghiệp 
sản xuất phốt pho.  

 

Chúng tôi ưa thích DGC 

Chúng tôi thích công ty có cơ cấu tài chính vững chắc trong bối cảnh lãi suất và 
tỷ giá hối đoái tăng cao như hiện nay. Ngoài ra, chúng tôi cũng ưu tiên các doanh 
nghiệp có tỷ lệ nợ ròng/VCSH thấp, tỉ trọng vay USD hoặc lỗ tỷ giá  thấp và có 
khả năng tự chủ nguyên liệu đầu vào. Do đó, chúng tôi ưa thích DGC.  

Hình 426: Ý tưởng đầu tư 

STT Mã Giá mục tiêu 
(đ/cp) 

Khuyến 
nghị 

Luận điểm đầu tư 

1 DGC 79.200 Khả quan 

(1) DGC được hưởng lợi từ việc tăng lãi suất huy động và tỷ giá USD/VND. DGC không có nợ USD 
và tỉ lệ tiền mặt ròng/cổ phiếu là 17.703 đ/cp tính đến Q3/22. Chúng tôi thấy rằng DGC có thể tài 
trợ cho dự án Chlor-alkali-vinyl vào năm 2023 mà không cần đi vay. Hơn nữa, 80% doanh thu của 
DGC được thanh toán bằng USD, trong khi chỉ 40% giá vốn hàng bán là USD. Điều này giúp hỗ 
trợ biên LN gộp của DGC vào năm 2023.  

(2) Giai đoạn 1 của dự án Chlor-alkali-vinyl (CAV) hoàn thành vào Q3/24 sẽ trở thành động lực 
tăng trưởng doanh thu chính cho DGC; đóng góp 15% doanh thu hàng năm và đưa nhà máy natri 
hydroxit của DGC trở thành nhà máy số 1 về công suất thương mại tại Việt Nam. Do các doanh 
nghiệp sản xuất CAV tại Việt Nam hiện nay chủ yếu là quy mô nhỏ hoặc phi thương mại và đòi hỏi 
vốn đầu tư lớn, chúng tôi cho rằng DGC sẽ tiếp tục vị thế dẫn đầu trong giai đoạn 2025-28. 

(3) Giá cổ phiếu DGC đã giảm 33,2% kể từ T8/22 khi thị trường điều chỉnh. Hiện tại, DGC được 
giao dịch ở mức P/E năm 2023 là 4,6 lần, được chiết khấu 54% so với mức trung bình 3 năm là 
10,3 lần. Chúng tôi cho rằng mức định giá này là tương đối hấp dẫn đối với doanh nghiệp đứng số 
1 về sản xuất phốt pho và các sản phẩm làm từ phốt pho và không chịu rủi ro về lãi suất và tỷ giá. 

2 

 

ACG 

 

69.200 Khả quan 

(1) Chúng tôi đánh giá ACG là một doanh nghiệp ít bị ảnh hưởng bởi lãi suất và tỷ giá hối đoái tăng 
cao. Bảng cân đối kế toán của ACG khá lành mạnh với tỷ lệ Nợ vay/VCSH thấp ở mức 16%, rủi ro 
tỷ giá thấp do 70% nguyên liệu đầu vào của ACG được mua từ các đối tác trong nước. 

(2) Chúng tôi lạc quan về triển vọng doanh thu xuất khẩu dài hạn của ACG (2023-25) vì trong 
Q2/22, ACG đã ký kết hợp tác với chi nhánh bất động sản tại Mỹ của Sumitomo - một cổ đông 
chiến lược của ACG – điều này sẽ giúp thúc đẩy mảng xuất khẩu của ACG trong tương lai vào giai 
đoạn 2023-24. 

(3) Giá cổ phiếu ACG đã giảm 37,9% kể từ T10/22. Hiện tại, ACG được giao dịch với P/E 12 tháng 
là 8,2 lần, được chiết khấu 56,6% so với mức trung bình 3 năm là 18,9 lần. Chúng tôi cho rằng 
mức định giá này là hấp dẫn đối với một doanh nghiệp đang đứng đầu ngành gỗ chế biến thị trường 
nội địa và đang có kế hoạch phủ sóng toàn bộ 63 tỉnh thành trong Q3/23. 

3 

 

PTB 

 

65.000 Khả quan 

(1) Chúng tôi dự phóng EPS các mảng cốt lõi (không bao gồm bất động sản) đạt tăng trưởng kép 
giai đoạn 2021-24 lên 13,2%, được hỗ trợ bởi sự phục hồi của mảng kinh doanh gỗ và đá cũng 
như đóng góp của đá thạch anh cao hơn trong năm 2024. 

(2) Chúng tôi dự phóng LN ròng của PTB lần lượt tăng 14,1%/15,4% svck trong giai đoạn 2024-
25. 

(3) Giá cổ phiếu PTB đã giảm 42,2% so với đầu năm. Hiện tại, PTB được giao dịch ở mức P/E 
năm 2023 là 5,4 lần, tức đã được chiết khấu 31% so với mức trung bình 3 năm là 8,3 lần. Chúng 
tôi cho rằng mức định giá này là tương đối hấp dẫn đối với một công ty gỗ xuất khẩu hàng đầu Việt 
Nam với công suất lớn và năng lực đã được chứng minh. 

4 STK 38.000 Khả quan 

(1) Chúng tôi dự kiến nhà máy Unitex giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động thương mại vào Q4/23. Tổng 
sản lượng tiêu thụ trong năm 2023 dự kiến đạt 76.800 tấn/năm để đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng đối với sợi tái chế vào năm 2024. 

(2) Chúng tôi dự phóng LN ròng của STK trong giai đoạn 2023-24 sẽ tăng lần lượt 10,9%/17,2%  

(3) Giá cổ phiếu STK giảm 45,5% kể từ đầu năm và hiện được giao dịch ở mức P/E 12 tháng là 
7,8 lần . Chúng tôi cho rằng mức định giá này tương đối hấp dẫn với một trong những doanh nghiệp 
sản xuất sợi lớn nhất Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng STK sẽ là cổ phiếu phục hồi đầu tiên khi nhu 
cầu trên thế giới hồi phục. 

5 TCM 42.000 Trung lập 

(1) Chúng tôi kỳ vọng LN ròng của TCM sẽ tăng 10,3% svck trong năm 2023 nhờ 1) giá nguyên 
liệu đầu vào giảm và 2) nhà máy Vĩnh Long 2 đóng góp nhiều hơn.  

(2) Giá cổ phiếu TCM giảm 20,8% kể từ đầu năm và hiện được giao dịch ở mức P/E 12 tháng 15,1 
lần. Chúng tôi cho rằng mức định giá này vẫn còn quá cao để giải ngân. 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  
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Hình 427: Dự phóng KQKD 2022-24 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

Hình 428: Dự phóng KQKD 2022-24 (Tiếp) 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

  

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024

Doanh thu (Tỷ đồng) 15.119 13.689 13.802 4.178 4.575 5.255 6.915 6.518 7.318

% svck 58,0% -9,5% 0,8% 26,9% 9,5% 14,9% 6,5% -5,7% 12,3%

Biên LN gộp (%) 44,7% 38,7% 34,2% 28,9% 28,2% 28,6% 23,1% 21,9% 21,9%

Biên EBITDA (%) 40,5% 34,6% 28,3% 22,3% 21,4% 21,0% 9,7% 7,3% 7,1%

LN ròng 5.676 4.426 3.820 617 652 758 549 453 517

% svck 136,0% -22,0% -13,7% 36,8% 5,7% 16,2% 7,2% -17,5% 14,1%

EPS (đ/cp) 5.982 7.042 8.273            4.253            4.495 5.225 7.777 6.416 7.322

BVPS (đ/cp) 30.577 40.233 48.101 30.699 31.414 32.300 37.378 41.751 47.091

Tiền mặt ròng/cổ phiếu 

(đ/cp)
17.300 14.231 13.210 7.363 9.572 8.354 -25.426 -22.639 -23.245

Nợ/VCSH 0,08 0,06 0,20 0,20 0,29 0,22 0,62 0,90 0,72

Tỷ suất cổ tức (%) 5,1% 3,3% 3,3% 6,6% 6,6% 6,6% 2,6% 2,6% 2,6%

ROAE (%) 65,2% 33,7% 23,3% 6,1% 7,6% 7,9% 15,5% 15,4% 17,4%

ROAA (%) 51,4% 27,9% 30,2% 3,3% 4,2% 4,1% 11,8% 11,9% 11,1%

DGC ACG PTB

2022 2023 2024 2022 2023 2024

Doanh thu (Tỷ đồng) 2.265 13.689 13.802 6.915 6.518 7.318

% svck 10,9% 13,9% 26,5% 15,9% 16,8% 16,8%

Biên LN gộp (%) 18,8% 18,7% 17,9% 15,9% 16,8% 16,8%

Biên EBITDA (%) 19,9% 20,7% 20,0% 9,7% 7,3% 7,1%

LN ròng 259 288 337 289 353 362

% svck -6,9% 10,9% 17,2% 106,0% 22,1% 2,5%

EPS (đ/cp) 3.179 3.518 4.121 3.286 4.314 4.415

BVPS (đ/cp) 17.746 19.297 21.941 23.219 24.661 26.789

Nợ vay/VCSH 0,31 0,53 0,64 0,62 0,73 0,48

Tỷ suất cổ tức (%) 5,5% 5,5% 5,5% 2,2% 2,2% 2,2%

ROAE (%) 18,9% 18,0% 18,1% 14,1% 17,4% 16,4%

ROAA (%) 12,4% 11,9% 10,9% 7,1% 8,5% 8,1%

STK TCM
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Hình 429: So sánh các công ty cùng ngành trong ngành xuất khẩu 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG (Dữ liệu ngày 22/11/2022) 

 

  

Giá hiện tại

Giá mục 

tiêu Khuyến nghị Vốn hóa

Tăng 

trưởng 

Nội tệ Nội tệ Triệu USD Trượt 12T 2022 2023 Hiện tại 2022 2023

EPS 3 

năm 2022 2023 2022 2023

Dệt may

CTCP May Thành Công TCM VN 44.900       42.000      Trung lập 179,3 17,7 N/A N/A 1,9 1,7 1,6 -3,4 14,1 17,4 7,1 8,5

CTCP May Nhà Bè MNB VN 19.500       N/A N/A 67,0 55,4 N/A N/A 0,9       N/A N/A -35,6 2,1 N/A 0,4 N/A

CTCP Đầu tư & Thương mại TNG TNG VN 12.200       N/A N/A 143,9 4,2 4,0 3,8 0,8       N/A N/A 6,5 19,0 17,9 6,4 5,9

CTCP Mirae KMR VN 2.770         N/A N/A 13,0 11,3 N/A N/A 0,2       N/A N/A 4986,7 2,3 N/A 1,4 N/A

CTCP May Sông Hồng MSH VN 37.000       N/A N/A 113,5 6,7 7,9 7,4 1,6       1,5    1,3 20,7 25,5 19,7 12,0 9,4

Tập Đoàn Dệt may Việt Nam VGT VN 10.200       N/A N/A 495,7 6,5 N/A N/A 0,5       N/A N/A 72,8 11,6 N/A 4,1 N/A

CTCP May Việt Tiến VGG VN 31.200       N/A N/A 25,5 24,6 N/A N/A 0,7       N/A N/A -41,0 3,1 N/A 1,7 N/A

CTCP Sợi Thế Kỷ STK VN 25.800       38.000      Khả quan 84,0        7,7          7,3    7,0    1,4       1,3    1,2 20,3 18,9 18,0 12,4 11,9

Trung bình 16,8        6,4    6,1    1,0      1,5    1,4    628,4    13,9     22,3  5,7       8,9    

Trung vị 9,5         7,3    7,0    0,9      1,5    1,3    13,4     12,8     18,8  5,2       9,0    

Gỗ và sản phẩm gỗ

CTCP Phú Tài PTB VN 37.350       65.000      Khả quan 181         5,9          5,1    4,6    0,9 0,8 0,6 11,8 15,5 15,4 11,8 11,9

CTCP Gỗ An Cường ACG VN 35.900       68.300      Khả quan 28           7,9          8,4    8,0    1,3 1,2 1,1 na 6,1 7,6 4,2 4,1

TCT Lâm nghiệp Việt Nam VIF VN 12.100       N/A N/A 175         6,4          N/A N/A 0,9 N/A N/A -28,6 N/A N/A N/A N/A

Gỗ MDF VRG Quảng Trị MDF VN 8.600         N/A N/A 30           6,9          N/A N/A 0,7 N/A N/A 81,3 N/A N/A N/A N/A

CTCP Đức Long Gia Lai DLG VN 2.010         N/A N/A 137         7,0          N/A N/A 0,3 N/A N/A -462,8 N/A N/A N/A N/A

CTCP Chế biến gỗ Thuận An GTA VN 13.250       N/A N/A 6             6,6          N/A N/A 0,8 N/A N/A -3,0 N/A N/A N/A N/A

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành TTF VN 4.320         N/A N/A 73           80,2        N/A N/A 2,8 N/A N/A N/a N/A N/A N/A N/A

Trung bình 17,3        6,8    6,3    1,1      1,0    0,9    (80,3)    10,8     11,5  8,0       8,0    

Trung vị 6,9         6,8    6,3    0,9      1,0    0,9    (3,0)      10,8     11,5  8,0       8,0    

Hóa chất cơ bản

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang DGC VN 51.100       79.200      Khả quan 576 3,5 3,3 4,2 1,8 1,6 1,4 52,8 65,2 33,7 51,4 27,9

CTCP Hóa chất Việt Trì HVT VN 46.800       N/A N/A 19 3,9 N/A N/A 1,3 N/A N/A 8,5 N/A N/A N/A N/A

CTCP Hóa chất Miền Nam CSV VN 28.700       N/A N/A 37 3,3 N/A N/A 0,9 N/A N/A -3,2 N/A N/A N/A N/A

CTCP DAP-VINACHEM DDV VN 8.600         N/A N/A 45 6,6 N/A N/A 0,7 N/A N/A na N/A N/A N/A N/A

Trung bình 4,3 3,3 4,2 1,2 1,6 1,4 19,4 65,2 33,7 51,4 27,9

Trung vị 3,7 3,3 4,2 1,1 1,6 1,4 8,5 65,2 33,7 51,4 27,9

Công ty Mã CK P/E (lần) P/B (lần) ROE (%) ROA (%)
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CÔNG NGHỆ & VIỄN THÔNG: TÂM ĐIỂM CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 

Hưởng lợi trên đà tăng trưởng kinh tế số 

Trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng doanh thu của CĐS (+18,0% svck) có thể 
hơn gấp đôi tốc độ tăng doanh thu của dịch vụ CNTT truyền thống (+7,9% svck), 
cho thấy những tiềm năng to lớn trên thị trường. Giống như phần còn lại của thế 
giới, nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam cũng đang trải qua quá trình CĐS. 
Theo chương trình CĐS quốc gia đến 2025, định hướng đến 2030, nền kinh tế 
số của Việt Nam sẽ chiếm 20% GDP vào năm 2025. 

Việt Nam tiên phong trong cuộc đua thương mại hóa mạng 5G 

Theo hãng sản xuất thiết bị mạng Cisco, Việt Nam trở thành một trong những 
quốc gia đầu tiên thiết lập thành công cuộc gọi điện thoại trên nền tảng 5G. Số 
lượng thuê bao 5G tại Việt Nam được dự báo sẽ đạt 6,3 triệu vào năm 2025. 
Việc triển khai sớm dịch vụ 5G có thể giúp các nhà mạng di động Việt Nam tăng 
doanh thu thêm 300 triệu USD mỗi năm, bắt đầu từ năm 2025. 

Vị thế phòng thủ của nhóm cổ phiếu công nghệ & viễn thông 

Chúng tôi thích FPT và CTR do các doanh nghiệp này có trạng thái tiền mặt 
ròng, rủi ro thấp và triển vọng kết quả kinh doanh tích cực trong ngắn hạn và dài 
hạn bất chấp bối cảnh vĩ mô khó khăn. Mặc dù các điều kiện trên thị trường vốn 
đã được thắt chặt trong nửa đầu năm 2022, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn có 
một lượng lớn tiền mặt sẵn sàng để giải ngân. Đây là cơ hội cho những doanh 
nghiệp có tiền mặt ròng dương như FPT và CTR. Ngoài ra, định giá của những 
cổ phiếu này cũng rẻ hơn tương đối so với định giá trong lịch sử. Động lực tăng 
giá bao gồm 1) các thương vụ M&A thành công để tăng doanh thu và mở rộng 
thị trường, 2) hợp đồng kí mới cao hơn dự kiến. Rủi ro đến từ 1) thiếu hụt nhân 
sự CNTT chất lượng cao và 2) chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông tăng 
vọt.  

 

 

 

 

 

  

▪ Trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng giá trị mảng chuyển đổi số (+18,0% 

svck) có thể tăng gấp đôi doanh thu từ dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) 

truyền thống (+7,9% svck), cho thấy tiềm năng to lớn ở thị trường này.  

▪ Công nghệ 5G là động lực mới cho ngành công nghệ & viễn thông. 

▪ Chúng tôi cho rằng FPT và CTR là những công ty công nghệ & viễn thông 

đáng để đầu tư dài hạn với rủi ro thấp trong môi trường vĩ mô hiện tại. 

Báo cáo ngành 

 

 

 
 

Chuyên viên phân tích: 

 

Chu Đức Toàn 

toan.chuduc@vndirect.com.vn  

 

 

Hình 430: Nền kinh tế số của Việt Nam được dự báo sẽ đạt giá trị 52 tỷ USD với tăng 
trưởng kép 24% và đứng thứ ba ở Đông Nam Á giai đoạn 2020-2025 (đơn vị: tỷ USD) 

 
   Nguồn: BÁO CÁO E-CONOMY 2020, GOOGLE, TEMASEK HOLDINGS, BAIN&CO. 

  
i 

 

 

* Chuyển đổi số (CĐS) là quá 

trình tích hợp công nghệ kỹ thuật 

số vào tất cả các khía cạnh của 

doanh nghiệp, để thay đổi về nền 

tảng công nghệ, văn hóa, vận 

hành và giá trị mang lại. Bốn công 

nghệ bao gồm Điện toán đám 

mây, Di động, Mạng xã hội và Dữ 

liệu lớn là nền tảng cho sự chuyển 

đổi số tại phần lớn các tổ chức 

trước đây. Hiện nay, Trí tuệ nhân 

tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), 

Blockchain và Giao diện người 

dùng tự nhiên (ví dụ: in 3D, thực 

tế ảo, tương tác thực tế ảo, v.v.) 

đang thúc đẩy sự phát triển của 

chuyển đổi số. 
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Hưởng lợi nhờ đà tăng trưởng kinh tế số 

Trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng doanh thu của CĐS (+18,0% svck) có thể 
tăng hơn gấp đôi doanh thu từ dịch vụ CNTT truyền thống (+7,9% svck), cho 
thấy những tiềm năng to lớn trên thị trường. Giống như phần còn lại của thế 
giới, nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam cũng đang trải qua quá trình 
chuyển đổi số. Theo chương trình CĐS quốc gia đến 2025, định hướng đến năm 
2030, nền kinh tế số của Việt Nam sẽ chiếm 20% GDP vào năm 2025. 

Hình 431: Chi tiêu cho CNTT – Truyền thông toàn thế giới sẽ tăng 5,1% 
svck lên 4.700 tỷ USD trong năm 2023, theo Gartner  

 
Hình 432: Chi tiêu cho công nghệ và dịch vụ CĐS trên toàn thế giới dự 
kiến sẽ tăng 2,5 lần trong giai đoạn 2017-24 

 

 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, GARTNER     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FITCH SOLUTIONS 

 

Hình 433: Việt Nam đặt mục tiêu tăng tỷ trọng của nền kinh tế số lên 
20% GDP vào năm 2025 

 
Hình 434: Các chỉ tiêu kinh tế số và chính phủ điện tử ghi nhận kết quả 
tích cực vào cuối Q2/2022 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, GARTNER     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 

 

Việt Nam đã phát động Chương trình ‘Make in Vietnam 4.0’ để chuẩn bị cho 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay Công nghiệp 4.0. Chương trình này 
sẽ tạo điều kiện phát triển các ngành công nghiệp mới và khuyến khích các 
chính sách, tư duy và công nghệ mới theo Công nghiệp 4.0 và tham vọng hướng 
tới kinh tế số. Trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển mạnh, Chính phủ, các tổ 
chức và doanh nghiệp tại Việt Nam đã tích cực đón nhận và tham gia các hoạt 
động để bắt kịp xu hướng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chính phủ 
đang thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số thông qua một loạt cơ chế chính sách 
và các chính sách này gần đây đã được củng cố bởi Chỉ thị số 16/CT-TTg của 
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Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiếp cận mạnh mẽ với Công nghiệp 
4.0. 

Hình 435: Giá trị nền kinh tế số của một số nền kinh tế lớn trong khu vực (đơn vị: tỷ USD) 

 
   Nguồn: BÁO CÁO E-CONOMY 2020, GOOGLE, TEMASEK HOLDINGS, BAIN&CO. 

 

Theo báo cáo e-Conomy SEA 2021 của Google, Temasek và Bain, đến năm 
2025, nền kinh tế số của Việt Nam được dự đoán sẽ đạt giá trị 52 tỷ USD với 
tốc độ tăng trưởng kép là 24% và đứng thứ ba tại Đông Nam Á. 

Hình 436: Tỷ trọng chuyển đổi số theo ngành tại Việt Nam năm 2023 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FITCH SOLUTIONS  

 

Việt Nam tiên phong công nghệ 5G 

Mạng 5G mở ra kỷ nguyên mới cho hàng loạt công nghệ 

Việt Nam cũng nằm trong số những quốc gia có tốc độ phát triển internet nhanh 
nhất thế giới. Số lượng thuê bao internet đã tăng 343 lần từ năm 2000 đến năm 
2021, theo Internet World Stats. Tiềm năng tăng trưởng cho Internet băng rộng 
cố định tại Việt Nam còn lớn khi tỷ lệ bao phủ hiện đạt khoảng 21 thuê bao/100 
dân, khá thấp so với mức trung bình của khu vực Đông Nam Á là 38 thuê 
bao/100 dân. 
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Hình 437: Việt Nam đứng thứ 12 trong top các quốc gia có tỷ lệ bao 
phủ người dùng Internet cao nhất toàn cầu tính đến Q1/21, cao hơn 
mức trung bình toàn cầu, chiếm 69,6% dân số năm 2021 

 
 
Hình 438: Trong giai đoạn 2010-9T/22, số lượng thuê bao băng rộng di 
động và băng rộng cố định tăng trưởng kép lần lượt là 20,0% và 14,3% 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, GARTNER     Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, CỤC CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 

 

Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia tiên phong thiết lập thành công 
cuộc gọi điện thoại trên nền tảng công nghệ 5G. Số lượng thuê bao 5G tại Việt 
Nam được dự báo sẽ đạt 6,3 triệu vào năm 2025, theo nhà sản xuất thiết bị 
mạng Cisco. Hơn nữa, việc triển khai sớm dịch vụ 5G có thể giúp các nhà mạng 
di động Việt Nam tăng doanh thu thêm 300 triệu USD mỗi năm, bắt đầu từ năm 
2025. Việt Nam có thể sớm trở thành một trong những quốc gia Đông Nam Á 
đầu tiên ra mắt mạng 5G với các công ty viễn thông trong nước chạy đua để 
phát triển mạng lưới quốc gia đầu tiên (Viettel, Vinaphone, Mobifone). Với sự ra 
đời của công nghệ 5G mang tính đột phá, các hãng công nghệ đứng trước nhiều 
cơ hội phát triển các ứng dụng hiện đại nhằm đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ 
của mình. 

 

Nhu cầu cao trên thị trường trung tâm dữ liệu (data centre) tại Việt Nam 

Xu hướng số hóa của Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện gia tăng nhu cầu về 
trung tâm dữ liệu trên cả nước. Hơn nữa, thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam 
được thúc đẩy bởi việc chuyển dữ liệu doanh nghiệp sang nền tảng đám mây. 
Điều này đã dẫn đến sự gia tăng trong việc áp dụng các giải pháp lưu trữ dữ 
liệu, do đó sẽ ảnh hưởng tích cực đến sự tăng trưởng của thị trường. Ngoài ra, 
việc áp dụng ngày càng nhiều các giải pháp dữ liệu lớn (big data), Internet vạn 
vật (IoT) và các giải pháp công nghệ dựa trên đám mây (cloud) cùng với các 
giải pháp khác, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường đến năm 2026. 

Thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam đạt mức 858 triệu USD vào năm ngoái 
và được dự báo sẽ tăng trưởng kép trên 14,6% cho đến năm 2026, theo 
ResearchAndMarket. Với sự ổn định về chính trị và xã hội, ít thiên tai như động 
đất, chúng tôi cho rằng Việt Nam có những đặc điểm cần thiết để trở thành một 
thị trường trung tâm dữ liệu lớn trong khu vực. 

Theo Cushman & Wakefield, Việt Nam hiện có khoảng 27 trung tâm dữ liệu đặt 
tại các thành phố lớn với quy mô khác nhau, chất lượng đạt tiêu chuẩn. Quy mô 
thị trường tổng thể ước tính là 45MW, với một số nhà khai thác và nhà phát triển 
mới đang tìm cách bổ sung thêm nguồn cung cho thị trường trong ngắn và trung 
hạn. Trong số này, khoảng 80% trung tâm dữ liệu được vận hành bởi các công 
ty viễn thông địa phương. Một số công ty lớn đang hoạt động trên thị trường là 
VNPT IDC, Viettel IDC, FPT Telecom. Một số tên tuổi khác bao gồm: CMC 
Telecom, KDDI Corporation, Hitachi Asia (Việt Nam), Hewlett Packard 
Enterprise, SAP Việt Nam, IBM Việt Nam, Microsoft Việt Nam và Amazon Web 
Services Việt Nam. 
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Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) được đẩy mạnh dưới sức hút của 

lĩnh vực công nghệ 

M&A lĩnh vực công nghệ chậm lại nhưng vẫn ở mức cao 

Theo Ernst & Young (E&Y), bất chấp những khó khăn về địa chính trị và tài 
chính toàn cầu, hoạt động M&A đã phục hồi tích cực trên phạm vi toàn thế giới 
trong nửa đầu năm 2022. Thị trường toàn cầu ghi nhận 2.274 thương vụ M&A, 
với tổng giá trị đạt 2.020 tỷ USD, giảm 18% về số lượng và 27% về giá trị so với 
cùng kỳ. Tuy nhiên, so với mức trung bình của chu kỳ trước (2015-19), hoạt 
động M&A cuối T6/22 vẫn tăng với mức tăng 13% về số lượng và 35% về giá 
trị. 

Theo ngành, lĩnh vực công nghệ vẫn dẫn đầu trong hoạt động M&A toàn cầu 
trong nửa đầu năm 2022, chiếm 31% tổng giá trị M&A toàn cầu mặc dù đã giảm 
20% svck (627 tỷ USD) từ mức kỷ lục 789 tỷ USD trong nửa đầu năm 2021. Các 
thương vụ mua bán trong ngành công nghệ tính đến cuối T6/22 đã tăng 95% so 
với mức trung bình 322 tỷ USD trong giai đoạn 2015-2019 về giá trị, theo E&Y. 

Những năm gần đây, tại Việt Nam, thị trường M&A trong lĩnh vực công nghệ 
cũng đang phát triển nhanh chóng, đặc biệt tại các doanh nghiệp sở hữu hoặc 
đầu tư công nghệ tiên tiến, có cơ sở dữ liệu khách hàng lớn. Đáng chú ý như 
việc FPT mua lại nền tảng Base.vn, Softbank Vision Fund và GIC Fund đầu tư 
300 triệu USD vào VNPay... Năm 2020, số thương vụ M&A trong lĩnh vực công 
nghệ tại Việt Nam là 22 thương vụ. Năm 2021, con số này tăng gần gấp đôi lên 
42 thương vụ, tổng giá trị giao dịch tăng gấp 3 lần so với năm 2020, đạt gần 1 
tỷ USD. 

 

Kinh tế toàn cầu khó khăn mở ra cơ hội cho những doanh nghiệp sở hữu 
lượng tiền mặt lớn 

Bất chấp sự bất ổn lan rộng và nền kinh tế toàn cầu đang trong thời kỳ rủi ro 
cao, các hoạt động M&A công nghệ vẫn tiếp tục, được thúc đẩy bởi dòng vốn 
tư nhân đặc biệt mạnh mẽ. Mặc dù các điều kiện trên thị trường vốn đã được 
thắt chặt trong nửa đầu năm 2022, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn có một lượng 
tiền mặt lớn sẵn sàng giải ngân trong thời gian tới. 

Trong số các công ty công nghệ niêm yết tại Việt Nam, Công ty Cổ phần FPT 
(FPT VN) là doanh nghiệp có lượng tiền mặt dồi dào, đã tích cực thực hiện nhiều 
thương vụ M&A trong hai năm qua. Tiền mặt của FPT vào cuối Q3/22 là khoảng 
24.126 tỷ đồng, chiếm 43,8% tổng tài sản của công ty. Nhờ nguồn tiền mặt dồi 
dào, FPT đã tích cực tham gia thị trường M&A trong hai năm qua. Cụ thể, giữa 
năm 2021, FPT đã mua lại Base.vn - công ty công nghệ sở hữu nền tảng quản 
trị doanh nghiệp phổ biến nhất Việt Nam - nhằm thúc đẩy hệ sinh thái chuyển 
đổi số toàn diện cho 800.000 doanh nghiệp trên toàn quốc. Tháng 10/2022, FPT 
cũng công bố khoản đầu tư vào nhà cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp Nhật 
Bản LTS Inc., trở thành cổ đông chiến lược của công ty này. Khoản đầu tư này 
nhằm giúp FPT tăng cường năng lực trong ngành tư vấn công nghệ của Nhật 
Bản và hướng tới các thương vụ trên chục triệu USD. 
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Lựa chọn cổ phiếu: Chúng tôi thích FPT như là một lựa chọn hàng đầu 

trong ngành và CTR nằm trong danh sách theo dõi 

Hình 439: Ý tưởng đầu tư 

STT Mã Giá mục tiêu  
1 năm 

(đồng/cp) 

Khuyến 
nghị 

Luận điểm đầu tư 

1 FPT 116.800 Khả quan 

Chúng tôi đánh giá cao FPT trong cả ngắn hạn và dài hạn do: 

(1) FPT là doanh nghiệp công nghệ lớn nhất Việt Nam về doanh thu cung cấp giải pháp chuyển 
đổi số, dịch vụ CNTT, viễn thông và đào tạo nguồn nhân lực CNTT. FPT được trang bị đầy đủ để 
nắm bắt xu hướng CNTT toàn cầu. Chúng tôi kỳ vọng doanh thu công nghệ của FPT sẽ vượt 1 tỷ 
USD vào năm 2022, nhờ hợp đồng công nghệ kí mới gia tăng mạnh mẽ và doanh thu CĐS tăng 
mạnh trong khi doanh thu viễn thông tạo ra dòng tiền ổn định nhờ nhu cầu nội địa vững chắc. Mảng 
viễn thông của FPT được thúc đẩy bởi nhu cầu trung tâm dữ liệu trong khi mảng giáo dục là mảnh 
ghép hoàn chỉnh cho hệ sinh thái của FPT nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho 
chiến lược tăng trưởng dài hạn. Chúng tôi dự phóng lợi nhuận ròng của FPT tăng trưởng kép 
15,4% trong giai đoạn 2022-24. 

(2) FPT sở hữu bảng cân đối kế toán lành mạnh với lượng tiền mặt dồi dào, tỷ lệ nợ vay thấp nên 
công ty chịu ít rủi ro từ việc lãi suất tăng và FPT sẽ có nhiều cơ hội M&A trong thời gian tới. 

2 CTR N/A N/A 

Chúng tôi có quan điểm tích cực về CTR bởi: 

(1) CTR là công ty con của Tập đoàn Viettel – công ty viễn thông số 1 Việt Nam. CTR cung cấp 
các dịch vụ xây dựng, vận hành, tích hợp hệ thống và cho thuê cơ sở hạ tầng chủ yếu cho các 
hãng viễn thông. Chúng tôi tin rằng mảng vận hành viễn thông của CTR sẽ thúc đẩy việc mở rộng 
mạng lưới viễn thông di động của Viettel và tăng trưởng thuê bao băng thông rộng trên thị trường 
trong nước và toàn cầu. 

(2) Mảng Xây dựng và Cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông dự kiến sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu 
thuê cơ sở hạ tầng viễn thông và sử dụng Internet ngày càng tăng khi Chính phủ đẩy mạnh triển 
khai công nghệ mạng 5G. 

 

   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH  

 

Hình 440: Các chỉ số tài chính của các cổ phiếu trong danh mục theo dõi năm 2022-24 

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

 

 

 

  

2022 2023 2024

Doanh thu 43.223 52.766 64.453

% svck 21,2% 22,1% 22,1%

Biên LN gộp (%) 39,8% 39,8% 39,9%

Biên EBITDA (%) 20,2% 19,9% 19,6%

LN ròng 5.286 6.367 7.681

% svck 21,9% 20,4% 20,6%

EPS (đ/cp) 4.819 5.804 7.001

BVPS (đ/cp) 24.708 29.365 35.439

Tiền mặt ròng/cổ phiếu (đ/cp) 7.592 11.764 17.417

Nợ/VCSH 0,8 0,8 0,7

Tỷ suất cổ tức (%) 2,8% 2,8% 2,8%

ROAE (%) 21,8% 21,5% 21,6%

ROAA (%) 8,9% 8,9% 9,0%

Tỷ đồng
                    FPT
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Hình 441: So sánh các doanh nghiệp cùng ngành  

 
   Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG (Dữ liệu tại ngày 22/11/2022) 

 

 

 

  

Giá 

hiện tại

Giá mục 

tiêu

Khuyến 

nghị
Vốn hóa

Tăng 

trưởng

Nội tệ Nội tệ tr. USD
Trượt 

12T
2022 2023

Trượt 

12T
2022 2023 EPS 3 năm 2022 2023 2022 2023

CTCP FPT FPT VN   70.500  116.800  Khả quan      3.113 14,7 14,6 12,1 3,9 2,9 2,4 15,4 21,8 21,5 8,9 8,9 

Viễn thông

TELSTRA CORP TLS AU        3,9  N/A  N/A    30.724 27,4 23,7 21,3 3,0 2,9 2,9 (12,7) 12,3 13,7 4,6 5,7 

TELEKOMUNIKASI TLKM IJ     4.030  N/A  N/A    25.501 17,8 15,5 14,3 3,2 3,0 2,8 7,0 19,8 19,9 9,1 9,5 

MAXIS BHD MAXIS MK        4,1  N/A  N/A      7.110 26,0 25,0 22,2 4,9 4,9 5,0 (9,7) 19,2 22,4 5,9 7,7 

INTOUCH HOLDINGS INTUCH TB      73,5  N/A  N/A      6.582 23,0 22,2 20,2 6,3 5,7 5,5 0,8 26,7 35,4 20,5 23,0 

GLOBE TELECOM GLO PM     2.210  N/A  N/A      5.599 9,6 13,7 14,9 2,3 2,3 2,2 10,7 16,8 15,4 5,8 4,7 

PLDT INC TEL PM     1.599  N/A  N/A      6.075 9,9 15,8 11,2 2,8 2,5 2,4 14,0 23,4 22,1 5,1 5,7 

Trung bình 19,0 19,3 17,4 3,8 3,6 3,5 1,7 19,7 21,5 8,5 9,4 

Trung vị 20,4 19,0 17,6 3,1 3,0 2,9 3,9 19,5 21,0 5,9 6,7 

Dịch vụ CNTT & Phần mềm

INFOSYS LTD INFO IN     1.615  N/A  N/A    83.189 29,6 27,8 24,0 8,5 8,5 7,5 13,2 31,2 33,1 19,5 21,0 

WIPRO LTD WPRO IN       395  N/A  N/A    26.495 19,1 19,0 16,3 3,0 3,0 2,7 14,8 16,5 17,3 10,3 11,4 

HCL TECH LTD HCLT IN     1.129  N/A  N/A    37.507 22,1 21,3 19,0 5,0 4,8 4,5 8,2 22,6 24,2 16,5 17,9 

TECH MAHINDRA LT TECHM IN     1.064  N/A  N/A    12.678 18,6 18,0 15,2 3,9 3,3 3,0 10,2 18,9 20,8 11,3 12,6 

L&T INFOTECH LTD LTI IN     4.851  N/A  N/A    10.413 33,1 31,0 26,8 9,2 8,1 6,9 15,0 28,6 28,3 21,7 20,0 

NIIT LTD NIIT IN       306  N/A  N/A         504 17,9 23,9 17,4 2,7 2,5 2,3 448,8 11,1 14,1 N/A N/A

CYIENT LTD CYL IN       795  N/A  N/A      1.075 16,6 16,2 13,1 2,8 2,6 2,3 6,5 16,6 19,0 11,3 12,1 

MPHASIS LTD MPHL IN     1.928  N/A  N/A      4.443 25,2 21,3 18,4 5,2 4,9 4,3 11,8 23,6 25,0 15,8 16,8 

MINDTREE LTD MTCL IN     3.434  N/A  N/A      6.933 29,9 28,2 24,9 10,0 8,4 6,8 38,8 32,5 30,2 22,8 22,6 

L&T TECHNOLOGY S LTTS IN     3.885  N/A  N/A      5.020 38,4 35,8 30,6 9,2 8,4 7,1 9,5 25,2 24,6 17,8 19,0 

Trung bình 25,1 24,3 20,6 6,0 5,5 4,7 57,7 22,7 23,7 16,3 17,0 

Trung vị 23,7 22,6 18,7 5,1 4,9 4,4 12,5 23,1 24,4 16,5 17,9 

ROA (%)
Công ty Mã CK

P/E (x) P/B (x) ROE (%)
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Khối Phân tích VNDIRECT 

 

Vĩ mô và Chiến lược thị trường 
 

BĐS – Xây dựng – Vật liệu xây dựng 
 

Công nghiệp – Bán lẻ - Tiêu dùng 

Đinh Quang Hinh – Trưởng bộ phận Vĩ 
mô và Chiến lược thị trường   Chu Đức Toàn – Trưởng nhóm   Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng phòng 

hinh.dinh@vndirect.com.vn   toan.chuduc@vndirect.com.vn   tuan.nguyenthanh@vndirect.com.vn 

         

Vũ Mạnh Hùng – CV Phân tích   Trần Bá Trung – CV Phân tích   Phan Như Bách – CV Phân tích 

hung.vumanh3@vndirect.com.vn   trung.tranba@vndirect.com.vn   bach.phannhu@vndirect.com.vn 

         

 Nguyễn Thị Thanh Hằng – CV Phân tích   Nguyễn Thị Cẩm Tú – CV Phân tích   Hà Thu Hiền – CV Phân tích 

 hang.nguyenthanh3@vndirect.com.vn   tu.nguyencam2@vndirect.com.vn   hien.hathu@vndirect.com.vn 

       
 

    Lê Anh Sơn – CV Phân tích   Nguyễn Đức Hảo – CV Phân tích 

     son.leanh@vndirect.com.vn   hao.nguyenduc@vndirect.com.vn  

          

Ngân hàng – Tài chính 
 

Hàng không – Logisitcs – Điện – Dầu khí 
 

Dstock Data Product 

Trần Thị Thu Thảo – CV Phân tích   Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng nhóm   Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng phòng 

thao.tranthu2@vndirect.com.vn   dung.nguyentien5@vndirect.com.vn   tuan.nguyenthanh@vndirect.com.vn 

         

Vũ Thế Quân – CV Phân tích   Nguyễn Ngọc Hải – CV Phân tích 
 

Nguyễn Hà Trang – CV Phân tích 

quan.vuthe@vndirect.com.vn   hai.nguyenngoc2@vndirect.com.vn  

 
trang.nguyenha2@vndirect.com.vn 

        

   Nguyễn Hà Đức Tùng – CV Phân tích    

   tung.nguyenduc@vndirect.com.vn    

 
    

 
  

 
    

 
  

 
    

Trần Khánh Hiền – Giám đốc Khối Phân tích 

hien.trankhanh@vndirect.com.vn  
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

jfv 

 

 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch 
phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu 
rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 giajfv 

 

 

  
 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 
báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn 
giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của 
công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách 
nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và 
các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. 
VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 
Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa 
đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 

 

  
Trần Khánh Hiền  -  Giám đốc Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 
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Email:  
 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 2439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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