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PHẦN I. KINH TẾ THẾ GIỚI (TRANG 3) 

 FED điều chỉnh kế hoạch nâng lãi suất trong năm 2016: Theo đó, FED giảm dự báo số lần tăng lãi suất 

trong năm 2016 từ 4 lần xuống 2 lần. Chúng tôi cho rằng FED có khả năng nâng lãi suất vào kỳ họp tháng 6 và 

lần còn lại vào kỳ họp tháng 12 năm nay. Do phần lớn thị trường thời gian qua lo ngại và phản ứng tiêu cực 

với việc FED dự định tăng lãi suất 4 lần trong năm 2016, mọi động thái đồn đoán và trong thực tế về việc tăng 

lãi suất ít hơn 4 lần trong năm nay sẽ có những tác động tâm lý tích cực hơn tới thị trường.  

 Thị trường hàng hóa thế giới phục hồi sớm hơn dự báo sau khi có một đợt tăng giá khá mạnh bắt đầu từ 

cuối tháng 2/2016 cho tới nay. Chúng tôi cho rằng thị trường hàng hóa đã gần như đã chạm đáy và bắt đầu 

một chu kỳ tăng giá do: (i) Lộ trình nâng lãi suất USD chậm lại, (ii) nguồn cung tăng chậm lại do ảnh hưởng từ 

giá hàng hóa thấp thời gian qua và thiên tai (El Nino, La Nina).  

PHẦN II. KINH TẾ VIỆT NAM (TRANG 6) 

 Về GDP, mặc dù tăng trưởng GDP Quý I chậm lại, chúng tôi tiếp tục giữ nguyên quan điểm về tăng trưởng của 

nền kinh tế như Báo cáo chiến lược 2016 đã đề cập, bất kể xuất hiện một vài rủi ro từ khu vực nông nghiệp 

trong Quý I/2016 và thậm chí là 6 tháng đầu năm 2016, theo đó, chúng tôi giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 

2016 khoảng 6,75%. Sau khi tăng trưởng chậm lại trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ 

tăng mạnh trở lại từ Quý III/2016. 

 Về lãi suất, trong khi lãi suất điều hành (lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu) không có biến động trong 3 

tháng đầu năm thì các lãi suất còn lại trên thị trường tiền tệ biến động nhẹ theo xu hướng tăng lên. Mặt bằng 

lãi suất huy động chủ yếu tăng mạnh ở các kỳ hạn dài trên 12 tháng (phổ biến 7%-8%/năm). Hiện tượng trên 

củng cố cho nhận định lãi suất có xu hướng tăng nhẹ trong năm 2016. Tuy vậy, chúng tôi tiếp tục giữ quan 

điểm mức độ tăng lãi suất sẽ không lớn (khoảng 0,5%) và mức độ tác động đến hoạt động của doanh nghiệp 

và đà phục hồi của nền kinh tế là không nhiều. 

 Về tỷ giá, chúng tôi nhận định rủi ro tỷ giá năm nay sẽ không cao do: (i) Từ cuối năm 2015 đến thời điểm hiện 

tại, đồng USD có xu hướng đi ngang thậm chí giảm nhẹ khi FED tuyên bố sẽ giảm bớt số lần tăng lãi suất, (ii) 

Dòng vốn FDI và kiều hối ổn định tiếp tục hỗ trợ cho cán cân thanh toán trong bối cảnh thâm hụt thương mại 

có xu hướng tăng trở lại, (iii) Tỷ giá được điều hành tăng, giảm hàng ngày và lạm phát ở mức thấp góp phần 

làm “triệt tiêu” kỳ vọng phá giá tiền Đồng.  

PHẦN III. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN (TRANG 12) 

Diễn biến TTCK Quý I/2016 

 Tính chung cả Quý I/2016, TTCK Việt Nam giảm 3,1% khiến Việt Nam là TTCK có diễn biến kém nhất tại Đông 

Nam Á từ đầu năm đến nay.  

 Thanh khoản Quý I/2016 cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ 2015: Tổng khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 

34,5%, trên sàn HNX tăng 15,7% so với Quý I/2015.  

 Dòng tiền đầu cơ hoạt động mạnh. 

 Khối ngoại bán ròng trên 1.000 tỷ đồng. 

Như tựa đề “Gieo hạt tốt, gặt mùa vàng”, nội dung xuyên suốt trong Báo cáo chiến lược (BCCL) của chúng 

tôi hướng đến việc tìm kiếm và đưa ra các cơ hội đầu tư tiềm năng nhất cho Quý nhà đầu tư dựa trên việc đánh 

giá tổng thể, khách quan, chuyên sâu nhất về nền kinh tế thế giới và vĩ mô trong nước.  

Trong BCCL lần này, chúng tôi đưa ra hai nhận định quan trọng nhất là (i) Giá cả hàng hóa thế giới đã chạm 

đáy, và (ii) GDP Việt Nam sẽ tăng mạnh trở lại từ Quý III/2016. Với nhận định trên, chúng tôi cho rằng thời điểm 

cuối Quý II này là lúc thích hợp để tích lũy các “cổ phiếu tốt” nhằm đón con sóng lớn nhất trong năm nay vào 

Quý III/2016.  

Việc lựa chọn hạt “cổ phiếu” tiềm năng nhất và các phương pháp “gieo hạt, chăm sóc hạt” hiệu quả nhất sẽ giúp 

Nhà đầu tư gặt hái được mùa vàng bội thu trong năm 2016.  
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

  

Triển vọng TTCK Quý II/2016 

Theo mô hình dự báo của chúng tôi, chỉ số VNINDEX cuối Quý II/2016 sẽ tăng lên mức 593 điểm với mức ý nghĩa 

của mô hình α = 5% (sai số 5%). 

PHẦN IV. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU (TRANG 16)  

1. Chiến lược đầu tư cổ tức (Trang 16)  

Danh mục đề xuất có tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng là 34,24% (đã bao gồm cổ tức), độ lệch chuẩn (năm) là 13,09%, chỉ 

số Sharpe 0,1321 

2. Chiến lược đầu tư theo chủ trương nới room cho NĐTNN (Trang 19)  

Danh mục đề xuất có tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng là 39,06% (đã bao gồm cổ tức), độ lệch chuẩn (năm) là 12,72%, chỉ 

số Sharpe 0,1599 

3. Chiến lược đầu tư theo xu hướng phục hồi của giá hàng hóa (Trang 22)  

Đề xuất đầu tư vào cổ phiếu của ngành mía đường (BHS, LSS), cao su tự nhiên (PHR, TRC), xi măng (BCC, HOM, 

HT1), trang sức (PNJ).  

Theo dõi ngành dầu khí, thủy điện và chờ đợi cơ hội đầu tư trong nửa cuối năm 2016.  

PHẦN V. KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU (TRANG 26 ĐẾN TRANG 43)  

ACB – Mua: LNST dự phóng 2016 tăng 28,7%. Giá mục tiêu 21.900 đồng  

MBB – Mua: Ảnh hưởng tăng vốn làm pha loãng cổ phiếu khiến EPS chỉ tăng 2%. Giá mục tiêu 16.000 đồng 

VCB – Mua: LNST dự phóng 2016 tăng 32%. Chất lượng tài sản tốt, định hướng trở thành ngân hàng thương mại 

số một Việt Nam. Giá mục tiêu 50.500 đồng.  

CVT – Mua: Tỷ lệ lợi tức cổ phần hấp dẫn trên 10%. Tăng trưởng sản lượng trên 50% trong năm 2016. Giá mục tiêu 

28.300 đồng 

DPM - Mua: Nhà máy mới sẽ giải quyết bài toán tăng trưởng. Giá phân bón đang có xu hướng phục hồi. Giá mục 

tiêu 38.690 đồng   

FPT – Mua: Tiếp tục tăng trưởng 2 con số trong năm 2016. Giá mục tiêu 61.000 đồng 

GSP – Nắm giữ: Việc phải thoái vốn khỏi Nhật Việt Trans khiến chúng tôi hạ triển vọng của GSP. Giá mục tiêu điều 

chỉnh 15.400 đồng 

HPG – Mua: Doanh thu 2016 dự phóng tăng 6,6%, lợi nhuận tăng 8,8% bất chấp những lo ngại của thị trường về 

ngành thép và mảng thức ăn chăn nuôi của Hòa Phát. Giá mục tiêu 35.700 đồng 

PET – Mua: Tỷ lệ lợi tức cổ phần hấp dẫn trên 11%. Định giá dưới giá trị nội tại. Giá mục tiêu 16.100 đồng.  

PNJ – Mua: Rủi ro liên quan đến đầu tư tài chính đã được phản ánh vào báo cáo tài chính. Mảng hoạt động chính 

tiếp tục tăng trưởng tốt. PNJ là một trong những Bluechips có định giá hấp dẫn nhất. Giá mục tiêu 66.00 đồng/cổ 

phiếu  

VSC – Mua: Giá cổ phiếu đã về vùng hấp dẫn. Cảng VIP – GreenPort sẽ được lấp đầy trong 3 năm tới và là nhân tố 

chính giúp duy trì đà tăng trưởng 2 con số cho VSC. Giá mục tiêu 80.000 đồng/cổ phiếu.  
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 Chỉ số chứng khoán 

 

Nguồn: Bloomberg 

Chỉ số giá hàng hóa 
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Nguồn: Bloomberg 
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PHẦN I: KINH TẾ THẾ GIỚI 

1. Lãi suất 

Theo thông báo đưa ra sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày kết 

thúc vào rạng sáng ngày 17/3 theo giờ Việt Nam, Ủy ban Thị trường 

mở Liên bang Mỹ (FOMC) đã quyết định giữ nguyên mức mục tiêu 

cho lãi suất cơ bản trong khoảng 0,25-0,5%. FED đưa ra quyết định 

trên sau khi cho rằng diễn biến kinh tế và tài chính toàn cầu thời gian 

gần đây tiếp tục bất ổn và có thể là mối nguy đối với tăng trưởng 

kinh tế Mỹ và giữ lạm phát ở mức thấp trong năm 2016.   

Các nhà hoạch định chính sách FED dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ 

chậm hơn và lạm phát thấp hơn trong năm nay và lãi suất liên bang 

sẽ ở mức 1,875% vào cuối năm 2017, giảm so với mức dự báo 

2,375% được đưa ra hồi tháng 12. Mức dự báo cho cuối năm 2018 

cũng bị hạ từ 3,25% xuống còn 3%. 

Thêm vào đó, các nhà hoạch định chính sách cũng dự kiến Fed sẽ 

nâng lãi suất 2 lần từ nay đến cuối năm, mỗi lần tăng 0,25%. Một số 

chuyên gia dự báo hoàn toàn có khả năng FED nâng lãi suất lần đầu 

trong năm 2016 vào cuộc họp giữa tháng 4 tới do đây là thời điểm 

thích hợp để nâng lãi suất và khả năng nâng sớm sẽ tốt hơn cho 

việc điều hành chính sách tiền tệ. Cơ sở quan trọng để đưa ra quyết 

định nâng lãi suất trong tháng 4 tới phụ thuộc vào số liệu việc làm và 

lạm phát đưa ra thời điểm cuối tháng 3 đầu tháng 4.  

Quyết định của FED đã tác động mạnh đến thị trường tài chính quốc 

tế. Cụ thể, thị trường chứng khoán toàn cầu phản ứng tích cực, một 

số chỉ số chứng khoán lớn như DowJones, S&P 500 đã lấy lại hết số 

điểm đã mất kể từ đầu năm. Giá hàng hóa thế giới như dầu, cũng 

phục hồi mạnh nhờ đồng USD yếu.  

Nhận định:  

Do phần lớn thị trường thời gian qua lo ngại và phản ứng tiêu 

cực với việc FED dự định tăng lãi suất 4 lần trong năm 2016, 

mọi động thái đồn đoán và trong thực tế về việc tăng lãi suất ít 

hơn 4 lần trong năm nay sẽ có những tác động tâm lý tích cực 

hơn tới thị trường do thị trường đã phản ứng thái quá với việc 

FED tăng lãi suất trong thời gian vừa qua.  

2. Thị trường hàng hóa thế giới  

Thị trường hàng hóa dường như đã phục hồi sớm hơn dự báo khi có 

một đợt tăng giá khá mạnh bắt đầu từ cuối tháng 2/2016 cho tới nay 

(so với phần lớn dự báo của các chuyên gia là thị trường hàng hóa 

chạm đáy vào nửa cuối năm 2016). Chúng tôi cho rằng thị trường 

hàng hóa đã gần như đã chạm đáy và bắt đầu một chu kỳ tăng 

giá dựa trên những luận điểm được trình bày dưới đây.  

 Lộ trình tăng lãi suất của FED chậm lại: Sau cuộc họp của 

FED vào trung tuần tháng 3 vừa qua, các nhà hoạch định chính 
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Số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ 

 Nguồn: Baker Hughes, Statista 

 

Sản lượng mía đường thế giới 

 Nguồn: Bloomberg 
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sách của FED đã điều chỉnh giảm dự báo số lần FED tăng lãi 

suất trong năm nay từ 4 lần xuống 2 lần. Quyết định này được 

đưa ra đã giải tỏa phần nào áp lực tăng giá của đồng USD lên 

giá cả các loại hàng hóa cơ bản (hai biểu đồ Bloomberg 

Commodities Index ở dưới và Bloomberg Dollar Index ở trên cho 

thấy rõ xu hướng ngược chiều nhau giữa sức mạnh của đồng 

USD và chỉ số đại diện của giá hàng hóa thế giới).  

 Nguồn cung bắt đầu thắt chặt dần do giá hàng hóa thấp: Giá 

hàng hóa thấp đã có những tác động mạnh đến quyết định của 

những nhà sản xuất. Cụ thể, đối với thị trường dầu mỏ, số lượng 

giàn khoan dầu tại Mỹ tuần cuối tháng 3 đã giảm xuống mức 372 

giàn khoan (nguồn Baker Hughes) là mức thấp nhất kể từ năm 

2009. Một số nhà sản xuất năng lượng lớn tại Mỹ như Chevron 

Corp., Petroleo Brasileiro SA và ConocoPhillips đã quyết định 

cắt giảm chi phí trong năm 2016 và điều này cũng sẽ làm giảm 

sản lượng khai thác trong thời gian tới. Đối với mặt hàng nông 

sản như cao su, tình hình giá đầu ra thấp cũng đã khiến một bộ 

phạn nông dân tại một số quốc gia xuất khẩu chính như Thái 

Lan, Malaysia, Indonesia chặt bỏ cây cao su để chuyển đổi sang 

cây trồng khác làm ảnh hưởng đến nguồn cung cao su trong một 

vài năm sắp tới.  

 Nguồn cung hàng hóa còn bị ảnh hưởng mạnh bởi yếu tố 

thiên tai trong năm nay và năm tới do ảnh hưởng của thiên 

tai như El Nino và La Nina: Cụ thể, tình hình thời tiết khắc 

nghiệt đã khiến nguồn cung đường thiếu hụt 5 triệu tấn trên toàn 

cầu trong năm 2016; giá gạo cũng do xu hướng tăng lên do tình 

hình hạn hán nghiêm trọng tại một số nước Đông Nam Á như 

Thái Lan, Campuchia, Việt Nam,… 

Dự báo sản lượng một số cây nông nghiệp (triệu tấn)  

Niên vụ 13/14 14/15 15/16 16/17 

Lương thực 2.010 2.042 2.006 1.997 

Lúa mì 717 729 734 713 

Ngô, bắp 999 1016 972 993 

Đậu tương 285 320 323 320 

Gạo 478 479 473 485 

Nguồn: International Grains Council 

Do đó chúng tôi nhận định, nguồn cung hàng hóa sẽ tiếp tục 

thắt chặt trong nửa cuối năm nay và là một nhân tố hỗ trợ cho 

đà phục hồi của giá hàng hóa. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sẽ 
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Nguồn cung dầu mỏ 

 

Cung cầu dầu mỏ thế giới (triệu thùng) 

 

Nguồn: Bloomberg  
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có sự phân hóa mạnh về xu hướng và mức độ phục hồi giữa 

các loại hàng hóa.  

 Nhóm hàng hóa nông sản như gạo, đường, dầu cọ, cao su tự 

nhiên: lượng cung trong thời gian tới sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng do 

tình hình El Nino do đó nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục xu 

hướng tăng.  

 Dầu mỏ được nhiều chuyên gia dự báo sẽ tiếp tục xu hướng 

tăng và khả năng chạm 47-50 USD/thùng vào cuối năm 2016 

do nguồn cung ngoài OPEC dần thắt chặt khiến cung cầu dầu 

mỏ trở lại cân bằng vào Quý IV/2016. Tuy nhiên, chúng tôi cho 

rằng giá dầu chỉ có thể tăng nhẹ chứ không tăng mạnh do khi 

giá tăng lên thì sẽ có lượng cung mới sẵn sàng gia nhập thị 

trường đẩy giá dầu trở lại mức cân bằng. Các mặt hàng có độ 

nhạy cao với giá dầu như bột sữa, cao su tự nhiên, khí gas, 

nhiều khả năng sẽ được hưởng lợi từ xu hướng đi lên của 

giá dầu. 

 Nhóm hàng hóa kim loại như quặng sắt, thép, đồng, kẽm: 

Mặc dù đã trải qua đợt tăng giá khá ấn tượng trong Quý I năm 

nay, chúng tôi cho rằng giá mặt hàng kim loại sẽ chững lại 

và có thể điều chỉnh giảm trong nửa sau của năm 2016 do 

tình hình dư cung kim loại vẫn lớn, đặt biệt là tại Trung Quốc, và 

mức độ cắt giảm sản lượng kim loại trong thời gian qua cũng 

chưa nhiều như bên năng lượng và không đủ để cải thiện tình 

hình dư cung lớn hiện nay.  
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Tăng trưởng GDP quý I (2012-2016) 

 

Cơ cấu GDP quý I/ 2016 

Nguồn: GSO; VNDIRECT 
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PHẦN II: KINH TẾ VIỆT NAM 

1. Tăng trưởng kinh tế 

Tăng trưởng Quý I đạt 5,46%, giảm nhẹ so với mức tăng 6,12% của 

cùng kỳ năm 2015. Như vậy, mức độ cải thiện trong tăng trưởng 

GDP đã chậm lại (Nhận định này chúng tôi đã đưa ra trong Báo cáo 

chiến lược 2016). Khó khăn của ngành nông nghiệp, sản lượng dầu 

khai thác giảm và tăng trưởng chậm lại của nhóm ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo là nguyên nhân chính khiến cho tăng 

trưởng chững lại. Tuy nhiên, 3 tháng đầu năm 2016 cũng ghi nhận 

sự khởi sắc của khu vực dịch vụ và ngành xây dựng. 

Đối với nhóm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, do bị ảnh hưởng 

tiêu cực từ hiện tượng El Nino trong giai đoạn cuối năm 2015, đầu 

năm 2016 khiến cho tăng trưởng nhóm ngành nông, lâm, thủy sản 

sụt giảm 1,23% so với cùng kỳ. Mức giảm trên chủ yếu do khó khăn 

của ngành nông nghiệp (giảm 2,69%) trong khi ngành lâm nghiệp 

(tăng 6,24%) và thủy sản ( tăng 2,12%) vẫn ghi nhận những tín hiệu 

tăng trưởng khá. Chúng tôi nhận thấy, nhóm ngành nông, lâm 

nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng thấp nhất trong cơ cấu GDP (Quý I 

là 11,44%) và sản lượng của ngành có khả năng hồi phục nhanh trở 

lại khi thời tiết thuận lợi. Do đó, chúng tôi cho rằng tác động từ sự 

khó khăn của nhóm ngành trên đối với mức tăng trưởng GDP 

chung của toàn nền kinh tế sẽ không lớn. 

Ngành công nghiệp tăng 6,2%, thấp hơn mức tăng 9,27% của cùng 

kỳ năm trước, chủ yếu do ngành khai khoáng giảm 1,2%, trong khi 

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ tăng 7,9%, thấp hơn mức 

tăng 9,7% của cùng kỳ năm 2015. Hiện tại, Chính phủ đã quyết định 

tăng khai thác dầu thô năm 2016 so với kế hoạch thêm 2 triệu tấn; 

do đó, tăng trưởng của ngành khai khoáng sẽ sớm được cải thiện. 

Trong khi đó, với sự gia tăng mạnh mẽ trở lại của dòng vốn FDI vào 

lĩnh vực chế biến, chế tạo từ nửa sau của năm 2015 thì triển vọng 

tăng trưởng của nhóm ngành này vẫn khá tốt và đây sẽ tiếp tục là 

một động lực tăng trưởng của kinh tế Việt Nam.  

Sau giai đoạn 2014-2015 đối mặt với nhiều khó khăn, Quý I/2016, 

ngành dịch vụ đã trở lại là ngành đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng 

GDP (tăng 6,13% và đóng góp 2,48% vào mức tăng chung). Với tỷ 

trọng lớn nhất trong GDP và xu hướng phục hồi rõ nét của các 

ngành thành phần, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng của nhóm 

ngành dịch vụ sẽ tiếp tục cải thiện và ngành dịch vụ sẽ thay thế 

nhóm ngành công nghiệp và xây dựng trở thành ngành đóng 

góp lớn nhất cho tăng trưởng GDP. 

Về phía cầu, trong khi tiêu dùng tiếp tục phục hồi chậm (loại trừ yếu 

tố giá tăng 7,9%) thì cầu đầu tư tiếp tục cho thấy sự cải thiện mạnh 

mẽ. Tỷ lệ đầu tư/GDP Quý I/2016 đạt 32,2%, tăng mạnh so với cùng 
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Chỉ số phát triển ngành công nghiệp 

 

Nguồn: GSO; VNDIRECT 
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Nguồn: GSO; VNDIRECT 
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kỳ. Nhờ triển vọng tăng trưởng kinh tế tiếp tục khả quan, đầu tư FDI 

gia tăng cùng các hiệp định thương mại tự do (FTA) và những nỗ 

lực cải cách môi trường kinh doanh trong thời gian qua (Luật doanh 

nghiệp, luật đầu tư, thủ tục hành chính…). Chúng tôi cho rằng, 

hoạt động đầu tư sẽ gia tăng mạnh trong thời gian tới và đây có 

thể sẽ là động lực tiếp theo của tăng trưởng GDP Việt Nam. Đối 

với một quốc gia bất kỳ, hoạt động đầu tư mở rộng luôn kéo 

theo sự phát triển mạnh mẽ của các ngành liên quan như Ngân 

hàng, Vật liệu xây dựng, Bất động sản khu công nghiệp, 

Logistics… 

Dựa trên các phân tích từ phía cung và cầu như trên, chúng tôi tiếp 

tục giữ nguyên quan điểm về tăng trưởng của nền kinh tế như Báo 

cáo chiến lược 2016 đã đề cập, bất kể xuất hiện một vài rủi ro từ khu 

vực nông nghiệp trong quý I/2016 và thậm chí là 6 tháng đầu năm 

2016. Theo đó, tăng trưởng năm 2016 khoảng 6,75%. Sau khi tăng 

trưởng chậm lại trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GDP của Việt 

Nam sẽ tăng mạnh trở lại từ Quý III/2016. 

2. Lạm phát 

CPI tháng 3 tăng 1,69% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lạm phát cơ 

bản tăng khoảng 1,64%. Như vậy, lạm phát cơ bản và CPI đang có 

xu hướng dần hội tụ với nhau. Trong khoảng 2 năm gần đây, giá 

lương thực, thực phẩm cùng với giá dầu ở mức thấp là 2 nguyên 

nhân chính khiến cho CPI đứng ở mức thấp. Ngoài ra, sự phục hồi 

chậm của tổng cầu đặc biệt là cầu tiêu dùng cũng là nhân tố quan 

trọng giúp cho CPI ổn định. 

Lạm phát thấp sẽ tạo thêm dư địa cho chính sách tiền tệ, làm giảm 

áp lực đối với vấn đề tỷ giá và lãi suất. Theo đó, mặt bằng lãi suất 

giảm mạnh trong năm 2014 và 2015 là nhờ đóng góp lớn của việc 

kiểm soát lạm phát thành công. Ngoài ra, nếu lạm phát ổn định ở 

mức thấp trong thời gian tới thì niềm tin của dân chúng vào Việt 

Nam Đồng (VND) sẽ tăng lên, qua đó kỳ vọng phá giá VND cũng 

sẽ giảm bớt.  

Về triển vọng lạm phát trong năm 2016; có một vài yếu tố sẽ tác 

động bất lợi đến lạm phát bao gồm: (i) Tăng giá các hàng hóa, dịch 

vụ công như y tế, giáo dục; (ii) El Nino được dự báo sẽ khiến cho giá 

một số mặt hàng lương thực và thực phẩm tăng cao; (iii) Giá các 

hàng hóa cơ bản, đặc biệt là giá dầu năm 2016 có xu hướng phục 

hồi trở lại. Tuy nhiên theo quan điểm của chúng tôi, mức độ tác động 

đến lạm phát của các nhân tố trên sẽ không lớn, khó có khả năng 

lạm phát tăng mạnh trở lại. Lạm phát năm 2016 được dự báo dao 

động trong khoảng 2,5%-3%. 

3. Xuất nhập khẩu 

Cán cân thương mại 3 tháng đầu năm xuất siêu nhẹ (765,5 triệu 

USD). Đóng góp chính vào thành tích xuất siêu trong quý đầu năm 
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Cán cân thương mại 2010-16 (tỷ USD) 

 

Tỷ trọng xuất khẩu 

 

Tỷ trọng xuất khẩu/GDP (%) 

 Nguồn: GSO; VNDIRECT 
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2016 vẫn tiếp tục là khối FDI với mức xuất siêu 4,83 tỷ USD. Các 

doanh nghiệp nội địa vẫn trong tình trạng nhập siêu 4,05 tỷ USD. 

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu theo giá hiện hành có 

dấu hiệu chậm lại (xuất khẩu tăng 4,1% và nhập khẩu giảm 4,8% so 

với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, nếu loại trừ yếu tố giá, xuất khẩu 

và nhập khẩu vẫn tăng trưởng khá (tăng 9,3% và tăng 4,4% so với 

cùng kỳ năm 2015).  

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của khu vực FDI đang có dấu hiệu 

chậm lại, điều này xuất phát từ nguyên nhân tăng trưởng hoạt động 

xuất khẩu của một số doanh nghiệp FDI lớn, có đóng góp chủ yếu 

vào sự gia tăng xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua như 

SamSung đang chững lại do hoạt động sản xuất dần đi vào ổn định.  

Xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp nội địa đã được cải thiện nhẹ 

trong Quý I, với mức tăng 0,3% so với mức giảm 3,5% năm 2015. 

Trong năm 2016, khi giá các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt 

Nam như giá nông sản, thủy sản được dự báo sẽ phục hồi, đồng 

thời khả năng thâm nhập các thị trường mới tăng lên khi các hiệp 

định FTA và TPP có hiệu lực thì xuất khẩu của các doanh nghiệp nội 

địa trong năm 2016 sẽ tốt hơn năm 2015. 

Hiện tại, Việt Nam là một trong những nước có độ mở của nền kinh 

tế lớn và mức độ tăng nhanh. Tỷ trọng xuất, nhập khẩu so với GDP 

của Việt Nam đứng thứ 3 tại khu vực Châu Á (chỉ sau Hong Kong và 

Singapore). Tỷ trọng xuất khẩu, nhập khẩu so với GDP của Việt 

Nam lần lượt đạt 86,4% và 83,1% tại thời điểm cuối năm 2014. Các 

tỷ lệ này cao hơn khá nhiều các quốc gia phát triển trong khu vực 

như Nhật Bản (17,7% và 20,8%), Hàn Quốc (50,6% và 45,3%), 

Trung Quốc (24,6% và 19,4%). Từ năm 1990 đến 2014, xuất khẩu 

và nhập khẩu so với GDP của Việt Nam đã tăng lần lượt 3,3 lần và 

2,3 lần, mức tăng vượt trội so với phần lớn các nước trong khu vực. 

Đáng chú ý, các doanh nghiệp FDI chính là nhân tố chính đóng góp 

lớn vào sự tăng trưởng ngoại thương mạnh mẽ của Việt Nam. Cuối 

năm 2015, các doanh nghiệp FDI chiếm khoảng 68% xuất khẩu và 

59% nhập khẩu của Việt Nam, tăng mạnh so với cách đây 5 năm 

(năm 2011, tỷ lệ xuất khẩu và nhập khẩu của khối FDI là 49% và 

46%) 

Nền kinh tế có độ mở lớn khiến cho kinh tế Việt Nam rất “nhạy cảm” 

với các biến động của kinh tế toàn cầu. Do đó, trong điều kiện, kinh 

tế thế giới đang dần phục hồi, nhu cầu tại các thị trường chính (Mỹ, 

EU) của doanh nghiệp Việt Nam đang tăng trở lại nhờ hiệu ứng tích 

cực từ các hiệp định FTA thì hoạt động xuất nhập khẩu sẽ tiếp tục 

sôi động. Một quốc gia có hoạt động ngoại thương tấp nập luôn kéo 

theo sự phát triển mạnh mẽ của ngành logistics, cảng biển và đây 

chính là nhóm ngành sẽ được hưởng lợi lớn nhất từ sự phát triển 

nhanh của hoạt động ngoại thương Việt Nam 
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Cơ cấu FDI Quý I/2016 

 

FDI đăng ký và giải ngân (2011-2016) 

(Tỷ USD) 

Cơ cấu chi NSNN quý I/2016 

 

Nguồn: GSO; VNDIRECT 
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4.  Đầu tư FDI 

Sự gia tăng mạnh mẽ của đầu tư FDI là yếu tố chính thúc đẩy hoạt 

động ngoại thương của Việt Nam. Dòng vốn FDI vào Việt Nam chủ 

yếu nhằm tận dụng lợi thế về chi phí nhân công thấp với hoạt động 

chính là gia công, lắp ráp để phục vụ thị trường quốc tế. Do đó, đi 

kèm với hoạt động đầu tư luôn kéo theo các hoạt động liên quan đến 

xuất, nhập khẩu. Sự ổn định của luồng vốn FDI giúp Việt Nam cải 

thiện cán cân thanh toán, hỗ trợ đắc lực cho điều hành tỷ giá của 

NHNN. 

Trong Quý I/2016, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 4 tỷ USD, 

tăng 119,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài thực hiện Quý I/2016 ước tính đạt 3,5 tỷ USD, tăng 14,8% so 

với cùng kỳ năm 2015. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục 

là khu vực đón nhận nhiều vốn FDI nhất chiếm 72,2% tổng vốn đăng 

ký; ngành bất động sản đạt 239,8 triệu USD, chiếm 6%;  ngành nghệ 

thuật, vui chơi và giải trí đạt 212,2 triệu USD, chiếm 5,3%; các 

ngành còn lại đạt 666,3 triệu USD, chiếm 16,5%. 

Triển vọng FDI vào Việt Nam tiếp tục khả quan nhờ hiệu ứng từ một 

loạt các FTA đã và sắp được ký kết. Điểm đến của dòng vốn FDI 

vẫn chủ yếu vào các lĩnh vực gia công, lắp ráp, sử dụng nhiều lao 

động giản đơn. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo vẫn là điểm sáng 

về thu hút FDI. 

5. Chính sách tài khóa 

Thâm hụt Ngân sách Nhà nước (NSNN) 3 tháng ước đạt 47,08 

nghìn tỷ đồng, bằng 18,5% dự toán năm. Trong đó, thu NSNN đạt 

230,5 nghìn tỷ đồng, bằng 22,7% dự toán, tăng 0,3% so với cùng kỳ 

năm 2015; chi ngân sách 277,59 nghìn tỷ đồng, bằng 21,8% dự 

toán, tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2015. 

Thu ngân sách trong quý đầu năm ghi nhận tăng trưởng tốt từ khu 

vực nội địa (tăng 10% so với cùng kỳ 2015). Tuy nhiên thu từ dầu 

thô giảm mạnh (chỉ bằng 45,9% cùng kỳ 2015) do sản lượng khai 

thác và giá dầu giảm. Bên cạnh đó, hoạt động xuất, nhập khẩu trong 

quý đầu năm chậm lại trong điều kiện giá tính thuế của các hàng hóa 

xuất nhập khẩu thấp hơn so với cùng kỳ khiến cho thu NSNN từ 

hoạt động này cũng giảm nhẹ so với cùng kỳ (giảm 11,5% so với 

cùng kỳ).  

Tỷ trọng thu NSNN/GDP đã giảm liên tục từ mức 26,7% năm 2010 

xuống 21,8% năm 2014 như là một nỗ lực của Chính phủ hỗ trợ các 

doanh nghiệp trong thời kỳ khó khăn vừa qua. Trong thời gian tới, 

khi điều kiện kinh doanh được cải thiện, nhiều khả năng Chính phủ 

sẽ tiến hành tăng các khoản thu để cân bằng lại ngân sách. 

Về chi ngân sách, tỷ trọng của chi thường xuyên và chi trả nợ trong 

tổng chi NSNN tiếp tục ở mức rất cao và có xu hướng tăng nhanh 

(trong quý I/2016, hai khoản chi trên chiếm khoảng 85%), trong khi tỷ 



 

 

 

 

 

 

www.vndirect.com.vn  

 

  
  
  

10 

 

Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

 

Biến động lãi suất 2009-2015 (%)

 

Nguồn: SBV 
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Lãi suất cho vay

trọng chi đầu tư phát triển đang có xu hướng giảm. Đặc điểm về cơ 

cấu chi ngân sách cho thấy khả năng cắt giảm chi ngân sách là rất 

khó khả thi. 

Năm 2016, thâm hụt NSNN theo dự toán là 4,95% GDP, giảm nhẹ 

so với  mức 5% năm 2015. Động thái trên cho thấy những dấu hiệu 

bước đầu của việc thắt chặt chính sách tài khóa trong thời gian tới 

của Chính phủ. Câu hỏi đặt ra là: “Chính phủ sẽ hạ thấp thâm hụt 

ngân sách bằng cách nào?”. Theo các phân tích ở trên thì nhiều khả 

năng Chính phủ sẽ cố gắng tăng các khoản thu vào ngân sách để hạ 

thấp thâm hụt ngân sách; khả năng cắt giảm chi tiêu ít có tính khả 

thi. Trong ngắn hạn, thả nổi giá các hàng hóa, dịch vụ công (điện, y 

tế, giáo dục và phí khác như phí cầu, đường…) và bán các tài sản 

nhà nước (cổ phần hóa) là 2 lựa chọn khả dĩ nhất. Định hướng 

chính sách trên sẽ tạo ra sức hấp dẫn cho các doanh nghiệp hoạt 

động trong các ngành này. 

6. Chính sách tiền tệ 

a. Lãi suất 

Trong khi lãi suất điều hành (lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết 

khấu) không có biến động trong 3 tháng đầu năm thì các lãi suất còn 

lại trên thị trường tiền tệ biến động nhẹ theo xu hướng tăng lên. Mặt 

bằng lãi suất huy động chủ yếu tăng mạnh ở các kỳ hạn dài trên 12 

tháng (phổ biến 7%-8%/năm). Hiện tượng trên củng cố cho nhận 

định lãi suất có xu hướng tăng nhẹ trong năm 2016.  

Lạm phát có xu hướng tăng trở lại và tăng trưởng tín dụng cao là 2 

yếu tố cơ bản đẩy mặt bằng lãi suất tăng nhẹ. Tính đến thời điểm 

21/3/2016, tăng trưởng tín dụng đạt 1,54%, cao hơn mức tăng của 

cùng kỳ năm trước là 1,25%. Tổng phương tiện thanh toán tăng 

3,08% so với cuối năm 2015 (cùng kỳ tăng 2,09%), huy động vốn 

tăng 2,26% (cùng kỳ năm trước tăng 0,94%). Bên cạnh đó, chúng tôi 

nhận thấy, dường như NHNN không muốn “ép” lãi suất tiền Đồng 

xuống quá thấp để tránh gây thêm áp lực đối với tỷ giá USD/VND. 

Ngoài ra, tác động từ dự thảo sửa đổi thông tư 36 cũng gây thêm áp 

lực đối với mặt bằng lãi suất đặc biệt là lãi suất trung và dài hạn. 

Theo dự thảo này, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 

sẽ giảm từ 60% xuống 40%. Các áp lực càng lớn hơn khi trong năm 

2015 tín dụng trung dài hạn năm 2015 tăng mạnh, đặt ra nhu cầu 

cần cơ cấu lại nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng thương mại. 

Mặc dù lãi suất có xu hướng thiết lập mặt bằng mới cao hơn như 

chúng tôi đã đưa ra từ đầu năm 2016, tuy nhiên mức độ tăng sẽ 

không lớn (khoảng 0,5%) và mức độ tác động đến hoạt động của 

doanh nghiệp và đà phục hồi của nền kinh tế là không nhiều.  
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Biến động tỷ giá USD/ VND 

 

Nguồn: SBV; VNDIRECT 
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b. Tỷ giá 

Kết thúc Quý I, tỷ giá trung tâm USD/VND giảm nhẹ khoảng 0,9% so 

với thời điểm 4/1/2016. Biến động tỷ giá thực tế trên thị trường ngoại 

hối phù hợp với nhận định của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục kiên định 

quan điểm cho rằng: Rủi ro tỷ giá năm 2016 là không lớn. 

Sau khi điều chỉnh khá mạnh trong năm 2015 (khoảng 5,2%), các kỳ 

vọng phá giá tiền Đồng của thị trường khi bước sang năm 2016 là 

khá mạnh. Kỳ vọng đó xuất phát từ 2 nhóm yếu tố: (i) Yếu tố kinh tế, 

bao gồm: Xu hướng mạnh lên của đồng USD khi FED tiến hành tăng 

lãi suất; thâm hụt thương mại có xu hướng tăng trở lại; (ii) Yếu tố 

tâm lý, các “ký ức” của dân chúng về sự mất giá của tiền Đồng trong 

mấy năm vừa qua vẫn còn rất sâu sắc; do đó, kỳ vọng phá giá tiền 

đồng luôn cao. Các kỳ vọng trên được hỗ trợ bởi chính sách điều 

hành tỷ giá “cứng nhắc” chỉ có tăng, không có giảm. 

Tuy nhiên, cả hai nhóm yếu tố trên đã có sự thay đổi lớn (và đây 

chính là cơ sở để chúng tôi cho rằng rủi ro tỷ giá năm 2016 là không 

lớn). Sau khi tăng giá rất mạnh từ nửa sau năm 2014 và cả năm 

2015, từ cuối năm 2015 đến thời điểm hiện tại, đồng USD có xu 

hướng đi ngang thậm chí giảm nhẹ khi FED tuyên bố sẽ giảm bớt số 

lần tăng lãi suất. Ở trong nước, dòng vốn FDI và kiều hối ổn định đã 

hỗ trợ cho cán cân thanh toán trong bối cảnh thâm hụt thương mại 

có xu hướng tăng trở lại. Ngoài ra, việc tỷ giá được điều hành tăng, 

giảm hàng ngày và lạm phát ở mức thấp cũng góp phần làm “triệt 

tiêu” kỳ vọng phá giá tiền Đồng.  
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

PHẦN III: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

1. Diễn biến thị trường chứng khoán Quý I 

a. Về diễn biến chỉ số 

Diễn biến hai chỉ số chứng khoán 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Thị trường chứng khoán Quý I/2016 (đại diện bởi chỉ số VNINDEX) 

có thể chia thành 3 giai đoạn chính: 

 Giai đoạn 1 (3 tuần đầu tháng 1/2016): Suy giảm mạnh 

Thị trường giảm mạnh từ mức đỉnh 579,03 điểm đóng cửa phiên 

giao dịch cuối cùng của năm 2015 xuống mức thấp nhất trong phiên 

ngày 22/01/2016 là 513,82 điểm (chốt phiên 22/01 ở mức 522,24 

điểm). Thị trường giảm mạnh gần 10% trong vỏn vẹn có 3 tuần do 

chịu sự ảnh hưởng của những diễn biến tiêu cực trên thị trường 

chứng khoán thế giới và tình hình lao dốc nghiêm trọng của giá dầu.   

 Giai đoạn 2 (từ 23/01 – 17/03/2016): Phục hồi  

Thị trường có gần 2 tháng phục hồi và quay trở lại mức điểm đầu 

năm là vùng 580 điểm. Đây được coi là sóng hồi của thị trường sau 

khi bị quá bán trong 3 tuần đầu năm 2016. Thị trường chứng khoán 

Việt Nam phục hồi nhờ những yếu tố tích cực đến từ TTCK toàn cầu 

như: (i) FED hoãn tăng lãi suất trong tháng 3; (ii) Giá dầu phục hồi 

mạnh từ mức đáy 26,21 USD/thùng (WTI) xác lập ngày 9/2 lên mức 

đỉnh là 41,55 USD/thùng xác lập ngày 22/3, giá các hàng hóa cơ bản 

khác như quặng sắt, đường, gạo, cao su tự nhiên, thép cũng hồi 

phực mạnh theo giá dầu; (iii) Thông tin về mở room ngoại ở một số 

mã cổ phiếu như SSI, EVE, MBB. 

 Giai đoạn 3 (từ 18/03 – 31/03/2016): Điều chỉnh sau khi 

không vượt được vùng cản mạnh quanh 580 điểm  
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Danh sách 10 mã tăng giá mạnh nhất trên HOSE và HNX 

Mã CK Mức tăng Mã  CK Mức tăng 

LCM 86,36% SPI 252,38% 

KSS 77,78% HTP 105,05% 

BGM 75,00% S12 104,00% 

TLH 70,73% VCM 94,55% 

DMC 69,90% HKB 87,64% 

DHM 68,52% KSK 83,33% 

TCR 56,90% VC2 81,82% 

BTP 51,82% DNP 75,93% 

EVE 51,67% KHL 66,67% 

DRH 50% HDO 65,00% 

 

Danh sách 10 mã giảm giá mạnh nhất trên HOSE và HNX 

Mã CK Mức giảm Mã CK Mức giảm 

HNG 72,41% SGO 54,37% 

BCG 64,25% VIE 45,45% 

DTT 38,89% DPS 41,07% 

SVC 31,28% DLR 40,68% 

PNC 28,19% L62 37,66% 

HHS 27,17% PSC 37,28% 

SSC 26,32% SDE 36,84% 

TSC 24,82% OCH 36,28% 

LDG 23,48% DAC 32,88% 

HVX 23,44% TXM 32,62% 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Sau 5 phiên nỗ lực nhưng không vượt được vùng 580 điểm, chỉ số 

VNINDEX đã quay đầu giảm điểm và xuống mức 561,22 điểm chốt 

phiên ngày 31/03/2016. Giai đoạn này thị trường thiếu sự dẫn dắt 

của các mã cổ phiếu lớn và dòng tiền chủ yếu tập trung ở các mã cổ 

phiếu nhỏ mang tính đầu cơ cao, rủi ro lớn và sóng không bền.  

Tính chung cả Quý 1/2016, TTCK  Việt Nam giảm 3,1% khiến Việt 

Nam là TTCK có diễn biến kém nhất tại Đông Nam Á từ đầu năm 

đến nay.  

b. Về thanh khoản: Thanh khoản Quý I/2016 cải thiện rõ rệt so 

với cùng kỳ 2015 

Tổng khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE trong Quý I/2016 đạt 

7,16 tỷ đơn vị với KLGD trung bình phiên đạt 121,4 triệu đơn vị, tăng 

34,5% so với cùng kỳ năm 2015. Trên sàn HNX, tổng khối lượng 

khớp lệnh trong Quý I/2016 đạt gần 2,71 tỷ đơn vị với KLGD trung 

bình phiên đạt 45,91 triệu đơn vị, tăng 15,7% so với Quý I/2015. 

c. Về diễn biến dòng tiền: Dòng tiền đầu cơ hoạt động mạnh  

Danh sách 10 mã chứng khoán tăng/giảm mạnh nhất trên 2 sàn đều 

là các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ tập trung ở các ngành mang tính chu 

kỳ cao như ngành khoáng sản, vật liệu xây dựng đã cho dòng tiền 

đầu cơ trong Quý I/2016 hoạt động khá mạnh. Dòng tiền đầu cơ 

cũng tìm kiếm cơ hội ở các mã cổ phiếu đầu cơ trên sàn UPCOM 

như GEX, SDI, VEF, MSR, VGG… 
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Diễn biến GD mua bán ròng của 

NĐTNN (05/01/2015 – 31/03/2016)

 

Nguồn: Bloomberg 
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d.  Bức tranh dòng tiền trên thị trường theo ngành 

 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

Xét theo ngành, dòng tiền Quý I/2016 tập trung vào các cổ phiếu 

thuộc nhóm ngành: Thực phẩm và Đồ uống, Bất động sản, Xây 

dựng và Vật liệu, Tài nguyên cơ bản, Ngân hàng & Dịch vụ tài chính. 

Về giao dịch của khối ngoại 

Cùng chung với xu hướng rút ròng khỏi các TTCK mới nổi trên thế 

giới, khối ngoại trên TTCK Việt Nam bán ròng mạnh trong hai tháng 

đầu năm rồi mua ròng trở lại trong tháng 3. Lũy kế từ đầu năm đến 

cuối Quý I, khối ngoại bán ròng hơn 45 triệu USD trên 2 sàn niêm 

yết, tương ứng giá trị 1.060 tỷ đồng, trong khi cùng quý năm trước, 

khối ngoại mua ròng nhẹ 86,85 tỷ đồng.  

Động thái rút vốn của khối ngoại khỏi TTCK trong Quý I/2016 là một 

phần nguyên nhân dẫn tới diễn biến các chỉ số chứng khoán Việt 

Nam diễn biến không được thuận lợi trong Quý I/2016. Tuy nhiên, 

khối ngoại đã cho thấy xu hướng quay trở lại mua ròng kể từ tháng 

3/2016 là một tín hiệu tích cực cho phần còn lại của năm 2016, xu 

hướng giao dịch của khối ngoại nhiều khả năng sẽ diễn biến tích 

cực hơn, đặc biệt là khi có các chủ trương cụ thể hơn về nới room 

thu hút dòng vốn của NĐTNN.   
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

2. Nhận định thị trường chứng khoán Quý II 

Theo dự báo của chúng tôi, thị trường chứng khoán Quý II có khả 

năng diễn biến đối lập thành 2 giai đoạn chính:  

Giai đoạn I (từ đầu tháng 4 đến trung tuần tháng 5/2016): Thị trường 

tiếp tục điều chỉnh tích lũy trong vùng 540 - 570 điểm: (i) Thị trường 

thiếu vắng các thông tin vĩ mô tốt hỗ trợ; (ii) Thị trường tài chính thế 

giới bị ảnh hưởng bởi việc FED có khả năng nâng lãi suất vào giữa 

tháng 4/2016 hoặc chậm nhất vào trung tuần tháng 6/2016; (iii) Giá 

hàng hóa thế giới có khả năng điều chỉnh sau giai đoạn tăng giá 

mạnh.  

Giai đoạn 2 (từ trung tuần tháng 5 đến cuối Quý II/2016): Thị trường 

trở lại xu hướng tăng điểm nhằm đón đầu KQKD nửa đầu năm 2016 

của các doanh nghiệp niêm yết cũng như thông tin vĩ mô hỗ trợ thị 

trường chứng khoán sau giai đoạn bầu cử Quốc Hội và thành lập 

Chính phủ mới. Theo mô hình dự báo của chúng tôi, chỉ số 

VNINDEX cuối Quý II/2016 sẽ tăng lên mức 593 điểm với mức ý 

nghĩa của mô hình α = 5% (sai số 5%). 

Dự báo biến động của chỉ số VNINDEX trong Quý II 

 

Nguồn: VNDIRECT dự báo 
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Giải thích các tiêu chí lựa chọn  

(1) Theo chúng tôi tỷ lệ cổ tức tiền mặt/thị 

giá phải lớn hơn 7,2%/năm để đảm bảo 

hiệu quả đầu tư cao hơn kênh gửi tiết 

kiệm do tác động của yếu tố thuế. 

(2) Tiêu chí chi trả cổ tức liên tục để 

đánh giá mức độ tin cậy về khả năng chi 

trả cổ tức tiền mặt của doanh nghiệp 

trong một khoảng thời gian nhất định.   

(3) Tiêu chí thanh khoản này nhằm đảm 

bảo việc Mua/Bán của nhà đầu tư có thể 

được thực hiện thông suốt.  

(4) Tiêu chí hiệu quả hoạt động nhằm lựa 

chọn các doanh nghiệp có kết quả kinh 

doanh ổn định và đảm bảo khả năng chi 

trả cổ tức đã cam kết.  

(5) Tiêu chí định giá P/E, P/B này nhằm 

lựa chọn các cổ phiếu đang trong vùng 

định giá hấp dẫn để đầu tư.  

 

 

 

 

 

So sánh hiệu quả của Danh mục 

cổ tức với lãi tiền gửi ngân hàng 

và các INDEX 

So sánh 2013 2014 2015 

Danh mục 
đầu tư cổ 
tức 

78,89% 7,12% 13,24% 

Tăng 
trưởng giá 

69,42% -1,4% 4,75% 

Lợi tức cổ 
phần 

9,47% 8,51% 8,50% 

VNINDEX 23,08% -4,9% -0,41% 

Tăng 
trưởng giá 

19,06% -9,3% -4,06% 

Lợi tức cổ 
phần 

4,02% 4,23% 3,65% 

HNXINDEX 47,22% -1,3% -4,29% 

Tăng 
trưởng giá 

43,12% 
-
5,68% 

-8,28% 

Lợi tức cổ 
phần 

4,10% 4,42% 3,99% 

Lãi suất 
tiền gửi 
một năm 

9,50% 8,00% 6,50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PHẦN IV: CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU 

1. Chiến lược đầu tư theo cổ tức 

a. Mục đích đầu tư và đối tượng khách hàng 

Chiến lược đầu tư cổ tức phù hợp với các khách hàng có mức độ 

chấp nhận rủi ro vừa phải với mục tiêu đầu tư cốt lõi là hưởng dòng 

tiền đều từ cổ tức hàng năm mà ít quan tâm đến biến động giá của 

cổ phiếu hàng ngày. Căn cứ vào mặt bằng lãi suất tiền gửi hiện tại là 

6,5%/năm, chúng tôi đưa ra danh mục đầu tư cổ tức với đa số các 

cổ phiếu có tỷ lệ lợi tức cổ phần từ 7,5%/năm trở lên để khách hàng 

có thể cân nhắc và lựa chọn đầu tư.  

b. Thời gian đầu tư của danh mục 

Với chiến thuật đầu tư cổ tức, chúng tôi khuyến nghị thời gian nắm 

giữ tới thời điểm doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cho năm 

2016 (một số mã chưa chi trả cổ tức cho năm 2015 thì nắm giữ đến 

khi chốt quyền chi trả cổ tức năm 2015) để danh mục có thể đạt hiệu 

quả tối ưu. Danh mục được đánh giá theo chu kỳ 1 năm từ thời điểm 

xác lập danh mục này.  

c. Tiêu chí xây dựng danh mục 

Chúng tôi đề ra những tiêu chuẩn cao để có thể vừa lựa chọn được 

cổ phiếu có có tỷ lệ lợi tức cổ phần cao mà vừa đáp ứng được các 

yêu cầu khá khắt khe về hiệu quả hoạt động kinh doanh, dòng tiền, 

lịch sử chi trả cổ tức, thanh khoản cổ phiếu… Đối với một số trường 

hợp vi phạm nhẹ duy nhất một tiêu chí nào đó, tuy nhiên xét trên 

tổng thể vẫn đáng để đầu tư, thì chúng tôi vẫn xem xét đưa vào 

danh mục để khách hàng có thêm cơ hội cân nhắc và lựa chọn.  

(i) Tỷ lệ cổ tức tiền mặt/thị giá > Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 năm là 

6,5%.  

(ii) Chi trả cổ tức bằng tiền mặt liên tục trong 3 năm qua (2013, 

2014, 2015) 

(iii) Thanh khoản trung bình 20 phiên > 50.000 cổ phiếu/phiên 

(iv) Không lỗ trong 3 năm gần nhất và ROE năm gần nhất > 10% 

(v) P/E < 9, P/B < 1,5 

d. Kiểm chứng hiệu quả trong quá khứ (Backtesting) 

Khối Phân tích VNDIRECT đã sử dụng các tiêu chí nêu trên để chọn 

lựa ra danh mục đầu tư trong quá khứ nhằm tính toán hiệu quả của 

các danh mục, mức lãi/lỗ thu về hàng năm theo phương pháp đầu tư 

này và so sánh nó với chỉ số chứng khoán trên thị trường cũng như 

lãi suất tiền gửi ngân hàng nhằm đánh giá chính xác nhất hiệu quả 

của phương pháp.  

Với dữ liệu bảng dưới đây, có thể thấy hiệu quả của danh mục đầu 

tư cổ tức vượt xa các INDEX trong cả 3 năm của mô hình 

“backtesting” và 2 lần trong 3 năm vượt lãi suất tiền gửi của ngân 

hàng (duy nhất năm 2014 có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn một chút so 
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

So sánh hiệu quả tăng trưởng kép 

trong 3 năm 4/2013 – 3/2016 

Đối tượng 
đầu tư  

Tăng 
trưởng 
lũy kế  

Trung 
bình năm  

Danh mục 
đầu tư cổ 
tức  

217% 29,5% 

Lãi suất 
tiền gửi 
bình quân 
năm 

126% 8,0% 

VNINDEX 116% 5,2% 

HNXINDEX 139% 11,6% 

Nguồn: VNDIRECT tính toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

So sánh hiệu quả của Danh mục 

cổ tức với lãi tiền gửi ngân hàng 

và các INDEX 

So sánh 2013 2014 2015 

Danh mục 
đầu tư cổ 
tức 

78,89% 7,12% 13,24% 

Tăng 
trưởng giá 

69,42% -1,4% 4,75% 

Lợi tức cổ 
phần 

9,47% 8,51% 8,50% 

VNINDEX 23,08% -4,9% -0,41% 

Tăng 
trưởng giá 

19,06% -9,3% -4,06% 

Lợi tức cổ 
phần 

4,02% 4,23% 3,65% 

HNXINDEX 47,22% -1,3% -4,29% 

Tăng 
trưởng giá 

43,12% 
-
5,68% 

-8,28% 

Lợi tức cổ 
phần 

4,10% 4,42% 3,99% 

Lãi suất 
tiền gửi 
một năm 

9,50% 8,00% 6,50% 

. So sánh hiệu quả tăng trưởng 

kép  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

e. Danh mục cổ phiếu đầu tư theo cổ tức đề xuất (cập nhật dữ liệu ngày 30.03.2016) 

Mã 
cổ 

phiếu 

Thị 
giá (đ) 

Vốn 
hóa 

(tỷ đ) 

P/E 
(x) 

P/B 
(x) 

EPS 
2015E (đ) 

ROE 
(%) 

ROA 
(%) 

LNST 
2013 
(tỷ đ) 

LNST 
2014 
(tỷ đ) 

LNST 
2015 
(tỷ đ) 

Trả cổ tức 
tiền liên tục 

3 năm 

Tỷ lệ lợi 
tức cổ 

phần (%) 

KLGDBQ 
20 phiên 

(nghìn cp) 

CVT 23.500 451 6,5 1,4 3.606 21,7 7,0 18,9 50,7 62,8 Thỏa mãn 11,1 257 

DHP 13.900 123 2,6 0,8 5.056 33,7 26,4 7,3 4,4 31,9 Thỏa mãn 7,2 148 

DPM 29.000 11.270 7,4 1,4 3.916 17,4 13,7 2.142 1.096 1.488 Thỏa mãn 8,6 529 

GSP 13.900 420 7,4 0,9 1.799 12,1 8,1 46,3 31,7 53,9 Thỏa mãn 8,7 58 

KHP 12.200 489 5,4 0,8 2.243 15,2 6,4 71,9 71,1 89,8 Thỏa mãn 8,2 68 

MBB 14.400 23.652 7,9 1,0 1.900 14,9 1,1 2.276 2.476 2.496 Thỏa mãn 7,0 (*) 929 

NTL 10.900 665 7,0 0,7 1.549 10,6 7,4 91,9 36,7 94,5 
2 năm 2014 
và 2015 (**) 

9,1 412 

PET 12.900 1.091 5,7 0,8 2.283 11,4 3,3 158,5 192,7 180,1 
2 năm 2013 
và 2015 (***) 

11,5 246 

PGS 19.500 975 8,7 1,1 2.250 10,6 4,2 179 140,3 112,6 Thỏa mãn 7,2 410 

PVS 16.100 7.192 4,8 0,8 3.340 12,6 5,6 1.576 1.813 1.491 Thỏa mãn 7,4 1.947 

PXS 12.900 774 7,0 1,0 1.860 14,7 6,3 75,9 123,9 111,6 Thỏa mãn 10,0 775 

TDC 7.200 720 6,2 0,7 1.162 
9,7 

(****) 
1,6 145 116,6 116,2 Thỏa mãn 13,9 127 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

(*) MBB là cổ phiếu duy nhất có tỷ lệ lợi tức cổ phần dưới 7,2%/năm theo đề xuất của chúng tôi. Tuy nhiên, với một doanh 

nghiệp tăng trưởng và còn nhiều thông tin tích cực hỗ trợ như nới room ngoại, đối tác chiến lược… thì cổ phiếu MBB này vẫn 

đáng để sở hữu trong danh mục nhằm đa dạng hóa danh mục và giảm thiểu rủi ro tổng thể.  

(**) Chúng tôi có cơ sở để cho rằng NTL sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt 10%/mệnh giá trong năm 2016.  

(***) Năm 2014 là năm duy nhất PET không chỉ trả cổ tức tiền mặt mà chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ, giai 

đoạn từ 2008 - 2013 và 2015 PET vẫn đều đặn chi trả cổ tức tiền mặt.  

(****) ROE của TDC chỉ thấp hơn một chút so với mốc 10% mà chúng tôi khuyến nghị, tuy nhiên xét tổng thể về lợi tức cổ phần 

cao xấp xỉ 15% và định giá khá hấp dẫn, chúng tôi cho rằng cổ phiếu TDC vẫn là cơ hội đầu tư theo cổ tức đáng cân nhắc.  

 

 

 

với lãi suất ngân hàng do năm 2014 là năm TTCK Việt Nam điều 

chỉnh sau một giai đoạn 2013 phục hồi mạnh mẽ). Tuy nhiên, tổng 

kết 3 năm từ 2013 đến 2015), danh mục đầu tư cổ tức đem lại lợi 

suất tổng là 117,01% (tính cả các khoản cổ tức cuối các năm nhận 

được lại tiếp tục giữ lại để tái đầu tư vào thị trường), cao gấp 4,5 lần 

lãi tiền gửi ngân hàng (lãi kép), gấp 3 lần lợi nhuận đầu tư vào chỉ số 

HNXINDEX và 7,1 lần lợi nhuận từ đầu tư vào chỉ số VNINDEX.  

Kết luận: Chiến lược đầu tư vào danh mục cổ tức đã được chúng 

tôi kiểm nghiệm và đã được chứng minh là có tính thực tiễn và đem 

lại hiệu quả cao cho nhà đầu tư. Với những dữ liệu sẵn có hiện tại, 

chúng tôi đưa ra danh mục cổ phiếu đầu tư theo cổ tức cho năm 

2016 để các nhà đầu tư có thể xem xét, cân nhắc và lựa chọn cho 

phù hợp nhất với mục tiêu, khả năng chịu đựng rủi ro và lợi nhuận 

kỳ vọng của mỗi nhà đầu tư.  
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Tỷ trọng danh mục mẫu 

 

Nguồn: VNDIRECT tính toán 
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f. Phân bổ tỷ trọng danh mục mẫu 

Để tối ưu hóa lợi nhuận và rủi ro của danh mục, chúng tôi đã sử 

dụng mô hình tính toán (phương pháp đường biên hiệu quả 

Markowitz) và đưa ra danh mục tối ưu nhất làm danh mục mẫu để 

khách hàng tham khảo  

Đánh giá hiệu quả của danh mục đề xuất 

Chỉ tiêu  Danh mục đề xuất VNINDEX 

Phương sai 0,0001 0,0001 

Độ lệch chuẩn (ngày) 0,83% 1,03% 

Độ lệch chuẩn (năm) 13,09% 16,22% 

Chỉ số Sharpe 0,1321 0.0032 

Lợi nhuận kỳ vọng (năm) 34,24%* 7,71%* 

* Đã tính cổ tức 

Nguồn VNDIRECT tính toán 

Các chỉ số của danh mục mẫu cho thấy sự tối ưu giữa lợi nhuận và 

rủi ro:  

 Độ lệch chuẩn của danh mục mẫu (theo năm) là 13,09%, thấp 

hơn độ lệch chuẩn của VNINDEX là 16,22%. Độ lệch chuẩn cho 

biết mức độ rủi ro của danh mục.  

 Chỉ số Sharpe của danh mục là 0,1321 lớn hơn 0 và lớn hơn 

mức 0,0032 của VNINDEX. Chỉ số Sharpe cho biết tính hiệu quả 

của danh mục.  

 Lợi nhuận kỳ vọng trong năm 2016 của danh mục đề xuất là 

34,24% (đã tính cổ tức) so với mức lợi nhuận kỳ vọng của 

VNINDEX năm nay là 6,68% (đã tính cổ tức).  
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Diễn biến giao dịch của khối ngoại 

từ đầu năm 2016 

 

Nguồn VNDIRECT 
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Danh sách 10 mã chứng khoán mua ròng nhiều 

nhất trên HOSE  

Mã chứng 
khoán 

Giá trị mua ròng 
(đồng) 

Khối lượng 
mua ròng (cp) 

MBB 812.349.132.000 53.378.050 

SBT 312.544.749.000 10.727.780 

EIB 215.710.325.000 17.606.620 

DXG 185.160.582.000 10.953.200 

ASM 162.240.998.000 8.746.650 

NT2 146.456.074.000 4.903.310 

KBC 123.668.321.000 9.727.920 

BHS 118.363.328.000 6.471.510 

CII 110.887.332.000 4.797.040 

HQC 99.300.997.000 16.310.740 

 Nguồn VNDIRECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Danh sách 10 mã chứng khoán mua ròng nhiều 

nhất trên HNX  

Mã chứng 
khoán 

 Giá trị mua ròng 
(nghìn đồng)  

 Khối lượng 
mua ròng (cp)  

SCR 82.231.513 8.569.810 

IVS 57.796.210 3.373.600 

VHL 35.130.768 889.790 

PVC 25.021.501 1.711.035 

PLC 23.159.760 604.408 

CEO 21.829.600 1.523.380 

NDN 19.323.210 1.938.600 

NTP 18.006.660 314.581 

SHB 16.477.246 2.551.620 

KLS 14.751.280 2.136.500 

Nguồn VNDIRECT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Danh sách 10 mã chứng khoán mua ròng nhiều nhất 

trên UPCOM 

Mã chứng 
khoán 

Giá trị mua ròng 
(nghìn đồng) 

Khối lượng 
mua ròng (cp) 

GEX 75.761.680 3.010.600 

VGG 12.492.210 174.700 

WSB 2.186.770 57.800 

NCS 1.523.150 20.900 

STL 1.312.180 418.400 

PHH 1.151.150 177.100 

NTW 746.830 17.100 

TRS 739.040 11.500 

BTW 520.220 32.800 

SDI 427.330 20.300 

Nguồn VNDIRECT 

 

 

 

2. Chiến lược đầu tư theo chủ trương nới room cho NĐTNN 

a. Luận điểm đầu tư 

Chúng tôi cho rằng với động thái quay trở lại mua ròng của khối 

ngoại vào đầu tháng 3/2016 sau một chuỗi dài bán ròng là một thông 

tin tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam do từ trước tới 

nay, giao dịch của khối ngoại vẫn có vai trò định hướng và dẫn dắt 

thị trường. Theo quan sát của chúng tôi, mặc dù trong giai đoạn 2 

tháng đầu năm khối ngoại tập trung bán ròng trên thị trường chứng 

khoán Việt Nam với giá trị bán ròng lên tới gần 2.000 tỷ đồng, tuy 

nhiên một số mã chứng khoán vẫn được mua ròng với giá trị lớn mà 

tập trung chủ yếu ở những mã cổ phiếu có cơ bản tốt và đã thông 

qua tăng room sở hữu của nhà đầu tư ngoại như SSI, EVE, MBB… 

Giá cổ phiếu của các mã này vì thế có diễn biến khá tích cực so với 

thị trường chung.  
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c. Danh sách các mã đề xuất (số liệu cập nhật ngày 30.03.2016) 

Mã CK 

Giá 
đóng 

cửa gần 
nhất 
ĐV: 
VND 

 

Vốn hóa 
ĐV: Tỷ 
VND 

Dividen
d yields 
ĐV: % 

Tỷ lệ SH 
Nước 
ngoài 
ĐV: % 

KLGD 
TB 20 
phiên 
ĐV:  

nghìn 
CP 

EPS 
ĐV: 
VND 

P/E 
ĐV: Lần 

P/B 
ĐV: Lần 

ROE 
ĐV: % 

ROA 
ĐV: % 

Tổng 
công 

nợ/Vốn 
CSH 

ĐV: Lần 

ACB 17.700 16.597 0 30 131 1.146 16,01 1,33 7,75 0,52 14,30 

BIC 21.700 2.545 5 44 119 1.373 14,37 1,28 9,16 2,48 3,55 

BMI 24.700 2.051 0 43 78 1.666 13,89 0,98 6,34 2,57 1,51 

BMP 152.00 6.913 1 49 122 10.997 13,82 3,39 27,01 23,75 0,17 

CII 23.700 6.694 6 46 2.148 3.015 7,63 1,70 22,48 7,55 1,83 

CTD 191.000 8.937 2 44 56 15.554 12,18 2,58 18,78 9,10 1,26 

CTG 16.700 67.021 4 30 580 1.530 10,91 1,11 10,66 0,87 11,76 

DHG 87.500 7.626 3 49 64 6.782 12,91 3,04 23,34 16,97 0,31 

DMC 72.500 1.937 3 49 110 5.341 13,57 2,60 19,31 14,71 0,23 

EVE 40.500 1.114 0 57 490 4.159 9,73 1,24 12,77 10,16 0,28 

FPT 47.500 18.879 4 49 746 4.869 9,22 2,48 19,02 7,55 1,37 

HBC 19.000 1.436 8 49 330 1.246 13,15 1,34 11,04 1,73 5,90 

HCM 29.600 3.764 4 49 622 1.677 17.70 1,65 8,65 6,18 0,40 

KDH 22.900 4.122 7 49 293 1.952 15,03 1,25 9,08 4,97 0,92 

MWG 77.000 108.506 0 49 115 7.668 10,07 4,57 50,88 23,25 1,24 

NLG 23.200 3.284 3 49 135 1.497 15,36 1,47 9,17 4,47 1,02 

PVI 25.200 5.674 3 49 250 2.688 9,46 0,85 5,01 1,89 1,65 

REE 24.600 6.633 4 48 338 3.170 7,75 0,99 16,05 11,27 0,41 

SSI 21.300 10.225 0 52 2.253 1.807 10,75 1,40 11,51 6,67 0,84 

TCM 28.800 1.414 3 49 529 3.121 9,21 1,59 20,34 7,78 1,71 

TDH 13.100 670 4 41 163 1.049 11,46 0,41 1,60 0,98 0,58 

VND 11.300 1.717 0 43 833 1.173 9,64 0,90 8,55 4,10 1,59 

VNM 136.000 163.219 4 49 594 6.477 21,00 7,90 37,37 28,72 0,35 

VSC 62.000 2.568 3 49 164 6.760 9,17 2,04 25,69 19,16 0,35 

Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

 

 

Bước vào mùa ĐHCĐ 2016, chúng tôi cho rằng nhiều doanh 

nghiệp sẽ trình Đại hội đồng cổ đông và thông qua chủ trương 

nâng sở hữu nhà đầu tư nước ngoài như trường hợp của các 

doanh nghiệp tiên phong là SSI, EVE, VHC… Những công ty có thể 

kể tên nhiều khả năng sẽ trình ĐHCĐ thông qua việc mở room này 

là: VNM, BMP, HCM, TCM, CII... Chúng tôi kỳ vọng, đây sẽ là thông 

tin tích cực hỗ trợ diễn biến giao dịch và giá cổ phiếu của các doanh 

nghiệp này.  

Chúng tôi đưa ra danh sách các mã cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, 

hiện đang kín hoặc gần hết room ngoại và khả năng cao sẽ nới room 

trong thời gian tới để các nhà đầu tư có thể quan sát, cân nhắc và 

đưa vào danh mục đầu tư của mình.  

b. Tiêu chí xây dựng danh mục 

 Các cổ phiếu đã nới room lên trên 49%, các cổ phiếu kín room 

hoặc gần kín room ngoại và có KLGD trung bình 20 phiên 

>50.000 cổ phiếu/phiên để đảm bảo thanh khoản. 
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Tỷ trọng danh mục mẫu 

 

Nguồn: VNDIRECT tính toán 
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c. Phân bổ tỷ trọng danh mục mẫu 

Để tối ưu hóa lợi nhuận và rủi ro của danh mục, chúng tôi đã sử 

dụng mô hình tính toán (phương pháp đường biên hiệu quả 

Markowitz) và đưa ra danh mục tối ưu nhất làm danh mục mẫu 

để khách hàng tham khảo  

Đánh giá hiệu quả của danh mục đề xuất 

Chỉ tiêu Danh mục đề xuất VNINDEX 

Phương sai 0,0001 0,0001 

Độ lệch chuẩn (ngày) 0,80% 1,03% 

Độ lệch chuẩn (năm) 12,72% 16,22% 

Chỉ số Sharpe 0,1599 0,0032 

Lợi nhuận kỳ vọng (năm) 39,06%* 7,71%* 

* Đã tính cổ tức 

Nguồn: VNDIRECT tính toán 

Các chỉ số của danh mục cho thấy sự tối ưu giữa lợi nhuận và rủi ro 

 Độ lệch chuẩn của danh mục mẫu (theo năm) là 12,72%, thấp 

hơn độ lệch chuẩn của VNINDEX. Độ lệch chuẩn cho biết mức 

độ rủi ro của danh mục.  

 Chỉ số Sharpe của danh mục là 0,1599 lớn hơn 0 và lớn hơn 

mức 0,0032 của VNINDEX. Chỉ số Sharpe cho biết tính hiệu quả 

của danh mục.  

 Lợi nhuận kỳ vọng trong năm 2016 của danh mục đề xuất là 

39,06% (đã tính cổ tức) so với mức lợi nhuận kỳ vọng của 

VNINDEX năm nay là 7,71% (đã tính cổ tức).  
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3. Chiến lược đầu tư theo xu hướng phục hồi của giá hàng 

hóa 

a. Biến đổi khí hậu: El Nino và La Nina và cơ hội đầu tư 

Một số đặc điểm của El Nino và La Nina 

 El Nino và La Nina thường bắt đầu hình thành trong giai đoạn 

tháng 4 đến tháng 6 và đạt mức độ mạnh nhất vào tháng 12 đến 

tháng 2 năm sau.  

 Thông thường El Nino và La Nina kéo dài trong khoảng 9-12 

tháng, cá biệt có những giai đoạn kéo dài tới 2 năm.  

 Thường xuất hiện trở lại sau 2 tới 7 năm.  

Dự báo về diễn biến của El Nino và La Nina  

Các tổ chức nghiên cứu uy tín như Tổ chức Nghiên cứu Quốc tế về 

Khí hậu và Xã hội thuộc trường Đại học Columbia (IRI) và Trung tâm 

Dự báo Thời tiết Mỹ (CPC) cùng các tổ chức nghiên cứu và dự báo 

thời tiết lớn như Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) và Cơ quan 

Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỹ (NASA) đều có nhận định là El Nino 

đã và đang diễn ra với mức đỉnh đạt được trong quý I/2016 và sẽ kết 

thúc vào cuối xuân, đầu hè năm nay. Sau đó, La Nina sẽ xuất hiện 

vào khoảng mùa thu năm nay. Đối với Việt Nam, theo đánh giá của 

các cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam, cường độ El Nino sẽ đạt 

đỉnh vào tháng 3 và kéo dài đến giữa năm 2016.  

Dự báo xác suất xảy ra các hiện tượng El Nino và La Nina trong 

năm 2016 theo tháng 

Hình dưới là môt hình dự báo dựa trên sự đồng thuận của các 

chuyên gia tại 2 trung tâm nghiên cứu lớn là IRI và CPC trong quá 

trình nghiên cứu, hợp tác chung. 

Xác suất xảy ra 

 

Nguồn: IRI, CPC 

Mô hình dự báo nói trên được xây dựng hoàn toàn khách quan dựa 

trên số liệu quá khứ và phương pháp hồi quy tuyến tính 
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Elnino Index 

 

 

Nguồn: IRI, CPC 

Tác động của El Nino và La Nina đến các ngành liên quan 

Ngành Mức độ ảnh 
hưởng 

Ảnh hưởng  

El Nino La Nina 

Thủy điện 

 

Mạnh Ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp – Lượng 
mưa và dòng chảy thiếu hụt làm giảm 
sản lượng thủy điện 

Hưởng lợi trực tiếp – Lượng nước về tăng 
mạnh vào mùa khô giúp các nhà máy thủy 
điện phục hồi mạnh mẽ  

Nhiệt điện Mạnh Hưởng lợi gián tiếp – Sản lượng nhiệt 
điện được huy động nhiều hơn. Giá bán 
điện trên thị trường cạnh tranh tăng 

Ảnh hưởng tiêu cực gián tiếp – Sản lượng 
nhiệt điện được huy động ít hơn. Giá bán 
điện trên thị trường cạnh tranh giảm 

Mía đường Mạnh Hưởng lợi trực tiếp – Diện tích trồng mía 
giảm 2 - 2,5% trong niên vụ 2015 – 2016 
(nguồn ISO) giúp cung cầu đường 
chuyển hướng có lợi cho nhà sản xuất 
giúp giá đường tăng trở lại 

Trung tính – Mưa nhiều có thể khiến cây 
mía bị úng ngập và làm giảm trữ đường 
trong mía từ đó giảm sản lượng 

Tuy nhiên, sản lượng giảm có thể giúp giá 
đường tiếp tục phục hồi  

Cao su tự 
nhiên 

Mạnh Hưởng lợi trực tiếp – Sản lượng cao su 
tự nhiên trong năm 2016 được dự báo 
sụt giảm do tình hình khô hạn kéo dài ở 
một số quốc gia sản xuất trọng yếu như 
Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan giúp giá cao 
su tự nhiên phục hồi trở lại.  

Mặc dù một số tỉnh trồng cao su tại Việt 
Nam có bị khô hạn làm giảm sản lượng 
tuy nhưng mức độ nhẹ hơn nhiều so với 
các quốc gia trên và lợi ích đem lại từ giá 
cao su phục hồi lớn hơn 

Hưởng lợi trực tiếp – La Nina xảy ra có thể 
gây lũ lụt tại 1 số quốc gia sản xuất trọng 
yếu như Ấn Độ, Thái Lan (như trường hợp 
xảy ra năm 2011 làm sản lượng giảm 
mạnh và giá cao su tăng mạnh.  

Lượng mưa cao cũng có thể làm ảnh 
hưởng đến chất lượng và thời gian cạo mủ 
cao su 

Sản lượng cao su của Việt Nam ít bị ảnh 
hưởng do chủ yếu tập trung ở Đông Nam 
Bộ vốn ít xảy ra lũ lụt và được hưởng lợi từ 
giá tăng 

Phân bón Mạnh Ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp – Khô hạn 
nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến hoạt 
động nông nghiệp, diện tích canh tác bị 
thu hẹp làm nhu cầu phân bón suy giảm 

Hưởng lợi gián tiếp 

Nhu cầu phân bón cả nước có thể tăng lên 
do mưa nhiều làm phân bón dễ bị rửa trôi.  

  

Nguồn: VNDIRECT 
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b. Chiến lược đầu tư theo diễn biến giá hàng hóa  

Như nhận định của chúng tôi rằng: “Thị trường hàng hóa đã gần như 

chạm đáy và bắt đầu một chu kỳ tăng giá mới” được trình bày ở 

trong Mục 2 “Thị trường hàng hóa” của phần I “Kinh tế thế giới”, 

chúng tôi đưa ra chiến lược đầu tư vào nhóm các cổ phiếu được 

hưởng lợi tương ứng với xu hướng phục hồi của giá hàng hóa thế 

giới.  

Như phần trên, chúng tôi đánh giá cao triển vọng của ngành đường 

(LSS, BHS), cao su tự nhiên (PHR, TRC) và khuyến nghị đầu tư vào 

cổ phiếu của các ngành này.  

Chỉ số tài chính một số doanh nghiệp ngành mía đường và khuyến nghị đầu tư (số liệu 30/3/2016) 

Mã  
cổ phiếu 

Thị giá 
(đồng) 

Vốn hóa 
(tỷ đồng) 

KLGDTB  
20 phiên 

(nghìn cp) 

P/E 
(x) 

P/B 
(x) 

ROE 
(%) 

ROA 
(%) 

Dividend 
Yield (%) 

Khuyến 
nghị 

Giá mục 
tiêu 

(đồng)  

Nhóm khuyến nghị đầu tư 

BHS 18.400 2.270 2.940 8,9 1,16 4,50 11,30 2,72 Mua 22.100 

LSS 10.200 714 672 na 0,46 na na 1,50 Mua 12.200 

Chỉ số tài chính một số doanh nghiệp ngành cao su tự nhiên và khuyến nghị đầu tư (số liệu 30/3/2016) 

Mã  
cổ phiếu 

Thị giá 
(đồng) 

Vốn hóa 
(tỷ đồng) 

KLGDTB  
20 phiên 

(nghìn cp) 

P/E 
(x) 

P/B 
(x) 

ROE 
(%) 

ROA 
(%) 

Dividend 
Yield (%) 

Khuyến 
nghị 

Giá mục 
tiêu 

(đồng) 

Nhóm khuyến nghị đầu tư 

PHR 16.500 1.295 118 6,1 0,61 9,60 6,30 9,10 Mua 21.000 

TRC 21.000 612 74,4 10,8 0,43 4,00 3,50 3,60 Mua 27.100 

Chỉ số tài chính một số doanh nghiệp ngành xi măng và khuyến nghị đầu tư (số liệu 30/3/2016) 

Mã  
cổ phiếu 

Thị giá 
(đồng) 

Vốn hóa 
(tỷ đồng) 

KLGDTB  
20 phiên 

(nghìn cp) 

P/E 
(x) 

P/B 
(x) 

ROE 
(%) 

ROA 
(%) 

Dividend 
Yield (%) 

Khuyến 
nghị 

Giá mục 
tiêu 

(đồng) 

Nhóm khuyến nghị đầu tư 

BCC 15.500 1.483 293 5,3 0,87 17,70 5,20 1,90 Mua 19.500 

HOM 6.600 457 41,0 7,2 0,5 7,00 3,40 4,50 Mua 9.400 

HT1 24.500 7.790 82,7 10,3 1,75 18,50 6,10 na Mua 30.700 

Nguồn: VNDIRECT 

Ngoài ra, chúng tôi còn quan tâm và đánh giá cao cơ hội đầu tư 

vào cổ phiếu ngành xi măng (BCC, HOM, HT1), ngành trang sức 

(PNJ) do chiều hướng được hưởng lợi từ phía cầu trong năm tới.  

Đối với cổ phiếu dầu khí, mặc dù nhận định giá dầu sẽ tiếp tục 

tăng nhẹ lên mức 47-50 USD/thùng trong nửa cuối năm 2016, chúng 

tôi cho rằng cơ hội giải ngân cổ phiếu dầu khí nên chờ vào giai đoạn 

công bố KQKD nửa đầu năm 2016 khi các số liệu tiêu cực nhất của 

ngành do giá dầu rơi xuống thấp thời gian qua được phản ánh trên 

báo cáo tài chính để mua được mức giá hợp lý và độ rủi ro do các 

tác động về mặt tâm lý được giảm thiểu. Chúng tôi sẽ cập nhật thời 
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điểm mua thích hợp đối với cổ phiếu ngành dầu khí trong các báo 

cáo sau. 

Đồng thời, do dự báo La Nina nhiều khả năng xảy ra vào cuối năm 

2016 và năm 2017 là cơ hội cho các nhà máy thủy điện phục hồi 

mạnh mẽ nhờ lượng nước về tăng mạnh và sẽ là cơ hội đầu tư tốt 

vào cuối năm. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật thời điểm mua thích hợp 

đối với cổ phiếu thủy điện trong các báo cáo sau.  
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Chúng tôi lựa chọn một số cổ phiếu thuộc các chiến lược đầu 

tư trên mà đáp ứng được các yếu tố cơ bản tốt, tiềm năng tăng 

trưởng cao hoặc định giá hấp dẫn để đưa ra một số khuyến 

nghị đầu tư cụ thể hơn cho nhà đầu tư lựa chọn. 

Số liệu giá cổ phiếu chúng tôi cập nhật vào ngày 11/04/2016 

Phần V: Khuyến nghị cổ phiếu 
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Diễn biến giá cổ phiếu 

 

 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 23.600 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 15.610 

KLGDBQ 10 phiên (CP) 94.488 

Thị giá vốn (tỷ VND) 17.254 

SL CP đang niêm yết 937.696.506 

SL CP đang lưu hành 936.492.964 

Beta 0,98 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

(*) Là tỷ lệ giữa số dự quỹ dự phòng rủi ro 

tín dụng trên số dư nợ xấu 
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NĐT nước ngoài

NĐT trong nước

Thành công trong xử lý khủng hoảng sau vụ bầu Kiên, bước 

đầu đẩy lùi nợ xấu và tăng cường chất lượng tài sản trong bảng 

cân đối kế toán. 

ACB đã bước đầu thành công trong việc tăng hiệu quả của kiểm 

soát nội bộ và dọn dẹp nợ xấu khỏi bảng cân đối kế toán. Tính đến 

cuối năm 2015, tổng giá trị các khoản nợ xấu (nhóm 3, 4, 5) giảm 

trên 30% yoy đưa tỷ lệ nợ xấu của ACB đã giảm mạnh xuống mức 

1,38% từ mức 2,18% cuối năm 2014. Nợ nhóm 2 của ACB cũng 

giảm trên 22%. Tỷ lệ bao nợ xấu (*) đã tăng mạnh từ mức 62,32% 

(2014) lên mức khá cao là 87,02% (2015).  

Hiệu quả hoạt động của ACB đã được cải thiện rõ rệt  

Cụ thể, tỷ lệ lãi dự thu cuối năm 2015 ở mức 48%, giảm mạnh từ 

mức 68% cuối năm 2014. ACB là ngân hàng niêm yết có tỷ lệ lãi dự 

thu cải thiện mạnh nhất trong năm 2015.  

Triển vọng kinh doanh năm 2016 khả quan 

 Tín dụng dự báo tăng trưởng nhanh trên 18% do ACB còn nhiều 

dư địa để tăng trưởng tín dụng khi tỷ lệ LDR hiện chỉ ở mức 

76% vẫn dưới ngưỡng quy định là mức 80%.  

 Thu nhập lãi thuần dự báo tăng trưởng 17,52% đồng thời tổng 

thu nhập dịch vụ dự báo phục hồi mạnh, tăng trên 53,4% sau khi 

giảm đột ngột vào Quý IV/2015. Tổng thu nhập hoạt động năm 

2016 dự báo tăng trưởng khoảng 19,46%.  

 Chi phí trích lập dự phòng dự báo tăng nhẹ 6% lên 935 tỷ đồng. 

ACB sẽ tiếp tục tích cực sử dụng các khoản dự phòng đã trích 

lập để xử lý nợ xấu và dự báo tổng giá trị các khoản nợ xấu sẽ 

tiếp tục giảm 15% yoy, tỷ lệ nợ xấu do đó giảm xuống dưới 1% 

và tỷ lệ bao nợ xấu sẽ tiếp tục tăng mạnh lên mức 105% vào 

cuối năm 2016.  

 Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh 28,7%. EPS forward 2016 

đạt 1.476,4 đồng/cổ phiếu, P/E forward 2016 là 12,8 lần, P/B 

forward 2016 là 1,2 lần. 

Chúng tôi Khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu ACB với giá mục 

tiêu cuối năm tài chính 2016 là 21.900 đồng tương đương tiềm 

năng tăng giá 17,3%.  

 

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (HNX: ACB) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ lệ cổ tức/thị giá Khuyến nghị Ngành 

18.400 VND 21.900 VND 3,8% Mua Ngân hàng 
 

     
Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn   Định giá 
           

           

           

Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 
           

 

 



 

 

 

 

 

 

www.vndirect.com.vn  

 

  
  
  

28 

 

Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Đơn vị: Tỷ đồng 2013A 2014A 2015 2016F 

Tổng thu nhập hoạt động 5.650 6.056 6.220 7.431 

Thu nhập lãi thuần 4.386 4.766 8.884 6.914 

Lợi nhuận trước thuế 1.036 1.215 1.314 1.691 

Tăng trưởng lợi nhuận -0,7 % 17,3% 8,1% 28,7% 

Tỷ lệ nợ xấu 3,03% 2,18% 1,32% 0,96% 
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Diễn biến giá cổ phiếu 

 

 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 15.690 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 12.120 

KLGDBQ 10 phiên (CP) 807.866 

Thị giá vốn (tỷ VND) 23.652 

SL CP đang niêm yết 1.631.181.818 

SL CP đang lưu hành 1.631.181.818 

Beta 0,85 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

 

(*) Là tỷ lệ giữa số dự quỹ dự phòng rủi ro tín 

dụng trên số dư nợ xấu 
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NĐT nước ngoài

NĐT trong nước

Hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 11.590 tỷ đồng lên 16.182 tỷ 

đồng 

MBB đã hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 16.182 tỷ đồng thông qua 

phát hành riêng lẻ 390,6 triệu cổ phiếu, trả cổ tức bằng cổ phiếu 

34,78 triệu cổ phiếu, phát hành ESOP 15,2 triệu cổ phiếu và phát 

hành chuyển đổi cổ phần nhằm sáp nhập SDF là 181,82 triệu cổ 

phần. Quá trình tăng vốn này đã giúp MBB tăng cường các chỉ tiêu 

an toàn tài chính như CAR, LDR, nhằm đáp ứng được các chuẩn 

mực khắt khe hơn theo Basel II đồng thời đáp ứng được nguồn vốn 

bổ sung để đẩy mạnh cho vay nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng 

nhanh trong các năm tới.  

Cần nhiều thời gian để các chỉ số sinh lời của MBB tăng trở lại 

mức trước tăng vốn 

Tiến trình tăng vốn mặt trái sẽ khiến EPS của MBB bị pha loãng và 

các chỉ số sinh lời kém hấp dẫn hơn trong ngắn hạn và cần thời gian 

để phục hồi. Cụ thể, chúng tôi dự báo EPS 2016 chỉ tăng trưởng 

0,78% yoy mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng trưởng 30% 

do yếu tố pha loãng từ đợt phát hành tăng vốn vừa qua.  

Triển vọng kinh doanh năm 2016 tích cực 

 Tín dụng dự báo tiếp tục tăng trưởng nhanh trên 19% do MBB 

vừa tăng vốn thành công và tỷ lệ LDR cuối năm 2015 chỉ ở mức 

72,82% và vẫn còn nhiều dư địa cho tăng trưởng. 

 Tổng thu nhập hoạt động dự báo tăng trưởng 14,70% yoy, lợi 

nhuận thuần trước trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng trưởng 

20,3% yoy.  

 Chi phí dự phòng tăng nhẹ 5,3%, tổng giá trị các khoản nợ xấu 

tăng 6,9%. Do tín dụng tiếp tục tăng nhanh, tỷ lệ nợ xấu đến 

cuối năm 2016 sẽ tiếp tục giảm về mức 1,45% (cuối năm 2015 là 

1,62%). Tỷ lệ bao nợ xấu (*) tăng lên mức 90,98%, so với mức 

86,75% cuối năm 2015.  

 Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh 30,08%. EPS forward 

2016 đạt 1.997 đồng/cổ phiếu. P/E forward 2016 là 7,3 lần, PB 

forward 2016 là 0,91 lần.  

 

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI (HSX: MBB) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ lệ cổ tức/thị giá Khuyến nghị Ngành 

14.500  VND 16.000 VND 3,78% Mua Ngân hàng 
 

     
Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn   Định giá 
           

           

           

Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 
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Định giá của MBB sẽ tiếp tục thấp nhất ngành do những lo ngại 

về pha loãng cổ phần. 

Mặc dù MBB là một ngân hàng trong những ngân hàng thương mại 

cổ phần tư nhân hàng đầu, tuy nhiên cổ phiếu MBB hiện đang định 

giá ở mức P/B xấp xỉ 1 lần thấp hơn gần 40% so với trung bình 

ngành do những lo ngại về rủi ro pha loãng cổ phần làm ảnh hưởng 

đến các chỉ tiêu về hiệu quả sinh lời. Chúng tôi cho rằng, MBB sẽ 

tiếp tục bị định giá thấp với mức P/B mục tiêu là 1 lần cho đến khi 

tăng trưởng MBB tăng tốc và theo kịp tốc độ tăng vốn.  

Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu MBB với 

giá mục tiêu là 16.000 đồng (P/B mục tiêu 1 lần), tương ứng 

tiềm năng tăng giá 9,85%. 

Đơn vị: Tỷ đồng 2013A 2014A 2015 2016F 

Tổng thu nhập hoạt động 7.660 8.307 8.772 9.993 

Thu nhập lãi thuần 6.124 6.540 7.319 8.364 

Lợi nhuận trước thuế 3.022 3.174 3.221 4.121 

Tăng trưởng lợi nhuận 2,2% 5,0% 1,5% 27,9% 

Tỷ lệ nợ xấu 2,45% 2,73% 1,62% 1,45% 
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Diễn biến giá cổ phiếu 

 

 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 54.500 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 34.840 

KLGDBQ 10 phiên (CP) 646.670 

Thị giá vốn (tỷ VND) 110.865 

SL CP đang niêm yết 2.665.020.334 

SL CP đang lưu hành 2.665.020.334 

Beta 1,53 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

(*) Là tỷ lệ giữa số dự quỹ dự phòng rủi ro 

tín dụng trên số dư nợ xấu 
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Triển vọng kinh doanh năm 2016 khả quan 

 Tín dụng tăng trưởng nhanh trên 18% do VCB còn nhiều dư địa 

để tăng trưởng tín dụng khi tỷ lệ LDR hiện tại chỉ ở mức 77,08% 

(nguồn VCB) và BLĐ đang có kế hoạch đưa tỷ lệ này lên mức 

80%.   

 Chi phí trích lập dự phòng dự báo giảm ít nhất 8% do tỷ lệ nợ 

xấu của VCB đang giảm nhanh cũng như tỷ lệ bao nợ xấu (*) 

của VCB đạt trên 110% là mức cao nhất trong ngành ngân hàng.  

 Lợi nhuận sau thuế năm 2016 dự báo tăng trưởng 32% đạt 

7.026 tỷ, EPS forward 2016 (chưa tính phát hành tăng vốn) đạt 

2.636 đồng/cổ phiếu. P/E forward 2016 là 16,35 lần.  

Chất lượng tài sản tốt và đang được cải thiện mạnh mẽ 

Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2015 giảm còn 2,01%, nếu tính cả trái phiếu 

doanh nghiệp chỉ còn 1,76%. Nợ xấu được trích lập tương đối đầy 

đủ với tỷ lệ Dự phòng rủi ro bao nợ xấu cao nhất trong ngành là 

110,7%. Tỷ lệ nợ nhóm 2 (nhóm có khả năng chuyển thành xấu 

nhóm 3 hoặc cao hơn giảm mạnh từ mức 5,41% năm 2014 xuống 

còn 2,68% cuối năm 2015. Tỷ lệ CAR cuối năm 2015 là 10,91%.  

Tỷ lệ lãi dự thu thấp cho thấy dòng tiền và hiệu quả hoạt động 

của VCB là khá thực chất  

 Cụ thể, tỷ lệ lãi dự thu cuối năm 2015 ở mức 40%, là mức thấp 

nhất trong số các ngân hàng niêm yết hiện nay.  

Định hướng trở thành ngân hàng thương mại số 1 Việt Nam 

 VCB có kế hoạch từ nay tới năm 2020 tăng vốn chủ sở hữu lên 

4,5 tỷ USD thông qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 năm 2016, VCB 

có kể hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35% cho cổ đông 

hiện hữu từ nguồn lợi nhuận giữ lại và thặng dư vốn cổ phần, 

đồng thời phát hành riêng lẻ 10% cho đối tác chiến lược nước 

ngoài. Giai đoạn 2 sau năm 2016, tiếp tục tăng vốn nhờ nguồn 

lợi nhuận giữ lại (40%-50% LNST hàng năm) và các hình thức 

như phát hành cho cổ đông hiện hữu, phát hành riêng lẻ.  

 

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (HSX: VCB) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ lệ cổ tức/thị giá Khuyến nghị Ngành 

41.600 VND 50.500 VND 2,4 % Mua Ngân hàng 
 

     
Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn   Định giá 
           

           

           

Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Chúng tôi đánh giá VCB là ngân hàng hàng đầu Việt Nam và 

Khuyến nghị Mua với giá mục tiêu cuối năm tài chính 2016 là 

50.500 đồng, tương đương tiềm năng tăng giá 20%. 

Đơn vị: Tỷ đồng 2013A 2014A 2015 2016F 

Tổng thu nhập hoạt động 15.507 17.304 21.191 24.216 

Thu nhập lãi thuần 10.782 11.774 15.453 17.616 

Lợi nhuận trước thuế 5.743 5.876 6.829 9.029 

Tăng trưởng lợi nhuận -0,37% 2,32% 16,20% 32,23% 

Tỷ lệ nợ xấu 2,63% 2,32% 2,01% 1,77% 
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Diễn biến giá cổ phiếu 

 

 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 26.000 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 18.300 

KLGDBQ 10 phiên (CP) 193.203 

Thị giá vốn (tỷ VND) 451 

SL CP đang niêm yết 19.199.968 

SL CP đang lưu hành 19.199.968 

Beta 1,03 

 

 

Cơ cấu sở hữu 
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Tỷ lệ lợi tức cổ phần ở mức rất hấp dẫn là 10,64% 

CVT có kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt 25% (2.500 đ/cp) cho năm 

2015 tương đương tỷ lệ lợi tức cổ phần 10,64% và thời gian chi trả 

dự kiến khoảng từ cuối Quý II đến đầu Quý III/2016.  

Tăng mạnh công suất nhà máy. CVT đã khánh thành nhà máy mới 

CMC 2 giai đoạn 2 với công suất 5 triệu m2/gạch/năm trong tháng 

11/2015. Nhà máy đã bắt đầu chạy ổn định từ đầu năm 2016 và dự 

kiến sẽ chạy khoảng 70% công suất trong năm nay. Đồng thời, CVT 

cũng đã hoàn thành nâng cấp dây chuyền sản xuất CMC 2 giai 

đoạn 1 trong tháng 10/2015 giúp tăng thêm 25% công suất so với 

ban đầu… Các dây chuyền mới được dự phóng hoạt động 80% 

công suất trong năm 2016. 

Công ty đặt kế hoạch 2016 tăng trưởng sản lượng 50% so với 

năm 2015. Chúng tôi cho rằng với 2 dây chuyền mới hoàn thành 

cuối năm 2015 và chạy ổn định từ đầu năm 2016 thì kế hoạch của 

công ty hoàn toàn khả thi.  

Lợi nhuận trước thuế dự phóng đạt 100 tỷ đồng, tăng trưởng 

khoảng 25% so với cùng kỳ 2015. EPS forward 2016 đạt 4.080 đồng 

cổ phiếu.  

Định giá khá hấp dẫn. CVT đang được giao dịch với mức P/E 

forward cho năm 2016 là 5,75 lần và P/B là 1,41 lần. Khuyến nghị 

Mua với giá mục tiêu 28.300 đồng/cổ phiếu tương đương tiềm 

năng tăng giá 20,4%. 

Đơn vị: Tỷ đồng 2013A 2014A 2015 2016F 

Doanh thu thuần 591 607 785 1,134 

Tăng trưởng yoy 102,3% 2,7% 29,3% 44,5% 

Lợi nhuận trước thuế 25,3 66,2 80,6 100 

Lợi nhuận sau thuế 18,9 50,7 62,8 77,9 

Tăng trưởng yoy 60,2% 168,3% 23,9% 24,04% 

  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CMC (HSX: CVT) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ lệ cổ tức/thị giá Khuyến nghị Ngành 

23.500 VND 28.300 VND 10,64 % Mua Vật liệu xây dựng 
 

     
Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn   Định giá 
           

           

           

Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Diễn biến giá cổ phiếu 

 

 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 31.380 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 25.830 

KLGDBQ 10 phiên (CP) 400.864 

Thị giá vốn (tỷ VND) 11.231 

SL CP đang niêm yết 391.334.260 

SL CP đang lưu hành 391.400.000 

Beta 0,63 

 

 

Cơ cấu sở hữu 
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Nhà nước

NĐT nước ngoài

NĐT trong nước

DPM là một trong những cổ phiếu Bluechips có tình hình tài chính 

lành mạnh (không dùng nợ vay), tỷ lệ trả cổ tức đều đặn và đang có 

kế hoạch mở rộng công suất. Chúng tôi cho rằng thị trường đang 

chưa nhìn nhận đúng về DPM. Khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 

36.855 đồng/CP.  

Kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2015 nhờ giá khí đầu 

vào liên tục giảm trong khi giá Ure đầu ra giữ ở mức ổn định. 

Giá khí đầu vào của DPM giảm 37% trong năm 2015, trong khi đó 

giá Ure đầu ra chỉ giảm 0,5%. Điều này giúp biên lợi nhuận gộp của 

DPM tăng mạnh từ 25% lên 32%.  

DPM là doanh nghiệp có chi phí sản xuất Ure thấp nhất cả nước, 

ngoài ra với thương hiệu mạnh, giá bán của DPM thường có mức 

premium cao hơn 2-5% so với các dòng sản phẩm cùng loại trong 

nước.  

Triển vọng ngắn hạn của DPM trong năm 2016 vẫn là việc giá khí 

đầu vào nhiều khả năng vẫn duy trì ở mức thấp. Triển vọng trung 

hạn đến từ kế hoạch mở rộng công suất khi dự kiến xây dựng nhà 

máy UFC85/Formaldehyde (là đầu vào của việc sản xuất Ure) cũng 

như mở rộng sản xuất các loại phân khác như NPK… Dự kiến nhà 

máy mới của DPM sẽ đi vào hoạt động năm 2017 sẽ là lời giải cho 

bài toán tăng trưởng của DPM.  

Giá phân bón đang có xu hướng tăng dần cùng với hàng hóa cơ bản 

cũng là 1 điểm nhấn đầu tư đối với DPM.  

Đơn vị: Tỷ đồng 2013A 2014A 2015 2016F 

Doanh thu thuần 10.363 9.549 9.913 10.200 

Tăng trưởng yoy -22,2% -7,9% 3,8% 3,6% 

Lợi nhuận trước thuế 2.563 1.284 1.921 2.382 

Lợi nhuận sau thuế 3.016 2.412 1.487 1.614 

Tăng trưởng yoy -28.99 -48.8% 35,7% 8,51% 

 

  

 

CTCP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ (HSX: DPM) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ lệ cổ tức/thị giá Khuyến nghị Ngành 

28.700 VND 38.690 VND  8,71% Mua Phân bón 
 

     
Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn   Định giá 
           

           

           

Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Diễn biến giá cổ phiếu 

 

 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 54.500 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 40.650 

KLGDBQ 10 phiên (CP) 503.808 

Thị giá vốn (tỷ VND) 19.038 

SL CP đang niêm yết 397.499.264 

SL CP đang lưu hành 345.695.917 

Beta 0,76 

 

 

Cơ cấu sở hữu 
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Nhà nước

NĐT nước ngoài

NĐT trong nước

Việc hoàn thành kế hoạch quang hóa tại Hà Nội, Tp HCM và 

đang mở rộng tới các tỉnh thành tiếp theo sẽ là tiền đề tăng 

trưởng DT cho FPT trong năm 2016 nhưng biên LNTT sẽ giảm 

so với 2015 do chính sách nộp quỹ viễn thông và chi phí khấu 

hao lớn. Cụ thể là LNTT giảm mạnh do có khả năng FPT phải đóng 

quỹ viễn thông ở mức 1,5%/doanh thu. Nếu giảm được khoản này, 

LNTT của FPT có thể tăng lên 10% cho mảng viễn thông. Đồng thời, 

chi phí khấu hao vẫn còn rất lớn trong thời gian sắp tới khi mà chiến 

dịch Quang hóa tiếp tục ra các tỉnh thành trên cả nước. 

Mảng nội dung số kỳ vọng đem lại kỳ vọng lớn trong năm 2016 

và các năm tiếp theo khi lượng người truy cập và đặt hàng 

quảng cáo tăng lên. Cụ thể là trong những năm trước chỉ có 0,05% 

trên 100 người click quảng cáo trên hệ thống thì trong năm 2015 đã 

có bước tiến vượt bậc lên 1,05%. Với tập đoàn lớn như Google 

eClick cũng chỉ nhỉnh hơn đôi chút ở mức 1,5%. 

Chiến lược toàn cầu hóa sẽ tiếp tục giúp mảng CNTT dẫn đầu 

trong tốc độ tăng trưởng của tập đoàn trong 2016 với các thị 

trường trọng điểm là Nhật, Mỹ, Châu Âu và Châu Á – Thái Bình 

Dương. Doanh thu từ gia công phần mềm sẽ tiếp tục là trọng điểm 

của CNTT khi ký được các hợp đồng lớn với giá trị trên 30 triệu USD 

Slovakia và Bangladesh.  

Trong mảng CNTT - phân khúc giải pháp phần mềm, FPT ký 

được nhiều hợp đồng cho thuê dịch vụ công nghệ với Bộ giao 

thông, Tổng công ty đường sắt Việt Nam và nhiều cơ quan nhà 

nước khác, và dự báo đem lại nguồn doanh thu ổn định trong 

năm những năm tới. Cụ thể như đề án thí điểm Xây dựng hệ thống 

giám sát xử lý vi phạm giao thông trên tuyến đường cao tốc Nội Bài–

Lào Cai đã hoàn thành. Trong thời gian tới sẽ được triển khai tiếp 

trên Quốc Lộ 1 và với chiều dài quãng đường 1500km thì tiềm năng 

doanh thu còn rất lớn. 

Thời điểm thoái vốn hiện tại là hợp lý khi miếng bánh bán lẻ 

đang thu hẹp dần cũng như xu hướng của thế giới đang dịch 

chuyển sang mảng bán hàng online và nhà sản xuất tham gia 

vào kênh phân phối. Mảng Phân phối và Bán lẻ có doanh thu và 

LNTT đều có tăng trưởng tốt trong 2015 nhưng với thị trường bão 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN  FPT (HSX: FPT) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ lệ cổ tức/thị giá Khuyến nghị Ngành 

47.900 VND 61.000 VND  2,09 % Mua CNTT và Viễn thông 
 

     
Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn   Định giá 
           

           

           

Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

hòa nên chúng tôi dự báo mảng Phân phối và Bán lẻ sẽ không khả 

quan trong năm 2016.    

EPS 2016 dự phóng đạt 5.849 đồng/cp. Khuyến nghị Mua FPT 

với giá mục tiêu 61.000 đồng/cp, tương ứng P/E mục tiêu 10,4 

lần, tiềm năng tăng giá 29%.  

Đơn vị: Tỷ đồng 2013A 2014A 2015 2016F 

Doanh thu thuần 27.028 32.645 37.957 43.896 

Tăng trưởng yoy 9,9% 20,8% 16,3% 15,6% 

Lợi nhuận trước thuế 2.516 2.459 2.802 3.153 

Lợi nhuận sau thuế 1.608 1.632 1.931 2.325 

Tăng trưởng yoy 4,4% 1,5% 18,3% 12,5% 
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Diễn biến giá cổ phiếu 

 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 16.200 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 11.190 

KLGDBQ 10 phiên (CP) 25.963 

Thị giá vốn (tỷ VND) 435 

SL CP đang niêm yết 30.000.000 

SL CP đang lưu hành 30.000.000 

Beta 0,36 

 

 

Cơ cấu sở hữu 
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Năm 2015 được xem là đỉnh cao tăng trưởng của GSP, lần đầu tiên 

cán mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng trong bối cảnh cả giá cước và sản 

lượng vận tải đều tăng. Năm 2016 có thể chứng kiến sự chững lại 

của GSP khi doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ phải điều chỉnh giá 

cước đối với các thành viên tập đoàn PVN cũng như thoái vốn công 

ty con (Nhật Việt Trans). Chúng tôi giảm mức giá mục tiêu của 

GSP xuống còn 15.400 đồng/CP, giảm khuyến nghị từ Mua sang 

Nắm giữ 

Thông tin về việc GSP có thể sẽ phải thoái vốn khỏi công ty con 

Nhật Việt Trans (bán lại cho PVT) có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả 

kinh doanh hợp nhất khi Nhật Việt Trans đóng góp tới 40% doanh 

thu và 30% lợi nhuận gộp của GSP. Mặc dù có thể mang lại khoản 

lợi nhuận tài chính bất thường cho công ty mẹ, tuy nhiên triển vọng 

trung hạn của GSP sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực khi năng lực đội tàu sẽ 

bị ảnh hưởng.  

Cho năm 2016, nhu cầu vận tải LPG được dự báo sẽ tiếp tục gia 

tăng, do vậy để bù đắp lại sự sụt giảm doanh thu do thoái vốn, GSP 

có kế hoạch đầu tư mua thêm 1 tàu LPG và 2 sà lan với tổng chi phí 

đầu tư khoản 3.000 tỷ đồng và 2 tàu tải trọng lớn vào năm 2017 với 

tổng vốn đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng để phục vụ dự án Nghi Sơn.  

Động lực tăng trưởng trong dài hạn sẽ là việc dự án lọc dầu Nghi 

Sơn đi vào hoạt động sẽ gia tăng sản lượng vận tải của GSP (bên 

cạnh vận chuyển khí từ Dung Quất và Dinh Cố). Do vậy, câu chuyện 

đầu tư vào GSP theo chúng tôi nên gắn với tiến độ của Dự án Nghi 

Sơn (dự kiến đến năm 2017-2018 mới bắt đầu đi vào hoạt động).  

Đơn vị: Tỷ đồng 2014A 2015A 2016F 

Doanh thu thuần 937 1.064 691 

Lợi nhuận gộp 96 130 77 

Lợi nhuận sau thuế 31 54 69 

Tăng trưởng yoy 3,39% 70,88% 28,58% 

  

 

CTCP VẬN TẢI KHÍ QUỐC TẾ (HSX: GSP) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ lệ cổ tức/thị giá Khuyến nghị Ngành 

14.500 VND 15.400 VND 8,28 % Nắm giữ Vận tải 
 

     
Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn   Định giá 
           

           

           

Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 
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Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Diễn biến giá cổ phiếu 

 

 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 35.600 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 24.800 

KLGDBQ 10 phiên (CP) 2.592.518 

Thị giá vốn (tỷ VND) 23.086 

SL CP đang niêm yết 732.800.219 

SL CP đang lưu hành 419.052.533 

Beta 1,09 

 

 

Cơ cấu sở hữu 
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NĐT trong nước

HPG đã hoàn thiện dây chuyền sản xuất thép khép kín, nâng 

cao thị phần. Theo dự kiến, Lò cao giai đoạn 3 sẽ đi vào hoạt động 

trong Quý II/2016, và Nhà máy cán thép số 4 sẽ đi vào hoạt động 

trong tháng 4/2016. Tổng công suất thép xây dựng của HPG sẽ vào 

khoảng 2 triệu tấn/năm, đứng đầu thị trường. Điều này giúp HPG 

duy trì tăng trưởng doanh thu khi các nhà máy hiện tại đã gần đầy 

công suất. Lò cao 3 sẽ giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp do lò sử 

dụng nguyên liệu đầu vào hiệu quả hơn. HPG tiếp tục thâm nhập thị 

trường miền Trung và miền Nam với sản lượng tăng 68% trong năm 

2015. HPG hiện dẫn đầu thị trường với khoảng 20% thị phần. 

Quyết định 862: Ảnh hưởng hai chiều. Bộ Công thương đã quyết 

định áp dụng mức thuế nhập khẩu 23,3% đối với mặt hàng phôi thép 

và 14,2% đối với mặt hàng thép dài, có hiệu lực tới hết ngày 

07/10/2016. Điều này giúp hạn chế lượng nhập khẩu của thép Trung 

Quốc. Trong năm 2015, giá thép xây dựng giảm mạnh có lúc xuống 

còn 9 triệu đồng/tấn, so với mức cuối 2014 là khoảng 12 triệu 

đồng/tấn. Tuy nhiên, Quyết định 862 không phải là một giải pháp 

cho tất cả các bên:  (i) Các doanh nghiệp thép tự chủ được nguồn 

phôi như HPG, VIS, POM... sẽ được hưởng lợi từ việc giá thép 

được cải thiện; (ii) Các doanh nghiệp phải nhập phôi về cán sẽ chịu 

ảnh hưởng tiêu cực do nguồn phôi thép giá rẻ từ Trung Quốc sẽ 

không còn rẻ. Đây là một cơ hội để HPG duy trì đà tăng trưởng. 

Mảng thức ăn chăn nuôi sẽ không có đột biến trong ngắn hạn. 

Ban Lãnh đặt mục tiêu đạt sản lượng 1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi 

vào 2017, tương ứng 30% tổng doanh thu của tập đoàn. Do mảng 

thức ăn chăn nuôi vẫn còn đang trong giai đoạn đầu tư, nên việc 

đánh giá đầy đủ là rất khó. 

HPG đã quay trở lại mức giá hấp dẫn.  Cho năm 2016, chúng tôi 

dự phóng DTT của HPG đạt 29.254 tỷ đồng, tăng 6,6% yoy; lợi 

nhuận sau thuế đạt 3.792 tỷ đồng, tăng 8,8% yoy. EPS forward 2016 

đạt 5.394 đồng cổ phiếu. Khuyến nghị Mua HPG với giá mục tiêu 

35.700 đồng/cổ phiếu, tương ứng PE mục tiêu 6,6 lần (trung 

bình 1 năm), tiềm năng tăng giá 13,3%.  

 

 

CTCP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT (HSX: HPG) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ lệ cổ tức/thị giá Khuyến nghị Ngành 

31.500 VND 35.700 VND 4,7% Mua Vật liệu xây dựng 
 

     
Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn   Định giá 
           

           

           

Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 
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Đơn vị: Tỷ đồng 2013A 2014A 2015 2016F 

Doanh thu thuần 18.934 25.525 27.453 29.254 

Tăng trưởng yoy 12,5% 34,8% 7,6% 6,6% 

Lợi nhuận trước thuế 2.394 3.770 3.990 4.341 

Lợi nhuận sau thuế 1.954 3.144 3.485 3.792 

Tăng trưởng yoy 96,6% 60,9% 10,8% 8,8% 
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Diễn biến giá cổ phiếu 

 

 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 17.570 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 11.700 

KLGDBQ 10 phiên (CP) 202.291 

Thị giá vốn (tỷ VND) 1.058 

SL CP đang niêm yết 84.600.124 

SL CP đang lưu hành 84.600.124 

Beta 0,90 

 

 

Cơ cấu sở hữu 
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Nhà nước

NĐT nước ngoài

NĐT trong nước

KQKD 2015 suy giảm nhẹ. Ước tính doanh thu thuần năm 2015 đạt 

10.652 tỷ đồng, giảm 9,16% yoy; lợi nhuận sau thuế của cổ đông 

công ty mẹ đạt 172,9 tỷ đồng (-10,4% yoy). EPS 2015 đạt 2.012 

đồng/cổ phiếu.  

Hoạt động kinh doanh cốt lõi sẽ phục hồi nhẹ trong năm 2016 

nhờ: (i) Khánh thành dự án Khu nhà ở và Dịch vụ phục vụ phục vụ 

Liên hợp Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn; (ii) Thành lập liên doanh Assa sản 

xuất dàn Karaoke xuất khẩu; (iii) Khả năng ghi nhận lợi nhuận đột 

biến 90-110 tỷ đồng trước thuế từ thoái vốn dự án Cape Pearl - 

Thanh Đa. Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần 2016 tăng trưởng 

0,91%, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ tăng 3,1% lên 

179 tỷ đồng, tương đương EPS forward 2016 đạt 2.116 đồng/cổ 

phiếu. 

Cổ tức hấp dẫn: PET hoàn toàn có khả năng duy trì tỷ lệ chi trả cổ 

tức tiền mặt tối thiểu 15%/mệnh giá/năm trong vòng hai năm tới, 

tương đương tỷ lệ lợi tức cổ phần trên 11,5%/năm, là mức rất hấp 

dẫn so với mặt bằng lãi suất huy động ngân hàng hiện nay.  

Định giá dưới giá trị nội tại: Theo kết quả định giá của chúng tôi, 

cổ phiếu PET đang bị định giá dưới giá trị nội tại khoảng 25%. 

Chúng tôi khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu PET với giá mục 

tiêu là 16.100 đồng/cổ phiếu.  

  

Đơn vị: Tỷ đồng 2013A 2014A 2015 2016F 

Doanh thu thuần 11.516 11.581 10.652 10.749 

Tăng trưởng yoy 13,41% 0,56% -9,16% 0,91% 

Lợi nhuận trước thuế 280 311 274 284 

Lợi nhuận sau thuế 158 193 172,9 179 

Tăng trưởng yoy -15,6% 22,1% -10,4% 3,6% 

Nguồn: PET, VNDIRECT tính toán  

 

  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN PETROSETCO (HSX: PET) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ lệ cổ tức/thị giá Khuyến nghị Ngành 

12.500 VND 16.100 VND 11,5% Mua Thương mại tổng hợp 
 

     
Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn   Định giá 
           

           

           

Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 
           

 

 



 

 

 

 

 

 

www.vndirect.com.vn  

 

  
  
  

41 

 

Báo cáo Chiến lược Quý II/2016 

Diễn biến giá cổ phiếu 

 

 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 52.500 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 29.950 

KLGDBQ 10 phiên (CP) 42.312 

Thị giá vốn (tỷ VND) 5.159 

SL CP đang niêm yết 98.274.577 

SL CP đang lưu hành 98.273.868 

Beta 0,53 

 

 

Cơ cấu sở hữu 
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49%51%

NĐT nước ngoài

NĐT trong nước

PNJ trên đường trở về mức định giá hợp lý: Dẫn đầu ngành bán 

lẻ trang sức với tăng trưởng ấn tượng trong 5 năm qua và tiềm năng 

phát triển rộng lớn nhưng rủi ro liên quan đến khoản đầu tư vào 

ngân hàng Đông Á hơn 395 tỷ là yếu tố đè nén giá cổ phiếu PNJ 

trong suốt một thời gian dài. Từ Quý III/2015 và tính đến Quý I/2016, 

PNJ đã trích lập dự phòng toàn diện cho khoản đầu tư này, kết thúc 

những rủi ro đối với hoạt động đầu tư tài chính và tập trung vào hoạt 

động cốt lõi. Giá cổ phiếu PNJ đã và sẽ có những bước hồi phục để 

phản ánh đúng với bản chất hoạt động kinh doanh cốt lõi của công 

ty.    

PNJ là doanh nghiệp hàng đầu của ngành bán lẻ trang sức với 

thị phần ước tính đến 25%, nhận diện thương hiệu tốt và vươn đến 

tầm châu Á, hệ thống phân phối sâu rộng với 197 cửa hàng trên cả 

nước.   

Lợi nhuận cốt lõi 2015 tăng trưởng 31,6%, dư địa tăng trưởng thị 

phần vẫn còn khi thị trường trang sức vàng đang bị xé lẻ bởi các 

doanh nghiệp nhỏ, các cửa hàng tư nhân, PNJ đang tích cực mở 

rộng mạng lưới với kế hoạch mở thêm 25 cửa hàng mới trong năm 

2016.  

Giải quyết triệt để việc đầu tư ngoài ngành: Đến Quý I/2016, PNJ 

đã trích lập hoàn toàn 395/395 tỷ đồng đầu tư vào Ngân hàng Đông 

Á, thoái vốn khỏi mảng xăng dầu năm 2014 và sẽ thoái nốt khoản 

đầu tư vào bất động sản (Đông Á Land) trong năm nay.  

Kết quả kinh doanh Quý I/2016 khả quan với doanh thu đạt 

2.356 tỷ đồng (+12% yoy): doanh thu trang sức tăng trưởng 20%, 

lợi nhuận sau thuế đạt 119,7 tỷ đồng (+9% yoy), lợi nhuận cốt lõi 

tăng trưởng 64% so với cùng kỳ.   

Mặc dù đã hồi phục khá mạnh, chúng tôi cho rằng mức giá hiện tại 

của cổ phiếu PNJ vẫn chưa phản ảnh đầy đủ tiềm năng của công ty. 

Định giá cổ phiếu PNJ của chúng tôi là 66.300đ/cp, cao hơn 29% so 

với thị giá tại ngày 13/04/2016. Những nhịp điều chỉnh sau đợt hồi 

phục mạnh có thể là cơ hội tốt để mua vào cổ phiếu PNJ, tuy nhiên 

thanh khoản khi giá cổ phiếu giảm thường không cao.  

  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (HSX: PNJ) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ lệ cổ tức/thị giá Khuyến nghị Ngành 

52.500 VND 66.330 VND 3,4% Mua Bán lẻ 
 

     
Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn   Định giá 
           

           

           

Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 
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 Đơn vị: Tỷ đồng 2013A 2014A 2015A 2016F 

Doanh thu thuần 8.914 9.919 7.708 8.946 

Tăng trưởng yoy 32,7% 3,2% -16,2% 16,1% 

Lợi nhuận trước thuế 233 335 197 553 

Lợi nhuận sau thuế 163 242 152 431 

Tăng trưởng yoy -35,9% 48,61% -37,2% 183,0% 
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Diễn biến giá cổ phiếu 

 

 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 80.000 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 40.540 

KLGDBQ 10 phiên (CP) 163.962 

Thị giá vốn (tỷ VND) 2.506 

SL CP đang niêm yết 41.416.042 

SL CP đang lưu hành 41.416.042 

Beta 0,67 

 

 

Cơ cấu sở hữu 
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NĐT nước ngoài

NĐT trong nước

Cảng mới VIP Green Port sẽ giúp VSC tăng gấp 2,7 lần công 

suất bốc xếp và cải thiện tiềm năng tăng trưởng. Tuy nhiên chi 

phí khấu hao tăng làm cho lợi nhuận sau thuế chỉ tăng 3% trong 

năm 2016. 

VSC là một trong những công ty có dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực 

khai thác cảng và logistics với khoảng 9% thị phần cảng miền Bắc, 

tăng trưởng DT và LNST trung bình 10% trong 5 năm qua. Việc 

hoàn thành cảng VIP Greenport trong năm 2015 sẽ là động lực tăng 

trưởng mới cho VSC khi cảng cũ đã quá tải trong nhiều năm. 

Năm 2015, VSC đạt mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế là 12,6%, 

cao hơn năm 2014 là 3% do sản lượng đột biến của lượng container 

lạnh quá cảnh. 

Triển vọng 2016: Cảng VIP Greenport có khả năng đạt 26% công 

suất, giúp VSC đạt 1.100 tỷ doanh thu và 280 tỷ đồng lợi nhuận 

trước thuế. EPS tăng 2% so với năm 2015. Dự kiến, cảng VIP 

Greenport sẽ được lấp đầy trong 3 năm, giúp VSC duy trì tăng 

trưởng 2 con số. 

Định giá: Mức giá mục tiêu của VSC theo mô hình FCFF là 80.000 

VND/cổ phiếu. Hiện tại VSC đang được định giá thấp hơn các công 

ty cùng ngành do có P/E tương đương với P/E trung vị nhưng lại có 

hiệu quả ROE cao hơn. Khuyến nghị mua trong vùng giá 54.000-

60.000 đồng/cổ phiếu là vùng tích lũy cứng của VSC.  

Chúng tôi đã khá thận trọng khi đưa ra mức định giá cho do triển 

vọng của cảng mới trong thời gian đầu hoạt động có thế chưa được 

thể hiện chắc chắn. Điều này cũng có thể tạo nên điểm trũng cho giá 

cổ phiếu, và là cơ hội tốt để mua cổ phiếu bởi chúng tôi vẫn có quan 

điểm tích cực về tiềm năng tăng trưởng dài hạn của VSC. 

Đơn vị: Tỷ đồng 2014A 2015A 2016E 2017F 

Doanh thu thuần 891 928 1.127 1.488 

Tăng trưởng (yoy) 12,5% 4,1% 30,5% 32,6% 

Biên lợi nhuận gộp 35,0% 39,9% 32,9% 37,0% 

Lợi nhuận sau thuế 248 279 288 479 

Tăng trưởng yoy 3,2% 12,6% 2,1% 43,4% 

 

CTCP TẬP ĐOÀN CONTAINER VIỆT NAM (HSX: VSC) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ lệ cổ tức/thị giá Khuyến nghị Ngành 

60.500 VND 80.000 VND 3,3 % Mua Cảng biển 
 

     
Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn   Định giá 
           

           

           

Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực  Tiêu cực Trung bình Tích cực 
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin 

trình bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này 

bao gồm thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, 

thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo 

nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin 

này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. 

Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông 

báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán 

VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận 

trong báo cáo này. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục 

tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về 

các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào 

với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết 

quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 

Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển 

giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 
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