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CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG:  

Liệu biến động mạnh hơn có phải là dấu hiệu cho cơn bão sắp đến?  

 

 
 

 
 

 

 
 

Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán toàn cầu đã mở ra một 

giai đoạn mới đầy biến động  

Thị trường chứng khoán toàn cầu trong thời điểm trước Tết Nguyên 
Đán đã chứng kiến sự bất ổn do lo ngại về rủi ro lạm phát gia tăng của 
nền kinh tế Mỹ, đồng thời cũng mở ra một giai đoạn biến động mạnh 
trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đợt giảm sâu ngay đầu tháng 
2 năm 2018 của chỉ số VNINDEX phần nào cho thấy tính chất “rung 
lắc” của thị trường khi mà chỉ số đã nhanh chóng lấy lại những gì đã 
mất và ghi nhận mức tăng trưởng 15,6% kể từ đầu năm. Theo quan 
điểm của chúng tôi, giai đoạn biến động mạnh vẫn sẽ còn tiếp diễn.  

Hình 1: Độ lệch chuẩn của biến động giá theo ngày của VNINDEX từ 1/2017 đến 
3/2018  

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Định giá thị trường đang tăng trưởng vượt xa so với mức tăng 

lợi nhuận doanh nghiệp   

Định giá thị trường tiếp tục ghi nhận những đỉnh cao mới. VNINDEX 
đang được giao dịch ở mức P/E cao hơn 9,6% so với bình quân khu 
vực và 38,2% so với bình quân các thị trường cận biên (MSCI Frontier 
Markets Index). Đáng chú ý hơn, VNINDEX hiện tại còn giao dịch với 
mức định giá cao hơn khá nhiều so với nhóm các doanh nghiệp mới 
nổi (MSCI Emerging Markets Index).  

Hình 2: P/E của VNINDEX so với khu vực và MSCI Frontier, Emerging Indexes 

 
   Nguồn: VNDIRECT 
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Dòng tiền tiếp tục tập trung sự chú ý vào cổ phiếu vốn hóa lớn  

Thị trường tiếp tục phân hóa mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu khi 
dòng tiền đổ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã đẩy định giá của nhóm 
này cao vượt trội so với nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.  

Hình 3: P/E trượt 12 tháng của VNINDEX và các phân nhóm 
(T1/2017-T3/2018) 

 Hình 4: Giá trị giao dịch theo ngày của VNINDEX theo nhóm 
cổ phiếu (T1/2017-T3/2018) 

 

 

 
   Nguồn: FiinPro     Nguồn: FiinPro 

 

Tâm lý tích cực có thể tiếp diễn trong trung hạn, nhưng sự biến 

động mạnh hơn có thể là chỉ báo cho rủi ro đang lớn dần lên của 

thị trường 

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã ghi nhận một giai đoạn “giá tăng” 
rất dài và những đợt điều chỉnh “cần thiết” dường như đã bị trì hoãn 
suốt mấy năm nay, và TTCK Việt Nam cũng sẽ không thể là ngoại lệ. 
Rủi ro cho một đợt điều chỉnh toàn cầu đang gia tăng bao gồm việc 
gia tăng đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp ở Mỹ cùng với rủi ro 
tiềm tàng từ chủ nghĩa bảo hộ thương mại, vốn được thúc đẩy bởi 
chính sách thuế mới của Tổng thống Trump nhắm vào thép và nhôm 
nhập khẩu vào Mỹ. Nỗi lo về một cuộc chiến tranh thương mại có thể 
ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư toàn cầu. Sự hội nhập sâu 
rộng với nền kinh tế toàn cầu những năm vừa qua (tổng kim ngạch 
thương mại đạt 189% GDP và kim ngạch xuất khẩu chiếm 95% GDP) 
sẽ khiến Việt Nam không thể nào miễn nhiễm trước những rủi ro 
thương mại thế giới. Nếu chiến tranh thương mại được khởi động, 
dòng vốn FDI vào Việt Nam có thể chậm lại, đặc biệt trong những 
ngành hàng xuất khẩu thế mạnh vào các thị trường phương Tây đang 
ngày càng được bảo hộ.  

Khi rủi ro tăng dần, chúng tôi lặp lại khuyến nghị các nhà đầu tư 

nên gia tăng sàng lọc cổ phiếu   

Chúng tôi cho rằng tập trung vào nhóm các cổ phiếu Ngân hàng, 
Năng lượng, Bất động sản, Bán lẻ và Nông nghiệp sẽ là lựa chọn 
an toàn và đem lại triển vọng sinh lời cao trong bối cảnh hiện tại. 
Nhà đầu tư nên giữ cho danh mục của mình đơn giản với những cổ 
phiếu có câu chuyện thực sự rõ ràng.  

Ngân hàng sẽ tiếp tục hưởng lợi từ tăng trưởng tín dụng trong 
năm nay. LPB là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong ngành với 
định giá rẻ nhưng VPB và HDB cũng là lựa chọn cho câu chuyện bùng 
nổ tài chính tiêu dùng năm nay.   

Trong ngành Điện, chúng tôi ưa thích những cổ phiếu hạ tầng 
điện hay các cổ phiếu sản xuất điện còn khả năng tăng công suất 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

 -

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

 30,0

VNINDEX P/E VN30 P/E (Large caps)

VNMID P/E VNSMALL P/E

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 900

 1.000

VN30 VNMID VNSML Khác (gồm cả cổ phiếu niêm yết mới) 

file:///D:/TUAN/EFA/New/www.vndirect.com.vn


 

 
 

 

 

Báo cáo Chuyên đề 

www.vndirect.com.vn  3 

trong tương lai; PC1 và cổ phiếu mới giao dịch trên UPCOM POW 
(PVPOWER) đều có thể xem xét như những cổ phiếu phòng thủ khi 
những biến động, nếu có, của thị trường chứng khoán toàn cầu khó 
có thể ngay lập tức tác động xấu đến triển vọng ngành điện Việt Nam. 
Định giá của PC1 dường như không hấp dẫn tính theo P/E quá khứ 
do kết quả kinh doanh năm 2017 không được như kỳ vọng, điều này 
chủ yếu do việc chậm ghi nhận doanh thu và hợp đồng xuất khẩu sang 
Indonesia bị trì hoãn mà không phải là dấu hiệu tiêu cực cho hoạt động 
kinh doanh chính. Phản ứng kém tích cực của các nhà đầu tư với 
KQKD 2017 đã tạo nên điểm mua hấp dẫn nếu nhìn vào dự báo kết 
quả kinh doanh 2018 (P/E fw ở mức 8,4x). Định giá của POW có vẻ 
đã hợp lý cho một doanh nghiệp phát điện quy mô lớn tại Việt Nam 
(P/E 15,0x), đặc biệt là với kế hoạch mở rộng công suất 30-40% trong 
2-3 năm tới.  

Mặc dù xu hướng tăng giá của dầu thô đang có dấu hiệu hạ nhiệt, 
chúng tôi vẫn cho rằng PVS và PVT là những lựa chọn hợp lý 
nhất cho ngành Dầu khí. Định giá của PVS còn tương đối rẻ với P/B 
0,96x và doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ việc gia hạn các hợp 
đồng dài hạn và những hợp đồng thăm dò ngoài khơi mới. Trừ khi giá 
dầu có một cú sụt giảm mạnh, những dự án này sẽ vẫn được tiếp tục 
do vấn đề an ninh năng lượng. Triển vọng của PVT (P/E trượt 13,3x) 
sẽ khả quan hơn nhờ hưởng lợi từ giá dầu thô tăng cũng như sự gia 
tăng công suất của các nhà máy lọc dầu và nhiệt điện than trong năm 
nay.  

Bất động sản sẽ tiếp tục duy trì đà tăng ổn định nhưng nhà đầu 
tư hãy tập trung vào những nhà phát triển BĐS trung cấp, với khả 
năng ít bị tổn thương hơn trong chu kỳ đi xuống tiếp theo của thị 
trường. KDH là một cổ phiếu có tiềm năng nhưng định giá không còn 
quá rẻ (P/E 20,0x), với khả năng mở rộng quỹ đất nhờ việc sát nhập 
với BCI, qua đó giúp KDH có thể tiếp tục tận dụng được nhu cầu gia 
tăng trong phân khúc BĐS thấp tầng.  

Chúng tôi đánh giá cao triển vọng ngành Bán lẻ trong bối cảnh 
tiêu dùng nội địa tiếp tục tăng trưởng tốt và ít chịu ảnh hưởng 
trong ngắn hạn từ biến động thương mại toàn cầu. Mặc dù sớm 
hay muộn tiêu dùng trong nước cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu xuất khẩu 
gặp khó khăn, nhưng sẽ có độ trễ nhất định. Trong ngành Bán lẻ, 
chúng tôi ưa thích PNJ với triển vọng tăng trưởng ổn định và “dễ dự 
báo” nhờ công thức mở rộng mạng lưới và cải thiện doanh thu từng 
cửa hàng. MWG vẫn là cổ phiếu bán lẻ hàng đầu, tuy nhiên ban lãnh 
đạo vẫn chưa cho nhà đầu tư thấy được bức tranh thật sự rõ ràng cho 
giai đoạn tăng trưởng tiếp theo nhằm bù đắp sự bão hòa của mảng 
kinh doanh điện thoại. Chuỗi Bách Hóa Xanh nhằm hướng đến thị 
trường bán lẻ tạp hóa tiềm năng với quy mô lớn nhưng sẽ mất nhiều 
thời gian và rủi ro để đi đến được công thức thành công; trong khi đó 
mảng bán lẻ Dược phẩm vẫn chỉ dừng ở mức thăm dò và thử nghiệm. 
Để giải thích cho sự sụt giảm của MWG trong giai đoạn vừa qua, đang 
có quá nhiều triển vọng không rõ ràng trong bối cảnh thị trường chứng 
khoán tiềm ần nhiều rủi ro.  

Nhu cầu lương thực thế giới sẽ không bị ảnh hưởng bởi những 
diễn biến tiêu cực trên thị trường chứng khoán, do vậy đây là 
thời điểm thích hợp để xem xét các cổ phiếu ngành Nông nghiệp 
với các câu chuyện riêng về tạo lập chuỗi giá trị trong ngành. Các 
lựa chọn cổ phiếu trong ngành này tương đối hạn chế, tuy nhiên có 
thể kể đến LTG với định giá còn khá rẻ (P/E 12 tháng 6,4x) và PAN, 
mặc dù P/E đã ở mức cao 19,3x, nhưng đang sở hữu các công ty dẫn 
đầu trong các những lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm và còn nhiều 
dư địa tăng trưởng như thủy sản, bánh kẹo và giống cây trồng. 
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Chúng tôi ưa thích HPG, cổ phiếu thuộc ngành Vật liệu xây dựng, 
có được cả vị thế dẫn đầu thị trường và ban lãnh đạo tận tâm. 
Tuy nhiên, xu hướng đi xuống của các cổ phiếu thép trên thế giới do 
ảnh hưởng của thuế xuất nhập khẩu vào Mỹ gần như chắc chắn sẽ có 
những tác động nhất định đến cổ phiếu dù cho cơ bản của doanh 
nghiệp vẫn duy trì tốt. Đối với HPG, tỷ lệ xuất khẩu vào Mỹ trên tổng 
sản lượng ở mức thấp hơn 2%, ít hơn so với tỷ lệ xuất khẩu 5% của 
HSG. Ngoài ra, dự án khu liên hợp Dung Quất đang được thực hiện 
có thể củng cố lại định giá của HPG trong năm tới. 

JVC là một ngoại lệ với những cổ phiếu nói trên, nhưng là một cổ 
phiếu đáng chú ý với câu chuyện hồi phục đang dần rõ ràng trong 
một ngành mang tính phòng thủ. Cuộc gặp gần đây của chúng tôi 
với JVC đem lại góc nhìn tương đối lạc quan với triển vọng doanh 
nghiệp. Cũng như lương thực, nhu cầu đối với dịch vụ y tế sẽ không 
giảm đi, kể cả trong trường hợp nền kinh tế đi xuống, do đó nhu cầu 
đối với những sản phẩm của JVC dường như sẽ không quá bị ảnh 
hưởng bởi những rủi ro đề cập trong báo cáo này. Sự dịch chuyển 
trong mô hình kinh doanh từ việc bán các thiết bị y tế sang hình thức 
cung cấp dịch vụ theo dạng liên kết với bệnh viện với doanh thu ổn 
định hơn sẽ giúp gia tăng chất lượng lợi nhuận và ban lãnh đạo mới 
cho thấy khả năng cam kết và đưa ra nhiều định hướng chiến lược 
mới. Bất cứ sự kì vọng nào vào việc hồi phục từ mức đáy của một 
doanh nghiệp đều có thể có những sai lầm, nhưng đây là một lựa chọn 
mang tính đầu tư giá trị với khả năng tạo ra mức sinh lời lớn cùng với 
hoạt động kinh doanh ít chịu ảnh hưởng từ những bất ổn thương mại 
toàn cầu. Với P/E 12 tháng ở mức 58,3 lần, JVC không đem lại mức 
định giá hấp dẫn trong bối cảnh chưa phản ánh được khả năng đảo 
chiều trong tăng trưởng lợi nhuận, nhưng chúng tôi nhấn mạnh, đây 
là một lựa chọn đầu tư dành cho những người chấp nhận được rủi ro.  
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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. 
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