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Việc Việt Nam hoàn thành ký kết các hiệp định thương mại 

tự do quan trọng với EU, Hàn Quốc, và đặc biệt là TPP đã 

mở ra cơ hội to lớn để lấy lại đà tăng trưởng cao trước đây 

và đổi mới cấu trúc, mô hình tăng trưởng kinh tế.  

Tuy nhiên, nền kinh tế cũng đã bộc lộ những vấn đề có thể 

kìm hãm đà tăng trưởng và gây mất ổn định vĩ mô như thâm 

hụt ngân sách lớn, nợ công cao, tăng trưởng xuất khẩu 

chậm lại do khó khăn chung của thương mại thế giới.  

Bước sang năm 2016, chúng tôi cho rằng nền kinh tế Việt 

Nam sẽ tiếp tục cải thiện nhưng với gia tốc có thể chậm dần. 

Chúng tôi dự báo tăng trưởng GDP năm tới đạt khoảng 

6,75% nhờ đóng góp tích cực từ sản xuất công nghiệp và 

tiêu dùng. Lạm phát trong năm 2016 nhiều khả năng sẽ 

quay đầu tăng trở lại với mức dự báo từ 3% - 4%.  

Điều chỉnh tỷ giá và lãi suất huy động tăng sẽ là điểm nóng 

trong năm tới. Do sức ép từ đồng USD mạnh lên và đồng 

CNY suy yếu, chính sách điều hành tỷ giá của NHNN Việt 

Nam sẽ gặp nhiều thách thức lớn. Chúng tôi cho rằng Việt 

Nam có thể điều chỉnh tỷ giá VND/USD từ 4% - 5% trong 

năm 2016. Lãi suất huy động cũng có xu hướng tăng lên với 

dự báo cả năm 2016 tăng trung bình khoảng 0,6% trong khi 

mặt bằng lãi suất cho vay nhiều khả năng giữ ổn định đẩy 

chênh lệch lãi suất huy động - cho vay thu hẹp lại.  

 

 

2016 - ĐÃI CÁT TÌM VÀNG 

Năm 2016, nền kinh tế thế giới đứng trước những thách 

thức chưa từng có trong hơn 1 thập kỷ qua như FED 

nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2006, giá dầu tiếp 

tục giảm sâu cũng như căng thẳng địa chính trị… Việt 

Nam cũng đứng trước những thách thức lớn như tỉ giá 

biến động mạnh, nợ công tăng cao, chính sách tài khóa 

tiếp tục duy trì xu hướng thận trọng. Trong bối cảnh ấy, 

thị trường chứng khoán có thể sẽ đối diện với nhiều 

biến động lớn và sẽ xuất hiện sự phân hóa cao giữa các 

dòng cổ phiếu, tuy nhiên trong khó khăn luôn luôn xuất 

hiện những cơ hội lớn.  

Kinh tế thế giới: tiếp tục hồi phục chậm do triển vọng 

trái chiều của các nền kinh tế  

Chúng tôi nhận định rằng nền kinh tế thế giới năm 2016 sẽ 

tiếp tục phục hồi nhưng với tốc độ chậm trong năm 2016 

dựa trên những yếu tố sau: (i) triển vọng ổn định tại các nền 

kinh tế phát triển như Mỹ, EU, Nhật Bản; (ii) tốc độ tăng 

trưởng được cải thiện tuy nhiên sự phục hồi còn khá chậm 

tại các thị trường mới nổi; (iii) thị trường hàng hóa thế giới 

vẫn đang ở đáy của chu kỳ giá xuống. Chúng tôi dự báo 

tăng trưởng GDP toàn cầu đạt 3,6% trong năm 2016, cải 

thiện so với mức ước tính 3,4% của năm 2015.  

Trong năm 2016, nền kinh tế toàn cầu sẽ phải đối mặt với 

nhiều thách thức lớn như việc FED nâng dần lãi suất điều 

hành, nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng chậm lại, 

giá cả hàng hóa và lạm phát thấp trên toàn cầu đẩy nhiều 

nước xuất khẩu đối mặt với khó khăn như Nga, Brazil,… 

Điểm sáng về tăng trưởng trong năm tới sẽ đến từ một số 

quốc gia được hưởng lợi từ giá nhiên liệu thấp, thu nhập và 

tiêu dùng của dân cư phục hồi hoặc nhờ hiệu ứng từ chính 

sách điều hành tiền tệ nới lỏng như Mỹ, Eurozone, Ấn Độ, 

Nhật Bản, khối ASEAN.  

Kinh tế Việt Nam: Đà hồi phục của nền kinh tế sẽ đối 

mặt với nhiều thử thách  

Năm 2015, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động thì 

Việt Nam vươn lên là điểm sáng về ổn định vĩ mô và cải 

thiện tốc độ tăng trưởng. Tăng trưởng GDP năm 2015 ước 

tính đạt 6,68% là mức cao nhất trong vòng 8 năm trở lại đây, 

lạm phát tiếp tục được kiềm chế, tín dụng tăng tốc, tổng cầu 

của nền kinh tế cải thiện, thu hút FDI ở mức kỷ lục.  
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Dựa vào triển vọng kinh tế trong và ngoài nước, 

chúng tôi đánh giá cao những ngành và cổ phiếu sau 

đây:  

Ngành Ngân hàng: Câu chuyện tái cấu trúc ngành 

ngân hàng thông qua M&A, cải thiện biên lợi nhuận 

nhờ giảm thiểu chi phí trích lập dự phòng, tăng 

trưởng tín dụng cao trên 18%.  

 MBB - Mua: NIM cao nhất ngành, tài chính lành mạnh, 

định giá thấp với P/B hiện tại khoảng 1,1x.  

 VCB - Theo dõi: Tăng trưởng cao, trích lập dự phòng 

tốt, tài chính ổn định, định giá P/B hiện tại 2,52x. 

Ngành Bất động sản: Kỳ vọng tiếp tục đà phục hồi 

vững chắc, giao dịch trên thị trường sẽ tiếp nối sự sôi 

động của năm 2015.  

 KDH - Nắm giữ: Tăng trưởng nhờ các dự án mới 

Mega Quốc tế, Lucasta, Mega Garden. LNST năm 

2016 ước tính tăng trưởng 23%. Giá mục tiêu 23.300 

đồng/cổ phiếu. 

 DXG - Nắm giữ: Hứa hẹn tăng trưởng cao trong năm 

2016 nhờ triển khai và bàn giao các dự án như 

Sunview Tower, Gold Hill, Palm City và Lux City. Doanh 

thu và LNST năm 2016 dự báo tăng trưởng lần lượt 

63% yoy và 22% yoy trong năm 2016. Giá mục tiêu 

21.000 đồng/cổ phiếu.  

Ngành dệt may: Cơ hội tăng trưởng cao nhờ nâng 

công suất các nhà máy để đón đầu TPP.  

 STK - Mua: năm 2016 dự án Tràng Bàng giai đoạn 3 

dự kiến đi vào hoạt động tối đa công suất giúp tăng 

trưởng doanh thu 35% yoy và lợi nhuận 62% yoy. Giá 

mục tiêu 35.300 đồng/cổ phiếu.  

 TCM - Mua: đầu tư 30 triệu USD xây dựng tổ hợp nhà 

máy Vĩnh Long gồm 2 nhà máy may, 1 nhà máy dệt. 

Dự báo LNST năm 2016 tăng trưởng 18%, EPS 2016F 

là  4.273 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu 39.900 đồng/cổ 

phiếu.  

Ngành logistics: Ngành hưởng lợi trực tiếp và đầu 

tiên từ các hiệp định thương mại tự do mang lại.  

 GMD - Mua: hoạt động kinh doanh chính là logistics đã 

bắt đầu chu kỳ tăng trưởng kể từ năm 2015. GMD 

đang tập trung mở rộng các trung tâm phân phối DC 

với 4 dự án là DC Hậu Giang, DC Nam Hải, DC Hải 

Dương, DC3 Bình Dương và đội tàu sông (tăng thêm 2 

chiếc). EPS 2015F đạt 3.419 đồng/cổ phiếu, P/E 

forward 2015 12,3x, P/B 1,01x. Giá mục tiêu 52.000 

đồng/cổ phiếu.  

 SFI - Mua: hiệu quả hoạt động thuộc nhóm tốt nhất 

trong ngành với ROE~35%. Dự báo doanh thu năm 

2015 đạt 650 tỷ đồng (+5,5% yoy), LNST đạt 48 tỷ 

đồng (tương đương 2014 và bằng 164% KH). EPS 

2015F khoảng 4.447 đồng/cổ phiếu. Giá mục tiêu 

37.000 đồng/cổ phiếu.  

 TCO - Nắm giữ: hoạt động kinh doanh ổn định với 

biên lợi nhuận khá cao. Dự báo, LNST 2015 đạt 25 tỷ 

đồng (+12,4% yoy), EPS 2015F đạt 1.354 đồng/cổ 

phiếu. P/E forward 2015 là 8,9x, P/B 1,08x. Tỷ lệ lợi 

tức cổ phần khoảng 8%/năm. Giá mục tiêu 13.200 

đồng/cổ phiếu.  

 GSP - Mua: Dự báo LNST cả năm 2015 đạt 69 tỷ đồng 

(tăng 2,17 lần năm 2014), EPS 2015F đạt 2.300 

đồng/cổ phiếu. P/E forward 6,5 lần, P/B 0,98 lần. Tỷ lệ 

cổ tức tiền mặt ổn định 10% - 12%/năm tương đương 

tỷ lệ lợi tức cổ phần 6,6% - 8%/năm. Năm 2016, LNST 

có thể tăng trưởng trên 10% đạt khoảng 75 tỷ - 80 tỷ 

đồng. Giá mục tiêu 18.400 đồng/cổ phiếu.  

 PVT - Mua: LNST 2015 ước đạt 412 tỷ đồng, tăng 

2,5% so với năm 2014 và vượt gần 2,2 lần kế hoạch 

năm. EPS 2015F đạt 1.610 đồng/cổ phiếu, P/E forward 

6,15 lần, P/B 0,58 lần. Giá mục tiêu 14.900 đồng/cổ 

phiếu.  

Ngành dầu khí: Cơ hội tiềm năng đến từ các cổ phiếu 

định giá thấp của ngành.  

 PGS - Mua: Hợp đồng phân phối khí CNG & LNG cho 

Samsung CE sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2016. 

Cả năm 2015, LNST CĐ công ty mẹ ước đạt 130 tỷ, 

tương đương 2014,  EPS 2015F đạt 2.600 đồng/cổ 

phiếu, P/E forward 2015 là 7x, thấp hơn P/E trung bình 

ngành là 10x. Giá mục tiêu là 24.200 đồng/cổ phiếu 

 DPM - Mua: Tiếp tục hưởng lợi từ giá đầu vào giảm 

giúp cải thiện biên lợi nhuận, tình hình tài chính lành 

mạnh với giá trị tiền mặt ròng trên mỗi cổ phiếu đạt 

14.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá hiện tại thì mảng 

hoạt động kinh doanh chính được định giá với mức P/E 

là 4.85x. Mua với giá mục tiêu 37.000đồng/cp. 
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Tích cực, tiêu cực, trung tính 

Mỹ: FED bắt đầu nâng lãi suất nhờ 

triển vọng kinh tế phục hồi  

Nhật Bản: Đà 

phục hồi kinh 

tế quay trở lại  

Trung Quốc: Tăng trưởng GDP tiếp 

tục giảm tốc. Khả năng NDT tiếp 

tục phá giá là mối lo ngại của giới 

đầu tư năm 2016 

EU: Đà tăng trưởng GDP 

chậm lại. ECB tiếp tục 

duy trì nới lỏng tiền tệ. 

Giá cả hàng hóa: Giá dầu tiếp tục 

chịu áp lực giảm sâu 6 tháng đầu 

năm 2016. Các hàng hóa khác sẽ 

chưa thể sớm thoát được đáy của 

chu kỳ giá thấp  
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PHẦN I.  KINH TẾ THẾ GIỚI 

Chúng tôi nhận định rằng kinh tế thế giới năm 2016 sẽ tiếp 

tục hồi phục chậm do triển vọng trái chiều của các nền 

kinh tế lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản; sự tăng trưởng yếu tiếp 

diễn tại các quốc gia mới nổi, cũng như thị trường hàng 

hóa thế giới vẫn ở đáy của chu kỳ giá xuống.  

Nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm hơn so với dự báo: 

cả IMF và WB đều hạ dự báo tăng trưởng năm 2015 (Tháng 

11/2015 IMF hạ dự báo xuống 3,1% so với 3,3% trong báo cáo 

tháng 6/2015, tháng 6/2015 WB dự báo tăng trưởng 2015 đạt 

3,4%, thấp hơn so với 3,6% trong báo cáo tháng 1/2015). Mức 

tăng trưởng này tiếp tục nằm dưới tốc độ tăng trưởng trung 

bình (giai đoạn 2000-2015) là 4%.  

Dựa trên lịch sử dự báo tăng trưởng của WB và IMF, chúng tôi 

nghiêng về số liệu dự báo tăng trưởng năm 2016 của IMF, 

ước tính tăng trưởng 3,6%, là mức cao nhất so với kể từ 

năm 2011.  

Nếu lấy chỉ số tổng hợp các hàng hóa cơ bản làm đại diện 

cho lạm phát, thì nền kinh tế Thế giới vẫn đang tiếp tục 

trong chu kỳ giảm phát. Dự báo của các tổ chức lớn trên thế 

giới cũng hỗ trợ cho nhận định của chúng tôi rằng chu kì giảm 

giá hàng hóa cơ bản sẽ tiếp tục trong năm 2016 và chỉ kết thúc 

vào cuối 2017, đầu 2018 (xem chi tiết ở phần 5).  
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Tổng hợp dự báo tăng trưởng của 1 số tổ chức cho năm 2016 

 

2013 2014 

IMF (11/2015) WB (6/2015) PWC (10/2015) ADB (10/2015)  

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Toàn cầu (tính theo ngang 
giá sức mua) 

3,31% 3,43% 3,12% 3,56% 3,40% 3,90% 3,30% 3,60%     

Toàn cầu (tính theo tỷ giá)  2,40% 2,66% 2,49% 2,96% 2,80% 3,30% 2,80% 3,10%     

Các nước thu nhập cao 

Mỹ  2,20% 2,43% 2,57% 2,84% 2,70% 2,80% 2,60% 2,80% 2,60% 2,90% 

Nhật Bản  1,59% -0,10% 0,59% 1,01% 1,10% 1,70% 0,90% 1,70% 0,70% 1,40% 

Eurozone -0,28% 0,87% 1,48% 1,64% 1,50% 1,80% 1,50% 1,60% 1,50% 1,60% 

Khối BRICS          4,70% 5,50%         

Brazil  2,74% 0,15% -3,03% -1,04% -1,30% 1,10% -1,80% 0,40%     

Nga  1,30% 0,60% -3,83% -0,63% -2,70% 0,70% -5,00% -0,50%     

Ấn Độ  6,90% 7,29% 7,26% 7,46% 7,50% 7,90% 7,50% 7,90% 7,40% 7,80% 

Trung Quốc  7,69% 7,30% 6,81% 6,30% 7,10% 7,00% 6,90% 6,50% 6,80% 6,70% 

Nam Phi  2,21% 1,53% 1,40% 1,34% 2,00% 2,10% 1,00% 1,80%     

ASEAN-5  

Indonesia  5,58% 5,03% 4,66% 5,10% 4,70% 5,50% 
  

4,90% 5,40% 

Malaysia  4,71% 5,99% 4,70% 4,50% 4,70% 5,00%     4,70% 4,90% 

Phillipines  7,06% 6,13% 6,00% 6,30% 6,50% 6,50%     6,00% 6,30% 

Thailand  2,81% 0,87% 2,49% 3,21% 3,50% 4,00%     2,70% 3,80% 

Vietnam  5,42% 5,98% 6,50% 6,40% 6,00% 6,20%     6,50% 6,60% 

Nguồn: IMF. WB. ADB, PWC 

 

Tăng trưởng GDP toàn cầu (tính theo ngang giá sức mua 

PPP) và Chỉ số hàng hóa toàn cầu 

 
 Nguồn: IMF, WB  
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1. Nền kinh tế Mỹ: kinh tế tiếp tục đà hồi phục và kết 

thúc giai đoạn lãi suất điều hành thấp kỷ lục 0,25% 

Thị trường tiền tệ quốc tế được dự báo sẽ thu hẹp dần quy mô 

nới lỏng do tác động từ chính sách tiền tệ của FED. Theo đó, 

trong ngày 17/12 Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết 

định nâng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2006. Cụ thể, FED đã 

nhất trí nâng khoảng mục tiêu cho lãi suất liên bang từ mức 0% 

- 0,25% lên 0,25% - 0,5%. 

FED quyết định nâng lãi suất trong bối cảnh nhiều chỉ tiêu điều 

hành mà FED theo dõi đã đạt đủ hoặc gần đủ điều kiện để nền 

kinh tế có thể chấp nhận được mức lãi suất cao hơn. Cụ thể,  

 Tỷ lệ thất nghiệp mục tiêu 6%.  

 Tăng trưởng GDP bền vững trong trung dài hạn: Tăng 

trưởng GDP của Mỹ liên tục cải thiện và cho thấy một 

xu hướng khá bền vững trong trung dài hạn.  

 Mặt bằng lương cũng đang có xu hướng tăng lên 

Sau khi FED bắt đầu nâng lãi suất, câu hỏi quan trọng lúc 

này sẽ là lộ trình FED nâng lãi suất thế nào và tác động của 

nó đến thị trường thế giới ra sao.  

Lãi suất điều hành của FED tăng lên có thể dẫn đến: (1) xu 

hướng tăng lên của lãi suất đồng USD làm tăng lợi ích người 

nắm giữ tài sản niêm yết bằng USD và gây bất lợi cho việc nắm 

giữ tài sản của các thị trường mới nổi niêm yết bằng đồng bản 

tệ, từ đó dẫn tới xu hướng bán ròng tại các thị trường mới nổi 

quay trở lại Mỹ đầu tư và kéo theo sự thiếu hụt nguồn vốn cho 

vay và đầu tư tại các quốc gia mới nổi, (2) trong bối cảnh cần 

nhiều nguồn lực để vực dậy nền kinh tế đang tăng trưởng 

chậm, các quốc gia mới nổi sẽ buộc phải đi vay với lãi suất cao 

hơn (cả bằng đồng USD và bằng đồng bản tệ) dẫn tới tăng chi 

phí tài chính không chỉ riêng doanh nghiệp mà còn trên bình 

diện cả nền kinh tế và đây là một rủi ro chính yếu với các quốc 

gia này trong năm tới. 

Có thể liên hệ tới trường hợp FED thu hẹp và ngừng chương 

trình nới lỏng định lượng trong giai đoạn tháng 5 và 6 của năm 

2013, làm lợi suất TPCP Mỹ tăng mạnh 100 điểm cơ bản (từ 2 

lên 3%) và kéo theo làn sóng rút vốn khỏi Thị trường mới nổi. 

Theo thống kê của WB thì nếu lãi suất trái phiếu dài hạn tăng 

100 điểm cơ bản như đã xảy ra trong trường hợp rút QE trong 

quá khứ thì có thể làm suy giảm 18% - 40% lượng vốn vào thị 

trường đó (capital inflows). 

 

 

 

 

 

Các chỉ tiêu của Mỹ về tăng trưởng, lạm phát đã đủ điều 

kiện để tăng lãi suất  

 

Nguồn: IIF,VNDIRECT tổng hợp và dự báo 
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Nguồn: IIF, VNDIRECT tổng hợp và dự báo 
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Ba kịch bản được WB đưa ra đối với việc Fed tăng lãi suất 

điều hành 

 FED nâng lãi suât điều hành kéo 
theo lãi suất TP dài hạn 10 năm 
của Mỹ tăng 100 điểm cơ bản dẫn 
đến:  

Dòng vốn vào các thị 
trường mới nổi sẽ:  

 
1 

Lãi suất trên các thị trường tài chính 
lớn khác như Nhật Bản, Châu Âu 
cũng có mức tăng tương ứng khoảng 
100 điểm cơ bản 

Sụt giảm 40% giá trị, 
tương ứng khoảng 
1,8%/GDP nền KT mới 
nổi  

2 

Lãi suất các thị trường tài chính lớn 
khác như Nhật Bản và Châu Âu tăng 
70 điểm cơ bản (tương ứng trường 
hợp đã xảy ra với việc FED rút QE 
trong quá khứ).  

Sụt giảm 30% giá trị, 
tương ứng khoảng 
1,3%/GDP của các 
quốc gia mới nổi  

3 
Lãi suất tại các thị trường lớn khác là 
Nhật Bản và Châu Âu không bị ảnh 
hưởng 

Sụt giảm 18% giá trị, 
tương ứng khoảng 
0,8%/GDP của quốc 
gia mới nổi 
 

 
Theo thống kê của chúng tôi, ngoại trừ thời điểm diễn ra khủng 

hoảng nợ công Hi Lạp và Iceland, việc lợi suất trái phiếu Chính 

phủ Mỹ tăng sẽ làm giảm mạnh dòng vốn chảy vào thị trường 

mới nổi. Việc dòng vốn chảy vào là động lực tăng trưởng chính, 

việc dòng vốn rút ra luôn kéo theo những đợt giảm mạnh tại các 

thị trường mới nổi. Chúng tôi dự báo FED nhiều khả năng sẽ 

nâng lãi suất 4 lần trong năm 2016 và mức tăng mỗi lần 

khoảng 0,25%, lãi suất điều hành cuối năm 2016 có thể đạt 

mức 1,25% - 1,5% và cuối năm 2017 ở mức 2,5%. Như vậy, 

với mức độ tăng lãi suất 100 điểm cơ bản trong năm 2016, 

theo chúng tôi tính toán, lãi suất bằng đồng EUR và JPY có 

thể tăng khoảng 50 điểm cơ bản (phản ánh 50% diễn biến 

lãi suất đồng USD), kéo theo sự sụt giảm khoảng 26% giá 

trị, tương đương khoảng 1,1%/GDP đối với dòng vốn vào 

các thị trường mới nổi. 

 

2.  Nền kinh tế Châu Âu: đánh đổi giữa việc nới lỏng 

tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng với thâm hụt ngân sách 

và nợ công 

Dựa trên dự báo của IMF và WB, chúng tôi thiên về kịch bản 

tăng trưởng GDP của khu vực Châu Âu (Europe) sẽ cải thiện từ 

mức 1,6% (năm 2014), lên mức 1,9% (năm 2015) và 2% (năm 

2016). Trong đó, khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) 

tăng trưởng đạt 1,5% trong năm 2015 và 1,6% năm 2016 (năm 

2014 tăng trưởng 0,9%).  

Chúng tôi cho rằng, quan điểm thận trọng của các tổ chức lớn 

như WB và IMF trong dự báo tăng trưởng của Eurozone là có 

căn cứ, đặc biệt trong bối cảnh biến động về mặt bằng lãi suất 

sắp tới có thể tăng lên khi FED tiến hành nâng lãi suất điều 

Tăng trưởng GDP và lạm phát của Châu Âu 

 

Nguồn: EuroStats, VNDIRECT tổng hợp 
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Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT tổng hợp 
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hành. Trong cuộc họp ngày 3/12, ECB đã quyết định hạ tiếp lãi 

suất tiền gửi từ mức -0,2% xuống -0,3% và giữ nguyên mức lãi 

suất tái cấp vốn là 0,05% và lãi suất vay cận biên là 0,3%, đồng 

thời, ECB cũng quyết định kéo dài chương trình nới lỏng định 

lượng từ tháng 9/2016 sang tháng 3/2017 và vẫn duy trì mức 

độ mua ròng mỗi tháng là 60 tỷ Euro. Cho đến nay ECB đã mua 

khoảng 540 tỷ Euro giá trị trái phiếu và cổ phiếu.  

Do đó, động thái mới này của ECB có thể là hành động nhằm 

đón đầu việc FED tiến hành nâng lãi suất điều hành trong thời 

gian tới làm thu hẹp quy mô nới lỏng tiền tệ trên thị trường tài 

chính toàn cầu. Với hành động lần này, ECB sẽ có nhiều dư địa 

hơn để điều chỉnh nâng lãi suất (nếu cần thiết) trong trường 

hợp, lãi suất đồng EUR phản ứng mạnh với việc lãi suất đồng 

USD tăng lên.  

Theo quan điểm của chúng tôi, mặc dù bản thân Ngân hàng 

Trung Ương Châu Âu vẫn muốn giữ lãi suất ở mức thấp để hỗ 

trợ tăng trưởng, nhưng trong thực tế, tổ chức này cũng phải 

nhìn nhận khả năng tiếp tục giảm lãi suất điều hành là điều rất 

khó thực hiện nếu FED tiến hành nâng lãi suất. Do đó, đợt 

giảm lãi suất lần này có thể là đợt giảm lãi suất cuối cùng 

của ECB và mức lãi suất tái cấp vốn ở 0,05%, lãi suất vay 

cận biên ở mức 0,3% và lãi suất tiền gửi hiện là -0,3% đã có 

thể coi là mức giá sàn và nhiều khả năng lãi suất trên thị 

trường có thể tăng nhẹ trong năm 2016. Quan điểm này 

đến từ nhận định đã trình bày ở phần trên về xu hướng 

biến động cùng chiều của lãi suất đồng EUR và JPY khi lãi 

suất đồng USD tăng lên và với mức độ phản ánh khoảng 

50% biến động của lãi suất đồng USD.  

Trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chậm, lạm phát ở mức 

thấp và cách khá xa lạm phát mục tiêu 2%, ECB sẽ tiếp tục kéo 

dài chương trình nới lỏng định lượng QE nhằm ngăn chặn đà 

giảm phát và thúc đẩy sự phục hồi kinh tế đến ít nhất cuối tháng 

3/2017 với quy mô mua vào tài sản có thể lên tới 1.500 tỷ Euro 

(kế hoạch ban đầu là 1.100 tỷ Euro). Chương trình này sẽ giúp 

tăng lượng tiền mặt trong hệ thống tài chính để khuyến khích 

người dân và doanh nghiệp vay thêm tiền, tăng mua sắm, đầu 

tư, thúc đẩy xuất khẩu và giữ cho mặt bằng lãi suất ở mức thấp 

và không tăng lên mạnh kể cả khi FED tiến hành nâng lãi suất.  

Rủi ro đối với các thị trường mới nổi khi dòng vốn có thể 

đổ vào thị trường tài sản châu Âu  

Việc ECB duy trì gói QE với tần suất “bơm” 60 tỷ Euro/tháng 

chính là 1 động lực cho sự tăng trưởng của thị trường chứng 

khoán châu Âu trong năm 2015 và là nhân tố chính giữ đà tăng 

trưởng trong năm 2016. Ngoài ra, kì vọng của nhà đầu tư về 

triển vọng tăng trưởng tích cực hơn nhờ tác động của gói QE 

đã giúp thị trường chứng khoán Châu Âu có chuỗi tăng điểm ấn 

tượng trong năm 2015.  

Dự báo tăng trưởng 2015-2016 của Châu Âu và 1 số nền 

kinh tế lớn trong khu vực  

 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp hội tụ dự báo của các tổ chức 
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Với khả năng ECB duy trì gói QE trong năm 2016, chúng tôi 

đánh giá thị trường chứng khoán Châu Âu sẽ tiếp tục có những 

diễn biến tích cực và có thể hút một phần dòng tiền đầu tư từ 

các thị trường chứng khoán mới nổi trong bối cảnh nền kinh tế 

các quốc gia này có triển vọng kém tích cực do ảnh hưởng của 

giá hàng hóa thấp đối với các nước xuất khẩu nhiều nguyên 

liệu thô như Brazil, Nam Phi, Nga, hay vấn đề hạ cánh cứng và 

ngân hàng ngầm tại Trung Quốc.  

Châu Âu phải chấp nhận thâm hụt ngân sách và áp lực nợ 

công để kích thích tăng trưởng 

Thâm hụt ngân sách của khu vực EU giảm từ mức 3,2% GDP 

năm 2013 xuống 2,8% GDP năm 2014 nhờ tăng nguồn thu từ 

thuế VAT và thuế thu nhập khi tăng trưởng kinh tế phục hồi. 

Tuy vậy, việc tiếp tục duy trì thâm hụt ngân sách sẽ kéo dài áp 

lực lên nợ công đối với các nước châu Âu khi phần lớn các 

quốc gia đều tăng quy mô nợ công so với GDP. Tỷ lệ nợ 

công/GDP của khối Eurozone hiện tại là 92,2% GDP, vượt xa 

so với mức an toàn 65% (theo quy ước của WB).  

Với gánh nặng nợ công đang ở mức cao, chúng tôi cho rằng 

các quốc gia Châu Âu có thể sẽ gặp phải khó khăn khi các 

khoản nợ ngân sách đến hạn. Các nước thành viên sẽ gặp khó 

khăn trong việc phát hành trái phiếu để đảo nợ trong bối cảnh 

duy trì mặt bằng lãi suất thấp như hiện tại. Rủi ro vỡ nợ như đã 

từng xảy ra với Ireland, Hy Lạp sẽ tiếp tục đeo đuổi châu Âu và 

ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tăng trưởng của khu vực 

này.  

 

3. Nền kinh tế Nhật Bản: Abenomic chưa đem lại 

hiệu quả như kì vọng 

a. Tăng trưởng và lạm phát 

Hoạt động sản xuất tại Nhật Bản bắt đầu tăng tốc từ cuối năm 

2014. Theo WB, tăng trưởng GDP trong năm 2015 dự báo đạt 

1,1% và tăng mạnh lên mức 1,7% vào năm 2016 nhờ hỗ trợ từ 

chương trình nới lỏng định lượng. Tuy nhiên, tăng trưởng dài 

hạn của Nhật vẫn ở mức thấp quanh 1% do lo ngại về lực 

lượng lao động tiếp tục già hóa. Lạm phát được dự báo sẽ tiếp 

tục ở dưới ngưỡng mục tiêu 2% cho đến cuối năm 2017.  

b. Abenomic 

Chương trình nới lỏng định lượng (QE) được BOJ được bắt 

đầu triển khai từ đầu năm 2013 với cam kết sẽ tiếp tục cho đến 

khi tỷ lệ lạm phát bền vững ở cấp độ mục tiêu (2%). Kế hoạch 

của BOJ là mua vào 50.000 tỷ Yên trái phiếu Chính phủ mỗi 

năm và dự kiến đến thời điểm cuối năm 2015, lượng trái phiếu 

mua vào đạt 355.000 tỷ Yên, tương đương gần 65% GDP Nhật 

Bản.  

Chính sách kinh tế Abenomic với trọng tâm là việc bơm tiền vào 

nền kinh tế nhằm đạt được những mục tiêu sau: (1) hạ lãi suất 

Tăng trưởng và lạm phát của Nhật Bản 

 

Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT tổng hợp 
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trên thị trường, (2) hạ tỷ giá đồng Yên để tăng tính cạnh tranh 

của hàng hóa Nhật Bản, (3) thúc đẩy thị trường chứng khoán 

tăng trưởng, (4) nâng lạm phát kỳ vọng, (5) từng bước nâng tốc 

độ tăng trưởng GDP.  

Qua hơn 2 năm thực hiện, chúng tôi cho rằng chính sách 

Abenomic chủ yếu có tác dụng tích cực đối với thị trường 

chứng khoán cũng như làm suy yếu đồng JPY trong khi Nhật 

Bản 2 năm liên tiếp rơi vào suy thoái theo kĩ thuật (Quý II, Quý 

III tăng trưởng âm trong cả 2 năm 2014, 2015).  

Khối nợ công khổng lồ vẫn luôn là vấn đề của Nhật Bản từ vài 

thập kỉ trở lại đây khi tỉ lệ nợ công luôn nằm ở mức cao nhất thế 

giới (>250% GDP) và nhiều khả năng sẽ tiếp tục là gánh nặng 

cho Chính phủ trong bối cảnh tiếp tục duy trì chính sách nới 

lỏng tiền tệ để kích thích kinh tế.  

c. Xu hướng đầu tư của Nhật Bản  

Nhật Bản tiếp tục là nước xuất khẩu ròng đầu tư ra thị trường 

quốc tế, đặc biệt là Mỹ, do (1) triển vọng tăng trưởng nền kinh 

tế những năm gần đây chưa thực sự tích cực, (2) gói kích thích 

QE của Nhật Bản làm gia tăng dòng vốn giá rẻ tìm kiếm cơ hội 

tại các thị trường tài chính quốc tế.  

4. Nền kinh tế Trung Quốc: Tăng trưởng kinh tế tiếp 

tục giảm tốc trong năm 2016, có khả năng PBOC 

sẽ phá giá thêm đồng NDT 

Thực trạng nền kinh tế Trung Quốc: tăng trưởng kinh tế Trung 

Quốc tiếp tục giảm tốc trong Q3/2015 với số liệu tăng trưởng 

GDP chỉ đạt 6,9%, thấp hơn mức 7% của Q2/2015 và là mức 

thấp nhất kể từ Q1/2009. Lạm phát Trung Quốc ở mức thấp (từ 

năm 2012 đến nay đều ở mức dưới 2%) là một chỉ báo thể hiện 

sức cầu yếu đi, nền kinh tế thiếu mất động lực tăng trưởng. 

Theo chúng tôi, nền kinh tế Trung Quốc sẽ chưa thể lấy lại 

được đà phục hồi tăng trưởng kinh tế và dự báo tăng 

trưởng GDP trong năm 2015 đạt 6,9% và năm 2016 giảm 

xuống 6,7%. 

Nền kinh tế Trung Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển đổi 

mô hình tăng trưởng từ tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng 

chậm nhưng bền vững hơn. Cụ thể, Trung Quốc định hướng 

giảm dần sự phụ thuộc của tăng trưởng vào vốn đầu tư và hoạt 

động sản xuất công nghiệp và tăng tỷ trọng đóng góp của tiêu 

dùng và dịch vụ.  

a. Nhà nước mạnh tay hỗ trợ nền Kinh tế 

Với thực trạng nền kinh tế tăng trưởng chậm, Chính phủ Trung 

Quốc đã thực hiện hàng loạt biện pháp để hỗ trợ nền kinh tế 

như: (1) liên tiếp 6 lần hạ lãi suất điều hành kể từ 24/11/2014 từ 

mức 6% xuống 4,35% và (2) cắt giảm tỷ lệ dữ trữ bắt buộc 4 

lần trong năm 2015 từ mức 19,5% xuống 17,5% để đẩy mạnh 

tín dụng cho sản xuất và hỗ trợ thanh khoản cho thị trường tài 

Tăng trưởng GDP, lạm phát và tăng trưởng tổng mức đầu tư 

xã hội của Trung Quốc  

 
 

Nguồn:National Bureau of Stat. of China, VNDIRECT tổng hợp  
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chính trong bối cảnh dòng vốn ngoại liên tục rút ròng mạnh, (3) 

hạ mạnh tỷ giá hối đoái đồng NDT so với USD trong tháng 

8/2015 để hỗ trợ hoạt động xuất khẩu, (4) bãi bỏ trần lãi suất 

đối với các khoản tiền gửi ngân hàng nhằm tăng lãi tiết kiệm mà 

hộ gia đình bình thường thu được từ đó thúc đẩy chi tiêu tiêu 

dùng cá nhân.  

Tuy nhiên, các chính sách này cũng có những mặt trái sau: (1) 

hạ lãi suất đồng NDT đã làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản 

được niêm yết bằng đồng NDT và tạo ra xu hướng rút ròng lên 

tới 669 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm của các nhà đầu tư nước 

ngoài khỏi thị trường Trung Quốc (theo dữ liệu của Bloomberg), 

(2) từ đó gây ra những biến động lớn trên thị trường tài chính 

và khiến chỉ số chứng khoán nước này giảm gần 30% giá trị kể 

từ giữa tháng 6/2015, (3) dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã 

giảm xuống 3,5 nghìn tỷ USD hiện nay từ mức gần 4 nghìn tỷ 

USD hồi giữa năm 2014 do Chính phủ Trung Quốc bán ra để 

can thiệp nhằm ổn định thị trường tài chính.  

b. Khả năng Trung Quốc sẽ tiếp tục hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc 

và phá giá đồng NDT trong năm 2016 

Với triển vọng tăng trưởng GDP năm 2016 tiếp tục giảm tốc, 

chúng tôi cho rằng Chính phủ Trung Quốc sẽ buộc phải tiến 

hành thêm các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế. Xu hướng trên thị 

trường tài chính Quốc tế trong thời gian tới là thu hẹp dần quy 

mô nới lỏng và từng bước thắt chặt điều kiện tín dụng do FED 

từng bước nâng lãi suất điều hành, dư địa để Chính phủ Trung 

Quốc tiếp tục hạ lãi suất là rất ít vì nếu tiếp tục hạ lãi suất, 

không chỉ dòng vốn đầu tư nước ngoài mà ngay cả dòng vốn 

của một số doanh nghiệp trong nước cũng sẽ rút ra khỏi thị 

trường để tìm kiếm mức lãi suất hấp dẫn hơn tại thị trường 

nước khác. Do đó, chúng tôi cho rằng, hai công cụ của 

chính sách tiền tệ sẽ được Trung Quốc sử dụng để hỗ trợ 

nền kinh tế đang giảm tốc trong năm 2016 là (1) hạ tỷ lệ dự 

trữ bắt buộc và (2) hạ tỷ giá đồng NDT.  

Mặc dù tỷ lệ dự trữ bắt buộc của Trung Quốc đã được điều 

chỉnh giảm 4 lần trong năm 2015 từ mức 19,5% xuống 17,5%, 

tỷ lệ này vẫn thuộc hàng cao nhất thế giới và cao hơn nhiều 

mức 2% của một số quốc gia phát triển trên thế giới. Chính vì 

vậy, Chính phủ Trung Quốc hoàn toàn có thể tiếp tục hạ tỷ lệ 

dự trữ bắt buộc để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng 

và thúc đẩy hoạt động tín dụng hơn nữa. Tuy nhiên, điều này 

cũng sẽ mặt trái là làm tăng rủi ro của cả hệ thống ngân hàng, 

đặc biệt khi khối nợ xấu của các doanh nghiệp và chính quyền 

địa phương đang phình to.  

Tuy nhiên, một mình biện pháp trên là chưa đủ và thực tiễn đã 

chứng minh trong năm vừa qua khi tỷ lệ dự trữ bắt buộc và lãi 

suất giảm mạnh, nền kinh tế Trung Quốc vẫn tiếp tục giảm tốc 

và đặc biệt là hoạt động xuất khẩu, trụ cột của tăng trưởng kinh 

Lãi suất cơ bản và tỉ giá CNY  

 
Nguồn: Bloomberg 
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tế Trung Quốc vẫn tiếp đà tăng trưởng âm. Do đó, trong tháng 

8/2015 Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện biện pháp mạnh đó 

là hạ tỷ giá đồng NDT hơn 4% mà theo như tuyên bố của Trung 

Quốc là một bước đi đầu tiên để quốc tế hóa đồng NDT và đưa 

đồng NDT vào rổ tiền tệ của IMF. Tuy nhiên, nguyên nhân 

chính vẫn là hỗ trợ hoạt động xuất khẩu nhằm vực dậy nền kinh 

tế.  

Để tránh tâm lý đầu cơ giá xuống và đối phó với dòng vốn rút 

ròng của khối ngoại, PBOC đã liên tục bán dự trữ ngoại tệ để 

bình ổn thị trường và lượng dự trữ hiện nay đã giảm mạnh 

xuống mức 3.500 tỷ USD (so với mức gần 4.000 tỷ USD giữa 

năm 2014). Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng hành động này của 

PBOC sẽ không tiếp diễn lâu dài. Trong thời gian tới, khi thấy 

có dấu hiệu bất ổn trong đà tăng trưởng của nền kinh tế, cũng 

như xu hướng tăng giá của đồng USD sau khi FED tiến hành 

nâng lãi suất, chúng tôi cho rằng PBOC sẽ tiếp tục phá giá 

đồng NDT để hỗ trợ khả năng cạnh tranh của hàng hóa 

Trung Quốc trên thị trường thế giới và dự báo tỷ giá 

USD/CNY có thể tăng lên mức 1USD=6,8CNY vào cuối năm 

2016 từ mức hiện nay là 1USD=6,39CNY.  

c. Tác động của nền kinh tế Trung Quốc đối với các nước 

mới nổi 

Sự suy giảm trong nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc là một 

phần nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm giá hàng hóa 

toàn cầu.  

Nếu Trung Quốc tiếp tục tiến hành phá giá đồng NDT sẽ gây áp 

lực rất lớn đến chính sách tỷ giá của các quốc gia mới nổi và 

đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia có nền kinh tế phụ 

thuộc vào hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó có 

Việt Nam. Các Chính phủ những quốc gia nói trên sẽ phải cân 

nhắc giữa việc ổn định tỷ giá và chấp nhận đánh mất một phần 

khả năng cạnh tranh của hàng hóa với việc buộc phải tiến hành 

phá giá đồng bản tệ theo Trung Quốc để hỗ trợ hoạt động xuất 

khẩu của mình.  

Do đó, theo chúng tôi, áp lực đối với chính sách giữ ổn 

định tỷ giá của NHNN Việt Nam sẽ rất lớn do tác động kép 

của việc FED nâng lãi suất và khả năng PBOC tiếp tục phá 

giá đồng NDT.  

  

Tăng trưởng GDP chậm lại, nhập khẩu hàng hóa sụt giảm 

của TQ tác động mạnh đến hàng hóa TG  

 
Nguồn: National Bureau of Stat. of China, IMF, VNDIRECT tổng hợp  
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5. Giá cả hàng hóa: vẫn tiếp tục ở đáy của chu kì giá 

thấp 

Thế giới đã chứng kiến một năm 2015 suy giảm ở gần như 

tất cả các loại hàng hóa cơ bản và xu hướng giảm sẽ tiếp 

tục duy trì trong năm 2016 trước khi bắt đầu phục hồi từ 

năm 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyên nhân chính 

 Nguồn cung tiếp tục gia tăng, tình trạng dự cung tiếp diễn ở 

một số hàng hóa như kim loại, dầu thô, cao su,… 

 Tăng trưởng kinh tế thế giới chậm và thấp hơn dự báo, đặc 

biệt là tại Trung Quốc, nước nhập khẩu năng lượng và 

nguyên liệu thô chính của thế giới.  

a. Dầu thô  

Trong năm 2015, giá dầu thô có xu hướng phục hồi trong Quý II 

và nửa đầu Quý III, sau đó quay lại xu hướng giảm mạnh và 

nửa cuối tháng 12 đã xuống dưới mức 40 USD/thùng. Nguyên 

nhân là do: (1) tiếp tục tình trạng dư cung, nguồn cung tiếp tục 

tăng bất chấp giá dầu thấp, đặc biệt tại khối OPEC với sản 

lượng trong tháng 8 đạt 31,5 triệu thùng/ngày, vượt 1,5 triệu 

thùng so với mức đề ra, (2) tồn kho tại các nước tiếp tục ở mức 

cao kỷ lục, đặc biệt là tại Iran với 30 triệu thùng, (3) thỏa thuận 

hạt nhân Iran khiến nguồn cung từ quốc gia này có thể tăng từ 

500.000 thùng/ngày hiện tại lên 800.000 thùng/ngày trong vòng 

2 năm tới, (4) ngày 19.12.2015, Quốc hội Mỹ đã thông qua việc 

dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu mỏ vốn tồn tại suốt 40 năm qua 

tại nước này và theo đó tất cả 9,2 triệu thùng dầu thô được sản 

xuất mỗi ngày trên đất Mỹ và 490,7 triệu thùng dầu thô dự trữ 

thương mại đều có thể được xuất khẩu. 

WB dự báo, giá dầu thô trung bình năm 2015 đạt 52,5 

USD/thùng và năm 2016 là 51,4 USD/thùng, trong khi IMF dự 

báo giá dầu thô năm 2015 đạt 51,6 USD/thùng và năm 2016 là 

50,4 USD/thùng. Như vậy, cả hai tổ chức nghiên cứu lớn đều 

Dự báo giá cả hàng hóa cơ bản 2015-16 (% yoy) 

 

Nguồn: VNDIRECT thống kê hội tụ dự báo các tổ chức như IMF, WB 
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Nguồn: IMF, VNIDRECT tổng hợp và dự báo 
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dự báo giá dầu trung bình sẽ tiếp tục giảm nhẹ 2% và ở mức 

thấp quanh 50 USD/thùng trong vòng 1 năm tới.  

Chúng tôi có quan điểm kém lạc quan hơn so với WB, IMF 

với dự báo giá dầu tiếp tục xu hướng giảm trong nửa đầu 

năm 2015 và chỉ có thể phục hồi vào sau Quý III năm 2016. 

Theo chúng tôi, giá dầu trung bình năm sẽ thấp hơn nhiều 

mức 50 USD/thùng.  

b. Kim loại 

Sau giai đoạn phục hồi, giá kim loại đã quay lại xu hướng giảm 

do những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ giảm khi nền kinh tế Trung 

Quốc gặp nhiều bất ổn và tăng trưởng chậm lại (Trung Quốc 

chiếm 50% nhu cầu toàn cầu). Qua việc thống kê sự hội tụ dự 

báo của các tổ chức cũng như nhận định của mình, chúng tôi 

cho rằng nhu cầu đối với kim loại sẽ tiếp tục ở mức thấp và 

nghiêng về kịch bản giá kim loại sẽ tiếp tục giảm trong năm 

2016.  

c. Nông sản/mặt hàng nông nghiệp 

Giá thực phẩm được dự báo giảm 17% trong năm 2016 do: (1) 

nguồn cung tăng, (2) tồn kho lớn, (3) nhu cầu tăng trưởng 

chậm. Những mặt hàng có xu hướng giảm mạnh nhất bao gồm 

dầu thực vật, ngũ cốc. Với xu hướng tăng trưởng chậm hơn dự 

báo của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là sự bất ổn của thị 

trường tài chính, tăng trưởng chậm tại Trung Quốc và áp 

lực đồng đôla mạnh lên khi FED tăng lãi suất điều hành, 

chúng tôi nghiêng về kịch bản giá nông sản sẽ tiếp tục điều 

chỉnh giảm trong năm 2016.  

d. Ảnh hưởng của giá hàng hóa thấp đến các nền kinh tế 

trên thế giới  

Theo nghiên cứu của World Bank, với mỗi 30% sụt giảm của 

giá dầu do tình trạng dư thừa cung, GDP của nền kinh tế thế 

giới sẽ tăng trưởng thêm 0,5% trong trung hạn.  

 

 

 

 

 

 

Các quốc gia hưởng lợi: 

+ Khu vực EU, Nhật Bản, Ấn Độ & Philipines: được hưởng lợi từ giá năng lượng thấp do đa phần nguồn cung 
phải nhập khẩu. 

+ Ngoài ra, các khu vực có tỷ trọng đóng góp tiêu dùng cao trong cơ cấu GDP cũng được hưởng lợi từ giá hàng 
hóa thấp thúc đẩy chi tiêu hộ gia đình như Mỹ, khối OECD. 

Các quốc gia thiệt hại: 
Các quốc gia phụ thuộc lớn vào xuất khẩu hàng hóa, nguyên liệu thô như: Nga, Brazil, Nam Phi, Úc, Canada, 
Chile, khối OPEC... Các nước này sẽ gặp khó khăn trong việc tìm động lực tăng trưởng cũng như thâm hụt ngân 
sách quốc gia 

Ảnh hưởng của giá cả hàng hóa tăng đối với tăng trưởng GDP các nước phụ thuộc vào xuất khẩu 

 
Nguồn: IEA, IMF, VNDIRECT tổng hợp 
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Nguồn: IMF, VNDIRECT tổng hợp 
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Nguồn:, IMF, VNDIRECT tổng hợp 
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Tác động của các yếu tố vĩ mô thế giới đối với các quốc gia mới nổi và tới Việt Nam  

 Sự kiện Ảnh hưởng tới các quốc gia mới nổi Ảnh hưởng chính tới Việt Nam 

Mỹ 

FED nâng lãi suất 
điều hành.  

 

 Luồng vốn đầu tư vào các thị trường mới nổi có khả 

năng thu hẹp 0,8-1,8% GDP, tương đương 18-40% giá 

trị lượng vốn vào (capital inflow) nếu lãi suất đồng USD 

trên thị trường tăng 1%. Theo dự báo, ảnh hưởng của 

sự kiện này sẽ kéo dài trong thời gian từ 6-12 tháng. 

Làm chậm lại đà phục hồi tăng trưởng GDP. 

 Tỷ giá đồng tiền mới nổi chịu áp lực giảm so với USD 

kèm theo những áp lực về chính sách tỷ giá, dự trữ 

ngoại hối.  

 Các chỉ số chứng khoán sẽ chịu áp lực điều chỉnh trong 

ngắn và trung hạn. Gia tăng tần suất biến động lớn 

trong ngắn hạn trên các thị trường tài chính.  

 Gây sức ép lớn lên chính sách ổn định tỷ 

giá VND và gián tiếp áp lực lên nợ công, 

gây áp lực tăng lãi suất.  

 Gia tăng tần suất biến động lớn trong ngắn 

hạn trên các thị trường tài chính.  

 Trong một vài thời điểm, sẽ gia tăng áp lực 

bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên 

thị trường trái phiếu, thị trường chứng 

khoán. (dự báo trong khoảng 3-6 tháng 

sau thời điểm có biến động về chính sách 

tiền tệ của FED). Tuy nhiên, về dài hạn xu 

hướng vẫn sẽ là mua ròng.  

Châu 
Âu 

Tiếp tục gói nới lỏng 
định lượng QE đến 
ít nhất tháng 3.2017 
để hỗ trợ nền kinh 
tế.  

Nợ công và thâm 
hụt ngân sách sẽ 
tiếp tục là những 
vấn đề nóng.  

 

 Luồng vốn đầu tư giá rẻ đến từ Châu Âu sẽ phần nào 
bù đắp một phần lượng vốn rút khỏi thị trường mới nổi 
để quay lại Mỹ.  

 Tỷ giá đồng EUR/USD sẽ tiếp tục xu 

hướng giảm và qua đó gián tiếp làm tỷ giá 

giữa EUR/VND suy yếu, điều đó có lợi cho 

các doanh nghiệp vay nợ bằng đồng EUR 

tuy nhiên lại làm giảm khả năng cạnh tranh 

của hàng hóa Việt Nam tại thị trường EU.  

 Nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ thị trường 

EU sẽ gia tăng nhờ triển vọng phục hồi 

kinh tế.  

Nhật 
Bản 

Tiếp tục chương 
trình nới lỏng định 
lượng và theo đuổi 
chính sách 
Abenomics để hỗ 
trợ nền kinh tế.  

Tăng trưởng GDP 
dự báo tăng 0,5% 
lên 1,6% trong năm 
2016. 

 Luồng vốn đầu tư giá rẻ đến từ Nhật Bản sẽ bù đắp 

một phần lượng vốn rút khỏi thị trường mới nổi để quay 

lại Mỹ. 

 Nhu cầu về hàng hóa đến từ Nhật Bản sẽ gia tăng nhờ 

GDP 2016 của Nhật Bản được dự báo sẽ tăng trưởng 

cao hơn.  

 Tỷ giá đồng JPY/USD sẽ tiếp tục xu 

hướng giảm và qua đó gián tiếp làm tỷ giá 

giữa JPY/VND suy yếu, điều đó có lợi cho 

các doanh nghiệp vay nợ bằng đồng JPY 

tuy nhiên lại làm giảm khả năng cạnh tranh 

của hàng hóa Việt Nam tại thị trường Nhật. 

 Nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ thị trường 

Nhật sẽ gia tăng nhờ triển vọng phục hồi 

kinh tế. 

Trung 
Quốc 

Tăng trưởng GDP 
được dự báo tiếp 
tục suy yếu.  

Khả năng PBOC sẽ 
tiếp tục phá giá 
đồng NDT đễ hỗ trợ 
xuất khẩu.  

 Các nước có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào hoạt 

động xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc 

sẽ tiếp tục đối mặt với triển vọng tăng trưởng chậm.  

 Tỷ giá của các đồng tiền mới nổi sẽ gặp áp lực điều 

chỉnh lớn.  

 Gây sức ép lớn lên chính sách ổn định tỷ 

giá VND.  

 Hoạt động xuất khẩu hàng hóa sang thị 

trường Trung Quốc sẽ tiếp tục gặp khó 

khăn nếu đà tăng trưởng của nền kinh tế 

Trung Quốc tiếp tục suy yếu, đặc biệt đối 

với các mặt hàng có giá trị thấp như nông 

sản, nguyên liệu thô,.. 

Giá 
hàng 
hóa 

Giá cả hàng hóa 
được dự báo sẽ tiếp 
tục xu hướng giảm 
trong nửa đầu năm 
2016 và có khả 
năng phục hồi trở 
lại trong 6 tháng 
cuối năm.  

 Đối với các quốc qua xuất khẩu nông sản, nguyên liệu 

thô. Giá hàng hóa thấp sẽ làm giảm triển vọng tăng 

trưởng xuất khẩu và tăng trưởng GDP.  

 Đối với các quốc gia nhập khẩu nguyên liệu thô, giá cả 

hàng hóa thấp sẽ góp phần làm giảm chi phí sản xuất, 

tăng hiệu quả kinh doanh.  

 Giá cả hàng hóa thấp cũng góp phần làm tăng tiêu 

dùng trong dân cư, từ đó góp phần thúc đẩy tăng 

trưởng kinh tế.  

 Xuất khẩu nông sản, nguyên liệu thô sẽ 
tiếp tục chịu sức ép suy giảm trong nửa 
đầu năm 2016.  

 Biên lợi nhuận của các doanh nghiệp sử 
dụng nhiều nguyên liệu thô đầu vào như 
ngành sản xuất vật liệu xây dựng, vận 
tải,…sẽ có chiều hướng cải thiện. 

Nguồn: Nhận định và dự báo của VNDIRECT 
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PHẦN II.  KINH TẾ VIỆT NAM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tăng trưởng và tình hình kinh tế  

1.1. Tăng trưởng GDP 

a. GDP 2015: Tăng trưởng GDP mạnh nhất kể từ năm 2008 

(6,68%), tuy nhiên đang xuất hiện các chỉ báo cho thấy nền 

kinh tế tăng trưởng chậm lại trong ngắn hạn  

Sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế được đẩy mạnh 

trong năm 2015 với dự báo GDP cả năm tăng 6,68%; vượt kế 

hoạch 6,2% của Chính phủ và các dự báo của các tổ chức 

quốc tế từ 6% - 6,2% đưa ra hồi đầu năm. Mức tăng trưởng 

GDP tăng dần theo từng quý, trong đó, Quý I tăng trưởng 

6,12%, Quý II tăng trưởng 6,47%, Quý III tăng trưởng 6,81%, 

Quý IV tăng trưởng 7,01%.  

Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, một số chỉ báo đã cho 

thấy tăng trưởng đang có dấu hiệu chậm lại. Nếu loại trừ các 

yếu tố mùa vụ, tăng trưởng GDP đã lập đỉnh ngắn hạn trong 

QII/2015 khi đạt 6,78% và giảm xuống còn 6,64% trong 

QIII/2015.  

Ngoài chỉ báo quan trọng về tăng trưởng GDP thì các chỉ số về 

tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ và chỉ số ngành công nghiệp 

chế biến (IIP) đều có dấu hiệu đạt đỉnh ngắn hạn vào tháng 7, 

tháng 8 và chững lại trong giai đoạn cuối năm 2015. Một chỉ 

Bảng một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô Việt Nam 

Các chỉ tiêu kinh tế 2014 2015E 
Dự báo 

2016 của 
VNDS 

GDP (yoy) 5,98% 6,68% 6,75% 

Lạm phát (yoy) 1,84% 0,6% 3-4% 

Chỉ số SXCN  7,60% 9,8% na 

Tổng mức bán lẻ (đ/c giá) 6,30% 8,30% na 

Tăng trưởng tín dụng (ytd) 14,16% 17,02% 18-19% 

Tăng trưởng cung tiền M2 17,69% 13,6% 16-17% 

LS huy động trung bình 5,00% 5,19% 5,79% 

LS cho vay (trung, dài hạn) 9-11% 8,5-10,5% 8,5-10,5% 

Điều chỉnh tỷ giá 1% 5% 4-5% 

FDI đăng ký (tỷ USD) 20,2 22,8 22-23 

FDI giải ngân (tỷ USD) 12,4 14,5 14-15 

Tăng trưởng xuất khẩu  13,6% 8,5% 10-11% 

Tăng trưởng nhập khẩu  12,1% 13,5% 12-13% 

Thâm hụt ngân sách/GDP (5,30%) (5,0%) (4,9%) 

Nợ công/GDP 60,3% 61,3% 64% 

Cán cân thương mại (tỷ USD)  2,1 (3,2) (6,8) 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, SBV, IMF, VNDIRECT tổng hợp và dự phóng 
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báo quan trọng khác là chỉ số quản trị mua hàng PMI tháng 

9/2015 cũng giảm xuống dưới 50 điểm lần đầu tiên kể từ năm 

2013 cho thấy hoạt động sản xuất đã có dấu hiệu chững lại sau 

1 thời gian tăng trưởng liên tục. 

b. GDP trong 2016: đà tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ 

chậm lại trong 6 tháng đầu năm tới và khởi sắc hơn trong 6 

tháng cuối năm với dự phóng GDP cả năm 2016 tăng 6,75% 

(cao hơn so với kế hoạch cho năm 2016 là 6,7%). Động lực 

tăng trưởng chính vẫn sẽ đến từ khu vực Công nghiệp và Xây 

dựng nhờ: (1) tăng trưởng của khu vực FDI, (2) lĩnh vực xây 

dựng phát triển mạnh nhờ hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng 

của Chính phủ và thị trường bất động sản hồi phục. Tiếp theo là 

khu vực Dịch vụ với mức tăng trưởng sẽ có sự cải thiện đáng 

kể trong năm tới nhờ nhu cầu hàng hóa, dịch vụ của người dân 

tăng lên do việc làm và thu nhập được cải thiện, trong khi khu 

vực Nông nghiệp sẽ tiếp tục gặp khó khăn do giá nông sản vẫn 

sẽ ở mức thấp trong năm tới.  

Về cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với khu vực 

nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 16,30%; khu vực 

công nghiệp và xây dựng chiếm 33,09%; khu vực dịch vụ chiếm 

40,52%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,09%. 

Xét về góc độ sử dụng GDP 9 tháng, tiêu dùng cuối cùng tăng 

9,07% so với cùng kỳ năm 2014 - đóng góp 7,31 điểm phần 

trăm vào mức tăng chung; tích lũy tài sản tăng 8,08% - đóng 

góp 2,62 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa 

và dịch vụ làm giảm 3,43 điểm phần trăm của mức tăng trưởng 

chung. 

c. Sự cải thiện tốc độ tăng trưởng của khu vực Công 

nghiệp - Xây dựng là góp phần đáng kể vào sự hồi phục 

của nền kinh tế trong bối cảnh khu vực Dịch vụ vẫn tăng 

trưởng ổn định qua các năm  

Trong khu vực Công nghiệp và Xây dựng, chỉ số sản xuất toàn 

ngành công nghiệp (IIP) cả năm tăng 9,8% (năm 2014 tăng 

8,7%) Trong đó, ngành khai khoáng tăng 6,5%; ngành chế biến, 

chế tạo tăng 10,6%; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 

11,5%; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 

7,4%. Các mặt hàng công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao 

so với cùng kỳ năm trước là ô tô, ti vi, điện thoại di động, thép 

cán, giày, dép da. Tuy nhiên, chỉ số sản xuất IIP cũng đã cho 

thấy dấu hiệu chững lại trong QIII/2015 khi có sự suy giảm 

trong tháng 10 và 11 và chỉ lấy lại đà tăng vào tháng cuối năm.  

 

 

 

Đóng góp vào tăng trưởng GDP của từng thành phần 

 
Nguồn: GSO, VNDIRECT dự báo 
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Chỉ số IIP toàn ngành và ngành chế biến chế tạo, ngành CN 

mỏ 

 

Nguồn: GSO, số liệu do VNDIRECT điều chỉnh 

Về chỉ số PMI, trong năm qua, chỉ số có 2 tháng ghi nhận dưới 

ngưỡng 50 điểm và 10 tháng trên ngưỡng 50 điểm, cho thấy sự 

mở rộng trong ngành sản xuất vẫn đang thắng thế. Tuy nhiên, 

PMI đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu suy giảm nhẹ trong cuối Quý 

III, đầu Quý IV do những bất ổn trên thị trường quốc tế dẫn tới 

nhu cầu đơn hàng từ nước ngoài suy giảm. Theo chúng tôi, xu 

hướng sụt giảm của đơn hàng hóa trong những tháng cuối năm 

có thể dẫn tới hệ quả làm chậm lại đà tăng trưởng GDP trong 

nửa đầu năm 2016.  

d. Tổng cầu của nền kinh tế đang có xu hướng hồi phục và 

chuyển biến tích cực  

Trên khía cạnh tiêu dùng, tính chung cả năm 2015, tổng mức 

bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 

3.243 ngàn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước (năm 

2014 tăng 10,6%). Có thể thấy mức tăng tiêu dùng danh nghĩa 

năm 2015 thấp hơn năm 2014,  tuy nhiên nếu loại trừ yếu tố giá 

(do lạm phát thấp và nhiều loại hàng hóa giảm giá), thì mức 

tăng thực tế năm 2015 đạt 8,4%, cao hơn hẳn mức tăng 8,1% 

của năm 2014, cho thấy sức tiêu dùng của người dân bắt đầu 

phục hồi mạnh nhờ những tác động tích cực từ sự phục hồi của 

nền kinh tế.  

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 11 tháng 

ước tính đạt 2.469,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 76% và tăng gần 

11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành hàng 

tăng khá như lương thực, thực phẩm tăng 15%; đồ dùng, dụng 

cụ, trang thiết bị gia đình tăng 15%; hàng may mặc tăng 13%; 

vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 11%; phương tiện đi lại tăng 

10%. 

e. Trên khía cạnh sản xuất, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp 

chế biến, chế tạo 11 tháng đầu năm 2015 đã tăng 12,6% so với 

cùng kỳ năm 2014, cao hơn mức tăng 9,5% của chỉ số tồn kho 

công nghiệp chế biến chế tạo, điều này đã cho thấy sức hấp thụ 

tốt của nền kinh tế đối với các sản phẩm công nghiệp. 
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Chỉ số tiêu thụ và tồn kho hàng công nghiệp 

 

Nguồn: GSO 

1.2. Đầu tư toàn xã hội cải thiện  

Với những dấu hiệu tăng trưởng khả quan của nền kinh tế, nhu 

cầu đầu tư của xã hội đang phục hồi nhanh chóng và có nhiều 

chuyển biến tích cực. Theo đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tại 

QIII/2015 đạt 31,9% GDP, mức cao nhất kể từ năm 2012. 

Trong đó, đầu tư khu vực kinh tế tư nhân tăng khá, chiếm 

37,9% tổng vốn đầu tư toàn xã hội (tương đương mức của cả 

năm 2014). 

Về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), ước tính cả năm 

2015 Việt Nam đã thu hút được 22,8 tỷ USD bao gồm cả vốn 

đăng ký mới và tăng thêm, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 

2014. Vốn FDI giải ngân từ đầu năm đến nay ước đạt 14,5 tỷ 

USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Đây cũng là con số giải ngân 

cao nhất từ trước đến nay. Như vậy, mục tiêu thu hút 22 tỷ 

USD và giải ngân trên 12 tỷ USD trong năm 2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư đã được hoàn thành.   

Trong năm 2015 ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là 

lĩnh vực hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài nhất với 15,23 tỷ USD, 

chiếm 67% tổng vốn đăng ký. Đứng thứ 2 là ngành sản xuất và 

phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa 

không khí đạt 2,8 tỷ USD, chiếm 12,4% tổng vốn đầu tư. Ngành 

Kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với tổng vốn đăng ký mới 

và tăng thêm đạt 2,39 tỷ USD, chiếm 11,5% tổng vốn đầu tư.  

Mặc dù tăng trưởng vốn đầu tư từ NSNN khó khăn, tuy 

nhiên, sự mở rộng đầu tư từ khu vực ngoài nhà nước và 

FDI sẽ đóng góp đáng kể vào sự cải thiện của đầu tư toàn 

xã hội. Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp được hỗ trợ bởi 

triển vọng tăng trưởng tốt lên nhờ: (1) việc ký kết hàng loạt các 

FTA cả song phương và đa phương như TPP, VN-EU…, (2) chi 

phí đầu tư giảm (bao gồm thuế suất thuế TNDN giảm và lãi 

suất), (3) các cải cách về thể chế khuyến khích hoạt động đầu 

tư (luật doanh nghiệp, đầu tư sửa đổi, cải cách hành chính…) 
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1.3. Tình hình xuất nhập khẩu 2015: Nhập siêu trở lại tuy ở 
mức độ nhẹ 

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 162,4 tỷ 
USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ (tăng trưởng chậm nhất kể từ 
năm 2010), trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 47,3 tỷ 
USD, giảm 3,5% so với năm trước; khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 115,3 tỷ USD, tăng 13,5%. 

Tăng trưởng xuất khẩu có xu hướng chậm lại do hoạt động 
xuất khẩu của khu vực trong nước gặp nhiều khó khăn bởi tác 
động tiêu cực từ thị trường hàng hóa thế giới, trong khi tăng 
trưởng xuất khẩu khu vực FDI đã không còn đột phá như năm 
trước (do đóng góp lần đầu từ xuất khẩu của các nhà máy 
Samsung trong năm 2014).  

Về nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 
165,6 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 
khu vực kinh tế trong nước đạt 67,6 tỷ USD, tăng 6,3%, khu 
vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 98 tỷ USD, tăng 18,9%. Kim 
ngạch xuất khẩu tăng mạnh có đóng góp lớn từ khối khu vực 
kinh tế nước ngoài với kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng 
phục vụ sản xuất, gia công, lắp ráp của các doanh nghiệp FDI 
tiếp tục tăng cao.  

Tính chung cả năm 2015, cả nước nhập siêu khoảng 3,2 tỷ 
USD, tương đương 2% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, trong 
đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,3 tỷ USD; khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,1 tỷ USD.  

Về triển vọng ngoại thương trong năm 2016, chúng tôi cho 
rằng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong năm tới sẽ hồi 
phục lên mức 10-11% do (1) giá cả hàng hóa nhiều khả năng 
sẽ tạo đáy và đi lên trong 6 tháng cuối năm, (2) triển vọng kinh 
tế các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam như Mỹ, EU, 
Nhật Bản khá tích cực, (3) một số hiệp định FTA sẽ bắt đầu có 
tác động làm thúc đẩy ngoại thương, (4) xu hướng chuyển dịch 
sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam tiếp diễn. Tuy nhiên, 
chúng tôi nhận định tốc độ tăng trưởng nhập khẩu sẽ tiếp 
tục tăng nhanh hơn xuất khẩu với mức tăng khoảng 12% - 
13%, cán cân thương mại vẫn sẽ tiếp tục nhập siêu với 
mức nhập siêu dự báo tăng mạnh lên mức 3,8%/kim ngạch 
xuất nhập khẩu cho năm 2016, tương đương khoảng 6 tỷ - 
7 tỷ USD. 

2. CPI tăng thấp nhất trong vòng 14 năm qua do tác 
động của xu hướng giảm giá hàng hóa trên thế 
giới  

Theo Tổng cục Thống Kê, CPI năm 2015 tăng 0,63%, là mức 
tăng thấp nhất trong 14 năm qua (lạm phát lõi ước tăng 2,08%). 
Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ được theo dõi, chỉ có 2 
nhóm có mức chỉ số giá giảm so với cùng kỳ năm 2014 là nhóm 
nhà ở, vật liệu xây dựng và nhóm giao thông, 9 nhóm ngành 
còn lại có mức chỉ số giá tăng nhẹ từ 0,4% - 3,33%, cá biệt 
nhóm giáo dục tăng mạnh 6,82%. CPI liên tục lập đáy do những 
nguyên nhân quan trọng từ giá dầu thô sụt giảm mạnh, giá 
lương thực, thực phẩm giảm, bên cạnh đó, các đợt điều chỉnh 
giá hàng hóa, dịch vụ công đã chậm lại so với cùng kỳ các năm 

Diễn biến XNK năm 2015 
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trước do giá cả các mặt hàng này đã tiệm cận với giá thị 
trường. 

Kết luận về xu hướng lạm phát trong năm 2016: Chúng tôi 
nhận định, tăng trưởng CPI yoy có thể phục hồi lên mức 
3% - 4% trong năm 2016 do: (1) giá cả hàng hóa thế giới có 
khả năng tạo đáy và đi lên trong nửa cuối năm 2016 đặc biệt là 
giá cả lương thực, thực phẩm có thế tăng trở lại do những ảnh 
hưởng của hiện tượng El Nino, (2) tổng cầu của nền kinh tế 
đang có xu hướng phục hồi mạnh nhờ tác động tích cực trên thị 
trường lao động và thu nhập của người dân sau khi nền kinh tế 
có những bước phục hồi mạnh trong giai đoạn 2013 - 2015, (3) 
tín dụng cho nền kinh tế tăng mạnh và các hệ quả của chính 
sách tiền tệ nới lỏng trong thời gian qua sẽ có những tác động 
rõ ràng hơn đến lạm phát trong năm 2016. 

3. Chính sách tiền tệ: Thị trường tiền tệ, tài chính, 

ngân hàng đã có nhiều điểm sáng trong năm 2015 

3.1. Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống dưới 2,93% vào cuối tháng 

9/2015 (ước tính cuối năm 2015 đạt 2,90%) so với mức 

3,25% vào cuối tháng 12/2014. Tỷ lệ nợ xấu giảm có đóng góp 

từ: (1) tín dụng tăng trưởng nhanh, (2) VAMC tiếp tục phát hành 

86 nghìn tỷ đồng trái phiếu đặc biệt để mua vào 94 nghìn tỷ 

đồng nợ xấu theo giá trị sổ sách trong 3 quý đầu năm 2015, (3) 

nền kinh tế khởi sắc và thị trường bất động sản ấm lên cũng 

góp phần làm giảm tỷ lệ nợ xấu phát sinh mới và tăng tỷ lệ thu 

hồi nợ xấu cũ.  

Tuy nhiên, về con số tuyệt đối, tổng nợ xấu tính đến cuối 

Q3.2015 của các ngân hàng trong danh sách theo dõi tiếp tục 

tăng thêm 7,15% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, 

chúng tôi nhận thấy nợ nhóm 5 (mất vốn) lại có xu hướng tăng 

lên, cụ thể như tại ngân hàng BIDV trong 9 tháng đầu năm, nợ 

nhóm 5 tăng 32%, tại Vietcombank tăng 38%, tại Vietinbank 

tăng 30%, và tính chung các ngân hàng niêm yết tăng 24%. 

Theo quan điểm của chúng tôi, mặc dù tỷ lệ nợ xấu đã giảm 

xuống dưới 3% trong năm nay đúng theo kế hoạch của 

Chính phủ, nợ xấu thực tế nếu tính cả khoản đã bán cho 

VAMC sẽ tiếp tục là gánh nặng đối với KQKD của các ngân 

hàng trong ngắn hạn và chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín 

dụng sẽ tiếp tục ở mức cao trong 1 - 2 năm sắp tới.  

VAMC chuyển dần từ giai đoạn gom mua nợ xấu sang giai 

đoạn xử lý các khoản nợ xấu đã mua.  

Kể từ khi bắt đầu hoạt động vào QIV/2013 đến 30/9/2015, 

VAMC đã mua vào 192 ngàn tỷ đồng nợ xấu theo giá mua nợ, 

chiếm 41,3% nợ xấu của các TCTD. Như vậy nhiệm vụ bước 

đầu của VAMC là đưa tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng trên sổ 

sách về dưới 3% sắp hoàn thành. Do đó, chúng tôi nhận định, 

trong thời gian sắp tới, VAMC sẽ chuyển dần mục tiêu hoạt 

động chính từ mua nợ xấu sang nhiệm vụ xử lý các khoản nợ 

xấu đã mua. Thực tế, mặc dù đã mua vào một lượng nợ xấu 

Tỷ lệ nợ xấu (% dư nợ tín dụng)  
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tương đối lớn, số lượng nợ xấu mà VAMC đã xử lý được thông 

qua thu hồi nợ, bán nợ, bán tài sản đảm bảo mới đạt khoảng 

17.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,7% lượng nợ xấu đã mua. Quá 

trình giải quyết nợ xấu gặp phải một số khó khăn do VAMC 

không có đủ quyền sở hữu hợp pháp đối với khoản nợ xấu 

đang giải quyết, thiếu khung pháp lý về xử lý mất thanh khoản, 

chuyển quyền sở hữu tài sản, tịch biên thế chấp tài sản và bảo 

vệ nhân viên VAMC về trách nhiệm cá nhân đối với việc bán tài 

sản dưới giá trị sổ sách.  

Nếu VAMC không đẩy mạnh được công tác xử lý nợ xấu, thì về 

thực chất VAMC mới chỉ đóng vai như một cái kho giữ nợ xấu 

nhằm làm đẹp sổ sách kế toán của các ngân hàng và kéo dài 

thời gian trích lập dự phòng nợ xấu của các ngân hàng thay vì 

phải trích lập dự phóng ngay cho khoản nợ xấu theo quy định 

hiện hành thì chuyển sang trích lập dần trong thời gian từ 5-10 

năm. Mặc dù đây là biện pháp hiệu quả để đối phó trước 

mắt với nguy cơ nợ xấu và giảm bớt gánh nặng trích lập dự 

phòng rủi ro cho các ngân hàng trong ngắn hạn, nhưng về 

trung dài hạn, nợ xấu vẫn còn tồn tại và nếu không xử lý 

được thì các ngân hàng sẽ vẫn phải tiếp tục trích lập dự 

phòng và phần này sẽ bào mòn dần lợi nhuận trong tương 

lai.  

3.2. Về cung tiền M2 và tín dụng 

Tín dụng trong năm 2015 đã có sự bứt phá so với các năm 

trước. Cụ thể, theo thông tin của Ngân hàng Nhà nước, 11 

tháng đầu năm 2015, tăng trưởng tín dụng đã đạt 14,5% - 15% 

và dự báo cả năm có khả năng tăng trên 17% (so với cả năm 

2014 là khoảng 14,16%), hoàn thành kế hoạch điều chỉnh là 

17%. Tổng phương tiện thanh toán (M2) tính đến 21/09/2015 

tăng 8,88% so với cuối năm 2014 (cùng thời điểm, tín dụng 

tăng 10,78%). Như vậy, có thể thấy rằng tín dụng trong năm 

nay tăng nhanh hơn tăng trưởng cung tiền M2 và tăng trưởng 

huy động vốn. Có thể nhìn nhận đây là một trong những nguyên 

nhân chính gây áp lực lên hệ thống ngân hàng và đẩy mặt bằng 

lãi suất huy động vốn tại một số ngân hàng nhỏ tăng lên trong 

thời gian qua.  

Theo quan sát, nguyên nhân chính khiến Ngân hàng Nhà Nước 

kiểm soát khá chặt cung tiền trong thời gian qua là do yếu tố tỷ 

giá kìm nén. Trong bối cảnh nhiều sức ép lên chính sách ổn 

định tỷ giá của NHNN trong năm 2015, đặc biệt là sau thời điểm 

Trung Quốc tiến hành phá giá đồng NDT vào tháng 8, NHNN đã 

phải thực hiện hàng loạt biện pháp để giữ ổn định tỷ giá như: 

(1) thắt chặt hơn cung tiền (chính là nguyên nhân làm tốc độ 

tăng M2 chậm lại), (2) bán ngoại tệ can thiệp, (3) giảm trần lãi 

suất huy động đô la Mỹ và thắt chặt điều kiện mua/vay ngoại tệ.  

Tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng M2 
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Chúng tôi nhận định sức ép lên chính sách ổn định tỷ giá trong 

năm 2016 là rất lớn do những tác động từ: (1) FED nâng lãi 

suất điều hành, (2) Trung Quốc có thể tiếp tục phá giá đồng 

NDT, (3) nhập siêu tăng lên. Do đó, nhiều khả năng NHNN sẽ 

tiếp tục duy trì chính sách kiểm soát tăng trưởng cung tiền chặt 

chẽ và điều này sẽ có nhiều tác động đến thị trường tiền tệ-tài 

chính trong năm 2016. 

Cụ thể, tăng trưởng cung tiền M2 và huy động vốn nhiều khả 

năng sẽ tiếp tục tăng chậm hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng 

trong năm 2016. Điều này về lâu dài sẽ gây sức ép buộc tăng 

trưởng tín dụng phải tăng chậm lại. Do đó, trong nửa đầu năm 

2016, tăng trưởng tín dụng sẽ chậm và tốc độ tăng trưởng 

tín dụng cả năm sẽ đạt khoảng 18% - 19%, không cao hơn 

nhiều so với năm 2015.  

3.3 Lãi suất: Lãi suất huy động tại một số ngân hàng có xu 

hướng tăng lên bất chấp lạm phát tiếp tục ở mức thấp.  

Mặc dù lạm phát tiếp tục giảm và dự báo cả năm sẽ ở dưới 

mức 2% và là cơ sở để NHNN Việt Nam có thể hạ mặt bằng lãi 

suất, tuy nhiên, thực tế trên thị trường cho thấy, lãi suất huy 

động đã có xu hướng tăng lên kể từ cuối Q2/2015 với những 

nguyên nhân sau:  

 Tốc độ tăng trưởng cung tiền và huy động thấp hơn tốc 

độ tăng trưởng tín dụng khiến cho tỷ lệ LDR của hệ 

thống ngân hàng tăng lên (như đã dẫn chứng ở phần 

trên), gây áp lực lên thanh khoản của hệ thống.  

 Lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng lên trong bối ngân 

sách năm nay đang gặp nhiều khó khăn buộc Chính 

phủ phải tăng cường đi vay thông qua phát hành 

TPCP, qua đó tác động lấn át lên nguồn vốn của khu 

vực tư nhân và đẩy lãi suất thị trường lên cao hơn.  

 Sức ép từ tỷ giá, đặc biệt sau sự kiện PBOC tuyên bố 

phá giá mạnh đồng NĐT dẫn tới việc NHNN buộc phải 

tăng tỷ giá USD/VND khiến chênh lệch lợi ích giữa nắm 

giữ VND với nắm giữ USD giảm (năm 2015 VND mất 

giá 5% so với USD, mức phá giá cao hơn nhiều so với 

trung bình 1% - 2% giai đoạn 2012-2014) 

 Những đồn đoán về việc FED sẽ nâng lãi suất đồng 

USD vào cuối năm 2015 hoặc đầu năm 2016.  

 Nợ xấu trên sổ sách của các ngân hàng đã giảm về 

dưới 3%, tuy nhiên ngoài số lượng nợ xấu này, các 

ngân hàng sẽ vẫn phải tiếp tục trích lập dự phòng cho 

hơn 200.000 tỷ đồng nợ xấu theo giá sổ sách đã bán 

cho VAMC, do đó chi phí dự phòng của các ngân hàng 

vẫn sẽ tiếp tục cao và vì vậy các ngân hàng vẫn chưa 

thể giảm chi phí sử dụng vốn xuống thấp trong ngắn 

hạn. Hiện nay chi phí dự phòng nợ xấu của các NH rơi 

vào tầm 1% - 1,7% trong khi mức chênh lệch lãi suất 

Diễn biến lãi suất huy động (2015-ước tính, 2016 dự báo)  

 
Nguồn: IMF. VNDIRECT dự báo 
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huy động - cho vay trong hệ thống ngân hàng hiện tại 

chỉ vào khoảng 3%. 

Do đó, chúng tôi nhận định lãi suất huy động của các ngân 

hàng đã tạo đáy trong năm 2015 và sẽ có xu hướng tăng 

lên trong năm 2016.  

Về xu hướng của lãi suất cho vay, với định hướng của Nhà 

Nước là tiếp tục đẩy mạnh tín dụng để hỗ trợ tăng trưởng kinh 

tế, nhiều khả năng mặt bằng lãi suất cho vay sẽ tiếp tục 

được giữ ổn định trong năm 2016. Điều này cùng với việc 

mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng tăng lên 

(VNDIRECT dự báo tăng 0,6% trong năm 2016) sẽ làm giảm 

chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi - cho vay của các ngân 

hàng thương mại và gây sức ép lên NIM của hệ thống ngân 

hàng.  

3.4. Tỷ giá hối đoái: Sức ép điều chỉnh tỷ giá trong năm 

2016 là rất lớn  

Tỷ giá USD/VND trong năm 2015 đã được điều chỉnh tăng khá 

mạnh ở mức trên 5% giá danh nghĩa và 3% giá thực tế (theo 

WB), vượt mức kế hoạch đề ra đầu năm là điều chỉnh trong 

biên độ 2% và cao hơn nhiều mức điều chỉnh tăng tỷ giá trong 

các năm trước là từ 1% - 2%. Tỷ giá bất ngờ được điều chỉnh 

tăng mạnh trong năm 2015 do nhiều yếu tố tác động như: (1) 

đồng USD mạnh lên so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt 

khác, (2) Trung Quốc và một loạt các thị trường mới nổi trong 

khu vực như Malaysia, Indonesia hạ mạnh tỷ giá đồng bản tệ 

so với USD, (3) nhập siêu quay trở lại.  

Nhận định về diễn biến tỷ giá trong năm 2016: Chúng tôi cho 

rằng áp lực tăng tỷ giá trong năm tới là rất lớn do: (1) FED nâng 

lãi suất đồng USD, (2) Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục 

phá tỷ giá để hỗ trợ nền kinh tế kéo theo một loạt các nước 

khác trong khu vực có thể cân nhắc giảm tỷ giá để cạnh tranh 

xuất khẩu, (3) nhập siêu tiếp tục tăng, (4) trong một số thời 

điểm, dòng vốn nóng nước ngoài có thể rút ra khỏi các thị 

trường tài chính như thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu 

do tác động từ các sự kiện bên ngoài. Do đó, chúng tôi cho 

rằng NHNN Việt Nam có thể tiến hành tăng tỷ giá USD/VND 

4% - 5% trong năm 2016 và thời điểm bắt đầu tăng tỷ giá có 

thể vào đầu Q2/2016.  

  

Diễn biến tỷ giá USD/VND giai đoạn 2012-2015 

 

 

Nguồn: SBV. Bloomberg 
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4. Chính sách tài khóa: giảm tỷ lệ thâm hụt mục tiêu 

xuống còn 4,95% (giảm so với các năm trước là 

5%) cho thấy Chính phủ bắt đầu thực hiện chính 

sách thắt chặt tài khóa trong bối cảnh thu ngân 

sách tiếp tục gặp khó khăn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Thu ngân sách  

Thu ngân sách trong năm tài chính 2015 gặp nhiều khó khăn do 

giá dầu giảm và cắt giảm một số sắc thuế để hỗ trợ doanh 

nghiệp nhưng nhiều khả năng vẫn hoàn thành kế hoạch đề ra 

do được bù đắp bằng khoản thu nội địa. Theo báo cáo của Bộ 

Tài chính, tổng thu cân đối NSNN lũy kế 11 tháng đạt 860,1 

nghìn tỷ đồng, bằng 94,4% dự toán năm, tăng 8,3% so với cùng 

kỳ năm 2014.  

Trong đó, thu nội địa lũy kế 11 tháng đạt 642,7 nghìn tỷ đồng, 

vượt 6% dự toán; thu từ dầu thô lũy kế 11 tháng đạt 60,57 

nghìn tỷ đồng, bằng 65% dự toán, tức hụt thu 32.430 tỷ đồng so 

với dự toán và giảm khoảng 35% so với cùng kỳ năm 2014; thu 

cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 11 tháng ước đạt 152,3 

nghìn tỷ đồng (tổng số thu đạt 231,3 nghìn tỷ đồng, bằng 89% 

dự toán; hoàn thuế GTGT theo quy định là 79 nghìn tỷ đồng, 

bằng 87% dự toán).  

 

 

Thu-chi ngân sách nhà nước qua các năm 

 
Nguồn: Bộ tài chính. VNDIRECT tổng hợp 
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4.2. Chi ngân sách  

Chi ngân sách luỹ kế 11 tháng đạt 1.015,7 nghìn tỷ đồng, bằng 

88,5% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2014.  

Trong đó, chi đầu tư phát triển luỹ kế 11 tháng đạt 151,9 nghìn 

tỷ đồng, bằng 78% dự toán, tăng 7,5% cùng kỳ năm 2014. Chi 

trả nợ và viện trợ luỹ kế 11 tháng đạt 142,4 nghìn tỷ đồng, bằng 

95% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ năm 2014. Chi kinh tế - xã 

hội, quốc phòng, an ninh, hành chính lũy kế 11 tháng đạt 712,5 

nghìn tỷ đồng, bằng 93% dự toán, tăng 5% so với cùng kỳ năm 

2014. 

Theo quan sát của chúng tôi, có thể thấy tốc độ tăng chi trả nợ 

và viện trợ đang cao hơn khá nhiều so với tốc độ chi đầu tư 

phát triển và ngày càng chiếm một tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi 

của Chính phủ. Tỷ trọng chi đầu tư (không kể các khoản chi 

ngoài ngân sách) trong tổng chi ngân sách đã giảm xuống còn 

15,6% so với mức 26,5% trong giai đoạn 2011 - 2014. Chi 

thường xuyên hiện tại đã chiếm tới 70,5% tổng chi ngân sách. 

Nếu tính trên tỷ trọng thu ngân sách, chi thường xuyên và chi 

trả nợ hiện tại đã chiếm đến gần 100% tổng nguồn thu NSNN.  

4.3. Bội chi ngân sách 

Lũy kế 11 tháng bội chi xấp xỉ 156 nghìn tỷ đồng, bằng 69% 

dự toán năm. Chúng tôi dự báo, bội chi ngân sách năm 

2015 sẽ đạt mức khoảng 214 nghìn tỷ đồng (bằng khoảng 

95% dự toán năm), tỷ lệ bội chi ngân sách/GDP ở mức 5%, 

giảm so với mức 5,3% của năm 2014 và 6,6% tại năm 2013. 

Tỷ lệ bội chi giảm dần trong những năm gần đây đã cho 

thấy hiệu quả bước đầu của Chính phủ trong việc thắt chặt 

chi tiêu ngân sách.  

Bước sang năm 2016, Chính phủ sẽ tiếp tục định hướng 

thắt chặt hơn chính sách tài khóa thông qua giảm chỉ tiêu 

bội chi ngân sách hàng năm từ mức 5% xuống 4,95%/GDP. 

Chúng tôi cho rằng đây là bước đi đúng hướng của Chính 

phủ trong bối cảnh nợ công sẽ chạm trần trong 2 năm tới. 

Theo đó, việc thắt chặt chi tiêu của Chính phủ có thể làm chậm 

lại đà tăng trưởng nền kinh tế trong năm 2016 (đã thể hiện trong 

dự báo thận trọng của chúng tôi về tăng trưởng GDP 2016), tuy 

nhiên về dài hạn sẽ mang đến những tác động tích cực nhờ 

củng cố lại nền tảng vĩ mô về vấn đề nợ công, chi tiêu ngân 

sách, hiệu quả đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà Nước, 

tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng giảm dần phụ thuộc vào đầu 

tư công 

4.4. Nợ công: Nợ công Việt Nam đã tăng lên nhanh chóng 

trong vài năm gần đây  

 

Cơ cấu chi thường xuyên 

 
Nguồn: IMF. VNDIRECT dự báo 
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a. Về con số nợ công: Nợ công đang tăng lên nhanh chóng 

và có khả năng chạm ngưỡng giới hạn an toàn trong 2 năm 

tới 

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng nợ công của Việt Nam (nợ 

Chính phủ, nợ do Chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa 

phương), đã tăng mạnh từ mức 51,7% năm 2010 lên khoảng 

61,3% GDP năm 2015. Trong số này nợ trực tiếp của Chính 

quyền trung ương chiếm 48,9% GDP, nợ do Chính phủ bảo 

lãnh chiếm 11,4% GDP và nợ chính quyền địa phương chiếm 

dưới 1% GDP. Tổng nợ công đang cho thấy xu hướng tăng lên 

nhanh chóng và có thể chạm mức trần cho phép là 65% trong 

hai năm tới (đạt đỉnh 64,3% vào năm 2017 theo tính toán của 

Bộ Tài chính). 

Tốc độ tăng của nợ nước ngoài chậm hơn tốc độ tăng chung 

của nợ công. Tỷ trọng giữa nợ nước ngoài của quốc gia đã 

giảm nhẹ từ mức 42,2% năm 2010 xuống 38,4% trong năm 

2014, trong đó tỷ lệ nợ nước ngoài trực tiếp của Chính phủ 

giảm nhẹ từ mức 28,7% (2010) xuống 27,7% (2011). Chúng tôi 

cho rằng, việc Chính phủ hạn chế vay nợ nước ngoài trong 

những năm gần đây là đúng hướng trong bối cảnh dư thừa tiền 

Cơ cấu nợ công của Việt Nam  

Chỉ tiêu (đơn vị %) 2010 2011 2012 2013 2014 E 2015 E 2016 F 2017 F 

A. Nợ công so với GDP 56,3 54,9 50,8 54,2 59,6 61,3 63,2 64,3 

   I. Nợ trong nước 14,1 13,4 13,4 16,9 21,5 22,9 
  

II. Nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP 42,2 41,5 37,4 37,3 38,1 38,4 
  

1. Nợ nước ngoài trực tiếp của Chính phủ 28,7 28,2 27,1 26,6 27,4 27,7 
  

2. Nợ nước ngoài do Chính phủ bảo lãnh 13,5 13,3 10,3 10,7 10,7 10,7 
  

B. Một số chỉ tiêu tài chính  
về dư nợ và nghĩa vụ trả nợ         

1. Dư nợ Chính phủ so với thu ngân sách 157,9 162 172 184,4 
    

2. Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ so với thu NSNN 17,6 15,6 14,6 15,2 13,8 16,1 
  

Trong đó: 
        

Tỉ lệ trả lãi so với tổng thu ngân sách 4,3 4,1 5,4 6,5 8 9,2 
  

Tỉ lệ trả lãi so với tổng chi ngân sách 3,2 4,2 5,1 5,2 6,7 7,7 
  

3. Nghĩa vụ nợ dự phòng so với thu ngân sách 5,5 6,7 9,8 9,8 
    

Nguồn: Bản tin nợ công Bộ Tài Chính, MOF plan 2016-2017, VNDIRECT ước tính 
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trong hệ thống ngân hàng, lãi suất trong nước giảm thấp tạo 

điều kiện phát hành trái phiếu vay nợ trong nước. 

So sánh với các nước đang phát triển trong khu vực về quy mô 

tổng nợ công trên GDP, tỷ lệ của Việt Nam cuối năm 2015 ở 

mức khoảng 61,3%, là mức cao nhất trong danh sách khi đa 

phần các quốc gia này duy trì tỷ lệ nợ công ở mức 30% - 50% 

GDP. Xét riêng về tỷ lệ nợ nước ngoài của quốc gia/GDP của 

Việt Nam hiện đang ở mức khoảng 38% GDP, cao hơn so với 

mặt bằng chung một số nước đang phát triển trong khu vực là 

khoảng 25% - 35%/GDP. 

Theo chúng tôi, tỷ lệ nợ công đang ở mức cao và ngấp 

nghé ngưỡng an toàn buộc Chính phủ sẽ phải thực hiện 

các biện pháp thắt chặt chi tiêu nhằm giảm thâm hụt ngân 

sách, đồng thời phải dựa ngày càng lớn vào vay nợ trong 

nước để đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày càng tăng trong ít 

nhất hai năm sắp tới. 

b. Về cơ cấu nợ công: tỷ lệ nợ Chính phủ và nợ trong nước 

có xu hướng tăng lên  

Cụ thể, tỷ lệ nợ Chính phủ trên tổng nợ công đã tăng từ mức 

79,7% năm 2010 lên mức 82,5% trong năm 2015 trong khi tỷ lệ 

nợ do Chính phủ bảo lãnh đã giảm từ mức 20,3% xuống 17,5% 

trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ công trong nước 

cũng đang tăng lên so với nợ nước ngoài. Cụ thể, tỷ lệ nợ công 

trong nước đã tăng nhanh từ mức 14,1%/GDP năm 2010 lên 

mức 22,9% cuối năm 2014. Điều này, xuất phát từ: (1) thâm hụt 

ngân sách của Chính phủ trong giai đoạn 2009 - 2014 tăng cao, 

(2) cầu tín dụng thấp trong giai đoạn này tạo ra tình trạng dư 

thừa vốn trong hệ thống ngân hàng tạo điều kiện phát hành trái 

phiếu Chính phủ với lãi suất thấp, (3) vào thời điểm 2010 - 

2012, Việt Nam bị các tổ chức xếp hạng tín nhiệm hạ mức xếp 

hạng nên không thể tiếp cận được với thị trường vốn quốc tế; 

thậm chí vốn FII còn bị rút ròng (trong khi nhiều nước trong khu 

vực nhận được nhiều FII khi Mỹ thực hiện các gói QE) 

Đánh giá về cơ cấu nợ hiện tại của Việt Nam: Việc nợ trong 

nước chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nợ công ở Việt Nam có 

những yếu tố tích cực cũng như tiêu cực. 

Tiêu cực: Việc Chính phủ vay nợ trong nước nhiều, đặc biệt 

chủ yếu thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ nội địa để 

vay vốn, khiến mặt bằng lãi suất trong nước giữ ở mức cao và 

có xu hướng tăng lên, đồng thời làm thu hẹp nguồn vốn dành 

cho khu vực tư nhân và gây sức ép lên lạm phát. Bên cạnh đó, 

các khoản vay trong nước thường có thời hạn ngắn do vậy áp 

lực trả nợ hàng năm lớn.  

Tỷ lệ nợ công qua các năm (%GDP)  

 

Nguồn: Bản tin nợ công Bộ tài chính 
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Nợ trong nước chủ yếu được phát hành thông qua TPCP mà 

khách hàng lớn nhất là các NHTM, do đó, rủi ro nợ công sẽ đe 

dọa đến an toàn của hệ thống ngân hàng 

Tích cực: Do nợ trong nước chiếm tỷ trọng lớn, trong khi nợ 

nước ngoài chỉ chiếm khoảng 28% GDP, do đó rủi ro khủng 

hoảng nợ công ở Việt Nam chưa đến mức nguy hiểm, rủi ro tỷ 

giá đến nợ công cũng ở mức độ vừa phải. Nghiên cứu sâu hơn, 

chúng tôi thấy rằng nợ nước ngoài của Việt Nam chủ yếu qua 

kênh ODA, tỷ lệ trái phiếu ngoại tệ chỉ chiếm khoảng 6% (năm 

2013) các khoản vay của Chính phủ. Do đặc điểm các khoản 

vay ODA thường có thời hạn dài, lãi suất thấp và áp lực trả nợ 

thuận lợi hơn so với phát hành trái phiếu ngoại tệ. 

c. Cơ cấu nợ nước ngoài 

Cơ cấu nợ nước ngoài theo công cụ nợ hiện tại vẫn đang 

chủ yếu đến từ các nguồn viện trợ vốn ODA với lãi suất ưu 

đãi. Nhưng với tốc độ gia tăng nợ của các ngân hàng thương 

mại, trái phiếu và nợ tư nhân không bảo đảm thì trong khoảng 

thời gian 5 năm tới sẽ có sự thay đổi lớn về tỉ trọng trong cơ 

cấu nợ nước ngoài. 

Theo số liệu của WorldBank, phần lớn cơ cấu nợ nước ngoài 

của Việt Nam là từ vốn viện trợ ODA trong giai đoạn 2005-

2013. Các nguồn vốn còn lại như trái phiếu và nợ ngân hàng 

thương mại chỉ chiếm trung bình khoảng 12% trong đoạn này. 

Chính vì trong cơ cấu nợ phần lớn là nguồn vốn ưu đãi và có 

tốc độ gia tăng 12,3%/năm nên lãi suất trung bình cũng giảm 

khá mạnh qua các năm từ 6,9% năm 2005 xuống 1,7 %/năm 

2009. Tuy nhiên, lãi suất trung bình trong năm 2010 có thay đổi 

lớn từ 1,7%/năm năm trước đó lên 4,8%/năm do có sự tham 

gia của nợ tư nhân không bảo đảm. Tốc độ gia tăng trung bình 

của nợ tư nhân không bảo đảm cũng ở mức cao 35,3%/năm 

trong giai đoạn từ 2010-2013.  

Theo đơn vị tiền tệ, Đô la Mỹ và Yên Nhật là hai ngoại tệ 

chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nợ nước ngoài của 

Việt Nam. 

Theo số liệu từ Worldbank trong giai đoạn từ năm 2005 - 2013, 

Đô la Mỹ tăng từ 44,7% lên 53,1% trong cơ cấu nợ nước ngoài 

với tốc gia tăng trung bình 6,19%/năm. Rổ tiền tệ SDR của IMF 

cũng tăng mạnh từ 3,7% lên 11,4% trong giai đoạn này. Yên 

Nhật mặc dù vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nợ nhưng có 

chiều hướng suy giảm trong giai đoạn từ 2008 - 2013 khi giảm 

từ 35,1% xuống còn 24,8%. Cơ cấu nợ của tất cả các loại tiền 

tệ khác cũng giảm mạnh từ 19,6% xuống 3,3% trong giai đoạn 

này.  

Theo đánh giá của chúng tôi, cơ cấu nợ nước ngoài của 

Việt Nam đang có xu hướng gia tăng nợ bằng Đô la Mỹ do 

Cơ cấu nợ nước ngoài theo công cụ 

 
Nguồn: WB. VNDIRECT ước tính 

 

Cơ cấu nợ nước ngoài theo đơn vị tiền tệ 

 

Nguồn: WB, VNIDRECT tổng hợp 

Chú thích: SDR là rổ tiền tệ của IMF (trong đó, USD chiếm 41,9%; 

Euro 37,4%;  Yên  9,4%; Bảng 11,3%) 
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đó khi tỉ giá VND/USD tăng sẽ có ảnh hưởng tiêu cực tới 

tình hình nợ công của Việt Nam. Cụ thể, nếu tỉ giá VND/USD 

thay đổi 1% trong năm 2013 thì nợ công và nợ Chính phủ 

bảo lãnh của Việt Nam sẽ tăng lên xấp xỉ 5.200 tỷ VND, 

tương ứng với 0,58%. 

d. Áp lực trả nợ trong ngắn hạn lớn do kỳ hạn trái phiếu nội 

địa ngắn  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kỳ hạn trung bình của các trái phiếu phát hành mới đã tăng lên 

từ mức 2,97 năm (năm 2012) lên mức 4,85 năm (năm 2014). 

Tuy nhiên, nếu tính trên tổng số lượng trái phiếu chưa đáo hạn 

cuối năm 2014, trái phiếu kỳ hạn ngắn (từ 1 - 3 năm) chiếm 

60%, trung hạn (3 - 5 năm) chiếm 25% và dài hạn (>5 năm) 

chiếm 15%. Như vậy, trái phiếu ngắn hạn vẫn chiếm tỷ 

trọng cao trong cơ cấu kỳ hạn và tạo áp lực trả nợ lớn 

trong 1 - 2 năm sắp tới.  

Áp lực trả nợ gốc và lãi gia tăng liên tục trong các năm gần đây. 

Cụ thể, tổng trả nợ gốc trong kỳ đã tăng gấp đôi từ mức 62.602 

tỷ đồng năm 2010 lên mức 125.818 tỷ đồng năm 2013. Tổng lãi 

vay phải trả trong kỳ cũng tăng gần 2,5 lần từ mức 24.503 tỷ 

đồng năm 2010 lên mức 59.996 tỷ đồng năm 2013. 

Về nguồn trả nợ, nếu như 100% nguồn để trả nợ gốc vã lãi 

năm 2010 đến từ ngân sách nhà nước, tổng giá trị đạt 87.916 tỷ 

đồng thì đến năm 2013, tỷ lệ tiền từ ngân sách dùng để chi trả 

nợ gốc và lãi đã giảm xuống còn khoảng 60% tổng số, đạt giá 

trị 109.654 tỷ đồng, còn lại gần 70,2 nghìn tỷ đồng nợ gốc 

(khoảng 40% tổng số) Chính phủ sử dụng biện pháp đảo nợ. 

Như vậy, quy mô đảo nợ đã tăng mạnh trong giai đoạn 2010 - 

2013 và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.  

Bên cạnh đó, chi trả lãi vay đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn 

thu chi ngân sách nhà nước. Cụ thể, so với tổng chi, chi trả lãi 

chiếm tỷ lệ liên tục tăng từ mức 3,2% năm 2010 lên 6,7% năm 

Chi trả nợ công (2010-2015)  

Chỉ tiêu  2010 2011 2012 2013 2014* 2015** 

1. Chi trả nợ từ ngân sách (tỷ đồng) 87.916 93.226 98.850 109.654 118.750 148.470 

Gốc (tỷ đồng) 62.516 63.440 55.405 55.570 50.691 65.060 

Lãi (tỷ đồng)  25.400 29.786 39.884 48.130 68.059 83.410 

2. Tổng nợ trả trong kỳ (tỷ đồng) 87.105 110.634 154.386 185.814 
  Gốc (tỷ đồng) 62.602 78.450 110.548 125.818 
  Lãi (tỷ đồng 24.503 32.184 43.837 59.996 
  3 . Tỷ lệ  

      Tỷ lệ trả nợ trực tiếp so với thu ngân sách 17,60% 15,60% 14,60% 15,20 13,80% 16,10% 

Tỷ lệ trả lãi so với tổng thu ngân sách 4,30% 4,10% 5,40% 6,50% 8,00% 9,20% 

Tỷ lệ trả lãi so với tổng chi ngân sách  3,20% 4,20% 5,10% 5,20% 6,70% 7,70% 

Nguồn: Bộ Tài Chính, VNDIRECT tổng hợp  

* Ước thực hiện NSNN lần thứ 1 năm 2014, ** dự toán ngân sách năm 2015 
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2014. Chi trả lãi chỉ thấp hơn chi cho giáo dục đào tạo (17,3%), 

lương hưu và an sinh xã hội (10,8%), và quản lý hành chính 

(9,7%) và lấn áp các khoản chi thường xuyên khác. Tỷ lệ thu 

ngân sách dành để trả lãi đã tăng mạnh từ mức 4,3% năm 2010 

lên mức 8% năm 2014 và ước tính lên mức 9,2% năm 2015. 

Theo chúng tôi, ngân sách dùng để trả lãi ngày càng tăng 

lên là hệ quả của tỷ lệ nợ công cao và đang làm xói mòn 

nguồn lực ngân sách nhà nước dành cho đầu tư, phát triển 

kinh tế. 

PHẦN III.  NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 2016 

   Cơ hội không dành cho tất cả mọi người  

Với lượng cung ra thị trường dự kiến tăng mạnh trong năm 

2016, trong khi lượng cầu khó có khả năng tăng trưởng 

tương ứng, chúng tôi dự báo thị trường trong năm 2016 sẽ 

chỉ đi trong biên độ hẹp, chưa có khả năng bứt phá ra khỏi 

ngưỡng kháng cự tâm lý 640 điểm. 

1. Cung cầu thị trường năm 2016 

1.1. Vốn hóa thị trường Việt Nam: 

Vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam tại thời điểm cuối 

tháng 11 ở mức 60,4 tỷ USD, chiếm 35,9% GDP. Tuy nhiên, 

nếu tính theo Free float thì vốn hóa thị trường đang được tự do 

chuyển nhượng chỉ ở mức 23,6 tỷ USD, tương đương 39% 

tổng vốn hóa.  

So với tổng giá trị vốn hóa trên toàn thế giới thì thị trường Việt 

Nam vẫn còn quá nhỏ bé, chỉ chiếm khoảng 0,09% trong tỷ lệ 

vốn hóa toàn cầu. Vì vậy, để hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư 

ngoại cũng như đủ điều kiện để nâng hạng lên thị trường mới 

nổi, UBCK còn rất nhiều việc phải làm. Trong đó, việc quan 

trọng trước mắt chính là thúc đẩy tăng trưởng giá trị vốn hóa 

của thị trường. Sự tăng trưởng về mặt vốn hóa của thị trường 

chứng khoán được đóng góp bởi: (1) việc đẩy nhanh tiến độ cổ 

phần hóa các công ty nhà nước, đưa thêm nhiều doanh nghiệp 

lên sàn, (2) sự tăng điểm của chỉ số. 

Tuy nhiên, việc đưa nhiều doanh nghiệp nhà nước lên sàn niêm 

yết lại là con dao hai lưỡi cho thị trường. Về mặt lợi ích, việc 

này sẽ góp phần làm trong sạch và lành mạnh hơn môi trường 

kinh doanh, tiến tới kinh doanh hiệp quả hơn dưới hình thức cổ 

phần hóa. Về tác động tiêu cực tới thị trường thì cổ phần hóa 

sẽ tạo ra một nguồn cung cổ phiếu khá lớn hàng năm mà 

nguồn cầu chưa thể hấp thụ hết trong ngắn và trung hạn.  

1.2. Nguồn cung cổ phiếu trên thị trường sẽ tiếp tục gia 

tăng trong năm 2016 

Có thể dễ dàng nhận thấy hiện nay, có rất nhiều nguồn cung cổ 

phiếu mới xuất hiện trên thị trường hàng năm, đến từ: (1) 

nguồn cung từ IPO, (2) nguồn cung SCIC thoái vốn, (3) nguồn 

cung từ cổ phiếu phát hành thêm. 

Diễn biến VNINDEX 2015 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng trên tổng vốn 
hóa thị trường 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 
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Phép so sánh khá đơn giản giữa mức tăng trưởng vốn hóa của 

thị trường so với mức độ tăng trưởng của chỉ số từ năm 2012 

trở lại đây; có thể thấy, động lực chính của việc tăng trưởng 

vốn hóa đến từ việc niêm yết mới và phát hành thêm. Điển hình 

trong năm 2015, vốn hóa toàn thị trường tăng 17,51% từ mức 

1.159 nghìn tỷ đồng lên mức 1.362 nghìn tỷ đồng, trong khi đó, 

trong cùng giai đoạn, chỉ số VNIndex chỉ tăng trưởng 6,12%, 

HNX Index gần như giữ nguyên; tương đương 132 nghìn tỷ 

đồng đến từ việc niêm yết mới và phát hành thêm. 

Dự kiến trong năm 2016, nguồn cung mới ra thị trường sẽ là 

khá lớn, trong đó có: 

 Hơn 62 nghìn tỷ đồng từ 10 doanh nghiệp mà SCIC sắp 

thoái vốn 

 Nguồn cung cổ phiếu từ hơn 1.000 công ty đại chúng chưa 

niêm yết, chúng tôi dự báo trong năm 2016 sẽ có ít nhất 84 

nghìn tỷ đồng cung ra thị trường từ việc niêm yết mới. 

 Bên cạnh đó, một nguồn cung nữa cũng rất đáng chú ý đó 

là nguồn cung từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát 

hành thêm. 11 tháng đầu năm 2015 ghi nhận số lượng cổ 

phiếu niêm yết bổ sung tăng trưởng đột biến, đạt 7,54 tỷ cổ 

phiếu. Đối tượng phát hành thêm nhắm đến chủ yếu trong 

giai đoạn này là cổ đông hiện hữu, trong khi việc phát hành 

cho đối tác chiến lược hay cổ đông bên ngoài chỉ chiếm 

một phần nhỏ, vì vậy, đây là một trong những nguyên nhân 

chính khiến cho dòng tiền bị hao hụt trên thị trường. Dự báo 

trong năm 2016, xu hướng phát hành thêm tăng vốn này 

cũng sẽ chưa dừng lại. 

2. Nguồn cầu cổ phiếu năm 2016: tiếp tục phụ thuộc 

vào khối ngoại khi dòng tiền từ trong nước khó có 

sự đột biến 

2.1 Dòng vốn ngoại: đóng vai trò quan trọng đối với thị 

trường chứng khoán nói riêng và nền kinh tế nói chung  

Tính đến thời điểm 31/12/2015, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 

một lượng lớn vốn với tổng danh mục đầu tư trên thị trường 

chứng khoán hơn 12,1 tỷ USD, tương đương 20% tổng vốn hóa 

thị trường, tăng gấp gần 3 lần so với năm 2008 và con số này 

vẫn đang tiếp tục tăng lên.  

Kể từ năm 2011 đến nay, trung bình mỗi năm khối ngoại mua 

ròng trên thị trường hơn 4 nghìn tỷ đồng và khối này cũng đóp 

góp đến gần 12% thanh khoản toàn thị trường. 

Chúng tôi dự báo trong năm 2016 thị trường chứng khoán Việt 

Nam vẫn sẽ tiếp tục thu hút được dòng vốn ngoại nhờ triển 

vọng ổn định của nền kinh tế cũng như các chính sách hỗ trợ. 

Tuy nhiên mức độ tham gia của vốn ngoại dự kiến sẽ chỉ tăng 

trưởng chậm và chỉ giữ ở mức 25% tổng vốn hóa thị trường do: 

Danh sách doanh nghiệp SCIC thoái vốn 

Doanh nghiệp Giá trị thực tế phần vốn NN 

BMI 880 tỷ đồng 

VNR 1.270 tỷ đồng 

HGM 58,7 tỷ đồng 

NTP 230 tỷ đồng 

VIID 195 tỷ đồng 

BMP 1.611 tỷ đồng 

VNM 57.532 tỷ đồng 

FPT 1.117 tỷ đồng 

SGC 182 tỷ đồng 

FPT Telecom 3.251 tỷ đồng 
Nguồn: SCIC 

Tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết mới 

Nguồn: VNDIRECT 

Tăng trưởng vốn hóa và tăng trưởng chỉ số 

Nguồn: VNDIRECT 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp và tính toán 

0.23
3.27 2.15

2.74
3.1

7.54

0

2

4

6

8

10

12

2013 2014 11T2015

T
ỷ
 C

P

Cổ phiếu niêm yết lần đầu Cổ phiếu niêm yết bổ sung

40%

24% 21%
18%18% 22%

8% 6%

0%

20%

40%

60%

2012 2013 2014 11T2015

Tăng trưởng vốn hóa (%) Tăng trưởng của chỉ số (%)

2,229

4,451

6,761

3,723
3,210

12.65%

11.12%

14.09%

10.16%

11.79%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

 0

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

2011 2012 2013 2014 2015

Khối ngoại

Giá trị mua ròng của khối ngoại (tỷ VND)

Đóng góp trong tổng GTGD toàn thị trường



 

 

33 

 

Báo cáo chiến lược 2016 

             Vui lòng xem thêm khuyến cáo quan trọng tại trang cuối báo cáo này 

 

Tháng 1/2016 

(1) lượng vốn hóa thị trường vẫn tăng trưởng và (2) vẫn còn đó 

những lo ngại liên quan đến các vấn đề tỷ giá và lãi suất.  

Dưới đây, chúng tôi sẽ đi sâu vào từng vấn đề tích cực và tiêu 

cực liên quan đến việc thu hút vốn ngoại vào thị trường trong 

năm 2016. 

Yếu tố tích cực: Dự báo trong năm 2016, vốn ngoại sẽ tiếp tục 

chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam vì một trong những 

lý do sau: 

 Từ thành công của việc hiệp định TPP được ký kết, thị 

trường Việt Nam sẽ trở nên tiềm năng hơn trong mắt nhà 

đầu tư ngoại.  

 So sánh chỉ số VNIndex với chỉ số của các thị trường khác 

trong khu vực tính từ đầu năm 2015, có thể nhận thấy hiệu 

suất mà VNIndex mang lại cho các nhà đầu tư ngoại cao 

hơn hẳn so với các thị trường khác, và tương đương thị 

trường Trung Quốc. 

 Các văn bản cụ thể hướng dẫn việc nới room sẽ được đưa 

ra, giúp tăng sự minh bạch về thông tin cũng như sự hấp 

dẫn của thị trường Việt. 

 Quy trình, thủ tục trong việc cấp mã số giao dịch và mở tài 

khoản chứng khoán cho nhà đầu tư ngoại được rút gọn 

đáng kể. Tính đến tháng 12/2015, số tài khoản mở mới của 

nhà đầu tư ngoại đã tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm 

ngoái. 

Mức định giá rẻ của thị trường nội, hiện tại mức P/E của 

VNIndex chỉ ở mức 11,8x, một mức khá hấp dẫn nếu so sánh 

với các nước trong khu vực 

Yếu tố tiêu cực: Bên cạnh đó, vẫn còn đó một số yếu tố sẽ 

ảnh hưởng đến dòng vốn ngoại chảy vào thị trường chứng 

khoán như: 

 Tỷ giá VND/USD dự báo sẽ còn biến động mạnh năm 2016, 

gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của nhà đầu tư ngoại. Bên 

cạnh đó, việc Nhân Dân Tệ phá giá liên tục trong thời gian 

gần đây cũng sẽ gây áp lực không hề nhỏ lên VND. Tuy 

nhiên, nếu so sánh với các đồng tiền khác trong khu vực thì 

mức độ phá giá của đồng Việt Nam vẫn ở mức thấp, vì vậy 

chúng tôi nhận định việc phá giá VND trong năm 2016 sẽ 

chỉ ảnh hưởng ở mức độ thấp đến dòng vốn ngoại đổ vào 

thị trường. 

Một yếu tố nữa ảnh hưởng đến tâm lý của dòng tiền khối ngoại 

vào thị trường đó chính là việc FED đã bắt đầu tăng lãi suất từ 

tháng 12/2015. Tuy nhiên, yếu tố này sẽ tác động lên tâm lý 

nhiều hơn là ảnh hưởng thực sự của nó gây ra. Nhìn lại thời 

gian FED quyết định ngừng gói hỗ trợ QE3, khi những tin đồn 

và tâm lý sợ hãi của nhà đầu tư trước thời điểm chính thức cắt 

Tăng trưởng của các thị trường trong khu vực năm 
2015 

Nguồn: VNDIRECT, Bloomberg 

P/E của 1 số thị trường trong khu vực 

 

P/B của 1 số thị trường trong khu vực 

 

Dividend Yield của 1 số thị trường trong khu vực 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp và tính toán 
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QE3 gây tác động nhiều hơn đến thị trường Việt Nam. Ngay 

sau khi gói QE3 kết thúc thì khối ngoại lại quay trở lại mua ròng 

trên thị trường như chưa từng có biến động gì xảy ra. Từ giữa 

năm nay, khi hành động tăng lãi suất của FED ngày càng rõ 

ràng, khối ngoại đã duy trì bán ròng từ tháng 08/2015 với tổng 

giá trị gần 2.400 tỷ đồng. Vì vậy chúng tôi dự báo, việc FED 

thực sự tăng lãi suất bắt đầu từ giữa tháng 12 sẽ chỉ gây những 

tác động về tâm lý nhà đầu tư ngoại trong ngắn hạn. Xét về 

trung và dài hạn, việc FED tăng lãi suất lên 1% trong năm 2016 

sẽ không tác động nhiều đến dòng vốn ngoại chảy vào thị 

trường Việt Nam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Nguồn cầu nội: khó có sự đột phá trong năm 2016 

Trong năm 2014, thanh khoản toàn thị trường tăng trưởng 

213% so với năm 2013, đạt 736 nghìn tỷ đồng giao dịch trao 

tay. Trong đó, giá trị giao dịch của khối nội đóng góp gần 90%, 

đạt 661 nghìn tỷ đồng. Trên thực tế, khối lượng giao dịch tăng 

trưởng đột biến như vậy là do dòng vốn rất lớn của các ngân 

Mức độ phá giá của các đồng tiền trong khu vực so 

với USD 

 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp và tính toán 
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hàng đưa vào thị trường chứng khoán qua 3 nguồn chính: (1) 

khối lượng margin của các công ty chứng khoán bằng nguồn 

vốn vay của ngân hàng, (2) các khoản cầm cố cho vay trực tiếp 

của các ngân hàng cho việc đầu tư cổ phiếu và trái phiếu, các 

khoản ngân hàng ủy thác qua công ty quản lý quỹ để đầu tư 

vào thị trường chứng khoán, (3) đầu tư trực tiếp của các ngân 

hàng vào cổ phiếu, trái phiếu.  

Trong năm 2015, dưới tác động của Thông tư 36/2014/TT-

NHNN với những quy định siết chặt hơn đối với dòng tiền từ 

ngân hàng vào thị trường chứng khoán, thanh khoản của khối 

nội ghi nhận sự sụt giảm đáng kể. Bên cạnh đó, việc thị trường 

BĐS giao dịch khởi sắc tại một số phân khúc cũng là một 

nguyên nhân khiến dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán 

trong năm 2015 có xu hướng giảm sút. Điều đó thể hiện bằng 

việc tốc độ tăng trưởng cung tiền M2 chậm hơn tốc độ tăng 

trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm 2015. Khoảng chênh 

lệch giữa tăng trưởng M2 và tăng trưởng tín dụng thể hiện 

nguồn tiền sẵn sàng đầu tư vào các thị trường tài sản khác 

nhau như vàng, chứng khoán, bất động sản.  

Trong năm 2016, chúng tôi dự báo dòng tiền khối nội đổ vào 

thị trường chứng khoán sẽ chỉ giữ ở mức trung bình như các 

năm 2014, 2015 và khó có thể ghi nhận sự tăng trưởng đột biến 

do vấp phải sự cạnh tranh từ một số loại hình đầu tư khác: 

 Tiền gửi tiết kiệm: Với động thái tăng lãi suất huy động 

tiền đồng thêm 0,2% - 0,4% của một số ngân hàng vào thời 

điểm cuối năm 2015, dòng tiền nhàn rỗi đã dần dịch chuyển 

vào hệ thống ngân hàng để hưởng lợi tức cao thay bằng 

việc đầu tư với độ rủi ro cao. Bên cạnh đó, tính từ tháng 

4/2015, người gửi tiền ở các ngân hàng có xu hướng dịch 

chuyển tiền gửi có kỳ hạn 1 - 3 tháng sang kỳ hạn 6 - 12 

tháng. Tỷ lệ hiện nay đã ở mức gần 50/50 trong khi trước 

đó tỷ lệ tiền gửi ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng có lúc 

chiếm đến 70%.  

 Ngoại tệ USD: Các yếu tố khiến dòng tiền chảy sang đầu 

cơ USD: (1) cả năm 2015, đồng USD liên tục tăng giá mạnh 

so với các rổ tiền tệ khác khiến cho NHNN phải phá giá 5% 

tiền đồng so với tiền USD, vượt quá cam kết 2% hồi đầu 

năm; (2) Tỷ giá USD/VND liên tục căng thẳng, chạm trần 

22.574 đồng quy định bởi NHNN giai đoạn cuối năm 2015; 

(3) kinh tế Mỹ phục hồi cộng thêm việc FED sẽ tiến hành 

tăng lãi suất theo lộ trình lên mức 1,7% cuối năm 2016 

khiến nhiều chuyên gia dự báo đồng USD sẽ tiếp tục tăng 

giá trong thời gian tới. 

 Bất động sản: 9 tháng đầu năm 2015, số lượng giao dịch 

BĐS thành công tăng đột biến tại cả Hà Nội và TP.HCM, 

tăng lần lượt 2 và 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2014. Giá bán 

các căn hộ trong phân khúc trung cấp nhích lên theo từng 

thời điểm. Thị trường BĐS ấm trở lại tại một số phân khúc 

Giá trị giao dịch của các nhà đầu tư trong nước 
 

 
Nguồn: VNDIRECT 

 

 

Tăng trưởng cung tiền và tăng trưởng tín dụng 

Nguồn: GSO 
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đã thu hút được khá nhiều dòng tiền đầu cơ quay lại với thị 

trường này. Chúng tôi dự báo năm 2016 vẫn sẽ là một năm 

tích cực với thị trường BĐS và dòng tiền sẽ tiếp tục chảy 

vào các phân khúc nhà ở trung và cao cấp. 

3. Nâng hạng lên thị trường mới nổi- không phải là 

câu chuyện một sớm một chiều 

Trong bối cảnh thiếu những thông tin vĩ mô tích cực như năm 

2015, nhiều nhà đầu tư đã trông chờ vào việc Việt Nam được 

MSCI nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi là 

động lực tăng trưởng mới cho VNINDEX. Tuy nhiên sau khi 

nghiên cứu và phân tích, chúng tôi cho rằng để Việt Nam được 

MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi sẽ là cả 1 câu chuyện 

dài. Kỳ vọng của chúng tôi là Việt Nam sẽ vào Danh sách 

rút gọn trong năm 2017 và chính thức được nâng hạng năm 

2021. 

 Dựa vào quan sát của chúng tôi đối với các quốc gia mới 

được đưa vào nhóm thị trường mới nổi như Qatar và UAE, 

thị trường chứng khoán các nước này tăng mạnh từ 50-

150% và thanh khoản tăng gấp 2 - 3 lần vào giai đoạn 

khoảng một năm từ lúc MSCI công bố kế hoạch nâng hạng 

cho đến thời điểm chính thức có hiệu lực. 

 Để một thị trường được MSCI đưa vào Danh sách rút gọn 

để xét duyệt vào nhóm thị trường mới nổi thì phải có ít nhất 

3 công ty đạt được các tiêu chí về thanh khoản và quy mô: 

(1) vốn hóa thị trường 1.260 triệu USD, (2) vốn hóa lưu 

hành 630 triệu và (3) chỉ số thanh khoản đạt 15% ATVR. 

Theo cách tính của MSCI, Việt Nam chưa có công ty nào 

đạt được cả 3 tiêu chí trên, tuy nhiên theo nghiên cứu của 

chúng tôi VIC và MSN là các cổ phiếu đang tiến sát tới việc 

thỏa mãn các tiêu chí này. Nếu đạt được tiêu chí quy mô và 

thanh khoản, Việt Nam sẽ có khả năng vào được danh 

sách rút gọn. 

Sau khi được đưa vào danh sách rút gọn, các thị trường cần 

thỏa mãn Bộ tiêu chí về khả năng tiếp cận thị trường để 

được chính thức nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi theo 

tiêu chuẩn của MSCI. Nếu thỏa mãn các tiêu chí nâng hạng, 

thì nhiều khả năng thị trường sẽ có mức tăng trưởng rất 

tích cực từ thời điểm MSCI công bố kế hoạch nâng hạng 

đến ngày chính thức có hiệu lực. Theo quan sát của chúng 

tôi, các thị trường mới nổi phải đạt được tối thiểu 7/18 thước đo 

trong tiêu chí khả năng tiếp cận thị trường cho nhà đầu tư nước 

ngoài. Đó là: (1) quy định về điều kiện đối với nhà đầu tư, (2) 

môi trường cạnh tranh, (3) mức hạn chế dòng vốn, (4) bảo hộ, 

(5) mức độ room cho khối ngoại, (6) đăng ký, và (7) giao dịch. 

Trong giai đoạn tới, theo chúng tôi Việt Nam cần tập trung cải 

thiện thước đo môi trường cạnh tranh và mức độ room cho khối 

ngoại để thỏa mãn các tiêu chí khắt khe của MSCI. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lộ trình để nâng hạng từ thị trường tiệm cận 
(Frontier) lên thị trường mới nổi (emerging)  

 
 

 

Nguồn: MSCI, VNDIRECT nghiên cứu và tổng hợp.  
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PHẦN IV.  CÁC NGÀNH TRIỂN VỌNG 2016 

1. Ngành Ngân hàng 

1.1. Thực trạng ngành 2015: Tái cơ cấu ngân hàng và tiếp 

tục xử lý nợ xấu 

a. Sáp nhập trong ngành ngân hàng 

Điểm nhấn của ngành trong năm 2015 là hoạt động mua bán 

sáp nhập hàng loạt các thương vụ đã và đang được thực hiện: 

Maritime Bank và Mekong Bank, BIDV và MHD, Sacombank và 

Souhthern Bank, Saigon Bank và Vietcombank, PG Bank và 

Vietinbank … Sự sáp nhập này dựa trên kỳ vọng về những lợi 

ích thiết thực như quy mô ngân hàng sau sáp nhập tăng lên, 

kéo theo khả năng gia tăng lợi nhuận và giảm chi phí điều 

hành.  

Như vậy từ 2011 đến nay số lượng TCTD trong nước, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài đã giảm 17 đơn vị thông qua sáp 

nhập, hợp nhất, giải thể, rút giấy phép … Theo lộ trình tái cơ 

cấu, NHNN đặt mục tiêu đến năm 2017 số lượng các ngân 

hàng sẽ giảm bớt xuống còn 20 đơn vị có quy mô với khả năng 

cạnh tranh mạnh (giảm 1 nửa so với hiện nay). Do đó trong 2 

năm tới dự báo sẽ còn có thêm các thương vụ mua bán 

sáp nhập ngân hàng giúp hệ thống lành mạnh hơn. 

b. Xử lý nợ xấu 

Mục tiêu giảm nợ xấu của cả hệ thống xuống dưới 3% trong 

năm 2015 đã hoàn thành sớm từ tháng 9/2015 (còn 2,93% so 

với tỷ lệ nợ xấu tháng 9/2012 là 12,7%) 

Tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh có 3 nguyên nhân: 

 (1) Quy mô tổng nợ tăng lên, thể hiện ở tăng trưởng tín 

dụng. Tăng trưởng tín dụng trung bình trong 3 năm qua là 

14,56%. Đặc biệt trong năm 2015, nhiều ngân hàng coi đẩy 

mạnh tín dụng là “phép thần” để giảm tỷ lệ nợ xấu. VPBank 

(36%), Liên Việt Post Bank (32,2%), BIDV (23,5%)… là 1 vài 

trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao nhất 

trong ngành.  

  

 
 
 
 
 
 

 
 

Nguồn: SBV, VNDIRECT tổng hợp 

 

 

 

 

 

 

Nợ xấu và cơ cấu nợ xấu của các ngân hàng 

 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 
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Điều này dẫn đến quan ngại rằng nợ xấu của các ngân hàng có 

giảm nhưng chỉ là giảm về tỷ lệ (tăng trưởng tín dụng giúp mẫu 

số to lên), còn con số thực tế nợ xấu, đặc biệt là nợ có khả 

năng mất vốn không hề giảm đi mà ngược lại còn có dấu hiệu 

gia tăng, nhất là ở khối các NHTM nhà nước (BID, VCB).  

Thực tế sau 9 tháng, tổng quy mô nợ xấu của 8 ngân hàng 

niêm yết tăng 7,3% từ 32,1 nghìn tỷ lên 34,4 nghìn tỷ,  nợ 

nhóm 5 tăng vọt tới 24% từ 15,9 nghìn tỷ lên 19,7 nghìn tỷ 

đồng. Riêng BID nợ nhóm 5 tăng 2.382 tỷ (+73% so với đầu 

năm) và VCB nợ nhóm 5 tăng 1.411 tỷ (+40% so với đầu 

năm). 

 (2) Các ngân hàng tự xử lý nợ xấu bằng trích lập dự 

phòng, thu hồi tiền mặt, phát mãi tài sản (chiếm khoảng 62% 

tổng nợ xấu đã xử lý). Đây là nguyên nhân khiến lợi nhuận 

ngân hàng trong  năm 2014 và nửa đầu 2015 có sự sụt giảm 

hoặc gần như không tăng trưởng được. 

(3) Các ngân hàng tiếp tục bán nợ xấu cho VAMC để đổi lấy 

trái phiếu đặc biệt và mỗi năm trích lập 20% cho phần nợ xấu 

này (chiếm khoảng 48% nợ xấu đã xử lý).  

c. Tín dụng và Lãi suất 

Tính đến 21/12/2015, tín dụng nền kinh tế ước tăng 17,17% so 

với đầu năm, cao hơn hẳn các năm trước. Điểm khác biệt so 

với các năm trước là năm nay tín dụng tăng ngay từ đầu năm 

chứ không chỉ chạy nước rút ở các quý cuối, giảm bớt tính hình 

thức. Tăng trưởng tín dụng cao vừa giúp tăng thu nhập lãi 

thuần, vừa là công cụ để giảm tỉ lệ nợ xấu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một điểm đáng chú ý trong đánh giá tăng trưởng tín dụng là tỷ 

lệ cho vay/huy động (LDR) tăng so với năm trước. LDR toàn hệ 

thống tính đến cuối tháng 9 đạt 99,54% (+5,5% cùng kỳ 2014). 

LDR của khối NH nhà nước là 96,74% của khối NHTM là 

 

Nguồn: SBV, VNDIRECT 
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79,45%, trong khi mức trần quy định theo thông tư 36/2014/TT-

NHNN có hiệu lực từ 01/02/2015 của 2 khối lần lượt là 90% và 

80%. Tỷ lệ LDR tăng cao vừa hàm ý rủi ro thanh khoản tăng 

lên, vừa là yếu tố đẩy lãi suất đầu vào tăng để tăng trưởng huy 

động theo kịp tăng trưởng tín dụng.  

d. Lợi nhuận ngân hàng 

Hoạt động tín dụng tăng trưởng mạnh mẽ sau 9 tháng đầu năm 

đóng góp rất lớn vào bức tranh lợi nhuận ngân hàng đang khởi 

sắc. Thu nhập lãi thuần vẫn là yếu tố chủ yếu tạo nên tăng 

trưởng cho kết quả kinh doanh của các ngân hàng.  

Ngoài tăng trưởng tín dụng, ưu thế về lãi suất thấp cũng là yếu 

tố giúp 1 số ngân hàng cải thiện NIM bởi lãi suất huy động 1 

năm qua giảm nhiều hơn lãi suất cho vay. Hiện chênh lệch giữa 

lãi suất đầu vào và đầu ra tương đối rộng. Lãi suất huy động 

trung bình duy trì ở mức 5%/năm, trong khi lãi suất cho vay 

ngắn hạn 7% - 9%/năm, dài hạn 9% - 11%/năm. Ngoài ra, sau 

khi thông tư 36 có hiệu lực, các TCTD đều đẩy mạnh dùng vốn 

huy động ngắn hạn (lãi suất thấp) cho vay trung và dài hạn (lãi 

suất cao hơn) (tỷ lệ tối đa theo quy định tăng từ 30% lên 60%). 

ACB, EIB và MBB là các ngân hàng có NIM tăng so với năm 

trước, trong đó MBB vẫn giữ vững vị thế là ngân hàng có NIM 

cao nhất ngành. 

e. Kết quả kinh doanh 9 tháng của các ngân hàng niêm yết  

Hầu hết đều bắt kịp tiến độ kế hoạch lợi nhuận cả năm. BID, 

CTG ghi nhận tăng trưởng mạnh về lợi nhuận so với cùng kỳ 

(25,2% và 23,9%) chủ yếu nhờ đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, 

trong khi EIB và STB có tăng trưởng âm.  

 
 

LNTT 
9T2015 (tỷ 

đồng) 

LNTT9T2
014 (tỷ 
đồng) 

Tăng 
trưởng 
(yoy) 

Kế 
hoạch 
2015 

% 
KH2015 

ACB 1.091 1.071 1,9% 1.314 83,0% 

BID 5.567 4.447 25,2% 7.700 72,3% 

CTG 6.791 5.480 23,9% 7.300 93,0% 

EIB 680 947 -28,2% 1.000 68,0% 

MBB 2.553 2.425 5,3% 3.150 81,0% 

SHB 728 741 -1,8% 1.120 65,0% 

STB 2.140 2.402 -10,9% 1.002 213,6% 

VCB 4.649 4.179 11,2% 5.900 78,8% 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

1.2. Triển vọng ngành Ngân hàng 2016: tiếp tục là câu 

chuyện M&A, tái cấu trúc cùng với việc cải thiện biên lợi 

nhuận nhờ giảm chi phí trích lập dự phòng  

Chúng tôi đánh giá triển vọng ngành ngân hàng năm 2016 với 

một số nét chính: 

(1). Hoạt động M&A sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ với động lực 

chính là: (i) chính sách tái cấu trúc hệ thống (mục tiêu chỉ còn 

 
Tăng trưởng tín dụng và HĐ ngành NH theo quý 

(2013-2015) – Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (yoy) 

 
 

Tăng trưởng tín dụng và huy động của các ngân 
hàng niêm yết (Q3-2015) 

 

 
NIM của ngành ngân hàng 

 
Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 
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khoảng 20 ngân hàng vào năm 2017), (ii) việc nới room sở hữu 

của nhà đầu tư ngoại (đang có nhiều bàn tính đề xuất lên hơn 

30%), và (iii) triển vọng phục hồi của nền kinh tế (lạm phát thấp, 

kinh tế phục hồi, thị trường bất động sản sôi động).  

(2). Tăng trưởng tín dụng sẽ tiếp tục duy trì ở mức tối thiểu 

15%/năm đồng thời lãi suất dự báo sẽ tăng trở lại để kéo cả 

tăng trưởng huy động, giảm áp lực về thanh khoản cho hệ 

thống (hạ tỷ lệ LDR). 

(3). Tăng trưởng kinh tế, thương mại và nhu cầu thanh toán 

qua ngân hàng tăng lên cùng với áp lực trích lập dự phòng bớt 

căng thẳng có thể sẽ giúp ngân hàng cải thiện biên lợi nhuận 

(NIM).  

(4). Việc xử lý nợ xấu cơ bản hoàn thành năm 2015 sẽ giúp các 

ngân hàng giảm được chi phí dự phòng trong năm 2016, góp 

phần cải thiện biên lợi nhuận.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So sánh một số chỉ tiêu của các ngân hàng 

 
 

NPLs LDR NIM Cost of Fund ROE 

 2014 9T 2015 2014 9T 2015 2014 9T 2015 2014 9T 2015 2014 9T 2015 

ACB 2,18% 1,51% 73,70% 77,76% 3,19% 3,34% 5,89% 4,69% 7,6% 8,1% 

BID 1,92% 2,17% 82,31% 84,60% 3,29% 2,53% 4,91% 3,72% 15,3% 13,8% 

CTG 1,12% 0,95% 90,40% 92,39% 3,10% 2,85% 4,21% 3,66% 10,5% 10,3% 

EIB 2,46% 1,65% 82,51% 80,98% 1,80% 2,61% 3,92% 4,90% 0,4% 2,7% 

MBB 2,85% 1,74% 69,93% 79,40% 3,83% 3,86% 3,96% 3,50% 15,6% 14,1% 

SHB 2,03% 2,39% 79,13% 86,19% 2,15% 2,02% 5,28% 5,04% 7,6% 7,2% 

STB 1,16% 1,61% 72,65% 79,38% 5,18% 3,87% 5,57% 4,31% 12,6% 12,0% 

VCB 2,31% 2,00% 89,90% 88,80% 2,53% 2,45% 3,43% 2,86% 10,7% 10,4% 

Median 2,11% 1,70% 80,72% 82,79% 3,15% 2,73% 4,56% 4,02% 10,60% 10,35% 

Một số chỉ tiêu định giá ngày 11/01/2016 

 
Giá hiện tại 

(đồng) 
Vốn hóa (tỷ 

đồng) 
EPS fw 2015 BVPS P/E P/B 

ACB 19.000 17.816 1.117 13.891 17,0 1,4 

BID 19.000 64.956 1.763 11.982 10,8 1,6 

CTG 17.700 65.904 1.535 14.639 11,5 1,2 

EIB 10.900 13.467 316 8.369 34,5 1,3 

MBB 13.700 21.920 2.244 12.702 6,1 1,1 

SHB 6.100 5.783 948 12.376 6,4 0,5 

STB 12.300 18.268 1.839 13.465 6,9 0,9 

VCB 41.900 111.664 1.750 17.128 23,9 2,4 

Median 15.700 20.094 1.801 13.083 11,15 1,25 
Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 
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1.3. Cổ phiếu khuyến nghị 

a. MBB - Mua 

Chúng tôi đánh giá Ngân hàng Quân đội (MBB) hiện đang trong 

điều kiện tốt để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, 

tăng hệ số LDR qua đó cải thiện tỷ lệ NIM. Tuy rủi ro pha loãng 

khi Ngân hàng phát hành riêng lẻ và sáp nhập SDFC gia tăng, 

nhưng với khả năng sinh lời cao, rủi ro được hạn chế ở mức 

thấp. 

Bên cạnh đó, Ngân hàng vẫn luôn duy trì trích lập dự phòng nợ 

xấu và so với các ngân hàng lớn khác như Vietcombank, BIDV, 

tỷ lệ nợ xấu của MBB vẫn thấp hơn nhờ chính sách cho vay 

thận trọng. MBB hiện có mức P/B khoảng 1,1x, trong khi mức 

P/B trung bình ngành 1,45x, chúng tôi duy trì đánh giá khả 

quan và khuyến nghị Mua với cổ phiếu MBB. 

b. VCB - Theo dõi 

Ngân hàng hiệu quả nhất trong số các ngân hàng niêm yết với 

kết quả kinh doanh khả quan, tăng trưởng lành mạnh, chất 

lượng tài sản ổn định. Định giá cao P/B 2,5 lần, nhưng thị 

trường chấp nhận trả thặng dư cho VCB. Khuyến nghị Theo 

dõi 

Trong năm 2016, VCB đang có dự định phát hành 20% cổ 

phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, đồng thời tìm 

kiếm nhà đầu tư để phát hành riêng lẻ 10% cổ phần. Rủi ro pha 

loãng có thể có nhưng không đáng kể trong tương quan với 

tăng trưởng lợi nhuận năm tới. 

2. Ngành Bất động sản: kỳ vọng tiếp tục đà phục hồi 

vững chắc trong năm 2016 

2.1. 2015 - một năm khởi sắc của các doanh nghiệp Bất 

động sản 

Năm 2015, thị trường bất động sản Việt Nam đã phục hồi vững 

chắc với số lượng giao dịch thành công tăng vọt. Cụ thể, theo 

Bộ Xây dựng, tính chung 11 tháng, lượng giao dịch bất động 

sản thành công tại Hà Nội đạt 17.750 giao dịch và tại TP.HCM 

đạt 17.050 giao dịch, tăng lần lượt 80% và 92% so với cùng kỳ 

năm 2014. Nguyên nhân chính của đợt phục hồi này đến từ: 

 Kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định 

 Chính sách tiền tệ cho BĐS có nhiều ưu đãi: Lãi suất 

duy trì ở mức thấp, tín dụng cho vay bất động sản được 

nới lỏng (giảm hệ số rủi ro với các khoản nợ khó đòi 

trong lĩnh vực này từ 250% xuống còn 150% và tăng tỷ 

lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn từ 30% lên 

60% - thông tư 36/TT-NHNN) và các gói cho vay tín 

dụng. Tính đến tháng 9/2015, tăng trưởng tín dụng bất 

động sản tăng 13% so với cùng kỳ. 

 
Số lượng căn hộ đã bán theo quý 2012-2015 

 
Nguồn: CBRE 
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Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 
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 Luật nhà ở cho phép người nước ngoài đang sinh sống 

và làm việc tại Việt Nam mua nhà ở và căn hộ (Nghị 

định 71/2010/NĐ-CP). Bên cạnh đó, bất động sản đứng 

thứ 3 về thu hút vốn đầu tư FDI. 

Sự phục hồi của ngành bất động sản giúp các doanh nghiệp 

BĐS có kết quả kinh doanh cải thiện trong năm 2015. Theo 

thống kê kết quả kinh doanh của các công ty bất động sản trên 

sàn do VNDIRECT tổng hợp, tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 

2015 của các DN BĐS đạt 31.046 tỷ đồng, tăng trưởng 43% so 

với cùng kỳ năm trước. 

Tăng trưởng của lợi nhuận song hành cùng tăng trưởng của 

doanh thu. Biên lợi nhuận của ngành bất động sản đã tạo đáy 

đầu năm 2013 và cải thiện dần trong 3 năm qua. Biên lợi nhuận 

gộp tăng từ 12% trong năm 2013 lên 20,5% trong QIII/2015 và 

biên lợi nhuận ròng tăng 3% lên 11,6% trong cùng giai đoạn. 

Tính đến QIII/2015, tổng lợi nhuận sau thuế trailing 4 quý 

(không bao gồm VIC) đạt 2.082 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với 

cùng kỳ năm trước.  

Môi trường lãi suất thấp đã mang lại kết quả kinh doanh tốt cho 

ngành bất động sản trong 2 năm vừa qua. Mặt bằng lãi suất 

thấp một mặt kích thích nhu cầu mua nhà của người dân, mặt 

khác các doanh nghiệp bất động sản đi vay cũng dễ thở hơn 

với chi phí lãi vay thấp. Tổng chi phí lãi vay của ngành đã giảm 

từ mức đỉnh 1.400 tỷ đồng xuống còn 544 tỷ đồng trong 

QIII/2015.  

Ở một góc nhìn khác, thị trường bất động sản khởi sắc là cơ 

hội để các công ty bất động sản liên tục huy động vốn và phát 

triển các dự án mới. Trong giai đoạn QII/2014 – QIII/2015, tổng 

vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bất động sản đã tăng 

gấp 1,5 lần, từ 40.000 tỷ đồng lên 61.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 

lượng hàng tồn kho của các công ty đã tăng mạnh 64%, từ mức 

50 nghìn tỷ đồng của năm 2014 lên 82 nghìn tỷ đồng trong 

QIII/2015. Đây là một điểm quan ngại đối với ngành bất động 

sản khi lượng cung bất động sản tăng ồ ạt trong bối cảnh lãi 

suất có thể tăng trong năm sau.   

2.2. Triển vọng năm 2016: Kỳ vọng tiếp nối đà hồi phục, 

nguồn cung lớn sẽ thử thách khả năng hấp thụ của thị 

trường 

Năm 2016, Thị trường bất động sản dự báo sẽ tiếp tục xu 

hướng phục hồi nhờ các yếu tố tích cực:  (1) tăng trưởng kinh 

tế giúp dẫn đến sự gia tăng mạnh của tầng lớp trung lưu, thu 

nhập bình quân đầu người tăng; (2) sự kết nối của Việt Nam 

với thế giới thông qua các hiệp định FTAs, TPP song song cùng 

chính sách cho phép người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt 

Nam; (3) cơ sở hạ tầng phát triển với các trục đường chính 

chạy dọc thành phố sẽ tăng sự hấp dẫn của các dự án. 
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Nguồn cung lớn sẽ thử thách khả năng hấp thụ của thị trường 

bất động sản Việt Nam. Thị trường Hà Nội dự kiến sẽ đón nhận 

24.000 căn hộ từ 43 dự án trên địa bàn 15 quận vào năm sau. 

Trong đó có các dự án tiêu biểu là: Goldmark City (1.640 căn 

hộ), Park Hill Times City (3.656 căn hộ), Vinhomes Paradise Mễ 

Trì, Vinhomes Trần Duy Hưng. Thị trường bất động sản TP.Hồ 

Chí Minh cũng sẽ đón nhận nguồn cung rất lớn với khoảng 

50.000 căn mở bán trong năm 2016. Thị trường đang phát triển 

mở rộng theo tất cả các hướng, phát triển thêm nhiều dự án ở 

phía Nam (các dự án tiêu biểu: Sunreise Riverside Novaland, 

Nine South Estates) và khu Đông (với các dự án Vạn Xuân – 

An Lộc, Lakeview Villa, Golf Park, Melosa Garden, Quốc tế 

Site, Citibella, Saroma Villa và Sarimi Condominium).  

Khả năng tín dụng cho bất động sản tăng trưởng chậm lại là 

một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự tích cực của thị 

trường bất động sản trong năm 2016. So với mức đáy của năm 

2012, nguồn tín dụng đổ vào thị trường bất động sản đã tăng 

70%, đạt mức 333.000 tỷ đồng. Vì vậy, nếu ngân hàng Nhà 

Nước kiểm soát chặt hơn dòng vốn tín dụng cho bất động sản 

trong năm 2016 thì triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp 

bất động sản sẽ kém tích cực hơn.  

Với những yếu tố trên, chúng tôi đánh giá năm 2016 sẽ là 

một năm thử thách hơn đối với thị trường bất động sản 

trong xu hướng phục hồi tiếp tục được duy trì. Nguồn cung 

lớn và mặt bằng lãi suất tăng lên là hai yếu tố thử thách 

quá trình phục hồi này. Thị trường bất động sản sẽ chứng 

kiến một cuộc chạy đua cả về chất lượng và thời gian. 

Phần thưởng lớn sẽ thuộc về các chủ đầu tư có uy tín 

thương hiệu và khả năng thực hiện dự án tốt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chỉ số tài chính của một số doanh nghiệp niêm yết ngày 11/01/2016 

Cổ 
phiếu 

 

VCSH 
 (tỷ đồng) 

Doanh thu  (tỷ đồng) LNST (Tỷ đồng) 

BVPS 
EPS 

Trailing 
4Q 

P/B 
(lần) 

P/E 
(lần) 

ROE 
9M 

2014 
9M 

2015 %yoy 
9M 

2014 
9M 

2015 %yoy 

BCI 2.014 193 117 -39% 56 193 245% 23.230 2.708 1,01 8,64 11,7% 

DXG 1.688 267 911 241% 54 213 294% 14.402 2.792 1,19 6,16 19,4% 

KDH 2.557 82 735 796% 71 173 144% 12.420 392 1,48 53,83 2,8% 

HDC 604 277 256 -8% 19 19 0,0% 14.691 594 0,97 24,07 4,0% 

HDG 1.273 857 996 16% 61 95 56% 18.721 2.517 1,50 11,12 13,4% 

HQC 4.036 11 912 8.191% 10 102 920% 10.218 304 0,47 15,79 3,0% 

ITC 1.485 371 135 -64% -12 6 -150% 21.522 374 0,37 21,39 1,7% 

NLG 2.194 368 658 79% -17 75 -541% 15.497 1.324 1,46 17,15 8,5% 

NTL 904 159 234 47% 22 46 109% 14.214 939 0,86 12,99 6,6% 

PDR 2.194 95 344 262% 8 79 887% 10.872 556 1,22 23,92 5,1% 

QCG 3.931 399 209 -48% 6 18 200% 14.295 247 0,34 19,43 1,7% 

SCR 275 570 98 -83% 18 150 733% 12.682 729 0,65 11,25 5,7% 

SJS 1.861 84 464 452% 28 113 304% 18.610 2.414 1,22 9,40 13,0% 

TDH 1.337 298 547 84% 24 43 79% 31.833 1.325 0,42 10,04 4,2% 

VIC 31.620 14.119 19.694 39% 2.616 972 -63% 16.982 702 2,84 68,80 4,1% 

Trung bình 
  

47% 
  

143,7% 
  

1,06  1,07 20.93 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 
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2.3. Cổ phiếu khuyến nghị 

a. KDH - Nắm giữ 

Sau khi phát hành thành công 50,4 triệu cổ phiếu với giá 14.000 

đồng/cổ phiếu trong tháng 12/2015. KDH sẽ tiếp tục tập trung 

vào phát triển các dự án khu nhà ở trung cấp với mức giá 

khoảng 2 - 3 tỷ đồng cho 1 căn 2 - 3 tầng diện tích 75 - 150 m2. 

Các dự án Mega Quốc Tế, nhà cao cấp Lucasta và Mega 

Garden hứa hẹn sẽ đem lại doanh thu và lợi nhuận cho Khang 

Điền trong năm 2016: 

(1) Dự án Mega Garden toạ lạc ở quận 9 với tổng diện tích 

17ha bao gồm 442 căn nhà liền kề và biệt thự.  

(2) Dự án Mega Quốc Tế với diện tích 3,1 ha bao gồm 165 

căn hộ. 

(3) Dự án Lucasta: Dự án thuộc phân khúc cao cấp, toạ lạc 

tại trung tâm khu dân cư mới Quận 9. Dự kiến mở bán 

140 căn với giá bán trung bình 8 tỷ đồng/căn. 

Doanh thu năm 2016 ước tính đạt 1.354 tỷ đồng, LNST ước 

tính đạt 256 tỷ đồng (+23% YoY) ước tính với EPS pha loãng 

1.423 đồng/cp. Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu 

KDH với giá mục tiêu 23.300 đồng/cp 

b. DXG - Nắm giữ 

Năm 2015, doanh thu DXG ước tính đạt 1.661 tỷ đồng, tăng 

gấp 3 lần so với cùng kỳ. Trong đó hoạt động môi giới đóng góp 

741 tỷ đồng doanh thu, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. 

LNST ước tính đạt 340 tỷ đồng (+102% YoY), tương ứng với 

EPS 2015 pha loãng 2.912 đồng/cp. 

Năm 2016 hứa hẹn là một năm tăng trưởng của DXG với nhiều 

dự án sẽ tiếp tục triển khai và bàn giao cho khách hàng trong 

năm 2016 như dự án Sunview Town, đất nền tại Gold Hill, mở 

bán căn hộ tại Palm City và Lux City.  

Bên cạnh đó, công ty cũng có kế hoạch phát hành tăng vốn lên 

gấp đôi, từ 1.172 tỷ đồng lên 2.345 tỷ đồng để đầu tư cho dự án 

trọng điểm Venice City tại Quận 2. Đây là dự án công ty mới 

mua lại, bao gồm 6 blocks với 3.100 căn hộ. Venice City dự 

kiến sẽ được mở bán vào nửa cuối năm 2016.  

Với triển vọng trên, chúng tôi ước tính doanh thu và LNST năm 

2016 ước tính lần lượt đạt 2.698 tỷ đồng (+62,5% YoY) và 417 

tỷ đồng (+22% YoY), tương ứng với mức EPS pha loãng 1.784 

đồng/cp. Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu DXG với giá mục 

tiêu 21.000 đồng. Tại mức giá mục tiêu, P/E của cổ phiếu 

tương ứng với mức 11,7x 
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3. Ngành Dệt may: Cơ hội tăng trưởng nhờ nâng 

công suất các nhà máy để đón đầu TPP 

3.1. Năm 2015- xuất khẩu tăng mạnh trong bối cảnh giá 

bông tiếp tục xu hướng giảm và kỳ vọng từ các hiệp định 

thương mại 

Năm 2015, giá bông thế giới giao dịch trong khoảng trung bình 

64 cent/lb, tiếp tục xu hướng giảm, nguyên nhân chính là do: 

(1) tổng sản lượng sản xuất tiếp tục vượt nhu cầu tiêu thụ dẫn 

tới dự trữ tồn kho tiếp tục ở mức cao, (2) tổng giao dịch thương 

mại toàn thế giới giảm 16% so với niên vụ 2013/2014.  

Xuất khẩu dệt may tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ 

Giai đoạn 2011-2015: ngành dệt may Việt Nam đã xuất khẩu 

hơn 106 tỉ USD tới nhiều thị trường lớn trên thế giới, gồm: Mỹ, 

EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, thị trường ASEAN. Với tốc độ tăng 

trưởng bình quân 5 năm 14,74%/năm. 

Dự kiến năm 2015, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 27,5 tỉ USD, 

tăng 11,3% so với năm 2014, tăng 73,7% so với năm 2011; tỉ lệ 

nội địa hóa đạt 51%. 

Các hiệp định thương mại tạo cơ hội mở rộng thị trường 

xuất khẩu 

Hàng loạt Hiệp định hoàn thành đàm phán và ký kết, hứa hẹn 

cơ hội lớn cho Dệt may như: TPP, Hiệp định FTA Việt Nam - 

EU, FTA Việt Nam - Hàn Quốc, FTA Việt Nam - Liên minh kinh 

tế Á - Âu. Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước những cơ 

hội to lớn để mở rộng thị trường xuất khẩu tại Mỹ, EU, Hàn 

Quốc, Nga…khi thuế suất nhập khẩu các sản phẩm dệt may 

Việt Nam sẽ về 0% khi các Hiệp định có hiệu lực. 

Trong 9 tháng đầu năm 2015, tổng vốn FDI đầu tư vào ngành 

dệt may thu hút gần 1,4 tỷ USD và dự kiến cả năm 2015 vượt 2 

tỷ USD. Các dự án FDI tập trung vào mảng dệt, may, nhuộm và 

phụ liệu 

Kết quả kinh doanh của các DN niêm yết khả quan: Tổng 

lợi nhuận các doanh nghiệp trên sàn tăng trưởng gần 20% 

(yoy) 

Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2015 của 8 doanh nghiệp 

niêm yết đạt gần 6.478 tỷ đồng, tăng 12,1% so với 9 tháng năm 

2014. Biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp đa phần đều 

duy trì bằng mức cùng kỳ, trừ NPS và TET. Tổng LNST cho 

công ty mẹ đạt 404,22 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ. 

3.2. Triển vọng ngành năm 2016: Động lực tăng trưởng từ 

hàng loạt nhà máy mới được đưa vào sản xuất - Đón nhận 

làn sóng các doanh nghiệp dệt may niêm yết mới  

Sản lượng bông toàn cầu niên vụ 2015/2016 xuống thấp nhất 
trong 6 năm trong khi nhu cầu tiêu thụ cải thiện, tuy nhiên 

 
Diễn biến giá bông từ cuối năm 2013 đến nay 

(cent/lb) 

 
 

Nguồn: Bloomberg 

 
Xuất khẩu hàng năm của ngành Dệt may 

 
Nguồn: VITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

2.0 2.8 3.7 4.4 4.8 5.9
7.8

9.1 9.1
11.2

15.817.0

21.1

24.7
27.5

0

5

10

15

20

25

30

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015E

T
ỷ
 U

s
d

 
Doanh thu và biên lợi nhuận gộp của 1 số DN dệt 

may niêm yết 
 

 
Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

TCM TNG GMC GIL EVE KMR NPS TET

T
ỷ
 đ

ồ
n

g

DT 9T2014 DT 9T2015

BLN gộp 9T2014 BLN gộp 9T2015



 

 

46 

 

Báo cáo chiến lược 2016 

             Vui lòng xem thêm khuyến cáo quan trọng tại trang cuối báo cáo này 

 

Tháng 1/2016 

chúng tôi đánh giá giá bông chưa thể phục hồi do lượng 
bông sản xuất thấp hơn lượng tiêu thụ, nhưng tổng giao 
dịch thương mại bông toàn cầu vẫn tiếp tục giảm, do đó 
chúng tôi nhận định giá bông trong niên vụ mới chưa thể phục 
hồi, thậm chí còn có khả năng sẽ chạm đáy năm 2016. Việc giá 
bông tiếp tục xu hướng giảm sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới giá sợi 
trên toàn thế giới. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để các doanh 
nghiệp thu mua bông nguyên liệu ở vùng giá thấp do diện tích 
trồng bông đang có xu hướng bị thu hẹp trong khi tiêu thụ đang 
dần vượt quá sản lượng sản xuất. 

Năm 2016, hàng loạt nhà máy mới được đưa vào sản xuất 
tạo động lực tăng trưởng, đón đầu các hiệp định thương 
mại quốc tế. 

CTCP Dệt may - Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM) đã 
khánh thành nhà máy may 1 tại Vĩnh Long với công suất 10 
triệu sản phẩm/năm vào tháng 9/2015. Nếu chạy hết công suất 
sẽ cho doanh thu hàng năm khoảng 30 triệu USD, giúp doanh 
thu xuất khẩu mảng áo của TCM đạt khoảng 100 triệu 
USD/năm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục xây 
dựng nhà máy may 2, nhà máy dệt, và nhà máy nhuộm trong 
giai đoạn sắp tới. 

CTCP Sợi thế kỷ STK khánh thành nhà máy sợi Trảng Bàng 3 
tháng 9/2015, nâng tổng công suất khoảng 40% lên 52.000 
tấn/năm. STK cũng đang triển khai Dự án Trảng Bàng 4 nhằm 
tăng công suất lên 60.000 tấn/năm vào cuối năm 2016. Với 
công suất tăng thêm này STK cho biết mới chỉ đáp ứng một 
phần nhu cầu sợi của thị trường hiện hữu, mà chưa tính đến 
nhu cầu về sợi sẽ tăng đột biến TPP có hiệu lực. 

Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex): đang tiến hành đầu tư 
9.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2015 - 2017 tại nhiều khu công 
nghiệp khác nhau. Dự kiến đến năm 2017, Vinatex có thể chủ 
động được trên 55% vải các loại trong chuỗi doanh nghiệp của 
mình. 

Theo đánh giá của chúng tôi, mở rộng năng lực sản xuất sẽ 
tạo nền tảng tốt để doanh nghiệp cải thiện kết quả kinh 
doanh, bên cạnh đó việc đầu tư vào các khâu sợi, dệt và 
nhuộm sẽ giúp mặt hàng Việt Nam đáp ứng được các yêu 
cầu khắt khe của các hiệp định thương mại như TPP, FTA 
Việt Nam – EU. 

3.3. Hàng loạt doanh nghiệp dệt may niêm yết năm 2016  

Theo lộ trình, hàng loạt doanh nghiệp dệt may lớn có kế hoạch 
sẽ niêm yết trong năm 2016 như May Việt Tiến (VGG), May 10 
(M10), May Nhà Bè, May Đức Giang … Chúng tôi đánh giá 
ngành dệt may đang đứng trước triển vọng tăng trưởng 
cao, việc các doanh nghiệp dệt may lớn niêm yết sẽ tạo 
thêm nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn trong giai đoạn sắp tới. 

 

 

 
Lợi nhuận sau thuế của một số DN niêm yết 

 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 
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3.4. Cổ phiếu khuyến nghị 

a. STK - Mua: Ưu thế doanh nghiệp có khả năng sản xuất 

sợi xơ dài 

Một trong hai doanh nghiệp lớn đủ khả năng sản xuất sợi 

xơ dài. Cả nước hiện chỉ có STK và Formosa Hưng Nghiệp là 

hai doanh nghiệp lớn đủ khả năng cung cấp sợi xơ dài. Tiềm 

năng tăng trưởng cao nhờ sản lượng sản xuất chưa đáp 

ứng đủ nhu cầu tiêu thụ khi hiện tại cả nhà máy Củ Chi và 

Trảng Bàng giai đoạn 1 và 2 đang chạy hết công suất 37.000 

tấn/năm mới chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu của mạng lưới 

khách hàng, trong đó 70% là xuất khẩu.  

Tăng trưởng tích cực trong năm 2016. Năm 2016, Trảng 

Bàng giai đoạn 3 dự kiến đi vào hoạt động tối đa công suất sẽ 

là động lực giúp doanh thu của STK tăng trưởng 34,6% (YoY) 

tương đương 1.626 tỷ đồng. LNST dự kiến đạt 153 tỷ đồng 

(+62% YoY). EPS 2016F đạt 3.288 đồng/cp, BVPS 2016F đạt 

20.410 đồng/cp. 

Vị thế là một trong 2 doanh nghiệp sản xuất sợi xơ dài trong 5 

doanh nghiệp sản xuất sợi lớn nhất cả nước, STK có nhiều lợi 

thế về kinh nghiệm, công nghệ, khách hàng lâu năm, cùng với 

kế hoạch tăng công suất đáp ứng nhu cầu sợi nội địa, chúng tôi 

đánh giá STK là cổ phiếu có cơ bản tốt. Về mặt định giá, 

chúng tôi xác định giá trị hợp lý cho cổ phiếu STK là 35.300 

đồng/cp, tương đương mức P/E 10,7x (P/E trung bình 

ngành 12,5x). 

b. TCM - Mua : Cổ phiếu dệt may sở hữu chuỗi sở hữu 

khép kín  

Chuỗi sản xuất khép kín đáp ứng các nguyên tắc về xuất 

xứ tạo ưu thế cho TCM mở rộng thị trường tiêu thụ. Với dây 

chuyền sản xuất khép kín, TCM là một trong số ít doanh nghiệp 

đủ năng lực đáp ứng lập tức nguyên tắc xuất xứ khắt khe của 

Hiệp định TPP và FTA Việt Nam - EU. Nắm bắt cơ hội từ các 

Hiệp định thương mại, TCM đã đầu từ 30 triệu USD xây dựng 

Chỉ số tài chính của một số doanh nghiệp niêm yết ngày 11/01/2016 

CP Giá 
(đ/cp) 

Vốn 
hóa 

(tỷ đ) 
Doanh thu thuần 

(tỷ đ) 
LNST 
(tỷ đ) 

BLN 
gộp 
(%) 

EPS 
(tỷ đ) 

P/E 
(lần) 

P/B 
(lần) 

  
2015E 2016E 2015E 2016E 2015E 2015E 2016E 2015E 2016E 2015E 2016E 

TCM 27.100 1.331 2.780 3.019 170 216 15,94% 3.470 4.394 7,81 6,17 1,43 1,23 

TNG 17.600 521 1.790 1.969 72 79 19,33% 2.631 2.885 6,69 6,10 1,68 1,38 

STK 31.300 1.457 1.298 1.726 69 97 15,19% 1.484 2.088 21,10x 14,99x 1,97x 1,75x 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 
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tổ hợp nhà máy Vĩnh Long gồm 2 nhà máy may, 1 nhà máy dệt 

và 1 nhà máy nhuộm 

LNST năm 2016 của TCM ước đạt 210,2 tỷ đồng (+17,7% 

YoY), tương đương mức EPS 4.273 đ/cp. BVPS 2016F đạt 

22.066 đ/cp. 

Đối tác chiến lược E-Land Asia Holding Pte, Ltd không chỉ là 

cổ đông lớn (nắm giữ 43,32%), mà còn  khách hàng chiến lược 

của TCM. Các đơn hàng của E-Land sản xuất tuy phức tạp 

nhưng biên lợi nhuận gộp cao hơn trung bình từ 2-3%. E-Land 

đồng thời cung cấp công nghệ, và vốn cho TCM với những 

khoản vay lãi suất thấp dưới 1%/năm. Sự hỗ trợ từ E-Land là 

một lợi thế giúp TCM tăng thêm năng lực cạnh tranh với các 

doanh nghiệp FDI khác. 

Cơ hội từ nới room khối ngoại: Lượng room dành cho khối 

ngoại của TCM hiện đã gần hết nhưng TCM vẫn luôn được các 

nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao. Nếu dự thảo nới room 

được thông qua, cổ phiếu TCM sẽ trở nên hấp dẫn trong mắt 

nhà đầu tư nước ngoài do dệt may là ngành được hưởng lợi 

trực tiếp từ các Hiệp định thương mại, và TCM là doanh nghiệp 

niêm yết lớn nhất có đủ năng lực đáp ứng các nguyên tắc về 

xuất xứ.  

TCM là doanh nghiệp niêm yết đứng đầu ngành với doanh thu 

và lợi nhuận luôn chiếm tỷ trọng cao. Với nhiều lợi thế cạnh 

tranh như chuỗi sản xuất khép kín ngày càng gia tăng năng lực 

sản xuất, được hậu thuẫn lớn từ tập đoàn E-Land, cùng với cơ 

hội tăng trưởng doanh thu bứt phá, chúng tôi đánh giá khả 

quan cho cổ phiếu TCM, và mức giá mục tiêu hợp lý cho cổ 

phiếu TCM là 39.900 đồng/cp. 
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4. Ngành Logistics: nhiều cơ hội đầu tư tiềm năng  

Khi nền kinh tế phục hồi và các hiệp định thương mại được 

ký kết, logistics là một trong những ngành được đánh giá 

triển vọng nhất, tuy nhiên theo nhận định của chúng tôi cơ 

hội đầu tư hấp dẫn chỉ đến từ các doanh nghiệp có sự 

chuẩn bị và đầu tư kỹ lưỡng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Thực trạng và tiềm năng ngành Logistic Việt Nam 

a. Ngành logistics Việt Nam tăng trưởng nhanh, nhiều tiêu 

chí được thế giới công nhận 

Theo đánh giá của Bảng xếp hạng LPI quốc tế (Logistics 

Performance Index) của Ngân hàng thế giới, Việt Nam đứng vị 

trí thứ 48/160 nước, tăng 5 bậc so với năm 2007. Trong 6 tiêu 

 

Nguồn: VNDIRECT  
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chí được chỉ số LPI đánh giá, 2 tiêu chí là hải quan và thời gian 

giao nhận bị đánh giá là yếu đi, còn lại 4 tiêu chí là: (1) cơ sở hạ 

tầng, (2) các chuyến hàng quốc tế qua Việt Nam, (3) năng lực 

logistics, (4) khả năng kiểm soát các lô hàng đều được đánh giá 

có nhiều sự cải thiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tốc độ tăng trưởng ngành logistics Việt Nam trong giai 

đoạn 2011-2014 cao bất chấp khủng hoảng kinh tế, trong đó 

lĩnh vực cảng biển đạt CAGR xấp xỉ 13% (2011 - 2014) và lĩnh 

vực dịch vụ logistics đạt 16,4% (trong khi tăng trưởng thương 

mại đạt tốc độ CAGR giai đoạn này đạt 13,5%).  

Những số liệu kinh tế vĩ mô Việt Nam cải thiện trong thời 

gian qua tiếp tục ủng hộ xu hướng tăng trưởng của ngành 

logistics trong trung dài hạn với dự báo tốc độ tăng trưởng 

toàn ngành sẽ đạt khoảng 10% - 12% trong 15 năm tới: 

 Xuất khẩu Việt Nam được dự báo tăng trưởng trung bình 

10,1% trong dài hạn từ 2016 - 2030 nhờ xu hướng chuyển 

dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, các hiệp định 

thương mại tự do mới có hiệu lực như TPP, FTA Việt Nam-

EU sẽ thúc đẩy tăng trưởng ngoại thương. 

 Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng bất chấp khủng 

hoảng kinh tế thế giới. FDI giải ngân năm 2015 dự báo đạt 

mức kỷ lục 14 tỷ USD, tăng 20% yoy.  

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng phục hồi và 

lấy lại đà tăng trưởng cao (năm 2015 tăng 9,5%, loại trừ 

yếu tố giá tăng 8,4%, cao hơn mức 8,1% năm 2014). Các 

xu hướng phát triển mới trong ngành bán lẻ Việt Nam, 

thương mại điện tử sẽ thúc đẩy hoạt động logistics phát 

Chỉ số LPI của Việt Nam và 1 số nước do WB đánh giá 

 

Nguồn: Worldbank 
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triển như mảng dịch vụ kho lạnh, trung tâm phân phối 

logistics, … 

 Nhu cầu thuê ngoài dịch vụ logistics của các doanh nghiệp 

tại Việt Nam.  

4.2. Cấu trúc và triển vọng các phân ngành logistics 

Hoạt động dịch vụ logistics tại Việt Nam hiện chỉ phát triển đến 

mức độ làm đại lý trung gian giao nhận hàng hóa giữa chủ hàng 

và đơn vị vận tải, thực hiện các nghiệp vụ như kiểm kê, lưu kho 

và quản lý hàng hóa. Một số ít các doanh nghiệp trên thị trường 

như GMD, TMS đang đi đầu mở rộng trung tâm phân phối với 

mức độ ứng dụng công nghệ cao hơn nhằm đáp ứng nhu cầu 

quản lý chuỗi hàng hóa của doanh nghiệp.  

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam có khoảng 1.200 doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điều phối logistics, bao gồm cả 

các doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Trong đó, thị phần của 

các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài chiếm tới 80% thị phần, 

một phần nhỏ còn lại dành cho các doanh nghiệp Việt Nam với 

những công việc chính như giao nhận hàng hóa, cho thuê kho 

bãi, thủ tục hải quan, gom hàng lẻ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sơ đồ cầu trúc ngành Logistics 

 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

(ICD: Cảng cạn, CFS: kho bãi thông thường)  
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4.3. Các mảng trong dịch vụ logistics và cơ sở hạ tầng 

logistics 

 

 

 

 

 

 

 

Trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ 

logistics, GMD và TMS là hai doanh nghiệp cung cấp đầy 

đủ các dịch vụ nhất bao gồm từ vận tải-giao nhận hàng hóa 

đến hoạt động lưu kho (CFS, ICD,…) và phân phối hàng hóa 

(trung tâm phân phối), ngoài ra còn có STG cũng cung cấp khá 

đầy đủ các dịch vụ.  

Về hạ tầng kho bãi, GMD và STG là hai doanh nghiệp có diện 

tích kho bãi lớn nhất. Xét yếu tố về chất, hệ thống kho bãi của 

GMD có trình độ công nghệ và nghiệp vụ cao hơn, đặc biệt là 

khu kho ngoại quan (4ha), ICD (12ha) và trung tâm phân phối 

(10ha). Bên cạnh đó, TMS cũng cung cấp một hệ thống kho đầy 

đủ và đang có kế hoạch xây dựng thêm hệ thống kho ngoại 

quan và dịch vụ hậu cần quy mô lớn đến 10ha. Do đó, chúng 

tôi đánh giá cao hệ thống kho bãi của GMD, TMS, STG và 

đây cũng là những doanh nghiệp có khả năng tiếp cận với 

trình độ 3PL sớm nhất, còn lại phần lớn các doanh nghiệp 

dịch vụ logistics khác đều đang ở trình độ 2PL.  

 

  

Thống kê dịch vụ cung cấp của một số doanh nghiệp niêm yết  

Doanh 

nghiệp 
Giao nhận 

Vận tải đa 

phương thức 

Thu gom 

hàng lẻ 
Kho 

Đại lý hãng 

vận tải 

Siêu trường 

siêu trọng 
ICD 

Trung tâm 

phân phối 

GMD         

HMH      
   

SFI      
   

STG     
 

   

TCO     
  

 
 

TMS         

VNF      
   

VNL      
   

VNT      
   

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp  

 

 

Hạ tầng kho bãi của một số doanh nghiệp niêm yết 

Doanh 
nghiệp 

Kho 
CFS/Kho 

hàng (m2) 

Kho 
ngoại 
quan 
(m2) 

Kho lạnh 
(m2) 

ICD/Depot 
(m2) 

Trung tâm 
phân phối 

(m2) 

GMD 
 

40.000 
 

120.000 100.000 

HMH 2.900 
  

55.000 
 

SFI 24.000 
    

STG 230.000 9.000 
 

100.000 
 

TCO 10.000 
  

28.000 
 

TMS 7.000 10.000 3.000 93.970 18.000 

VNF 3.000 
 

1.500 
  

VNL 16.000 
    

VNT 2.500 7.500 
   

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp  

 

 

Lịch sử phát triển của ngành Logistics  

Giải pháp toàn diện 
Liên doanh hợp tác  Nhà cung cấp chuỗi cung ứng và gải pháp toàn diện Tương lai 

 

Tối ưu hóa dự báo, kế hoạch 
và chuỗi cung ứng 

Tư vấn 
Không cần có tài sản, không vận tải  

4PL 
 

Đặt hàng, quản lý chất lượng 
thông tin  

Chỉ có 15% công ty trong nước 
đang ở giai đoạn này 

3PL 
Nhà thầu. Tập trung vào các tài 

sản phi vận chuyển 

Giấy phép xuất kho, kho chứa, 
vận chuyển hàng hóa  

85% DN  Logistics 
trong nước  

2PL 
Vận hành tài sản 
 Tài sản vận chuyển 

 

Dịch vụ Logistics, vận tải, 
phân phối  1PL 

Nhà sản xuất 
và phân phối 

Mốc thời gian phát triển < 1970s 1980 1990 2000 >2010 

( Ví dụ: 3 PL = Third Party Logistic Provider) 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 
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4.4  Phân ngành Dịch vụ Logistics 

a. Các doanh nghiệp trong phân ngành 

Lĩnh vực dịch vụ logistics có mức tăng trưởng doanh thu 

khá cao trong giai đoạn 2011 - 2014 đạt CAGR 16,4%/năm 

(trong khi kim ngạch thương mại tăng trưởng 13,54%/năm). 

Trong đó, các doanh nghiệp như SFI và VNF có mức tăng 

trưởng doanh thu nhanh là 42%/năm và 38%/năm nhờ đẩy 

mạnh hoạt động vận tải và giao nhận. Nhóm tiếp theo bao gồm 

TMS, VNL, PRC với CAGR khoảng 17% - 19%/năm. Nhóm thứ 

3 bao gồm GMD, TCO, VNT với mức tăng trưởng doanh thu 

trung bình 5% - 12%/năm. Doanh nghiệp duy nhất có doanh thu 

suy giảm nhẹ trong giai đoạn này là HMH. Xét về quy mô, GMD 

vẫn là doanh nghiệp có doanh thu cao nhất nhờ sự đa dạng về 

loại hình dịch vụ cung cấp mặc dù tốc độ tăng trưởng đã chậm 

lại do chú trọng phát triển mảng cảng biển có biên lợi nhuận 

cao hơn. Với dự báo kim ngạch thương mại của Việt Nam 

sẽ tăng trưởng 10%/năm trong giai đoạn 2016 - 2030, 

chúng tôi cho rằng ngành dịch vụ logistic tại Việt Nam sẽ 

tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu cao từ 12% - 

13%/năm trong giai đoạn 2016 - 2030.  

Nhóm các doanh nghiệp có biên lợi nhuận gộp cao nhất (từ 

25% - 35%) bao gồm SFI, TMS, TCO, GMD, nhóm giữa 

(BLNG 15-20%) gồm HMH và STG và nhóm cuối (BLNG 4% - 

8%) là PRC, VNL, VNF, VNT. Có thể thấy, các doanh nghiệp 

cung cấp đa dạng dịch vụ logistics và đem lại giá trị gia tăng 

cao cho khách hàng sẽ có mức biên lợi nhuận gộp cao hơn, 

trong khi các doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong mảng giao 

nhận, vận tải như VNF, VNT, VNL có biên lợi nhuận gộp thấp 

nhất. Về xu hướng biến động, các doanh nghiệp đang định 

hướng chuyển sang các dịch vụ có giá trị gia tăng cao như 

GMD, TMS (như trung tâm phân phối, ICD/Depot,..) có biên lợi 

nhuận gộp cải thiện rõ ràng qua các năm, trong khi các doanh 

nghiệp chú trọng mở rộng hoạt động vận tải, giao nhận như 

TCO, STG, VNT, VNL, đang chịu áp lực cạnh tranh cao và có 

biên lợi nhuận gộp giảm.  

CAGR của lợi nhuận gộp đạt 13,6%/năm trong giai đoạn 

2011 - 2014, biên lợi nhuận gộp chung của lĩnh vực dịch vụ 

logistics giảm nhẹ từ mức 10,41% năm 2011 xuống 9,73% 

năm 2014.  

Hiệu quả hoạt động mảng kinh doanh logistics giữa các 

doanh nghiệp có sự phân hóa khá rõ nét. Trong khi các 

doanh nghiệp như GMD, TMS, SFI, VNF, VNL, VNT có sự 

tăng trưởng mạnh về lợi nhuận hoạt động 20% - 30%/năm 

(cá biệt SFI tăng trưởng 45%/năm), thì những doanh nghiệp 

còn lại như STG, HMH, TCO, PRC có tốc độ tăng trưởng 

không đáng kể hoặc suy giảm.  

Doanh thu của một số doanh nghiệp dịch vụ logistics 

(2010-2014) 

 

* Trong đó GMD có số tổng doanh thu thuần và số doanh thu thuần của 

riêng lĩnh vực dịch vụ logistics. 

Biên LNG của các DN Dịch vụ Logistic qua các năm 

 

Chi phí bán hàng và QLDN có xu hướng giảm dần 

 
Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 
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Về tỷ suất lợi nhuận, top doanh nghiệp dẫn đầu gồm GMD, 

TMS, TCO, HMH. Trong đó GMD, TMS cung cấp dịch vụ đa 

dạng tạo nên chuỗi giá trị cao, TCO kiểm soát tốt chi phí hoạt 

động, HMH có thu nhập từ thoái vốn các tài sản cố định với tỷ 

suất lợi nhuận cao. 

GMD có tổng tài sản lớn nhất trong các doanh nghiệp niêm 

yết thuộc lĩnh vực dịch vụ logistics với giá trị đạt 8.180 tỷ 

đồng. Tài sản của GMD vượt trội so với các đối thủ trong lĩnh 

vực (chiếm tới 70% tổng tài sản của cả khối) do GMD còn nắm 

giữ các khoản kinh doanh khác như cảng biển, bất động sản, 

cao su tự nhiên.   

Về vay nợ, một số doanh nghiệp như HMH, SFI, VNL, VNF, 

VNT có tỷ lệ nợ vay rất thấp chỉ chiếm 0% - 2% tổng nguồn 

vốn do các doanh nghiệp này hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực 

giao nhận có ít tài sản dài hạn, vòng quay tổng tài sản cao, 

dòng tiền hoạt động tốt đủ để tài trợ cho các hoạt động sản 

xuất-kinh doanh-đầu tư. Các doanh nghiệp có tỷ lệ nợ vay/tổng 

nguồn vốn cao hơn như TCO (7%), TMS (21%), GMD (23%), 

PRC (25%), STG (44%-số cuối QIII/2015) để tài trợ cho các tài 

sản cố định như cảng biển, kho bãi, trung tâm phân phối…  

Bảng so sánh đặc điểm của một số doanh nghiệp dịch vụ 

logistics 

 Nhóm các doanh nghiệp 
cung cấp đa dịch vụ 

 

Nhóm các doanh 
nghiệp hoạt động chủ 
yếu làm dịch vụ giao 
nhận, hàng hóa, đại 

lý hãng vận tải 

Mã đại diện Điển hình: GMD, TMS, HMH, 
TCO 

Điển hình: PRC, SFI, 
STG, VNF, VNL, VNT 

Về tài sản Tài sản cố định, tài sản dài 
hạn lớn 

Tài sản cố định, tài sản 
dài hạn ít 

Vòng quay tổng 
tài sản 

Vòng quay tổng tài sản thấp 
hơn, từ 0,4 - 0,8 lần 

Vòng quay tổng tài sản 
cao từ 2,3 - 3,9 lần 

Đòn bẩy tài 
chính 

Đòn bẩy tài chính thấp hơn, 
từ 1,1 - 1,7 lần tuy nhiên nợ 
vay/tổng nguồn vốn lại cao 
hơn từ 7% - 23%. 

Đòn bẩy tài chính cao 
từ 1,8 - 2,7 lần tuy 
nhiên nợ vay/tổng lại 
rất thấp chỉ từ 0% - 2% 
(trừ PRC là 25% và 
STG là 44%). 

Tỷ suất lợi 
nhuận 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế 
cao hơn từ 12% - 36%  do có 
thể thu phí dịch vụ cao hơn 
nên tỷ suất lợi nhuận gộp, 
hoạt động cao hơn. 

Tỷ suất lợi nhuận sau 
thuế thấp chỉ từ 1% - 
8% do cung cấp các 
dịch vụ đơn giản có phí 
thấp, biên lợi nhuận 
thấp. 

ROE 11% - 20% 19% - 33% (trừ PRC là 
6,7%) 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp. 

 

Cơ cấu tài sản- nguồn vốn của các DN dịch vụ Logistic 

 
Phân tích ROE (Dupont) 

  

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 
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b. Cổ phiếu khuyến nghị 

Ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam đang được định giá tương 

đối rẻ với P/E và P/B trung bình là 7,85 lần và 1,3 lần thấp hơn 

mức bình quân chung của sàn HSX (P/E 11,3x; P/B 1,6x) và 

HNX (P/E 10,6x; P/B 1,1x) và thấp hơn khá nhiều mức định giá 

tại một số quốc gia có trình độ phát triển tương đương như 

Indonesia (P/E 12x), Philipines (P/E 15x),  Malaysia (P/E 15x). 

Theo WB, ngành logistics Việt Nam được đánh giá đứng 

thứ 48 trên thế giới theo chỉ số LPI. Định giá của các doanh 

nghiệp trên sàn niêm yết tương đối thấp phản ánh sự bất 

cân xứng giữa năng lực ngành logistics và giá trị của các 

doanh nghiệp đang niêm yết (chỉ chiếm thị phần nhỏ trong 

toàn ngành).  

Với triển vọng phát triển nhanh của ngành trong dài hạn, 

cùng với trình độ phát triển đang từng bước được nâng lên 

sẽ tạo ra chuỗi cung ứng với giá trị cao hơn, chúng tôi cho 

rằng định giá của các doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt 

Nam sẽ dần theo kịp mức thế giới và đây là cơ hội khá hấp 

dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn. 

Về lựa chọn cổ phiếu, dựa trên đánh giá tổng thể giữa triển 

vọng tăng trưởng, sức mạnh tài chính, cơ sở vật chất hạ tầng, 

trình độ kỹ thuật và định giá cổ phiếu, chúng tôi đánh giá cao 

cơ hội đầu tư vào các cổ phiếu GMD, SFI, VNL, TCO trong 

năm 2016.  

4.4. Phân ngành cảng biển và Dịch vụ cảng 

a. Thực trạng cảng biển Việt Nam 

Trong giai đoạn từ 2010-2014, sản lượng hàng hóa container 

luôn tăng trưởng đều đặn qua các năm, với mức bình quân 

11,77%/năm. Trong đó, sản lượng hàng hóa thông qua khu vực 

miền Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất 70,4%, khu vực miền Bắc và 

miền Trung lần lượt chiếm tỷ trọng 26% và 3,6%. 

Theo thống kê của hiệp hội cảng biển, số lượng tàu qua các 

cảng giảm mạnh trong giai đoạn 2010 - 2014 trong khi lượng 

hàng hóa vẫn tăng đều qua các năm. Cụ thể, trong giai đoạn 

này, số lượng tầu cập cảng trên cả nước giảm hơn 20% xuống 

30.253 lượt, đặc biệt là tại miền Bắc khi giảm hơn 55%. Điều đó 

cho thấy xu hướng sử dụng các tàu có trọng tải lớn hơn ngày 

một rõ rệt của các hãng vận tải biển.  

Chỉ số định giá của các doanh nghiệp phân ngành Dịch vụ Logistics ngày 11/01/2016 

Chỉ tiêu GMD TMS VNF SFI VNL STG HMH TCO PRC VNT 
Trung 

bình 

P/E (lần) 14,35 12,22 6,62 8,33 4,67 4,29 4,97 7,27 8,50 7,31 7,85 

P/B (lần) 0,95 2,60 1,76 1,13 1,47 0,82 0,70 0,86 1,11 1,71 1,31 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

 

 

 

 

Nhóm cảng biển phía Bắc 

Tại miền Bắc, hoạt động sôi nổi nhất ở khu vực cảng Hải Phòng, 

trong đó tập trung một số cảng nổi bật như Chùa Vẽ, Hải An, Đình 

Vũ, Nam Hải- Đình Vũ. Đồng thời, một số dự án cảng nước sâu 

đã được đưa vào hoạt đông như cảng Cái Lân tại Quảng Ninh, có 

thể tiếp nhận tàu tải trọng đến 50.000 DWT. Dự án cảng Lạch 

Huyện cũng đang được khởi động, dự kiến đến năm 2017 sẽ đi 

vào hoạt động và có thể đón tàu có trọng tải lên đến 100.000 

DWT 

Nhóm cảng biển miền Trung 

Hiện tại chỉ có một số cảng biển khai thác hàng container như 

cảng Nghệ Tĩnh, Đà Nẵng hay Quy Nhơn. Phần lớn các cảng còn 

lại chủ yếu khai thác hàng rời, phục vụ cho nhu cầu luân chuyển 

hàng hóa trong nước. Tỷ trọng hàng hóa container thông qua hệ 

thống cảng miền Trung còn rất thấp và chỉ đạt 3,6% tổng sản 

lượng TEUs của cả nước.  

Dự án cảng Vân Phong tỉnh Khánh Hòa là dự án cảng nước sâu 

có khả năng đón tàu trọng tải lớn nhất tại Việt Nam, định hướng 

trở thành cảng tập trung của cả khu vực. Tuy nhiên, do lo ngại về 

nguồn cung cảng biển tăng quá mạnh, cùng với hạn chế về nguồn 

lực nên hiện tại dự án phải tạm dừng và chưa có kế hoạch phát 

triển cụ thể tiếp theo. 

Nhóm cảng biển phía Nam 

Là khu vực chiếm phần lớn tỷ trọng hàng hóa container của cả 

nước với tốc độ tăng trưởng cao. Cụ thể là trong năm 2014, nhóm 

cảng miền Nam chiếm trên 70% tổng lượng hàng hóa container 

của cả nước và đạt 7.043 nghìn TEUs trong năm 2014. Riêng 

cảng Cát Lái ( Cảng Tân Cảng Sài Gòn) đã chiếm hơn nửa tỷ 

trọng khi đạt 3.827 nghìn TEUs trong năm 2014. Lượng hàng hóa 

còn lại phân hóa cao và tập trung vào các cảng như Cảng Quốc 

Tế Cái Mép (CMIT), Cảng Quốc Tế Tân Cảng Cái Mép (TCIT), 

Cảng Container Quốc Tế Việt Nam (VICT).  
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Theo đánh giá của chúng tôi, các cảng biển cần phải nạo 

vét luồng vào cảng, mở rộng vũng quy tàu, đầu tư các hệ 

thống hoa tiêu, thiết bị xếp dỡ, hệ thống kho bãi và chương 

trình quản lý thông tin hàng hóa trong khu vực cảng để đáp 

ứng xu hướng nhu cầu gia tăng kích thước tàu của các 

hãng tàu biển. 

Trong các doanh nghiệp niêm yết, hoạt động trong ngành khai 

thác cảng biển, GMD là doanh nghiệp lớn có hệ thống cảng 

biển trải dài từ Bắc vào Nam. Trong đó, hai cảng Nam Hải và 

Nam Hải Đình Vũ đều hoạt động hiệu quả với tổng sản lượng 

hàng hóa thông qua năm 2014 đạt 520 nghìn TEU, chiếm 

16,75% sản lượng khu vực Hải Phòng. 

Hầu hết các doanh nghiệp tại Hải Phòng đã hoạt động hết công 

suất như DXP, DVP, VSC, HAH. Trong đó, VSC đã đầu tư cảng 

biển thông qua liên doanh với VIPCO.  

Trong các doanh nghiệp khai thác cảng biển trên sàn 

chứng khoán Việt Nam, GMD là doanh nghiệp có hệ thống 

cảng biển phát triển ở các khu vực trọng điểm của Việt 

Nam. Do vậy, doanh thu từ khai thác cảng biển của GMD trong 

các năm gần đây đều vượt trội hơn các doanh nghiệp khác 

trong ngành khi đạt 1.137 tỷ trong năm 2014, tăng 37,5% so với 

cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng đột biến này đến từ cảng 

Nam Hải Đình Vũ mới đi vào hoạt động năm 2014 và có công 

suất 500.000 TEUs/năm, cao gấp đôi cảng Nam Hải cũ. 

Các doanh nghiệp khác như DVP, VSC, HAH, CLL, PDN 

cũng đều tăng trưởng tốt khi CAGR trong giai đoạn này 

đều đạt từ 10% - 50% do chủ động thuê cầu cảng khác trong 

trường hợp quá tải hay chuyển hướng mở rộng cầu cảng và 

đầu tư mạnh vào hoạt động market cảng biển. 

TCL, DXP và VGP đều có CAGR giảm trong giai đoạn này từ 

2% - 12%. Sự sụt giảm chủ yếu đến từ yếu tố cạnh tranh về vị 

trí và giá của ngành cảng biển phía Nam khi cung vượt cầu.   

Lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp khai thác cảng đều ở 

mức cao, trung bình từ 30% - 50% trong giai đoạn 2013 - 

2014. Riêng VGP có lợi nhuận gộp thấp từ 5% - 10% do tính 

chi phí đầu tư bất động sản đang dang dở vào giá vốn. Nếu loại 

bỏ yếu tố này thì VGP cũng sẽ có lợi nhuận gộp từ 35% - 40%. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu trong giai đoạn 

2013 - 2014 đều ở mức vừa phải khi dao động từ 5% - 10%. 

Riêng công ty PDN có tỷ trọng chi phí quản lý cao do triển khai 

hoạt động marketing nhằm thu hút các hãng tàu. 

Trong năm 2014, LNST của GMD tăng 176% so với cùng kỳ 

năm trước, tuy nhiên, tỷ suất LNST 18% của GMD vẫn thấp 

hơn tỷ suất LNST trung bình 23% của các doanh nghiệp khác. 

GMD có tổng tài sản lớn nhất và bỏ xa các doanh nghiệp cảng 

niêm yết khi lớn gấp 5 lần tổng tài sản của doanh nghiệp đứng 

thứ 2 VSC. 

Doanh thu thuần các DN cảng biển 

 

Lợi nhuận gộp các DN cảng biển 

 

Lợi nhuận sau thuế 

 

Phân tích Dupont 

 
Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 
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ROE trung bình của các doanh nghiệp cảng niêm yết khoảng 

20,9% trong năm 2014. Trong đó, HAH, VSC và DVP là 3 

doanh nghiệp có ROE vả tỷ suất LNST cao nhất. Chỉ số đòn 

bẩy của các doanh nghiệp này đều ở mức an toàn dưới 1,7 lần.  

 

 

 

 

 

 

4.5.  Phân ngành vận tải 

a. Thực trạng ngành vận tải Việt Nam: Đường bộ và đường 

thủy chiếm đến 93% tổng sản lượng vận tải của Việt Nam 

năm 2014, vận tải đường bộ và đường sắt còn nhiều hạn 

chế 

Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi cho các hoạt động vận tải bao 

gồm đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường bộ và 

đường thủy nội địa. Tuy nhiên, sản lượng vận tải chưa đạt 

được tối ưu do sự mất cân đối trong cơ cấu các loại hình vận 

tải ở Việt Nam khi mà vận tải đường bộ và đường thủy nội địa 

chiếm tỷ trọng rất lớn (gần 93% sản lượng vận tải 2014). Ngoài 

ra, chúng ta cũng phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn giao 

thông, hạn chế trọng tải và thời gian giao thông trong đô thị làm 

tăng chi phí vận tải và chi phí logistics, từ đó ảnh hưởng đến 

sức cạnh tranh của hàng hóa trong nước. 

Vận tải đường bộ có thị phần lớn nhất, chiếm 75% tổng sản 

lượng vận tải nội địa Việt Nam, chủ yếu phục vụ cho việc 

trung chuyển giữa các trung tâm sản xuất và tiêu thụ chính 

hoặc đi đến các điểm trung chuyển đi quốc tế là cảng biển, 

cảng hàng không. 
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Chỉ số định giá của các doanh nghiệp phân ngành Cảng biển ngày 11/01/2016 

Chỉ tiêu GMD DVP VSC HAH CLL TCL PDN DXP VGP 
Trung 

bình 

P/E (lần) 14,35 8,81 8,70 6,13 8,99 5,53 9,59 7,47 3,50 8,12 

P/B (lần) 0,95 2,59 1,99 1,99 1,41 1,06 1,45 1,72 0,86 1,56 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

 

 

 

 

Sản lượng vận tải qua các phương thức 
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Theo Tổng cục Thống kê ước tính khoảng cách trung bình mỗi 

chuyến ngắn chỉ khoảng 61 km. 

Vận tải đường sắt còn yếu do hạ tầng cơ sở kém phát triển 

nhưng tình hình này có thể thay đổi khi nâng cấp hệ thống 

đường sắt mới. 

Việt Nam hiện nay có tuyến đường sắt kết nối giữa hai trung 

tâm kinh tế của cả nước là Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh, ngoài ra 

cũng có một số chuyến đường ngắn nối Hà Nội với các cảng 

như cảng Hải Phòng. Tuy nhiên, do hệ thống tàu lửa đã cũ kỹ 

và không được đầu tư nâng cấp nên không thể vận chuyển 

hàng với khối lượng lớn, chỉ chiếm 7% tổng sản lượng vận tải 

nội địa của Việt Nam năm 2014. Do đó để cải thiện khả năng 

cạnh tranh về logistics, hệ thống giao thông đường sắt rất cần 

được nâng cấp và mở rộng.       

Hệ thống cảng sông chưa phát triển ảnh hưởng đến sự 

phát triển của vận tải đường thủy nội địa  

Vận tải đường thủy nội địa được sử dụng nhiều cho các chuyến 

vận chuyển dài hơn so với vận tải đường bộ, khối lượng vận 

chuyển cao hơn, kéo chi phí vận tải xuống thấp so với vận tải 

bộ nhờ vào hệ thống sông ngòi dày đặc trên khắp cả nước với 

mạng lưới đường thủy nội địa phục vụ vận tải có chiều dài hơn 

17.000 km chủ yếu tập trung ở ĐBSH và ĐBSCL kết nối các 

khu vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và thành phố, đảm 

nhiệm việc vận chuyển 17,9% hàng hóa, chủ yếu là các mặt 

hàng nông sản ( gạo, hoa quả, thủy sản…) và các mặt hàng 

công nghiệp có khối lượng lớn. 

Tuy nhiên hạn chế về tốc độ dẫn đến thời gian vận chuyển sẽ 

dài hơn. Các cảng đường sông quy mô còn nhỏ và yếu kém, 

công tác bốc dỡ chủ yếu được thực hiện trên bờ sông vì chỉ 

một số ít cảng có phương tiện bốc dỡ đúng quy cách.  

Vận tải hàng không chiếm chưa đến 1% sản lượng hàng 

hóa vận tải nội địa (2014) nhưng lại chiếm tới 25% giá trị 

vận chuyển thương mại (29 tỷ USD). Vietnam Airlines chiếm 

gần như tuyệt đối thị phần vận chuyển hàng hóa bằng đường 

hàng không (>90%) tại thị trường nội địa Việt Nam. Ngoài ra, 

Vietnam Airlines cũng đang là hãng vận chuyển hàng hóa hàng 

không quốc tế lớn nhất Việt Nam, tuy nhiên thị phần chính phân 

khúc này đang nghiêng về các hãng nước ngoài thị phần của 

các hãng hàng không nước ngoài chiếm đến hơn 72,4% về sản 

lượng vận tải hàng không quốc tế.  

Vận tải đường biển đóng vai trò quan trọng trong việc giúp 

Việt Nam thương mại hóa toàn cầu, tuy nhiên so với tiềm 

năng phát triển vận tải biển và khả năng kết nối tốt với các 

cảng biển lớn trên thế giới của thì hoạt động vận tải biển 

của nước ta còn rất hạn chế. 
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Tổng sản lượng vận tải do đội tàu biển Việt Nam thực hiện 

trong năm 2014 tăng trưởng thấp hơn so với năm 2013 (đạt 

0,13%). Hiện nay, đa số thị phần vận tải hàng hóa xuất nhập 

khẩu vẫn thuộc về các hãng tàu nước ngoài khi chiếm tới 88% - 

90%, phần còn lại thuộc về đội tàu biển Việt Nam tương đương 

10% - 12%. Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động kinh doanh vận 

tải biển còn nhiều khó khăn, quy hoạch phát triển cảng không 

đồng bộ với quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng giao thông 

đường bộ, khiến một số cảng kết nối với nhau không hiệu quả. 

Ngoài ra còn phải đối mặt với sự canh tranh gay gắt với các 

hãng tàu nước ngoài. 

Đội tàu biển Việt Nam chiếm đa số thị phần hoạt động trong vận 

tải nội địa (hơn 90%). Tỷ lệ thị phần vận tải hàng hóa bằng 

đường biển trong tổng sản lượng vận tải chỉ đạt 17,6%, chưa 

tương xứng với điều kiện và tiềm năng của vận tải biển.  

Các doanh nghiệp vận tải biển đang đối mặt nhiều khó khăn do 

sự sụt giảm của giá cước vận tải biển. Chỉ số BDI (chỉ số cho 

thuê tàu hàng khô) sụt giảm mạnh từ mức trên 9.500 điểm vào 

giữa năm 2008 xuống 478 điểm (24/12/2105) đã khiến nhiều 

doanh nghiệp vận tải biển gặp khó khăn, ba danh nghiệp vận tải 

biển niêm yết như VOS, VST, VNA đã lỗ 2 năm liên tiếp. 

b. Cổ phiếu khuyến nghị 

Nhiều tiềm năng phát triển, tuy nhiên cơ hội đầu tư chỉ nằm 

ở các doanh nghiệp vận tải biển:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê hoạt động của một số doanh nghiệp vận tải biển 

Cổ 
phiếu 

Loại hàng hóa Đội tàu (Số tầu - Công suất) Các tuyến vận tải 
Phương thức vận 

tải 

Sản lượng 
vận chuyển 
2014 (tấn) 

VIP Hàng xăng dầu 5 tầu xăng dầu - 145.000 DWT 
Việt Nam - Châu Á 

(60% vận chuyển cho 
Petrolimex) 

03 tàu cho thuê định 
hạn, còn lại chạy theo 

chuyến 
3.539.419 

VOS 
Hàng rời,                                           

Hàng container 

15 tàu hàng rời - 385.387 DWT                
02 tàu container - 17.434 DWT (560 
TEUs/tau)                               
 02 tàu dầu - 94.250 DWT 

Đông Nam Á                                           
Nam Mỹ/Tây Phi - ĐNA                              
Tuyến nội địa (đối với 
tàu container và tàu 

dầu) 

Chủ yếu chạy chuyên 
tuyến, ít cho thuê 

định hạn 
1.150.000 

VTO Hàng xăng dầu 5 tầu xăng dầu - 114.070 DWT 
Việt Nam - Châu Á 

(60% vận chuyển cho 
Petrolimex) 

Cho thuê định hạn 
toàn bộ 

_ 

PVT 
Dầu thô                                    

Dầu thành phẩm                     
Khí, khí hóa lỏng 

3 tàu dầu thô - 305.351 DWT                                 
7 tàu dầu thành phẩm - 131.205 
DWT                                                              
6 tàu chở gas, LPG, hóa chất – 
16.079 m3 

Nội địa                                                             
Việt Nam - Châu Á 

Chủ yếu chạy chuyên 
tuyến, ít cho thuê 

định hạn 

5.600.000 (dầu 
thô) 1.400.000 

(dầu thành 
phẩm)                          

665.000 (LPG) 

GSP Hàng xăng dầu 
07 tàu vận chuyển LPG - 18.800 
DWT 

Nội địa                                                             
Việt Nam - Châu Á 

Chủ yếu chạy chuyên 
tuyến, ít cho thuê 

định hạn 
_ 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 
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Ở Việt Nam, các doanh nghiệp vận tải trên thị trường 

chứng khoán đa phần là các doanh nghiệp nhỏ so với các 

doanh nghiệp vận tải thế giới. Các đội tàu của các doanh 

nghiệp vận tải Việt Nam đa phần đều nhỏ cả về số lượng lẫn tải 

trọng, nhiều tàu đã cũ kỹ. 

 

 

 

 

 

 

 

Về tỷ suất lợi nhuận, ROE của các doanh nghiệp vận tải khá 

thấp, dao động từ 5% - 12% (cá biệt mã VIP có ROE trên 20% 

do lợi nhuận đột biến từ thoái vốn tài sản. Trong số các doanh 

nghiệp kể trên, chúng tôi đánh giá cao cơ hội đầu tư vào 2 

mã PVT và GSP.  

(i) GSP - Mua: Tăng trưởng nhờ nhu cầu vận chuyển năng 

lượng sạch (khí LPG) tăng và sự ra đời của các dự án lọc 

dầu mới 

GSP có hoạt động kinh doanh ổn định với đội tàu vận chuyển 

LPG lớn nhất Việt Nam và chiếm 90% thị phần vận chuyển LPG 

cả nước. Hiệu suất khai thác tàu của GSP luôn được duy trì ở 

mức cao trong điều kiện ngành vận tải biển còn gặp nhiều khó 

khăn. Tình hình tài chính lành mạnh được hỗ trợ bởi tỉ lệ đòn 

bẩy thận trọng và khả năng thanh toán cao giúp Công ty tránh 

được rủi ro về dòng tiền khi có những biến động lớn về đơn 

hàng vận chuyển. 

Về dài hạn, tăng trưởng nhu cầu sử dụng nguồn năng lượng 

sạch (khí LPG) cộng với sự ra đời của những dự án lọc hóa 

dầu mới, Nghi Sơn và Cà Mau (năm 2017) sẽ kéo nhu cầu vận 

chuyển LPG tăng. Công ty dự kiến đầu tư 1 tàu cỡ lớn (VLCC) 

có trọng tải từ 40.000 - 60.000 DWT chạy trên tuyến quốc tế từ 

1 - 2 năm trước khi tham gia vận chuyển cho các dự án mới 

trong nước và thay thế tàu Aquamarine cũ bằng 1 mới có trọng 

tải 3.200DWT. Năng lực vận tải tăng lên sẽ thúc đẩy tăng 

trưởng doanh thu và lợi nhuận của GSP trong các năm tới. 

Dự báo LNST cả năm 2015 đạt 69 tỷ đồng (tăng 2,17 lần 

năm 2014), EPS forward 2015 đạt 2.300 đồng/cổ phiếu. P/E 

forward 6,5 lần, P/B 0,98 lần. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt ổn định 

Thống kê hoạt động của một số doanh nghiệp vận tải biển ngày 11/01/2016 

Công ty 
Vốn hóa                                   
(tỷ đồng) 

Doanh thu                             
(tỷ đồng) 

Biên lợi 
nhuận gộp 

LNST                               
(tỷ đồng) 

ROE                                ROA                                       P/E (lần) P/B (lần) 

VIP 589 693 21,7% 220 21,7% 12,2% 2,6 0,6 

VOS 378 2.037 6,5% 71 5,6% 1,4% na 0,4 

VTO 527 1.526 10,9% 52 5,0% 2,4% 12,4 0,5 

PVT 2.482 5.268 10,4% 341 11,5% 3,6% 8,5 0,6 

GSP 477 936,7 10,3% 31,7 8,6% 4,8% 8,9 1,1 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 
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10% - 12%/năm tương đương tỷ lệ lợi tức cổ phần 6,66% - 

8%/năm.  

(ii) PVT - Mua: Tăng trưởng nhờ gia tăng năng lực vận tải 

và nhu cầu từ các khách hàng mới 

PVT là công ty vận tải dầu khí lớn nhất Việt Nam hiện nay 

thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Sau khi trải qua khó khăn 

chung giai đoạn 2008 - 2010, hoạt động kinh doanh của công ty 

đã hồi phục và tăng trưởng tốt kể từ năm 2012. Doanh thu 

thuần từ 2012 - 2014 tăng trưởng trung bình 7,3%/năm.  

Kết quả kinh doanh năm 2015 tích cực bất chấp những khó 

khăn của ngành dầu khí. Doanh thu cả năm ước đạt 5.695 tỷ 

đồng, tăng 8,1% yoy và vượt 12% kế hoạch năm. LNST 2015 

ước đạt 412 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2014 và vượt 

gần 2,2 lần kế hoạch năm. EPS forward năm 2015 đạt 1.610 

đồng/cổ phiếu, P/E forward 6,15 lần, P/B 0,58 lần là mức 

khá hấp dẫn để đầu tư dài hạn theo trường phái đầu tư giá 

trị. 

Triển vọng kinh doanh năm 2016 tiếp tục khả quan nhờ (1) nhà 

máy lọc dầu Dung Quất tiếp tục hoạt động ổn định, (2) tàu FSO 

Đại Hùng Queen đi vào khai thác từ tháng 5/2015 sẽ hoạt động 

ổn định cả năm 2016, (3) sản lượng than vận chuyển cho các 

nhà máy nhiệt điện dự kiến tăng gấp đôi, (4) biên lợi nhuận cải 

thiện nhờ hưởng lợi từ giá nhiên liệu sụt giảm mạnh, (5) khả 

năng tham gia vận chuyển cho các nhà máy lọc dầu mới từ 

năm 2017. Chúng tôi cũng đánh giá cao cơ hội đầu tư hấp 

dẫn vào PVT trong trung và dài hạn. 

5. Ngành Dầu khí: cơ hội tiềm năng đến từ các cổ 

phiếu định giá thấp của ngành 

5.1. Sức ép từ giá dầu giảm mạnh 

Giá dầu Brent đã giảm 32% kể từ đầu năm 2015, và giảm hơn 

60% nếu tính từ đỉnh $106,55/thùng được xác lập vào tháng 

8/2014. Đầu năm 2015, có lúc giá dầu đã hồi về gần $60/thùng 

cùng với kỳ vọng giá dầu sẽ hồi lại vùng $80, tuy nhiên hiện 

nay giá dầu đã giảm lại về vùng quanh $33/thùng, sát với vùng 

đáy của 8 năm trở lại đây.  

Giá dầu khó có khả năng hồi phục mạnh trong năm 2016-

2017  

Chúng tôi nhận định giá dầu trong năm 2016 sẽ tiếp tục 

giao dịch ở mức thấp trong khoảng từ $25/thùng đến 

$55/thùng. Hiện tại, số lượng giàn khoan dầu mỏ của Mỹ đã 

giảm xuống còn 795 giàn từ mức đỉnh 1,930 giàn vào thàng 

9/2014, tương đương với mức giảm của giá dầu trong cùng 

khoảng thời gian. Mặc dù số lượng giàn khoan giảm, nhưng 

trong cùng khoảng thời gian ấy, sản lượng sản xuất dầu thô 

Diễn biến giá dầu và cung cầu dầu mỏ thế giới 

 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

Diễn biến giá dầu và số dàn khoan của Mỹ 

 

Nguồn: Baker Hughe 
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của Mỹ vẫn tăng mạnh và chưa cho thấy dầu hiệu suy giảm, 

điều đó chứng tỏ những giàn khoan còn hoạt động là những 

giàn khoan hiệu quả với giá thành sản xuất thấp, có thể chấp 

nhận được vùng giá hiện tại của giá dầu. Nếu nhìn lại trong quá 

khứ, khi giá dầu bật tăng trở lại thì số lượng giàn khoan của Mỹ 

cũng phản ứng rất nhanh, bật tăng trở lại ngay sau đó chỉ 

khoảng 1 - 2 tháng. Điều này sẽ tạo ra một vòng tròn khép kín 

khiến cho giá dầu trong thời gian tới chỉ dao động trong biên độ 

hẹp: 

Theo cập nhật dự báo mới nhất của Reuter về giá dầu Brent 

năm 2017 trên cơ sở tổng hợp dự báo từ 31 tổ chức tài chính, 

năng lượng, ngân hàng lớn trên thế giới. Theo đó, giá dự báo 

năm 2015, 2016, 2017 của Brent ần lượt đạt $55/thùng; 

$58/thùng và $65,7/thùng.  

Như vậy, theo nhận định của chúng tôi, chỉ khi nào có yếu 

tố đủ mạnh tác động đến nguồn cung sản lượng từ các 

quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thuộc top 10 (OPEC, Mỹ, 

Nga, Canada) mới có thể tạo nên một sự tăng trưởng mạnh 

và bên vứng của giá dầu, do nhu cầu sử dụng dầu mỏ trên 

thế giới sẽ không thể kỳ vọng tăng nhiều hơn so với mức hiện 

tại. Các yếu tố đột biến này có thể kể đến như: (1) Giảm mạnh 

giá trị đầu tư của ngành dầu khí, (2) đóng cửa các giếng dầu 

hoặc bế quan các quốc gia đang có căng thẳng về tình hình 

chiến sự, (3) OPEC và Nga cắt giảm sản lượng sản xuất để 

đưa giá dầu về vùng mà phần lớn các quốc gia có thể chịu 

đựng được. 

5.2. Triển vọng cổ phiếu dầu khí 

Chúng tôi vẫn nhận thấy một số cơ hội đầu tư hấp dẫn vào 

cổ phiếu thuộc ngành dầu khí trong năm 2016, ngay cả khi 

giá dầu thế giới tiếp tục đứng ở mức thấp. Luận điểm đầu tư 

được hỗ trợ bởi 5 nguyên nhân chính sau: 

 Tương quan biến động về giá giảm mạnh nhất thế giới 

và hiện đang có mức định giá rẻ nhất ngành dầu khí 

toàn cầu. P/E trung bình ngành dấu khí Việt Nam theo 

thống kê của Bloomberg chỉ ở mức 8x so với mức P/E 

22x của ngành trong khu vực, hay mức P/E 11,23x của 

VNIndex. 

 Các  cổ phiếu niêm yết đa phần nằm ở trung và hạ 

nguồn, nên hạn chế bị ảnh hưởng trực tiếp bởi giá dầu 

giảm. 

 Có nhiều cổ phiếu thuộc thị trường ngách với lợi thế 

không có đối thủ cạnh tranh, không có định hướng thay 

thế và đầu vào đầu ra ổn định.  

 Tình hình tài chính lành mạnh, với khối tài sản lớn và 

không bị thổi phồng trong BCTC. 

 Cổ tức ổn định và ở mức cao so với mặt bằng chung. 

Quan hệ giữa cung- cầu dầu mỏ 

 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 
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Chúng tôi đánh giá cao cơ hội đầu tư vào các mã PGS, DPM 

(cổ tức cao); và PVT, GSP (đã trình bày trong phần logistic) 

trong năm 2016.  

a. PGS - Mua: Triển vọng gia tăng lợi nhuận từ mảng kinh 

doanh CNG 

Mảng kinh doanh LPG tiếp tục tăng trưởng ổn định: Thị 

phần mảng LPG của PGS đứng đầu khu vực miền Nam với 

35% thị phần. Hiện mảng kinh doanh khí LPG đóng góp 

khoảng 65% doanh thu và hơn 50% lợi nhuận hàng năm. Dự 

kiến trong các năm tiếp theo, PGS sẽ duy trì sản lượng LPG 

tăng trưởng ổn định 3% - 5%/năm.  

Chỉ số tài chính các doanh nghiệp Dầu khí ngày 11/01/2016 

 
 

Tên công ty 
Tỷ lệ 
free 
float 

ROE 
(TTM) 

ROA 
(TTM) 

BLNG 
BLN 

thuần 
P/E 
(lần) 

P/B 
(lần) 

Trung Nguồn 

GAS TCT Khí Việt Nam 2,9% 30,2% 23,2% 27,5% 18,4% 3,58 0,57 

PVD TCTCP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí 47,2% 17,3% 8,9% 19,7% 11,6% 10,51 1,73 

Hạ nguồn 

PVS TCTCP Dịch vụ Dầu khí Việt Nam 42,5% 19,3% 7,1% 7,8% 5,8% 9,26 0,54 

PGD CTCP Phân phối khí áp thấp Dầu khí Việt Nam 68,5% 16,1% 6,1% 7,0% 2,4% 7,29 2,17 

PGS CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam 64,7% 9,2% 5,7% 15,3% 1,9% 
  

PVG CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc 64,0% 6,0% 1,8% 6,0% -0,1% 6,58 1,52 

CNG CTCP CNG Việt Nam 44,1% 26,8% 16,8% 21,1% 10,4% 
  

Điện 

NT2 CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 25,0% 32,8% 14,4% 23,4% 16,8% 8,15 1,12 

Đạm 

DPM TCT Phân bón và hóa chất Dầu khí 36,7% 13,7% 12,8% 25,4% 11,5% 5,26 0,53 

DCM CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau 24,4% 10,4% 4,1% 24,1% 13,5% 5,88 0,59 

Dịch vụ ngoại biên và XDCB 

PET TCTCP Dịch vụ tổng hợp Dầu khí 71,3% 13,5% 4,1% 7,3% 1,7% 2,89 0,41 

PVC TCT Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí 95,2% 11,0% 5,2% 19,5% 4,9% 
 

3,48 

PXS CTCP Kết cấu kim loại và lắp máy Dầu khí 43,3% 15,2% 7,1% 16,5% 7,4% 4,12 0,45 

PVX CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 45,5% 23,8% 1,9% 4,2% 0,2% 3,38 1,09 

PXT CTCP Xây lắp Đường ống, Bể chứa Dầu khí 43,9% -28,9% -2,6% -63,6% -86,7% 8,50 0,59 

PXI CTCP Xây dựng CN và dân dụng Dầu khí 48,5% 10,9% 2,8% 10,4% 3,2% 8,85 1,07 

PVB CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam 46,8% 34,9% 17,5% 25,9% 14,7% 3,58 0,57 

PVT TCTCP Vận tải Dầu khí 38,2% 10,0% 3,8% 10,4% 6,5% 10,51 1,73 

GSP CTCP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế 28,2% 14,8% 10,2% 10,3% 3,4% 6,48 0,65 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 
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PGS là đơn vị duy nhất phân phối và kinh doanh khí CNG tại 

thị trường phía Nam. Mảng này tăng trưởng bình quân 

13%/năm.  

Hợp đồng phân phối khí CNG & LNG cho Samsung CE từ 

tháng 11/2015 sẽ là động lực tăng trưởng doanh thu và lợi 

nhuận cho LPG bắt đầu từ cuối năm 2015. Tháng 4/2015, 

PGS đã ký kết hợp đồng cung cấp khí CNG & LNG cho 

Samsung CE với giai đoạn 1 từ 11/2015 với 15 triệu m3/năm ( 

tương ứng 9,4% sản lượng 2014), giai đoạn 2 từ 06/2016 với 

25 triệu m3/năm. 

Cả năm 2015, Doanh thu của PGS ước đạt 6.727 tỷ đồng (-

10% yoy), LNST cho cổ đông công ty mẹ ước đạt 130 tỷ, 

tương đương EPS 2015F ở mức VND 2.600/cổ phiếu. Hiện 

tại PGS đang giao dịch ở mức P/E 2015 là 6,96x, thấp hơn 

P/E trung bình ngành là 10x. Với giả định thận trọng, chúng 

tôi duy trì khuyến nghị Mua với cổ phiếu PGS, mức giá mục 

tiêu là VND 24.200 (+33%). 

b. DPM - Mua: Triển vọng cho các năm tiếp theo từ 2 nhà 

máy sắp khởi công là UFC 85/Formaldehyde và dự án 

NH3 và NPK 

KQKD hưởng lợi từ giá đầu vào giảm: Ước tính cả năm 2015, 

doanh thu và LNST của DPM sẽ lần lượt đạt 9.900 tỷ đồng 

(+3,67%) và 1.588 tỷ đồng (+44%). Kết quả kinh doanh tốt và 

lượng tiền mặt lớn hứa hẹn duy trì mức cổ tức cao 25% - 

30%/năm trong các năm tới, tương đương tỷ lệ lợi tức cổ phần 

hấp dẫn từ 8,8% - 10,5%/năm.  

Bảng cân đối kế toán của DPM sẽ “sạch” hơn sau khi 

thoái vốn khỏi các gánh nặng PVTEX, PVMekong, 

PVFco–SBD. Tính đến tháng 9/2015, DPM đã trích lập gần 

như hoàn toàn khoản 526 tỷ đồng đầu tư từ năm 2009 để 

nẵm giữ 25% cổ phần của công ty PVTEX. Vì vậy, theo đánh 

giá của chúng tôi áp lực trích lập dự phòng từ năm 2016 trở 

đi sẽ không còn là gành nặng cho LNST của DPM nữa. Thêm 

vào đó, việc thoái vốn thành công tại các doanh nghiệp này 

sẽ mang lại dòng tiền cho DPM để đầu tư vào 2 nhà máy mới. 

Triển vọng cho các năm tiếp theo từ 2 nhà máy sắp khởi 

công là UFC 85/Formaldehyde và dự án NH3 và NPK. Hai 

dự án này được đánh giá sẽ đóng góp thêm 4,000 tỷ - 5,000 

tỷ đồng doanh thu và 600 tỷ - 700 tỷ đồng LNST hàng năm 

cho DPM  khi được đưa vào hoạt động, đây được đánh giá là 

điểm sáng tăng trưởng cho DPM trong tương lai. 

Trong năm 2016, với kỳ vọng giá dầu tiếp tục xu hướng 

giảm, chi phí đầu vào thấp vẫn sẽ là một yếu tố tích cực 

hỗ trợ biên lợi nhuận gộp của DPM.  

Chúng tôi đánh giá, DPM là một cổ phiếu hấp dẫn để đầu 

tư dài hạn với ngành nghề kinh doanh ổn định, tính minh 

bạch cao, tài chính lành mạnh và mức cổ tức trên thị giá 
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luôn ở mức trên 8%. Hiện tại các khoản tiền và tương 

đương tiền của DPM ở mức 5.400 tỷ đồng, trừ đi các khoản 

nợ dài hạn khoảng 200 tỷ đồng thì chỉ số tiền mặt ròng trên 

mỗi cổ phiếu của DPM ở mức VND 14.000/cổ phiếu; vậy với 

mức giá VND 31.000/cổ phiếu hiện tại thì thị trường đang 

định giá mảng hoạt động kinh doanh chính của DPM ở mức 

là VND 17.000/ cổ phiếu, tương đương mức P/E là 4,85x. 

Với mức P/E bình quân ngành ở mức 6,5x, chúng tôi khuyến 

nghị Mua với DPM giá mục tiêu VND 37.000/cổ phiếu 

(+19%). 

----------------- HẾT------------------ 
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