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4Dịch COVID-19 tác động tiêu cực tới tăng trưởng GDP

• Theo Tổng Cục Thống Kê (GSO), GDP

Việt Nam trong Q2/20 ước tính tăng

0,4% so với cùng kì năm ngoái, mức

tăng trưởng Quý 2 thấp nhất trong vòng

một thập kỷ khi tất cả khối ngành đều bị

ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Nửa

đầu năm 2020, GDP Việt Nam tăng

trưởng 1,8% sv cùng kì năm ngoái.

• Tính đến ngày 15/06/2020, giá trị xuất

khẩu của Việt Nam giảm 0,7% sv cùng

kỳ xuống 110,6 tỷ USD do nhu cầu toàn

cầu giảm trong đại dịch, trong khi giá trị

nhập khẩu của Việt Nam giảm 3,9% sv

cùng kì năm ngoái, chỉ đạt 106,8 tỷ

USD.

• Mặc dù chi phí thực phẩm cao hơn, lạm

phát vẫn trong tầm kiểm soát, với mức

lạm phát bình quân nửa đầu năm 2020

tăng 4,2% sv cùng kỳ năm 2019. Với

việc lạm phát được kiềm chế, Ngân

hàng Nhà nước có thêm dư địa để nới

lỏng thêm chính sách tiền tệ trong nửa

cuối năm 2020.

Tăng trưởng GDP Q2/20 của Việt Nam thấp nhất trong vòng một

thập kỷ

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, GSO
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Ngành công nghiệp dần phục hồi từ mức thấp

Nguồn: GSO, VNDIRECT RESEARCH

Các hoạt động công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do 

gián đoạn nguồn cung và nhu cầu bên ngoài thấp

Nguồn: GSO, VNDIRECT RESEARCH

• Ngành công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng 2,7% sv cùng kỳ năm ngoái (giảm từ mức tăng 9,1% của 6 

tháng đầu năm 2019), trong đó ngành sản xuất tăng 5,0% sv cùng kỳ năm ngoái (giảm mạnh sv mức tăng 11,2% của 6 

tháng đầu năm 2019). Chỉ số PMI tháng 6/2020 của Việt Nam tăng lên mức 51,1 điểm, phản ánh sự phục hồi và mở rộng

trong hoạt động sản xuất công nghiệp trong tháng 6.

Ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19
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Ngành dịch vụ dần hồi phục sau khi

cách ly xã hội được dỡ bỏ

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, GSO

Dịch vụ lưu trú, ăn uống dần phục

hồi sau khi dỡ bỏ cách ly xã hội

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, GSO

• Ngành dịch vụ trong 6T/2020 tăng 0,6% so với cùng kỳ (giảm từ mức tăng 6,7% sv cùng kỳ của 6 tháng đầu năm 2019).

• Chúng tôi đã nhận thấy sự phục hồi ổn định khi trong tháng 6, doanh số bán lẻ tăng 4,7% sv tháng trước và 9,7% sv cùng kì năm 

trước, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trong tháng Sáu tăng 12,8% sv tháng trước, tuy vẫn giảm 8,3% sv cùng kì năm ngoái 

(cải thiện đáng kể sv mức giảm 33,8% sv cùng kỳ trong tháng 5). 

• Ngành nông, lâm, thủy sản chỉ ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn 1,2% sv cùng kỳ trong nửa đầu năm 2020. Đối với các phân

ngành nhỏ, nông nghiệp tăng 0,8% sv cùng kỳ, lâm nghiệp tăng 2,2% sv cùng kỳ, trong khi ngành thủy sản tăng 2,4% sv cùng kỳ. 

Tăng trưởng ngành nông nghiệp

chậm lại

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, GSO

Ngành dịch vụ và nông nghiệp đều suy giảm trong đại dịch



7

Xuất khẩu sụt giảm từ tháng 4 do nhu cầu bên

ngoài giảm và gián đoạn nguồn cung (triệu USD)

Nguồn: GSO, VNDIRECT RESEARCH

Vốn FDI đăng ký sụt giảm trong 2 quý đầu năm 2020

Nguồn: MPI, VNDIRECT RESEARCH

• Tính đến ngày 15/06/2020, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm 0,7% sv cùng kỳ xuống còn 110,6 tỷ đô la Mỹ do nhu 

cầu toàn cầu giảm trong đại dịch, trong khi nhập khẩu trong nước giảm 3,9% sv cùng kỳ xuống 106,8 tỷ đô la Mỹ.

• Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã đăng ký trong 6T/2020 giảm 15,1% sv cùng kỳ xuống còn 15,7 tỷ USD.

Các hoạt động kinh tế chậm lại trong đại dịch COVID-19 
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VNINDEX giảm mạnh trong tháng 3 do lo ngại số ca nhiễm

COVID-19 tăng nhanh

• Thị trường chứng khoán Việt Nam bị

tác động mạnh bởi dịch COVID-19

bùng phát. Chỉ số VNINDEX đã giảm

mạnh kể từ đầu tháng 2 và chạm đáy

659,2 điểm vào ngày 24/3/2020 trước

khi phục hồi mạnh trở lại trong tháng

4 và tháng 5. Tính đến ngày

26/6/2020, chỉ số VNINDEX ghi nhận

mức giảm 10,8% sv thời điểm cuối

năm 2019.

Chỉ số VNINDEX phục hồi kể từ đầu tháng 4 và vẫn ghi nhận mức

giảm 10,8% kể từ đầu năm 2020

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH, dữ liệu đến ngày 26/6/2020
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• Hóa chất là ngành có diễn biến tốt

nhất trong nửa đầu năm 2020, tiếp

theo là ngành Viễn thông và Thép.

• Những ngành trụ cột của chỉ số

VNINDEX như Ngân hàng và Thực

phẩm có giảm giá thấp hơn so với

VNINDEX.

• Ngược lại, ngành Đồ uống, Bảo hiểm,

Bất động sản, Bán lẻ và Du lịch & Giải

trí là những ngành sụt giảm mạnh nhất

trong nửa đầu năm 2020. Những lĩnh

vực này chịu ảnh hưởng nặng nề do

đại dịch COVID-19.

Diễn biến giá của các ngành trong nửa đầu năm 2020 (dữ liệu cập nhật

ngày 26/6/2020)

Nguồn: FIINPRO, VNDIRECT RESEARCH

Hóa chất – ngành có diễn biến giá tốt nhất trong nửa đầu năm

2020
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• VIC là cổ phiếu có tác động tiêu cực

nhất tới chỉ số VNINDEX trong nửa

đầu năm 2020, ghi nhận mức sụt

giảm 20% sv thời điểm đầu năm. Các

cổ phiếu tác động tiêu cực khác bao

gồm GAS, SAB, VHM và VCB

• Ngược lại, HPG là cổ phiếu hỗ trợ

nhiều nhất cho VNINDEX trong nửa

đầu năm 2020, với giá cổ phiếu ghi

nhận mức tăng 15% sv đầu năm. Các

cổ phiếu tác động tích cực khác bao

gồm CTG, VPB, NVL và GVR.

VIC là cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất đến VNINDEX trong nửa

đầu năm 2020 (dữ liệu ngày 26 tháng 6 năm 2020)

Nguồn: BLOOMBERG

VIC là cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất đến VNINDEX trong

nửa đầu năm 2020
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Thanh khoản tăng 24% nửa đầu năm

2020 (dữ liệu ngày 26/6/2020)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

GTGD bình quân phiên theo tháng

(tỷ đồng) (dữ liệu ngày 26/6/2020)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

* Loại trừ giao dịch thỏa thuận mua ròng trị giá

15.100 tỷ đồng của VHM vào ngày 16 tháng 6

Số lượng tài khoản chứng khoán

mới trong 5 tháng đầu năm 2020

Nguồn: VSD

Thanh khoản tăng ấn tượng trong Q2/20

• Thanh khoản bình quân phiên trong nửa đầu năm 2020 tăng 24% sv cùng kỳ lên 5.800 tỷ đồng khi dòng tiền trong nước

vào thị trường chứng khoán tăng mạnh. Theo dữ liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tính đến cuối

tháng 5 đã có tổng cộng gần 2,5 triệu tài khoản chứng khoán, tăng 128.347 tài khoản so với đầu năm. Trung bình mỗi

tháng có hơn 25.000 tài khoản chứng khoán mới được mở, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2019



12

Khối ngoại bán ròng 122 triệu USD kể từ đầu

năm 2020 (triệu USD) (tính đến ngày 26/6/2020)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Khối ngoại bán ròng mạnh trong giai đoạn tháng

2 đến tháng 5 khi dịch COVID-19 bùng phát (triệu

USD) (dữ liệu ngày 26/6/2020)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 122 triệu USD trong nửa đầu năm 2020. Nếu không tính thỏa thuận mua ròng VHM trị 

giá khoảng 650 triệu USD vào ngày 15 tháng 6, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng lên tới 772 triệu USD cổ phiếu Việt 

Nam trong nửa đầu năm 2020. 

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong nửa đầu năm 2020



13

Những cổ phiếu khối ngoại bán ròng mạnh nhất (triệu

USD, dữ liệu ngày 26 tháng 6 năm 2020)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Những cổ phiếu khối ngoại mua ròng mạnh nhất

(triệu USD, dữ liệu ngày 26 tháng 6 năm 2020)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

VIC, PLX và VCB được khối ngoại mua ròng nhiều nhất
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Tăng trưởng nửa đầu năm của VNINDEX thấp hơn nhiều

sv mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-19

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

TTCK Việt Nam giảm ít hơn sv các nước trong khu vực

và nhóm thị trường cận biên của MSCI

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Tuy nhiên, mức giảm của TTCK Việt Nam khiêm tốn hơn sv

các nước trong khu vực và nhóm thị trường cận biên
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Tăng trưởng doanh thu và LN sụt giảm mạnh trong Q1/20

Nguồn: VNDIRECT Research, báo cáo công ty

Covid-19 đã bắt đầu để lại tác động vào tăng trưởng LN Q1

Tăng 

trưởng 

DT Q1/20

Tăng 

trưởng 

DT 

Q1/20

Tăng 

trưởng 

LN 

Q1/20

Tăng 

trưởng 

LN 

Q1/19

Toàn thị trường -2,1% 3,8% -28,4% 0,3%

VN30 0,6% 1,5% -12,6% 3,8%

Vốn hóa lớn -2,4% 2,1% -24,9% 9,2%

Vốn hóa vừa -0,5% 6,3% -34,2% -16,9%

Vốn hóa nhỏ -2,9% 3,5% -50,8% -25,7%

Tổng LN ròng toàn thị trường Q1/20 giảm

28,4% so với cùng kỳ (so với mức tăng

0,3% trong Q1/19) do tổng doanh thu giảm

2,1% svck ( so với tăng 3,8% trong Q1/1)

kết hợp với biên lợi nhuận gộp giảm 2,8

điểm %.

Tăng trưởng LN toàn thị trường ghi nhận

mức âm so với cùng kỳ lần đầu tiên kể từ

Q2/16 và cũng là mức thấp kỷ lục. Trong

danh mục cổ phiếu theo dõi của chúng tôi,

46% công ty ghi nhận KQKD Q1 phù hợp

với dự báo, trong khi 40% công ty thấp hơn

ước tính và chỉ 14% công ty đưa ra số liệu

cao hơn dự phóng.



16Số ít các ngành ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận dương

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH

 Tăng trưởng doanh 

thu Q1/20 

 Tăng trưởng 

doanh thu 

Q1/19 

Đóng góp vào tổng 

tăng trưởng doanh thu 

toàn thị trường Q1/20

 Tăng trưởng LN 

ròng Q1/20 

 Tăng trưởng LN 

ròng Q1/19 

Đóng góp vào tổng 

tăng trưởng LN ròng 

toàn thị trường Q1/20

Du lịch và hàng không -32,7% 5,6% -2,0% -227,8% 7,1% -10,1%

Dầu khí -8,5% 0,7% -1,4% -142,9% 21,9% -11,4%

Dịch vụ tài chính 20,0% -37,2% 0,1% -114,0% -45,6% -1,9%

Điện 4,1% -0,1% 0,2% -68,3% -6,8% -3,0%

Khai khoáng 7,0% 15,2% 0,2% -63,6% -42,1% -0,2%

Bảo hiểm 9,4% 11,2% 0,2% -56,2% 15,9% -0,8%

Đồ uống -40,9% 18,9% -0,7% -44,1% 11,2% -1,0%

Hóa chất -11,2% -3,9% -0,3% -31,9% -21,8% -0,5%

Vận tải -3,1% 2,1% -0,1% -30,1% 2,6% -1,5%

Công nghiệp -1,2% 13,7% 0,0% -27,4% -42,4% -0,5%

Hàng cá nhân -5,9% 3,5% -0,2% -22,2% -8,2% -0,3%

Sản xuất thực phẩm 23,6% -0,9% 1,7% -20,9% 14,2% -1,9%

Xây dựng và vật liệu -9,0% 7,2% -0,7% -18,6% 3,7% -0,8%

Bán lẻ 10,1% 6,0% 0,8% -6,1% 14,7% -0,2%

Tiện ích công cộng 1,7% 9,2% 0,0% -2,6% 21,4% 0,0%

Dịch vụ hỗ trợ 67,6% 30,6% 0,2% -1,5% 57,4% 0,0%

Ngân hàng 15,5% 9,9% 1,5% 3,4% 11,3% 1,1%

Truyền thông -15,4% 15,8% 0,0% 4,9% -39,7% 0,0%

Y tế 5,5% -3,8% 0,1% 5,6% -0,5% 0,1%

Ô tô -10,6% 15,4% -0,1% 7,4% 24,4% 0,2%

Giấy và lâm nghiệp 32,3% 7,0% 0,1% 8,3% -34,6% 0,0%

Viễn thông 28,1% 7,5% 0,2% 14,6% 134,8% 0,1%

Công nghệ 10,5% 4,4% 0,2% 15,6% 24,7% 0,2%

Bất động sản -19,7% -4,5% -1,7% 29,0% -12,7% 3,1%

Kim loại -2,0% 5,5% -0,1% 39,5% -49,9% 1,0%

Toàn thị trường -2,1% 3,8% -28,4% 0,3%

Bất động sản loại trừ VHM, VIC -18,5% -0,8% -52,1% -2,6%



17Hiệu quả của danh mục khuyến nghị VNDIRECT

Mã CK Giá hiện tại (VND) Giá mục tiêu (VND) % tăng giá từ đầu năm (*)

PC1 16.950 17.200 -3,1%

LPB 8.181 10.000 13,2%

NLG 25.200 39.600 -6,5%

ACV 59.056 82.900 -23,2%

DPM 14.300 15.800 14,2%

VCB 82.600 86.200 -8,4%

MBB 16.850 26.200 -19,0%

VPB 21.450 21.200 7,3%

TCM 19.500 28.200 4,3%

HPG 27.600 32.800 17,4%

PVT 10.500 14.400 -37,5%

STK 16.700 22.400 -4,8%

PNJ 58.700 78.800 -30,3%

KDH 23.500 28.300 -12,6%

ACB 23.100 28.500 1,3%

GAS 70.500 70.000 -24,8%

PVS 12.100 16.500 -30,9%

PVD 10.200 16.500 -32,2%

MSH 33.600 51.600 -24,2%

MWG 81.800 139.900 -28,2%

POW 9.610 16.700 -16,1%

TCB 19.750 27.400 -16,1%

PPC 24.150 27.400 -6,4%

VIB 17.670 23.800 1,0%

KBC 13.950 17.500 -9,7%

VNM 113.000 131.000 -1,7%

VHM 76.900 104.300 -9,3%

VJC 107.900 142.200 -26,2%

VHC 36.500 39.700 -7,9%

VRE 26.200 38.000 -22,9%

GMD 18.900 29.500 -18,9%

DBC 47.900 35.500 132,8%

FPT 46.150 64.348 -7,3%

MML 47.988 73.700 -8,9%

Tổng mức sinh lời danh mục theo dõi (coverage) -7.2%

Mức sinh lời của danh mục khuyến nghị (top picks) 2020 7.2%

Mức sinh lời của VNINDEX từ đầu năm -14.1%

(*) Với cổ phiếu phát hành

báo cáo lần đầu năm

2020, thì % tăng/giảm giá

được tính từ thời điểm

phát hành báo cáo. 
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Triển vọng vĩ mô

nửa sau 2020 

Bước tiến vững chắc

trong bối cảnh bình

thường mới
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Số ca mắc mới mỗi ngày trên thế giới tăng nhanh

trong những ngày gần đây

Nguồn: EUROPEAN CDC, dữ liệu ngày 30/6/2020

Việt Nam là hình mẫu thành công trong ngăn chặn

đại dịch COVID-19 lây lan

Nguồn: EUROPEAN CDC, dữ liệu ngày 30/6/2020

• Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã tăng lên hơn 10,2 triệu vào ngày 30 tháng Sáu.

• Số ca nhiễm mới theo ngày đạt mức tăng kỉ lục lên tới 189,197 ca vào ngày 27 tháng Sáu. 

Đại dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng, với làn sóng lây nhiễm

thứ 2 đã cận kề nước Mỹ
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• Để phòng chống đại dịch COVID-19,

nhiều chính phủ đã ban bố lệnh cách

ly toàn xã hội và đã gây ra nhiều khó

khăn cho các hoạt động sản xuất

kinh tế.

• Ở bên ngoài, nhu cầu toàn cầu sụt

giảm và gián đoạn chuỗi cung ứng

toàn cầu làm suy giảm hoạt động

thương mại quốc tế.

• Các tổ chức nghiên cứu lớn trên thế

giới đều đưa ra nhận định năm 2020

thế giới sẽ chứng kiến đợt suy giảm

kinh tế trầm trọng nhất kể từ cuộc

Đại Suy Thoái năm 1929-1933. Tuy

nhiên, họ cũng tin rằng năm 2021,

nền kinh tế thế giới sẽ phục hồi

mạnh mẽ khi các ảnh hưởng từ đại

dịch yếu dần.

Nguồn: World Bank, IMF, ADB

Đại dịch COVID-19 phủ bóng đen lên triển vọng tăng trưởng

kinh tế toàn cầu

GDP thực (phần trăm thay đổi so với năm trước)  
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Các nền kinh tế tại Châu Á-TBD đồng loạt hạ lãi

suất để hỗ trợ nền kinh tế

Nguồn: CBRates, dữ liệu cập nhật ngày 23/6/2020

Quy mô các gói kích thích tài khóa so với quy mô GDP

Nguồn: IMF, VNDIRECT RESEARCH, dữ liệu cập nhật ngày

23/6/2020

Các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đã nới lỏng chính sách tiền tệ bằng cách hạ lãi suất và tái khởi động các

chương trình mua trái phiếu đặc biệt, được gọi là “gói nới lỏng định lượng" (QE), nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Theo ước tính của Fitch Rating, tổng quy mô các gói kích thích tài khóa lên tới khoảng 5 nghìn tỷ đô la (tương đương 7%

GDP toàn cầu), vượt qua quy mô gói kích thích trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Các nước đồng loạt tung ra các gói kích thích kinh tế quy mô

lớn



22

• Chúng tôi kỳ vọng rằng GDP của

Việt Nam sẽ phục hồi mạnh trong

nửa cuối năm 2020 khi các nền kinh

tế lớn bắt đầu mở cửa trở lại nền

kinh tế sau đại dịch, dẫn đến tăng

nhu cầu với các sản phẩm của Việt

Nam. Chính phủ Việt Nam cũng có

thể tăng đầu tư công trong nửa cuối

năm 2020 để hỗ trợ nền kinh tế.

• Chúng tôi hy vọng Ngân hàng Nhà

nước Việt Nam sẽ tiếp tục nới lỏng

chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng

trưởng kinh tế và có thể giảm lãi

suất điều hành xuống 0,25-0,5%

trong 6 tháng cuối năm 2020

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, GSO, SBV

Kinh tế Việt Nam: Kỳ vọng phục hồi vững chắc trong 6 tháng

cuối năm 2020 

Kịch bản cơ sở
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Lạm phát tháng 6 có nhích lên sv tháng 5 nhưng

vẫn nằm trong tầm kiểm soát

Nguồn: GSO, VNDIRECT RESEARCH

Giá thịt lợn là yếu tố chính đẩy lạm phát tăng cao

Nguồn: GSO, AGROMONITOR, VNDIRECT RESEARCH

Lạm phát bình quân năm 2020 dự báo ở mức 3,2% 

Giá thịt lợn/thực phẩm dự kiến sẽ giảm, tạo dư địa để nới lỏng hơn nữa chính sách tiền tệ trong nửa cuối năm 2020 

Lạm phát dự báo được kiềm chế trong nửa sau năm 2020
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Đồng Việt Nam ổn định hơn so với hầu hết đồng

tiền khác trong khu vực

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG, dữ liệu cập nhật

ngày 23/6/2020

Dự trữ ngoại hối đạt mức cao kỷ lục

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG, SBV

• Thặng dư tài khoản vãng lai dự kiến sẽ duy trì trong năm 2020F, ở mức 2,6% GDP. Chúng tôi nhận thấy áp lực đến từ bên

ngoài thấp trong bối cảnh các ngân hàng trung ương trên thế giới nới lỏng chính sách tiền tệ. Dự trữ ngoại hối được cải thiện

sẽ hỗ trợ sự ổn định của tiền đồng. Do đó, chúng tôi dự báo tỷ giá USD/VND cuối năm 2020 sẽ nằm trong khoảng 23.300-

23.600 đồng

Tỷ giá dự báo ổn định trong năm nửa cuối năm 2020 
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Triển vọng TTCK 

nửa sau 2020

Sự bất định lớn dần
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Biểu đồ P/E của VNINDEX (2019-

hiện tại)

Nguồn: BLOOMBERG

P/E của VNINDEX và khu vực ngày 

26 tháng 6 năm 2020

Nguồn: BLOOMBERG

• P/E hiện tại của VNINDEX đang ở mức 14,2x, thấp hơn một chút sv mức đầu năm 2020 là 15,1x. Định giá theo P/B của thị

trường Việt Nam đắt hơn so với khu vực tuy nhiên định giá theo P/E lại rẻ hơn. 

P/B của VNINDEX và khu vực ngày

26 tháng 6 năm 2020

Nguồn: BLOOMBERG

Định giá thị trường Việt Nam so với khu vực
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Mức định giá hiện tại của thị trường tương đối sát với kỳ vọng của chúng tôi, bên cạnh đó triển vọng KQKD Q2/20 kém tích cực có

thể hãm bớt đà phục hồi của TTCK Việt Nam trong nửa sau năm 2020.

Các yếu tố hỗ trợ thị trường trong nửa sau năm 2020:

• Khối ngoại có thể quay trở lại mua ròng cổ phiếu Việt Nam trong nửa sau năm 2020 nhờ (1) nền tảng vĩ mô ổn định và triển vọng

tăng trưởng trung hạn tích cực, (2) Việt Nam có thể được nâng tỷ trọng trong nhóm thị trường cận biên của MSCI sau khi Kuwait

được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi.

• SBV có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất điều hành trong nửa sau năm 2020 để giảm chi phí đi vay của doanh nghiệp, từ đó kích thích

dòng tiền đầu tư nội quay trở lại thị trường chứng khoán.

• Hiệp định thương mại tự do EVFTA dự kiến có hiệu lực từ 1 tháng 8 sẽ thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam vào EU.

• Chính phủ đẩy mạnh thoái vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp nhà nước, nổi bật là tại SABECO.

Tuy vậy, vẫn còn những điều bất định như:

• Làn sóng thứ hai của đại dịch COVID-19 có thể phủ bóng đen lên triển vọng kinh doanh của các công ty niêm yết, đặc biệt là

trong lĩnh vực Tiêu dùng.

• Căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hoặc cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ vào Q4/20, có thể gây ra sự kiện

thiên nga đen cho thị trường chứng khoán toàn cầu.

Chúng tôi ước tính rằng lợi nhuận của các doanh nghiệp trên toàn VNINDEX sẽ giảm 5-6% sv cùng kỳ. Chúng tôi kỳ vọng

VNINDEX có thể duy trì ở mức định giá hiện tại (P/E 2020F trong khoảng 14-15x) và dự báo VNINDEX ở mức khoảng 840-920

điểm vào cuối năm 2020.
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Điểm nhấn đầu

tư trong 6 tháng

cuối năm
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Vẫn còn dư địa để đẩy nhanh đầu tư công

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Bộ Tài Chính

• Trong bối cảnh các động lực tăng trưởng kinh tế chính suy yếu do tác động của đại dịch COVID-19, chúng tôi cho rằng đầu tư

công là yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm 2020, giải ngân đầu tư công

đã tăng 19,2% sv cùng kỳ lên 154,4 nghìn tỷ đồng (cao hơn mức tăng 4,2% trong nửa đầu năm 2020 và hoàn thành 33,1% kế

hoạch cả năm 2020).

Tỷ lệ nợ công giảm nhanh trong năm 2019

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Bộ Tài Chính

Điểm nhấn #1: Đẩy nhanh đầu tư công
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Kim ngạch XNK của Việt Nam với EU (2011-2019, tỷ USD)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Kim ngạch XNK năm 2019 của Việt Nam với các đối tác

ký kết hiệp định thương mại tự do (tỷ USD)

Theo báo cáo nghiên cứu của Bộ KHĐT, Hiệp định EVFTA có thể thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam vào EU tăng tới 42,7% 

trong 5 năm đầu và tăng 44,4% trong 10 năm đầu sv trường hợp không có EVFTA. Bên cạnh đó, nhập khẩu từ EU cũng sẽ

tăng với tốc độ thấp hơn, tăng 33,1% trong 5 năm đầu và 36,7% trong 10 năm đầu sv trường hợp không có EVFTA.

Điểm nhấn #2: Làn sóng chuyển dịch đầu tư từ Trung Quốc

được thúc đẩy bởi chiến tranh thương mại và COVID-19
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Danh sách các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam được hưởng

lợi lớn nhất từ EVFTA

Màu đậm hơn biểu thị mức độ hưởng lợi lớn hơn;                                                          Nguồn: Hiệp định EVFTA; VNDIRECT RESEARCH
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NHNN Việt Nam tiếp tục giảm lãi suất điều hành để hỗ

trợ nền kinh tế

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG

Lãi suất qua đêm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG

• Do tác động của đại dịch, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cắt giảm lãi suất điều hành hai lần để hỗ trợ tăng trưởng kinh

tế. Sau khi giảm, lãi suất tái cấp vốn đã được hạ xuống 4,5% từ 6,0% và lãi suất tái chiết khấu xuống 3,0% từ 4,0%.

• Lãi suất qua đêm vào cuối tháng 5 xuống mức 0,3%, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2016 sau khi NHNN bơm ròng

gần 120.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng thông qua thị trường mở (OMO) cùng tháng.

Điểm nhấn #3: Tiếp tục nới lỏng tiền tệ, hạ mặt bằng lãi suất
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Điểm nhấn Ngành tiềm năng Cổ phiếu tiềm năng

#1: Đẩy nhanh đầu tư công để
phục hồi nền kinh tế

Các dự án phát triển cơ sở hạ tầng là tâm điểm trong nửa
cuối năm 2020 với 3 dự án đầu tư quan trọng (bao gồm
Quốc lộ 45 - Mai Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết
- Dầu Giây) sẽ bắt đầu khởi công vào quý 3, sớm hơn dự
kiến của chúng tôi.

Vì vậy, chúng tôi tin rằng Ngành Vật liệu xây dựng là
tâm điểm của câu chuyện này.

HPG & PLC

#2: Làn sóng chuyển dịch đầu
tư từ Trung Quốc được thúc
đẩy bởi chiến tranh thương
mại và COVID-19

Chúng tôi lạc quan với triển vọng của ngành Logistics và
BĐS khu công nghiệp nhờ nhu cầu đối với các lĩnh vực
này dự báo tăng trưởng nhanh trong thời gian tới

KBC

#3: Nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy
tăng trưởng

Chúng tôi đưa ngành Ngân hàng vào danh sách theo dõi
do đây là ngành nhạy cảm với biến động lãi suất

MBB & VIB

#4 : Các ngành phục hồi nhanh
hơn so với kỳ vọng

Chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu về sự phục hồi mạnh
trong những ngành Tiêu dùng, Bán lẻ, Điện, Hàng
không, Công nghệ trong nửa cuối năm 2020. Tuy nhiên
nhà đầu tư nên mua vào trong những nhịp điều chỉnh để
giảm thiểu rủi ro.

VRE & MWG

FPT & ACV & PPC



Chương 2

Triển vọng ngành và cổ phiếu
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• Vật liệu xây dựng– HPG, PLC

• Bán lẻ – MWG, VRE

• Hàng không – ACV, VJC

• BĐS Khu công nghiệp/Logistic – KBC, GMD

• Thực phẩm và đồ uống – VNM, DBC, MML

• Công nghệ – FPT

• Ngân hàng – MBB, VIB,  ACB, TCB, VCB, VPB, LPB

• Dầu khí – PVS, PVT, GAS. PVD

• Điện – PPC, POW



36

Giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2016-20Vật liệu xây dựng

Bắt sóng đầu tư công

Nguồn: TCTK
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Các dự án cơ sở hạ tầng chính trong giai đoạn 2020-2026

Nguồn: Bộ Giao thông Vận tải

11 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông và cao tốc

Mỹ Thuận-Cần Thơ

Nguồn: Bộ Giao thông Vận tải

• Ngày 19/06, Quốc hội đã chính thức phê duyệt chuyển đổi hình thức đầu tư 3 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ

hợp tác công tư (PPP) sang đầu tư công.

• Chính phủ đã yêu cầu cả 3 dự án cao tốc, bao gồm Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết – Dầu Giây khởi

công trong quý 3/2020, sớm hơn kỳ vọng trước đó của chúng tôi.

Việc đẩy mạnh đầu tư công sẽ tập trung vào các dự án cơ sở

hạ tầng

Dự án cao tốc

Tổng mức đầu tư 

(tỷ đồng) Chiều dài (km)

Thời điểm 

khởi công Hình thức đầu tư

Cao Bồ - Mai Sơn 1.612                   15                  Quý 4/2019 Đầu tư công

Cam Lộ - La Sơn 7.900                   98                  Quý 1/2020 Đầu tư công

Cầu Mỹ Thuận 2 5.125                   7                    Quý 1/2020 Đầu tư công

Mai Sơn - Quốc lộ 45 14.703                 63                  Quý 3/2020 Đầu tư công

Vĩnh Hảo - Phan Thiết 19.648                 101                Quý 3/2020 Đầu tư công

Phan Thiết - Dầu Giây 19.571                 99                  Quý 3/2020 Đầu tư công

Diễn Châu - Bãi Vọt 13.596                 50                  2021-2025 PPP

Nha Trang - Cam Lâm 5.131                   49                  2021-2025 PPP

Cam Lâm - Vĩnh Hảo 15.013                 78                  2021-2025 PPP

Quốc lộ 45- Nghi Sơn 7.769                   43                  2021-2025 PPP

Nghi Sơn - Diễn Châu 8.648                   50                  2021-2025 PPP

Tổng 118.716               653                

Mỹ Thuận - Cần Thơ 4.758                   23                  Quý 3/2020 Đầu tư công

Dự án

Tổng vốn đầu tư 

(tỷ đồng)

Thời điểm 

khởi công Hoàn thành

Metro 1 (Bến Thành - Suối Tiên) 43.757                 2012 Quý 4/2021

Metro 2 (Bến Thành - Tham Lương) 47.800                 2021 2026

Cao tốc HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành 24.150                 

Cao tốc HCM - Mộc Bài 10.668                 2021 2026

Đường song hành QL 50 3.816                  

Đường vành đai 2 6.500                  

Đường vành đai 3 19.871                 

Dự án nạo vét Soài Rạp (Giai đoạn 3) 8.977                  

Dự án cải thiện môi trường nước 11.282                 2015 2021

Dự án sân bay Long Thành 114.451               2021 2025

11 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam phía Đông 118.716               2020 2021-2025

2021-2025

2021-2025

2021-2025

2022-2025

2021-2025
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• Với kịch bản cơ sở của chúng tôi,

khoảng 25% vốn đầu tư công sẽ

được giải ngân tại cao tốc Mỹ Thuận-

Cần Thơ và 6 dự án thành phần cao

tốc Bắc-Nam (bao gồm 3 dự án đã

được chuyển đổi sang đầu tư công)

trong năm 2020, và việc xây dựng sẽ

cần đến khoảng 6.400 tỷ đồng nhựa

đường, 5.500 tỷ đồng thép xây dựng

và 2.700 tỷ đồng xi măng.

• Ngoài ra, để hoàn thành 100% các dự

án trên, chúng tôi ước tính chi phí cho

nhựa đường, thép xây dựng và xi

măng sẽ cần lần lượt 25.700 tỷ đồng,

22.000 tỷ đồng và 11.000 tỷ đồng.

Chúng tôi tin rằng ngành Vật liệu xây dựng sẽ đóng vai trò

chính

Cơ cấu chi phí của các dự án cao tốc tại 
Việt Nam 

Cơ cấu chi phí nguyên vật liệu xây dựng
của các dự án cao tốc tại Việt Nam

Nguồn: VNDIRECT RESEARCHNguồn: VNDIRECT RESEARCH



39

• Đá xây dựng: Do đặc thù của ngành,

chi phí vận chuyển thường chiếm tỷ

trọng lớn trong giá thành đá xây

dựng. Chúng tôi tin rằng các mỏ đá

lớn nằm gần các dự án cao tốc sẽ

được ưu tiên huy động nhờ lợi thế chi

phí vận chuyển và chất lượng sản

phẩm.

• Nhựa đường: Chúng tôi kỳ vọng kết

quả kinh doanh của các công ty trong

ngành sẽ được hưởng lợi lớn từ việc

giải ngân các dự án cơ sở hạ tầng

của chính phủ. Bên cạnh đó, việc giá

dầu duy trì ở mức thấp sẽ hỗ trợ

đáng kể biên lợi nhuận cho các công

ty nhựa đường trong năm 2020.

Đá xây dựng và nhựa đường sẽ được hưởng lợi lớn nhất

Tóm tắt đánh giá của chúng tôi về nhóm tiểu ngành Vật liệu xây dựng tiềm

năng, được hưởng lợi từ các dự án cao tốc Bắc-Nam

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH
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Cổ phiếu ưa thích của chúng tôi trong chủ đề này là HPG và

PLC

Tỷ số tài chính của các công ty Vật liệu xây dựng (Dữ liệu tại ngày 26/06/2020)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG

Tên công ty

Mã cổ 

phiếu

Giá hiện tại 

(VND)

Vốn hóa thị 

trường (triệu 

USD)

Kế hoạch tăng 

trưởng doanh 

thu 2020 (%)

Kế hoạch tăng 

trưởng LNST 

2020 (%)

Tỷ suất 

cổ tức 

(%)

TTM ROE 

(%)

TTM ROA 

(%)

P/E trượt 

12 tháng 

(x)

P/B 

hiện tại 

(x)

CTCP Tập đoàn Hòa Phát HPG VN 27.200        3.232,7        35,1% 18,8% 1,8% 17,0% 8,0% 9,8         1,5       

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 HT1 VN 13.700        225,0           -2,9% -10,3% 8,8% 13,6% 7,3% 7,1         1,0       

CTCP Xi măng Bỉm Sơn BCC VN 7.400          35,0             21,5% -4,9% 0,0% 6,4% 2,7% 6,4         0,4       

CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương KSB VN 24.000        55,3             12,4% -3,1% 0,0% 26,8% 8,9% 4,4         1,0       

CTCP Hóa An DHA VN 29.800        18,9             -8,8% -11,4% 10,1% 17,4% 16,0% 6,6         1,1       

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP PLC VN 15.200        52,9             -18,6% -24,6% 9,9% 9,6% 2,7% 10,2       0,9       
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Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của HPG vẫn tăng trưởng bất chấp nhu

cầu cả nước suy giảm trong 5T2020

Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của HPG trong 5T2020 tăng 8,7% sv cùng kỳ,

đạt 1.260.633 tấn. Nhờ vậy, công ty đã gia tăng thị phần trong 5T2020 lên 30,8%,

từ mức 26,1% trong năm 2019. Tiêu thụ phôi thép chính là điểm nhấn, với

643.000 tấn, trái ngược với việc HPG không bán sản phẩm này trong cùng kỳ

năm ngoái. Đáng chú ý, đã có 596.000 tấn phôi thép được xuất khẩu, chủ yếu

sang Trung Quốc (53,0%), quốc gia xuất khẩu thép hàng đầu thế giới.

Nhà máy thép cuộn cán nóng (HRC) sẽ sản xuất thương mại từ tháng 9/2020

Ngày khởi động nhà máy HRC tại Dung Quất đã bị trì hoãn do lệnh cấm di

chuyển trong giai đoạn bùng phát COVID-19. Tuy nhiên, ban lãnh đạo HPG tự tin

sẽ hoàn thành giai đoạn chạy thử nhà máy HRC vào tháng 8/2020 trước khi bắt

đầu vận hành thương mại một tháng sau đó.

Chúng tôi ước tính LNR sẽ tăng 29,2%/10,3% sv cùng kỳ trong năm 2020-21

Chúng tôi dự phóng HPG sẽ đạt doanh thu 86.215 tỷ đồng (tăng 35,4% sv cùng

kỳ) và LN ròng 9.792 tỷ đồng (tăng 29,2% sv cùng kỳ) trong năm 2020, được hỗ

trợ bởi 1) mở rộng thị phần thép và 2) mảng nông nghiệp tăng trưởng mạnh và sẽ

đóng góp nhiều hơn vào LN công ty.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 32.800 đồng

Rủi ro giảm giá bao gồm 1) tăng trưởng nhu cầu thép thấp hơn dự kiến, và 2) nhà

máy HRC vận hành chậm hơn dự kiến. Động lực tăng giá là giá quặng sắt thấp

hơn dự kiến.

Tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2020

Chỉ số chính 2018A 2019A 2020F 2021F

Doanh thu (tỷ đồng) 55.836 63.658 86.215 100.221

LN ròng (tỷ đồng) 8.573 7.578 9.792 10.803

Tăng trưởng LN ròng

(%)

21,0 14,0 29,2 10,3

EPS (VND) 3.039 2.655 3.457 3.814

ROE (%) 23,1 16,6 18,2 16,9

ROAA (%) 15,4 11,3 10,9 11,3

Cổ tức/CP (VND) 0 0 500 500

Giá bán bình quân

(% thay đổi)

14,6 -8,8 -4,0 1,0

Tăng trưởng sản

lượng tiêu thụ (%) 

6,4 17,6 56,8 15,0

KHẢ QUAN
Giá hiện tại VND27.200

Giá mục tiêu VND32.800

Vốn hóa thị trường (triệu USD) 3.233

GTGDTB 30 ngày (triệu USD) 3,8

FY20F P/B (x) 1,3

FY20F P/E (x) 9,5

Sở hữu nước ngoài 36,1%
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Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex –

CTCP (PLC)

PLC sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ nhu cầu nhựa đường ngày càng

tăng

Thuộc TOP3 nhà sản xuất nhựa đường hàng đầu Việt Nam, PLC nắm giữ

khoảng 25-30% thị phần trong năm 2019. Công ty có lợi thế lớn về hệ thống

kho và mạng lưới phân phối. Cụ thể, sáu kho của PLC đều được đặt tại các

vị trí chiến lược trên toàn quốc, cách nhau khoảng 300km/kho. Do đó, công

ty có thể phân phối bất kỳ dự án nào khắp cả nước nhanh chóng và tiết

kiệm chi phí. Chúng tôi dự báo tăng trưởng kép doanh thu mảng nhựa

đường của PLC sẽ đạt mức 16,4%, hỗ trợ đáng kể tăng trưởng doanh thu

cả công ty đạt 7,0% trong năm 2020-21.

Giá dầu thấp giúp gia tăng biên lợi nhuận gộp

Chúng tôi dự phóng giá dầu bình quân năm 2020-21 sẽ là 42/55 USD/thùng

(tăng -34,3%/+30,5% sv cùng kỳ), giúp biên LN gộp của PLC tăng lên

14,3%/13,8% trong năm 2020/21, từ mức chỉ 13,6% năm 2019. Nhờ vậy,

tăng trưởng kép LN ròng sẽ đạt 16,5% trong năm 2020-21. Chúng tôi lưu ý

rằng, LN ròng năm 2020 sẽ giảm sv năm 2019 do nhu cầu dầu mỡ nhờn và

hóa chất chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, trong khi mảng nhựa đường sẽ

nhận cú hích từ làn sóng đầu tư công chủ yếu trong năm 2021-22.

Phát hành báo cáo lần đầu với khuyến nghị Khả quan, giá mục tiêu là

19.500 đồng

Rủi ro giảm giá là giá dầu cao hơn dự kiến. Động lực tăng giá là giải ngân

đầu tư công sớm hơn dự kiến.

Bứt phá nhờ xây dựng cơ sở hạ tầng

Chỉ số chính 2018A 2019A 2020F 2021F

Doanh thu (tỷ đồng) 6.434,0 6.160,0 6.124,3 7.056,4

LN ròng (tỷ đồng) 153,0 145,2 134,8 196,9

Tăng trưởng LN ròng

(%)

-10,7 -5,1 -7,1 46,1

EPS (VND) 1.705 1.688 1.668 2.437

ROE (%) 11,5 11,0 10,1 14,6

ROAA (%) 3,5 3,1 3,0 4,0

Cổ tức/CP (VND) 2.000 1.600 1.500 1.500

Tăng trưởng sản

lượng tiêu thụ (%) 

14,2 -0,7 6,1 13,9

Giá dầu (USD/thùng) 71,7 64,2 42,1 55,0

KHẢ QUAN
Giá hiện tại VND15.200

Giá mục tiêu VND19.500

Vốn hóa thị trường (triệu USD) 52,9

GTGDTB 30 ngày (triệu USD) 0,2

FY20F P/B (x) 1,2

FY20F P/E (x) 11,7

Sở hữu nước ngoài 0,9%
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Tổng giá trị bán lẻ tăng trưởng mạnh nhờ vào nhu

cầu cao trong giai đoạn 2017-19, trong khi đó,

6T20 sụt giảm nhẹ về tổng giá trị bán lẻ do ảnh

hưởng của COVID-19

Bán lẻ

Hồi phục mạnh mẽ sau 

đại dịch

Nguồn: VND RESEARCH, TCTK
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Hoạt động mua sắm tại các trung tâm thương mại 

dần hồi phục về mức trước dịch trong T5 và T6/20

Hoạt động mua sắm tại các cửa hàng bách hóa và 

nhà thuốc cải thiện tốt hơn

Nguồn: VND RESEARCH, Báo cáo công ty

Báo cáo hoạt động cộng đồng của Google cho thấy các hoạt động mua sắm tại siêu thị / cửa hàng trong T6/20 đã hồi phục từ 

90-100% so với mức trước dịch (là mức đường cơ sở của Google, được tính toán từ ngày 3/1-6/2/20). Tại một số trung tâm 

thương mại còn ghi nhận hoạt động mua sắm tăng gấp đôi so với cùng kỳ nhờ vào nhiều chiến dịch thu hút của các nhà bán 

lẻ. 

Người tiêu dùng Việt Nam trở lại các khu vực mua sắm

Nguồn: VND RESEARCH, Báo cáo công ty
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Chúng tôi nhận thấy Covid-19 tạo ra 4 xu hướng trong ngành 

bán lẻ

BÁN LẺ

Đẩy mạnh mua sắm điện tử

Đại dịch Covid-19 đã phổ biến sự

tiện lợi của mua sắm trực tuyến đến

người tiêu dùng truyền thống ở Việt

Nam và họ có thể không quay lại

những cách cũ. Người tiêu dùng

đang chuyển từ thanh toán tiền mặt

sang các phương thức thanh toán

kỹ thuật số không chạm.

Nhóm sản phẩm về sức 

khỏe và nguồn gốc tự 

nhiên được chú ý hơn

Người tiêu dùng tập trung hơn vào

cải thiện sức khỏe, kết hợp với nhu

cầu gia tăng về thực phẩm sạch

thúc đẩy thói quen sống khỏe và

sống sạch trong tương lai.

Người tiêu dùng thắt 

chặt chi tiêu

Hậu suy thoái sẽ khiến cho người

tiêu dùng tập trung vào các sản

phẩm giá trị / hữu dụng trong ngành

bán lẻ.

Tỷ lệ lấp đầy mặt bằng 

bán lẻ sụt giảm

Giá thuê mặt bằng trung bình trong

Q1/20 tại các trung tâm thương mại

giảm 11,4% sv cùng kỳ ở khu vực

trung tâm thành phố và khoảng

15,9% ở các khu vực bên ngoài.

Điều này tạo cơ hội cho người thuê

nhà “nhiều tiền mặt” và “có nhu cầu

mở rộng mặt bằng” có được vị trí

mặt bằng đẹp với giá tốt.
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Thị phần mảng B2C trực tuyến tại VN đang tăng

trưởng trong giai đoạn 2014-2020

Nguồn: VND RESEARCH, DELOITTE 2019

Việt Nam có tỷ lệ chuyển đổi bán hàng trực tuyến 

cao nhất *, cao hơn trung bình khu vực 30%

* Tỷ lệ chuyển đổi trực tuyến là tỷ lệ số lượt truy cập trang web đã được chuyển đổi thành doanh thu

Nguồn: VND RESEARCH, DELOITTE 2019

Việt Nam thuộc nhóm thị trường có nền thương mại điện tử kém phát triển nhất trong khu vực (chiếm khoảng 3% tổng doanh

số bán lẻ tính năm 2018, theo Euromonitor). Tuy các nhà bán lẻ đang chật vật để tồn tại trong ngắn hạn, nhưng cuộc khủng

hoảng cũng mang đến cơ hội; các nhà bán lẻ đầu tư mạnh và kịp thời vào mảng kinh doanh trực tuyến có khả năng trở thành

những người dẫn đầu thị trường.

Đại dịch đã đẩy nhanh hoạt động thương mại điện tử nhanh 

hơn dự kiến.
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Dù tác động bởi đại dịch, các nhà bán lẻ vẫn mở rộng trong 

5T20, dẫn đầu bởi Điện Máy Xanh và Bách Hóa xanh, chuỗi 

bán lẻ của MWG.

Sự thay đổi hành vi tiêu dùng của người tiêu dung Việt Nam 

sau dịch Covid-19, tập trung hơn vào các sản phẩm thiết yếu.

Nguồn: VND RESEARCH, MCKinsey&Company

MWG với chuỗi Bách Hóa Xanh và Điện Máy Xanh đang có nhiều lợi ích về việc thay đổi hành vi tiêu dùng sau đại dịch, khi 

người tiêu dùng đẩy mạnh mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi, mua sắm thực phẩm, thiết bị điện tử sử dụng tại nhà do ảnh 

hưởng của Covid-19, kết quả là doanh thu của các chuỗi cửa hàng này vẫn đạt tăng trưởng trong Q2/20.

Cơ hội của các công ty dẫn đầu

Nguồn: VND RESEARCH, Báo cáo công ty

Chuỗi điện máy Chuỗi bách hóa
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Với vị thế dẫn đầu trong chuỗi bán lẻ điện máy và cửa hàng bách hóa, MWG là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi trong ngành 

bán lẻ. Bên cạnh đó, chúng tôi thấy được sự hồi phục về hoạt động mua sắm trong tháng 6/20, khiến kỳ vọng hồi phục của 

công ty kinh doanh bất động sản bán lẻ lớn nhất VN – VRE là lựa chọn thứ 2 của chúng tôi trong ngành, khi có cơ hội lớn 

quay lại thời kỳ tăng trưởng sau đại dịch. 

Dữ liệu các cổ phiếu được lấy từ Bloomberg   

Nguồn: VND RESEARCH, BLOOMBERG

Dữ liệu tại ngày 26/06/2020

So sánh ngành bán lẻ Việt Nam

Tăng 

trưởng

TTM 2019F 2020F

EPS 3 

năm (%) TTM FY20F FY21F TTM FY20F FY21F TTM FY20F FY21F

Vincom Retail JSC VRE VN KQ 25.400 38.000        2.489 20,9 22,1 16,6 5,6% 2,2 2,0 1,9 10,3% 12,0% 15,7% 7,7% 8,7% 10,9%

Bán lẻ

Mobile World Investment Corp MWG VN KQ 81.500 139.900        1.591 9,3 9,2 7,6 31,3% 2,8 2,4 1,9 33,6% 25,2% 30,3% 11,7% 8,6% 10,6%

Phu Nhuan Jewelry JSC PNJ VN KQ 57.500 78.800           558 11,1 14,6 11,8 32,0% 2,6 2,5 2,3 26,0% 21,7% 23,8% 16,1% 12,2% 13,8%

FPT DIGITAL RETAIL JSC FRT VN KKN 22.300 na             76 8,6 11,2 10,3 -16,6% 1,4 1,2 1,1 17,1% 12,2% 12,1% 3,6% 2,6% 2,7%

Digiworld Corp DGW VN KKN 35.800 na             66 8,6 7,9 6,5 33,1% 1,7 1,5 1,2 21,1% 19,3% 19,0% 10,0% 7,4% 7,4%

Trung bình bán lẻ           573      9,4    10,7      9,1 19,9%       2,1       1,9       1,6 24,4% 19,6% 21,3% 10,3% 7,7% 8,6%

Công ty 

Mã 

Bloomberg

Khuyến 

nghị

Giá đóng 

cửa (Nội 

tệ)

ROA (%)

Bất động sản bán lẻ

Giá mục 

tiêu (Nội 

tệ)

Vốn hóa 

(tr US$)

P/E (x) P/BV (x) ROE (%)
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VRE nắm bắt cơ hội bùng nổ của ngành bán lẻ.

Chúng tôi tin rằng VRE có khả năng nắm bắt cơ hội khi ngành bán lẻ bùng

nổ nhờ vào : 1) sở hữu các trung tâm thương mại tốt tập trung vào nhóm

người tiêu dùng trung lưu và giàu có, 2) danh mục khách thuê lớn và cấu

trúc cho thuê thuận lợi, 3) khả năng phát triển dự án và khả năng huy động

vốn, và 4) có sự hỗ trợ bởi hệ sinh thái của công ty mẹ.

Hồi phục mạnh mẽ sau dịch COVID-19

Báo cáo của Google cho thấy số lượng người quay trở lại các khu trung tâm

thương mại (TTTM) vào T6/20 đã phục hồi về mức 90 – 100% so với thời

điểm trước khi đại dịch xảy ra. VRE cũng cho biết hoạt động mua sắm tại

các ngày trong tuần trong T6/20 đạt mức 65-70% sv cùng kỳ, và tỷ lệ này ở

các ngày cuối tuần đạt mức 90-100% khiến chúng tôi kỳ vọng VRE tăng

trưởng mạnh trong giai đoạn 2021-22

Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 38.000 đồng/cp

Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan vì: 1) VRE là công ty dẫn đầu về

BDS bán lẻ tại Việt Nam; 2) sự hỗ trợ từ công ty mẹ - Vingroup, and 3) kỳ

vọng về sự tăng trưởng mạnh của ngành bán lẻ năm 2021/22 sau đại dịch.

Rủi ro gồm: gia tăng đối thủ cạnh tại các thành phố lớn, hoạt động thương

mại điện tử bùng nổ mạnh mẽ hoặc đợt dịch Covid-19 khác xảy ra. Tiềm

năng tăng giá: các trung tâm thương mại được mở nhanh hơn ước tính mà

theo kế hoạch mới của VRE sẽ triển khai 5tr m2 sàn đến năm 2026.

Dấu hiệu hồi phục rõ dần
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Chỉ số chính 2019A 2020F 2021F

Doanh thu (VNDbn) 9.124 9.259 11.545

LN ròng (VNDbn) 2.848 2.405 3.535

Tăng trưởng LN ròng (%) 18 -15,6 46,9

EPS 1.223 1.058 1.556

ROE (%) 13,2 12,0 15,7

ROAA (%) 9,9 8,7 10,9

Cổ tức /cổ phiếu (đồng) 1.050 - -

Tổng diện tích sàn (tr m2) 1.597 1.657 1.961

Biên LNG (%) 47,6 43,7 47,9

KHẢ QUAN
Giá hiện tại VND26.500

Giá mục tiêu VND38.000

Vốn hóa thị trường (Tr USD) 2.596

GTGDTB 30 ngày (Tr USD) 3,58

FY20F P/B (x) 2,05

FY20F P/E (x) 19,03

Sở hữu nước ngoài hiện tại 30,3%
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Bach Hoa Xanh tỏa sáng trong thời kỳ giãn cách xã hội

Doanh thu của MWG trong 5T20 đạt 47.492 tỷ đồng (+11 sv cùng kỳ), chủ yếu

đến từ Điện Máy Xanh (DMX, chiếm 57,5% tổng DT, +8,3% sv cùng kỳ) và Bách

Hóa Xanh (BHX, 16,5% tổng DT, +149% sv cùng kỳ). LN thuần 5T20 giảm 4% 

sv cùng kỳ, đạt 1.723 tỷ đồng. 

Số lượng cửa hàng BHX đạt 1.365 vào cuối T5/20, tăng 191% sv cùng kỳ và

doanh thu trung bình/ cửa hàng đạt 6,7 tỷ trong 5T/2, tăng 1,36% sv cùng kỳ.

MWG cho biết doanh thu mỗi cửa hàng BHX trong 5T20 đã đạt mức hòa vốn

cửa hàng và trung tâm phân phối. Trong T5/20, BHX mở rộng hệ thống tới tỉnh

Lâm Đồng, tỉnh thứ 24 tại Vietnam. MWG sẽ tập trung mở rộng hệ thống BHX

tại miền nam và trung cho đén năm 2021.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 139.900 đồng/cổ phiếu

Chúng tôi giảm giá mục tiêu xuống 139.900 (WACC: 12,4%). Giá mục tiêu tính

toán dựa trên P/E 2020 là 15,1x. Chúng tôi cho rằng thị trường đánh giá MWG

chủ yếu dựa vào chuỗi điện thoại – điện máy, trong khi tiềm năng của chuỗi

bách hóa là rất lớn cần được phản ánh vào giá.

Yếu tố đánh giá lại: 1) sự thành công của BHX dù trong thời gian đại dịch, 2)

nhu cầu sản phẩm điện máy tăng mạnh hơn ước tính, và 3) mảng bán hàng

trực tuyến bù đắp được cửa hàng đóng cửa. Rủi ro gồm: 1) số lượng cửa hàng

BHX mở ít hơn dự kiến, và 2) một đợt giãn cách xã hội khác.

Niềm tin đặt vào Bách Hóa Xanh
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Chỉ số chính 2019A 2020F 2021F

Doanh thu (VNDbn) 102.174 111.286 147.891

LN ròng (VNDbn) 3.834 3.397 5.229

Tăng trưởng LN ròng (%) 25,2 -12,1 50,7

EPS 8.560 7.522 11.333

ROE (%) 36,3 25,2 30,3

ROAA (%) 10,8 8,6 10,6

Cổ tức /cổ phiếu (đồng) 1.500 1.500 1.500

Số lượng cửa hàng 

TGDD và DMX
2.014 2.084 2.129 

Số lượng cửa hàng BHX 1.008 1.628 2.168 

KHẢ QUAN
Giá hiện tại VND84.200

Giá mục tiêu VND139.900

Vốn hóa thị trường (Tr USD) 1.643

GTGDTB 30 ngày (Tr USD) 4,75

FY20F P/B (x) 2,58

FY20F P/E (x) 11,28

Sở hữu nước ngoài hiện tại 49,0%
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Hàng không

Hồi phục chậm

Ba kịch bản hồi phục khách du lịch quốc tế
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Số chuyến bay của các hãng hàng không trong

nước phục hồi trong tháng 5

Nguồn: Cục hàng không (CAAV)

Số lượt khách vận chuyển hàng không trong 5 

tháng đầu năm

Nguồn: CAAV

• Trong 5 tháng 2020, tổng lượt khách hàng không giảm 41,7% svck còn 27,1 triệu trong đó khách nội địa giảm 32,1% (đạt

19,9 triệu) và khách quốc tế giảm 58,2% svck (đạt 7,1 triệu).

• Bộ Giao thông Vận tải đang cân nhắc mở lại từng phần các đường bay thương mại quốc tế từ Q3/2020 đến một số nước

Đông Á.

Bầu trời không còn chật chội
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KQKD Q1/2020 của các doanh nghiệp hàng không

niêm yết

Nguồn: Báo cáo công ty Nguồn: Báo cáo công ty

COVID-19 đã bước đầu phản ánh vào KQKD Q1 của các doanh

nghiệp hàng không

Phân ngành

Tăng trưởng 

doanh thu 

Q1/2020

Tăng trưởng LNST 

Q1/2020

HVN Vận tải HK -26,30% -316,40%

VJC Vận tải HK -47,00% -167,60%

CIA Dịch vụ cảng -25,20% -158,60%

SAS Dịch vụ cảng -28,30% -81,10%

MAS Dịch vụ cảng -29,30% -72,60%

AST Dịch vụ HK -21,10% -71,10%

ACV Cảng HK -18,10% -22,30%

SGN Dịch vụ mặt đất -8,30% -9,90%

NCT Cảng hàng hóa -2,60% -7,00%

SCS Cảng hàng hóa 6,30% 8,60%

Các DN vận tải hàng không chịu thiệt hại nặng nề

nhất
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• Chúng tôi dự báo tổng lượt khách

hàng không sẽ chạm đáy trong

Q2/2020 với mức sụt giảm 72,8% 

svck. 

• Với diễn biến còn phức tạp của dịch

tại các nước trên thế giới, chúng tôi

cho rằng lưu lượng khách nội địa sẽ

phục hồi nhanh hơn lượng khách

quốc tế. 

• Trong kịch bản cơ sở của chúng tôi, 

lượt khách nội địa của ACV có thể hồi

phục tương đương mức trước dịch

trong Quý 4 năm nay trong khi khách

quốc tế khó có thể quay lại mức như

năm 2019 cho đến Quý 3/2021. 

• Theo đề xuất của Bộ Giao thông Vận

tải trong tháng 3, Chính phủ đang cân

nhắc một số ưu đãi về thuế và giảm

phí dịch vụ hàng không cho các hãng

bay trong nước để vượt qua khó khăn

hiện tại. 

3 kịch bản cho sự hồi phục của tổng lượt khách hàng không Việt

Nam theo năm

Nguồn: VND RESEARCH, ACV
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Quy hoạch T3 Tân Sơn Nhất

Nguồn: Hanoimoi

Tân Sơn Nhất đã quá tải trong suốt nhiều năm qua

Nguồn: ACV

• ACV được giao làm chủ đầu tư dự án nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng

• Nhà ga T3 sẽ giúp tăng tổng công suất lên 48 triệu khách/năm từ mức 28 triệu hiện tại.

• Việc xây dựng dự kiến bắt đầu năm 2021 và hoàn thành năm 2024. 

ACV được giao đầu tư nhà ga T3 Tân Sơn Nhất
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Chúng tôi ưa thích các cổ phiếu cảng hàng không hơn là các

hãng bay trong tầm nhìn đầu tư 1 năm

Công ty Mã CK KN
Giá CP

Giá mục

tiêu
Vốn hóa

(triệu USD)

P/E (x) P/BV (x) EV/EBITDA (x) ROE (%) 

(nội tệ) (nội tệ) 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Hãng hang không giá rẻ

Vietjet Aviation VJC VN TL 108.500 107.500 2.443 634,8 12,0 3,8 2,9 81,4 10,4 0,6 23,8

Air Arabia Pjsc AIRARABI UH KKN 1,19 1,32 1.512 19,8 8,7 1,6 1,4 31,3 45,3 3,6 11,5

Cebu Air Inc CEB PM KKN 42 67,46 505 n/a 4,1 0,6 0,5 33,3 93,5 -4,8 12,2

Airasia X Bhd AAX MK KKN 0,11 0,04 97 n/a n/a 2 1,7 7 5,5 -46,2 74,9

Bình quân 21,6 10 1,6 1,4 32,4 26,1 -12,2 21

Hàng không truyền thống

Air China Ltd-A 601111 CH KKN 6,65 8,06 12.103 n/a 12,4 1,1 1 11,9 5,6 -7,1 7,6

Singapore Airlines SIA SP KKN 3,83 3,83 8.153 n/a 58,9 0,8 0,8 39,1 7,3 -10,2 2,3

Cathay Pacific 293 HK KKN 7,67 8,39 3.888 n/a 29,3 0,6 0,6 21,7 6,1 -18,8 1,5

Eva Airways 2618 TT KKN 11,4 11,2 1.874 n/a 27,1 0,8 0,8 4,6 3,4 -5,4 3

Vietnam Airlines HVN VN KKN 26.300 22.267 1.607 n/a 24,4 2,3 2,5 62,6 8,3 -17,5 10,8

Korean Airlines 003490 KS KKN 17.850 19.129 1.556 n/a 23,4 1,1 1,1 8,2 6,8 -25,3 4,9

China Airlines 2610 TT KKN 8,39 8 1.540 n/a n/a 0,9 1 5 4,7 -15,9 -7,6

Bình quân n/a 24,2 1 1 19,5 6,2 -12,3 4,1

Cảng hang không

TCT Cảng HK VN ACV VN KQ 61.000 82.900 5.721 48,2 18 3,5 3,1 19,6 9,5 7,4 18,2

Airports Of Thailand AOT TB KKN 58,75 60,09 27.157 121,6 71,3 5,5 5,2 55,1 36,2 5,1 8,3

Malaysia Airport MAHB MK KKN 5,6 5,67 2.167 n/a 33,3 1,1 1,1 13 8,2 -1,1 3,1

Bình quân 84,9 40,9 3,4 3,1 29,3 17,9 3,8 9,8

Ghi chú: dự báo và giá mục tiêu cho các cổ phiếu không khuyến nghị (KKN) là số bình quân thống kê bởi Bloomberg

NGUỒN: VND RESEARCH, BLOOMBERG

Dữ liệu tại ngày 26/6/2020
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Tác động của Covid-19 phản ánh một phần vào KQKD Quý 1/2020

ACV ghi nhận DT/LN ròng sụt giảm 18,3%/22,3% svck trong Q1/20 do tổng

lượng hành khách (HK) qua cảng giảm 12,9% skck, trong đó khách quốc tế

giảm 35,6% svck do dịch Covid-19. 

Kịch bản hồi phục chậm

Trong kịch bản cơ sở của chúng tôi, lượt khách nội địa của ACV có thể hồi

phục tương đương mức trước dịch trong Quý 4 năm nay trong khi khách

quốc tế khó có thể quay lại mức như năm 2019 cho đến Quý 3/2021. 

T3 Tân Sơn Nhất đã chốt phương án, Long Thành vẫn còn phải chờ

ACV đã được lựa chọn để đầu tư dự án nhà ga T3 TSN với tổng mức đầu

tư 10.990 tỷ đồng. Việc thi công dự kiến bắt đầu vào năm 2021 và hoàn

thành năm 2024. Ở diễn biến khác, những quyết định quan trọng liên quan

đến sân bay Long Thành giai đoạn 1 có thể sẽ phải chờ đến kỳ họp quốc

hội tiếp theo vào cuối năm.

Duy trì đánh giá Khả quan và giá mục tiêu 82.900 đồng/cp

Chúng tôi cho rằng nhóm cổ phiếu hàng không không thật sự hấp dẫn trong

ngắn hạn do những khó khăn vẫn còn ở trước mắt, tuy nhiên chúng tôi vẫn

xem ACV là một lựa chọn dài hạn hấp dẫn. Rủi ro giảm giá bao gồm: 1) sự

hồi phục chậm hơn dự kiến của nhu cầu đi lại bằng máy bay và 2) các hãng

hàng không cắt giảm công suất. 

Cơ hội gõ cửa giữa khó khăn

Chỉ tiêu chính 2018A 2019A 2020F 2021F

Doanh thu (tỷ đồng) 16.123 18.329 11.635 17.767

LN ròng (tỷ đồng) 6.173 8.201 2.754 7.390

Tăng trưởng LNR 

(%)
51 33 -66 168

EPS (VND) 2.835 3.767 1.265 3.394

ROE (%) 21,3 24,3 7,4 18,2

ROAA (%) 9,7 11,6 1,9 9,0

Cổ tức (VND) 900 900 600 900

Tăng trưởng HK (%) 3,3 7,8 -27,2 35,4

Tăng trưởng chuyến

bay (%)
7,8 13,5 -25,7 28,9

KHẢ QUAN
Giá hiện tại VND61.000

Giá mục tiêu VND82.900

Vốn hóa (triệu USD) 5.721

Giá trị GD bình quân (triệu USD) 0,77

P/B 2020(x) 3,5

P/E 2020 (x) 48,2

Sở hữu nước ngoài 3,4%
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KQKD Quý 1/2020 bị tác động mạnh bởi COVID-19 

Kết thúc Q1/20, tổng doanh thu của VJC giảm 47% svck, trong đó doanh thu dịch vụ

vận tải hàng không giảm 29,6% svck do lưu lượng khách giảm 22% svck, khiến

công ty ghi nhận lỗ ròng 989 tỷ đồng. VJC không có giao dịch S&LB nào trong

Q1/20.

Tích cực đàm phán giãn nợ và giảm chi phí với các nhà cung cấp

Trong nửa đầu năm 2020, VJC đã thành công trong việc gia hạn các khoản chi phí

tài chính cho 80% đội tàu bay thêm 3-12 tháng. Chính phủ và Cảng Hàng không Việt

Nam (ACV) cũng đã đồng ý cắt giảm 30-70% một số phí dịch vụ đến hết năm 2020.

Kỳ vọng phục hồi trong nửa cuối năm

KQKD của VJC sẽ chạm đáy trong Q2/20 trước khi chứng kiến sự phục hồi trở lại

của toàn bộ hoạt động bay nội địa kể từ tháng 6 và một phần hoạt động bay quốc tế

kể từ tháng 7. Chúng tôi dự báo tổng lượng khách của VJC có thể giảm 22,2% svck

trong năm nay, trong đó tổng lượng khách quốc tế giảm 60,9% svck và tổng lượng

khách nội địa giảm nhẹ 4% svck. Do đó, chúng tôi ước tính Doanh thu/LNR từ hoạt

động cốt lõi có thể giảm 33%/616% svck trong năm 2020, tuy nhiên chúng tôi kỳ

vọng hoạt động S&LB sẽ giúp đưa LNR của VJC lên 90 tỷ đồng trong 2020. Chúng

tôi kỳ vọng lợi nhuận 2021 có thể đạt đến 4.359 tỷ đồng do công ty sẽ không ghi

nhận chi phí bảo dưỡng lớn trong 2021.

Đánh giá Trung lập với giá mục tiêu 107.500 đồng/cp. Rủi ro giảm giá bao gồm

sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 khiến lưu lượng hành khách thấp hơn kỳ

vọng.

Thời điểm khó khăn nhất đã qua

Chỉ tiêu chính 2018A 2019A 2020F 2021F

Doanh thu (tỷ đồng) 53.577 50.603 41.522 65.971 

LN ròng (tỷ đồng) 5.335 3.807 90 4.359 

Tăng trưởng LNR 

(%)
5,1 -28,6 -97,6 4.743,3

EPS (VND) 9.850 7.267 171 8.321

ROE (%) 38,0 25,5 0,6 22,5

ROAA (%) 15,1 8,7 0,2 8,4

Cổ tức (VND) 2.000 1.000 0 1.000

Tăng trưởng HK (%) 35,0 7,8 -22,3 30,9

Tăng trưởng chuyến

bay (%)
21,2 16,8 -26,7 38,4

TRUNG LẬP
Giá hiện tại VND108.500

Giá mục tiêu VND107.500

Vốn hóa (triệu USD) 2.443

GTGDTB 30 ngày (triệu USD) 2.3

FY20F P/B (x) 3,8

FY20F P/E (x) 634,8

Sở hữu nước ngoài 18,7%
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BĐS KCN và 

Logistics

Đón làn sóng dịch

chuyển sau đại dịch

BĐS KCN vào cuối Q1/20

• 335 KCN được thành lập

o Tổng diện tích 97.800ha

o Tổng diện tích đất công

nghiệp đạt 66.100ha

• 260 KCN đi vào hoạt động với

diện tích 68,700ha 

• 75 KCN đang được xây dựng

Nguồn: VND RESEARCH, Bộ KHDT
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Trong 5T20, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam 

đạt 13,9 tỷ USD, giảm 17% do COVID-19 đã làm

chậm quá trình đầu tư vào Việt Nam

Nguồn: VND RESEARCH, FIINPRO

Trong 5T20, kinh tế thế giới bị gián đoạn khiến tổng giá trị

xuất-nhập khẩu đạt 197 tỷ USD, giảm 2.8% so với cùng kỳ. 

Nguồn: VND RESEARCH, TCTK

Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung giảm nhiệt trong 6T cuối năm 2019 làm giảm dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

vào Việt Nam và làm chậm xu hướng dịch chuyển nhà máy ra khỏi Trung Quốc. Nhưng đợt bùng phát COVID-19 vào đầu

năm 2020 đã tác động tới kinh tế thế giới, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và khiến các nhà sản xuất đẩy mạnh việc

di chuyển nhà máy. Ngoài ra, các FTA, đặc biệt là EVFTA, sẽ giúp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thành công trong việc ngăn chặn COVID-19 đã giúp Việt Nam 

trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp tiềm năng

TPP Căng thẳng Mỹ-Trung
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Nguồn: VND RESEARCH, TELLIMER RESEARCH

Nguồn: VND RESEARCH, JLL

Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực, giúp

cạnh tranh thị phần sản xuất với Trung Quốc

Danh sách các công ty đang hoặc dự

định sẽ dịch chuyển từ Trung Quốc

sang Việt Nam

Dựa trên bảng xếp hạng Tellimer Research, Việt Nam đang phải đối

mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Malaysia và Indonesia trong việc

thu hút nhà sản xuất.

Tên công ty Quốc gia Trạng thái Vị trí chuyển dịch Ngành

Hanwha Hàn Quốc Đã chuyển Hà Nội Phụ tùng máy bay

Yokowo Nhật Bản Đã chuyển Hà Nam
Phụ tùng xe cơ 

giới

Huafu Trung Quốc Đã chuyển Long An Dệt may

Foxconn Đài Loan Đã chuyển Đông Mai - VGC Điện tử - TV

Sharp Nhật Bản Đã chuyển Bình Dương Điện tử - Camera

Techtronic 

Industries TTI
Hồng Kong Đã chuyển

Khu CN cao 

TP.HCM
Điện tử

Goertek Trung Quốc Đang chuyển Bắc Ninh
Phụ kiện tai nghe 

và điện thoại

TCL Trung Quốc Đang chuyển Bình Dương Điện tử - TV

Kyocera Nhật Bản Đang chuyển Hải Phòng
Điện tử - Máy in, 

photocopy

Lenovo Trung Quốc
Đang quyết 

định
Bắc Ninh Điện tử - Máy tính

Nintendo Nhật Bản
Đang quyết 

định

Điện tử - Phụ kiện 

chơi game

Asics Nhật Bản
Đang quyết 

định
Sản xuất giày
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Tỷ lệ lấp đầy tại các KCN tăng 1,7 

điểm % trong Q1/2020 (%)

Nguồn: VND RESEARCH, SAVILLS Nguồn: VND RESEARCH, JLL

Ở miền Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu đang nổi lên như là một điểm nóng công nghiệp kể từ khi hoàn thành hệ thống đường cao 

tốc kết nối cảng nước sâu Cái Mép với TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương. Ở phía Bắc, đường cao tốc Bắc Giang - Lạng 

Sơn đi vào vận hành đã giảm thời gian đi từ Hà Nội đến khu vực biên giới Lạng Sơn và giúp các KCN tại Hải Dương, Bắc 

Giang trở nên hấp dẫn. 

Giá cho thuê tăng chậm lại trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ

và Trung Quốc kể từ 2H19; tuy nhiên vẫn duy trì đà tăng giá trong Q1/20 bất

chấp dịch COVID-19.

Nguồn: VND RESEARCH, JLL

Bất động sản công nghiệp: chờ làn sóng dịch chuyển sản xuất

TPP Căng thẳng Mỹ-Trung



63

Thông lượng hàng hải (tấn) của Việt Nam đã tăng nhanh trong 

những năm gần đây

Nguồn: VND RESEARCH, VINAMARINE GOV

Các cảng hạ lưu trong cụm cảng Hải

Phòng là nơi đông đúc nhất ở khu vực

phía Bắc

Nguồn: VND RESEARCH, VPA, TICT

• Khối lượng vận tải quốc tế chiếm khoảng 60-62% thông lượng hàng hải trong giai đoạn 2015-18 nhưng sẽ bị ảnh hưởng

tiêu cực bởi COVID-19 cho đến khi nền kinh tế thế giới hồi phục. 

• Trong 5T20, tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng Việt Nam ước tính đạt 273,1 triệu tấn (tăng 6% sv cùng kỳ), thấp

hơn so với mức tăng 14% sv cùng kỳ của năm 2019 và tổng sản lượng container ước đạt 8,3 triệu (tăng 9% sv cùng kỳ). 

Trong đó, thông lượng container qua cụm cảng Cái Mép – Thị Vải tăng 14% sv cùng kỳ trong 5T20. 

Logistics: hoạt động dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ đường biển, 

là mảng tăng trưởng dài hạn trong ngành

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 2020F 2030F

Lượng hàng hóa thông qua đường biển Tăng trưởng hàng năm
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Nguồn: VND RESEARCH, CGS-CIMB RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY

Giá được lấy là giá đóng cửa ngày 26/6/2020. Các ước tính của cổ phiếu KKN dựa trên Bloomberg consensus

Chúng tôi lựa chọn KBC trong số các doanh nghiệp vận hành BĐS KCN niêm yết nhờ vào diện tích đất sẵn sàng cho thuê lớn

của công ty và vị trí tốt tại khu vực miền Bắc Việt Nam. Trong khi đó, GMD là lựa chọn trong ngành Logistics vì vị trí dẫn đầu

trong các doanh nghiệp vận hành cảng niêm yết và tiềm năng tăng trưởng tại cụm cảng Cái Mép – Thị Vải. 

Giá
Giá mục 

tiêu
P/E P/B ROE (%)

Tỷ suất cổ 

tức (%)

Net gearing 

(%)

(Nội tệ) (Nội tệ)
4 quý gần 

nhất
Hiện tại

4 quý gần 

nhất

4 quý gần 

nhất
2019

CTCP Gemadept GMD     VN 19.300 29.500 KQ 251            12,2 1,0 7,8 7,8 7,8

CTCP Cảng Hải Phòng PHP     VN 9.600 NA KKN 135            7,6 0,8 11,1 2,3 2,4

CTCP Cảng Đà Nẵng CDN     VN 18.600 NA KKN 79              9,2 1,3 14,9 2,2 4,6

CTCP Đầu tư và ptriển Đình Vũ DVP     VN 34.100 NA KKN 59              5,6 1,1 21,1 8,8 1,1

CTCP Cảng Đồng Nai PDN     VN 79.500 NA KKN 63              10,0 2,6 25,1 NA 5,4

Trung bình VN 8,9 1,4 16,0 5,3 4,3

Trung vị VN 9,2 1,1 14,9 5,1 4,6

Tên công ty Mã cổ phiếu
Khuyến 

nghị

Giá trị vốn 

hóa 

(Tr USD)

Giá
Giá mục 

tiêu
P/E P/B ROE (%)

Tỷ suất cổ 

tức (%)

Net gearing 

(%)

(Nội tệ) (Nội tệ)
4 quý gần 

nhất
Hiện tại

4 quý gần 

nhất

4 quý gần 

nhất
2019

Tổng Công ty Phát triển Đô thị 

Kinh Bắc
KBC VN 14.450 17.500 KQ 292            7,7 0,7 9,5 8,4 12,2

Tổng Công ty Đầu tư và Phát 

triển Công nghiệp
BCM VN 26.800 NA KKN 1.195         11,5 1,9 17,7 2,9 87,6

Tổng Công ty Viglacera VGC VN 18.900 NA KKN 365            13,0 1,3 10,1 6,1 -9,0

Tổng Công ty cổ phần Phát triển 

Khu Công nghiệp
SNZ VN 23.300 NA KKN 378            14,8 1,8 12,6 4,8 -7,4

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG SIP VN 86.000 NA KKN 256            10,0 3,6 42,5 1,3 -235,9

Tổng Công ty IDICO IDC VN 18.000 NA KKN 233            15,7 1,6 10,0 6,3 18,1

Trung bình VN 13,0 2,0 18,6 4,3 -29,3

Trung vị VN 13,0 1,8 12,6 4,8 -7,4

Tên công ty Mã cổ phiếu
Khuyến 

nghị

Giá trị vốn 

hóa 

(Tr USD)
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Công ty phát triển KCN hàng đầu tại khu vực bắc bộ. 

Chúng tôi tin rằng KBC có đủ tiềm lực để đón được làn sóng nhu cầu BĐS

KCN vào Việt Nam nhờ vào dòng vốn FDI chảy vào khu vực miền Bắc vì 1)

KBC có danh mục khách thuê đất là các công ty công nghệ lớn, và 2) KBC có

quỹ đất lớn thứ hai trong số các công ty được niêm yết ở miền Bắc Việt Nam.

Doanh thu tăng trưởng nhưng lợi nhuận ròng giảm mạnh trong Q1/20

Doanh thu của KBC trong Q1/20 tăng 11,2% sv cùng kỳ lên 556 tỷ đồng nhờ

vào doanh thu cho thuê đất KCN tăng 18% sv cùng kỳ lên 422 tỷ đồng. Lợi ích

cổ đông thiểu số tăng vọt 182% sv cùng kỳ khi 76% doanh thu Q1/20 chủ yếu

đến từ công ty con tại KCN Tân Phú Trung.

Doanh thu BDS KCN tăng trưởng năm 2020 và suy giảm năm 2021

Chúng tôi ước tính doanh thu từ cho thuê đất KCN năm 2020 sẽ tăng 18% sv

cùng kỳ lên 2.667 tỷ đồng dựa trên kỳ vọng KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh (NS-

HL) đi vào hoạt động trong năm 2020 và hiện đã có khách hàng đàm phán thuê

60ha tại đây. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng doanh thu KCN năm 2021 sẽ giảm

61% sv cùng kỳ khi KCN Quang Châu đã cho thuê hết.

Duy trì đánh giá KHẢ QUAN với giá mục tiêu 17.500 đồng/cp

Rủi ro giảm giá gồm 1) việc cho thuê đất KCN chậm lại, 2) việc dự án Phúc

Ninh tiếp tục bị trì hoãn và 3) KCN NS-HL tiếp tục bị trì hoãn. Động lực tăng giá

gồm 1) tốc độ cho thuê đất KCN và bán BĐS dân cư tăng mạnh và 2) chấp

thuận phát triển KCN Tràng Duệ 3.

Trên con sóng Bất động sản khu công nghiệp

Chỉ số chính 2019A 2020F 2021F

Doanh thu (VNDbn) 3.250 4.343 3.278 

LN ròng (VNDbn) 855 1.052 800 

Tăng trưởng LN ròng (%) 14,7 23,0 -24,0

EPS 1.820 2.239 1.702 

ROE (%) 9,3 10,6 7,4

ROAA (%) 7,3 7,2 4,9

Cổ tức /cổ phiếu (đồng) 1.000 - -

KHẢ QUAN
Giá hiện tại VND14.450

Giá mục tiêu VND17.500

Vốn hóa thị trường (Tr USD) 292

GTGDTB 30 ngày (Tr USD) 1,64

FY20F P/B (x) 0,7

FY20F P/E (x) 6,92

Sở hữu nước ngoài hiện tại
20,6%



66CTCP Gemadept (GMD)

Công ty khai thác cảng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam 

CTCP Gemadept (GMD) là nhà khai thác cảng tư nhân lớn nhất Việt Nam,

nắm giữ 7,3% thị phần sản lượng hàng hóa của cả nước năm 2018. Cảng

Nam Hải Đình Vũ và các cảng container hạ nguồn của GMD nằm ở thành phố

Hải Phòng - trung tâm công nghiệp sôi động nhất miền Bắc.

Gemalink dự kiến được vận hành từ Q1/2021

Trong ĐHDCĐ vào tháng 6/2020, GMD báo cáo rằng họ đã tạm hoãn việc mở

rộng cảng Nam Đinh Vũ giai đoạn 2 để tập trung vào Gemalink. Gemalink dự

kiến sẽ đi vào hoạt động đúng thời gian khi đã hoàn thành 80% khối lượng

công tại thời điểm T5/20. GMD dự kiến vận hành kỹ thuật Gemalink trong

Q4/20 và vận hành chính thức trong Q1/21. Gemalink dự kiến sẽ mang lại

doanh thu 37 triệu đô la Mỹ trong 2021, với mức xử lý 900.000 TEUs.

Duy trì đánh giá KHẢ QUAN với giá mục tiêu 29.500 đồng/cổ phiếu

Chúng tôi ước tính doanh thu của GMD sẽ đạt CAGR 7,9% trong năm 2019-

21, trong đó doanh thu dịch vụ logistics đạt CAGR 6,3% và doanh thu khai thác

cảng đạt CAGR 8,2% nhờ tăng sản lượng thông quan qua cảng Nam Đình Vũ.

Lợi nhuận từ công ty liên kết sẽ ghi nhận CAGR 34,2% trong năm 2020-21

nhờ đóng góp của Gemalink. Động lực tăng giá bao gồm việc thoái vốn mảng

kinh doanh ngoài ngành và hợp nhất kết quả của Gemalink vào GMD. Theo

chúng tôi, sự cạnh tranh gay gắt hơn tại Hải Phòng có thể khiến sản lượng

thông qua thấp hơn kỳ vọng.

Câu chuyện dài hạn

Chỉ số chính 2019A 2020F 2021F

Doanh thu (VNDbn) 2.641 2.929 3.393 

LN ròng (VNDbn) 515 541 624 

Tăng trưởng LN ròng (%) -72,1% -5,0% 15,3%

EPS 1.719 1.757 1.972 

ROE (%) 8,8 8,6 9,1

ROAA (%) 6,5 7,6 8,1

Cổ tức /cổ phiếu (đồng) 1.458 - 1.420 

KHẢ QUAN
Giá hiện tại VND19.600

Giá mục tiêu VND29.500

Vốn hóa thị trường (Tr USD) 251

GTGDTB 30 ngày (Tr USD) 0,34

FY20F P/B (x) 0,92

FY20F P/E (x) 11,19

Sở hữu nước ngoài hiện tại 49%
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Thực phẩm

& Đồ uống

Đại dịch có thể thúc

đẩy làn sóng M&A 

mới
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Giá trị tiêu thụ sản phẩm dịch vụ lưu trú, ăn uống

giảm mạnh trong 5 tháng đầu năm

Nguồn: GSO

Tổng sản lượng sản xuất 6T2020 của một số mặt

hàng thực phẩm giảm

Nguồn: GSO

Các hoạt động ngoài trời và du lịch bị hạn chế trong nửa đầu năm 2020 do sự bùng phát của COVID-19, dẫn đến tiêu thụ

thực phẩm và đồ uống giảm. Tiêu thu thực phẩm tại các gia đình tăng, nhưng tiêu thụ dịch vụ ăn uống bên ngoài – có biên lợi

nhuận cao hơn – lại giảm mạnh do giãn cách xã hội.

Nhu cầu tiêu thụ thực phẩm & đồ uống giảm trong nửa đầu

năm 2020 do giãn cách xã hội
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Giá thịt lợn hơi trung bình 6 tháng đầu năm 2020 

tăng 101% so với cùng kỳ

Nguồn: Agromonitor, Anovafeed Nguồn: World Bank

Dịch tả lợn châu phi xuất hiện trở lại ở một số địa phương từ cuối tháng 4/2020 đã khiến các hộ gia đình với chuồng trại thô

sơ không thể tái đàn lợn. Chính phủ cho phép nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan, Campuchia từ giữa tháng 6/2020 nhằm gố

gắng giảm giá thịt lợn trong nước.

Giá thịt lợn duy trì ở mức cao

Giá nguyên liệu thực phẩm biến động trái

chiều so với cùng kỳ trong 5 tháng đầu năm
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Xet trên 50 doanh nghiệp thực phẩm & đồ uống niêm yết lớn nhất, tổng doanh thu Q1/2020 giảm 3,7% và tổng lợi nhuận sau thuế

giảm 19,0% so với cùng kỳ

Nguồn: FiinPro

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm & 

đồ uống niêm yết giảm trong đại dịch

1Q20 1Q19 Thay đổi 1Q20 1Q19 Thay đổi 1Q20 1Q19 Thay đổi 1Q20 1Q19 Thay đổi

% % Điểm % % % Điểm % % % Điểm % % % Điểm %

MSN Thực phẩm đóng gói 116,1% -1,4% 117,5% 22,5% 30,2% -7,7% 22,2% 16,0% 6,2% -109,0% 6,0% -115,0%

VNM Sữa 7,3% 8,8% -1,5% 46,7% 46,7% 0,0% 24,0% 22,4% 1,6% -0,9% 3,3% -4,2%

MCH Thực phẩm đóng gói 22,7% 5,8% 16,9% 41,4% 43,3% -1,9% 22,3% 21,1% 1,2% 2,3% 1,8% 0,5%

MML Chăn nuôi 6,4% N/a N/a 16,6% 15,9% 0,7% 12,1% 11,9% 0,2% 251,9% N/a N/a

SBT Đường 18,7% -8,2% 26,9% 17,6% 11,6% 6,0% 8,8% 7,9% 0,9% -74,6% 104,1% -178,7%

MPC Aqua product -15,4% 9,5% -24,9% 8,5% 10,2% -1,7% 6,5% 6,5% 0,0% -33,4% -14,9% -18,5%

DBC Chăn nuôi 41,1% 24,2% 16,9% 26,0% 13,5% 12,5% 7,0% 8,1% -1,1% 1638,7% 96,6% 1542,1%

KDC Thực phẩm đóng gói 11,3% -6,9% 18,2% 20,0% 20,5% -0,5% 18,4% 22,6% -4,2% 95,3% -148,9% 244,2%

VHC Thủy sản -8,6% -0,8% -7,8% 13,1% 23,5% -10,4% 4,8% 5,3% -0,5% -50,5% 213,8% -264,3%

IDI Thủy sản -17,6% 41,6% -59,2% 5,8% 14,4% -8,6% 3,0% 3,1% -0,1% -91,4% -7,0% -84,4%

VSN Thực phẩm đóng gói 20,5% 18,9% 1,6% 20,2% 21,5% -1,3% 16,2% 17,3% -1,1% 19,4% -20,9% 40,3%

QNS Thực phẩm đóng gói -28,8% 25,2% -54,0% 25,1% 23,6% 1,5% 16,2% 14,6% 1,6% -24,6% -17,9% -6,7%

TNA Nguyên liệu Thực phẩm 5,0% 5,4% -0,4% 4,7% 4,9% -0,2% 2,0% 2,3% -0,3% -5,7% -53,3% 47,6%

APF Nguyên liệu Thực phẩm 0,5% 7,7% -7,2% 13,1% 7,9% 5,2% 6,0% 3,9% 2,1% 112,6% -20,3% 132,9%

TAC Thực phẩm đóng gói 23,1% -22,0% 45,1% 15,1% 13,8% 1,3% 11,8% 11,0% 0,8% 24,1% -26,0% 50,1%

TT LNST

Công ty Lĩnh vực

TT Doanh thu thuần Biên LNG Chi phí BH và QLDN/DT
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Du lịch quốc tế trong trạng thái ngủ đông đến cuối

năm 2020

Ý thức về thực phẩm & đồ uống sạch của người 

tiêu dùng được nâng lên mức cao hơn 

Giá thịt lợn hơi sẽ giao động xung quanh mức 

80,000đồng/kg trong 6 tháng cuối năm

Gía thực phẩm sẽ ở mức cao do tác động của giá

thịt lợn

Chúng tôi nhận thấy 4 xu hướng sẽ định hình ngành F&B 

trong nửa sau năm 2020
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Việt Nam đang dần mở cửa biên giới và kết nối lại một

số đường bay quốc tế vào quý 3/2020. Tuy nhiên

chúng tôi thấy rằng du lịch quốc tế vẫn sẽ ở trong

trạng thái ngủ đông cho đến năm 2021. Điều này sẽ

ảnh hưởng đến sự phục hồi tiêu thụ thực phẩm và đồ

uống

Theo nghiên cứu gần đây của Nielsen, người tiêu

dùng Việt Nam đang tăng cường sử dụng thực phẩm

– đồ uống organic và những loại có lợi cho sức khỏe

do tác động của COVID-19

Chúng tôi cho rằng việc nhập khẩu thịt lợn sống từ hai

nước láng giềng khó có thể kéo giá thịt lợn trung bình

về mức dưới 80.000 đồng/kg do chi phí vận chuyển và

chi phí kiểm soát dịch bệnh. Giá thịt lợn cao sẽ giữ giá

các loại thực phẩm khác ở mức cao.

Nguồn: Anovafeed, VNDIRECT Research
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Kem và nước giải khát Thực phẩm đóng gói và bán lẻ

Chúng tôi kỳ vọng những doanh nghiệp sản xuất thực phẩm & đồ uống hàng đầu sẽ đẩy mạnh hoạt động thâu tóm và liên kết

trong nửa cuối năm 2020 và năm 2021 

Kem và dầu ăn

Chúng tôi nhận thấy xu hướng M&A và hợp tác sau đại dịch
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Bảng so sánh doanh nghiệp ngành thực phẩm & đồ uống

Nguồn: Bloomberg, Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH

Lựa chọn cổ phiếu: VNM – giá mục tiêu 131,000

 Giá 

hiện tại 

 Giá 

mục tiêu  Vốn hóa 

 EPS 3 

năm 

 Nợ

/VCSH 

 Công ty  Mã  KN  Nội tệ  Nội tệ  Tr USD  TTM  2020F  CAGR (%)  TTM  2020F  TTM  2020F  TTM  2020F  % 

 Sản xuất sữa 

 Inner Mongolia Yili  600887 CH  KKN          31  N/a        24.635 34,9 30,5 7,3 6,7  N/a  N/a 21,6 21,8 15,6     38,7 

 China Mengniu Dairy  2319 HK  KKN          30  N/a        14.725 25,8 28,5 N/a 3,7 N/a 15,1 N/a 15,1 N/a     70,4 

 Yakult Honsha Co  2267 JP  KKN      6.230  N/a        10.402 25,1 27,4 10,9 2,7 N/a 15,3 N/a 10,9 N/a     27,7 

 Vietnam Dairy JSC  VNM VN  KQ  114.400  131.000         8.686 20,4 18,8 4,1 6,4 6,4 13,0 12,0 38,3 39,4     18,4 

 Vitasoy  345 HK  KKN          30  N/a         3.987 58,8 51,6 -3,6 10,1 9,3 28,7 25,2 17,0 18,5     14,2 

 Trung bình       12.487 33,0 31,4 5,9 18,0 20,6    33,9 

 Trung vị       10.402 25,8 28,5 6,4 15,2 17,0    27,7 

 Sản xuất thịt 

 Tyson Food Group  TSN US  KKN          58  N/a        22.770 11,0 13,0 14,6 1,5 N/a 8,3 8,7 14,1 N/a     83,9 

 New Hope Liuhe Co  000876 CH  KKN          29  N/a        17.205 20,4 8,9 56,9 4,3 3,0 N/a 7,7 23,8 36,4     61,2 

 CPFoods  CPF TB  KKN          31  N/a         8.719 13,2 14,6 3,4 1,3 1,5 11,8 12,5 11,0 10,5   152,6 

 IOI Group  IOI MK  KKN            4  N/a         6.436 66,2 29,1 83,7 3,0 N/a 24,8 N/a 4,5 N/a     51,6 

 Dabaco Group  DBC VN  TL    48.950    52.300            202 8,0 4,7 6,4 1,5 1,1 6,8 2,7 20,6 30,1   153,8 

 Trung bình       11.066 23,7 14,1 33,0 2,3 12,9 14,8   100,6 

 Trung vị         8.719 13,2 13,0 14,6 1,5 10,1 14,1    83,9 

 Thực phẩm đóng gói & đồ uống 

 Saigon Beer Alcohol Beverage Corp  SAB VN  KKN  164.800  N/a         5.046 24,2 25,6 7,3 6,1 5,1 17,1 16,9 27,2 21,6       5,3 

 Masan Consumer Holdings  MCH VN  KKN    69.900  N/a         2.198 12,2 N/a 18,0 4,1 N/a 10,9 N/a 35,3 N/a     42,2 

 Hanoi Beer Alcohol Beverage Corp  BHN VN  KKN    53.800  N/a            543 33,7 N/a -7,4 2,8 N/a 14,2 N/a 8,4 N/a       9,0 

 Thanh Thanh Cong - Bien Hoa JSC  SBT VN  KKN    14.050  N/a            377 82,3 N/a -22,3 1,1 N/a 26,4 N/a 1,5 N/a   156,9 

 Kido Group  KDC VN  KKN    29.000  N/a            297 88,9 71,4 -19,9 1,0 1,0 23,5 N/a 1,1 1,4     23,3 

 Trung bình         1.692 48,3 -4,8 3,0 18,4 14,7     47,3 

 Trung vị            543 33,7 -7,4 2,8 17,1 8,4     23,3 

 P/E(x)  P/BV(x)  EV/EBITDA(x)  ROE (%) 
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KQKD 6T2020 cao hơn so với kế hoạch tăng trưởng cả năm

VNM đặt kế hoạch DT/LTST năm 2020 lần lượt 5,4% và 1,0% so với cùng

kỳ, thấp hơn so với thực hiện năm 2019 (7,1% và 3,4%). Kế hoạch phản

ánh tác động của đại dịch lên tiêu thụ sữa ở thị trường trong nước và nước

ngoài. Trong 6 tháng đầu năm, DT/LNST của VNM ước tăng lần lượt 7%

(nhờ hợp nhất GTN Foods) và 3% so với cùng kỳ, đạt 50% dự phóng lợi

nhuận cả năm 2020 của chúng tôi.

Sản phẩm mới và thị trường xuất khẩu mới

VNM sẽ liên doanh với tập đoàn KIDO (nhà sản xuất kem và dầu thực vật

lớn nhất Việt Nam) để khai thác ngành kem và đồ uống không cồn trong

nước. Ước tính thị trường mới này có giá trị 5 tỷ USD và sẽ tăng trưởng kép

8,2% giai đoạn 2018-23. Bên cạnh đó, VNM đã được cấp phép xuất khẩu

sang nhóm quốc gia EAEU từ giữa tháng 6/2020. Chúng tôi kỳ vọng doanh

thu từ đồ uống và thị trường xuất khẩu mới sẽ hỗ trợ tăng trưởng DT của

VNM trong giai đoạn 2020-23.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 131,000 đồng

Chúng tôi dự báo DT/LNST của VNM tăng 10,2%/11,8% so với cùng kỳ nhờ

(1) hợp nhất GTN Foods, (2) dịch COVID-19 ở Việt Nam được khống chế

sớm hơn dự kiến và (3) giá sữa nguyên liệu thấp. Rủi ro: Dịch COVID-19 tái

bùng phát ở Việt Nam, giá sữa nguyên liệu tăng cao hơn so với kỳ vọng

Cổ phiếu chất lượng cao – định giá hấp dẫn

Chỉ số chính 2018A 2019A 2020F 2021F

Doanh thu (Tỷ đồng) 52.562 56.318 62.042 66.330

LNST (Tỷ đồng) 10.184 10.527 11.766 12,793

TT LNST (%) -0,7 3,4 11,8 8,7

EPS 5.295 5.485 6.080 6.611

ROAE (%) 41,4 38,3 39,4 38,9

ROAA (%) 26,6 25,6 25,4 26,0

Cổ tức/CP 4,500 4,500 4,500 4,500

TT DT sữa UHT(%) 1,1 3,2 5,6 5,5

TT DT sữa chua (%) 1,0 6,0 6,0 6,0

KHẢ QUAN
Giá hiện tại VND114.400

Giá mục tiêu VND131.000

Vốn hóa (Triệu USD) 8.688

GTGD TB 30 ngày (Triệu USD) 5,0

P/B forward 2020 (lần) 6,4

P/E forward 2020 (lần) 18,8

Sở hữu nước ngoài 58,7%
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KQKD 6T2020 nhảy vọt nhờ giá thịt lợn

Ước tinh LNST 6T2020 của DBC đạt 746 tỷ đồng, tăng 2.603% so với cùng

kỳ, tương đương 163% KHKD cả năm 2020 và bằng 82% dự phóng LN cả

năm 2020 của chúng tôi. Sự nhảy vọt này nhờ vào giá thịt lợn hơi 6T2020 

tăng 101% so với cùng kỳ lên mức 83.000 đồng/kg do thiếu thịt lợn và sản

lượng thịt lợn của công ty tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. 

Giá thịt lợn sẽ tiếp tục neo ở mức cao trong nửa sau 2020 do ASF

Sản lượng thịt lợn trong nước giảm 8,8% so với cùng kỳ trong 6T2020 do

dịch Tả lợn Châu Phi. Các giải pháp của chính phủ nhằm ổn định giá thịt lợn

(khuyến khích nông dân tái đàn và nhập lợn sống từ Campuchia và Thái

Lan) dường như không hiệu quả khi dịch ASF tái bùng phát ở 33 khu vực

trên cả nước từ cuối tháng 4/2020. Chúng tôi cho rằng giá thịt lợn hơi sẽ

dao động quanh mức 75.000~85.000/kg trong nửa sau năm 2020, tương

đươgn cao hơn 16% so với dự báo trước đây của chúng tôi.

Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 52.300 đồng

Do dự phóng giá thịt lợn nửa cuối năm 2020 thay đổi, chúng tôi điều chỉnh

tăng dự phóng LNST năm 2020 lên 1.215 tỷ đồng (+33% so với dự báo

trước), tương đương mức tăng trưởng 300% so với cùng kỳ. Giá mục tiêu

được điều chỉnh tăng 50% so với giá mục tiêu trước, lên mức 52.300

đồng/CP đi kèm với khuyến nghị Trung Lập.

LNST 2020 tăng mạnh nhờ giá thịt lợn cao

Chỉ số chính 2018A 2019A 2020F 2021F

Doanh thu (Tỷ đồng) 6.674 7.187 9.103 10.027

LNST (Tỷ đồng) 360 304 1.215 1.020

TT LNST (%) 80,0 -15,6 300,0 -16,0

EPS 3.217 2.727 10.440 8.767

ROAE (%) 13,7 10,5 30,1 20,0

ROAA (%) 6,28 3,4 11,8 8,6

Cổ tức/CP 1.000 500 1.500 1.000

TT DT TACN (%) -12,4 -8,0 0,0 3,0

TT DT Chăn nuôi

(%)

82,8 22,8 48,8 11,0

TRUNG LẬP
Giá hiện tại VND48.950

Giá mục tiêu VND52.300

Vốn hóa (Triệu USD) 202

GTGD TB 30 ngày (Triệu USD) 5,9

P/B forward 2020 (lần) 1,1

P/E forward 2020 (lần) 4,7

Sở hữu nước ngoài 2,7%
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Công nghệ

COVID-19 thúc đẩy phát

triển nền kinh tế số

Nguồn: Heather E. Mcgowan

COVID-19 đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và thích nghi công nghệ

Tốc độ

thay đổi

Sự biến đổi của

công nghệ

Thích nghi nhanh

hơn nhờ COVID-19

Sự thích nghi công

nghệ của con người

Thời gian
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COVID-19 thúc đẩy nhanh tăng trưởng và áp dụng công nghệ
Thế giới vẫn đang ở giai đoạn đầu của

nền kinh tế dựa trên dữ liệu

Quy mô thị trường chuyển đổi số toàn cầu

Nguồn: UNCTAD, IDC, Statista

Chuyển đổi số tăng tốc nhờ COVID-19

Nguồn: Infinera
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Ngành CNTT Việt Nam – lịch sử dữ liệu và dự báo

Nguồn: FITCH SOLUTIONS

Chi tiêu cho CNTT của doanh nghiệp Việt Nam theo lĩnh

vực (% tổng giá trị gia tăng của Việt Nam)

Nguồn: FITCH SOLUTIONS

Theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/3/2019, các doanh nghiệp khoa học và công nghệ đủ điều kiện

được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trong vòng 4 năm đầu và giảm 50% thuế TNDN trong 9 năm sau đó, cùng

với các ưu đãi khác như miễn hoặc giảm phí cho thuê đối với quyền sử dụng đất và các ưu đãi tín dụng.

Cơ hội từ công cuộc hiện đại hóa trong nước và chính sách

của chính phủ

Chỉ tiêu 2017 2018 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F

Giá trị thị trường CNTT (tỷ đồng) 106.486   117.550  134.024  153.794  173.902  196.732  221.595  

Giá trị thị trường CNTT (% GDP) 2,1% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4%

Doanh thu phần cứng máy tính (tỷ đồng) 32.694     31.286   33.170   36.535   37.674   39.540   41.423   

Doanh thu máy tính cá nhân (tỷ đồng) 19.457     18.439   19.472   21.548   22.046   23.015   24.117   

Doanh thu phần mềm (tỷ đồng) 13.201     15.574   18.804   22.763   26.865   31.779   37.676   

Doanh thu dịch vụ (tỷ đồng) 60.591     70.691   82.050   94.496   109.363  125.413  142.496  

Ngành 2017 2018 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F

Nông nghiệp 17,05% 17,21% 17,37% 17,52% 17,65% 17,78% 17,89%

Khai khoáng 8,30% 8,20% 7,44% 6,74% 6,11% 5,54% 5,02%

Sản xuất 17,03% 16,73% 16,46% 16,19% 15,94% 15,72% 15,51%

Xây dựng 6,37% 6,49% 6,68% 6,82% 6,96% 7,08% 7,19%

Tài chính 6,08% 6,29% 6,39% 6,49% 6,58% 6,66% 6,73%

Bất động sản 5,32% 5,66% 5,69% 5,71% 5,72% 5,74% 5,75%

Dịch vụ khác 4,63% 4,78% 4,85% 4,93% 5,00% 5,06% 5,11%

Tiện ích 5,40% 5,41% 5,41% 5,41% 5,42% 5,42% 5,42%

Thương mại & du lịch 16,16% 15,93% 16,15% 16,37% 16,56% 16,73% 16,89%

Giao thông vận tải 3,71% 3,87% 3,90% 3,93% 3,95% 3,98% 4,00%

Lĩnh vực công 9,94% 9,42% 9,66% 9,90% 10,11% 10,30% 10,48%
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• Việt Nam có thể sớm trở thành một

trong những quốc gia Đông Nam Á

đầu tiên ra mắt mạng 5G, trong đó

các doanh nghiệp công nghệ viễn

thông địa phương đang đua nhau

phát triển mạng lưới quốc gia đầu

tiên (Viettel, Vinaphone và

MobiFone).

• Với sự ra đời của công nghệ 5G đột

phá, chúng tôi tin rằng các công ty

công nghệ sẽ có cơ hội phát triển

các ứng dụng tiên tiến để đa dạng

hóa sản phẩm và dịch vụ của mình.

Nguồn: INTERNAL TELECOMMUNICATION UNION 

Công nghệ 5G mang lại động lực mới cho ngành

Viễn cảnh về ứng dụng công nghệ 5G
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FPT là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi

trong ngành công nghệ với vị thế là một

trong những doanh nghiệp hàng đầu về

dịch vụ CNTT trên thế giới và viễn thông

nội địa.

Nguồn: CGS-CIMB, BLOOMBERG, VND RESEARCH 

Lựa chọn cổ phiếu: CTCP FPT (FPT VN, Khả quan, VND64,300)

Định giá theo P/E trượt của FPT 

đang dần tiệm cận VN30 và VN-Index 

(tính đến 26/6/2020)

Nguồn: BLOOMBERG, VND RESEARCH

Giá đóng 

cửa

Giá mục 

tiêu

(Nội tệ) (Nội tệ) 2020F 2021F 2020F 2021F 2020F 2021F 2020F 2021F 2020F 2021F

CTCP FPT FPT VN KHẢ QUAN     46.850     64.300 1.582,7 9,6 8,1 13,2 2,1 1,9 24,7 24,2 4,6 4,1 4,3 4,3 

TELSTRA CORP TLS AU KHẢ QUAN        3,13        3,73 25.581,7 16,4 17,8 (3,2) 2,4 2,4 15,1 13,4 5,9 6,2 0,0 0,0 

TELEKOMUNIKASI TLKM IJ KHẢ QUAN       3.190       3.700 22.222,8 14,2 12,8 11,1 2,9 2,7 21,4 22,0 5,4 5,0 5,3 5,8 

MAXIS BHD MAXIS MK KÉM KHẢ QUAN        5,34        5,10 9.733,5 28,8 26,9 2,8 5,9 5,9 20,4 21,9 13,5 12,8 3,4 3,7 

INTOUCH HOLDINGS INTUCH TB KHẢ QUAN       57,00       61,80 5.914,0 17,6 16,7 (1,8) 4,8 4,4 28,3 27,6 13,9 12,9 3,9 4,5 

GLOBE TELECOM GLO PM TRUNG LẬP       2.130       2.060 5.691,9 15,7 N/A 3,1 3,5 N/A 22,9 N/A 6,5 N/A 0,0 N/A

PLDT INC TEL PM KHẢ QUAN       1.250       1.780 5.408,6 10,6 10,2 (3,4) 2,3 2,4 20,8 22,2 4,8 4,5 5,7 5,9 

Trung bình 17,2 16,9 1,4 3,6 3,6 21,5 21,4 8,3 8,3 3,0 4,0 

Trung vị 16,0 16,7 0,5 3,2 2,7 21,1 22,0 6,2 6,2 3,7 4,5 

Phần mềm và dịch vụ CNTT

INFOSYS LTD INFO IN KHẢ QUAN       748,2         700 42.128,4 19,2 20,4 5,5 4,8 4,5 25,5 22,8 13,1 13,1 2,3 3,7 

WIPRO LTD WPRO IN KHẢ QUAN       225,4         225 17.024,1 13,5 15,6 4,6 2,4 2,1 17,3 13,9 8,7 9,0 0,4 2,9 

HCL TECH LTD HCLT IN KHẢ QUAN       562,4         620 20.176,0 13,8 13,9 6,9 3,0 2,5 23,7 19,5 8,5 7,9 1,1 2,1 

TECH MAHINDRA LT TECHM IN KHẢ QUAN       560,9         675 7.163,0 12,1 14,0 7,2 2,2 2,0 19,2 14,9 7,5 7,4 2,7 3,6 

L&T INFOTECH LTD LTI IN KHẢ QUAN    1.928,7       1.940 4.441,2 22,1 23,3 13,2 6,2 5,3 29,5 24,6 15,2 14,1 1,5 1,4 

HEXAWARE TECHNOL HEXW IN KHẢ QUAN       327,0         335 1.291,9 17,9 14,6 5,9 3,3 2,9 19,0 21,1 11,0 8,8 2,0 3,4 

NIIT LTD NIIT IN KHẢ QUAN    1.461,7       1.500 1.207,5 20,5 21,2 11,3 3,8 3,8 20,2 17,9 11,8 11,3 1,6 1,4 

CYIENT LTD CYL IN KHẢ QUAN       275,5         300 400,5 8,8 11,6 2,8 1,2 1,1 14,5 9,8 4,2 5,0 5,5 4,3 

MPHASIS LTD MPHL IN KHẢ QUAN       893,0         900 2.202,1 14,0 14,6 8,5 2,9 2,6 20,6 18,8 8,9 8,5 3,9 4,0 

MINDTREE LTD MTCL IN TRUNG LẬP       949,1         810 2.064,9 24,8 21,3 18,8 4,9 4,3 19,5 21,6 13,1 10,7 1,4 1,9 

L&T TECHNOLOGY S LTTS IN KHẢ QUAN    1.296,5       1.300 1.791,7 16,5 20,0 7,0 4,9 4,2 31,2 22,7 11,4 11,9 1,6 1,5 

Trung bình 16,7 17,3 8,3 3,6 3,2 21,8 18,9 10,3 9,8 2,2 2,7 

Trung vị 16,5 15,6 7,0 3,3 2,9 20,2 19,5 11,0 9,0 1,6 2,9 

Tỷ lệ cổ tức 

(%)
Công ty

Mã 

Bloomberg
Khuyến nghị

Vốn hóa (tr 

USD)

P/E (x)

Viễn thông

Tăng 

trưởng 

EPS 3 năm 

(%)

 P/BV (x) ROE (%) EV/EBITDA
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Tác động không đáng kể của COVID-19 đến KQKD 5T/2020

Doanh thu thuần 5T/2020 tăng 12,4% sv cùng kỳ lên 11.199 tỷ đồng (năm

ngoái tăng 20,2% sv cùng kỳ). LNST đạt 1.655 tỷ đồng (+15,6% sv cùng kỳ),

đạt 34,7% dự phóng cả năm của chúng tôi. Mảng quảng cáo trực tuyến bị

ảnh hưởng nặng nhất với doanh thu 5T/2020 giảm 18,9% sv cùng kỳ do

khách hàng cắt giảm chi tiêu quảng cáo khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Chuyển đổi số (Dx): vẫn là động lực tăng trưởng doanh thu chính

Doanh thu từ Dx đạt 1.517 tỷ đồng (+70% sv cùng kỳ) trong 5T/2020, đóng

góp 24,6% vào doanh thu công nghệ. Chúng tôi tin rằng FPT có đủ khả

năng để nắm bắt các cơ hội từ xu hướng phát triển chuyển đổi số khi công

ty đang thúc đẩy mạnh chiến lược M&A để mở rộng thương hiệu và tập

khách hàng của mình ở nước ngoài. Chúng tôi dự báo doanh thu từ Dx sẽ

tăng trưởng kép 30,3% trong giai đoạn 2020-23.

Viễn thông: nền tảng vững chắc trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt

Chúng tôi kỳ vọng mảng viễn thông sẽ đạt tăng trưởng kép 8,4% trong giai

đoạn 2020-23 nhờ nhu cầu nội địa ổn định, đặc biệt là sau đại dịch, khi dịch

vụ truyền hình trả tiền sẽ đóng góp vào tăng trưởng lợi nhuận trong dài hạn

khi có thể đạt điểm hòa vốn và ghi nhận lợi nhuận từ sau 2021.

Duy trì khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 64.300 đồng/cp

Động lực tăng giá có thể đến từ chính sách tài khóa mở rộng và một thương

vụ M&A thành công với một công ty công nghệ nước ngoài. Rủi ro giảm giá

có thể kể đến việc bị cắt giảm hợp đồng công nghệ nếu dịch bệnh kéo dài.

Điểm sáng từ hoạt động chuyển đổi số

Chỉ số chính 2018A 2019A 2020F 2021F

Doanh thu (tỷ đồng) 23.214 27.717 32.452 37.570

LN ròng (tỷ đồng) 2.620 3.135 3.828 4.527

TT LN ròng (%) -10,6 19,7 22,1 18,3

EPS* (đồng) 4.270 4.622 4.883 5.775

ROE (%) 21,9 23,7 24,7 24,2

ROAA (%) 11,0 12,0 12,5 12,6

Cổ tức/cp (đồng) 2.500 2.000 2.000 2.000

TTDT công nghệ (%) 20,9 17,8 20,4 18,0

TTDT viễn thông (%) 15,4 17,7 9,3 12,0

KHẢ QUAN
Giá hiện tại (đồng/cp) 46.850

Giá mục tiêu (đồng/cp) 64.300*

Vốn hóa thị trường (triệu USD) 1.583

GTGDTB 30 ngày (triệu USD) 3,8

FY20F P/B (x) 2,1

FY20F P/E (x) 9,6

Sở hữu nước ngoài 49,0%

* Điều chỉnh sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu



82

25% dư nợ tín dụng toàn ngành là các khoản vay

được tái cơ cấu, miễn giảm lãi hoặc cho vay với lãi

suất thấp hơnNgân hàng

Ảnh hưởng của Covid-19 

sẽ rõ ràng hơn

25%

Tại ngày 25/05/2020
Nợ tái cơ cấu

2%
Dư nợ được 
miễn giảm lãi

14%

Vay mới với lãi 
suất thấp hơn

9%

NGUỒN: NHNN
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Tín dụng tăng trưởng chậm: Tại ngày 16/06,

tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống chỉ đạt

2,13%, thấp hơn nhiều so với mức 5,7% cùng

kỳ năm 2019. Tăng trưởng tín dụng 5T20 ghi

nhận mức thấp nhất trong 6 năm. Tăng trưởng

huy động đạt 1,85% tại cuối T5/20.

Theo chúng tôi, tăng trưởng tín dụng có

thể phục hồi trong 6T cuối năm và đạt mức

9% cho năm 2020 dựa trên các yếu tố sau:

• Việc cắt giảm trần lãi suất tiền gửi và lãi

suất điều hành giúp giảm lãi suất cho vay,

khuyến khích doanh nghiệp vay mới.

• Các doanh nghiệp khởi động lại việc sản

suất kinh doanh sau khi Việt Nam đã gỡ bỏ

các lệnh giới hạn trong nước; và các nước

cũng bắt đầu mở cửa biên giới.

• Thúc đẩy đầu tư công sẽ tạo ra việc làm

mới cho doanh nghiệp và người lao động,

do đó tạo ra nhu cầu tín dụng mới.

Tăng trưởng tín dụng toàn ngành vẫn chưa phục hồi đáng kể

NGUỒN: VND RESEARCH, NHNN, BÁO CÁO CÔNG TY

Tăng trưởng tín dụng toàn ngành kỳ vọng đạt 9% năm 2020
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Nhiều ngân hàng ghi nhận tăng trưởng cho vay và huy

động thấp trong Q1/20  
Các ngân hàng nhỏ đặt mục tiêu tăng trưởng tín

dụng cao hơn các Ngân hàng vốn cổ phần nhà nước

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY

• Nhu cầu tín dụng thấp dẫn đến tăng trưởng cho vay và huy động thấp trong toàn ngành. Một số ngân hàng đạt được tăng 

trưởng tín dụng cao hơn trung bình ngành nhờ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, chủ yếu được lên kế hoạch từ 2019. 

• Nhìn chung, các ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 thấp hơn so với mức tăng trưởng thực tế đạt 

được trong năm 2019. 

Hầu hết các ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng thấp

hơn trong năm 2020
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Công ty có tỷ trọng cho vay tiền mặt lớn ghi nhận

tăng trưởng tín dụng giảm mạnh trong Q1/20
Tỷ lệ nợ xấu của FE Credit giảm trong Q1/20 do 

tăng cường xóa nợ

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY

• Công ty tài chính tiêu dùng có tỷ trọng cho vay tiền mặt lớn ghi nhận tăng trưởng tín dụng giảm mạnh trong Q1/20 do cắt

giảm các hoạt động cho vay rủi ro cao trong bối cảnh rủi ro tín dụng gia tăng vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

• Nợ xấu đã cho thấy xu hướng tăng tại các công ty tài chính tiêu dùng, ngoại trừ FE Credit do xóa nợ nhiều trong Q1/20.

Tài chính tiêu dùng giảm tốc trong Q1/20
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Lãi suất huy động giảm sau 2 lần hạ lãi suất điều hành … nhưng NIM đi ngang hoặc giảm nhẹ

Thu nhập từ phí và thu hồi nợ xấu giảm tốc
LN ròng giảm tại các Ngân hàng có tỷ lệ cho vay doanh

nghiệp cao

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY

Đại dịch COVID-19 có tác động nhiều mặt đến các ngân hàng
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Tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 đã tăng ở các Ngân hàng
Một số ngân hàng chủ động tăng trích lập dự

phòng trước xu hướng gia tăng của nợ xấu

NGUỒN: VND RESEARCH, BÁO CÁO CÔNG TY

• Các khoản nợ quá hạn đã tăng lên. Một số ngân hàng đã tăng trích lập dự phòng, trong khi các ngân hàng khác vẫn trích

lập dự phòng thấp nhằm duy trì lợi nhuận. Vì vậy, tỷ lệ dự phòng/nợ xấu tại các ngân hàng này đã giảm tại cuối Q1/20.

• Nợ xấu có thể tăng cao hơn so với số Q1/20 do (1) các lệnh giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn được thực hiện vào

T4/2020 và (2) ngân hàng hiện có thể tái cơ cấu nợ mà không phân loại nợ vào nhóm có rủi ro hơn.

Chi phí dự phòng tăng do nợ xấu tăng
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NGUỒN: VND RESEARCH, CGS-CIMB RESEARCH

Cổ phiếu khuyến nghị: MBB & VIB

Cổ phiếu khuyến nghị của

chúng tôi là MBB và VIB dựa

trên các yếu tố sau:

• Khả năng phục hồi tăng

trưởng tín dụng nhờ tập

khách hàng doanh nghiệp

lớn tại MBB và vị thế hàng

đầu trong cho vay ô tô tại

VIB, mà sản phẩm này sẽ

được hưởng lợi từ việc

giảm giá xe và giảm lệ phí

trước bạ;

• Tốc độ bán bảo hiểm cải

thiện sau dịch;

• Kênh phân phối mới của

MCredit qua hệ thống của

Bưu điện Việt Nam thúc đẩy

tăng trưởng tín dụng;

• Định giá hấp dẫn so với

ngành

Ngân hàng
Mã 

Bloomberg
Khuyến nghị

Giá đóng 

cửa

Giá mục 

tiêu
Vốn hóa

Tăng 

trưởng kép 

EPS 3 năm

(tiền nội tệ) (tiền nội tệ) (triệu USD) 2020 2021 2020 2021 % 2020 2021

Bank Central Asia BBCA IJ KHẢ QUAN 28.225 27.300 49.093 4,1 3,7 34,1 25,6 7,1% 12,2% 15,2%

Bank Rakyat Indonesia BBRI IJ KHẢ QUAN 3.030 3.000 26.366 2,1 1,8 20,7 11,1 6,4% 9,7% 17,7%

Bank Mandiri BMRI IJ KHẢ QUAN 5.000 6.000 16.461 1,2 1,1 15,8 9,0 5,1% 7,4% 13,1%

Bank Negara Indonesia BBNI IJ TRUNG LẬP 4.580 3.400 6.025 0,9 0,8 58,3 8,7 5,4% 1,4% 9,7%

Trung bình NH Indonesia 2,1 1,9 32,2 13,6 6,0% 7,7% 13,9%

Malayan Banking Bhd MAY MK TRUNG LẬP 8 7 20.022 1,1 1,1 14,5 11,5 -0,9% 8,6% 9,8%

Public Bank Bhd PBK MK KHẢ QUAN 17 19 15.027 1,4 1,3 12,8 12,6 0,2% 11,3% 10,9%

Hong Leong Bank HLBK MK TRUNG LẬP 14 14 7.195 1,1 1,0 11,6 11,3 3,1% 9,5% 9,0%

BIMB Holdings BIMB MK KÉM KHẢ QUAN 3 3 1.446 1,0 0,9 9,2 9,9 -5,7% 11,1% 9,6%

Trung bình NH Malaysia 1,1 1,1 12,0 11,3 -0,8% 10,1% 9,8%

Kasikornbank KBANK TB TRUNG LẬP 92 111 7.067 0,5 0,5 7,7 7,7 -2,8% 7,2% 6,9%

Siam Commercial Bank SCB TB TRUNG LẬP 73 75 8.042 0,6 0,6 8,8 9,1 -7,2% 7,4% 7,0%

Bangkok Bank BBL TB KHẢ QUAN 109 122 6.728 0,5 0,5 6,9 7,0 -2,8% 7,3% 6,9%

Kiatnakin Bank KKP TB TRUNG LẬP 42 43 1.157 0,8 0,8 6,9 6,7 1,4% 12,2% 12,2%

Trung bình NH Thái Lan 0,6 0,6 7,6 7,6 -2,8% 8,5% 8,2%

Vietcombank VCB VN TRUNG LẬP 83.300 86.200 13.318 3,0 2,5 14,6 12,5 16,1% 23,6% 22,7%

Techcombank TCB VN KHẢ QUAN 20.350 27.400 3.070 1,0 0,8 6,6 5,7 12,5% 16,0% 15,8%

VPBank VPB VN TRUNG LẬP 22.000 25.000 2.312 1,1 0,9 6,5 5,3 15,5% 17,8% 18,4%

MBBank MBB VN KHẢ QUAN 17.350 26.200 1.804 0,9 0,8 4,8 4,2 13,3% 20,5% 19,4%

Ngân hàng ACB ACB VN KHẢ QUAN 23.600 28.500 1.692 1,2 1,0 6,0 5,4 11,6% 21,6% 20,4%

Ngân hàng VIB VIB VN KHẢ QUAN 17.600 23.800 700 1,0 0,8 4,5 3,8 13,9% 23,6% 22,4%

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt LPB VN TRUNG LẬP 8.800 10.000 366 0,6 0,5 7,5 6,3 11,2% 11,3% 11,9%

Trung bình NH Việt Nam 1,2 1,0 7,2 6,2 13,4% 19,2% 18,7%

Trung bình NH Việt Nam-trừ VCB 1,0 0,8 6,0 5,1 13,0% 18,5% 18,1%

P/B (lần) P/E (lần) ROE (%)
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MBB đã cơ cấu lại tài sản và vốn huy động để đối phó với đại dịch

Do tín dụng tăng chậm, MBB đã giảm huy động từ khách hàng và tăng huy
động liên ngân hàng với chi phí thấp hơn để bảo vệ NIM, do đó NIM Q1/20 tăng
15 điểm cơ bản svck. Đại dịch làm giảm nhu cầu bảo hiểm, khiến thu nhập phí
Q1/20 giảm 1,8% svck. Đối phó với những khó khăn do dịch bệnh, MBB đã
tăng cường chốt lãi các khoản đầu tư trái phiếu để tăng thu nhập.

Đại dịch đã làm tăng nợ xấu và chi phí tín dụng

Tỷ lệ NPL tăng vọt lên 1,6% vào cuối Q1/20, từ mức 1,2% vào cuối năm 2019.
Chi phí dự phòng Q1/20 tăng 117% svck, do đó chi phí tín dụng tăng lên 3,4%
từ mức 1,7% trong Q1/19. Chi phí dự phòng tăng mạnh làm lợi nhuận ròng
Q1/20 giảm 8% svck.

Chúng tôi dự báo LN ròng tăng 11,3% trong năm 2020

Chúng tôi kỳ vọng thu nhập sẽ được cải thiện trong 6 tháng cuối năm, nhờ sự
phục hồi của tăng trưởng tín dụng, việc tiếp tục mở rộng cho vay bán lẻ và tài
chính tiêu dùng và tốc độ bán bảo hiểm tốt hơn. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa
trên phương pháp định giá thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 14,3%; tăng trưởng
dài hạn: 3%) và P/B mục tiêu 2020 là 1,2 lần.

Rủi ro giảm giá đến từ chi phí tín dụng cao hơn dự báo do nợ xấu tăng nhanh
hơn kỳ vọng vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Động lực tăng giá đến từ tăng trưởng
thu nhập từ phí cao hơn dự báo của chúng tôi.

Định giá đã phản ánh ảnh hưởng của dịch bệnh

Các chỉ tiêu chính 2018 2019 2020F 2021F

Tăng trưởng LN ròng

(%)
76,6% 28,0% 11,3% 14,5%

Tăng trưởng EPS (%) 79,4% 26,4% 8,8% 14,0%

NIM (%) 4,53% 4,89% 4,84% 4,94%

CIR (%) 44,7% 39,4% 41,0% 41,0%

NPL (%) 1,3% 1,2% 1,2% 1,6%

ROAE (%) 20,1% 22,1% 20,5% 19,4%

ROAA (%) 1,8% 2,0% 2,0% 2,0%

KHẢ QUAN
Giá hiện tại VND17.350

Giá mục tiêu VND26.200

Thị giá vốn (triệu đô la Mỹ) US$1.804tr

GTGD bình quân (triệu đô la Mỹ) US$5,87tr

P/B dự phóng 2020 (x) 0,9

P/E dự phóng 2020 (x) 4,8

Sở hữu NĐT nước ngoài 23,0%
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Thu nhập tăng mạnh nhưng tốc độ bán bảo hiểm chậm lại

VIB là một trong những ngân hàng có tăng trưởng tín dụng cao nhất trong
Q1/20 (+32,3% svck), thúc đẩy bởi cho vay cá nhân. NIM giảm 10 điểm cơ bản
svck do giảm lãi suất để hỗ trợ khách hàng và tăng phát hành giấy tờ có giá
(+68,6% svck). TN lãi Q1/20 tăng 29,9% và TN ngoài lãi tăng 40,2% svck, trong
đó thu nhập từ dịch vụ thanh toán tăng gấp hai lần nhờ đẩy mạnh phát hành
thẻ trong 2019, trong khi thu từ bảo hiểm giảm 13,2% svck.

Chi phí dự phòng đi ngang thúc đẩy LN nhưng nợ xấu đã tăng lên

VIB chỉ xóa một khoản nợ xấu nhỏ trong Q1/20, do đó tỷ lệ nợ xấu tăng lên
2,19% vào cuối Q1/20, từ mức 1,96% vào cuối 2019, chi phí dự phòng đi ngang
svck. Bên cạnh đó, nợ nhóm 2 cũng tăng vọt 50,3% so với cuối 2019. Với chi
phí dự phòng đi ngang, LN ròng Q1/20 tăng 32,8% svck.

VIB có thể tăng trưởng cho vay cao hơn trung bình ngành trong 2020

Với vị thế dẫn đầu trong cho vay mua ô tô, VIB có thể hưởng lợi từ việc giảm
giá xe và giảm 50% lệ phí trước bạ. Chúng tôi dự báo tăng trưởng cho vay đạt
18% trong năm 2020. Duy trì khuyến nghị Khả Quan. Giá mục tiêu dựa trên
phương pháp định giá thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 16,8%; tăng trưởng dài
hạn: 3%) và P/B mục tiêu 2021 là 1,0 lần.

Yếu tố tăng giá đến từ tăng trưởng tín dụng cao hơn dự phóng. Rủi ro giảm giá
đến từ việc nợ xấu tăng cao hơn ước tính.

LN Q1/20 tăng mạnh do dự phòng đi ngang

Các chỉ tiêu chính 2018 2019 2020F 2021F

Tăng trưởng LN 

ròng (%)
95,1% 48,9% 7,9% 17,8%

Tăng trưởng EPS

(%)
96,0% 46,2% 6,5% 17,8% 

NIM (%) 3,77% 3,93% 3,92% 4,03%

CIR (%) 44,2% 42,2% 44,0% 44,0%

NPL (%) 2,5% 2,0% 2,3% 2,5%

ROAE (%) 22,6% 27,1% 23,6% 22,4%

ROAA (%) 1,7% 2,0% 1,8% 1,7%

KHẢ QUAN
Giá hiện tại VND17.600

Giá mục tiêu VND23.800

Thị giá vốn (triệu đô la Mỹ) US$700tr

GTGD bình quân (triệu đô la Mỹ) US$0,89tr

P/B dự phóng 2020 (x) 1,0

P/E dự phóng 2020 (x) 4,5

Sở hữu NĐT nước ngoài 20,5%
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Thu nhập tăng trưởng mạnh mẽ trong Q1/20

Thu nhập lãi thuần tăng 19,7% svck, nhờ dư nợ cho vay tăng 15,8% và NIM tăng
6 điểm cơ bản svck. Thu nhập ngoài lãi tăng 51,3% svck, nhờ thu nhập chứng
khoán đầu tư tăng 17,9 lần do giảm 12,8% số dư trái phiếu chính phủ và thu
nhập từ giao dịch ngoại hối tăng 77,4% svck. LN ròng Q1/20 chỉ tăng 12,5% svck
do tỷ lệ chi phí/thu nhập và chi phí dự phòng cao hơn.

Chất lượng tài sản vẫn duy trì ổn định

Tỷ lệ nợ xấu vẫn ở mức thấp nhất ngành ngân hàng, ở mức 0,65% vào cuối
Q1/20 (Q1/19: 0,68%), trong khi tỷ lệ dự phòng/nợ xấu (LLR) vẫn cao thứ hai
ngành, ở mức 148,3% vào cuối Q1/20 (Q1/19: 158,1%).

Chúng tôi dự báo LN ròng tăng 8,7% trong năm 2020

Chúng tôi dự báo tăng trưởng cho vay của ACB sẽ đạt 12% trong năm 2020 và
NIM dự kiến sẽ mất 7 điểm cơ bản svck do cắt giảm lãi suất cho vay. NIM có thể
cải thiện 3-7 điểm cơ bản trong năm 2021-22 nhờ cải thiện CASA. Duy trì
khuyến nghị Khả Quan với giá mục tiêu 28.500 đồng, dựa trên phương pháp
định giá thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 14,3%; tăng trưởng dài hạn: 3%) và P/B
mục tiêu 2020 là 1,3 lần.

Một thỏa thuận bancassurance độc quyền sẽ mang lại một khoản phí đại lý đáng
kể là yếu tố tăng giá trong trung hạn. Rủi ro giảm giá đến từ việc chi phí vốn
tăng, ảnh hưởng tới NIM.

Lợi nhuận lạc quan giữa thách thức

Các chỉ tiêu chính 2018 2019 2020F 2021F

Tăng trưởng LN 

ròng (%)
142,5% 17,0% 8,7% 12,2%

Tăng trưởng EPS

(%)
143,6% 16,1% 7,5% 12,1%

NIM (%) 3,54% 3,54% 3,47% 3,55%

CIR (%) 47,8% 51,6% 50,0% 49,0% 

NPL (%) 0,7% 0,5% 0,6% 0,6%

ROAE (%) 27,7% 24,6% 21,6% 20,4%

ROAA (%) 1,7% 1,7% 1,6% 1,6%

KHẢ QUAN
Giá hiện tại VND23.600

Giá mục tiêu VND28.500

Thị giá vốn (triệu đô la Mỹ) US$1.692tr

GTGD bình quân (triệu đô la Mỹ) US$3,93tr

P/B dự phóng 2020 (x) 1,2

P/E dự phóng 2020 (x) 6,0

Sở hữu NĐT nước ngoài 30,0%
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Thu nhập Q1/20 tăng mạnh làm giảm ảnh hưởng của việc tăng chi phí

TN lãi tăng 22,8% svck, nhờ tín dụng tăng 23,8% và NIM tăng 15 điểm cơ bản
svck. TN ngoài lãi Q1/20 tăng 89,1% svck, nhờ: 1) lãi thuần từ dịch vụ tăng
73,1% svck (trong đó phí từ dịch vụ thanh toán tăng 38,7% và phí tư vấn tăng
5,5 lần svck); và 2) thu nhập từ chứng khoán đầu tư tăng gấp 8,7 lần svck. Tuy
nhiên, LN ròng chỉ tăng 17,9% svck do tăng chi phí hoạt động và đẩy mạnh
trích lập dự phòng. LN ròng của TCB vẫn cao thứ hai toàn ngành trong Q1/20.

Nợ xấu giảm do tăng cường xóa nợ

Tỷ lệ nợ xấu đã giảm từ 1,3% vào cuối năm 2019 xuống còn 1,1% vào cuối
Q1/20, và tỷ lệ dự phòng/nợ xấu (LLR) đã cải thiện từ 94,8% vào cuối năm
2019 lên mức kỷ lục 117,9% vào cuối Q1/20. Kết quả này có được do TCB đã
tích cực trong hoạt động xóa nợ. TCB đã xóa nợ 693 tỷ đồng trong Q1/20, so
với mức 127 tỷ đồng cho cả năm 2019.

Chúng tôi dự báo LN ròng của TCB sẽ tăng 6,4% trong năm 2020

Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng ở mức 12,2% cho năm 2020 do đại dịch
làm giảm nhu cầu mua nhà trong khi các khoản cho vay mua nhà hiện là động
lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng của TCB. Duy trì khuyến nghị Khả Quan. Giá
mục tiêu 27.400 đồng dựa trên phương pháp định giá thu nhập thặng dư (chi
phí vốn: 13,7%; tăng trưởng dài hạn: 4%) và P/B mục tiêu 2020 là 1,2 lần.

Yếu tố tăng giá đến từ tăng trưởng tín dụng cao hơn dự phóng. Rủi ro giảm giá
đến từ việc nợ xấu tăng cao hơn ước tính.

KQKD ổn định, chất lượng tài sản cải thiện

Các chỉ tiêu chính 2018 2019 2020F 2021F

Tăng trưởng LN 

ròng (%)
31,3% 19,1% 6,4% 16,0%

Tăng trưởng EPS

(%)
17,6% 19,1% 6,4% 16,0% 

NIM (%) 4,01% 4,33% 4,27% 4,45%

CIR (%) 31,8% 34,7% 35,0% 35,0% 

NPL (%) 1,7% 1,3% 1,6% 1,7%

ROAE (%) 21,5% 17,8% 16,0% 15,8%

ROAA (%) 2,9% 2,9% 2,6% 2,7%

KHẢ QUAN
Giá hiện tại VND20.350

Giá mục tiêu VND27.400

Thị giá vốn (triệu đô la Mỹ) US$3.070tr

GTGD bình quân (triệu đô la Mỹ) US$1,91tr

P/B dự phóng 2020 (x) 1,0

P/E dự phóng 2020 (x) 6,6

Sở hữu NĐT nước ngoài 22,5%
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Thu nhập Q1/20 tăng trưởng khiêm tốn do ảnh hưởng của đại dịch

Dư nợ cho vay Q1/20 tăng 12,1% svck , thấp hơn mức tăng trong Q1/19 do nhu
cầu đi vay sụt giảm. NIM giảm 13 điểm cơ bản svck do giảm lãi suất cho vay và
việc miễn/giảm lãi cho khách hàng. TN lãi tăng 6,3% svck trong khi TN ngoài lãi
đi ngang, vì vậy thu nhập hoạt động chỉ tăng 4,4% svck.

Chủ động tăng trích lập dự phòng dù nợ xấu chỉ tăng nhẹ

Chi phí dự phòng tăng 42,9% svck trong Q1/20, dẫn đến LN ròng của Q1/20
giảm 11,2% svck. VCB đã chủ động tăng trích lập dự phòng, mặc dù tỷ lệ nợ
xấu Q1/20 tăng không đáng kể lên 0,82%, từ mức 0,79% vào cuối 2019. Trích
lập dự phòng tăng trong khi nợ xấu được kiểm soát đã giúp tỷ lệ dự phòng/nợ
xấu tăng vọt lên mức 235% vào cuối Q1/20, từ mức 179,5% vào cuối 2019.

Chúng tôi dự phóng LN ròng tăng 14,3% trong năm 2020

LN ròng dự kiến tăng trưởng vừa phải trong năm 2020 dựa trên dự báo VCB sẽ
ghi nhận 1,8 nghìn tỷ thu nhập bất thường từ hợp đồng bảo hiểm độc quyền với
FWD, nhờ nguồn thu nhập mới đến từ hoa hồng bảo hiểm vì VCB bắt đầu bán
bảo hiểm FWD từ T4/2020 và tín dụng tăng trở lại trong 6 tháng cuối năm.

Duy trì khuyến nghị Trung Lập với giá mục tiêu VND86.200/cp

Rủi ro giảm giá đến từ nợ xấu và chi phí tín dụng cao hơn dự kiến. Yếu tố tăng
giá đến từ việc ghi nhận thu nhập bất thường từ hợp đồng bảo hiểm độc quyền
trong thời gian ngắn hơn dự báo hiện tại.

Ngân hàng thận trọng nhất trong ngành

Các chỉ tiêu chính 2018 2019 2020F 2021F

Tăng trưởng LN 

ròng (%)
60,7% 26,7% 14,3% 16,7%

Tăng trưởng EPS

(%)
58,5% 22,9% 14,3% 16,7% 

NIM (%) 2,76% 3,10% 3,12% 3,16%

CIR (%) 34,7% 34,6% 36,0% 36,0%

NPL (%) 1,0% 0,8% 1,0% 1,3% 

ROAE (%) 25,5% 25,9% 23,6% 22,7%

ROAA (%) 1,4% 1,6% 1,6% 1,7%

TRUNG LẬP
Giá hiện tại VND83.300

Giá mục tiêu VND86.200

Thị giá vốn (triệu đô la Mỹ) US$13.318tr

GTGD bình quân (triệu đô la Mỹ) US$3,37tr

P/B dự phóng 2020 (x) 3,0

P/E dự phóng 2020 (x) 14,6

Sở hữu NĐT nước ngoài 23,8%
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NIM giảm do hạn chế cho vay tín chấp

NIM Q1/20 đi ngang svck, nhưng đã giảm 41 điểm cơ bản so với Q4/19 do VPB
giảm quy mô cho vay tại FE Credit. FE Credit đặt mục tiêu giảm dư nợ cho vay
3,7% so với 2019, trong khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng hợp nhất là 12,3%
cho năm 2020. Việc giảm tăng trưởng tín dụng tại FE Credit sẽ ảnh hưởng đến
lợi nhuận của VPB năm 2020, nhưng điều này giúp kiểm soát nợ xấu, với nợ
xấu Q1/20 giảm xuống còn 3%, từ mức 3,4% vào cuối năm 2019.

LN tăng mạnh trong Q1/20 nhưng khó duy trì cho cả năm 2020

TN lãi Q1/20 đã tăng 18,2% svck nhờ cho vay tăng 14%, và trái phiếu doanh
nghiệp tăng 94,6% svck, phần lớn đến từ kế hoạch năm 2019. TN ngoài lãi
Q1/20 tăng 60,1% svck do thu nhập từ thu hồi nợ xấu tăng gấp đôi, và thu nhập
từ chứng khoán tăng 4,3 lần do VPB bán 8,5% trái phiếu trong Q1/20. Thu
nhập phí giảm 6,7% svck do doanh số bán bảo hiểm thấp tại FE.

Dự phóng lợi nhuận ròng đi ngang năm 2020

Chúng tôi kỳ vọng chi phí dự phòng sẽ tăng trong các quý tới trong khi tăng
trưởng tín dụng sẽ chậm lại do không có những khoản đầu tư trái phiếu doanh
nghiệp lớn như trong Q1/20. Khuyến nghị Trung Lập, với giá mục tiêu là 25.000
đồng/cp, dựa trên phương pháp định giá thu nhập thặng dư (chi phí vốn:
14,3%; tăng trưởng dài hạn: 3%).

Yếu tố tăng giá đến từ tăng trưởng tín dụng cao hơn dự phóng. Rủi ro giảm giá
bao gồm nợ xấu tăng tại FE Credit và các quy định nghiêm ngặt hơn về thu hồi
nợ do các tin tức tiêu cực về FE Credit trong thời gian gần đây.

Ưu tiên chất lượng tài sản hơn lợi nhuận

Các chỉ tiêu chính 2018 2019 2020F 2021F

Tăng trưởng LN 

ròng (%)
14,2% 12,3% 0,1% 23,8%

Tăng trưởng EPS

(%)
11,6% 9,0% 3,3% 23,8% 

NIM (%) 8,71% 9,29% 8,57% 8,85%

CIR (%) 34,2% 34,0% 35,0% 34,0%

NPL (%) 3,5% 3,4% 3,4% 3,5%

ROAE (%) 22,8% 21,5% 17,8% 18,4%

ROAA (%) 2,4% 2,4% 2,1% 2,3%

TRUNG LẬP
Giá hiện tại VND22.000

Giá mục tiêu VND25.000

Thị giá vốn (triệu đô la Mỹ) US$2.312tr

GTGD bình quân (triệu đô la Mỹ) US$6,10tr

P/B dự phóng 2020 (x) 1,1

P/E dự phóng 2020 (x) 6,5

Sở hữu NĐT nước ngoài 23,6%
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Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt
(LPB) 

Tăng trưởng thu nhập trung bình trong Q1/20

TN lãi Q1/20 tăng 2,6% svck nhờ cho vay tăng 16,8% svck, nhưng NIM giảm 33
điểm cơ bản do giảm lãi suất cho vay mới và miễn/giảm lãi suất các khoản hiện
hữu. Việc phát hành 13 nghìn tỷ trái phiếu kể từ Q2/19 đã làm tăng chi phí vốn.
TN ngoài lãi Q1/20 ghi nhận lãi 57 tỷ đồng so với khoản lỗ 32 tỷ đồng trong
Q1/19, do thu nhập phí tăng 174,7% svck nhờ LPB mở rộng bán bảo hiểm tại
nhiều chi nhánh/phòng giao dịch hơn. TN ngoài lãi chỉ đóng góp 3,8% vào tổng
thu nhập (TOI), do đó TOI chỉ tăng 9,2% svck.

Hoàn nhập dự phòng giúp lợi nhuận ròng tăng 18,4% svck

Tỷ lệ nợ xấu Q1/20 không đổi so với cuối 2019 ở mức 1,4%, do đó ngân hàng
không phải trích dự phòng mới trong Q1/20. LPB cũng tất toán một số trái phiếu
doanh nghiệp do đó ghi nhận hoàn nhập dự phòng từ trái phiếu.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng giảm 5,4% trong năm 2020

Kết quả kinh doanh Q1/20 được thúc đẩy bởi hoàn nhập dự phòng, nhưng điều
tương tự khó lặp lại. Nợ xấu có khả năng tăng lên do đại dịch, do đó chi phí dự
phòng sẽ tăng lên trong thời gian tới. Giá mục tiêu của chúng tôi dựa trên
phương pháp định giá thu nhập thặng dư (chi phí vốn: 14,5%; tăng trưởng dài
hạn: 3%) và P/B mục tiêu 2020 là 0,7 lần.

Yếu tố tăng giá đến từ nợ xấu thấp hơn dự kiến. Rủi ro giảm giá đến từ chi phí
hoạt động cao hơn dự báo do mở rộng hệ thống.

Khó duy trì tăng trưởng cao cho cả năm

Các chỉ tiêu chính 2018 2019 2020F 2021F

Tăng trưởng LN 

ròng (%)
-29,8% 66,7% -5,4% 18,0%

Tăng trưởng EPS

(%)
-43,5% 46,8% -5,4% 18,0% 

NIM (%) 3,10% 3,36% 2,99% 3,18%

CIR (%) 62,5% 62,0% 61,0% 61,0%

NPL (%) 1,4% 1,4% 1,6% 1,6%

ROAE (%) 9,8% 14,0% 11,3% 11,9%

ROAA (%) 0,6% 0,8% 0,7% 0,8%

TRUNG LẬP
Giá hiện tại VND8.800

Giá mục tiêu VND10.000

Thị giá vốn (triệu đô la Mỹ) US$366tr

GTGD bình quân (triệu đô la Mỹ) US$1,96tr

P/B dự phóng 2020 (x) 0,6

P/E dự phóng 2020 (x) 7,5

Sở hữu NĐT nước ngoài 4,9%
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Dự báo giá dầu thô Brent (USD/thùng)

Dầu khí

Hồi phục từ đáy 

Nguồn: Bloomberg, EIA, Fitch Solutions
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Chênh lệch cung cầu dầu thô thế giới (triệu
thùng/ngày)

Nguồn: IEA 

Dự báo giá dầu thô Brent (USD/thùng)

Nguồn: Bloomberg, EIA

Các yếu tố hỗ trợ đà hồi phục của giá dầu trong nửa sau năm 2020 bao gồm (1) nguồn cung dần cải thiện do các biện pháp giãn cách
xã hội tại các nền kinh tế lớn dần được dỡ bỏ, và (2) OPEC+ đóng vai trò cân bằng thị trường với việc duy trì cắt giảm nguồn cung cho
tới tháng 04/2022. Mặc dù giá dầu kỳ vọng hồi phục, dư địa tăng giá trong nửa sau 2020 không lớn do còn tồn tại nhiều bất ổn từ dịch
Covid-19. Đà tăng giá sẽ mạnh hơn trong 2021 khi dịch được kiểm soát. 

Giá dầu dự báo tiếp tục hồi phục trong nửa sau 2020, tuy với
tốc độ chậm hơn Q2, trong bối cảnh nguồn cung dần cải thiện
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Giá dầu tăng ảnh hưởng như thế nào đến các cổ phiếu Việt
Nam

Ảnh hưởng trực tiếp: các DN trung và hạ nguồn

• Giá cổ phiếu có tương quan lớn với biến động giá 

dầu do giá khí mua/bán được tính dựa trên giá 

dầu thế giới theo công thức cố định

• GAS là DN sẽ hưởng lợi lớn nhất từ đà tăng của 

giá dầu. Tuy vậy dư địa tăng giá cổ phiếu trong 

nửa sau 2020 không lớn do đà tăng của giá dầu 

trong Quý 3 dự báo sẽ chậm lại sau khi tăng gần 

gấp đôi từ đáy (19,3 USD/thùng), trong bối cảnh 

còn nhiều bất ổn từ dịch Covid-19.

• Với các DN sử dụng khí làm nguyên liệu đầu vào 

như nhà máy điện (POW, PGV) và phân bón 

(DPM, DCM), giá dầu tăng sẽ làm giảm lợi ích 

nhận được. Tuy nhiên giá dầu trung bình năm 

2020 dự phóng vẫn giảm sv cùng kỳ (-29,9%), do 

vậy các DN hạ nguồn vẫn sẽ ghi nhận lợi ích nhất 

định. 

Ảnh hưởng gián tiếp: các DN thượng nguồn

• Giá cổ phiếu có mối tương quan lớn với giá dầu 

trong giai đoạn giá dầu giảm, tuy nhiên khi giá dầu 

tăng (trên 40 USD/thùng) thì độ tương quan giảm 

dần và ảnh hưởng của giá dầu có độ trễ nhất định.

• Chúng tôi dự báo giá dầu sẽ dao động trong mức 

40-45 USD/thùng trong nửa sau năm 2020, gần 

đạt mức giá dầu hòa vốn trung bình của Việt Nam 

(45 USD/thùng) và cao hơn mức hòa vốn của một 

số mỏ cũ đã khai thác lâu đời. Điều này sẽ làm 

giảm áp lực lên các nhà khai thác mỏ tại Việt Nam 

và theo đó giảm áp lực lên các DN cung cấp dịch 

vụ như PVS, PVD, PVT.
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• Dự phóng chi phí dành cho hoạt động
khai thác (E&P) toàn cầu sẽ bị cắt
giảm 20-30% trong năm 2020 do giá
dầu giảm. Điều này sẽ đẩy cạnh tranh
trên thị trường dịch vụ lên cao và các
DN có chi phí hoạt động thấp sẽ có
lợi thế hơn các DN có chi phí cao.

• Chúng tôi kỳ vọng các dự án lớn
trong nước như Lô B – Ô Môn, Cá
Voi Xanh và kho LNG sẽ giúp bổ sung 
vào backlog của các DN cung cấp
dịch vụ. Các dự án khí sẽ ít rủi ro
chậm trễ do tình trạng thiếu khí hiện
tại ở Việt Nam. 

• Cổ phiếu lựa chọn: DN cung cấp dịch
vụ dầu khí - PVS

Các dự án dầu khí trọng điểm trong trung hạn

NGUỒN: VND RESEARCH, PVN

Chúng tôi kỳ vọng các dự án trong nước sẽ mang lại khối lượng
công việc lớn cho các DN dịch vụ thượng nguồn trong 2021-22
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Chúng tôi lựa chọn PVS là cổ phiếu khuyến nghị do khối
lượng backlog cao và sức khỏe tài chính tốt

2019F 2020F 2019F 2020F 2019F 2020F 2019F 2020F

PV GAS GAS VN TRUNG LẬP 72.200 70.000          5.955 18,6 12,6 -1,5% 3,2         3,2         16,1% 25,1% 10,8% 17,2%

Indraprastha Gas IGL IN KHÔNG KN 442 NA          4.104 28,1 20,9 11,2% 5,1         4,6         22,3% 22,1% NA NA

Toho Gas Ltd 9533 JP KHÔNG KN 5.460 NA          5.413 28,1 36,5 5,2% 1,7         1,6         6,4% 4,8% 3,8% 3,1%

Petronas Gas Bhd PTG MK TRUNG LẬP 17,0 15,8          7.831 18,5 18,4 -1,8% 2,5         2,4         13,5% 13,2% 9,2% 9,0%

China Gas Holdings 384 HK KHÔNG KN 27,2 NA        16.867 11,9 10,6 14,5% 2,7         2,2         23,4% 22,8% 9,1% 9,3%

PTT PLC PTT TB KHẢ QUAN 37,0 46,5        34.196 18,5 14,6 -7,0% 2,5         2,4         13,5% 13,2% 9,2% 9,0%

Trung bình (DN phân phối khí, trừ GAS)        13.682        21,0        20,2 4,4%          2,9          2,6 15,8% 15,2% 7,8% 7,6%

Các DN dịch vụ dầu khí

PTSC PVS VN KHẢ QUAN 12.400 16.500             255 6,6 5,8 10,4% 0,5         0,6         7,6% 9,6% 2,9% 3,6%

Malaysia Marine Eng MMHE MK KHÔNG KN 0,4 NA             144 35,0 19,3 NA 0,3         0,3         0,8% 1,6% 0,7% 1,4%

Yinson Holdings YNS MK KHẢ QUAN 5,9 7,1          1.463 30,1 14,1 35,9% 1,8         1,7         2,5% 8,6% 2,4% 4,1%

Hyundai Engineering 000720 KS TRUNG LẬP 33.550 45.000          3.112 7,3 7,0 NA 0,5         0,5         6,7% 6,7% 2,4% 2,4%

Keppel Corp KEP SP KHẢ QUAN 6,0 7,5          7.899 17,4 14,9 6,1% 1,0         0,9         5,6% 6,4% 2,0% 2,4%

Trung bình (DN dịch vụ dầu khí, trừ PVS)          3.154        22,4        13,8 21,0%          0,9          0,8 3,9% 5,8% 1,9% 2,6%

Các DN khoan ngoài khơi

PV Drilling PVD VN TRUNG LẬP 10.450 11.700             185 35,2 20,3 33,3% 0,3         0,3         0,9% 1,6% 0,8% 1,0%

Valaris plc VAL US KHÔNG KN 0,70 NA             144 NA NA -54,3% 0,0         0,0         -32,8% -19,5% -16,5% -8,1%

Borr Drilling Ltd BDRILL NO KHÔNG KN 10,60 NA             174 NA NA 40,6% 0,1         0,2         -16,7% -21,8% -6,3% -6,9%

Velesto Energy Bhd VEB MK KÉM KHẢ QUAN 0,15 0,10             287 NA NA NA 0,4         0,4         -1,1% -0,8% -0,7% -0,6%

Sapura Energy Bhd SAPE MK KÉM KHẢ QUAN 0,10 0,03             354 NA NA -18,1% 0,2         0,2         -13,3% -9,1% -4,8% -2,9%

Transocean RIGN SW KHÔNG KN 1,37 NA             889 NA NA NA 0,1         0,1         -6,2% -6,6% -3,2% -2,9%

Trung bình (DN khoan ngoài khơi, trừ PVD)             370  NA  NA -10,6%          0,2          0,2 -14,0% -11,6% -6,3% -4,3%

Các DN vận tải biển

PVTrans PVT VN KHẢ QUAN 10.750 14.400             130 6,7 6,3 6,0% 0,7         0,7         10,2% 11,0% 5,4% 6,0%

Vietnam Petroleum Trans VIP VN KHÔNG KN 5.360 NA                15 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Vietnam Tanker JSC VTO VN KHÔNG KN 7.680 NA                26 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Eusu Holdings Co Ltd 000700 KS KHÔNG KN 6.250 NA             132 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Shipping Corp of India Ltd SCI IN KHÔNG KN 58 NA             349 5,4 6,4 NA NA NA 6,3% 5,1% NA NA

Great Eastern Shipping Co Ltd/TheGESCO IN KHÔNG KN 219 NA             416 5,3 5,0 NA NA NA 8,5% 8,5% NA NA

Trung bình (DN vận tải biển, trừ PVT)             188          5,3          5,7  NA  NA  NA 7,4% 6,8%  NA  NA 

Công ty 

Mã 

Bloomberg

Giá mục 

tiêu (nội 

tệ)

Vốn hóa (tr 

USD)

P/E (x) P/BV (x) ROE (%) ROA (%)
CAGR 

EPS 3 

năm (%)

Các DN phân phối khí

Khuyến nghị

Giá đóng 

cửa (nội tệ)
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LN ròng 2020 được hỗ trợ bởi các dự án xây lắp đang triển khai

Các dự án trọng điểm của PVS như Sao Vàng Đại Nguyệt, Nam Côn Sơn 2,
Gallaf Qatar đều đang đi đến giai đoạn cuối cùng, do đó tỷ suất LN gộp
mảng xây lắp dự kiến sẽ cải thiện và mang lại thu nhập cho giai đoạn cuối
2020 – đầu 2021. Chúng tôi dự báo LN gộp của mảng xây lắp sẽ tăng 30%
sv cùng kỳ lên 230 tỷ đồng và đóng góp 23,4% vào LN gộp toàn công ty
trong 2020.

Các dự án nội địa sẽ là động lực tăng trưởng chính trong ngắn hạn

Tình trạng thiếu khí ở Việt Nam có thể là chất xúc tác thúc đẩy Chính phủ
đẩy nhanh tiến độ phát triển các mỏ khí mới ở Việt Nam như Lô B và Cá Voi
Xanh, hoặc phê duyệt việc xây dựng các kho chứa LNG để nhập khẩu khí
trong giai đoạn 2021-22. Chúng tôi hy vọng các dự án này có thể tạo ra
backlog hàng năm khoảng 800 tr USD cho PVS cho đến năm 2024. Nhờ đó
PVS có thể ghi nhận CAGR doanh thu 7,3% và CAGR LN ròng 10,4% trong
giai đoạn 2019-22.

Duy trì đánh giá Khả quan và giá mục tiêu 16.500 đồng/cp

Giá mục tiêu dựa trên sự kết hợp 2 phương pháp DCF và P/E mục tiêu
2020-22 6,8x với tỷ trọng bằng nhau. Động lực tăng giá là giá dầu hồi
phục/thông tin ký được hợp đồng mới. Rủi ro giảm giá là tiến độ các dự án
xây lắp chậm và nhu cầu dịch vụ dầu khí thấp hơn kỳ vọng.

Mảng xây lắp là cứu cánh trong 2020

Các chỉ số chính 2019A 2020F 2021F 2022F

Doanh thu (tỷ đồng) 16.968 16.105 20.438 20.971

LN ròng (tỷ đồng) 849 901 1.030 1.144

Tăng trưởng LN 

ròng (%)

(18,9) 6,0 14,3 11,1

EPS (VND) 1.777 1.884 2.154 2.393

ROE (%) 7,1 7,6 9,6 11,9

ROAA (%) 2,5 2,9 3,6 4,1

Cổ tức (VND) 830 700 700 700

Giá dầu (USD/thùng) 64,2 45,0 55,0 57,0

Giá trị hợp đồng còn

lại (tỷ đồng)

16.991 41.072 31.871 20.305

KHẢ QUAN
Giá thị trường VND12.400

Giá mục tiêu VND16.500

Vốn hóa (tr USD) 255,4

Giá trị GDBQ 30 ngày (tr USD) 2,4

P/B 2020 (x) 0,5

P/E 2020 (x) 6,6

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 11,8%
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Hoạt động KD năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chi phí hoạt động tăng cùng với nhu cầu vận chuyển dầu thô giảm khiến LN
ròng Q1/20 giảm 54% sv cùng kỳ. Mặc dù chúng tôi kỳ vọng nhu cầu vận
chuyển trên thị trường sẽ phục hồi từ Q2 cho đến cuối năm, chi phí hoạt động
cao hơn, giá cước vận chuyển giảm và BSR bảo dưỡng sẽ ảnh hưởng đến
LN ròng năm 2020. Chúng tôi dự báo LN ròng sẽ giảm 33,5% trong năm 2020
trước khi phục hồi nhẹ (+9,4%) vào năm 2021.

Các dự án đầu tư lớn có thể bị hoãn lại

Chúng tôi cho rằng PVT khó đạt được KH đầu tư gần 7 nghìn tỷ đồng trong
năm 2020 do ảnh hưởng của Covid-19 và giá các tàu cỡ lớn vẫn chưa hạ
nhiệt. Tuy vậy, chúng tôi ước tính PVT có thể đầu tư khoảng 2-3 tàu chở
LPG/than với chi phí đầu tư 1,2 nghìn tỷ đồng trong năm 2020, phù hợp với
chiến lược của công ty trong việc mở rộng đội tàu LPG/dầu sản phẩm.

Duy trì đánh giá Khả quan và giá mục tiêu 14.400 đồng/cp

Giá mục tiêu dựa trên sự kết hợp hai phương pháp định giá với tỷ trọng bằng
nhau là DCF và P/E mục tiêu 7,7x cho giai đoạn 2020-22. Động lực tăng giá
đến từ sản lượng vận chuyển cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn tăng. Rủi ro
giảm giá bao gồm nhu cầu vận chuyển của Bình Sơn thấp hơn dự kiến và các
nhà máy điện than chậm tiến độ.

2020 có thể là đáy chu kỳ

Các chỉ số chính 2019A 2020F 2021F 2022F

Doanh thu (tỷ đồng) 7.758 6.189 7.107 7.803

LN ròng (tỷ đồng) 690 459 502 539

Tăng trưởng LN ròng

(%)

5,8 (33,5) 9,4 7,4

EPS (VND) 2.450 1.629 1.783 1.915

ROE (%) 16,4 10,2 11,0 12,0

ROAA (%) 7,5 5,4 6,0 6,3

Cổ tức (VND) 1.200 400 400 1.000

Tổng số tàu 32 34 36 38

Số tàu chở xăng/dầu

sản phẩm

12 13 14 15

KHẢ QUAN
Giá thị trường VND10.750

Giá mục tiêu VND14.400

Vốn hóa (tr USD) 130,4

Giá trị GDBQ 30 ngày (tr USD) 0,8

P/B 2020 (x) 0,7

P/E 2020 (x) 6,7

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 25,6%
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Hoãn một số kế hoạch khoan trong 2H20 do Covid-19

Do giá dầu giảm và các biện pháp giãn cách XH chưa được gỡ bỏ hoàn toàn,
một số KH Malaysia (Petronas và Repsol) đã quyết định hoãn hợp đồng
khoan của các giàn PVD II và PVD III trong nửa sau 2020 sang 2021. Chúng
tôi cho rằng PVD khó tìm được các hợp đồng thay thế trong 2H20 do thị
trường khoan khu vực còn ảm đạm. Do đó chúng tôi dự báo hiệu suất sử
dụng TB của các giàn tự nâng trong 2020 chỉ đạt 76%, kéo theo EPS 2020
giảm 33,9% so với cùng kỳ.

LN 2021 có thể hồi phục nhờ hiệu suất khoan cải thiện và giàn TAD bắt
đầu hoạt động

Chúng tôi tin rằng PVD có thể duy trì hiệu suất các giàn tự nâng trên 80% 
trong 2021, mặc dù giá thuê giàn giảm do cạnh tranh cao trên thị trường. Triển
vọng thị trường khoan từ năm 2022 sẽ tươi sáng hơn nhờ giá dầu tiếp tục hồi
phục. Trong khi đó, giàn TAD bắt đầu hoạt động trở lại từ tháng 07/21 có thể
đóng góp vào dòng tiền và ghi nhận lỗ thấp hơn so với giai đoạn 2017-19. 
Chúng tôi kỳ vọng giàn TAD sẽ đóng góp LN gộp khoảng 6-7 tr USD (tương
ứng 18%) vào tổng LN gộp kể từ 2022 trở đi. 

Duy trì đánh giá Trung lập và giá mục tiêu 11.700 đồng/cp, dựa trên sự kết
hợp 50:50 của phương pháp DCF và P/BV mục tiêu 2020-22 0,4x. Động lực
tăng giá là giá dầu tăng và ký hợp đồng khoan mới. Rủi ro giảm giá là các hợp
đồng hiện tại bị hoãn/hủy và hoàn nhập dự phòng chậm hơn kỳ vọng.

Tác động từ Covid-19 rõ rệt hơn trong nửa sau
2020

Các chỉ số chính 2019A 2020F 2021F 2022F

Doanh thu (tr USD) 188,5 205,1 202,3 235,9

LN ròng (tr USD) 8,0 5,3 8,9 18,9

Tăng trưởng LN ròng

(%)

(7) (34) 69 112

EPS (USD) 0,019 0,012 0,021 0,045

ROE (%) 1,3 0,9 1,6 3,5

ROAA (%) 1,2 0,8 1,0 2,0

Cổ tức (USD) 0,0 - - -

Giá thuê ngày

(USD/ngày)

57.500 65.000 60.000 65.000

Hiệu suất giàn JU (%) 90 76 80 90

TRUNG LẬP
Giá thị trường VND10.450

Giá mục tiêu VND11.700

Vốn hóa (tr USD) 185,1

Giá trị GDBQ 30 ngày (tr USD) 2,6

P/B 2020 (x) 0,3

P/E 2020 (x) 35,2

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 12,3%
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Lợi nhuận ròng 2020 bị ảnh hưởng phần nào bởi giá dầu giảm

Mảng khí khô của PVGas sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất từ việc giá dầu giảm,
tuy vậy mảng vận chuyển khí ít chịu tác động của giá dầu nhờ sản lượng khí
duy trì ổn định. Chúng tôi dự phóng LN ròng năm 2020 giảm 37,6% sv cùng kỳ
với dự báo giá dầu cơ sở (Singapore FO) giảm 30,1% sv cùng kỳ.

Các dự án đầu tư theo sát tiến độ nhằm đảm bảo nguồn cung khí bổ
sung

Phụ lục hợp đồng bán khí giữa GAS và PVPower quy định dòng khí đầu tiên
từ mỏ SVĐN muộn nhất là cuối tháng 01/21, do vậy chúng tôi cho rằng việc
chậm tiến độ của mỏ SV, nếu có, cũng là không đáng kể. Trong khi đó, GAS
cho biết dự án LNG Thị Vải vẫn đang đúng tiến độ dự án (hoạt động từ năm
2022). Với các dự án đang đầu tư, chúng tôi ước tính doanh thu vận chuyển
khí của GAS có thể tăng 85% trong giai đoạn 2020-2025.

Duy trì đánh giá Trung lập và giá mục tiêu 70.000 đồng/cp

Giá mục tiêu này dựa trên sự kết hợp tỷ trọng bằng nhau phương pháp DCF
và P/E mục tiêu 2020-22 12,3x. Chúng tôi thấy dư địa tăng giá cổ phiếu trong
thời gian tới là không lớn do đà tăng của giá dầu kỳ vọng sẽ chậm lại sau giai
đoạn tăng mạnh trong Q2. Rủi ro tăng giá là giá dầu cao hơn kỳ vọng. Rủi ro
giảm giá là giá dầu thấp và tiến độ dự án SVĐN chậm hơn kỳ vọng.

Tương quan mạnh với biến động giá dầu

Các chỉ số chính 2019A 2020F 2021F 2022F

Doanh thu (tỷ đồng) 75.005 63.466 79.845 82.814

LN ròng (tỷ đồng) 11.902 7.426 10.943 11.376

Tăng trưởng LN ròng

(%)

3,9 (37,6) 47,4 4,0

EPS (VND) 6.219 3.880 5.718 5.944

ROE (%) 25,4 16,1 25,1 26,0

ROAA (%) 17,5 10,8 17,2 17,4

Cổ tức (VND) 4.300 3.500 3.000 3.000

Giá dầu (USD/thùng) 64,4 45,0 55,0 57,0

Tăng trưởng SL khí

(%)

2,4 (8,6) 3,3 (1,3)

TRUNG LẬP
Giá thị trường VND72.200

Giá mục tiêu VND70.000

Vốn hóa (tr USD) 5.955

Giá trị GDBQ 30 ngày (tr USD) 2,2

P/B 2020 (x) 3,2

P/E 2020 (x) 18,6

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 3,4%
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Điện

Nhiệt điện than lên

ngôi

NGUỒN: VND RESEARCH, Tổng cục thống kê

Tăng trưởng nhu cầu điện ước đạt 6,5% 

trong 2020
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Chúng tôi ước tính nhu cầu điện tăng trưởng
6,5% trong năm 2020

Nguồn: VND RESEARCH, Tổng cục thống kê

Rủi ro thiếu điện trong giai đoạn 2020-23 do các dự
án NMĐ mới chậm tiến độ

Nguồn: VND RESEARCH, EVN

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mức tăng trưởng của nhu cầu tiêu thụ điện trong 5T20 chỉ đạt 3,6% svck, thấp hơn mức 10,2% svck trong 5T19. 
Chúng tôi dự báo tăng trưởng tiêu thụ điện trong năm 2020 sẽ ở mức 6,5%, tương ứng với kịch bản tăng trưởng GDP 2020 đạt 4,6%, sau đó hồi phục
về mức trung bình 8-9% trong năm 2021. 

Chúng tôi cho rằng tình trạng thiếu điện sẽ tiếp diễn ít nhất đến năm 2023 do 35/60 dự án (tổng công suất lắp đặt 39.000MW) thuộc Quy hoạch điện 
VII đang chậm tiến độ do giải ngân vốn đầu tư công chậm. 

Tăng trưởng nhu cầu chậm lại do dịch Covid-19
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Sản lượng than nhập khẩu tăng kể từ T3/2020
Chúng tôi kỳ vọng vấn đề thiếu khí sẽ giảm dần
trong năm 2021

Do giá than thế giới sụt giảm (-16,1% sv cùng kỳ), trong 5T20 Việt Nam đã nhập 24,9 triệu tấn than, tăng 50% sv cùng kỳ và bằng gấp đôi kế hoạch
nhập khẩu năm 2020 của Chính phủ là 12 triệu tấn than. Khối lượng than nhập khẩu trong 5T20 đã chiếm khoảng 50% tổng nhu cầu than cả năm (ước
tính 50 triệu tấn), vì vậy chúng tôi tin rằng nguồn cung than sẽ được đảm bảo đầy đủ trong 2020. Trong khi đó, vấn đề thiếu khí chỉ được giảm nhẹ khi 
mỏ Sao Vàng (sản lượng: 1,6 tỷ m3/năm) đi vào hoạt động từ năm 2021. Về nguồn nước cho thủy điện, chúng tôi kỳ vọng mực nước tại các hồ thủy 
điện sẽ hồi phục dần từ mùa mưa (T7-T10) tuy nhiên cần thời gian để quay về mức trung bình trước năm 2019. 

Nguồn cung than đảm bảo, tuy nhiên thiếu hụt nước và khí dự

báo sẽ kéo dài đến 2021

Nguồn: Viện dầu khí ước tính, VND RESEARCHNguồn: VND RESEARCH, Tổng cục thống kê, Bộ Công Thương
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EVN: Tăng huy động nhiệt điện than bù đắp cho
thủy điện

Nguồn: VND RESEARCH, EVN 

Kế hoạch huy động điện từ các nguồn của EVN 

Nguồn: VND RESEARCH, EVN

Chúng tôi kỳ vọng nhiệt điện than tiếp tục được huy động cao trong nửa cuối năm 2020 do: 1) sản lượng từ thủy điện mới chỉ đang trên đà phục hồi , 
và 2) vấn đề thiếu khí tiếp tục diễn ra trong nửa cuối năm 2020 và gây khó khăn cho các NMĐ khí. 

Nhiệt điện than tiếp tục được huy động cao vào nửa cuối năm
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Nguồn: VNDIRECT RESEACH, Bloomberg (số liệu: 26/06/2020)

So sánh các công ty cùng ngành

Chúng tôi lựa chọn PPC do: 1) kỳ vọng huy động điện than cao trong nửa cuối năm 2020, 2) chi phí khấu hao thấp, và 3) LN được hỗ trợ từ mức cổ

tức cao từ công ty con trong năm 2020. 

 Công ty  Mã CK 
 Khuyến 

nghị 
 Giá 

 Giá mục 

tiêu 
 Vốn hóa 

 3-year 

EPS 
 D/E 

Doanh nghiệp nước ngoài Nội tệ Nội tệ tr. USD TTM CY20F CAGR (%) TTM CY20F TTM CY20F TTM CY20F (x)

First Gen Corp FGEN PM KKN 23,0            NA 1.474       7,30          8,60          -1,0% 0,90          0,8            3,90          4,50          13,25       9,70          0,8            

An Hui Wenergy Co Ltd 000543 CH KKN 4,0              NA 1.251       11,20       8,60          16,0% 0,67          0,6            NA NA 6,25          7,40          0,6            

Dian Swastatika Sentosa Tbk PT DSSA IJ KKN 20.175       NA 1.049       20,60       NA NA 0,73          NA 6,90          NA 3,50          NA 0,8            

SJVN Ltd SJVN IN KKN 21,7            NA 1.138       5,70          NA NA 0,76          NA 3,90          NA 14,40       NA 0,2            

Malakoff Corp Bhd MLK MK KQ 0,9              1,05              1.006       15,00       16,20       1,0% 0,74          0,8            4,90          5,10          5,40          5,10          1,9            

JSW  Energy Ltd JSW IN KKN 49,5            NA 984           7,50          9,80          -1,0% 0,70          0,7            4,80          5,30          9,40          6,90          0,7            

Guodian Changyuan Electric Pow 000966 CH KKN
3,8              NA 602           11,00       6,30          4,0% 0,99          1,0            NA NA 9,60          14,10       0,9            

Doanh nghiệp trong nước                -  

TCT Điện lực Dầu khí POW VN KQ 10.200       16.800         1.028       10,0          8,2            10,4% 0,9            0,8            6,2            4,90          9,4            10,2          0,6            

Tổng công ty phát điện 3 - CTCP PGV VN KKN 10.500       NA 466           12,6          NA NA 1,0            NA 7,7            NA 7,9            NA 4,7            

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng HND VN KKN 17.800       NA 377           7,6            6,7            73,6% 1,4            NA 3,4            NA 19,7          18,8          0,9            

CTCP Nhiệt điện Phả Lại PPC VN KQ 24.400       27.400         337           6,8            7,9            24,3% 1,3            1,3            5,5            6,40          19,3          13,2          0,0            

CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 NT2 VN KKN 21.900       NA 269           8,6            8,8            -11,5% 1,5            1,5            3,9            NA 18,1          16,8          0,4            

 P/BV (x)  EV/EBITDA (x)  ROE (%)  P/E (x) 
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Sản lượng 2020 tăng nhờ huy động cao từ EVN

Chúng tôi ước tính sản lượng điện của PPC tăng 4% svck, đạt mức 5.728 triệu

kWh trong năm 2020, đã tính đến kế hoạch bảo dưỡng lớn của 2 NMĐ Phả Lại

1&2 trong Q3/2020. Chúng tôi dự báo doanh thu 2020 đạt 8.276 tỷ đồng, tăng

1,1% svck, trên cơ sở giá bán giảm 2,5% do dự báo giá điện trên thị trường cạnh

tranh giảm sv năm 2019.

Cổ tức cao từ công ty LDLK hỗ trợ cho lợi nhuận của PPC

Chúng tôi kỳ vọng PPC ghi nhận 195 tỷ đồng cổ tức từ công ty LDLK nhờ KQKD

của HND duy trì khả quan với 1) hiệu suất nhà máy đạt mức 83%, và 2) lãi vay

giảm do tốc độ trả nợ nhanh.

Lợi nhuận 2020 ước tính đạt 810 tỷ đồng (-35,8% svck)

Dự báo lợi nhuận ròng 2020 giảm 35,8% svck do 1) giá than tăng 11% svck, 2)

chi phí bảo dưỡng tăng mạnh trong kỳ (+39% svck), và 3) không còn khoản hoàn

nhập dự phòng như năm 2019. Tuy nhiên chúng tôi dự báo mức tăng trưởng lợi

nhuận ròng cho năm 2021 sẽ đạt 9,1% svck nhờ chi phí bảo dưỡng trong 2021 sẽ

giảm về mức trung bình nhiều năm.

Duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu 27.400 đồng

PPC có mức cổ tức cho năm 2020 khá hấp dẫn khi trả VND2.000/cp, tương

đương với mức tỷ suất cổ tức 8,2%. Rủi ro giảm giá: 1) sự cố kỹ thuật trong vận

hành, và 2) giá thị trường điện cạnh tranh thấp hơn sv kỳ vọng.

Sản lượng ổn định trong năm 2020

Chỉ tiêu 2019A 2020F 2021F 2022F

Doanh thu (tỷ đồng) 8.183 8.276 8.084 8.707

LN ròng (tỷ đồng) 1.261 810 884 894

Tăng trưởng LNR

(%)
12,3 -35,8 9,1 1,1

EPS 3.933 2.527 2.756 2.787

ROE (%) 21,7 13,2 13,7 13,2

ROAA (%) 17,7 10,7 11,2 10,6

Cổ tức (VND) 1.982 2.000 1.700 2.000

SL điện (tr kWh) 5.508 5.728 5.348 5.480

Hiệu suất (%) 66,5 69,5 64,9 66,0

KHẢ QUAN
Giá hiện tại VND24.400

Giá mục tiêu VND27.400

Giá trị vốn hóa (tr USD) 337

GTGD bình quân 30 ngày (tr USD) 0,22

P/B 2020 (lần) 1,3

P/E 2020 (lần) 7,9

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài 16,7%
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Lợi nhuận ròng 6T20 đạt 53% dự phóng của chúng tôi

POW ước tính sản lượng 6T20 đạt 10.974 triệu kWh, tương đương 50,8% KH

của công ty và 49,6% dự phóng cả năm của chúng tôi. LNST 6T20 ước đạt

1.500 tỷ đồng, tương ứng 76% KH của công ty và 53,3% dự phóng cả năm

của chúng tôi.

Triển vọng tích cực từ điện than

Sản lượng điện của NMĐ Vũng Áng 1 (VA1) đạt 3,3 tỷ kWh trong 5T20, tăng

49% svck nhờ nguồn cung than được đảm bảo. Tính đến tháng 5/2020, VA1

đang trữ 300.000 tấn than, tương đương với đầu vào cho 25 ngày hoạt động.

Chúng tôi kỳ vọng VA1 sẽ đủ than và đạt kế hoạch năm với sản lượng 6,2 tỷ

kWh (+8% svck) nhờ hiệu suất hoạt động của nhà máy tăng từ 55% (2019)

lên 59% (2020). VA1 sẽ bù đắp sản lượng thiếu hụt từ NT1 & hai NM thủy

điện Hủa Na và Đakdrinh.

Giảm thiểu rủi ro tỷ giá trong nửa cuối năm 2020

Nhờ vào: 1) tốc độ trả nợ ngoại tệ nhanh hơn sv dự kiến, và 2) tỷ giá được dự

báo sẽ giữ ở mức ổn định trong nửa cuối năm 2020.

Duy trì đánh giá Khả quan và giá mục tiêu 16.800 đồng/cp

Giá mục tiêu của chúng tôi được tính dựa trên hai phương pháp có tỷ trọng

bằng nhau là DCF và EV/EBITDA mục tiêu 5,5 lần. Rủi ro giảm giá: 1) nguồn

cung khí và than không ổn định, 2) sự cố kỹ thuật trong hoạt động, và 3) trích

lập dự phòng cao từ khoản phải thu của công ty mua/bán điện (EPTC/EVN).

NMĐ Vũng Áng 1 là động lực tăng trưởng

Chỉ tiêu 2019A 2020F 2021F 2022F

Doanh thu (tỷ đồng) 35.421 39.260 41.050 40.460

LN ròng (tỷ đồng) 2.491 2.916 3.185 3.356

Tăng trưởng LNR

(%)
25,1 17,1 9,2 5,4

EPS 1.064 1.245 1.360 1.433

ROE (%) 9,7 10,2 10,1 9,6

ROAA (%) 6,9 8,0 7,6 7,1

Cổ tức tiền mặt 0 0 0 0

SL điện (tr kWh) 22.541 22.128 22.347 21.615

Hiệu suất (%) 61,1 60,1 60,7 58,7

KHẢ QUAN
Giá hiện tại VND10.200

Giá mục tiêu VND16.800

Giá trị vốn hóa (tr USD) 1.028

GTGD bình quân 30 ngày (tr USD) 2,3

P/B 2020 (lần) 0,8

P/E 2020 (lần) 8,2

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài 11,7%





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.

KHUYẾN CÁO 



HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 
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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 
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