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KQKD QUÝ 1/2019 – TĂNG TRƯỞNG CHẬM NHƯNG KHÔNG QUÁ XẤU NHƯ 
ĐÃ LO NGẠI 

O2   
 Quý 1 tăng trưởng chậm nhưng không quá xấu như đã lo ngại 

Tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết đi ngang trong Quý 1 với 
mức tăng 0,8% yoy nhờ vào tăng trưởng doanh thu 3,7% yoy, thấp hơn 
nhiều so với mức tăng trưởng cao trong Q1/2018 (DT và LN ròng tăng lần 
lượt 19,1% và 31,7% yoy). Chúng tôi nhận thấy rằng tăng trưởng lợi 
nhuận của các doanh nghiệp niêm yết có xu hướng tương đồng với tốc 
độ tăng trưởng GDP, khi cả 2 đều cho thấy dấu hiệu giảm tốc từ Q2/18. 
Trong coverage của chúng tôi, 40% các DN đưa ra con số tăng trưởng 
Q1/19 phù hợp với dự báo, 36% tăng trưởng tốt hơn kỳ vọng trong khi 
24% còn lại có KQKD thấp hơn so với ước tính của chúng tôi.  

Lợi nhuận đi ngang do tăng trưởng chậm lại của nhóm ngân hàng 
và kết quả kinh doanh kém của các DN BĐS 

BĐS có khởi đầu năm 2019 kém khả quan khi lợi nhuận ròng sụt giảm 3% 
yoy (so với +66% yoy trong Q1/18) do tiến độ bàn giao các dự án của hầu 
hết các DN BĐS chậm. Trong khi đó, nhóm ngân hàng (chiếm tỷ trọng lớn 
trong tổng vốn hóa) ghi nhận tốc độ tăng trưởng 12% yoy, thấp hơn nhiều 
so với con số 56% của cùng kỳ năm 2018. 

Các nhóm ngành liên quan đến tiêu dùng là điểm sáng trong Q1/2019 

Các nhóm ngành tiêu dùng là động lực tăng trưởng chính của lợi nhuận 
trong Q1. LN ngành bán lẻ tăng 25% yoy nhờ hệ thống cửa hàng tiếp tục 
mở rộng và ngành tiêu dùng nhanh (FMCG) cho thấy sự phục hồi khi các 
doanh nghiệp lớn (VNM, SAB, QNS, MCH) đều công bố kết quả kinh 
doanh tích cực sau vài quý chậm chạp. Nhóm ngành ô tô ghi nhận KQKD 
ấn tượng nhờ doanh số bán xe tăng mạnh trong Quý 1 (gấp 10 lần so với 
cùng kỳ) sau khi những vướng mắc trong thủ tục nhập khẩu ô tô được 
khơi thông trong nửa cuối năm 2018.  

Chưa phải là thời điểm bắt đáy 

VNINDEX đã tăng 6,1% kể từ đầu năm, P/E của thị trường ở mức 16,4x 
tại 9/5/2019, tương đương với mức định giá thị trường trong tháng 6/2018. 
Dù vậy, mức tăng trưởng LN lũy kế 12 tháng (TTM) chỉ còn là 11,0% cuối 
tháng 3, thấp hơn nhiều so với con số này vào cuối Quý 2/2018, khiến cho 
chúng tôi cho rằng định giá thị trường đã trở nên kém hấp dẫn hơn. Chúng 
tôi vẫn nhìn thấy một vài cái tên tiềm năng cho tầm nhìn đầu tư dài hạn. 
Những DN bán lẻ (MWG, PNJ) vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng vượt 
trội nhờ vào việc đẩy mạnh chuỗi cửa hàng và niềm tin tiêu dùng tăng 
cao. Một số DN BĐS (NLG, VHM) có thể sớm quay lại là điểm sáng của 
thị trường khi một số dự án cao tầng sẽ triển khai bán hàng trong nửa sau 
2019 sau 1 thời gian chậm trễ do vướng mắc về giấy phép.  

Hình 1: Tốc độ tăng trưởng chậm lại ở cả doanh thu và lợi nhuận 

 
  Nguồn: VNDIRECT; FiinPro 
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Ngày 14/05/2019 

Nguyễn Thanh Tuấn  

tuan.nguyenthanh@vndirect.com.vn  

Đến ngày 8/5/2019, 1.009 doanh 
nghiệp niêm yết trên cả 3 sàn đã công 
bố BCTC Quý 1, tương đương với 61% 
tổng số cổ phiếu và 96% vốn hóa toàn 
thị trường.  
 
Tóm tắt kết quả kinh doanh Q1/2019 
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Tăng 

trưởng 
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VNINDEX 3,7% 19,1% 0,8% 31,7%

VN30 3,1% 32,3% 2,4% 37,8%

Vốn hóa lớn 2,9% 27,1% 7,5% 45,0%

Vốn hóa vừa 5,0% 15,1% -7,2% -0,1%

Vốn hóa nhỏ 4,1% 8,2% -30,5% -24,3%
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NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1 

Đà tăng trưởng chậm lại tiếp diễn tương đồng với nền kinh tế 

Tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết đi ngang trong Quý 1 
với mức tăng 0,8% yoy nhờ vào tăng trưởng doanh thu 3,7% yoy, thấp 
hơn nhiều so với mức tăng trưởng cao Q1/2018 (Doanh thu và lợi 
nhuận tăng lần lượt 19,1% và 31,7% yoy).  

Chúng ta đều biết rằng tăng trưởng của các doanh nghiệp niêm yết có 
thể không hoàn toàn bám sát GDP ở những nền kinh tế mới nổi do sự 
khác biệt giữa cấu trúc nền kinh tế và tỷ trọng các doanh nghiệp trên 
thị trường chứng khoán. Dù vậy, chúng tôi quan sát thấy tăng trưởng 
lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết có xu hướng tương đồng 
với tốc độ tăng trưởng GDP, khi cả 2 đều cho thấy dấu hiệu giảm tốc 
từ Q2/18. Điều này có thể được giải thích do vốn hóa của TTCK Việt 
Nam đã tăng mạnh trong vài năm qua và đạt mức 72,5% GDP cuối 
năm 2018, một sự đột phá so với con số 43,2% cuối năm 2016.  

Cần lưu ý rằng GDP Quý 4/2018 tăng mạnh được đóng góp chủ yếu 
bởi nhóm nông nghiệp và bán lẻ, 2 ngành không đóng góp nhiều vào 
tổng doanh thu toàn thị trường.  

Hình 2: Tăng trưởng GDP và tăng trưởng LN các DN niêm yết theo quý 

 
  Nguồn: VNDIRECT, GSO 

Nhiều doanh nghiệp cho thấy kết quả khả quan hơn so với dự 

báo 

Lợi nhuận của các DN trong coverage của chúng tôi tăng 16,9% yoy 
trong Quý 1/2019. Từ đầu 2019, chúng tôi đã kỳ vọng rằng tăng trưởng 
lợi nhuận sẽ giảm tốc năm nay trên cơ sở mức tăng mạnh của năm 
ngoái. Tuy vậy sự thận trọng của chúng tôi đã được phản ánh khá đầy 
đủ vào trong dự báo của mình, đưa đến con số 40% của các doanh 
nghiệp trong coverage ghi nhận kết quả Q1/19 phù hợp với kỳ vọng. 
Mặt khác, chúng tôi cho rằng kết quả Q1/19 không quá xấu khi số 
doanh nghiệp có KQKD lạc quan nhiều hơn so với con số DN kém tích 
cực, so với dự báo của chúng tôi. 36% các DN trong coverage của 
chúng tôi có tăng trưởng vượt kỳ vọng, trong khi 24% còn lại thấp hơn 
so với ước tính.  

Hình 3: Top doanh nghiệp có KQKD vượt kỳ vọng  Hình 4: Top doanh nghiệp có KQKD thấp hơn kỳ vọng 
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Tăng trưởng LN Q1/2019

Dự báo tăng trưởng cũ cả 

năm của chúng tôi

NLG 568,90% 16,80%

ACV 107,15% 11,80%

MBB 24,80% 12,60%

GAS 16,20% -10,10%

PVT 15,50% 9,20%

Tăng trưởng LN Q1/2019

Dự báo tăng trưởng cũ cả 

năm của chúng tôi

DPM -70,80% 8,00%

QNS -18,10% 12,60%

VPB -31,90% 14,30%

TCM -12,40% -1,80%

HPG -18,60% 5,37%
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KẾT QUẢ KINH DOANH THEO NHÓM NGÀNH 

Lợi nhuận đi ngang do tăng trưởng chậm lại của nhóm ngân hàng 
và kết quả kinh doanh kém của các DN BĐS 

3 ngành có tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất là hàng hóa công nghiệp 
(+142% yoy), ô tô (+46%) và dầu khí (+37%). Mức tăng đột biến của 
nhóm hàng hóa CN đến chủ yếu từ lợi nhuận tăng 4 lần so với cùng 
kỳ của AAA, DN nhựa và bao bì lớn nhất. Lợi nhuận ấn tượng của 
CTF (LN tăng 9 lần so với cùng kỳ) và SVC (+55% yoy) đóng góp lớn 
vào mức tăng trưởng chung của ngành ô tô. Trong khi đó, tăng trưởng 
lợi nhuận tốt của ngành dầu khí chủ yếu đến từ giá dầu FO tăng 8,4% 
yoy trong Q1/19. Ở chiều ngược lại, những nhóm ngành sụt giảm 
doanh thu mạnh nhất là hóa chất và cao su (-53% yoy), kim loại công 
nghiệp (-50% yoy) và khai khoáng (-47% yoy).  

Các nhóm ngành tiêu dùng là động lực tăng trưởng chính của lợi 
nhuận trong Q1. LN ngành bán lẻ tăng 25% nhờ hệ thống cửa hàng 
tiếp tục mở rộng và ngành tiêu dùng nhanh (FMCG) cho thấy sự phục 
hồi khi các doanh nghiệp lớn (VNM, SAB, QNS, MCH) đều công bố 
kết quả kinh doanh tích cực sau vài quý chậm chạp. Nhóm ngành ô tô 
ghi nhận KQKD ấn tượng nhờ doanh số bán xe tăng mạnh trong Quý 
1 (gấp 10 lần so với cùng kỳ) sau khi những vướng mắc trong thủ tục 
nhập khẩu ô tô được khơi thông trong nửa cuối năm 2018. Trong khi 
đó, nhóm ngân hàng (chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn hoá) ghi nhận 
tốc độ tăng trưởng 12% yoy, thấp hơn nhiều so với con số 56% của 
cùng kỳ năm 2018. Mức tăng trưởng doanh thu chậm lại của ngành 
ngân hàng đến từ việc tăng trưởng cho vay thấp hơn trong Quý 1 
(2,3% so với đầu năm, so với con số 3,5% trong Q1/2018).  

Tất cả những đóng góp tích cực chỉ đủ bù đắp cho sự sụt giảm lợi 
nhuận của nhóm kim loại (-50% yoy), hóa chất và cao su (-53%), dịch 
vụ tài chính (-44%) và bất động sản (-3% yoy).  

 

Hình 5: Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của các nhóm ngành  

 
  Nguồn: VNDIRECT, Fiinpro 

Tăng trưởng 

DT Q1/19
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Đóng góp vào tăng 
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Tăng trưởng 

LN Q1/19

Tăng trưởng 

LN Q1/18

Đóng góp vào tăng trưởng LN 

toàn TT Q1/19 

Bán lẻ 9,0% 35,0% 0,5% 25,0% 40,0% 0,5%

Bảo hiểm 0,2%

Bất động sản -11,0% 50,0% -1,1% -3,0% 66,0% -0,4%

Đồ uống 16,0% 9,0% 0,3% 9,0% 0,0% 0,2%

Dịch vụ tài chính -32,0% 28,0% -0,3% -44,0% 81,0% -1,4%

Vận tải 5,0% 11,0% 0,5% 4,0% 38,0% 0,4%

Dược 7,0% -3,0% 0,1% 0,0% -4,0% 0,0%

Hàng cá nhân 4,0% 17,0% 0,1% -6,0% 28,0% -0,1%

Hàng hóa CN 40,0% 58,0% 0,2% 142,0% -26,0% 0,2%

Tiêu dùng lâu bền -13,0% 4,0% 0,0% -27,0% -34,0% 0,0%

Hóa chất và cao su 0,0% 8,0% 0,0% -53,0% -14,0% -1,5%

Khai khoáng 15,0% 18,0% 0,3% -47,0% 47,0% -0,2%

Kim loại CN 5,0% 37,0% 0,4% -50,0% -4,0% -2,6%

Ngân hàng 10,0% 20,0% 1,0% 12,0% 56,0% 3,4%

Dịch vụ tiện ích 4,0% 26,0% 0,2% 18,0% 18,0% 0,9%

Ôtô 27,0% -14,0% 0,3% 46,0% -43,0% 0,1%

Công nghệ 21,0% -37,0% 0,2% 27,0% 5,0% 0,2%

Năng lượng -1,0% 8,0% 0,0% -6,0% 16,0% -0,3%

Dầu khí 0,0% 28,0% 0,0% 37,0% -8,0% 0,6%

Thực phẩm 5,0% 3,0% 0,4% 14,0% 32,0% 1,2%

Truyền thông -7,0% 14,0% 0,0% -8,0% 81,0% 0,0%

Viễn thông 21,0% -20,0% 0,1% 14,0% 23,0% 0,1%

Xây dựng 11,0% 13,0% 0,6% -12,0% -51,0% -0,3%

Vật liệu XD 4,0% 5,0% 0,1% 16,0% -20,0% 0,2%
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Hình 6: BĐS tăng trưởng âm, ngân hàng và vận tải tăng trưởng chậm lại là nguyên nhân chính khiến LN toàn thị trường giảm tốc 

 
  Nguồn: VNDIRECT 

Xanh: Đóng góp dương vào gia tốc tăng trưởng, Cam: Đóng góp âm vào gia tốc tăng trưởng 

Hình 7: Các công ty đóng góp chủ yếu vào sự sụt giảm tăng trưởng LN từ 31,7% xuống còn 0,8% 

 
  Nguồn: VNDIRECT, FiinPro 

Xanh: Đóng góp dương vào gia tốc tăng trưởng, Cam: Đóng góp âm vào gia tốc tăng trưởng 

Biên LNG diễn biến trái chiều trong Quý 1/2019 

Biên lợi nhuận gộp cả thị trường đạt 15,8% trong Q1/19, cao hơn 0,3 
điểm % so với Q4/18 nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với con số 
16,8% trong Q1/18.  

Hình 8: Diễn biến biên LNG của các ngành 

 
  Nguồn: VNDIRECT 

Title:

Source:

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

Title:

Source:

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

 Q1/18  Q2/18  Q3/18  Q4/18  Q1/19 

Viễn thông 30,7% 36,0% 35,8% 35,9% 41,9%

Công nghệ 33,6% 32,1% 33,3% 32,2% 39,7%

Tiêu dùng lâu bền 20,9% 21,3% 22,9% 19,7% 25,5%

Dịch vụ tài chính 52,7% 40,1% 59,0% 37,9% 55,9%

Hàng hóa CN 11,1% 9,1% 9,2% 9,9% 12,8%

Vận tải 16,9% 17,0% 16,3% 14,1% 17,9%

Vật liệu xây dựng 16,7% 18,2% 17,5% 18,6% 17,7%

Dịch vụ tiện ích 20,1% 21,3% 22,1% 21,4% 20,9%

Bán lẻ 15,8% 16,0% 16,0% 16,3% 16,5%

Thực phẩm 26,4% 27,7% 27,7% 25,1% 27,1%

Dầu khí 7,0% 7,3% 6,9% 3,9% 7,6%

Ôtô 8,6% 9,7% 9,0% 7,8% 7,8%

Tiêu dùng cá nhân 14,5% 14,3% 15,0% 12,9% 13,6%

Bất động sản 24,8% 25,1% 29,2% 24,1% 23,8%

Đồ uống 23,7% 22,5% 21,6% 20,6% 22,2%

Truyền thông 29,2% 29,6% 26,3% 40,3% 27,1%

Hóa chất và cao su 17,1% 15,4% 16,3% 15,7% 14,7%

Dược phẩm 21,6% 21,5% 19,6% 21,6% 19,1%

Năng lượng 18,2% 16,2% 14,9% 17,4% 15,1%

Khai khoáng 15,4% 13,0% 11,5% 15,5% 11,8%

Kim loại công nghiệp 12,2% 9,9% 9,7% 7,5% 8,5%
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Đòn bẩy tài chính tiếp tục giảm của các DN (loại trừ ngân hàng) 

hàm ý cho sự hạ cánh mềm của lợi nhuận toàn thị trường  

Các DN giảm đòn bẩy tài chính có thể là dấu hiệu cho việc thị trường 
khó có thể có sự sụt giảm mạnh, mà thay vào đó có thể là tăng trưởng 
chậm lại trong tầm kiểm soát. Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu (D/E) 
của cả thị trường giảm xuống còn 0,65x cuối Quý 1/2019 cùng với việc 
chi phí đi vay (cost of debt) cũng quay đầu giảm sau vài quý tăng liên 
tục. Một chỉ báo nữa ủng hộ cho quan điểm của chúng tôi là quy mô 
hàng tồn kho vẫn được duy trì ở trong vùng an toàn, dù cho số ngày 
phải thu tăng lên trong Quý 1 năm nay. 

Hình 9: Gánh nặng nợ vay không lớn khiến thị trường khó có 
thể chứng kiến sự sụt giảm mạnh trong KQKD 

 Hình 10: Số ngày tồn kho vẫn nằm ở ngưỡng an toàn 
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Hình 11: Nhưng tỷ lệ tái đầu tư thấp hàm ý rằng thị trường sẽ chưa thể sớm 
quay lại thời kỳ tăng trưởng nhanh 

 
  Nguồn: VNDIRECT 

 

TRIỂN VỌNG ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG: CHƯA PHẢI THỜI ĐIỂM 

BẮT ĐÁY 

VNINDEX đã tăng 6,1% kể từ đầu năm, P/E của thị trường ở mức 
16,4x tại 9/5/2019, tương đương với mức định giá thị trường trong 
tháng 6/2018. Dù vậy, mức tăng trưởng LN lũy kế 12 tháng (TTM) chỉ 
còn là 11,0% cuối tháng 3, thấp hơn nhiều so với con số này vào cuối 
Quý 2/2018, khiến cho chúng tôi cho rằng định giá thị trường đã trở 
nên kém hấp dẫn hơn. 
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dấu hiệu sớm cho một sự tăng tốc trong tăng 
trưởng doanh thu và lợi nhuận
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Trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng thị trường khó tìm được động lực 
tăng mạnh do: (1) triển vọng tăng trưởng lợi nhuận đa phần phù hợp 
với dự báo, và không có quá nhiều sự bất ngờ, (2) không có nhiều đợt 
IPO hay niêm yết lớn từ giờ đến cuối năm. Thêm vào đó, diễn biến 
chiến tranh thương mại Mỹ-Trung trở nên phức tạp có thể sẽ càng đè 
nặng lên tâm lý thị trường. Do vậy, chúng tôi cho rằng thời cơ chưa 
đến cho việc bắt đáy. 

 Hình 12: Diễn biến VNINDEX và P/E 

 
  Nguồn: VNDIRECT, Bloomberg 

Giữa triển vọng thị trường không rõ ràng, chúng tôi vẫn nhìn thấy một 
vài cái tên tiềm năng cho tầm nhìn đầu tư dài hạn. Những DN bán lẻ 
(MWG, PNJ) vẫn tiếp tục giai đoạn tăng trưởng vượt trội nhờ vào việc 
đẩy mạnh chuỗi cửa hàng và niềm tin tiêu dùng tăng cao. Một số DN 
BĐS (NLG, VHM) có thể sớm quay lại là điểm sáng của thị trường khi 
một số dự án cao tầng sẽ triển khai bán hàng trong nửa sau 2019 sau 
1 thời gian chậm trễ do vướng mắc về giấy phép.   
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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. 

 

   

Trần Thị Khánh Hiền – Phó Giám đốc Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn  

Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng nhóm Phân tích 

Email: tuan.nguyenthanh@vndirect.com.vn 
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Website: https://vndirect.com.vn 
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