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CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ GIẢM THIỂU RỦI RO BIẾN ĐỘNG GIÁ CẢ HÀNG HÓA 

 

 
 
 

 

 
 

Nỗi lo về căng thẳng thương mại toàn cầu cùng với bong bóng 

giá tài sản và đòn bẩy doanh nghiệp ở mức rất cao đang làm tăng 

lo ngại về khủng hoảng toàn cầu. Đợt điều chỉnh kèm với biến động 

mạnh gần đây của thị trường chứng khoán thế giới cho thấy tâm lý 

hưng phấn của nhà đầu tư đối với các tài sản rủi ro đã giảm đi nhiều. 

Hình 1: Chỉ số đo lường mức độ biến động S&P volatility Index  

 
   Nguồn Bloomberg 

Tâm lý lo ngại rủi ro làm cho xu hướng dịch chuyển dòng tiền 

đến các tài sản trú ẩn tăng lên. Các tài sản trú ẩn truyền thống như 

vàng đã tăng giá liên tục trong những tháng gần đây, Yên Nhật Bản 

cũng tiếp tục tăng giá so với đồng USD. 

Hình 2: Diễn biến giá vàng 1 năm  Hình 3: Diễn biến tỷ giá US$/JPY 3 tháng 

 

 

 
   Nguồn Bloomberg     Nguồn Bloomberg 

 

Lo ngại rủi ro gia tăng có thể thúc đẩy sự biến động của giá cả 

hàng hóa. Trong khi thị trường chứng khoán đã trải qua giai đoạn biến 

động mạnh, chúng tôi vẫn chưa thấy điều này thực sự diễn ra ở các 

hàng hóa cơ bản chủ chốt. Tuy nhiên, với mức tồn kho thấp và tiếp 

tục giảm và gia tăng căng thẳng địa chính trị (Thương mại Mỹ-Trung, 

cắt giảm thuế, Fed tăng lãi suất, căng thẳng bùng phát định kỳ với Bắc 
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Triều Tiên, Iran và Nga), có thể dự báo rằng sự biến động giá cả hàng 

hoá sẽ tăng vọt vào năm 2018. 

Hình 4: Diễn biến giá một số hàng hóa cơ bản  

 
   Nguồn Bloomberg, VNDIRECT 

 

Hình 5: Biến động giá dầu thô WTI 

 
   Nguồn Bloomberg 

 

Một số nhóm ngành được hưởng lợi nhiều từ tốc độ tăng trưởng 

của Việt Nam cũng kèm theo rủi ro cao về giá cả hàng hóa. Trong 

bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang ở trong giai đoạn tăng trưởng tích 

cực, những ngành được hưởng lợi trực tiếp từ các yếu tố tăng lượng 

khách du lịch, tăng cường hội nhập thương mại, phát triển cơ sở hạ 

tầng, gia tăng tiêu thụ năng lượng, tăng khai thác nguồn dự trữ dầu 

khí… cũng đồng thời chịu rủi ro cao từ biến động giá cả hàng hóa toàn 

cầu.  

Theo chúng tôi, các DN sở hữu và khai thác hạ tầng và các nhà 

cung cấp dịch vụ phụ trợ, các DN cung cấp thiết bị trung nguồn 

gần như ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ biến động của giá cả hàng 

hóa. Do sự biến động giá cả hàng hóa tăng cao được nói đến ở trên, 

chúng tôi đã đưa ra chiến lược tóm tắt dưới đây về các nhóm ngành 

mục tiêu và cổ phiếu tiềm năng có thể là lựa chọn hợp lý để vừa có 
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thể tiếp tục tham gia câu chuyện tăng trưởng kinh tế Việt Nam và hạn 

chế được rủi ro biến động giá cả hàng hóa toàn cầu.  

 

Hình 6: Chiến lược đầu tư giảm thiểu rủi ro giá cả hàng hóa  

Chủ đề 
Rủi ro hàng hóa có 
liên quan 

Chiến lược “phòng thủ” 
được khuyến nghị 

Các ngành có 
rủi ro cao về 
giá cả hàng 
hóa 

Các ngành ít bị 
ảnh hưởng bởi 
rủi ro giá cả hàng 
hóa 

Cổ phiếu đáng chú 
ý 

Du lịch trong 
nước và quốc 
tế tăng 

Giá cả nhiên liệu  
(hàng không, dầu 
diesel) 

Tập trung vào các chủ sở hữu 
hạ tầng và các nhà vận hành 
thay vì DN vận chuyển hành 
khách đơn thuần để giảm rủi ro 
trực tiếp tới giá nhiên liệu 

Hãng hàng 
không 

Hoạt động sân 
bay, Dịch vụ hàng 
không 

ACV (NẮM GIỮ) 

Hoạt động 
thương mại gia 
tăng  

Giá cả nhiên liệu  
(hàng không, dầu 
diesel), mức phí vận 
chuyển container quốc 
tế 

Chú ý các doanh nghiệp cung 
cấp hạ tầng và dịch vụ thay vì 
các doanh nghiệp vận tải 

Các doanh 
nghiệp vận tải 
container 

Hoạt động cảng, 
Logistics, Khai 
thác khu công 
nghiệp, Dịch vụ 
hàng không 

VSC (MUA) 
KBC (KHÔNG 
ĐÁNH GIÁ - KĐG) 
LHG (KĐG) 
SCS (KĐG) 

Tăng xuất khẩu  
rau quả, đặc 
biệt sang 
Trung Quốc 

Giá rau quả trên thị 
trường quốc tế 

Tập trung vào các nhà cung cấp 
dịch vụ phụ trợ thay vì các 
doanh nghiệp xuất khẩu hoặc 
nuôi trồng 

Trồng trọt Dịch vụ chiếu xạ 
thực phẩm 

APC (KĐG) 

Xuất khẩu thủy 
sản tăng mạnh 

Giá bán trên thị trường 
quốc tế 

Tập trung vào các nhà cung cấp 
thiết bị thay vì các doanh 
nghiệp nuôi trồng, chế biến, 
xuất khẩu và gây giống.  

Nuôi trồng thủy 
sản, sản xuất 
thủy sản đông 
lạnh 

Sản xuất dụng cụ, 
ngư cụ 

SBV* (MUA) 

Chu kỳ mới 
ngành dầu khí 
trong nước 

Giá dầu thô Quan tâm đến các công ty cung 
cấp dịch vụ dầu khí với nguồn 
thu ít liên quan đến giá dầu thô 
cũng như các doanh nghiệp hạ 
tầng và thiết bị dầu khí 

Thăm dò và khai 
thác dầu, dịch 
vụ khoan  

Dịch vụ dầu khí, 
Cung cấp thiết bị 
dầu khí 

PVS** (KĐG) 
PVB (KĐG) 
 

Tăng công suất 
nhiệt điện 

Giá khí và than đá đầu 
vào 

Chú ý các công ty xây lắp và 
cung cấp thiết bị *** và hậu cần 
và cũng như các DN vận tải 
hàng rời thay vì các nhà máy 
phát điện 

Nhà máy nhiệt 
điện 

Cơ sở hạ tầng và 
kỹ thuật điện, thiết 
bị điện, DN vận 
chuyển than đá 

PC1 (MUA) 
PVT (KĐG) 
GEX (KĐG) 

Nâng công 
suất lọc dầu 
thô 

Giá đầu vào dầu thô 
và giá bán sản phẩm 
tinh chế 

Chú ý các DN xây lắp dầu khí, 
cung cấp thiết bị và dịch vụ vận 
tải dầu khí 

Lọc dầu Vận chuyển tàu 
chở dầu, xây lắp 
và dịch vụ dầu khí 

PVT (KĐG) 

Nhu cầu phát 
triển cơ sở hạ 
tầng 

Giá thép và xi măng Các doanh nghiệp xây dựng hạ 
tầng, các doanh nghiệp phát 
triển BĐS Khu công nghiệp. Đối 
với các DN vật liệu xây dựng, 
lưu ý đến những DN có khả 
năng quyết định giá bán, được 
bảo hộ nhập khẩu hay ít liên 
quan đến xuất khẩu 

Sản xuất thép 
mạ kẽm, xi 
măng / clinker 

Sản xuất thép dài, 
Khai thác khu 
công nghiệp, phát 
triển cơ sở hạ 
tầng và dịch vụ, 
các doanh nghiệp 
xây lắp 

CII (KĐG) 
KBC (KĐG) 
LHG (KĐG) 
FCN (KĐG) 
HPG**** (KĐG) 

Ghi chú           

* SBV chịu ảnh hưởng từ biến động giá polypropylene and polyethylene tuy nhiên doanh nghiệp có khả năng chuyển rủi ro giá sang khách 
hàng.  
 
** Chúng tôi xem xét PVS là một khoản đầu tư dài hạn hấp dẫn bất chấp những thông tin đồn đoán về một số dự án lớn bị hoãn của PVN.  
 
***Chịu ảnh hưởng từ giá một số kim loại.  
 
****HPG là một ngoại lệ trong nhóm ngành VLXD do sở hữu hoạt động khai thác quặng sắt, vị thế nhà sản xuất thép nội địa lớn nhất, chính 
sách bảo hộ và tỷ trọng xuất khẩu thấp.  
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Hình 7: Tóm tắt thông tin về một số cổ phiếu tham gia câu chuyện tăng trưởng có ít rủi ro đối với giá cả hàng hóa 

 
(*) Mới niêm yết trên HOSE: 

KHÔNG ĐÁNH GIÁ: VNDIRECT hiện tại chưa có khuyến nghị và định giá với cổ phiếu.  

   Nguồn VNDIRECT, FiinPro 

 

 

 

CP Tên DN Sàn

Khuyến nghị của 

VNDIRECT Vốn hóa (tỷ đồng) P/E (x) P/B (x) Beta

ACV Tổng CT Cảng Hàng không Việt Nam UPCOM NẮM GIỮ 208.371                    50,8         7,6           0,7      

HPG Tập đoàn Hòa Phát HOSE KHÔNG ĐÁNH GIÁ 89.192                      10,1         2,8           0,7      

SCS DV Hàng hóa Sài Gòn UPCOM KHÔNG ĐÁNH GIÁ 10.852                      30,3         11,9         0,4      

GEX (*) CTCP Thiết bị điện Việt Nam HOSE KHÔNG ĐÁNH GIÁ 10.539                      13,4         2,4           -      

PVS CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam  HNX KHÔNG ĐÁNH GIÁ 9.291                        11,6         0,9           2,3      

CII CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM HOSE KHÔNG ĐÁNH GIÁ 8.286                        5,4           1,9           0,9      

KBC CTCP Đầu tư PT Đô thị Kinh Bắc HOSE KHÔNG ĐÁNH GIÁ 7.046                        12,1         0,9           1,0      

PVT Vận tải Dầu khí PVTrans HOSE KHÔNG ĐÁNH GIÁ 6.079                        13,5         1,6           0,7      

PC1 Xây lắp điện I HOSE ADD 3.694                        13,7         1,4           0,2      

VSC VICONSHIP HOSE ADD 1.954                        8,2           1,3           0,6      

FCN FECON CORP HOSE KHÔNG ĐÁNH GIÁ 1.808                        7,2           1,0           0,6      

LHG KCN Long Hậu HOSE KHÔNG ĐÁNH GIÁ 1.275                        4,5           1,2           0,9      

SBV Siam Brothers Việt Nam HOSE ADD 890                          7,9           1,9           0,3      

APC Chiếu xạ An Phú HOSE KHÔNG ĐÁNH GIÁ 439                          6,6           1,6           0,2      

PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam HNX KHÔNG ĐÁNH GIÁ 324                          5,8           0,8           1,7      
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần trăm giữa 
giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có 
thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị 

MUA Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

NẮM GIỮ Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường 

BÁN Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10% 
 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 
báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn 
giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của 
công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách 
nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và 
các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. 
VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 
Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa 
đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 

 

  
Anirban Lahiri – Giám đốc Khối Phân tích 

Email: anirban.lahiri@vndirect.com.vn 
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Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 2439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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