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Ngành dệt may hướng đến sự phục hồi bền vững  

Trên báo những thông tin chen nhau... [mượn lời ca sĩ Trúc Nhân] 
về vận hội của ngành dệt may trước ngưỡng cửa chiến tranh 
thương mại. Truyền thông đang đề cập rất nhiều về việc các doanh 
nghiệp dệt may Việt Nam đang chứng kiến sản lượng đơn hàng tăng 
đột biến, đặc biệt từ Mỹ và Trung Quốc, như một hệ quả của chiến 
tranh thương mại. Tuy nhiên trên thực tế hàng dệt may từ Trung Quốc 
vẫn chưa được đưa vào danh sách hàng rào thuế quan của Mỹ. Vì 
vậy, dường như mối đe dọa tiềm tàng đến từ vòng đánh thuế tiếp theo 
(bao trùm cả ngành dệt may) đã khiến các nhà nhập khẩu của Mỹ bắt 
đầu đa dạng hóa đầu mối cung ứng. Trung Quốc + 1 là thần chú của 
nguồn cung dệt may mới. 

Duy trì vị thế dẫn đầu về xuất khẩu may mặc của Trung Quốc đang 
dần không còn là ưu tiên của nước này do chi phí nhân công tăng, 
vấn về bảo vệ môi trường đang được đẩy mạnh và Chính phủ cố gắng 
xoay chuyển nền kinh tế hướng nhiều hơn đến tiêu dùng, công nghệ 
cao và sáng tạo. Chiến tranh thương mại chỉ góp thêm phần thúc đẩy 
những định hướng, dịch chuyển mang tính dài hạn vốn đã được đặt 
ra từ trước.  

Một điều đáng ngạc nhiên là kể cả khi xu hướng dịch chuyển các nhà 
máy dệt may ra khỏi Trung Quốc đã bắt đầu trong vài năm trở lại đây, 
Trung Quốc vẫn thống trị toàn cầu với tổng giá trị xuất khẩu đạt 257 tỷ 
USD trong 2017 (theo EIU), trong đó có khoảng 39 tỷ USD được xuất 
sang Mỹ. WTO ước tính Trung Quốc đóng góp 36,2% xuất khẩu vải 
và 34,5% xuất khẩu quần áo toàn cầu. Dưới đây là thị phần xuất khẩu 
hàng dệt may của một số quốc gia: 

Hình 1: Thị phần xuất khẩu hàng dệt may toàn cầu 2017 

 
   Nguồn: VNDIRECT, WTO 

 

Tổng thị phần xuất khẩu quần áo của 5 quốc gia xuất khẩu hàng 
đầu châu Á, ngoại trừ Trung Quốc, chỉ bằng 57% thị phần của 
Trung Quốc 

Mặc dù Việt Nam đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong 
ngành dệt may từ Bangladesh và Campuchia, cơ hội vẫn xuất hiện khi 
Trung Quốc đang dần thoái lui. Một phần nhỏ trong sản lượng sản 
xuất hàng may mặc rút ra khỏi Trung Quốc chả khác gì một miếng 
bánh khổng lồ với các quốc gia xuất khẩu dệt may khác, khi quy mô 
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xuất khẩu của những nước này rất nhỏ so với Trung Quốc. Tất nhiên, 
Ấn Độ, với quy mô dân số và kinh tế vượt trội được kỳ vọng sẽ hấp 
thụ phần lớn những đơn hàng chuyển dịch từ Trung Quốc, nhưng các 
vấn đề liên quan đến thu mua đất đai và luật lao động phức tạp đồng 
nghĩa với việc cơ hội của Ấn Độ có thể sẽ bị giới hạn. Bangladesh, 
ngay cả với lực lượng lao động dồi dào và chi phí thấp, cũng có những 
hạn chế nhất định do cơ sở hạ tầng kém và một loạt những phát hiện 
gần đây về điều kiện làm việc nghèo nàn của ngành dệt may. Việt 
Nam trở thành một lựa chọn không tồi. 

Một điều cũng đáng chú ý là 50% hàng may sẵn của Việt Nam 
được xuất khẩu sang Mỹ, khiến Việt Nam trở thành một trong 
những nước được hưởng lợi mạnh mẽ từ thương mại Mỹ - Trung 

Chúng tôi ưa thích TCM và STK. Cả hai đều được kỳ vọng là những 
doanh nghiệp hưởng lợi từ sự dịch chuyển mạnh mẽ của những đơn 
hàng từ Trung Quốc. Cả hai đều ghi dấu sự phục hồi mạnh mẽ trong 
hoạt động kinh doanh và đang giao dịch ở mức chiết khấu 50-60% so 
với chỉ số P/E của VNINDEX, mặc dù có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 
cốt lõi dự kiến ở mức cao gấp 2 đến 3 lần so với bình quân thị trường. 
Cổ phiếu TCM đã tăng giá mạnh gần đây và sắp chạm mức giá mục 
tiêu của chúng tôi nhưng vẫn là lựa chọn hấp dẫn trong dài hạn. STK 
là một khuyến nghị MUA nổi trội của chúng tôi tại thời điểm này, đặc 
biệt khi bạn biết rằng hàng rào thuế quan hiện tại của Mỹ đã bao gồm 
sợi từ Trung Quốc, dù chưa áp dụng cho vải và quần áo. 

Hình 2: Các chỉ số chính của STK và TCM 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Giá dầu hiện tại đã tạo đáy ngắn hạn chưa? 

Có nhiều cách tốt hơn để đặt cược vào biến động giá dầu so với việc 
mua cổ phiếu dầu khí Việt Nam. Tuy vậy vẫn có những thông tin đáng 
để cân nhắc với những danh mục ngắn hạn và mang tính đầu cơ, khi 
một số chuyên gia đang dự báo về một đợt phục hồi của giá dầu thô 
sau đợt sụt giảm mạnh những ngày gần đây. Lập luận ở đây là bất 
chấp sản lượng cao kỷ lục của Nga và việc gia tăng nguồn cung từ 
Saudi Arabia thì việc áp đặt lại lệnh trừng phạt đối với Iran sẽ gây thiếu 
hụt trên thị trường, kể cả khi tính đến việc xóa bỏ lệnh trừng phạt đối 
với 6 quốc gia thường xuyên mua dầu thô từ Iran. Điều này kết hợp 
thêm với sự gián đoạn nguồn cung tiềm tàng ở Nigeria và Libya vào 
thời điểm những cuộc bầu cử sắp tới (điều đã từng diễn ra trong quá 
khứ). Lưu ý rằng Saudi Arabia có sản lượng dự phòng khoảng 1,5 đến 
2 triệu thùng/ngày, thấp hơn đáng kể so với sản lượng 4,4 triệu 
thùng/ngày của Iran khi một phần lớn trong số này có thể sẽ bị cấm 
vận. Chắc chắn là sự tái gia nhập của dầu đá phiến có thể giúp bù đắp 
một phần sản lượng, tuy nhiên sự tắc nghẽn do quá tải trong hoạt 
động vận chuyển dầu lưu vực sông Permian (khu vực có sản lượng 
khai thác dầu đá phiến lớn nhất của Mỹ) sẽ khiến dầu đá phiến khó có 
thể tác động mạnh đến cán cân cung cầu của thế giới tại thời điểm 
hiện tại.  

2018 2019

STK 2.503            3.487            

TCM 3.574            4.207            

2018 2019

STK 67% 40%

TCM 41% 18%

2018 2019 TTM

STK 7,6               5,4                7,0

TCM 7,1               6,0                5,7

EPS cốt lõi (đồng/ cp)

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%)

P/E (x)*

*P/E của 2018 và 2019 được tính dựa trên EPS cốt lõi
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Trong bối cảnh nhu cầu dầu thế giới có thể yếu đi, tôi có góc nhìn thận 
trọng về giá dầu trong 2019 nhưng cũng không loại trừ một đợt tăng 
giá ngắn có thể xảy ra vào cuối năm 2018. Với việc các cổ phiếu đầu 
“P” ở Việt Nam đã giảm mạnh trong những ngày gần đây, một vị thế 
mua ngắn hạn có thể được cân nhắc. Mặc dù vậy, tôi muốn nhắc lại 
rằng với rất nhiều yếu tố địa chính trị phức tạp đang diễn ra, cơ hội 
này không dành cho những người yếu tim. 
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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 
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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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