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Thị trường điều chỉnh là cơ hội để gia tăng tỷ 
trọng cổ phiếu   

 Xung đột Nga - Ukraine sẽ đẩy giá dầu và phân đạm tiếp tục neo ở mức 

cao cũng như gây khó khăn cho chuỗi cung ứng. 

 Chúng tôi cho rằng TTCK Việt Nam ít bị tác động trong trung hạn, điều 

chỉnh là cơ hội để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. 

 Một số ngành có thể được hưởng lợi bao gồm dầu khí, thép và phân bón. 

Thị trường chứng khoán thế giới sớm ổn định sau tin xung đột 

Sau khi sụt giảm mạnh trong phiên ngày 24/02 khi xung đột Nga – Ukraine leo 
thang chiến tranh, các chỉ số chứng khoán thế giới đều ghi nhận sự phục hồi 
mạnh trong phiên ngày 25/02. Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,9%, trong 
khi chỉ số Shanghai Composite và VNINDEX tăng lần lượt 0,6% và 0,3%. Tại 
châu Âu, các chỉ số chứng khoán đồng loạt tăng mạnh với chỉ số MOEX tăng 
4,9%, FTSE 100 tăng 3,9% và DAX tăng 3,7%. Chỉ số chứng khoán Mỹ có phiên 
tăng thứ 2 liên tiếp, với chỉ số S&P tăng 2,2% còn chỉ số Dow Jones tăng 2,5% 
trong phiên ngày 25/02. Trong khi đó, giá dầu Brent và giá vàng trên thị trường 
quốc tế đồng loạt hạ nhiệt với mức giảm lần lượt là 1,2% và 0,8%. 

TTCK điều chỉnh là cơ hội tốt để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng cổ phiếu cho 
danh mục đầu tư trung hạn 

Thống kê lịch sử cho thấy, chứng khoán (đại diện bởi chỉ số S&P 500) có xác 
suất và mức độ tăng giá cao nhất trong giai đoạn ba tháng tới một năm sau các 
cuộc xung đột và căng thẳng địa chính trị. Chúng tôi cho rằng tình hình căng 
thẳng Nga-Ukraine có thể sớm đạt đỉnh và hạ nhiệt. Bên cạnh đó, chúng tôi 
đánh giá tác động trực tiếp của xung đột Nga-Ukraine đối với nền kinh tế Việt 
Nam sẽ không lớn. Hiện giao thương giữa Việt Nam với Nga và Ukraine chỉ 
chiếm khoảng 0,9% tổng giá trị xuất nhập khẩu và hai nước trên cũng không 
phải là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn tại Việt Nam.  

Giá dầu và phân đạm có thể neo ở mức cao do cuộc xung đột Nga-Ukraine  

Theo quan điểm của chúng tôi, dầu Brent có thể đạt đỉnh ở vùng giá quanh 105-
110 USD/thùng. Sau đó, giá dầu sẽ dần hạ nhiệt và ổn định quanh mức 90 
USD/thùng trong một vài tháng tới nhờ nguồn cung bổ sung tiềm năng đến từ 
Mỹ, Iran và OPEC. Nga hiện là nước xuất khẩu phân đạm, NPK hàng đầu thế 
giới. Dưới tác động của các lệnh trừng phạt và việc Nga áp dụng hạn ngạch 
xuất khẩu để phòng vệ, giá phân bón dự kiến tiếp tục leo thang trong năm 2022. 

“Trong nguy có cơ”: chúng tôi cho rằng một số ngành được hưởng lợi 

Với mặt bằng giá dầu được dự báo neo cao trong thời gian tới, nhóm cổ phiếu 
dầu khí trong nước sẽ không chỉ được hưởng lợi trong ngắn hạn, mà triển vọng 
dài hạn cũng sẽ được củng cố hơn khi giá dầu cao sẽ thúc đẩy các hoạt động 
Thăm dò và Khai thác dầu khí, giúp cải thiện nền tảng cơ bản của ngành. Bên 
cạnh đó, một số doanh nghiệp ngành thép, phân bón có thể được hưởng lợi từ 
đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, do Nga và Ukraine là những nước xuất khẩu 
hàng đầu thế giới, khiến giá bán neo cao và nhu cầu xuất khẩu gia tăng.  

 

Báo cáo chuyên đề 
 

28/02/2022 

 

Hình 1: Ảnh hưởng của các cuộc xung đột đến diễn biến chỉ số S&P 500  

 

   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 
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Thông điệp từ lịch sử: thị trường chứng khoán sẽ sớm ổn định và phục 
hồi sau các cuộc xung đột   

Thị trường tài chính quốc tế đã phản ứng tiêu cực khi căng thẳng leo thang 
ngày 24/02 

 Các chỉ số chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên ngày 
24/02, với chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) giảm 1,8%, Shanghai 
Composite giảm 1,7% và VNINDEX giảm 1,2%. Đến buổi chiều (giờ Hà 
Nội), các thị trường châu Âu mở cửa cũng tràn ngập trong sắc đỏ. Chỉ 
số MOEX (Nga) dẫn đầu với mức giảm 18,2%, trong khi FTSE 100 
(Anh) và DAX (Đức) giảm lần lượt 3,9% và 4,0%.  

 Sang bên kia bờ Đại Tây Dương, thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ 
đầu phiên ngày 24/02 cũng diễn biến tiêu cực, chỉ số S&P 500 và Dow 
Jones đã có lúc ghi nhận mức sụt giảm trên 2%. Tuy nhiên, lực bắt đáy 
đã gia tăng ngay trong phiên và kéo các chỉ số này tăng điểm trở lại. 
Chốt phiên ngày 24/02, chỉ số S&P 500 và Dow Jones tăng lần lượt 
1,5% và 0,3%.  

 Trên thị trường hàng hóa, giá dầu Brent bật tăng mạnh 2,3% và chốt 
phiên 24/0 lên mức 99,1 USD/thùng, trong khi giá vàng sụt giảm nhẹ 
0,3% xuống 1.904 USD /ounce.  

Hình 2: Diễn biến của thị trường tài chính trong phiên ngày 24/02  

 
 

   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 

Tuy nhiên TTCK đã sớm xuất hiện những động thái bình ổn và phục hồi 
sau đó  

Nối tiếp đà tăng của TTCK Mỹ trong đêm ngày 24/02, các thị trường chứng 
khoán châu Á và châu Âu đã ghi nhận sự phục hồi mạnh trong phiên ngày 25/02. 
Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,9%, trong khi chỉ số Shanghai Composite 
và VNINDEX tăng lần lượt 0,6% và 0,3%. Tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán 
đồng loạt tăng mạnh với chỉ số MOEX tăng 4,9%, FTSE 100 tăng 3,9% và DAX 
tăng 3,7%. Chỉ số chứng khoán Mỹ có phiên tăng thứ 2 liên tiếp, với chỉ số S&P 
tăng 2,2% còn chỉ số Dow Jones tăng 2,5% trong phiên ngày 25/02. Trong khi 
đó, giá dầu Brent và giá vàng trên thị trường quốc tế đồng loạt hạ nhiệt với mức 
giảm lần lượt là 1,2% và 0,8%.  

Các số liệu thống kê lịch sử cho thấy các cuộc xung đột và căng thẳng địa 
chính trị phần lớn ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán trong ngắn hạn. 
Chỉ số S&P 500 (đại diện cho TTCK Mỹ) thường chạm đáy trong khoảng 2-3 
tuần sau khi sự kiện nổ ra, với mức giảm bình quân khoảng 6% (S&P 500 ghi 
nhận mức giảm mạnh nhất là 16,9% trong chiến tranh vùng Vịnh và nhẹ nhất là 
0,2% trong sự kiện Nga sáp nhập Krym). Sau đó, chỉ số S&P 500 thường sớm 
phục hồi và quay trở lại xu thế tăng điểm trong vòng 2-3 tháng sau khi sự kiện 
nổ ra. Cụ thể, chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng điểm bình quân khoảng 2,5% 
trong vòng 3 tháng sau khi sự kiện nổ ra (ngoại trừ chiến tranh vùng Vịnh). Trong 
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vòng một năm sau sự kiện, chỉ số S&P 500 ghi nhận mức tăng điểm bình quân 
là 7,3%.  

Hình 3: Thị trường chứng khoán thường sớm tạo đáy và phục hồi trong các cuộc xung đột 
trước đây  

 
 

   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 

Thống kê lịch sử đã chỉ ra rằng các cuộc xung đột và căng thẳng địa chính 
trị “khó có thể cản trở đà tăng của thị trường chứng khoán trong trung và 
dài hạn”. Thực tế, các quốc gia liên quan như Mỹ và Châu Âu có thể phải tung 
ra các biện pháp “hỗ trợ nền kinh tế” để hạn chế tác động tiêu cực của các cuộc 
xung đột đối với nền kinh tế, và qua đó hỗ trợ thị trường chứng khoán. Xung đột 
Nga-Ukraine hoàn toàn có thể khiến FED phải cân nhắc kỹ hơn về “khả năng 
tăng lãi suất điều hành trong cuộc họp vào giữa tháng 3 tới đây. Trước đó, thị 
trường dự đoán FED có thể tăng 25 điểm cơ bản lãi suất điều hành trong cuộc 
họp sắp tới. ECB cũng đang có những động thái xem xét lại kế hoạch kết thúc 
chương trình mua trái phiếu đặc biệt (hay còn gọi là nới lỏng định lượng QE) 
vào ngày 10/3 tới đây.  

 

Chúng tôi cho rằng các lệnh trừng phạt sẽ ảnh hưởng đến một số dự án 

đầu tư của Nga tại Việt Nam; song nhìn chung quy mô tác động không lớn 

đến nền kinh tế 

Sáng ngày 27/02, Mỹ, Anh, Canada và Ủy ban Châu Âu thông báo chặn kết nối 
của một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. SWIFT là 
tên viết tắt của Hiệp hội Viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu, được 
thành lập vào năm 1973 và có trụ sở tại Bỉ. Đây là hệ thống truyền tin nhắn giao 
dịch toàn cầu, kết nối hơn 11.000 tổ chức tài chính tại hơn 200 quốc gia và vùng 
lãnh thổ. Việc loại Nga ra khỏi SWIFT sẽ gây ảnh hưởng lớn nền kinh tế Nga. 
Năm 2012, Iran bị cắt kết nối khỏi SWIFT vì chương trình hạt nhân và nước này 
đã bị mất 50% doanh thu xuất khẩu dầu mỏ và 30% mậu dịch với nước ngoài. 
Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá việc loại Nga ra khỏi SWIFT sẽ ít ảnh hưởng đến 
xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt của Nga hơn trường hợp của Iran, do thực tế là châu 
Âu chịu sự phụ thuộc lớn vào nguồn cung dầu và khí đốt từ Nga. Nga là nhà 
cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất cho châu Âu, cung cấp tới 35% nguồn cung 
cho khu vực này. Nếu nguồn cung khí đốt từ Nga bị gián đoạn (do biện pháp trả 
đũa của Nga) có thể gây thiệt hại lớn đến nền kinh tế của Châu Âu. Theo các 
chuyên gia, với việc bị loại khỏi SWIFT, Nga có thể sử dụng các công cụ truyền 
thống trước đây như điện thoại, máy điện tín, email để thực hiện giao dịch liên 
ngân hàng và có thể thúc đẩy Nga tham gia các nền tảng công nghệ khác, như 
Hệ thống thanh toán quốc tế xuyên biên giới (CIPS) mà Trung Quốc xây dựng 
từ năm 2015.  

Chúng tôi cho rằng các lệnh trừng phạt, bao gồm cả việc chặn kết nối SWIFT 
của hệ thống tài chính Nga sẽ ảnh hưởng đến các dự án đầu tư của Nga tại Việt 
Nam, phần lớn là các dự án điện và dầu khí. Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự 
án Nhiệt Điện Long Phú 1 (tổng công suất 1.200MW) do Power Machines (Nga) 
là tổng thầu đang chậm kế hoạch 2 năm do vướng lệnh cấm vận. Dự án điện 
khí Quảng Trị (340MW), mà Gazprom (Nga) tham gia đầu tư cũng đang chậm 
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tiến độ 2 năm so với cam kết ban đầu. Dự án điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong 
(công suất 1.000MW) do liên doanh Zarubezhneft JSC (Nga) và DEME 
Concessions (Bỉ) đã ký biên bản ghi nhớ vào tháng 4/2021. Ngoại trừ dự án 
điện khí Quảng Trị, 2 dự án Long Phú 1 và Vĩnh Phong đều đã đưa được đưa 
vào Dự thảo Quy hoạch điện 8. Trong khi Vĩnh Phong vẫn chưa được khởi công 
thì dự án Long Phú 1 đang rơi vào “bế tắc” vì vẫn chưa thể lắp đặt thiết bị. 

Ngoài ra, các đối tác Gazprom và Zarubezhneft cũng đang tham gia vào các dự 
án thăm dò dầu khí như Lô 129-132 (bể Nam Côn Sơn), dự án tích hợp phát 
triển mỏ Báo Vàng tại các Lô 111/04, 112, 113. Tuy nhiên theo đánh giá của 
chúng tôi, những dự án này đều có quy mô nhỏ và đang dừng lại ở giai đoạn 
thăm dò tìm kiếm và chưa được triển khai tiếp. Do đó việc ngưng trệ khai thác 
không ảnh hưởng nhiều đến quy mô của của ngành. 

 

Giá dầu, thép và giá phân bón có thể neo ở mức cao do cuộc xung đột 

Nga-Ukraine  

Giá dầu Brent tiếp tục đà tăng mạnh trong năm 2022 (+30% kể từ đầu năm) và 
lần đầu tiên vượt mốc 100 USD/thùng kể từ tháng 09/2014 sau khi Nga quyết 
định tấn công Ukraine.  

Hình 4: Giá dầu Brent tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ trong năm 2022 (+30% kể từ đầu 
năm) (USD/thùng) 

 

   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 

Giữa lúc thị trường dầu thô toàn cầu đang trong tình trạng thắt chặt nguồn cung 
do việc cắt giảm các khoản đầu tư vào lĩnh vực thượng nguồn trong suốt nhiều 
năm trong khi nhu cầu đang phục hồi sau đại dịch, thì động thái mới nhất của 
Nga càng làm trầm trọng hơn mối lo ngại này. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cũng 
chỉ ra rằng, giá dầu thường đã phản ảnh trước một phần mối lo về các sự kiện 
căng thẳng địa chính trị và có thể sẽ duy trì đà tăng trong một thời gian ngắn (2-
3 tuần lễ) trước khi quay trở lại mức cân bằng để phản ánh tình trạng cung cầu 
thực tế trên thị trường.   

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, những tín hiệu tích cực về việc hồi sinh 
thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ là cứu cánh cho thị trường năng lượng với nguồn 
cung bổ sung theo ước tính là hơn 1 triệu thùng/ngày. Bên cạnh đó, Tổng thống 
Mỹ cũng vừa thông báo sẽ phối hợp với các quốc gia khác như Nhật và Úc để 
xả dầu từ kho dự trữ chiến lược, giúp cân bằng lại thị trường.  

Nhìn chung, áp lực tăng giá sẽ vẫn tiếp tục duy trì trong một thời gian ngắn sắp 
tới, và theo quan điểm của chúng tôi, dầu Brent có thể đạt đỉnh ở vùng giá quanh 
105-110 USD/thùng. Sau đó, giá dầu sẽ dần hạ nhiệt và ổn định quanh mức 90 
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USD/thùng trong một vài tháng tới nhờ nguồn cung bổ sung tiềm năng đến từ 
Mỹ, Iran và OPEC.   

Với mặt bằng giá dầu được dự báo neo cao trong thời gian tới, nhóm cổ phiếu 
dầu khí sẽ không chỉ được hưởng lợi trong ngắn hạn, mà triển vọng dài 
hạn cũng sẽ được củng cố hơn khi giá dầu cao sẽ thúc đẩy các hoạt động 
Thăm dò và Khai thác dầu khí, giúp cải thiện nền tảng cơ bản của ngành. 

Hình 5: Giá dầu thường tăng trong ngắn hạn do xung đột và căng thẳng địa chính trị trước 
khi bình ổn trở lại   

 
 

   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 

Giá dầu neo ở mức cao cùng với động thái cấm xuất khẩu Amoni nitrat 
(NH4NO3) của Nga có thể đẩy giá phân đạm trên toàn cầu tiếp tục tăng. Mặc 
dù chỉ chiếm 16,5% thị phần xuất khẩu phân đạm toàn cầu, nhưng Nga sản xuất 
amoni nitrat, thành phần quan trọng trong sản xuất phân bón và chiếm gần 66% 
nguồn cung toàn cầu. Bên cạnh đó, Nga còn dẫn đầu thế giới về xuất khẩu phân 
NPK. Do đó các nhà sản xuất phân đạm tại Việt Nam như DCM, DPM có thể 
được hưởng lợi từ việc giá phân bón duy trì ở mức cao trong thời gian tới cũng 
như nhu cầu xuất khẩu tăng cao.  

Trong khí đó, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng đã gây gián đoạn không 
nhỏ đến chuỗi cung ứng mặt hàng thép. Theo Hiệp hội thép thế giới (WSA), 2 
quốc gia này đã sản xuất 97,4 triệu tấn và xuất khẩu khoảng 57 triệu tấn thép 
trong năm 2021. Ngay sau khi xung đột có dấu hiệu leo tháng từ ngày 24/2, một 
số nhà sản xuất thép hàng đầu tại Ukraine (bao gồm Metinvest và ArcelorMittal) 
đã có kế hoạch cắt giảm sản lượng sản xuất xuống mức tối thiểu do hoạt động 
vận chuyển đường sắt và cảng bị đình trệ. Trong khi các mặt hàng xuất khẩu 
của Nga đứng trước nguy cơ bị nhiều quốc gia cấm vận. Chúng tôi cho rằng 
các nhà xuất khẩu thép hàng đầu của Việt Nam có cơ hội gia tăng sản lượng 
trong thời gian tới. Đặc biệt tại EU, Nga và Ukraine lần lượt là 2 quốc gia xuất 
khẩu thép lớn thứ 2 và 4 vào khu vực này trong 11 tháng đầu năm 2021 với 
khoảng 21% tổng sản lượng, theo Eurofer. EU cũng là thị trường xuất khẩu thép 
lớn thứ 3 của Việt Nam trong năm 2021, chủ yếu là mặt hàng tôn mạ. Do đó, 
những doanh nghiệp hàng đầu như HSG và NKG có thể được hưởng lợi từ diễn 
biến này, theo quan điểm của chúng tôi. 

 

Đà tăng của giá vàng có thể sớm kết thúc  

Vàng vốn dĩ được coi là “tài sản trú ẩn an toàn” và dữ liệu lịch sử cho thấy mỗi 
khi các cuộc xung đột và căng thẳng địa chính trị diễn ra thì giá vàng có xu 
hướng tăng trong ngắn hạn. Tuy vậy, đà tăng của giá vàng thường không kéo 
dài và sẽ quay đầu giảm trở lại khi tình hình căng thẳng hạ nhiệt. Thống kê lịch 
sử cho thấy, mỗi khi sự kiện xung đột và căng thẳng địa chính trị diễn ra thì giá 
vàng thường lập đỉnh trong vòng 2-3 tuần sau đó, với mức tăng bình quân 
khoảng 4,3%. Sau đó, giá vàng có xu hướng quay đầu giảm khi tình hình căng 
thẳng hạ nhiệt.  

Trong khoảng thời gian 3-12 tháng, tác động của sự kiện đến giá vàng sẽ phai 
nhạt. Động lực khi đó của giá vàng sẽ phụ thuộc vào các số liệu kinh tế và chính 
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sách tiền tệ nhiều hơn. Trong bối cảnh cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể bắt 
đầu tăng lãi suất điều hành trong cuộc họp giữa tháng 3 tới đây thì áp lực đè 
lên giá vàng sẽ lớn dần. Chúng tôi cho rằng đà tăng ngắn hạn của giá vàng có 
thể sớm kết thúc và bước vào một giai đoạn điều chỉnh khi FED đẩy nhanh quá 
trình bình thường hóa chính sách tiền tệ và tăng lãi suất điều hành trong năm 
2022.  

Hình 6: Giá vàng thường tăng trong ngắn hạn do xung đột và căng thẳng địa chính trị 
nhưng nhanh chóng hạ nhiệt sau đó khi tình hình lắng dịu  

 

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 

Thị trường chứng khoán điều chỉnh có thể là cơ hội tốt để nhà đầu tư gia 

tăng tỷ trọng cổ phiếu cho mục tiêu nắm giữ trung hạn trong vòng 3-12 

tháng tới 

Hình 7: Chứng khoán có mức tăng giá cao nhất giai đoạn 3 tháng tới 1 năm sau các cuộc 
xung đột và căng thẳng địa chính trị   

 

   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 
 

 

Thống kê lịch sử cho thấy, chứng khoán (đại diện bởi chỉ số S&P 500) có xác 
suất và mức độ tăng giá cao nhất trong giai đoạn 3 tháng tới 1 năm sau các 
cuộc xung đột và căng thẳng địa chính trị. Chúng tôi cho rằng tình hình căng 
thẳng Nga-Ukraine có thể sớm đạt đỉnh và hạ nhiệt. Do đó, thị trường chứng 
khoán điều chỉnh có thể là cơ hội tốt để nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng cổ 
phiếu cho mục tiêu nắm giữ trung hạn trong vòng 3-12 tháng tới. Tác động 
trực tiếp của xung đột Nga-Ukraine đối với nền kinh tế Việt Nam sẽ không lớn. 
Hiện giao thương giữa Việt Nam với Nga và Ukraine chỉ chiếm khoảng 0,9% 
tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam (chiếm 1,1% giá trị xuất khẩu và 0,8% 
giá trị nhập khẩu trong năm 2021, theo Tổng cục Hải quan) và hai nước trên 
cũng không phải là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn tại Việt Nam. Xung đột 
giữa Nga-Ukraine có thể khiến áp lực lạm phát tại Việt Nam tăng lên khi “giá 
dầu và khí đốt” có thể neo ở mức cao. Tuy vậy, chúng tôi vẫn duy trì dự báo lạm 
phát tại Việt Nam năm 2022 sẽ được kiểm soát ở mức 3,4% (đạt mục tiêu kiểm 
soát lạm phát dưới 4% như Quốc hội đã đề ra). Việt Nam sẽ vẫn duy trì các 
chính sách hỗ trợ phục hồi nền kinh tế, bao gồm gói kích thích kinh tế được 
thông qua hồi đầu năm và duy trì mặt bằng lãi suất cho vay ở mức thấp. Đây sẽ 
là cơ sở để kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam và kết quả kinh doanh của các doanh 
nghiệp niêm yết tiếp tục phục hồi và tăng trưởng nhanh hơn trong thời gian tới, 
từ đó tạo xung lực tăng trưởng cho thị trường chứng khoán trong năm 2022. 
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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. 

 

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

jfv 

 

 

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

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 giajfv 
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Email: hinh.dinh@vndirect.com.vn 

Nguyễn Ngọc Hải –  Chuyên viên phân tích 

Email: hai.nguyenngoc2@vndirect.com.vn 

 –  

Email:  

 –  

Email:  

 –  

Email:  

 –  

Email:  

Trần Bá Trung – Chuyên viên phân tích  

Email: trung.tranba@vndirect.com.vn 

 

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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