
 

 
 

 
 

Báo cáo Chuyên đề 

www.vndirect.com.vn  1 

 

 
 

ĐÀ TĂNG CỦA TỶ GIÁ USD/VND SẼ CÓ TÁC ĐỘNG TRÁI CHIỀU ĐẾN BỨC 
TRANH CHUNG VỀ LỢI NHUẬN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT 
  

 
 
 

 

 
 

Đồng USD trên đà tăng mạnh trong một vài tháng gần đây   

FED đã chính thức nâng lãi suất điều hành lần thứ 2 trong năm nay 

sau cuộc họp diễn ra vào trung tuần tháng 6 vừa qua. FED cũng 

tuyên bố có thể nâng lãi suất thêm 2 lần trong nửa cuối năm và đây 

là tín hiệu cho thấy FED sẵn sàng đẩy nhanh quá trình thắt chặt 

chính sách tiền tệ. Sau quyết định này của FED, đồng USD đã tăng 

giá mạnh trong một vài tháng qua và hiện chỉ số Dollar Index (đo sức 

mạnh đồng USD) đã chạm mức 95,1 điểm vào ngày 20/6/2018 (mức 

cao nhất kể từ tháng 7/2017), trước khi giảm nhẹ về mức hiện tại là 

94,4 điểm. 

Đồng USD mạnh lên gây sức ép lên tỷ giá hối đoái tại các thị 

trường thuộc nhóm “thị trường mới nổi và cận biên”  

Đà tăng của đồng USD cùng với việc FED đẩy nhanh quá trình thắt 

chặt chính sách tiền tệ đã khiến dòng vốn đầu tư quốc tế có xu 

hướng rút khỏi các thị trường cận biên và mới nổi để quay trở lại thị 

trường Mỹ và gây ra áp lực lên tỷ giá hối đoái tại các quốc gia bị rút 

vốn ròng mạnh. 

Tỷ giá hối đoái giữa Việt Nam đồng và đồng USD cũng đã tăng 

nhanh kể từ cuối tháng 5 tới nay, với tỷ giá hối đoái trung tâm đang ở 

mức 22.643 đồng/USD, tăng khoảng 1% so với thời điểm đầu năm 

2018. Tỷ giá trên thị trường tự do thậm chí còn tăng mạnh hơn đáng 

kể với mức tăng là 2,3% từ đầu năm và hiện đang giao dịch ở mức 

trên 23.200 đồng/USD. Đây là đợt tăng mạnh nhất của tỷ giá giữa 

Việt Nam đồng và đồng USD kể từ đầu năm và hiện vẫn chưa có 

dấu hiệu hạ nhiệt.  

Hình 2: Dòng tiền ngoại có xu hướng rút khỏi thị trường mới nổi trong những 
tháng vừa qua (triệu USD)  

 
Nguồn: VNDIRECT 

Thị trường Ngày

Từ đầu 

tháng 7đến 

nay

Từ đầu 

quý đến 

nay

Từ đầu 

năm đến 

nay

Châu Á (mới nổi)

India 13-Jul -178 -178 -799.9

Indonesia 16-Jul -40 -40 -3,610

S. Korea 17-Jul 34 34 -3,672

Malaysia 16-Jul -323 -323 -2,031

Philippines 16-Jul -65.5 -65.5 -1,284

Taiwan 16-Jul -917 -917 -9,836

Thailand 16-Jul -510 -510 -6,151

Châu Á (cận biên) 

Sri Lanka 16-Jul -8 -8 68

Vietnam 16-Jul -66 -66 1,498

Châu Mỹ (Mới nổi)

Brazil 12-Jul 576 576 -1,952

Khác 

Qatar 15-Jul 50.2 50 1,331

South Africa 16-Jul -258 -258 1,236

Turkey 06-Jul -81 -81 -840

Thống kê dòng tiền ngoại tại các thị trường mới nổi và cận biên

Hình 1: Chỉ số sức mạnh đồng USD (tháng 7 
năm 2017 – tháng 7 năm 2018) 

 
Nguồn: Bloomberg 

Title:

Source:
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Chúng tôi cho rằng đà tăng của tỷ giá USD/VND nhìn chung sẽ 

không có tác động lớn đến bức tranh chung về lợi nhuận của 

các doanh nghiệp niêm yết 

Chúng tôi cho rằng đà tăng của tỷ giá USD/VND sẽ có tác động tiêu 

cực đến những doanh nghiệp đang có nhiều nợ vay bằng đồng USD 

cũng như những doanh nghiệp nhập khẩu ròng tuy nhiên sẽ có lợi 

cho những doanh nghiệp xuất khẩu ròng và không có hoặc có ít nợ 

vay bằng đồng USD, do đó tính gộp lại thì ảnh hưởng của biến động 

tỷ giá sẽ không làm thay đổi nhiều về bức tranh chung về lợi nhuận 

của các doanh nghiệp niêm yết.  

1. Những doanh nghiệp xuất khẩu ròng đồng thời không có 

hoặc có ít nợ vay bằng đồng USD sẽ được hưởng lợi từ đà 

tăng của tỷ giá USD/VND, ví dụ như những doanh nghiệp 

trong ngành thủy sản, dệt may và cao su.  

Hình 4: Tác động của tỷ giá tăng đến các doanh nghiệp xuất khẩu ròng 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 Thủy sản: (VHC, IDI, FMC, MPC) Những doanh nghiệp này có 

doanh thu về xuất khẩu lớn do đó sẽ được hưởng lợi từ đà tăng 

của tỷ giá USD/VND bất chấp một số doanh nghiệp cũng có nợ 

vay ngoại tệ tương đối lớn như MPC, IDI và FMC.  

Mã Ngành Doanh thu xuất khẩu (triệu USD)
Tương quan giữa giá trị nhập khẩu với 

phần xuất khẩu

Nợ vay USD 

(triệu USD)

Tác 

động

MPC Thủy sản 698 Chiếm tỷ trọng thấp 143 Tích cực

IDI Thủy sản 102 Chiếm tỷ trọng thấp 30 Tích cực

TCM Dệt may
Tổng doanh thu 2017 là 141 triệu USD, 

phần lớn từ xuất khẩu
Chiếm tỷ trọng thấp 29 Tích cực

FMC Thủy sản 142 Chiếm tỷ trọng thấp 26 Tích cực

GIL Dệt may 88 Chiếm tỷ trọng thấp 21 Tích cực

PAN Thực phẩm 75 Chiếm tỷ trọng thấp 11 Tích cực

PHR Cao su tự nhiên 22 Chiếm tỷ trọng thấp 9 Tích cực

TRC Cao su tự nhiên
Tổng doanh thu 2017 là 18 triệu USD 

(30-40% từ xuất khẩu)
Chiếm tỷ trọng thấp 8 Trung tính

NAF Nông nghiệp 16 Chiếm tỷ trọng thấp 4 Tích cực

GDT Đồ gỗ nội thất 14 Chiếm tỷ trọng thấp 2 Tích cực

VGG Dệt may
Tổng doanh thu 2017 là 368 triệu USD, 

phần lớn từ xuất khẩu
Chiếm tỷ trọng thấp 1 Tích cực

SGC Thực phẩm 
Tổng doanh thu 2017 là 13 triệu USD, 

phần lớn từ xuất khẩu
Chiếm tỷ trọng thấp 1 Tích cực

GTN Thực phẩm 
Tổng doanh thu từ trà năm 2017 là 22 triệu USD, 

phần lớn từ xuất khẩu
Chiếm tỷ trọng thấp 0 Tích cực

AAA Nhựa
Tổng doanh thu năm 2017 là 179 triệu USD, 

phần lớn từ xuất khẩu

Nguyên liệu chủ yếu từ nhập khẩu, 

tuy nhiên phần nhập khẩu vẫn ít hơn giá trị 

xuất khẩu

Hạn mức vay 

17 triệu USD
Tích cực

VHC Thủy sản 270

Mua phần lớn thức ăn thủy sản từ nhà 

cung cấp Philippines, tuy nhiên phần nhập 

khẩu vẫn ít hơn giá trị xuất khẩu

0 Tích cực

GMC Dệt may
Tổng doanh thu 2017 là 71 triệu USD, 

phần lớn từ xuất khẩu
Chiếm tỷ trọng thấp 0 Tích cực

FPT IT 317 Chiếm tỷ trọng thấp 0 Tích cực

DPR Cao su tự nhiên
Tổng doanh thu 2017 là 47 triệu USD 

(30-40% từ xuất khẩu)
Chiếm tỷ trọng thấp 0 Tích cực

KBC BĐS khu công nghiệp
Giá cho thuê tính dựa trên USD. 

Khách thuê nước ngoài chiếm 80%
Chiếm tỷ trọng thấp 0 Tích cực

LHG BĐS khu công nghiệp
Giá cho thuê tính dựa trên USD. 

Khách thuê nước ngoài chiếm 50%
Chiếm tỷ trọng thấp 0 Tích cực

NTC BĐS khu công nghiệp
Giá cho thuê tính dựa trên USD. 

Khách thuê nước ngoài chiếm tỷ trọng lớn
Chiếm tỷ trọng thấp 0 Tích cực

PVS Dầu khí
Giá dịch vụ tính theo USD, 

doanh thu năm 2017 là 741 triệu USD

PVS phải mua USD để thanh toán cho nhà 

thầu phụ và mua máy móc thiết bị 
-88 Tích cực

Hình 3: USD/VND (từ 07/2017-07/2018)  

 

 

Nguồn: Bloomberg  

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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 Dệt may: (TCM, TNG, VGG, GMC, GIL) Đối với các doanh 

nghiệp dệt may, đà tăng của tỷ giá sẽ có tác động 2 chiều đến 

kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp dệt 

may phần lớn nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài về để gia 

công, do đó tỷ giá USD/VND tăng sẽ làm đội giá thành sản xuất 

của doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các doanh 

nghiệp dệt may cũng là những doanh nghiệp xuất khẩu lớn, có 

nguồn thu ngoại tệ ổn định. Do đó tựu chung lại sự biến động 

của tỷ giá sẽ ít làm thay đổi đến KQKD của các doanh nghiệp dệt 

may, một số doanh nghiệp dệt may có giá trị xuất khẩu lớn và ít 

nợ vay USD sẽ vẫn được hưởng lợi từ đà tăng của tỷ giá 

USD/VND mà tiêu biểu là VGG và GMC.  

 Công nghệ thông tin: (FPT, CMG) Gia công và xuất khẩu phần 

mềm là một mảng kinh doanh của nhiều doanh nghiệp IT tại Việt 

Nam tiêu biểu là FPT, CMG. Các doanh nghiệp xuất khẩu phần 

mềm cũng sẽ được hưởng lợi từ đà tăng của tỷ giá USD/VND. 

 Cao su: (DPR, PHR, TRC) Các doanh nghiệp cao su tự nhiên là 

những doanh nghiệp xuất khẩu ròng và thường có ít nợ vay 

bằng USD, do đó sẽ được hưởng lợi từ đà tăng của tỷ giá 

USD/VND như là DPR và PHR.  

 Bất động sản khu công nghiệp: (KBC, NTC, LHG) Những 

doanh nghiệp này có lượng khách hàng nước ngoài lớn (chiếm 

từ 50-80% tổng số khách hàng) và có giá cho thuê đất được tính 

trên USD.  

 Doanh nghiệp khác: (SGC-thực phẩm, NAF-nông nghiệp, GDT 

-đồ gỗ nội thất) Đây là những doanh nghiệp xuất khẩu ròng và 

cũng sẽ được hưởng lợi từ đà tăng của tỷ giá USD/VND.  

2. Những doanh nghiệp nhập khẩu ròng sẽ phải đối mặt với đà 

tăng của nguyên liệu đầu vào và kéo theo sự suy giảm của 

tỷ suất lợi nhuận khi tỷ giá USD/VND biến động tăng.  

 Sữa: VNM 

 Nhựa: BMP và NTP 

 Hóa chất: CSV  

Những doanh nghiệp trên có đặc điểm chung là phải nhập khẩu 

phần lớn nguyên liệu đầu vào để phục vụ cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh như: VNM nhập khẩu sữa bột nguyên liệu, BMP và NTP 

nhập khẩu hạt nhựa (PE, PB, HDPE) và CSV nhập khẩu hóa chất 

(muối natri sunfat và lưu huỳnh).  

Hình 5: Tác động của tỷ giá tăng đến các doanh nghiệp nhập khẩu ròng  

 
   Nguồn: VNDIRECT 

3. Những doanh nghiệp có nợ vay bằng đồng USD lớn trong 

khi không có hoặc có ít nguồn thu ổn định bằng USD sẽ gặp 

Mã Ngành
Doanh thu xuất khẩu 

(triệu USD)

Tương quan giữa giá trị nhập khẩu với phần 

xuất khẩu
Nợ vay USD (triệu USD) Tác động

VNM Sữa Chiếm tỷ trọng thấp VNM nhập khẩu phần lớn sữa bột 18,7 Tiêu cực

BMP Nhựa Chiếm tỷ trọng thấp Phần lớn nguyên liệu đầu vào là nhập khẩu 0 Tiêu cực

NTP Nhựa Chiếm tỷ trọng thấp Phần lớn nguyên liệu đầu vào là nhập khẩu 0 Tiêu cực

CSV Hóa chất Chiếm tỷ trọng thấp
Nhập khẩu một số hóa chất đầu vào như muối natri 

sunfat và lưu huỳnh
0 Tiêu cực
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rủi ro khi tỷ giá đồng USD/VND biến động tăng làm tăng chi 

phí tài chính.  

Hình 6: Tác động của tỷ giá tăng đến các doanh nghiệp có nợ vay USD lớn 

 
*HSG số dư nợ vay bằng USD cuối tháng  3 năm 2018  

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã Ngành Doanh thu xuất khẩu (triệu USD) Nhập khẩu 

 Nợ vay 

USD 

(triệu 

USD) 

Ảnh 

hưởng

PGV Điện Chiếm tỷ trọng thấp Chiếm tỷ trọng thấp 2,183       Tiêu cực

HVN Hàng không Chiếm tỷ trọng thấp Giá nhiên liệu bị ảnh hưởng mạnh bởi biến động tỷ giá 676         Tiêu cực

GAS Dầu khí
Giá khí tính theo USD (doanh thu 2017 là  

2,842 triệu USD)
GAS phải mua USD để nhập khẩu LPG và máy móc thiết bị 278         Trung tính

DCM Phân bón Doanh thu xuất khẩu khoảng 28 triệu USD Chiếm tỷ trọng thấp 202         Tiêu cực

HSG Thép
Doanh thu năm tài chính 2017 là 1,3 tỷ 

USD (35-40% từ xuất khẩu)
HSG nhập khẩu phần lớn thép cán nóng (HRC) 192         Tiêu cực

PVD Dầu khí
Giá dịch vụ tính theo USD (doanh thu 

2017 là 171 triệu USD)

PVD phải mua USD để thanh toán cho nhà thầu phụ và mua 

máy móc thiết bị
156         Tiêu cực

NKG Thép
Doanh thu 2017 là 556 triệu USD (35-40% 

từ xuất khẩu)

NKG nhập khẩu phần lớn thép cán nóng (HRC) và thép cán 

nguội (CRC)
162         Trung tính

VJC Hàng không Chiếm tỷ trọng thấp Giá nhiên liệu bị ảnh hưởng mạnh bởi biến động tỷ giá 148         Tiêu cực

MSN Thực phẩm Chiếm tỷ trọng thấp Chiếm tỷ trọng thấp 120         Tiêu cực

HPG Thép
Doanh thu 2017 là gần 2,1 tỷ USD (3-5% 

từ xuất khẩu)
HPG nhập khẩu một số nguyên liệu như quặng sắt, than cốc 78           Tiêu cực

NT2 Điện Chiếm tỷ trọng thấp Chiếm tỷ trọng thấp 78           Tiêu cực

PVT Vận tải biển
Giá dịch vụ tính theo USD (doanh thu 

2017 là 271 triêu USD)
Giá nhiên liệu bị ảnh hưởng mạnh bởi biến động tỷ giá 62           Trung tính

VOS Vận tải biển
Giá dịch vụ tính theo USD (doanh thu 

2017 là 71 triệu USD)
Giá nhiên liệu bị ảnh hưởng mạnh bởi biến động tỷ giá 55           Tiêu cực

VNA Vận tải biển
Giá dịch vụ tính theo USD (doanh thu 

2017 là 24 triệu USD)
Giá nhiên liệu bị ảnh hưởng mạnh bởi biến động tỷ giá 23           Tiêu cực

VSH Điện Chiếm tỷ trọng thấp Chiếm tỷ trọng thấp 18           Tiêu cực

CSM Săm lốp Chiếm tỷ trọng thấp Giá nguyên liệu đầu chịu ảnh hưởng mạnh bởi biến động tỷ giá 15           Tiêu cực
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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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