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NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO:  

Kinh tế thế giới  

Các tổ chức nghiên cứu lớn đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2016 (WB hạ dự báo xuống 

2,4%): Hầu hết các nền kinh tế đều phải đối mặt với triển vọng tăng trưởng chậm, đặc biệt là (1) nhóm nền kinh tế 

phát triển vốn được đặt nhiều kỳ vọng hồi đầu năm nay và (2) nhóm nền kinh tế mới nổi và đang phát triển có nền 

kinh tế phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất khẩu.  

Brexit tạo cú sốc lớn đối với thị trường tài chính toàn cầu 

Chúng tôi cho rằng, tác động của Brexit đối với thị trường tài chính toàn cầu là rất lớn và khó có thể đo lường được 

hết trong ngắn hạn, đặc biệt là tăng rủi ro trên các khía cạnh (1) phản ứng dây chuyền trong nội khối EU đòi tiến 

hành các cuộc trưng cầu dân ý khác, (2) gia tăng các biến động mạnh trên thị trường tiền tệ, (3) tác động đến các 

quyết định về chính sách tiền tệ của NHTW Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Anh Quốc, (4) định hình lại dòng vốn luân 

chuyển trong nửa cuối năm 2016, dòng tiền sẽ hướng tới các thị trường và tài sản có mức độ an toàn cao hơn.  

Động thái chính sách tiền tệ của các NHTW lớn trên thế giới trong nửa cuối năm 2016 

Với những rủi ro mới xuất hiện trên thị trường tài chính toàn cầu, chúng tôi cho rằng nhiều khả năng FED sẽ chờ 

đến tháng 12 mới tiếp tục nâng lãi suất. Ở động thái ngược lại thì NHTW Châu Âu (ECB) sẽ giữ nguyên quy mô 

nới lỏng hiện tại và chưa vội vàng đưa thêm các chính sách nới lỏng mới.  

Nới lỏng tiền tệ nhiều khả năng sẽ là xu hướng của các NHTW trong nửa cuối năm nay khi lần lượt NHTW Nhật 

Bản, Trung Quốc và Anh đều đã có những tuyên bố sẽ giữ nguyên/bắt đầu các chính sách nới lỏng tiền tệ của 

mình.  

Diễn biến dòng tiền đầu tư và xu hướng phân bổ tài sản trên thế giới 

 Diễn biến 6 tháng đầu năm 2016: Dòng tiền có xu hướng đổ về TTCK tại Châu Âu và Mỹ trong khi tổng giá 

trị mua ròng 4T2016 vào các thị trường này đạt hơn 360 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, dòng tiền đầu tư rút ròng 

khỏi Trung Quốc với giá trị đạt 343 tỷ USD trong 5T/2016.  

 Nhận định xu hướng dòng tiền 6 tháng cuối năm 2016:  Chúng tôi cho rằng dòng tiền nóng trên thị trường 

sẽ dịch chuyển từ các thị trường và tài sản rủi ro cao sang các thị trường và tài sản ít rủi ro hơn để trú ẩn, đặc 

biệt là thị trường chứng khoán Mỹ bao gồm đồng USD, cổ phiếu vốn hóa lớn, trái phiếu Kho bạc Mỹ, trái phiếu 

doanh nghiệp xếp hạng đầu tư, trái phiếu lãi suất cao. Một số thị trường chứng khoán khác cũng có thể thu 

hút được dòng tiền đổ vào trong nửa cuối năm như Canada, Ấn Độ và một số thị trường mới nổi tại Châu Á.    

Diễn biến giá cả hàng hóa 6 tháng cuối năm 2016 

 Giá năng lượng: Chúng tôi dự báo giá dầu WTI và dầu Brent nửa cuối năm 2016 rơi vào khoảng 45-50 

USD/thùng. 

 Giá nông sản: Sẽ có sự phân hóa giữa các loại hàng hóa, tuy nhiên xu hướng chủ đạo vẫn là tăng, đặc biệt 

đối với một số mặt hàng nông sản như mía đường, cao su, bông.  

 Giá kim loại: Phân hóa giữa các loại hàng hóa. Giá quặng sắt được dự báo giảm nhẹ, trong khi giá nhôm, 

nickel và kẽm dự báo tăng nhẹ.  

THÔNG ĐIỆP QUÝ 3 

VNINDEX vượt mức kháng cự 640, “cơn sóng lớn” đã hình thành ngay từ cuối tháng 6, tức là sớm hơn so 

với nhận định của chúng tôi trong báo cáo chiến lược Quý 2 (ngày 14/04/2016). Những “hạt tốt” đã được lựa 

chọn nhưng không phải ai cũng mạnh dạn “gieo hạt” khi VNINDEX chỉ có 1 giai đoạn tái tích lũy ngắn (610-

630) trước đạt được điểm số cao nhất 8 năm.   

Thị trường tạo đỉnh cao mới khiến nhà đầu tư đứng trước 2 lựa chọn, “hưng phấn trước con sóng lớn” khi 

thị trường tăng mạnh cả về điểm số lẫn thanh khoản cho thấy dòng tiền đang chảy vào thị trường đầy tích 

cực; hay “thận trọng” khi thị trường đã tăng điểm mạnh và chưa có giai đoạn tích lũy đủ dài.  

Sau quan điểm “tích lũy hạt tốt” trong Quý 2, chúng tôi cho rằng giờ là lúc Nhà đầu tư cần hành động cẩn 

trọng hơn để bảo toàn lợi nhuận của mình. Cơ hội vẫn còn, tuy nhiên rủi ro của thị trường hiện tại đã lớn 

hơn, có thể xuất hiện nhiều sự biến động mạnh trong bối cảnh thị trường tài chính thế giới tiềm tàng bất ổn.  
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Kinh tế Việt Nam  

Tăng trưởng kinh tế  

Trong bối cảnh GDP có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, chúng tôi tin rằng Chính phủ sẽ có những động thái nới 

lỏng chính sách mạnh mẽ (đặc biệt là chính sách tiền tệ) và sản lượng khai thác dầu thô tăng trở lại thì tăng trưởng 

năm 2016 hoàn toàn có khả năng vượt 6,5%. Trong kịch bản xấu hơn là các chính sách hỗ trợ không được thực 

hiện hoặc không hiệu quả chúng tôi sẽ hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2016 xuống khoảng 6,4% - 6,5% (giảm 

so với mức 6,75% đã đưa ra đầu năm). 

Lo ngại chủ yếu của chúng đối với lạm phát đến từ chính sách tiền tệ, đặc biệt khi chúng tôi dự báo rằng CSTT sẽ 

được nới lỏng quyết liệt trong 2 Quý cuối năm, khi đó lạm phát năm 2016 được dự báo khoảng 4-5%. 

Tăng trưởng chậm sẽ làm tăng rủi ro liên quan đến nợ công  

Tính tới cuối năm 2015, tỷ lệ nợ công/ GDP đã đạt 61,3%. Với thực trạng nợ công như hiện nay, nếu tăng trưởng 

chậm lại sẽ khiến cho rủi ro nợ công tăng cao, tỷ lệ nợ công sẽ vượt trần cho phép của Quốc hội. Do đó, áp lực 

phải duy trì tăng trưởng kinh tế là khá lớn. Đây chính là một trong những căn cứ để chúng tôi cho rằng các chính 

sách sẽ được nới lỏng mạnh trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là chính sách tiền tệ. 

Về chính sách kinh tế: Chính phủ nhiệm kỳ mới đã có những động thái nới lỏng chính sách tiền tệ thông qua điều 

hành thị trường mở. 

Các tác động tới lãi suất: động thái nới lỏng CSTT chỉ có thể trì hoãn phần nào đà tăng của lãi suất thị trường, 

khó có khả năng lãi suất của các ngân hàng giảm thêm. Tuy nhiên, khả năng lãi suất tăng mạnh trở lại cũng không 

nhiều. Lãi suất trong thời gian tới sẽ tương đối ổn định. 

Về tỷ giá: các áp lực đối với tỷ giá đang tăng lên như là hệ quả tất yếu của Chính sách tiền tệ được nới lỏng. Tuy 

vậy, với bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện tại, các điều chỉnh tỷ giá (nếu có) sẽ không tác động quá tiêu cực đối với thị 

trường như các lần điều chỉnh trong các năm kinh tế vĩ mô bất ổn trước đây. 

Thị trường chứng khoán 

Cuối cùng thì sau 3 năm, VNINDEX cũng đã chinh phục thành công mức kháng cự mạnh 640, hình thành mức giá 

cao nhất trong vòng 8 năm, tạo ra tâm lý hưng phấn và kỳ vọng vào một “cơn sóng” lớn của thị trường. Tuy vậy 

theo quan sát, một bộ phận không nhỏ nhà đầu tư vẫn đang tỏ ra nghi ngờ và thận trọng khi VNINDEX đã có một 

chuỗi tăng giá dài và mạnh trong vòng 6 tháng qua mà không có những đoạn tích lũy đủ dài. Quan điểm của chúng 

tôi đối với thị trường có thể xuất hiện những dao động mạnh hơn sau khi chinh phục những đỉnh cao mới.  

Kịch bản chính của chúng tôi với VNINDEX là thị trường sẽ tăng lên mốc 670 sau đó có thể điều chỉnh về mốc 

605. Kịch bản phụ và khả quan hơn là thị trường sẽ không điều chỉnh và tiến đến mốc 720 điểm ngay trong 

Q3/2016.  

Triển vọng một số nhóm ngành 6 tháng cuối năm 

 Ngành Ngân hàng - KHẢ QUAN: mục tiêu tăng trưởng tín dụng 18-20% cho năm 2016 tương đối khả thi. 
Bài toán quan trọng đối với các ngân hàng là nhu cầu tăng vốn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng và đảm 
bảo tiêu chí an toàn về vốn.  

 Ngành Dầu khí - Sẽ không có đột biến: giá dầu đã hồi phục mạnh trong 6 tháng đầu năm tuy nhiên mọi 
hi vọng về một sự bùng nổ về giá dầu trong năm nay đã hết. Dự báo giá dầu WTI cuối năm sẽ dao động 
ở mức 45-50 USD/thùng. 

 Ngành Chứng khoán – KHẢ QUAN: kỳ vọng thị trường đánh giá đúng hơn về kết quả kinh doanh của 
nhóm ngành chứng khoán khi thị trường tăng mạnh cả về điểm số và thanh khoản so với cùng kỳ.  

 Nhóm ngành Bất động sản Khu công nghiệp: Chúng tôi nhận định các DN KCN sẽ có đợt tăng trưởng 
mạnh trong vòng 1-2 năm tới dựa vào triển vọng tăng trưởng vốn FDI qua các Hiệp định thương mại tự 
do (FTA), nguồn lao động giá rẻ và khả năng linh hoạt trong các sản phẩm cung cấp cho thị trường. 

 Nhóm ngành Bất động sản Nhà ở – KHẢ QUAN: nguồn cung dồi dào, thanh khoản tốt. Phân khúc trung 
cấp lên ngôi nhờ nhu cầu mua căn hộ để ở gia tăng mạnh.  
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 Nhóm ngành VLXD – Gạch ốp lát – KHẢ QUAN: hưởng lợi nhờ thị trường BĐS sôi động, triển vọng tăng 
trưởng tốt dành cho những doanh nghiệp nhanh chóng gia tăng đầu tư mở rộng sản xuất.   

Cổ phiếu khuyến nghị Q3/2016 
 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Cập nhật cổ phiếu khuyến nghị Quý 2 (11/04/2016) 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

 

Cập nhật danh mục Đầu tư theo chiến lược cổ tức (Ngày 11/04/2016) 

 

   Nguồn: VNDIRECT 

Mã cổ 

phiếu

Giá mục 

tiêu

Khuyến 

nghị

CTG 20.000     MUA
Chuyển đổi mô hình từ ngân hàng bán buôn truyền thống sang ngân hàng bán lẻ, kết hợp với cổ phiếu đang giao dịch ở 

định giá thấp nhất trong vòng 1 năm trở lại đây

VSC 79.000     MUA Sản lượng cảng VGP tăng nhanh hơn kỳ vọng, dự phóng lấp đầy công suất sau 2 năm hoạt động

KBC 18.500     NẮM GIỮ
Triển vọng tốt trong 2 năm tới nhờ lợi thế quỹ đất lớn, vị trí đẹp và thương hiệu nổi tiếng thu hút các tập đoàn hàng đầu 

TG

SDI n/a MUA Triển vọng tích cực năm 2016-2017 nhờ tiến độ bán hàng vượt trội 

VIT 31.000     MUA Lợi nhuận tăng mạnh nhờ nhà máy mới và giá nhiên liệu giảm

CVT 45.500     MUA
Động lực tăng trưởng 2016 từ việc mở rộng nhà máy CMC2 sản xuất gạch granite, đón đầu xu thế với chiến lược thị 

trường ngách

TRC 27.000     MUA
Đón đầu khả năng tăng giá của cao su tự nhiên và TRC là cổ phiếu có triển vọng nhất trong ngành nhờ cơ cấu cây trồng 

và cơ cấu sản phẩm tối ưu.

Cổ phiếu
Giá điều chỉnh 

11/4/2016

Giá điều chỉnh 

12/07/2016
+/- (%)

Khuyến nghị 

11/04/2016

Giá mục tiêu 

11/04/2016

Khuyến nghị 

mới

Giá mục tiêu 

mới

ACB 18.200 18.500 1,65% Mua 21.900 MUA 21.900

MBB 14.500 15.000 3,45% Mua 16.000 NẮM GIỮ 16.000

VCB 41.600 54.000 29,81% MUA 50.500 NẮM GIỮ 55.000

CVT 23.500 33.900 44,26% MUA 28.300 MUA 45.000

DPM 27.200 29.100 6,99% Mua 37.200 MUA 37.200

FPT 40.783 42.600 4,46% MUA 52.174 MUA 52.100

HPG 31.500 41.100 30,48% MUA 35.700 MUA 46.900

PET 11.900 13.100 10,08% MUA 15.500 NẮM GIỮ 15.500

PNJ 51.500 77.500 50,49% MUA 66.000 NẮM GIỮ 88.500

VSC 54.090 65.500 21,09% MUA 72.000 MUA 79.000

VNINDEX 8,98%

Giá 30/03/2016 Giá 12/07/2016 +/- (%)
Lợi tức cổ phần  (%) 

30/03/2016

Lợi tức cổ phần  (%) 

12/07/2016
Khuyến nghị mới

CVT 23.500 33.900 15,32% 11,1 7,69 MUA

DHP 13.900 11.600 -11,51% 7,2 8,63 BÁN

DPM 28.000 29.100 1,07% 8,6 8,27 MUA

KHP 11.625 10.300 -13,12% 8,2 9,25 BÁN

MBB 14.400 15.000 7,64% 7,0 (*) 6,72 NẮM GIỮ

NTL 10.700 10.500 9,35% 9,1 9,27 MUA

PET 12.000 13.100 14,17% 11,5 10,53 MUA

PGS 17.000 16.500 7,06% 7,2 7,42 MUA

PVS 16.000 18.200 26,25% 7,4 6,51 NẮM GIỮ

PXS 12.615 11.900 16,53% 10 10,6 MUA

TDC 6.265 6.000 3,75% 13,9 14,51 NẮM GIỮ
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I. KINH TẾ THẾ GIỚI 

1. Tăng trưởng kinh tế  

a. Các tổ chức nghiên cứu lớn đều hạ dự báo tăng trưởng kinh 

tế toàn cầu năm 2016 

Trong báo cáo mới nhất của mình, World Bank và IMF đều hạ dự báo 

tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2016 so với những con số dự 

báo đưa ra nửa năm trước đó. Cụ thể, World Bank hạ dự báo tăng 

trưởng toàn cầu trong năm 2016 ở mức 2,4% (thấp hơn 0,5% so với 

dự báo đưa ra hồi tháng 1/2016) và không đổi so với mức tăng trưởng 

đáng thất vọng của năm 2015. Trước đó, IMF trong báo cáo Triển 

vọng Kinh tế Thế giới (World Economic Outlook) ra ngày 12/04 cũng 

đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2016 xuống 

3,2%, giảm 0,2% so với dự báo đưa ra hồi tháng 1/2016.  

Dự báo của WB đưa ra trong báo cáo “Triển vọng toàn cầu T6/2016” 

 
   Nguồn: World Bank 

b. Hầu hết các thị trường đều phải đối mặt với rủi ro tăng trưởng 

chậm lại 

 Khối các nền kinh tế phát triển: Dự báo tăng trưởng GDP của 

khối ở mức 1,7% trong năm 2016 (nguồn World Bank), thấp hơn 

0,5% so với dự báo đưa ra trước đó và giảm 0,1% so với số thực 

hiện năm 2015. Các rủi ro có thể cản trở đà tăng trưởng phải kể 

đến (1) đầu tư chậm cải thiện, (2) sự không chắc chắn về tác động 

của các chính sách điều hành kinh tế, (3) xuất khẩu chậm phản 

ánh nhu cầu chậm cải thiện. Trong đó: Mỹ, EU và Nhật Bản có 

mức dự báo tăng trưởng GDP tương ứng là 1,9%, 1,6% và 0,5% 

(lần lượt giảm 0,8%; 0,1% và 0,8% so với dự báo đưa ra trước đó 

theo World Bank).  

 Khối các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển (EMDEs): Dự 

báo tăng trưởng GDP của khối ở mức 3,5% trong năm 2016 

(nguồn World Bank), giảm 0,6% so với số dự báo đưa ra trước đó 

Chỉ tiêu

Năm 2013 2014 2015e 2016f 2017f 2018f 2015e 2016f 2017f 2018f

Thế giới 2,4 2,6 2,4 2,4 2,8 3 0 -0,5 -0,3 -0,1

I. Nền kinh tế phát triển 1,1 1,7 1,8 1,7 1,9 1,9 -0,1 -0,5 -0,2 -0,1

Mỹ 1,5 2,4 2,4 1,9 2,2 2,1 -0,1 -0,8 -0,2 -0,1

EU -0,3 0,9 1,6 1,6 1,6 1,5 0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Nhật Bản 1,4 -0,1 0,6 0,5 0,5 0,7 -0,2 -0,8 -0,4 -0,6

II. Nền kinh tế đang mới nổi & đang phát triển 4,7 4,2 3,4 3,5 4,4 4,7 0 -0,6 -0,3 -0,2

1. Nhóm các nước xuất khẩu 3,2 2,1 0,2 0,4 2,4 3 0,1 -1,2 -0,8 -0,3

2. Nhóm các nước khác 5,9 5,9 5,9 5,8 5,7 5,8 0 -0,1 -0,1 -0,1

III. Nhóm các nước Đông Á Thái Bình Dương 7,1 6,8 6,5 6,3 6,2 6,1 0,1 0 0 -0,1

Trung Quốc 7,7 7,3 6,9 6,7 6,5 6,3 0 0 0 -0,2

Lào 8,5 7,5 7 7 7 6,9 0,6 0 0,1 -0,1

In-đô-nê-xi-a 5,6 5 4,8 5,1 5,3 5,5 0,1 -0,2 -0,2 0

Thái Lan 2,7 0,8 2,8 2,5 2,6 3 0,3 0,5 0,2 0,3

Phi-líp-pin 7,1 6,1 5,8 6,4 6,2 6,2 0 0 0 0

My-an-ma 8,5 8,5 7 7,8 8,4 8,3 0,5 0 -0,1 -0,2

Cam-pu-chia 7,4 7,1 7 6,9 6,8 6,8 0,1 0 0 0

Việt Nam 5,4 6 6,7 6,2 6,3 6,3 0,2 -0,4 0 0,3

Tăng trưởng GDP (%)
Chênh lệch với dự báo đưa ra tháng 

1/2016 (%)

Tăng trưởng kinh tế (2013-2018f) 

 
   Nguồn: World Bank 

Các nền kinh tế đang tăng trưởng chậm 

 
   Nguồn: World Bank 

Title:

Source:
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và chỉ nhỉnh hơn 0,1% so với mức thấp của năm 2015. Các rủi ro 

ảnh hưởng tiêu cực đến đà phục hồi có thể kể đến như (1) hoạt 

động sản xuất yếu (2) tăng trưởng đầu tư chậm lại đặc biệt tại các 

quốc gia xuất khẩu ròng hàng hóa cơ bản, (3) điều kiện thị trường 

tiền tệ thắt chặt hơn, (4) dòng vốn đầu tư nước ngoài thấp, (5) nền 

kinh tế Trung Quốc tiếp tục điều chỉnh ảnh hưởng mạnh đến nhu 

cầu đối với các mặt hàng cơ bản phục vụ sản xuất công nghiệp. 

Trong khối các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, nhóm các 

nước xuất khẩu hàng hóa chịu ảnh hưởng tiêu cực mạnh hơn cả. 

Dự báo tăng trưởng của nhóm này chỉ đạt 0,4% trong năm 2016, 

giảm 1,2% so với dự báo hồi tháng 1/2016 và nhỉnh hơn 0,2% so 

với mức thấp nhất là 0,2% (năm 2015) kể từ sau cuộc khủng 

hoảng tài chính 2008. Trong khi đó, nhóm các quốc gia nhập khẩu 

hàng hóa sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ giá hàng hóa thấp mặc dù 

mức độ hưởng lợi ít hơn so với các tính toán và kỳ vọng trước đó. 

Tăng trưởng của nhóm này sẽ duy trì ở mức 5,7-5,8% từ nay đến 

năm 2018.  

Trong khối này, tăng trưởng GDP của Trung Quốc được dự báo 

đạt 6,7% (giảm 0,2% so với năm 2015) và làm dấy lên lo ngại nền 

kinh tế Trung Quốc đang “hạ cánh cứng”.  

 Khối các nền kinh tế kém phát triển: Dự báo tăng trưởng kinh 

tế trong năm 2016 ở mức 5,3%, giảm 0,9% so với dự báo đưa ra 

hồi tháng 1/2016 do những lo ngại về các thách thức chính trị và 

tình hình an ninh ở một số quốc gia trong khối.  

Như vậy, rất khó để chúng ta có thể tìm thấy một vài điểm sáng trong 

bức tranh tăng trưởng toàn cầu năm 2016. Thị trường lớn duy nhất 

mà chúng tôi thấy rõ sự cải thiện về tăng trưởng trong năm nay là Ấn 

Độ. Đây là một thị trường đang nổi lên về nhập khẩu hàng hóa của thế 

giới và sẽ được hưởng lợi trong một vài năm tới nhờ giá cả hàng hóa 

ở mức thấp. Theo World Bank, nền kinh tế Ấn Độ dự báo tăng trưởng 

ở mức 7,6%-7,7% trong giai đoạn 2016-2018. 

2. Brexit là cú sốc lớn đối với thị trường tài chính toàn cầu 

a. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý về Brexit  

Theo kết quả được công bố trong ngày 24/06, phe ủng hộ rời khỏi EU 

đã dành được phần thắng với tỷ lệ là 51,9%. Trong đó có sự chia rẽ 

rất lớn giữa các vùng miền, giữa nhóm người già và trẻ. Tỷ lệ ủng hộ 

ở lại EU áp đảo tại khu vực phía Bắc và thủ đô London, đặc biệt là tại 

Scotland, trong khi các cử tri khu vực phía Nam, xứ Wales muốn rời 

khỏi EU. Các thống kê cũng cho thấy 75% người trẻ tuổi đã lựa chọn 

ở lại EU, trong khi 69% người già muốn Anh không còn là thành viên 

của cộng đồng EU. 

b. Phản ứng của thị trường tài chính toàn cầu  

 Thị trường chứng khoán: Các chỉ số lớn như FTSE100 (-4,87%), 

Nikkei 225 (-8,1%), Hang Seng (-4,71%), DAX (-6,24%), S&P 500 

future giảm xuống 1.999,12 điểm (-5,06%).  

 Thị trường tiền tệ cũng phản ứng tức thì, Bảng Anh giảm giá kỷ 

lục so với USD, chạm mức thấp nhất kể từ năm 1985 (giảm 

khoảng 10%), Euro cũng giảm mạnh, lần đầu tiên kể từ năm 2013 

đồng Yên vượt mốc 100 Yên đổi 1 USD.  

Tổng quan lại, chúng tôi có thể miêu tả 

bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu 

hiện nay qua một đoạn văn ngắn sau: 

“Sau 8 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài 

chính thế giới năm 2008, tăng trưởng kinh 

tế thế giới vẫn duy trì dưới mức tiềm năng 

với một tốc độ chậm chạp và đáng thất 

vọng bất chấp những biện pháp nới lỏng 

tiền tệ chưa từng có trong lịch sử của các 

Ngân hàng Trung Ương (NHTW) lớn trên 

thế giới như FED, ECB, BOJ. Tăng trưởng 

chậm đã diễn ra trong một thời gian quá dài 

và điều đó đang làm nền kinh tế thế giới 

phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong 

tương lai gần.” 
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 Thị trường hàng hóa: Giá dầu WTI và Brent giảm xuống 47,97 và 

48,70 USD/thùng (tương ứng với -4,27% và -4,34%).  

 Dòng tiền tìm đến các tài sản an toàn để tránh rủi ro, giá vàng có 

đợt tăng mạnh lên 1.317,2 USD/oz (+4,28%). Trái phiếu Bund và 

CBOE 10 năm tăng lần lượt là 0,7% và 3,2%. 

c. Đánh giá nhanh tác động của Brexit đến thị trường tài chính 

toàn cầu 

Tác động của Brexit đối với thị trường tài chính toàn cầu là rất lớn và 

khó có thể đo lường được hết trong ngắn hạn 

 Mối lo ngại lớn nhất hậu Brexit là khả năng sẽ xảy ra các phản 

ứng dây chuyền trong nội khối EU, dẫn tới các cuộc trưng cầu dân 

ý khác tại Đan Mạch, Pháp, Italia.  

 Thị trường tiền tệ sẽ chịu tác động lớn, đặc biệt là đồng Bảng và 

đồng Euro sẽ chịu áp lực giảm so với đồng USD và đồng JPY.  

 Thị trường chứng khoán Anh và Châu Âu sẽ kém hấp dẫn hơn do 

tiềm ẩn rủi ro biến động cao. Một số cơ quan xếp hạng tín nhiệm 

uy tín như Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch đã tuyên bố hoặc 

đang xem xét khả năng hạ bậc tín nhiệm của Anh và một số quốc 

gia khác trong EU sau vụ Brexit.  

 FED có khả năng trì hoãn tăng lãi suất ít nhất đến cuộc họp tháng 

9/2016.  

 

 

 

 
Tác động dây chuyền của Brexit đối với các nước khác trong khu vực 

Các bước để Anh rời EU 

 
   Nguồn: BBC 
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   Nguồn: Bloomberg 

 

d. Đánh giá nhanh tác động của Brexit đến Việt Nam  

Theo Tổng cục Thống kê nhận định, việc nước Anh rời khỏi EU sẽ tác 

động mạnh đến EU, Mỹ và các thị trường lớn của châu Âu như Nhật 

Bản, Singapore còn với Việt Nam, mức độ ảnh hưởng về mặt kinh tế 

sẽ không lớn.  

Chúng tôi đồng tình với quan điểm trên của Tổng cục Thống kê do thị 

trường Anh chỉ chiếm khoảng 2,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt 

Nam và 15% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU.  

Các ngành xuất khẩu chủ lực vào Anh như điện thoại, linh kiện điện 

tử, máy tính, thủy sản, dệt may, da giầy, sản phẩm gỗ có thể bị ảnh 

hưởng tiêu cực nhưng mức độ không lớn.  

Ngoài ra, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với EU trong đó 

có những đàm phán và cam kết trước đây với Anh có thể bị tác động 

và có thể phải cân nhắc và xem xét lại một số điều khoản. 

Các doanh nghiệp niêm yết được hưởng lợi là các doanh nghiệp đang 

vay nợ bằng đồng EUR nhiều như NT2, HT1, BCC. 

3. Động thái chính sách tiền tệ của các NHTW lớn trên thế giới 

Với triển vọng tăng trưởng chưa có nhiều cải thiện trong năm 2016 và 

rủi ro trên thị trường tài chính thế giới tăng cao hậu Brexit, các NHTW 

sẽ phải rất thận trọng trong các bước đi tiếp theo. Theo chúng tôi, 

NHTW Châu Âu (ECB) và NHTW Nhật Bản (BOJ) sẽ tiếp tục mở rộng 

Tỷ trọng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam 
và Anh 

 
   Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Title:

Source:
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hơn nữa các chính sách nới lỏng tiền tệ của mình trong khi NHTW Mỹ 

(FED) sẽ rất cẩn trọng trong các quyết định tăng lãi suất tới đây.  

a. Công cụ đo lường chính sách tiền tệ của FED: Lãi suất mờ  

Đánh giá tác động của các chính sách tiền tệ đang ngày càng trở nên 

thách thức hơn đối với các học giả kinh tế. Sau cuộc khủng hoảng tài 

chính năm 2008, Ủy ban thị trường mở Mỹ (FOMC) đã hạ lãi suất điều 

hành (Fed Funds Rate) về mức 0-0,25%. Do lãi suất bị giới hạn ở mức 

sàn 0% và không thể hạ thấp xuống dưới 0%, để hỗ trợ nền kinh tế 

Mỹ, FOMC đã tiến hành các biện pháp kích thích phi truyền thống khác 

như các hướng dẫn trực tiếp (forward guidance-viết tắt là FG) và đặc 

biệt là các gói nới lỏng định lượng (Quantitative Easing-viết tắt là QE). 

Các gói nới lỏng định lượng thực tế đã mở rộng hơn nữa các ưu đãi 

của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, do lãi suất 

điều hành bị giới hạn ở mức 0%, các nhà kinh tế rất khó khăn trong 

việc đánh giá các tác động của các biện pháp nới lỏng định lượng đối 

với thị trường tài chính và nền kinh tế Mỹ. Do đó, họ đã nghĩ ra cách 

đánh giá chính sách tiền tệ trong điều kiện bất bình thường thông qua 

một chỉ tiêu kinh tế mới là lãi suất mờ (Shadow Fed Fund Rate). Có 

hai chỉ tiêu lãi suất mờ được sử dụng hiện nay, tuy nhiên trong báo 

cáo này, chúng tôi chỉ đề cập đến chỉ tiêu lãi suất mờ Wu-Xia do tính 

chất thông dụng và chính xác hơn. 

Vậy lãi suất mờ nên hiểu như thế nào? 

 Lãi suất mờ Wu-Xia (Wu-Xia Shadow Rate-viết tắt là WXSR) là 

một chỉ tiêu do Phó Giáo Sư Jing Cynthia Wu tại trường Kinh 

doanh Booth thuộc Đại học Chicago và nhà kinh tế học Fan Dora 

Xia đưa ra nhằm đánh giá các tác động kinh tế của FED khi thực 

thi các biện pháp nới lỏng định lượng QE ảnh hưởng như thế nào 

đến lãi suất sau khi đã cắt giảm lãi suất điều hành về mức gần 0% 

kể từ từ tháng 12/2008.  

 WXSR được tính toán dựa trên tác động đối với nền kinh tế của 

các chính sách nới lỏng tiền tệ thông thường và bất thường (QE, 

FG) phản ánh như thế nào trong lãi suất điều hành của FED nếu 

lãi suất này có thể âm. WXSR giảm xuống dưới 0% và tạo cách 

biệt với lãi suất điều hành khi FED bắt đầu thực hiện các gói nới 

lỏng định lượng QE làm giảm áp lực tăng đối với các lãi suất dài 

hạn và tăng thêm các dư địa hỗ trợ về mặt chính sách tiền tệ đối 

với nền kinh tế. 

Diễn biến lãi suất mờ, lãi suất điều hành của FED và chỉ số sức mạnh đồng USD 
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   Nguồn: Bloomberg 

 

b. Qua đánh giá lãi suất mờ, chúng ta có thể nhận thấy FED đang 

hành động mạnh hơn nhiều so với cảm nhận của thị trường 

FED bắt đầu ngừng mở rộng chính sách tiền tệ của mình từ giữa năm 

2014 khi dừng gói QE. WXSR đã tăng mạnh từ đó đến nay và đã gần 

về mức ngang bằng với lãi suất điều hành cho thấy tác động của các 

biện pháp nới lỏng định lượng trước đây tới mặt bằng lãi suất trên thị 

trường đang dần được xóa bỏ hoàn toàn và độ mở của chính sách 

tiền tệ đang được FED thu hẹp mạnh hơn nhiều so với thị trường có 

thể thấy qua động thái tăng lãi suất điều hành từ 0,25% lên 0,5%. 

c. FED điều hành lãi suất như thế nào 

FED thường dựa trên một số công thức cơ bản để điều hành chính 

sách tiền tệ, trong đó nổi tiếng nhất là Quy tắc Taylor sau:  

i – p = α +β(p – p*) + γ(y – y*) hay i – p = α +β(p – p*) + γ(output gap) 

d. Tỷ lệ lạm phát và sức khỏe của thị trường lao động là hai yếu 

tố có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định nâng lãi suất của 

FED 

Dựa trên công thức Taylor, các nhà kinh tế Mỹ đã dử đụng để tính 

toán mức độ ảnh hưởng của một số chỉ tiêu về lạm phát và thị trường 

việc làm đến các quyết định điều chỉnh lãi suất của FED thông qua hai 

công thức sau:  

Công thức 1: ffr – p* = p(ffr – p*)+(1-p)[r + β(p – p*) + γ(output gap)]+ 

e và 

Công thức 2: ffr – p* = p(ffr – p*)+(1-p)[r + β(p – p*) + θLevel + μ 

Momentum] + e  

Trong đó:  

i: lãi suất điều hành danh nghĩa  

p: lạm phát thực tế 

p*: lạm phát mục tiêu  

y: logarit của GDP thực tế 

y*: logarit của GDP tiềm năng, được xác định 
bằng xu hướng tuyến tính 

y-y* = output gap  
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Thông qua tính toán, các nhà kinh tế học đã đưa ra mức độ tác 

động của từng chỉ tiêu đến thay đổi trong lãi suất điều hành của 

FED như bảng sau 

Mức độ tác động của từng chỉ tiêu đến thay đổi trong lãi suất điều hành của FED 
như bảng sau 

 
   Nguồn: Ngân hàng dự trữ liên bang Kansas, VNDIRECT 

 

e. Dự báo khả năng nâng lãi suất của FED trong nửa cuối năm 

2016 

Trong cuộc họp diễn ra từ 14/06-15/06 của FOMC, FED đã quyết định 

giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 0,25%-0,50% dựa trên nhận định 

cẩn trọng về những diễn biến trái chiều trên thị trường lao động Mỹ và 

các quan ngại về tình hình bất ổn trên thị trường tài chính thế giới như 

vụ Brexit (người dân Anh bỏ phiếu xem xét rời EU), hay tăng trưởng 

chậm lại tại Trung Quốc.  

Cập nhật một số chỉ tiêu vĩ mô Mỹ có ảnh hưởng quan trọng tới 

quyết định tăng lãi suất của FED: 

 Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân lõi (core PCE) tăng 1,6% (T5/2016) 

vẫn còn khoảng cách so với lạm phát mục tiêu là 2%.  

 Thị trường lao động Mỹ với những số liệu trái chiều: Tỷ lệ thất 

nghiệp: 4,7% (T5/2016) cải thiện so với mức 5% cuối năm 2015. 

Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm đến từ một bộ phận người rút 

khỏi lực lượng lao động. Số lượng việc làm phi nông nghiệp mới 

được tạo ra trong T5/2016 chỉ đạt 38.000 việc làm, là mức thấp 

nhấp trong gần 6 năm qua và chỉ bằng ¼ so với dự báo trước đó.  

 Lương cơ bản: tăng -0,1% MoM và 2,5% YoY (T4/2016). 

 Tăng trưởng GDP: tăng 0,8% (Q1/2016) cao hơn mức tăng 0,6% 

(Q1/2015).  

 
   Nguồn: Bloomberg 

Quan điểm của thị trường về thời điểm FED nâng lãi suất tới 

đây 

Một chỉ tiêu thường được các thành viên trên thị trường tham khảo đó 

là chỉ số CME Group 30 Day FED Fund Futures Price. Chỉ số này 

thống kê dự báo của các nhà kinh tế học, nhà giao dịch, nhà đầu tư 

Chỉ tiêu Mức độ ảnh hưởng

Mức độ hoạt động 

của thị trường lao 

động

Với mỗi 1% cải thiện của chỉ tiêu đánh giá mức độ hoạt động của thị

trường lao động Mỹ (Level of activity) sẽ đi kèm với 1,6% sụt giảm

của tỷ lệ thất nghiệp và dẫn tới 2,3% tăng thêm trong lãi suất điều

hành.

Momentum (Xu 

hướng biến động)

Với mỗi 1% tăng lên của chỉ tiêu Momentum sẽ dẫn đến 2,4% tăng

lên đối với lãi suất điều hành. 

Lạm phát

Với mỗi 1% tăng của lạm phát trên mức lạm phát mục tiêu là 2% sẽ

kéo theo 1,3% đến 2,2% tăng thêm của lãi suất điều hành tùy thuộc

vào các biến số khác trên thị trường lao động.

Tỷ lệ thất nghiệp

Với mỗi 1% tăng thêm của tỷ lệ thất nghiệp trên mức tỷ lệ thất nghiệp

mục tiêu 6% sẽ dẫn tới sự sụt giảm 1,8% trong lãi suất điều hành của 

FED. 

Dự báo của FOMC 2012 2013 2014 2015 2016F 2017F 2018F

GDP thực (%) 2,2 1,5 2,4 2,4 2,2 2,1 2

CPI/PCE (%) 2,08 1,48 1,63 0,13 1,2 1,9 2

Tỷ lệ thất nghiệp (%) 8,08 7,38 6,17 5,28 4,7 4,6 4,5

Trong đó: 

ffr: lãi suất điều hành danh nghĩa của FED 

r: constant term 

p: lạm phát thực tế được đánh giá bằng chỉ số 

giá cả PCE lõi 12 tháng của Mỹ 

ouput gap: chênh lệch giữa sản lượng thực tế 

và sản lượng tiềm năng. Ở công thức này, 

output gap được đo bằng chênh lệnh giữa tỷ lệ 

thất nghiệp thực tế và tỷ lệ thất nghiệp tiềm năng 

của Mỹ được công bố bởi Văn phòng Ngân sách 

Quốc hội Hoa Kỳ (CBO) 

Level (Level of activity - mức độ hoạt động) và 

Momentum (xu hướng biến bộng) là hai trong số 

24 chỉ tiêu thuộc bộ chỉ số “Điều kiện thị trường 

lao động Mỹ” (LCMI) được công bố bởi Ngân 

hàng dự trữ liên bang Kansas. Hai chỉ tiêu này 

phản ánh 81% biến động của toàn bộ rổ chỉ số 

trên  
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trên thị trường về thời điểm nâng lãi suất trong các lần họp tới của 

FED.  

Khả năng FED tăng lãi suất theo dự báo của CME Group 

 
   Nguồn: CME Group, VNDIRECT tổng hợp 

Theo như chỉ số này, các thành viên trên thị trường đang kỳ vọng FED 

sẽ giữ nguyên lãi suất trong nửa cuối năm 2016. .  

Quan điểm của Khối phân tích là FED sẽ chỉ tăng lãi suất duy nhất 

1 lần trong nửa cuối năm nay. Như vậy, FED sẽ chỉ tăng lãi suất 1 

lần trong năm 2016, so với dự báo 4 lần nâng lãi suất hồi đầu năm và 

dự báo 2 lần gần đây của thị trường. Việc FED liên tiếp trì hoãn nâng 

lãi suất trong năm nay liên quan đến nhiều yếu tố bên ngoài như (1) 

tăng trưởng chậm của kinh tế toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc, (2) 

những rủi ro trên thị trường tài chính thế giới hậu Brexit. Bên cạnh đó, 

FED cũng cần có thời gian để xem xét mức độ chắc chắn về xu hướng 

phục hồi của kinh tế Mỹ (thị trường việc làm, lạm phát,…) để có thể 

đánh giá được các tác động đối với nền kinh tế khi FED thay đổi chính 

sách. Chúng tôi đánh giá cao bước đi thận trọng trong chính sách của 

FED.  

Chúng tôi cho rằng nếu các chỉ số vĩ mô của Mỹ tiếp tục tốt lên 

và những rủi ro trên thị trường tài chính thế giới được giảm thiểu 

thì FED có thể nâng lãi suất vào tháng 12 tới. Việc FED nâng lãi 

suất nếu xảy ra trong tháng 12 sẽ có tác động tới xu hướng dòng tiền 

và diễn biến thị trường tài chính toàn cầu trong nửa cuối năm 2016.  

Đối với chính sách tiền tệ của NHTW Nhật Bản (BOJ) và NHTW 

Châu Âu (ECB), chúng tôi cho rằng xu hướng chung vẫn là giữ 

nguyên hoặc thậm chí tăng thêm các biện pháp nới lỏng tiền tệ để đối 

phó với tình hình bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu và hỗ trợ 

tăng trưởng kinh tế, lạm phát, thị trường lao động đạt được các mục 

tiêu dài hạn đề ra.  

Đối với chính sách tiền tệ của NHTW Trung Quốc (PBOC), chúng tôi 

giữ nguyên nhận định từ đầu năm là PBOC sẽ tiếp tục sử dụng hai 

công cụ là (1) hạ tỷ lệ dữ trự bắt buộc và (2) hạ tỷ giá đồng CNY để 

hỗ trợ nền kinh tế.  

 Nhật Bản: Trong 4T2016, BOJ đã dành ra khoảng 80.000 tỷ Yên 

để mua trái phiếu nhằm hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng và thoát 

khỏi tình trạng giảm phát kéo dài 2 thập kỷ. Tuy nhiên, những nỗ 

lực trên đang vấp phải trở ngại lớn do việc đồng Yên tăng 16% so 

với USD kể từ đầu năm nay khiến xuất khẩu của Nhật Bản liên tục 

sụt giảm. World Bank cũng đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của 

Nhật Bản trong năm 2016 xuống 0,5%, giảm 0,8% so với dự báo 

Title:

Source:
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* FOMC: Ủy ban thị trường tự do Mỹ 

** 2 thành viên dự báo lãi suất điều hành đạt 
3,75% trong dài hạn    

Nguồn: FOMC 

Lãi suất 

dự báo
2016F 2017F 2018F Dài hạn

4,000%

3,875%

3,750% 2**

3,675%

3,500% 1

3,375% 8

3,250% 1 4

3,125%

3,000% 1 6

2,875% 3

2,750% 3

2,675% 1

2,500%

2,375% 1 5

2,250% 1

2,125% 1 4

2,000%

1,875% 3

1,750%

1,675% 4

1,500%

1,375% 1 6

1,250%

1,125% 1

1,000%

0,897% 9

0,750%

0,675% 6 1 1

0,500%
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đưa ra hồi tháng 1/2016. Trước tình hình đó, Thủ tướng Shinzo 

Abe đang có kế hoạch công bố chương trình kích thích tài khóa 

mới trị giá 10.000 tỷ Yên (tương đương 91 tỷ USD). Đồng thời, 

Thống đốc NHTW Nhật Bản (BOJ) là ông Haruhiko Kuroda cũng 

đã tuyên bố BOJ đang xem xét nới lỏng hơn nữa chính sách tiền 

tệ nếu thấy cần thiết.  

 EU: Chúng tôi cho rằng ECB sẽ giữ nguyên quy mô nới lỏng hiện 

tại mà chưa vội tăng thêm các biện pháp kích thích do (1) FED 

hoãn lộ trình tăng lãi suất, (2) nền kinh tế Châu Âu có dấu hiệu 

phục hồi tốt, (3) cần thêm thời gian đánh giá mức độ hiệu quả của 

biện pháp nới lỏng hiện nay. Theo đó, ECB sẽ giữ chương trình 

mua 80 tỷ USD tài sản (gần 90 tỷ USD) (chủ yếu là trái phiếu 

Chính phủ ở Khu vực sử dụng đồng Euro “Eurozone”) hàng tháng 

để đẩy lùi giảm phát và kích thích tăng trưởng kinh tế.  

 Trung Quốc: Như nhận định trong BCCL 2016 đầu năm nay, 

Chúng tôi tiếp tục giữ nguyên nhận định NHTW Trung Quốc 

(PBOC) sẽ tiếp tục sử dụng hai công cụ là (1) hạ tỷ lệ dự trữ bắt 

buộc và (2) hạ tỷ giá đồng CNY để hỗ trợ nền kinh tế đang tăng 

trưởng giảm tốc. Tuy nhiên, mức độ thay đổi sẽ nhỏ và trong tầm 

kiểm soát của PBOC để tránh tạo ra các cú sốc lớn cho thị trường 

tài chính. Chúng tôi giữ nguyên dự báo tỷ giá USD/CNY có thể 

tăng lên mức 1USD=6,8CNY vào cuối năm 2016 (BCCL 2016) 

hiện tỷ giá USD/CNY đang là 1USD=6,682CNY.  

4. Diễn biến dòng tiền đầu tư và xu hướng phân bổ tài sản trên 

thế giới 

a. Diễn biến dòng tiền đầu tư trong 4 tháng đầu năm 2016 

(4T2016) 

Trong 4T2016, dòng tiền đầu tư trên thế giới tiếp tục đổ về các TTCK 

tại Châu Âu trị giá gần 300 tỷ USD bao gồm cả thị trường cổ phiếu và 

trái phiếu. Các quốc gia thu hút được dòng tiền lớn như Đức, Pháp, 

Ý, Anh Quốc và một số quốc gia tại Đông Âu. Dòng tiền chuyển hướng 

sang thị trường Châu Âu do (1) các yếu tố kinh tế vĩ mô của khu vực 

đang dần cải thiện, (2) ECB tiếp tục chương trình nới lỏng định lượng 

nhằm kích thích tăng trưởng, (3) định giá thị trường đang hấp dẫn hơn 

so với một số thị trường phát triển khác như Mỹ, Nhật Bản.  

Tại Mỹ, lũy kế 4 tháng đầu năm 2016, dòng tiền có xu hướng mua 

ròng với giá trị gần 60 tỷ USD. Tuy nhiên, trong tháng 4/2016, dòng 

tiền đã có xu hướng rút ròng gần 80 tỷ USD do việc FED hoãn nâng 

lãi suất khiến dòng tiền có xu hướng quay trở lại các thị trường có độ 

rủi ro cao hơn như TTCK Châu Âu và một số thị trường mới nổi.  

Tại Trung Quốc xu hướng chủ đạo vẫn là tiếp tục bán ròng. Cụ thể, 

trong 5T2016, dòng tiền đã rút ròng 343 tỷ USD khỏi TTCK Trung 

Quốc (trong tháng 5/2016 rút ròng 62,4 tỷ USD). 

Tổng mua bán ròng của NĐT nước ngoài trên thế giới (cả cổ phiếu và trái phiếu) 
trong 1H/2016 (tỷ USD) 
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   Nguồn: Bloomberg 

b. Dự báo xu hướng dòng tiền trong nửa cuối năm 2016  

Chúng tôi cho rằng dòng tiền nóng trên thị trường có khả năng đảo 

ngược trong 6 tháng cuối năm, chuyển từ các thị trường và tài sản rủi 

ro cao sang các thị trường và tài sản ít rủi ro hơn để trú ẩn, đặc biệt là 

thị trường chứng khoán Mỹ bao gồm đồng USD, cổ phiếu vốn hóa lớn, 

trái phiếu Kho bạc Mỹ, trái phiếu doanh nghiệp xếp hạng đầu tư, trái 

phiếu lãi suất cao. Một số thị trường chứng khoán khác cũng có thể 

thu hút được dòng tiền đổ vào trong nửa cuối năm như Canada, Ấn 

Độ và một số thị trường mới nổi tại Châu Á.    

Dựa trên những nhận định về tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm cải 

thiện và khả năng FED sẽ chỉ tăng 1 lần lãi suất trong nửa cuối năm 

2016, chúng tôi dự báo về xu hướng đầu tư trong thời gian tới như 

sau:  

 

 

  

Quốc gia Ngày Tháng Quý YTD 12M

Châu Á

Trung Quốc 31/05/2016 -62.400 -105.410 -343.020 -1.058.340

Pakistan 30/06/2016 74 60 -41 -286

Việt Nam 30/06/2016 6 -31 -79 -174

Châu Mỹ

Brazil 31/05/2016 6.558 4.792 11.230 17.440

Canada 31/05/2016 12.983 32.572 32.572 69.342

Mỹ 30/04/2016 -79.622 -79.622 59.214 304.805

Emerging markets

Khu vực Châu Âu 30/04/2016 133.960 133.960 298.625 637.400

Pháp 30/04/2016 32.847 32.847 46.794 63.798

Đức 30/04/2016 52.469 52.469 97.871 263.569

Ý 30/04/2016 35.876 35.876 56.629 161.006

Ba Lan 30/04/2016 4.144 4.144 -2.752 11.422

Bồ Đào Nha 30/04/2016 1.334 1.334 4.920 3.806

Thổ Nhĩ Kỳ 30/04/2016 3.072 3.072 7.120 2.311

Anh Quốc 31/03/2016 47.817 47.817 389.463

file:///C:/Users/tuan.nguyenthanh/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 
 

 
 

 

 

BCCL Q3/2016 – Kinh tế thế giới 

www.vndirect.com.vn  14 

 

Dự báo diễn biến các nhóm tài sản trong 6 tháng cuối năm 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

5. Dự báo diễn biến giá hàng hóa nửa cuối năm 2016  

Như nhận định của Khối Phân tích trong BCCL Q2 “Gieo hạt tốt, gặt 

mùa vàng”, giá hàng hóa thế giới đã tiếp tục xu hướng phục hồi trong 

Q2/2016. Chỉ số giá hàng hóa của IMF đã tăng tổng cộng 21% trong 

Q2/2016 nhờ sự dẫn dắt của dầu mỏ với mức tăng 48%.  

Chỉ số thống kê giá hàng hóa của IMF 

 
   Nguồn: IMF 

Các lớp tài sản 

chính
Phân lớp tài sản Quan điểm đầu tư

Cổ phiếu Trung tính

Chứng khoán thu nhập cố định Tích cực

Tiền mặt Tiêu cực

US - Vốn hóa lớn Tích cực

US - Vốn hóa nhỏ Trung tính

Châu Âu (trừ Anh) Trung tính

Anh Tiêu cực

Châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) Trung tính

Nhật Bản Tiêu cực

Thị trường mới nổi Trung tính

US - Tín thác đầu tư bất động sản  (REITs) Trung tính

Trái phiếu Kho bạc Mỹ Tích cực

Trái phiếu chính phủ Châu Âu (Euro core Bund) Trung tính

Trái phiếu Châu Âu xếp hạng thấp (Euro periphery) Tích cực

Trái phiếu chính phủ Anh (UK Gilts) Tiêu cực

Trái phiếu chính phủ Nhật Tiêu cực

Trái phiếu chính phủ Canada Trung tính

Trái phiếu chính phủ Úc Tích cực

Trái phiếu doanh nghiệp trong hạng đầu tư (Investment Grade) Tích cực

Trái phiếu doanh nghiệp Mỹ lãi suất cao (US high yield) Tích cực

Trái phiếu doanh nghiệp Châu Âu lãi suất cao (Euro high Yield) Tích cực

Chứng khoán nợ thị trường mới nổi Tiêu cực

USD Tăng

EUR Trung tính

GBP Giảm

JPY Giảm

Cổ phiếu

Trái phiếu

Tiền tệ

Title:

Source:
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a. Giá năng lượng 

Giá dầu tăng 25% trong Q2/2016. Giá dầu dường như đã tăng sớm 

hơn dự báo khi tăng lên vùng 47-50USD/thùng ngay trong Q2/2016, 

tuy nhiên vẫn nằm trong vùng giá đã dự báo trước đó. Các yếu tố chủ 

chốt giúp giá dầu phục hồi mạnh trong Q2/2016 có thể kể đến như (1) 

FED tiếp tục hoãn tăng lãi suất, (2) nguồn cung tại Canada và Nigeria 

bất ngờ sụt giảm mạnh do thiên tai và tình hình chính trị, (3) nguồn 

cung dầu đá phiến tại Mỹ tiếp tục giảm do giá dầu thấp, (4) nhu cầu 

dầu mỏ tiếp tục tăng trưởng ổn định (dự báo thêm 1,2 triệu thùng-1,4 

triệu thùng trong năm 2016), (5) tồn kho dầu tại Mỹ bắt đầu giảm.  

Chúng tôi dự báo, giá dầu sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi trong 2H/2016 

tuy nhiên mức độ phục hồi sẽ không mạnh như thời gian qua do (1) 

ngưỡng 50-55USD/thùng là vùng tâm lý quan trọng, tại vùng giá này 

nhiều nhà khai thác dầu như dầu đá phiến, dầu nước sâu có thể xem 

xét quay trở lại thị trường, (2) sức ép về việc FED nâng lãi suất sẽ 

tăng dần từ nay đến cuối năm 2016, (3) triển vọng tăng trưởng kinh tế 

vẫn chậm chạp khiến nhu cầu dầu mỏ khó có sự tăng lên đột biến, (4) 

tồn kho dầu mỏ tuy giảm nhưng vẫn ở mức cao.   

Chúng tôi dự báo giá dầu WTI và dầu Brent nửa cuối năm 2016 

rơi vào khoảng 45-50 USD/thùng. Giá dầu phục hồi sẽ giúp các 

doanh nghiệp ngành dầu khí có KQKD nửa cuối năm tích cực hơn so 

với 6 tháng đầu năm nay.  

b. Giá nông sản 

Chỉ số đo lường giá hàng hóa nông sản của IMF đã tăng 8% trong 

Q2/2016 với mức tăng các tháng lần lượt là 2,6%; 2,5% và 2,7%. Mức 

tăng trong Q2/2016 của 3 nhóm chính là thực phẩm, đồ uống, nguyên 

liệu thô lần lượt là 10,3%; 4%; 4%. Giá nông sản tăng chủ yếu do tác 

động của yếu tố thời tiết, đặc biệt là tình hình El Nino trong Q1/2016 

và Q2/2016 khiến sản lượng sụt giảm.  

Thống kê biến động giá trong Q2/2016 của một số nông sản 

 
   Nguồn: Bloomberg 

 

  

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6

Lũy kế so với đầu 

năm

Nông sản 2,60% 2,50% 2,70% 8,00%

Thực phẩm 3,00% 3,00% 4,00% 10,30%

Đồ uống 3,00% -1,00% 2,00% 4,00%

Nguyên liệu thô 1,00% 3,00% 0,00% 4,00%

Lúa mì 3,00% 0,00% -4,00% -1,10%

Ngô, bắp 0% 3% -3,00% -0,10%

Gạo -1% 2% 9,00% 10,10%

Đậu tương 2,00% 8,00% 10,00% 21,20%

Dầu cọ 6,00% 8,00% -5,00% 8,80%

Đường 16,00% -2,00% 8,00% 22,80%

Cà phê Arabica 5,00% -2,00% 1,00% 3,90%

Cà phê Robusta 3,00% 5,00% 4,00% 12,50%

Bông -2,00% 6,00% 2,00% 6,00%

Cacao 5,00% 5,00% 1,00% 11,40%

Cao su 15,00% 19,00% -3,00% 32,70%

Diễn biến giá dầu (USD/thùng) 

 
   Nguồn: Bloomberg 

Diễn biến một số hàng hóa nông sản 

 
   Nguồn: Bloomberg 

Title:

Source:
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Triển vọng giá hàng hóa nông sản trong 6 tháng cuối năm 2016  

 
   Nguồn: FAO, USDA, VNDIRECT 

c. Giá kim loại 

Chỉ số đo lường giá hàng hóa kim loại của IMF đã tăng 4,5% trong 

Q2/2016 với mức tăng các tháng lần lượt là 6,5%; 1,6%; -3,4%; do 

nhu cầu tăng lên tại Trung Quốc.   

Thống kê biến động giá trong Q2/2016 của một số kim loại chính trên thế giới 

 
   Nguồn: Bloomberg 

Nhìn chung giá cả kim loại được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng giá 

trong nửa cuối năm 2016 và đầu năm 2017.  

Triển vọng giá kim loại trong 6 tháng cuối năm 2016  

 

   Nguồn: VNDIRECT 

Nông sản Dự báo

Lúa mỳ Tồn kho cao nhất trong vòng 29 năm qua, dự báo giá 2H/2016 điều chỉnh nhẹ

Cacao Dự báo giá 2H/2016 tăng nhẹ do xuất khẩu từ Bờ Biền Ngà giảm

Cà phê Giá cà phê Robusta 2H/2016 dự báo tăng nhẹ do nhu cầu lớn tại Mỹ và Nhật Bản 

Ngô, bắp Dự báo giá 2H/2016 ít thay đổi

Đậu tương Dự báo giá 2H/2016 tiếp tục tăng do sản lượng tại Nam Mỹ giảm

Mía đường Thiếu hụt cung trong niên vụ 2015-2016 có thể lên tới 6,8 triệu tấn, dự báo giá tiếp tục tăng

Dầu cọ Dự báo giá 2H/2016 có khả năng điều chỉnh nhẹ do nguồn cung tăng

Bông Giá 2H/2016 sẽ vận động tích cực

Cao su Giá cao su dự báo sẽ tiếp tục tăng do thời tiết khắc nghiệp khiến cung giảm

Kim loại 6,50% 1,60% -3,40% 4,50%

Quặng sắt 20,00% 7,00% -8,00% 18,10%

Nhôm 0,00% 3,00% -1,00% 2,00%

Đồng 8,00% -2,00% -4,00% 1,60%

Niken 2% 2% -2,00% 2,00%

Thiếc 5,00% 1,00% -2,00% 3,90%

Kẽm 5,00% 3,00% 1,00% 9,20%

Kim loại Dự báo

Quặng sắt Dự báo giá Q3/2016 giảm 4% do nhu cầu tại Trung Quốc chậm lại

Nhôm Giá nhôm Q3/2016 dự báo tăng nhẹ 1%-2% do nhu cầu cải thiện

Đồng Giá đồng Q3/2016 sẽ ít biến động

Niken Giá niken Q3/2016 dự báo tăng nhẹ 1%-2%

Thiếc Giá thiếc Q3/2016 sẽ ít biến động

Kẽm Giá kẽm Q3/2016 dự báo tăng 4% nhờ nhu cầu tăng 

Diễn biến giá kim loại  

 
   Source: Bloomberg 
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II. KINH TẾ VIỆT NAM 

1. Tăng trưởng kinh tế 

Quý 2/2016, tăng trưởng kinh tế đạt 5,55%.Tính chung 6 tháng đầu 

năm 2016, tăng trưởng GDP khoảng 5,52%, thấp hơn kết quả cùng 

kỳ 2015 (6,32%). Kết quả tăng trưởng GDP trong nửa đầu năm phù 

hợp với nhận định của chúng tôi đưa ra tại thời điểm cuối năm 2015. 

Với thực trạng tăng trưởng như trên, nhiều khả năng tăng trưởng năm 

2016 sẽ khó đạt mục tiêu 6,7% mà Chính phủ đã đề ra.  

Chúng tôi dự báo tăng trưởng GDP năm 2016 sẽ khoảng 6,4% - 6,5% 

(giảm so với mức 6,75% đã đưa ra đầu năm). Trong trường hợp có 

những động thái nới lỏng chính sách mạnh mẽ (đặc biệt là chính 

sách tiền tệ) và sản lượng khai thác dầu thô tăng trở lại thì tăng 

trưởng năm 2016 hoàn toàn có khả năng vượt 6,5%. (Nếu Chính phủ 

tăng khai thác thêm 2 triệu tấn dầu trong năm 2016 sẽ đóng góp 0,6% 

vào mức tăng trưởng chung). 

Từ phía cung, nguyên nhân tăng trưởng chậm lại trong 6 tháng qua 

chủ yếu xuất phát từ khó khăn của nhóm ngành nông, lâm nghiệp, 

thủy sản và ngành khai khoáng (đặc biệt là dầu thô). Nửa đầu năm 

nay, nhóm ngành nông, lâm, thủy sản tăng trưởng âm, với mức giảm 

0,18% so với cùng kỳ 2015 (cùng kỳ tăng 2,22%); trong khi đó ngành 

khai khoáng giảm 2,2% (chủ yếu do khai thác dầu thô giảm 6,1%).  

Chúng tôi ước tính sự suy giảm của 2 nhóm ngành trên đã làm 

giảm khoảng 0,8% mức tăng trưởng chung của nền kinh tế trong 

6 tháng qua. Do đó, trong thời gian còn lại của năm 2016, khi các 

yếu tố trên được cải thiện (cùng với khả năng CSTT sẽ được nới 

lỏng mạnh) thì tăng trưởng năm 2016 hoàn toàn có khả năng vượt 

6,5%. 

Nhận định trên được dựa trên sự cải thiện theo thời gian của các yếu 

tố từ phía cung mà chúng tôi quan sát được. Tăng trưởng của nhóm 

ngành nông nghiệp sau khi suy giảm 1,31% trong Quý 1 đã tăng 

trưởng trở lại trong Quý 2 với mức tăng 0,36%. Như vậy, có thể thấy 

nhóm ngành nông nghiệp đã qua giai đoạn khó khăn nhất do ảnh 

hưởng bất lợi bởi yếu tố thời tiết. Ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo – ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong khu vực sản xuất công 

nghiệp, đã đạt được mức tăng trưởng tương đương 6 tháng đầu năm 

2015 (10,1%) sau khi tăng chậm hơn cùng kỳ trong Quý 1.  

Tăng trưởng của ngành chế biến, chế tạo được kỳ vọng sẽ tiếp tục khi 

dòng vốn FDI nửa đầu năm nay tăng trưởng rất khả quan. Chỉ số PMI 

cũng cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ nét (tháng 5 PMI đạt 52,6 điểm 

cao nhất trong khoảng 1 năm trở lại đây). 

Ngoài kết quả tích cực của 2 nhóm ngành có dấu hiệu suy giảm trong 

Q1, những ngành tăng trưởng tốt trong 3 tháng đầu năm tiếp tục xu 

hướng tăng trưởng khả quan. Ngành dịch vụ tăng khá mạnh so với 6 

tháng đầu năm 2015 (6,32% so với 5,86%), ngành xây dựng tăng 

8,8%. Đây đều là các mức tăng trưởng cao nhất trong khoảng 5 

năm trở lại đây. 

Tăng trưởng GDP 6 tháng (2013-2016) 

 
   Nguồn: GSO 

Tăng trưởng 6 tháng theo ngành công 
nghiệp (2013-2016) 

 
   Nguồn: GSO 

Biến động PMI 

 
   Nguồn: Nikkei, Markit 
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Từ phía cầu, đầu tư toàn xã hội tiếp tục gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là 

đầu tư của khu vực FDI và khu vực ngoài quốc doanh. Tỷ lệ đầu 

tư/GDP 6 tháng đầu năm đạt 32,9% tăng so với mức 32,6% trong Q1 

và 31,1% cùng kỳ năm 2015. Hoạt động đầu tư tiếp tục khởi sắc nhờ 

chi phí đầu tư thấp (bao gồm lãi suất và các ưu đãi thuế) và quan trọng 

nhất, đó là kỳ vọng của doanh nghiệp vào sự phát triển của nền kinh 

tế gia tăng. Trong 3 khu vực, ngoài khu vực Nhà nước bị ảnh hưởng 

bởi ngân sách khó khăn thì khu vực ngoài quốc doanh và FDI đều cho 

thấy những tín hiệu khá khả quan với mức tăng lần lượt là 14,7% và 

15,6%. 

Về đầu tư FDI, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp 

bổ sung đạt 11,3 tỷ USD, tăng 105,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn 

FDI thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 ước tính đạt 7,3 tỷ USD, tăng 

15,1% so với cùng kỳ năm 2015. Ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 8,1 tỷ 

USD, chiếm 71,5% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động 

sản đạt 604,8 triệu USD, đứng thứ hai về thu hút FDI. 

FDI giải ngân và đăng ký 2011-2016 

 
   Nguồn: Bộ Kế hoạch - Đầu tư 

Không được tích cực như cấu phần đầu tư, tiêu dùng dân cư tăng 

trưởng chậm hơn, điều này hoàn toàn dễ hiểu, khi những năm khủng 

hoảng vừa qua đã khiến cho thu nhập của dân chúng bị ảnh hưởng 

nặng nề. Cùng với sự tăng trưởng trở lại của nền kinh tế và lợi 

nhuận của doanh nghiệp gia tăng thì tiêu dùng dân cư sẽ sớm 

phục hồi. Trong xu hướng chung đó, một số ngành “nhạy” với thu 

nhập của người dân đã phục hồi trước và tăng trưởng rất mạnh như 

ngành ô tô, trang sức…  

Tóm lại, xu hướng phục hồi của nền kinh tế vẫn tiếp tục, các tác động 

tiêu cực chủ yếu đến từ các yếu tố mùa vụ. Về diễn biến của các chính 

sách trong thời gian còn lại của năm 2016, Chúng tôi dự báo rằng 

các chính sách sẽ được nới lỏng hơn nữa đặc biệt là chính sách 

tiền tệ. 
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2. Lạm phát 

CPI tháng 6/2016 tăng 2,4% so với cùng kỳ 2015, bình quân 6 tháng 

đầu năm 2016 tăng 1,72% so với cùng kỳ 2015 trong khi đó Lạm phát 

cơ bản tháng 6 tăng 1,88% so với cùng kỳ. Như vậy, CPI tiếp tục xu 

hướng tăng trở lại và đã tăng vượt lạm phát cơ bản. 

Biến động CPI và lạm phát cơ bản so với cùng kỳ 

 
   Nguồn: GSO 

Về biến động của các nhóm mặt hàng trong rổ hàng hóa tính CPI, CPI 

6 tháng đầu năm tăng do một số nguyên nhân chủ yếu sau: (i) Giá 

dịch vụ y tế, học phí tăng do cơ quan quản lý điều chỉnh; (ii) giá các 

mặt hàng lương thực, thực phẩm, năng lượng tăng. 

Theo quan sát của chúng tôi, các yếu tố khiến cho lạm phát tăng thấp 

trong thời gian gần đây đang dần yếu đi, đặc biệt là các yếu tố liên 

quan đến chi phí đẩy (như giá năng lượng, giá lương thực, thực 

phẩm). Trong khi đó, các nhân tố tác động tiêu cực đến lạm phát 

đang có xu hướng mạnh lên, đặc biệt là các yếu tố tiền tệ (Nới 

lỏng chính sách tiền tệ).  

Trong thời gian còn lại của năm 2016, chúng tôi không quá lo lắng về 

tác động tiêu cực từ các yếu tố chi phí đẩy khi giá dầu khó có khả năng 

tăng mạnh so với mức giá hiện tại (khoảng 45-50 USD/thùng), trong 

khi giá các hàng hóa dịch vụ công như y tế và giáo dục cùng với giá 

điện đã được yêu cầu điều hành thận trọng hơn trong phần còn lại của 

năm 2016. Hơn nữa, chúng tôi cũng thấy rằng, giá các mặt hàng trên 

đã tiệm cận với giá thị trường do đó khả năng tăng mạnh là thấp. Các 

lo ngại của chúng tôi đối với lạm phát đến từ chính sách tiền tệ, 

đặc biệt khi chúng tôi dự báo rằng CSTT sẽ được nới lỏng quyết 

liệt trong 6 tháng cuối năm. Khi đó, lạm phát năm 2016 được dự 

báo khoảng 4-5%. 

3. Xuất nhập khẩu 

6 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 1,5 tỷ USD, trong đó khu vực 

kinh tế trong nước nhập siêu 9,7 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước 

ngoài xuất siêu 11,2 tỷ USD. Khu vực FDI tiếp tục chiếm khoảng 70% 

giá trị xuất khẩu của Việt Nam, trong tổng kim ngạch 82,2 tỷ USD giá 

trị xuất khẩu nửa đầu năm thì khu vực kinh tế trong nước đạt 23,7 tỷ 

USD (tăng 3,3%); khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) 

đạt 58,5 tỷ USD (tăng 6,9%).  
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Xuất nhập khẩu và cán cân thương mại 2010-2016 (tỷ USD)  

 
   Nguồn: GSO 

Về các mặt hàng xuất khẩu, chúng tôi thấy không có nhiều thay đổi về 

cơ cấu nhóm hàng so với cùng kỳ năm trước: Nhóm hàng công nghiệp 

nặng và khoáng sản ước tính đạt 37,4 tỷ USD, tăng 6,3% và chiếm 

45,5% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Nhóm hàng công nghiệp 

nhẹ và tiểu thủ công nghiệp đạt 33,5 tỷ USD, tăng 5,1% và chiếm 

40,7%. Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 8,3 tỷ USD, tăng 7,8% và chiếm 

10,1%. Hàng thủy sản ước đạt 3,1 tỷ USD, tăng 4,4% và chiếm 3,7%.  

Hoa Kỳ tiếp tục là thị trưởng xuất khẩu lớn nhất với giá trị đạt 17,7 tỷ 

USD (tăng 12,8%), tiếp đến là EU đạt 16,3 tỷ USD (tăng 9,8%); Trung 

Quốc đạt 9,2 tỷ USD (tăng 14,3%); Hàn Quốc đạt 5,1 tỷ USD (tăng 

39%). Riêng xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 8,2 tỷ USD, giảm 

12,6%; Nhật Bản đạt 6,6 tỷ USD, giảm 1,3%. 

Giá trị hàng hóa nhập khẩu đạt 80,7 tỷ USD, giảm 0,5% so với cùng 

kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 33,4 tỷ USD, 

tăng 1,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 47,3 tỷ USD, giảm 

1,8%. Nếu loại trừ yếu tố giá (giá nhập khẩu bình quân giảm 7,8%), 

kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đạt 87,5 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng 

kỳ năm 2015 

Nhìn chung, hoạt động ngoại thương của Việt Nam vẫn diễn ra rất sôi 

động với đóng góp lớn của khối FDI. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng 

xuất khẩu của Việt Nam sau giai đoạn tăng trưởng đột biến nhờ đóng 

góp của một số doanh nghiệp lớn (như Samsung, LG..) đang dần đi 

vào ổn định. Mặc dù vậy, cán cân thương mại tiếp tục khá cân bằng 

nhờ nhập khẩu tăng chậm và đây là một nhân tố tích cực hỗ trợ cho 

điều hành tỷ giá của NHNN.  

4. Chính sách tài khóa và Ngân sách nhà nước: Nợ công là nỗi lo 

lớn.  

Trong 6 tháng đầu năm, ngân sách nhà nước thâm hụt lên đến 82,9 

nghìn tỷ đồng. Trong đó, tổng thu là 425,6 nghìn tỷ đồng, tổng chi đạt 

508,5 nghìn tỷ đồng. 

Về thu ngân sách, mặc dù các khoản thu từ dầu thô và hoạt động 

xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt thấp do giá dầu giảm mạnh và 
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thuế suất hoạt động xuất nhập khẩu giảm khi thực hiện các cam kết 

thuế quan, tuy nhiên các khoản thu nội địa khởi sắc đã giúp cho tổng 

thu ngân sách vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng khá. Với triển vọng 

kinh tế tiếp tục phục hồi và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp tốt lên sẽ giúp gia tăng nguồn thu từ khu vực nội địa. Đối với 

chi ngân sách, cơ cấu chi tiêu tiếp tục cho thấy sự mất cân đối trầm 

trọng. Các khoản chi thường xuyên hiện chiếm khoảng 72% tổng chi, 

chi đầu tư phát triển và chi trả nợ lần lượt chiếm 15% và 13% tổng chi 

NSNN.  

Sự mất cân đối thu, chi như vậy khiến cho Chính phủ phải tăng cường 

vay nợ. Trong năm 2016, Chính phủ dự kiến vay 452.000 tỷ đồng (hơn 

20 USD), và trả nợ 273.000 tỷ đồng (12 tỷ USD). Trong tổng số tiền 

trên, số vay dùng để bù đắp bội chi là 254.000 tỷ đồng; đầu tư là 

60.000 tỷ đồng; vay ODA, ưu đãi để cho vay lại là 43.000 tỷ đồng; vay 

đảo nợ khoảng 95.000 tỷ đồng. 

Nguồn huy động sẽ đến từ:  

 Vay trong nước thông qua phát hành trái phiếu, vay từ quỹ bảo 

hiểm xã hội và SCIC là 336.000 tỷ đồng.  

 Vay nước ngoài từ nguồn vốn ODA, ưu đãi 4,7 tỷ USD (99.000 tỷ 

đồng, trong đó 43.000 tỷ đồng cho vay lại, và 56.000 tỷ đồng để 

bù đắp bội chi ngân sách nhà nước).  

 Vay 17.000 tỷ đồng thông qua các hình thức khác như phát hành 

trái phiếu ngoại tệ trong nước, phát hành trái phiếu quốc tế.  

Cũng theo kế hoạch này, Chính phủ dự định dành số tiền trả nợ là 

273.000 tỷ đồng (12 tỷ USD). Trong số đó, trả nợ trực tiếp của Chính 

phủ được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2016 

là 154.000 tỷ đồng; trả nợ vay nước ngoài của Chính phủ về cho vay 

lại khoảng 24.000 tỷ đồng; đảo nợ khoảng 95.000 tỷ đồng. Cuối tháng 

6, Kho bạc Nhà nước đã quyết định tăng khối lượng TPCP phát hành 

từ mức 220.000 tỷ ban đầu lên mức 250.000 tỷ đồng trong năm 2016. 

Theo quan sát của chúng tôi, nguồn huy động 452.000 tỷ trên vẫn 

chủ yếu đến từ thị trường trong nước với mục đích bù đắp thâm 

hụt ngân sách và trả nợ, đảo nợ là chủ yếu, phần dành cho đầu 

tư phát triển rất nhỏ. 

Về mặt lý thuyết, lãi suất sẽ chịu áp lực tăng khi Chính phủ phát hành 

khối lượng TPCP khá lớn như vậy. Tuy nhiên, trong Quý 2 xu hướng 

tăng của lãi suất chưa rõ ràng. Điều này có được do 2 nguyên nhân: 

 Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Chính sách tiền tệ và Chính sách 

tài khóa. Nửa đầu năm NHNN đã mua vào khoảng 8 tỷ USD, tức 

có khoảng 160.000 – 170.000 tỷ đồng đã được bơm ra ngoài thị 

trường; trong cùng thời gian đó, NHNN đã giảm phát hành tín 

phiếu (tức giảm hút tiền về qua kênh tín phiếu). Hành động trên 

giúp thanh khoản hệ thống dồi dào, lãi suất qua đêm ở mức thấp; 

do đó giúp cho việc phát hành TPCP được thuận lợi mà lãi suất 

không bị đẩy lên. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm, KBNN 

đã huy động được tổng cộng 187.726,3 tỷ đồng TPCP (đạt 85% 

Khối lượng TPCP phát hành  
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so với kế hoạch được giao đầu năm và đạt 75,1% kế hoạch điều 

chỉnh).  

 Các cơ quan điều hành đã chọn thời điểm tăng tốc phát hành khá 

hợp lý. Những tháng đầu năm thường là các tháng tín dụng chưa 

tăng trưởng mạnh, do đó việc phát hành vào thời điểm này sẽ ít 

gây tác động tiêu cực đến thanh khoản và lãi suất của hệ thống 

ngân hàng. 

Nợ công tăng nhanh là hệ quả tất yếu của việc phát hành TPCP lớn 

trong những năm qua. Tính tới cuối năm 2015, tỷ lệ nợ công/GDP đã 

đạt 61,3%; trong đó, nợ Chính phủ đã vượt trần Quốc hội cho phép 

(cuối năm 2015 là 50,3% GDP). Đây thực sự là một rủi ro trong 

trung hạn đối với kinh tế Việt Nam. (Trong báo cáo chuyên đề về 

nợ công sắp tới chúng tôi sẽ đề cập sâu hơn về vấn đề này).  

Với thực trạng nợ công như hiện nay, nếu tăng trưởng chậm lại 

sẽ khiến cho rủi ro nợ công tăng cao, tỷ lệ nợ công sẽ vượt trần 

cho phép của Quốc hội. Do đó, áp lực phải duy trì tăng trưởng kinh 

tế là khá lớn. Đây chính là một trong những căn cứ để chúng tôi cho 

rằng các chính sách sẽ được nới lỏng mạnh trong 6 tháng cuối năm, 

đặc biệt là chính sách tiền tệ. 

5. Chính sách tiền tệ: lãi suất khó giảm thêm 

Tính đến cuối tháng 6, tín dụng nền kinh tế tăng 7,16% so với cuối 

năm 2015 và tăng cao hơn so với cùng kỳ (6 tháng đầu năm 2015 tăng 

7,08%). Tín dụng bằng đồng Việt Nam tăng 8,11% so với cuối năm 

2015, tăng 22,95% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 90,8% tổng tín 

dụng nền kinh tế. Trong khi đó, tín dụng bằng ngoại tệ giảm 4,64% so 

với cuối năm 2015. Việc NHNN ban hành các quy định chặt chẽ theo 

hướng giảm dần tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế là nguyên nhân 

chính khiến cho tín dụng ngoại tệ giảm.  

Chính phủ nhiệm kỳ mới đã có những động thái nới lỏng chính sách 

tiền tệ để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh tăng trưởng 

GDP chậm lại trong Quý đầu năm và lạm phát đứng ở mức thấp. Khác 

với các lần hạ lãi suất trước đây, khi NHNN sử dụng các biện pháp 

hành chính yêu cầu giảm lãi suất, trong đợt nới lỏng chính sách tiền 

tệ lần này, NHNN chủ yếu sử dụng các biện pháp thị trường thông qua 

điều hành thị trường mở. Các lãi suất điều hành như lãi suất tái cấp 

vốn, tái chiết khấu vẫn được giữ nguyên, lãi suất thị trường được hạ 

thông qua việc duy trì lãi suất liên ngân hàng ở mức thấp nhờ hoạt 

động bơm tiền ròng qua thị trường mở.  

Về xu hướng biến động của lãi suất trong thời gian tới, như nhận 

định mà chúng tôi đã đưa ra trong báo cáo nhận định lãi suất, động 

thái nới lỏng CSTT chỉ có thể trì hoãn phần nào đà tăng của lãi 

suất thị trường, khó có khả năng lãi suất của các ngân hàng giảm 

thêm. Tuy nhiên, khả năng lãi suất tăng mạnh trở lại cũng không 

nhiều. Lãi suất trong thời gian tới sẽ tương đối ổn định. 

Quan sát diễn biến của lãi suất trong khoảng 5 năm gần đây, chúng 

tôi thấy rằng lãi suất thị trường có tương quan khá thấp với lạm phát 

và lãi suất qua đêm liên ngân hàng (chỉ báo của CSTT). Mặc dù, chỉ 

số CPI và lãi suất liên ngân hàng đã giảm từ mức 2 con số xuống mức 

Nợ công/GDP 
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rất thấp tại thời điểm hiện tại (năm 2015 CPI tăng 0,63%; lãi suất qua 

đêm có thời điểm dưới 2%/năm), tuy nhiên lãi suất thị trường giảm 

khá chậm. Hiện tượng trên xuất phát từ 2 nguyên nhân đó là: Nợ công 

và nợ xấu.  

Thâm hụt ngân sách lớn, nợ công cao khiến cho Chính phủ phải 

tăng cường phát hành TPCP đẩy lãi suất thị trường tăng (hiệu ứng 

lấn át – Crowding out). Theo thống kê, khối lượng TPCP phát hành đã 

tăng khoảng 3,8 lần trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2015 (từ 

62.000 tỷ lên mức 256.000 tỷ). Năm 2016, lượng phát hành TPCP tiếp 

tục ở mức cao (khoảng 250.000 tỷ), do đó sẽ tiếp tục gây áp lực lên 

lãi suất. 

Nợ xấu cao buộc các ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng dẫn đến 

chi phí vốn tăng, kết quả là khó giảm lãi suất đầu ra. Đây chính là 

nguyên nhân làm “tắc nghẽn” sự liên thông giữa lãi suất trên thị trường 

liên ngân hàng (thị trường 2) và lãi suất thị trường dân cư, doanh 

nghiệp (thị trường 1). Theo đánh giá của chúng tôi, nợ xấu là yếu tố 

tác động lớn nhất đến xu hướng của lãi suất trong thời gian tới. 

Nếu nợ xấu được xử lý nhanh, lãi suất sẽ khó tăng mạnh. 

Về vấn đề tỷ giá, như nhận định đã đưa ra ở các báo cáo trước, 

chúng tôi tiếp tục kiên định rằng rủi ro tỷ giá trong năm 2016 là không 

lớn bất kể có một vài yếu tố mới phát sinh như sự kiện Brexit. Mặc dù 

vậy, chúng tôi cũng nhận thấy các áp lực đối với tỷ giá đang tăng 

lên như là hệ quả tất yếu của Chính sách tiền tệ được nới lỏng. 

Tuy vậy, với bối cảnh kinh tế vĩ mô hiện tại, các điều chỉnh tỷ giá 

(nếu có) sẽ không tác động quá tiêu cực đối với thị trường như 

các lần điều chỉnh trong các năm kinh tế vĩ mô bất ổn trước đây. 

 

 

 

=

Lãi suất qua đêm (12/2015-6/2016) 

 
   Nguồn: FiinPro 

Tỷ giá USD/VND (12/2015-6/2016) 

 

 
   Nguồn: FiinPro 
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PHẦN III: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN  

1. Diễn biến thị trường chứng khoán Quý 2 

a. Diễn biến chỉ số 

Diễn biến hai chỉ số chứng khoán 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Thị trường chứng khoán Quý 2/2016 (đại diện bởi chỉ số VNINDEX) 
có thể chia thành ba giai đoạn chính và phiên giao dịch Brexit. 

Giai đoạn 1 (từ 01/04-17/05/2016): Tăng trưởng mạnh 

Thị trường tăng điểm mạnh từ mức đáy 555,82 ở ngày 04/04 lên mức 

624,75 vào ngày 17/05/2016 tương ứng với mức tăng 12,4%. Mức 

tăng mạnh này đến từ các yếu tố hỗ trợ như: (1) Giá dầu WTI tăng 

19,5% từ cuối tháng 3/2016. (2) Giá các hàng hóa cơ bản như quặng 

sắt, nhôm, đồng, thép, cao su tự nhiên, đường cũng có mức tăng 

mạnh. (3) FED hoãn tăng lãi suất. (4) Chính phủ nhiệm kỳ mới liên tục 

phát đi những thông điệp tich cực như cải thiện môi trường đầu tư để 

đón đầu TPP, hỗ trợ thị trường vốn, tái cấu trúc DNNN, giảm lãi suất… 

Giai đoạn 2 (từ 18/05-23/06/2016): Giao dịch tích lũy 

Đà tăng của thị trường chững lại từ ngày 18/05 và giao dịch đi ngang 

từ 604-632 điểm do lo ngại trưng cầu dân ý về việc Vương quốc Anh 

rút ra khỏi Liên minh Châu Âu. Giao dịch diễn ra trong biên độ hẹp 

trong hai tuần trước thời điểm bỏ phiếu phản ánh tâm lý lưỡng lự của 

nhà đầu tư khi các kết quả khảo sát của nhiều tổ chức cho thấy mức 

chênh lệch giữa tỷ lệ ủng hộ và không ủng hộ là không lớn.  

Phiên giao dịch đặc biệt Brexit (24/06/2016) 

Kết quả thắng lợi của bên lựa chọn rời EU trong cuộc trưng cầu dân ý 

Brexit tại Vương quốc Anh đã làm thị trường tài chính toàn cầu chao 

đảo. Trong phiên giao dịch này, chỉ số VNINDEX có lúc đã mất hơn 

35 điểm. Ngoài mức giảm điểm mạnh này, thị trường cũng chứng kiến 

một lực cầu rất mạnh khi thị trường giảm. Khối lượng giao dịch của 

sản HSX đạt 262 triệu đơn vị, là mức cao nhất trong lịch sử sàn HSX. 

Các đồng tiền GBP, EUR và JPY biến động mạnh. Đồng EUR giảm 

giá giúp cho các Doanh nghiệp vay EUR được hưởng lợi như NT2, 

HT1 và BCC. Thực tế 3 cổ phiếu có nợ vay EUR này đều tăng giá 

mạnh trong phiên Brexit. 
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Giai đoạn 3 (từ 25/06-30/06/2016): Tăng mạnh sau phiên Brexit 

Chúng tôi đã phát hành báo cáo nhận định về sự kiện Brexit ngay sau 

sự kiện này diễn ra. Trong báo cáo này, chúng tôi đánh giá Brexit có 

tác động tiêu cực trong ngắn hạn và sẽ sớm kết thúc. Thực tế cho thấy 

thị trường tăng điểm 7 phiên liên tiếp sau sự kiện Brexit và đạt mức 

cao nhất trong 5 năm.  

Tính chung cả Quý 2/2016, chỉ số VNINDEX tăng 13,2% là một trong 

những thị trường có mức tăng trưởng tốt nhất thế giới. 

b. Thanh khoản thị trường tăng mạnh 

Tổng khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE trong Quý 2/2016 đạt 7,98 

tỷ đơn vị với khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt 128,68 triệu 

đơn vị, tăng 15,64% so với cùng kỳ năm 2015. Trên sàn HNX, tổng 

khối lượng khớp lệnh trong Quý 2/2016 đạt 3,17 tỷ đơn vị với khối 

lượng giao dịch bình quân phiên đạt 51,10 triệu đơn vị, tăng 2,82% so 

với Quý 1/2015. 

c. Bức tranh dòng tiền 

Dòng tiền theo ngành 

 
   Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

Quý 2/2016, dòng tiền tập trung vào các nhóm ngành BĐS, Thực 

phẩm và đồ uống, Tài nguyên cơ bản, Xây dựng và vật liệu xây dựng. 

Về cổ phiếu, trong Quý 2/2016, sàn HSX có 206 cổ phiếu tăng giá và 

sàn HNX có 204 cổ phiếu tăng giá. Mức tăng mạnh nhất thuộc về các 

cổ phiếu midcap hoạt động trong ngành vật liệu xây dựng, thủy sản, ô 

tô.  
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Danh sách 10 mã cổ phiếu tăng mạnh nhất  Danh sách 10 mã cổ phiếu giảm mạnh nhất 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT     Nguồn: VNDIRECT 

 

Diễn biến Index và các ngành 6 tháng đầu năm 2016 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

P/E một số thị trường trong khu vực  P/B một số thị trường trong khu vực 

 

 

 
   Nguồn: Bloomberg     Nguồn: Bloomberg 

Mã CK (HSX) Mức tăng Mã CK (HNX) Mức tăng

STT 208.11% KTS 219.44%

HAS 132.08% TAG 216.48%

NKG 95.31% L14 126.67%

TDW 92.54% DP3 112.73%

HAX 87.50% NHA 106.33%

LSS 87.25% TMX 102.50%

HSG 85.23% FID 89.66%

DRH 84.05% SLS 88.77%

KSB 82.00% AAA 86.11%

MDG 76.25% BPC 84.61%

Mã CK (HSX) Mức giảm Mã CK (HNX) Mức giảm

KSS -46.67% MBG -76.50%

DAT -46.53% KHB -56.67%

KSA -42.86% BSC -51.79%

SVT -41.08% MIM -45.45%

LCM -41.03% KDM -44.26%

TSC -39.58% TFC -37.98%

BGM -39.39% TH1 -35.68%

KSH -31.82% KSK -33.33%

IDI -24.05% CTA -32.61%

RIC -22.94% ADC -31.65%
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d. Giao dịch khối ngoại 

Trong 6 tháng 2016, khu vực Châu Á ghi nhận dòng tiền quay lại mua 

ròng sau khi bán ròng mạnh vào năm trước. Một số quốc gia có dòng 

tiền mua ròng như Đài Loan 6,3 tỷ USD, Philippines 3,5 tỷ USD, Ấn 

Độ 3 tỷ USD. Ở thị trường Việt Nam, dòng tiền ngoại rút ròng trong 6 

tháng đầu năm mới giá trị rút ròng là 1.756 tỷ đồng, tính riêng Quý 2 

thì giá trị rút ròng là 696 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2015 khối ngoại 

mua ròng 3.890 tỷ đồng. 

Việc khối ngoại rút ròng xuất phát từ những bất ổn của Châu Âu mà 

đặc biệt là sự kiện Brexit. Chúng tôi cho rằng rủi ro từ những biến động 

này chỉ mang tính chất ngắn hạn và nhà đầu tư ngoại sẽ sớm mua 

ròng trở lại.  

2. Nhận định thị trường 

Chỉ số VNINDEX đã có diễn biến tăng điểm tích cực trong Quý 2/2016 

và vượt qua mức kháng cự 641 điểm, đạt mức cao nhất trong 8 năm 

gần đây. Dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật, chúng tôi đặt ra hai kịch 

bản chính cho chỉ số VNINDEX trong Q3/2016. 

Kịch bản 1 (xác suất 65%): Chỉ số VNINDEX hoàn thành sóng điều 

chỉnh II lớn diễn ra từ 09/2014 đến 01/2016 và bước vào sóng III lớn. 

Trong kịch bản này chúng tôi đánh giá hiện tại chỉ số VNINDEX đang 

nằm trong sóng 1 của sóng III lớn. Mức điểm hoàn thành sóng 1 vào 

khoảng 670 điểm, là khu vực kháng cự của kênh trên của kênh tăng 

giá và tương ứng với thời điểm Tòa Trọng tài Thường trực tại La Haye 

ra phán quyết về vụ Philipines kiện yêu sách chủ quyền của Trung 

Quốc tại Biển Đông – Phán quyết này có thể tạo ra một số sóng gió 

chính trị ảnh hưởng lên thị trường tài chính.  

Sau sóng 1 sẽ là sóng 2 của sóng III lớn. Sóng 2 là sóng điều chỉnh 

và dự kiến sẽ kéo dài trong trong Quý 3. Mức điểm hỗ trợ cho sóng 

điều chỉnh này là khu vực 605 điểm (đáy của sóng (4)). Mức điểm số 

này cũng xấp xỉ với mức điểm số mà theo mô hình định lượng của 

chúng tôi tính toán (đạt vào cuối Quý 3/2016 là 612 điểm).  

 

Kịch bản 2 (xác suất 35%): Chỉ số VNINDEX hoàn thành sóng điều 

chỉnh II lớn diễn ra từ 09/2014 đến 01/2016 và bước vào sóng III lớn. 
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Trong kịch bản này chúng tôi đánh giá hiện tại chỉ số VNINDEX đang 

nằm trong sóng 3 của sóng III lớn. Với kịch bản này chúng tôi đánh 

giá sóng 3 của sóng III là sóng mở rộng, là sóng tăng mạnh có khả 

năng xuyên qua kênh trên của kênh tăng giá. Với kịch bản này chúng 

tôi cho rằng chỉ số VNINDEX sẽ đạt mức 720 điểm. 
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3. Thực trạng và đánh giá cơ hội đầu tư trên UPCOM 

a. Sàn UPCOM: Bước đệm cho thị trường niêm yết 

Sàn UPCOM thực chất là thị trường đệm cho doanh nghiệp tập 

dượt trước khi chuyển sang niêm yết trên thị trường chính thức 

như sàn HOSE, sàn HNX. Mục tiêu của thị trường UPCOM  là tạo 

ra “thị trường giao dịch” cho các cổ phiếu chưa đủ điều kiện niêm 

yết trên thị trường chính thức, nhằm tăng tính minh bạch, thanh 

khoản của cổ phiếu, đồng thời ngăn chặn thị trường tự do vốn 

tiềm ẩn rủi ro cao cho nhà đầu tư.  

b. Sàn giao dịch UPCOM đã có những bước phát triển vượt bậc 

trong 6 tháng đầu năm 2016 

 

Diễn biến chỉ số UPCOM (tháng 6/2015-tháng 6/2016) 

 

Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT 

 Chỉ số UPCOM INDEX đã giảm 7,16% trong Quý II/2016, 

tuy nhiên vẫn đạt mức tăng trưởng khá ấn tượng là 13,55% 

(cao hơn mức tăng 9,2% của VNIDEX và 6% của HNX 

INDEX)  từ mức 51,27 điểm hồi đầu năm lên 58,22 điểm tính 

đến ngày 30/06/2016.  

 Về quy mô thị trường: Tính đến 30/06/2016, sàn UPCOM đã 

có 311 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị đăng ký giao 

dịch đạt 70.896 tỷ đồng, quy mô vốn hóa thị trường đạt hơn 

110.846 tỷ đồng, gấp lần lượt 2 lần và 3 lần so với quy mô vốn 

hóa thị trường tại thời điểm 31/12/2015 và 31/08/2015. Nếu 

tính từ thời điểm thị trường UPCOM vận hành cách đây 7 năm 

thì quy mô thị trường đã tăng chóng mặt hơn 25 lân. Trong 

năm 2016, HNX đặt ra mục tiêu có thêm khoảng 100 doanh 

nghiệp mới lên sàn giao dịch UPCOM, nâng tổng số doanh 

nghiệp niêm yết trên sàn UPCOM lên trên 400 doanh nghiệp. 

Trong 5 tháng đầu năm, sàn UPCOM đã đón hơn 50 doanh 

nghiệp niêm yết mới, trong đó có nhiều doanh nghiệp quy mô 

lớn và có tên tuổi trên thị trường như CTCP Cảng Sài Gòn 

(SGP), CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD), Tổng công 

ty Thép Việt Nam-VNSteel (TVN), CTCP Cấp nước Đồng Nai 

(DNW), Tổng CTCP May Việt Tiến (VGG), CTCP Cảng Đà 

Nẵng (CDN).  
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Giá trị vốn hóa UPCOM 

 

   Nguồn: VNDIRECT 

 

 Về thanh khoản: Trong 6 tháng đầu năm 2016, sàn UPCOM 

đã ghi nhận thanh khoản tăng đột biến. Tổng khối lượng giao 

dịch 6T/2016 đạt 1,16 tỷ cổ phiếu, gấp 3,47 lần so với cùng kỳ 

năm 2015.  Tổng giá trị giao dịch 6T/2016 cũng tăng tương 

ứng ở mức 3,49 lần, đạt 16.262 tỷ đồng.  

 

c. Lực đẩy cho sự phát triển nhanh chóng của sàn UPCOM đến 

từ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ 

 Chủ trương đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 

theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và 

đăng ký giao dịch, niêm yết trên TTCK của doanh nghiệp nhà 

nước; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và Thông tư 

180/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về rút ngắn thời gian 

doanh nghiệp sau cổ phần hóa đăng ký giao dịch trên UPCOM 

(trong thời gian 30 ngày kể từ ngày IPO và 10 ngày đối với cổ 

phiếu hủy niêm yết theo Thông tư 180/2015/TT-BTC của Bộ 

Tài chính). 

 Các biện pháp kỹ thuật của Ủy ban Chứng khoán tăng sức 

hấp dẫn cho sàn UPCOM như: nới biên độ giao dịch của sàn 

UPCOM lên 15%, phân bảng cổ phiếu trên thị trường, cho 

phép giao dịch ký quỹ với một số cổ phiếu trên UPCOM đạt 

đủ điều kiện.  

 Sở giao dịch Chứng khoán HNX đang phối hợp với Bộ Tài 

chính tiến hành sửa đổi Thông tư 196/2001/TT-BTC, trong đó 

có nội dung gắn đấu giá, cổ phần hóa với đăng ký giao dịch 
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trên UPCOM, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tham gia đấu giá 

sớm được giao dịch cổ phần. Khi Thông tư này được ban 

hành, sẽ hỗ trợ thị trường UPCOM phát triển, sớm hoàn thành 

mục tiêu thu hẹp thị trường cổ phiếu tự do, đồng thời tạo điều 

kiện “tập dượt” cho các doanh nghiệp trước khi niêm yết. 

 

d. Kế hoạch niêm yết trên UPCOM của một số doanh nghiệp lớn 

trong 6 tháng cuối năm 2016 

Nhiều doanh nghiệp lớn có kế hoạch niêm yết trên sàn UPCOM 

sẽ giúp duy trì sự sôi động và tăng thêm tính hấp dẫn trên sàn 

UPCOM.  

 

 
   Source: VNDIRECT tổng hợp 

 

e. Những hàng hóa chất lượng trong danh sách UPCOM 

Premium sẽ thu thút dòng tiền đầu tư trong thời gian tới  

Các cổ phiếu được lựa chọn vào danh sách UPCOM Premium là cổ 

phiếu của các doanh nghiệp được chọn lọc, đáp ứng các tiêu chí về 

tình hình tài chính và ý thức tuân thủ quy định pháp luật về công bố 

thông tin trên TTCK, căn cứ trên các tiêu chuẩn định lượng và định 

tính theo quy định của HNX. Cụ thể:  

 Yếu tố định lượng: tổ chức ĐKGD có vốn điều lệ từ 120 tỷ 

đồng trở lên, hoạt động kinh doanh năm liền trước có lãi, 

không có lỗ lũy kế; hoặc tổ chức ĐKGD có vốn điều lệ từ 30 

tỷ đồng trở lên, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 

(ROE) năm liền trước tối thiểu là 5%, không có lỗ lũy kế. Các 

tiêu chí này được xem xét dựa trên báo cáo tài chính đã được 

kiểm toán của năm tài chính gần nhất. 

 Yếu tố định tính: các tổ chức ĐKGD được lựa chọn vào bảng 

UPCoM Premium phải báo cáo cho Sở GDCK Hà Nội về việc 

công bố thông tin báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, 

báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét (nếu có) của năm 

tài chính gần nhất đúng thời hạn quy định. 

 Ngoài ra, các tổ chức ĐKGD có chứng khoán đủ điều kiện 

giao dịch ký quỹ theo Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ 

chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng là một 

tiêu chuẩn được lựa chọn vào bảng UPCoM Premium. 

 

 

Tên Thông tin

Tổng Công ty 36 Tháng 9/2016

Công ty TNHH MTV Việt Nam Kỹ nghệ súc sản 

(Vissan)
Niêm yết trên UPCOM hoặc HOSE

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư 

Chợ Lớn (Cholimex)

Thời điểm cụ thểsẽ bàn trong ĐHCĐ ngày 

30/06/2016

Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam (Vinafor)
Thời điểm cụ thể sẽ bàn trong ĐHCĐ tổ 

chức vào tháng 7/2016

Chứng khoán FPT Trong năm 2016

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam 

(ACV)

Đăng ký giao dịch trên UPCOM không muộn 

hơn đầu tháng 7/2016
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Danh sách 10 mã UPCOM Premium có EPS cao nhất  Danh sách 10 mã UPCOM Premium có ROE cao nhất 
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Các cổ phiếu được lựa chọn vào UPCOM Premium thông qua các 

bước sàng lọc của HNX sẽ đủ điều kiện để giao dịch ký quỹ. Chúng 

tôi cho rằng nhóm cổ phiếu UPCOM Premium sẽ thu hút được dòng 

tiền của Nhà đầu tư trong thời gian tới.  
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1. NGÀNH NGÂN HÀNG 

Sáu tháng đầu năm diễn biến khả quan 

Thanh khoản toàn hệ thống cải thiện tích cực. Theo Tổng cục 

Thống kê, tính đến thời điểm 20/6/2016, tăng trưởng tín dụng đạt 6,2% 

thấp hơn so với mức 6,28% của cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cả 

huy động và tổng phương tiện thanh toán (M2) đều duy trì tốc độ tăng 

nhanh hơn so với tín dụng. M2 tăng 8,07% (cùng kỳ năm trước tăng 

5,09%); trong khi đó huy động vốn của các TCTD tăng mạnh 8,23% 

(cùng kỳ năm trước tăng 4,85%). Mặc dù chênh lệch không quá lớn 

nhưng đây là dấu hiệu tích cực chứng tỏ thanh khoản dương đã trở 

lại. 

Thông tư 06/2016/TT-NHNN nhẹ nhàng hơn so với dự đoán. Tỷ lệ 

cho vay trung và dài hạn được thắt chặt theo hướng “có lộ trình” đã 

giảm bớt áp lực cơ cấu lại nguồn vốn của các NH. Nhờ đó mặt bằng 

lãi suất huy động giảm nhẹ và ổn định trở lại từ giữa tháng 5 sau thời 

gian bật tăng trong Q1. 

KQKD Q1/2016 khả quan song có sự phân hóa sâu sắc. Cuối 

Q1/2016, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 1,54%; trong đó tổng 

tăng trưởng của 9 NH niêm yết đạt 3,9%; là mức tăng trưởng mạnh 

nhất trong 4 năm trở lại đây. Được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng, 

nhóm NH niêm yết dẫn đầu đều ghi nhận lợi nhuận khởi sắc. Trong 

khi đó các NH trong quá trình tái cấu trúc như EIB, STB vẫn còn khá 

chật vật để vươn lên. Ngoại trừ NIM của VCB và CTG có xu hướng 

phục hồi nhẹ, các NH niêm yết còn lại đều theo xu hướng suy giảm 

do lãi suất cho vay cạnh tranh và lợi suất trái phiếu tiếp tục giảm. 

Những điểm nhấn trong bức tranh ngân hàng nửa cuối năm 2016 

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 18%-20% trở nên khả thi. Thanh 

khoản dồi dào, mặt bằng lãi suất huy động ổn định, cùng với tác động 

từ quy định nới lỏng cho vay ngoại tệ, tín dụng có nhiều khả năng tăng 

tốc về đích trong nửa cuối năm 2016. Qua khảo sát của chúng tôi, đa 

số các NH lớn đều hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu tăng trưởng 6 tháng; 

trong đó BIDV ước đạt 8-9%; VCB đạt 7,8%; CTG đạt 6%. 

Tăng vốn là lộ trình cấp thiết. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của toàn hệ 

thống tiếp tục giảm mạnh từ giữa năm 2015 do tốc độ tăng tổng tài 

sản nhanh hơn so với tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu. Bên cạnh đó, 

từ năm 2016, 10 NH sẽ thực hiện thí điểm tiêu chuẩn Basel II bao gồm 

CTG, BIV, VCB, ACB, MBB, STB, VIB, Techcombank, VPBank và 

Maritime Bank. Đa số các NH, nhất là các NH có CAR gần ngưỡng 

qui định đã quyết liệt đề ra kế hoạch tăng vốn tại ĐHĐCĐ từ đầu năm, 

song tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có NH nào hoàn thành mục 

tiêu đề ra. Vì vậy chúng tôi nhận thấy áp lực tăng vốn dồn vào nửa 

cuối năm là rất lớn.   

Nới room và sáp nhập vẫn là những câu chuyện đáng chú ý. Trong 

bối cảnh áp lực tăng vốn cao song nguồn lực trong nước còn hạn chế, 

 

 
 

 

 
 

LNTT của các NH niêm yết Q1/2016 
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VCB và CTG đang kiến nghị nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 35%. 

Bên cạnh đó, BID và MBB cũng đang tích cực tìm đối tác chiến lược. 

Ngoài ra, chúng tôi cho rằng hoạt động sáp nhập sẽ tiếp tục sôi động 

vào nửa cuối năm. Sau khi hoàn tất sáp nhập PG Bank, CTG có khả 

năng sẽ đón nhận thêm một NH nữa. Các thương vụ sáp nhập giữa 

VCB và Saigon bank, An Bình và Đông Á,… vẫn còn đang bỏ ngỏ. 

Nợ xấu và trích lập dự phòng tiếp tục ăn mòn lợi nhuận. Nợ xấu 

toàn hệ thống tăng nhẹ từ 2,55% cuối năm 2015 lên 2,62% đến cuối 

tháng 3/2016. Đáng chú ý, chi phí DPRR của BIDV tăng gấp đôi so 

với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng là MBB, VCB và CTG nhờ hoạt 

động thu hồi nợ quyết liệt nên chi phí DPRR có giảm nhẹ trong 

Q1/2016. 

Triển vọng cổ phiếu ngân hàng Q3/2016 

Nhóm cổ phiếu NH đã đóng vai trò quan trọng giúp VNINDEX 

vượt mốc 600. So sánh tương quan chỉ số, chúng tôi nhận thấy, từ 

thời điểm 20/4/2016, sự tăng điểm mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu NH 

sau khi có thông tin KQKD Q1 đã hỗ trợ VNINDEX vượt mốc 600. Tuy 

nhiên sau đó đà tăng của cổ phiếu NH không giữ được do thiếu thông 

tin dẫn dắt. Vì vậy chúng tôi kỳ vọng những thông tin khả quan về lợi 

nhuận Q2 sẽ là đòn bẩy giá của cổ phiếu NH trong ngắn hạn. 

Diễn biến VN-Index và chỉ số cổ phiếu NH 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

VCB – Tiếp tục là điểm sáng về lợi nhuận của cả ngành 

Tiếp nối đà tăng trưởng của Q1/2016, NH đang có kết quả kinh doanh 

5 tháng đầu năm hết sức khả quan; trong đó tín dụng tăng 7,8%, huy 

động tăng 5%. Ước tính lũy kế LNTT 6 tháng đầu năm đạt 3.900 tỷ 

đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, hoạt động 

thu hồi nợ xấu đã đóng góp hơn 700 tỷ đồng lũy kế từ đầu năm đến 

nay. 

LNTT năm 2016 dự báo sẽ cao hơn kế hoạch 10%, đạt mức 8.000 – 

8.200 tỷ đồng (tăng từ 17,2% - 20,1% so với năm 2015). Chi phí DPRR 

cả năm dự kiến ở mức 5.500 tỷ đồng (giảm 8,8% so với năm 2015). 
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Chi phí trích lập dự phòng các NH niêm yết 
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Các nhà đầu tư cần lưu ý những thông tin như: chia cổ tức, Mizuho 

có tăng tỷ lệ sở hữu hay không có thể là những yếu tố bất ngờ ảnh 

hưởng đến giá cổ phiếu trong ngắn hạn. Trong báo cáo nhanh ngày 

15/06, chúng tôi đã đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu VCB với 

giá mục tiêu 1 năm là 54.000 đồng, tương đương với P/B 2016 2,8 lần 

(định giá mà Mizuho đã chi trả khi mua 15% cổ phần của VCB vào 

tháng 9/2011). Tại thời điểm ngày 13/7, giá VCB đang giao dịch ở mức 

57.000 đồng, vượt ngưỡng lợi nhuận mà chúng tôi đưa ra vì vậy chúng 

tôi đổi khuyển nghị NẮM GIỮ đối với với VCB.  

CTG – Định giá hấp dẫn đối với một NH đang có nhiều thay đổi 

tích cực (xem chi tiết trang 55)  

BID – Khó khăn vẫn còn trước mắt 

BID ghi nhận 3.600 nghìn tỷ đồng LNTT 6 tháng đầu năm, tăng đột 

biến 20% so với cùng kỳ năm trước nhờ tín dụng và huy động tăng 

trưởng mạnh mẽ lần lượt là 10% và 7%. Bên cạnh đó, NH cũng ghi 

nhận lợi nhuận đột biến 890 tỷ đồng thoái vốn khỏi NH VID. 

Tuy nhiên trong dài hạn, chúng tôi cho rằng năm 2016 sẽ là một năm 

đầy khó khăn với BIDV do chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao, dư địa 

vốn cấp 2 đã cạn, áp lực tăng vốn mạnh song các phương án tăng 

vốn dường như vẫn chưa được giải quyết hợp lý.  

Trong trường hợp phải trả cổ tức 8% bằng tiền mặt, NH sẽ phải tăng 

tỷ lệ phát hành ra công chúng đồng thời sẽ tích cực hơn nữa trong 

việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Tuy nhiên chúng tôi 

cho rằng trong tình hình hiện nay, khả năng thị trường hấp thụ hết hơn 

3 nghìn tỷ cổ phiếu của BIDV là khá thấp trong khi việc tìm kiếm đối 

tác chiến lược khó có khả năng hoàn thành trong năm 2016. 
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2. NGÀNH DẦU KHÍ 

Tình hình thế giới 

Dư thừa nguồn cung dầu thô trên thế giới đang có dấu hiệu giảm 

do trong khi nhu cầu đang tăng dần lên chủ yếu nhờ vào các nước 

Châu Á, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc. 

Giá dầu 6 tháng cuối năm 2016 được dự báo sẽ chỉ duy trì ở mức 

ổn định 45 - 50 USD/thùng và sẽ không có bước nhảy vọt nào do: (1) 

40 - 50 USD/thùng là mức chi phí sản xuất của dầu đá phiến. Vì vậy 

các nhà sản xuất dầu đá phiến sẽ lập tức thúc đẩy sản xuất khi giá 

vượt trên 50 USD/thùng khiến cho nguồn cung gia tăng nhanh chóng, 

(2) Fed được cho rằng sẽ không nâng lãi suất sau vụ kiện Brexit ít 

nhất là hết năm nay. Tuy nhiên, đồng USD đã tăng giá sau Brexit vào 

hồi cuối tháng 6 và được dự báo tiếp tục tăng do sự suy yếu của đồng 

bảng. Quyết định không tăng lãi suất đồng USD của Fed sẽ không có 

tác dụng hỗ trợ giá dầu tăng mạnh.  

Dự trữ dầu thô của thế giới được dự báo sẽ giảm dần từ Quý 2 năm 

2016 tới Quý 1 năm 2017. Các số liệu công bố cho thấy, dự trữ dầu 

thô của Mỹ giảm liên tiếp trong một số tuần của hai tháng 5 và 6 năm 

nay. Tới thời điểm hiện tại thì diễn biến dự trữ dầu thô của Mỹ và tình 

hình kiểm soát bạo động ở Nigeria là hai yếu tố đang có ảnh hưởng 

lớn nhất lên diễn biến giá dầu.  

Tình hình Việt Nam  

Theo PVN, trong 6 tháng đầu năm 2016, sản xuất dầu thô và 

condensate của Việt Nam đạt 8,92 triệu tấn, tương đương với 55,6% 

kế hoạch năm, sản lượng khí đạt 5,65 tỷ m3, đạt 58,8% kế hoạch năm. 

Giá bán dầu trung bình của ngành dầu khí Việt Nam khoảng 40,5 

USD/thùng dẫn tới doanh thu toàn PVN 215,5 nghìn tỷ (trong đó doanh 

thu từ bán dầu thô đạt 2,68 triệu USD) chỉ bằng 42% kế hoạch năm. 

Dự tính năm 2016, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ đạt chỉ tiêu về sản 

lượng khai thác nhưng sẽ không đạt mục tiêu về doanh thu và lợi 

nhuận. Gia tăng trữ lượng dự kiến không đạt chỉ tiêu vì các hoạt động 

thăm dò năm 2016 dự báo không đem lại nhiều thành công.  

Kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết ngành dầu khí trong nửa 

đầu năm 2016 là khá ấn tượng, hầu hết đều đạt và vượt chỉ tiêu về 

doanh thu và lợi nhuận nửa năm nhờ sự tăng trưởng 80% của giá dầu 

từ đầu năm 2016. Tuy nhiên, với kế hoạch đề ra cho cả năm dựa trên 

giá dầu là 60 USD/thùng thì các công ty trong ngành khó có thể đạt 

mức chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của cả năm. 

Trong Quý 3 năm 2016, ngoại trừ các thông tin hỗ trợ từ công ty và 

tình hình khả quan của thị trường, chúng tôi dự báo, nhóm cổ phiếu 

dầu khí trong Quý 3 năm 2016 sẽ có tín hiệu tích cực ở một số công 

ty có kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tốt. Số còn lại nhìn chung 

không có biến động nhiều do giá dầu sẽ đi vào ổn định.   
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Dư thừa nguồn cung đã bắt đầu thu hẹp 

Theo số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, nhu cầu tiêu thụ dầu 

thô toàn cầu Q1/2016 đạt mức 95,17 triệu thùng/ngày, tăng 1,6 triệu 

thùng (0,5%) so với con số 94,74 triệu thùng năm 2015. Tổng nhu cầu 

tiêu thụ dầu thô Quý 2 năm 2016 là 95,98 triệu thùng/ngày (tăng 810 

ngàn thùng/ngày so với quý trước) trong khi nguồn cung dầu thô đạt 

96,1 triệu thùng/ngày (giảm 390 ngàn thùng/ngày so với quý trước). 

Dự báo Quý 3 năm nay nhu cầu tiêu thụ sẽ đạt khoảng 96,75 triệu 

thùng/ngày, tăng 770 ngàn thùng/ngày so với Quý 2 trong khi nguồn 

cung được dự báo không có nhiều thay đổi trong cùng kỳ. 

Nhu cầu tiêu thụ dầu trong 6 tháng cuối năm được dự báo tăng nhẹ 

do tới mùa lái xe và nhu cầu sưởi ấm tăng cao ở Bắc bán cầu. Ngoài 

ra, tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ từ các nước Châu Á chủ yếu từ Trung 

Quốc và Ấn Độ cũng đóng góp một phần không nhỏ. Ở Trung Quốc, 

hỗ trợ tăng trưởng tiêu thụ dầu thô sẽ đến từ các lĩnh vực giao thông 

vận tải, hóa dầu và các hợp đồng cung cấp nhiêu liệu cho công nghiệp 

đã bắt đầu có hiệu lực.  

Về phía nguồn cung, tăng trưởng sản lượng toàn cầu đã bắt đầu suy 

yếu. Sản lượng Quý 1 năm 2016 đã giảm gần 1 triệu thùng/ngày xuống 

còn 96,49 triệu thùng/ngày do gián đoạn nguồn cung ngoài ý muốn 

bởi cháy rừng ở Canada, bạo động ở Nigeria, Venezue và Libya. Quý 

3 năm 2016 Nigeria dự kiến sẽ chưa phục hồi sản xuất do tình hình 

bất ổn chính trị vẫn còn tiếp diễn khiến cho sản lượng dầu trên thế giới 

giảm nhẹ chỉ còn 96,2 triệu thùng. Sản lượng từ các nước ngoài OPEC 

trong 6 tháng cuối năm 2016 được dự báo sẽ giảm khoảng 140 ngàn 

thùng/ngày so với con số của 6 tháng đầu năm nay và 1 triệu 

thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Các nước đang phát triển dự 

tính tăng sản lượng lên 270 ngàn thùng/ngày so với ước tính hồi đầu 

năm để bù lại mức giảm 280 thùng/ngày của khối OECD. 

Diễn biến cung - cầu dầu thô trên thế giới 

 
   Nguồn: EIA Oil market report June 2016 

 

Các số liệu trên đã chỉ ra rằng dư thừa nguồn cung trên thị trường có 

khả năng sẽ giảm trong các quý tới. Ở một mức độ nào đó, tốc độ tăng 

chậm lại của dự trữ dầu thô thương mại tại Mỹ trong các tháng đầu 
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năm 2016 là tín hiệu cho thấy dư thừa nguồn cung trên thị trường đã 

bắt đầu cho tín hiệu giảm. 

Thay đổi dự trữ dầu thô của Mỹ 

 
   Nguồn: EIA 

 

Với một bức tranh rõ ràng về nguồn cung và nhu cầu như đã nêu trên, 

trong điều kiện kinh tế toàn cầu đang được cải thiện dần thì thế giới 

đang trông chờ một thị trường dầu cân bằng về cung cầu. Theo 

Bloomberg đưa tin, sự kiện Brexit vừa rồi có thể ảnh hưởng khiến cho 

tăng trưởng kinh tế Châu Âu giảm 0,3% khiến cho trong dài hạn, nhu 

cầu tiêu thụ thế giới giảm 100 - 200 ngàn thùng/ngày.  

Theo IEA, trong một vài năm tới, cán cân cung cầu dầu thô sẽ tiếp tục 

được thu hẹp và cân bằng hơn bởi nguồn cung dầu thô từ các nước 

ngoài OPEC và nhu cầu tiêu thụ từ các nước Châu Á. Theo đó, nguồn 

cung dầu thô của các nước ngoài OPEC sẽ tiếp tục tăng nhanh trong 

thập kỷ này bởi việc gia tăng sản lượng khai thác dầu đá phiến 

(tight/shale oil) của Mỹ và dầu cát (sand oil) của Canada. Trong khi 

đó, tăng trưởng nhu cầu dầu thô thế giới trong dài hạn từ năm 2016 

trở đi chủ yếu đến từ các nước khu vực châu Á -Thái Bình Dương, với 

phần lớn lượng nhu cầu dầu thô gia tăng tập trung tại Trung Quốc và 

Ấn Độ. Một số khu vực như Bắc Mỹ, châu Âu, dự báo tăng trưởng nhu 

cầu dầu thô sẽ chậm lại do nhiều nước tại các khu vực này áp dụng 

thành công những tiến bộ khoa học công nghệ trong việc tiết kiệm 

nhiên liệu cho lĩnh vực giao thông vận tải và ảnh hưởng của năng 

lượng thay thế.  

Diễn biến giá dầu - Mọi hy vọng bùng nổ đã tắt trong năm nay 

Giá dầu được cho rằng đã chạm đáy từ đầu năm 2016 và quy luật 

cung - cầu đang quyết định giá dầu. Nhu cầu tiêu tụ xăng dầu của Mỹ 

tăng vọt trong khi sản lượng dầu thô của Mỹ giảm, gián đoạn nguồn 

cung ngoài ý muốn bởi cháy rừng ở Canada, bạo động ở Nigeria, 

Venezue và Libya đã thúc đẩy giá tăng 80%, vượt ngưỡng 50 

USD/thùng lần đầu tiên trong vòng 6 tháng qua. Tuy nhiên, với mức 

giá 50 USD/thùng thì thị trường lập tức được bổ sung nguồn cung 
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mạnh mẽ từ dầu đá phiến ở Mỹ. Bằng chứng cho thấy, tính tới thời 

điểm 01/07/2016, khoảng 10 giàn khoan dầu đá phiến ở Mỹ đã được 

đưa hoạt động trở lại trong khi đó, tháng 5 toàn thế giới mới chỉ có 9 

giàn khoan tái khởi động. Con số này được coi là nhiều nhất từ đầu 

năm cho tới nay. 

Diễn biến giá dầu trong vòng 1 năm qua 

 
   Nguồn: EIA 

Biểu đồ diễn biến giá dầu hình trên cho thấy rằng giá dầu thô đã bước 

vào xu thế tăng từ cuối tháng 1 năm 2016. Trong suốt 6 tháng giá dầu 

được hỗ trợ tích cực bởi xu thế yếu đi của nguồn cung và thế giới thực 

sự đã trông chờ sự cắt giảm sản lượng của OPEC để có một cú nhảy 

vọt của giá dầu. Tuy nhiên điều này không xảy ra và giá dầu tăng lên 

với tốc độ chậm chạp với hy vọng có một sự hỗ trợ khác Fed sẽ không 

tăng lãi suất trong các tháng tới khiến đồng USD suy yếu. Sự kiện 

Brexit vừa qua đã khiến cho giá dầu lập tức giảm 4,9% đã dập tắt mọi 

hy vọng bùng lên của giá dầu. Nguyên nhân do sự suy yếu của đồng 

bảng khiến cho đồng USD tăng, giá dầu giảm và cho dù có quyết định 

không tăng lãi suất cũng của Fed vào quý tới cũng không thể khiến 

giá dầu tăng mạnh.  

Vì vậy, 6 tháng cuối năm 2016, với sự rình rập của dầu đá phiến, 

chúng tôi cho rằng giá dầu sẽ chỉ duy trì ở mức 45 - 50 USD/thùng và 

ngưỡng này sẽ được coi là ngưỡng ổn định của giá dầu. Dự báo giá 

dầu của một số tổ chức trên thế giới cũng cho thấy rằng, giá dầu trung 

bình năm 2016 cũng không vượt quá ngưỡng 50 USD/thùng. 

Dự báo giá dầu của một số tổ chức  (USD/thùng) 

 
   Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

Bên cạnh đó, rủi ro trong dài hạn là việc Anh tách rời ra khỏi EU cũng 

có thể khiến cho nền kinh tế Châu Âu và Anh suy giảm kéo theo suy 

giảm kinh tế thế giới làm suy giảm tiêu thụ dầu và ảnh hưởng tới cân 
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bằng mong manh của cung - cầu khiến cho giá dầu suy yếu hơn mức 

hiện tại.  

 

 

Việt Nam cố gắng gia tăng sản lượng để bù đắp sụt giảm doanh 

thu 

Giai đoạn 2016 - 2025, tốc độ tăng trưởng của sản lượng dầu thô của 

Việt Nam được dự báo giảm trung bình 3% một năm do các mỏ dầu 

đã bắt đầu cạn kiệt và chính sách cắt giảm chi tiêu ở khâu thượng 

nguồn và các dự án chuẩn bị đầu tư. Sản xuất dầu thô Quý 3 năm 

2016 dự kiến tăng 12,5 % so với cùng kỳ năm ngoái nhờ vào sự cố 

gắng khai thác nhiều hơn từ các mỏ đang khai thác lâu năm để bù đắp 

cho sự sụt giảm nguồn thu từ dầu do giá dầu. Tuy nhiên chiến lược 

như vậy sẽ không có hiệu quả lâu dài vì hiện nay các doanh nghiệp 

trong ngành đang rất cố gắng cắt giảm chi phí đầu tư và kiềm chế chi 

tiêu nhằm đối phó với biến động giá dầu. 

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Việt Nam khai thác được khoảng 8,68 

triệu tấn bằng 54,25% kế hoạch 16 triệu tấn năm 2016. Sản lượng 

khai thác khí nửa đầu năm nay đạt khoảng 6 tỷ m3, đạt 60% kế hoạch 

năm, doanh thu từ dầu thô đạt 2,4 triệu USD, chỉ bằng 37,15% kế 

hoạch 7 triệu đô của cả năm.  Dự kiến cả năm 2016, Việt Nam sẽ khai 

thác khoảng 17 triệu tấn dầu thô (tăng 1 triệu tấn so với kế hoạch năm) 

và 10,2 triệu m3 khí (tăng 0,3 tỷ m3 so với kế hoạch năm). 

KQKD 6 tháng đầu năm một số công ty trong ngành 

Kết quả kinh doanh năm 2016 của một số công ty dầu khí trong 6 

tháng đầu năm khá tốt nhờ sự tăng giá 80% của dầu thô từ tháng 1 

cho tới năm nay.  

KQKD một số công ty thuộc ngành dầu khí 

 
   Nguồn: PVN, VNDIRECT 

 

GAS -  Doanh thu 6 tháng đầu năm 2016 của GAS ước tính đạt 51% 

kết hoạch năm trong khi đó lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 45% kế hoạch 

năm. Trong điều kiện giá dầu thực tế thấp hơn kế hoạch, tăng sản 

lượng là biện pháp duy nhất để bù đắp sụt giảm về giá. Nguồn khí từ 

bể Cửu Long được cung cấp cho các khách hàng dự kiến đạt gần 800 

EPS 3 

Quý

EPS 

Trailing

PE 

Trailing

Mã CK

Ước TH

 1H2016 1H2015

1H2016 so 

với 1H2015

% Chỉ 

tiêu

cả năm

Ước TH

3Q2016

Ước TH

1H2016 1H2015

1H2016 so 

với 1H2015

% Chỉ 

tiêu

cả năm

Ước TH

3Q2016

(đồng) (đồng)

GAS 28.078   31.369    -10% 51% 12.83   3.174   5.340  -41% 45% 1.522  2.454 3.414 19,6x

DCM 1.253     1.849     -32% 42% 750.00 11        145     -92% 13% 21       313 594 20,9x

PET 5.060     5.471     -8% 56% 2.25     104      121     -14% 62% 42       1.882 2.115 6,3x

PVD 2.636     8.421     -69% 53% 1.95     74        1.011  -93% 74% 130     3.274 2.037 15,1x

PVT 3.103     2.623     18% 62% 1.29     219      176     25% 78% 79       996 1.703 8,7x

DPM 4.536     5.260     -14% 50% 2.22     833      785     6% 68% 293     2.754 3.966 7,3x

PVS 8.900     12.613    -29% 40% 4.15     580      886     -35% 60% 240     2.522 2.667 6,8x

Doanh thu (tỷ  đồng) Lợi Nhuận sau thuế (tỷ đồng)

file:///C:/Users/tuan.nguyenthanh/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 
 

 
 

 

 

BCCL Q3/2016 – Ngành Dầu khí 

www.vndirect.com.vn  42 

triệu m3 khí, vượt mức cao so với kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016 

(khoảng 136%) và tăng khoảng trên 30% so với cùng kỳ năm 2015, 

góp phần gia tăng doanh thu và lợi nhuận của PV GAS. Dự tính Quý 

3 năm 2016, GAS sẽ đạt LNST khoảng 1.522 tỷ đồng, tương đương 

EPS là 795 đồng/cổ phiếu. 

GAS sẽ được hưởng lợi trong điều kiện nhu cầu tiêu thụ khí thiên 

nhiên của Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là nhu cầu 

cho phát điện và trong dân dụng - công nghiệp. Mặt khác, trong dài 

hạn, các cơ hội thu gom - vận chuyển khí cho GAS sẽ được tìm thấy 

trong các dự án thăm dò - khai thác khí lớn ở Việt Nam như block B - 

Omon và Cá Voi Xanh. Chúng tôi đánh giá GAS là một công ty có tiềm 

năng tăng trưởng cao ngay cả trong điều kiện bất lợi của giá dầu.  

DPM - Nhu cầu tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm tăng cao dẫn đến sản 

lượng của DPM tăng 13% trong cùng kỳ. Mặt khác, DPM đang được 

hưởng lợi từ hàng tồn kho giá thấp khi giá dầu đi xuống cộng thêm giá 

bán cao hơn các đối thủ khác nhờ nhãn hiệu đã được tin dùng. Nhờ 

vậy, kết quả doanh thu của DPM 6 tháng đầu năm đạt 50% kế hạch 

năm trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 68% kế hoạch năm. Dự tính trong 

Quý 3 năm nay, DPM sẽ đạt khoảng 293 tỷ LNST, tương đương với 

EPS 749 đồng/cổ phiếu.  

PVD - Tình trạng giá dầu tiếp tục dao động ở mức dưới 50 USD/thùng 

dẫn đến các chiến dịch khoan đều bị dừng triển khai hoặc giãn tiến độ 

khiến cho nhiều giàn khoan trên thế giới trong tình trạng thất nghiệp. 

Trong tổng số 6 giàn khoan sở hữu, hiện PV Drilling có 2 giàn khoan 

là PV DRLLING I và PV DRILLING V hoạt động liên tục, còn giàn PV 

DRILLING III và PV DRILLING VI chỉ khoan trong thời gian ngắn, đồng 

thời một số các dịch vụ kỹ thuật khác cũng giảm khối lượng công việc 

hoặc/và tạm dừng cung cấp. 

Chúng tôi so sánh kết quả kinh doanh 6 tháng của PVD với phương 

án doanh thu khi giá dầu dưới 60 USD/thùng  (kế hoạch doanh thu 

5.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 100 tỷ) thì kết quả kinh doanh 6 tháng 

đầu năm của PVD khá ấn tượng với doanh thu đạt 53% kế hoạch và 

lợi nhuận đạt 74% kế hoạch. Tuy nhiên theo công ty thì con số lợi 

nhuận được tính theo phương pháp khấu hao mới. Trường hợp công 

ty không thay đổi phương pháp khấu hao thì 6 tháng đầu năm 2016, 

PVD sẽ lỗ khoảng 203 tỷ đồng.  Quý 3 năm 2016, PVD đặt kế hoạch 

đạt 130 tỷ LNST, EPS đạt 373 đồng/cổ phiếu. Về dài hạn, PVD được 

kỳ vọng nhiều do PVN có kế hoạch tăng chi tiêu trong hoạt động sản 

xuất và thăm dò lên 30%. Hiện nay, PVD đã thắng thầu và chuẩn bị 

tiến đến ký kết hợp đồng cung cấp giàn khoan cho chiến dịch khoan 

của Total tại Myanmar. 

PVS - Giá dầu thấp ảnh hưởng khá nhiều trong kết quả kinh doanh 

năm 2016. Khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ rẻ hơn, đã khiến cho 

doanh thu mảng cung cấp dịch vụ dầu khí chỉ bằng 68% so với cùng 

kỳ năm ngoái khi giá dầu đang ở mức 50 - 60 USD/thùng. Trong 6 

tháng đầu năm, PVS có 4 tàu dừng/chạy ngắn hạn do thiếu việc làm; 

LNST ước tính Q3/2016 (tỷ đồng) 

 
   Nguồn: PVN 

EPS Q3/2016 (đồng/cổ phiếu) 

 
   Nguồn: PVN 
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đối với các tàu hiện đang có hợp đồng, khách hàng tiếp tục yêu cầu 

giảm giá sâu hoặc yêu cầu thay bằng tàu có công suất nhỏ hơn với 

đơn giá thấp hơn; đối với các hợp đồng cho các nhu cầu mới, khách 

hàng không đồng ý chỉ định cho DVKT như trước đây mà yêu cầu 

chào giá cạnh tranh làm giảm đáng kể cơ hội tham gia cung cấp dịch 

vụ; khách hàng yêu cầu loại tàu chưa có trong đội tàu của dịch vụ kỹ 

thuật như loại 3.000-4.000 BHP hoặc 6.000 BHP. 

Doanh thu và LNST hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 40% và 60% kế 

hoạch năm. Dự kiến Quý 3 năm 2016, LNST đạt 240 tỷ đồng, tương 

đương EPS 537 đồng/cổ phiếu. 

PVT - Kết quả kinh doanh của PVT ấn tượng nhất trong số các công 

ty kể nói trên. Nguyên nhân chủ yếu là do lỗ tỷ giá giảm mạnh, chỉ còn 

khoảng 40% so với mức lỗ tỷ giá năm 2015. Thêm vào đó, giá dầu rẻ 

dẫn tới chi phí nhiên liệu rẻ, có lợi cho các hợp đồng vận chuyển tại 

chỗ. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu và LNST của PVT đạt 62% và 

78% kế hoạch năm và tăng trưởng 18% và 25% so với cùng kỳ năm 

ngoái. Ước tính Quý 3 năm nay, LNST của PVT đạt 79 tỷ, tương 

đương EPS là 310 đồng/cổ phiếu.  

Diễn biến giá cổ phiếu dầu khí 

Từ năm 2015, diễn biến giá của nhóm cổ phiếu dầu có mối tương 

quan khá chặt chẽ với diễn biến giá dầu. Xu hướng này vẫn đang tiếp 

tục và sẽ diễn ra trong thời gian tới. Dựa vào mức độ tương quan với 

giá dầu và dự báo diễn biến giá dầu, cộng thêm kết quả kinh doanh 6 

tháng đầu năm khả quan, chúng tôi cho rằng chỉ số nhóm các cổ phiếu 

dầu khí có thể tăng nhẹ trong Quý 3 năm nay. Ngoài ra, tiềm năng 

tăng giá của cổ phiếu dầu khí sẽ được hỗ trợ trong điều kiện đi lên 

của thị trường chứng khoán và các thông tin bất ngờ từ các doanh 

nghiệp.   

Biến động giá dầu, chỉ số nhóm cổ phiếu dầu khí và VNINDEX 

 
   Nguồn: VNDIRECT, Bloomberg 
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3. NGÀNH CHỨNG KHOÁN 

Kỳ vọng thị trường đánh giá đúng hơn về kết quả kinh doanh của 

nhóm ngành chứng khoán.  

TTCK giao dịch khá sôi động trong 6 tháng đầu năm với giá trị 

giao dịch bình quân ngày tăng mạnh 23% so với cùng kỳ. Kỳ vọng 

điều này mang lại tăng trưởng mạnh về doanh thu môi giới của 

các CTCK.  

Thanh khoản của TTCK đã được cải thiện ngay từ những ngày đầu 

năm 2016. Trong Q1, giá trị giao dịch bình quân ngày đạt 2.829 tỷ 

đồng, cao hơn 20% so với cùng kỳ. Doanh thu từ phí môi giới Q1 của 

toàn ngành tăng 12% yoy, trong đó nổi bật các công ty có mức tăng 

trưởng doanh thu môi giới cao bao gồm HCM (48,0%); MBS (39,3%); 

SSI (30,5%); VND (39,3%)… 

Tăng trưởng doanh thu môi giới Quý 1 

 
   Nguồn: VNDIRECT tính toán, BCTCDN 

Thanh khoản tiếp tục tăng lên trong Q2/2016, giá trị giao dịch bình 

quân ngày đạt 3.119 tỷ đồng, cao hơn 24,4% so với cùng kỳ 2015, 

mức tăng trưởng còn ấn tượng hơn Q1/2016. Do vậy, chúng tôi kỳ 

vọng rằng doanh thu từ hoạt động môi giới của các công ty chứng 

khoán sẽ tiếp tục có sự cải thiện và phản ánh kết quả kinh doanh 6 

tháng đầu năm tích cực.  

Doanh thu lãi từ hoạt động cho vay ký quỹ dự kiến sẽ duy trì được 

mức tăng trưởng tốt so với cùng kỳ khi dư nợ margin trong Q2 của 

một số công ty chứng khoán vẫn ở mức tương đương với Q1, theo 

các thông tin chúng tôi thu thập được.  

Hoạt động tự doanh không còn đóng vai trò lớn đối với KQKD 

của một số CTCK lớn (như HCM, VND). Hoạt động môi giới và cho 

vay ký quỹ mới là nguồn thu chính của các công ty này, với tỷ trọng 

doanh thu hơn 70%. Một số ít các CTCK còn duy trì tỷ trọng hoạt động 

tự doanh lớn như SHS, VIX, MBS… Mặc dù chưa có số liệu chính xác 

về danh mục tự doanh của các CTCK trong Q2, nhưng nhìn chung 

việc TTCK tăng điểm mạnh trong suốt 6 tháng đầu năm là môi trường 

tích cực đối với hoạt động này.  
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   Nguồn: VNDIRECT 

Giá trị giao dịch bình quân ngày Q2 (2014-
2016) 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Hoạt động cho vay ký quỹ trong Q1 (2015-
2016) 
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Quy mô danh mục tự doanh (khoản mục chứng khoán giao dịch của thành viên 
lưu ký)  

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Diễn biến giá của nhóm chứng khoán lệch pha với VNINDEX: 

VNINDEX đã trải qua 5 tháng trong chu kỳ tăng giá tuy nhiên dòng 

chứng khoán lại không có được đà tăng tương tự thậm chí còn giảm 

so với mốc đầu năm, đặc biệt là xu thế đi ngang của nhóm ngành này 

trong Quý 2. Nhóm ngành chứng khoán là nhóm ngành có độ nhạy rất 

lớn với thị trường do vậy việc xuất hiện độ trễ so với chỉ số có thể sẽ 

là cơ hội đầu tư hấp dẫn đối với nhóm ngành chứng khoán trong bối 

cảnh kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm sẽ tích cực.  

Giao dịch T0 chưa được đưa vào thực hiện ngay, nhưng thông 

tư hướng dẫn ra đời trong tương lai sẽ mang yếu tố hỗ trợ về 

mặt tâm lý: 

Thông tư số 203/2015/TT-BTC sẽ chính thức đi vào hiệu lực trong 

tháng 7/2016, tuy nhiên một số khoản mục sẽ phải chờ thêm thông tin 

hướng dẫn như giao dịch T0, bán khống cổ phiếu, dịch vụ tạo lập thị 

trường.  

Trong số các khoản mục, việc cho phép giao dịch T0 và bán khống cổ 

phiếu được nhiều NĐT kỳ vọng nhất, và cũng nhiều khả năng ảnh 

hưởng tích cực đến thanh khoản của thị trường. Chúng tôi cho rằng, 

thời điểm các văn bản hướng dẫn hoặc các thông tin liên quan đến 

giao dịch T0 có thể được công bố trong 6 tháng cuối năm, và là yếu 

tố tâm lý hỗ trợ tích cực cho các cổ phiếu ngành chứng khoán.  

Lợi thế sẽ dành cho những công ty có sự chuẩn bị kỹ lưỡng: Giao 

dịch T0, chứng khoán phái sinh yêu cầu sự chuẩn bị tốt về mặt nhân 

sự, công nghệ và nguồn vốn từ phía các CTCK. Do vậy, từ năm ngoái, 

rất nhiều công ty đã tăng cường phát triển về mặt công nghệ, huy động 

thêm vốn chủ sở hữu nhằm đáp ứng đủ các điều kiện cho các hoạt 

động giao dịch mới này.  

Chỉ số tài chính một số công ty chứng khoán niêm yết 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Title:

Source:

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

0

50

100

150

200

250

300

350

SSI VND SHS HCM MBS AGR BVS BSI CTS VDS VIX TVS

Tỷ
 đ

ồn
g

Giá CP ngày 

30/06 (VND)
KLGDBQ (CP) P/E P/B ROE ROA

BSI 8.800 11.583 6,80x 0,86x 13,03% 6,06%

BVS 12.800 114.330 9,36x 0,63x 6,88% 4,82%

CTS 6.800 72.334 6,73x 0,56x 8,61% 6,92%

HCM 29.900 827.372 16,71x 1,65x 10,14% 7,28%

MBS 5.900 85.512 37,83x 0,55x 1,44% 0,60%
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VDS 8.000 8.161 13,19x 0,77x 5,23% 2,54%

VIX 6.900 1.441.509 3,24x 0,60x 11,59% 10,26%

VND 11.700 704.019 10,05x 0,87x 8,95% 3,59%
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4. NGÀNH BĐS KHU CÔNG NGHIỆP 

Chúng tôi nhận định các DN KCN sẽ có đợt tăng trưởng mạnh 

trong thời gian vòng 1-2 năm tới dựa vào triển vọng tăng trưởng 

vốn FDI qua các Hiệp định thương mại tự do (FTAs), nguồn lao 

động giá rẻ và khả năng linh hoạt trong các sản phẩm cung cấp 

cho thị trường.   

Triển vọng thị trường BĐS Khu công nghiệp 

Các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) hay Hiệp định Đối tác 

xuyên Thái Bình Dương (TTP) sẽ là tiền đề phát triển cho bất động 

sản KCN khi các tập đoàn lớn của thế giới bắt đầu chuyển dịch 

nhà xưởng và khu sản xuất sang Việt Nam. Trong bản ký kết TPP 

có quy định rõ về quy tắc xuất xứ, theo đó các loại vải và hàng may 

mặc xuất khẩu phải có nguồn gốc nguyên liệu từ các nước tham gia 

vào Hiệp định. Do đó, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã lên kế hoạch 

đầu tư để đón đầu cơ hội này và trong đó nhiều nhất là các nhà đầu 

tư đến từ Trung Quốc, Đài Loan, và Hồng Kông.  

Nhu cầu tăng mạnh ở những KCN có vị trí cách 30km từ các nhà 

máy của các tập đoàn lớn như Samsung hay LG hoặc những KCN 

có giá thuê đất cạnh tranh, ít cạnh tranh về nguồn lao động, cho 

phép làm dệt may. Cụ thể, các KCN quanh Khu công nghệ cao của 

Samsung đều có tỷ lệ lấp đầy trên 90% như Quế Võ ở Bắc Ninh hay 

Long Thành ở Đồng Nai. Các KCN đón đầu được làn sóng đầu tư 

vào ngành dệt may có tỷ lệ lấp đầy tăng nhanh, ví dụ KCN Nhơn 

Trạch nhận được khá nhiều yêu cầu thuê từ các doanh nghiệp 

may mặc mà trong công đoạn sản xuất có khâu nhuộm. Các KCN 

trên dự báo sẽ tiếp tục có tăng trưởng từ 8 – 10% giá thuê đất và 11 

– 15% giá thuê nhà xưởng. Một số ví dụ nổi bật, KCN Quế Võ mở rộng 

có giá tăng từ 65 USD/m2/thời hạn thuê lên 72 USD/m2/thời hạn thuê 

trong 2016; KCN VSIP II mở rộng có giá tăng từ 55 USD/m2/thời hạn 

thuê lên 60 USD/m2/thời hạn thuê; khu nhà xưởng ở KCN Quế Võ hay 

Long Thành cũng đều tăng giá lần lượt từ 2,5 lên 3 USD/m2/tháng. 

Nguồn cung có xu thế tăng mạnh trong 3 năm tới để đón đầu các 

chính sách thu hút đầu tư của Chính phủ và làn sóng các hiệp định 

thương mại. Đa phần những dự án đất KCN đã có chủ đầu tư và đang 

trong giai đoạn thu hút vốn để đền bù giải tỏa hay san lấp mặt bằng. 

Các chính sách thu hút đầu của nhà nước, việc thương lượng và ký  

Giá thuê KCN ở miền Bắc 
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kết các hiệp định thương mại tự do, dự án mở rộng của Samsung ở 

Khu công nghệ cao là động lực thúc đẩy tiến độ hoàn thiện các KCN 

để đón đầu làn sóng đầu tư mới này. Do đó, tỷ lệ nguồn cung tăng dự 

kiến trong ba năm tới dự kiến lần lượt là 5,8%, 7,6% và 10,6%. 

Nguồn cung nhà xưởng trong các KCN được dự báo tăng trung 

bình 6% mỗi năm trong giai đoạn 2016 – 2018. Cụ thể là những chủ 

đầu tư lớn như Khu Chế xuất Tân Thuận (16.000 m2), KCN Tân Phú 

Trung và Tân Đô (65.000 m2), Mapletree (35.000 m2), Tín Nghĩa 

(101.480 m2) sẽ hoàn thành và được tung ra thị trường trong năm 

2016. Các chủ đầu tư tập trung xây dựng nhà xưởng theo hình thức 

cuốn chiếu do đó khi các dự án giai đoạn 1 được lấp đầy thì họ mới 

tiếp tục triển khai các dự án tiếp theo. 

Nhằm thu hút tối đa các nhà đầu tư vào KCN của mình, các chủ 

đầu tư cũng đa dạng hóa các sản phẩm và linh hoạt hơn về các 

điều khoản thương mại. Cụ thể như KCN Quế Võ chào thuê những 

diện tích đất nhỏ hơn từ 3.000 m2 – 5.000m2, KCN Hiệp Phước từ 

1.000m2 – 1.500 m2 hay diện tích nhà xưởng cho thuê nhỏ từ 250 m2 

như các KCN Kizuna tại Tân Kim, Mapletree, KCN Giang Điền hay 

KCN Long Đức. Giá chào thuê cũng linh hoạt tùy vào thời hạn thanh 

toán, diện tích thuê hay giá thuê trọn gói. Như KCN Quế Võ cũng đã 

chào bán giá thuê trọn gói nhà xưởng vào khoảng 230 USD/m2/trọn 

gói. 

Hoạt động cho thuê đất KCN sẽ được đẩy mạnh hơn nếu như 

Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá cho thuê đất đóng tiền một 

lần được triển khai sau kỳ họp Quốc hội tháng 7. Luật đất đai 2013 

có hiệu lực từ 1/7/2014 quy định chỉ khi doanh nghiệp hạ tầng đóng 

tiền thuê đất một lần cho Nhà nước thì các nhà đầu tư thứ cấp mới 

được thuê lại với hình thức trả tiền thuê đất một lần và được cấp sổ 

đỏ để sử dụng vay vốn ngân hàng. Trong khi đó hầu hết các doanh 

nghiệp hạ tầng như ITA, KBC, Becamex đều đang đóng tiền thuê đất 

cho Nhà nước hàng năm, việc đóng tiền một lần vẫn chưa có Thông 

tư hướng dẫn xác định giá đất, các khoản giảm trừ. 

Giá thuê KCN ở miền Nam 
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Triển vọng các doanh nghiệp Bất động sản Khu công nghiệp  

Doanh thu của các doanh nghiệp bất động sản KCN có mối tương 

quan lớn với dòng vốn FDI thực hiện và số doanh nghiệp đăng 

ký vào Việt Nam. Tuy nhiên, mối tương quan này chỉ thực sự rõ rệt 

với các doanh nghiệp có diện tích KCN lớn cũng như thương hiệu tốt 

trên thị trường. Các doanh nghiệp có tương quan lớn với dòng vốn 

FDI bao gồm KBC, SZL, và LHG (hệ số tương quan cao với dòng vốn 

FDI thực hiện lần lượt là 0,68, 0,71 và 0,74 điểm). Đây là nhóm được 

kỳ vọng sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ sự gia tăng của dòng vốn FDI. 

Trong khi đó, nhóm các doanh nghiệp IDV, ITA, D2D đang có mối 

tương quan khá thấp đối với dòng vốn FDI.  

Với tốc độ tăng trưởng vốn FDI cao như trong thời gian gần đây, 

các KCN dự báo sẽ có tăng trưởng doanh thu tốt trong nửa cuối 

năm 2016 – 2017, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp có tương quan 

lớn với FDI. Các doanh nghiệp có quỹ đất lớn và hệ thống hạ tầng tốt 

sẽ được hưởng lợi lớn nhất như Kinh Bắc (KBC), Long Hậu (LHG), 

Becamex, Tổng công ty Sonadezi (bao gồm hai công ty thành viên 

trên sàn là SZL và D2D), CIPCO. 

Danh mục các KCN của KBC, ITA và LHG 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

KBC là doanh nghiệp có dư địa tăng trưởng lớn và được chúng 

tôi ưa thích nhất khi DN này tiếp tục mở rộng quỹ đất với các dự án 

lớn như KCN Tràng Cát, KCN Tân Phú Trung, KCN Tràng Duệ III, 

KCN Quang Châu và KCN Tây Bắc Củ Chi. Ngoài KBC, LHG và ITA 

cũng có khả năng mở rộng các KCN hiện hữu, tuy nhiên quy mô mở 

rộng ở mức khá nhỏ so với KBC. 

Rủi ro 

Với xu hướng gia tăng quỹ đất và giảm bớt nợ trong thời gian 

gần đây, các DN này đều có nhu cầu tăng vốn do đó rủi ro pha 

loãng khá cao. Cụ thể là KBC đã thông qua tăng vốn 120 triệu cổ 

phần với giá không thấp hơn 15.000 VND/CP hay ITA tăng 100 triệu 

cổ phần. Chính vì vậy, khi đầu tư các cổ phiếu này nhà đầu tư nên 

thận trọng về rủi ro pha loãng. 

Mã CK Tổng diện tích (ha) Tỷ lệ lấp đầy
Thương phẩm còn 

lại (ha)
Ghi chú

KCN Quế Võ KBC 311.00 95% 10.89

KCN Quế Võ mở rộng KBC 300.00 63% 77.70

KCN Tràng Cát KBC 581.90 0% 407.33 GPMB

KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh KBC 432.50 0% 302.75 GPMB

KCN Tràng Duệ I KBC 186.00 99% 1.30

KCN Tràng Duệ II KBC 214.00 28% 107.86

KCN Tràng Duệ III KBC 300.00 0% 210.00 Phê duyệt dự án

KCN Tây Bắc Củ Chi KBC 542.00 23% 292.14

KCN Quang Châu KBC 426.00 27% 218.70

KCN Long Hậu hiện hữu LHG 137.02 94% 5.75

KCN Long Hậu mở rộng LHG 108.48 69% 23.54

KCN Long Hậu III LHG 123.00 0% 86.10 Phê duyệt dự án

KCN Tân Tạo ITA 443.00 90% 31.01

KCN Tân Đức I ITA 275.00 90% 19.25

KCN Tân Đức II ITA 214.29 20% 120.00
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5. NGÀNH BĐS NHÀ Ở 

Diễn biến thị trường 

Thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh có nhiều dấu 

hiệu tích cực trong Quý 2/2016. Số liệu của Savills Việt Nam cho 

thấy số lượng căn hộ bán được đạt 6.900 căn, tăng 10% so với quý 

trước và 34% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hấp thụ giữ nguyên mức 17% từ 

đầu năm đến hiện tại, cho thấy thị trường đang hấp thụ tốt lượng căn 

hộ mới được tung ra trong quý.  

Hạng trung cấp vẫn chiếm lĩnh thị trường với 49% tổng giao dịch, trong 

khi tình hình hoạt động của hạng cao cấp cải thiện lớn, bán được 330 

căn. Giá chào bán cao nhất hạng trung cũng tăng mạnh từ 30 tr 

VND/m2 lên hơn 40 tr VND/m2, phản ánh xu hướng tăng trong lực cầu 

của phân khúc này. Trong khi đó, giá bán phân khúc cao cấp và bình 

dân không có nhiều biến động.  

Thị trường Hà Nội ghi nhận khối lượng giao dịch lớn. Số căn hộ 

giao dịch thành công tăng 7% lên 6.000 căn hộ, tương ứng với mức 

tăng 30% so với cùng kỳ, chiếm 35% lượng chào bán. Số lượng căn 

hộ hạng trung chiếm 73% tổng lượng giao dịch, dẫn đầu trong số các 

phân khúc (theo Savills). Giá chào bán các căn hộ hạng trung và cao 

cấp đều tăng nhẹ trong khi giá trung bình các căn hộ bình dân không 

thay đổi.   

Nhìn chung, thị trường căn hộ trong Q2/2016 đạt mức tăng 

trưởng tốt, cho thấy nhu cầu mua nhà để ở là thực chất và ổn định, 

nhưng có sự phân hóa rõ ràng, tập trung vào một số phân khúc. Lượng 

giao dịch thành công chủ yếu là ở phân khúc trung – cao cấp, đặc biệt 

là các dự án có tiến độ xây dựng tốt, chủ đầu tư uy tín và chính sách 

thanh toán linh hoạt. 

Triển vọng tăng trưởng 

Dự báo trong 2H/2016 thị trường nhà ở sẽ sôi động hơn do nhu 

cầu mua nhà vào các tháng cuối năm thường tăng. Tốc độ đô thị 

hóa ở các thành phố lớn cao, kết hợp với cơ cấu dân số trẻ, quy mô 

hộ gia đình thu hẹp và thu nhập bình quân đầu người tăng lên cũng là 

các yếu tố thúc đẩy sức mua của khách hàng. Ngoài ra, nhu cầu mua 

căn hộ để đầu tư cũng tăng mạnh khi thị trường bất động sản dần 

nóng lên. 

Dự báo nguồn cung nhà ở tại hai thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí 

Minh khá dồi dào, với trọng tâm nằm ở phân khúc trung cấp. Theo 

Savills, thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ đón nhận khoảng 35.000 

căn hộ mới từ Q3/2016 đến hết 2018. Nguồn cung tương lai trong 

ngắn hạn sẽ đến từ các khu vực có hạ tầng giao thông tốt, kết nối 

thuận tiện với trung tâm thành phố và các dự án dọc tuyến tàu điện 

ngầm đang được triển khai.  

Tương tự tại Hà Nội, khu vực phía Tây với cơ sở hạ tầng đồng bộ 

và các nút giao thông quan trọng dự báo sẽ cung cấp nhiều căn 

hộ nhất trong nửa cuối năm 2016. Dự kiến 22.000 căn từ 41 dự án 

sẽ được mở bán, trong đó phân khúc căn hộ hạng trung chiếm 

tỷ trọng lớn. 

Số lượng căn hộ giao dịch và tỷ lệ hấp thụ 
theo phân khúc tại TP. HCM 

 
   Nguồn: Savills Research 

Số lượng căn hộ giao dịch theo phân khúc  
và tỷ lệ hấp thụ tại Hà Nội 

 

 
   Nguồn: Savills Research 
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Nguồn cung cạnh tranh tại phân khúc cao cấp trong khi nguồn 

cầu vẫn duy trì sẽ khiến giá bình quân phân khúc cao cấp không 

dao động nhiều. Trong khi đó giá nhà ở phân khúc trung cấp và bình 

dân có xu hướng tăng nhẹ. Kỳ vọng trong quý tới giá phân khúc này 

sẽ duy trì tăng 2-3% do nguồn cung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu.  

Một số dự án có thể ghi nhận mức giá tăng từ 5-6%. 

Về mặt chính sách, nền tảng kinh tế tăng trưởng ổn định và các chính 

sách hỗ trợ về ổn định lãi suất, quy hoạch đô thị, nâng cấp cơ sở hạ 

tầng của Chính phủ sẽ góp phần tạo môi trường lành mạnh cho ngành 

bất động sản phát triển. 

Hai điểm đáng chú ý là quyết định của Chính phủ gia hạn giải ngân 

gói vay 30.000 tỷ đồng cho khách hàng cá nhân đến hết năm và ban 

hành Thông tư 06 giảm bớt áp lực cơ cấu lại nguồn vốn cho vay ngắn 

hạn – trung và dài hạn. Các chính sách này đều có tác động tích cực 

đến tâm lý chủ đầu tư và cả các khách hàng mua nhà.  

Luật Nhà ở sửa đổi có hiệu lực từ tháng 7/2015 cho phép các cá nhân 

và tổ chức nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam sẽ tiếp tục có tác 

động thúc đẩy nguồn cầu trên thị trường. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi 

suất khá ổn định đóng vai trò hỗ trợ tốt đối với thị trường.  

Rủi ro thị trường 

Dư địa tín dụng cho vay kinh doanh bất động sản vẫn còn nhiều, 

tuy vậy quy trình cấp vốn của các ngân hàng sẽ dần siết chặt hơn 

sau TT06. Quy định tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung – dài hạn của 

các ngân hàng giảm dần từ 60% đến 40% trong vòng 2 năm tới sẽ 

gây khó khăn hơn cho các chủ đầu tư trong việc tiếp cận dòng tiền. 

Các chủ đầu tư nhỏ có thể cần phải vận dụng các nguồn lực bên ngoài 

cho các dự án mới, ví dụ như huy động vốn từ cổ đông hiện hữu hoặc 

phát hành trái phiếu. 

Rủi ro về tính pháp lý của dự án BĐS vẫn tồn tại ảnh hưởng đến 

tâm lý của người mua. Vì vậy các dự án có chủ đầu tư uy tín hoặc 

được bảo lãnh bởi ngân hàng sẽ có lợi thế hơn trong việc chào bán 

tới khách hàng. 

Cổ phiếu ngành bất động sản 

Hiện tại có khoảng hơn 60 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong 

lĩnh vực bất động sản được niêm yết trên sàn chứng khoán. Chiếm 

lĩnh thị trường ở phân khúc bất động sản nhà ở nhìn chung là 

các doanh nghiệp có nguồn vốn lớn, tình hình tài chính tốt, quỹ 

đất sạch và nằm ở các vị trí thuận lợi. Có thể kể đến các doanh 

nghiệp điển hình như Tập đoàn Vingroup (VIC), CTCP Đầu tư Nam 

Long (NLG), Địa ốc Đất Xanh (DXG) và CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà 

Khang Điền (KDH). 

Doanh thu của các công ty bất động sản thường mang tính mùa vụ, 

với Quý 4 ghi nhận doanh thu cao nhất do cuối năm nhu cầu mua nhà 

tăng, và Quý 1 đầu năm là thấp nhất. Trong số 15 doanh nghiệp bất 

động sản nhà ở vốn hóa thị trường lớn nhất mà chúng tôi tổng hợp thì 

đã có 12 doanh nghiệp ghi nhận được tăng trưởng lợi nhuận Q1/2016 

tích cực so với cùng kỳ 2015. Mức tăng trưởng lớn nhất đến từ DRH, 

SCR, ASM và NBB. 

Tỷ trọng cho vay Bất động sản, Xây dựng 
của một số NH 

 
   Nguồn: BCTC các NH 

Ngành BĐS % YoY Ngành XD % YoY

VCB N/A N/A 5.50% 29.9%

BID 6.87% 30.01% 11.02% -6.59%

CTG 7.90% 56.33% 10.97% 55.80%

ACB 1.90% 12.20% 4.08% 27.95%

SHB 7.10% 17.14% 14.71% 26.29%

MBB 3.84% 8.24% 8.84% 21.35%

EIB N/A N/A 6.10% -29.70%

NVB N/A N/A 38.24% 108.55%
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Chúng tôi cho rằng trong ngắn hạn, các doanh nghiệp bất động 

sản ở phân khúc trung – cao cấp sẽ duy trì được mức thanh 

khoản tốt và ghi nhận được doanh thu khả quan. Điển hình cho 

các doanh nghiệp này là VIC và KDH với các dự án Vinhomes Central 

Park và chuỗi dự án Mega Village, Mega Sapphire. SDI, công ty con 

của VIC cũng có dự án chung cư, biệt thự và nhà phố Vinhomes 

Gardenia đang mở bán và ghi nhận được tốc độ bán hàng vượt trội. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp này còn được hưởng lợi từ các quy hoạch 

nâng cấp cơ sở hạ tầng như tuyến metro số 1, đường Vành đai 2 tại 

thành phố Hồ Chí Minh và tuyến metro, tàu điện ngầm trên cao tại Hà 

Nội. 

Về mặt dài hạn, các doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng tốt sẽ 

là doanh nghiệp có quỹ đất lớn với chi phí giá vốn rẻ, nằm ở các 

vị trí thuận lợi. Chúng tôi đánh giá triển vọng dài hạn tích cực cho 

một số công ty như: VIC, NTL, NLG, HDG và BCI.  

Top 15 công ty bất động sản nhà ở theo vốn hóa thị trường 

 
   Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT tổng hợp 

 

 

 

 

 

 

Mã CP
Vốn hóa thị 

trường (tỷ đồng)

Vốn chủ sở 

hữu

Hàng tồn 

kho/Vốn 

CSH

Nợ 

vay/Tổng 

TS

LN ròng 

Q1/2015 (tỷ 

đồng)

LN ròng 

Q1/2016 (tỷ 

đồng)

Tăng 

trưởng LN 

Q1 2015-16

EPS BVPS P/B P/E

VIC 109.815,18         40.979,28    0,62 0,72 427,94         778,65         82% 735        11.199     4,3 73,6

SDI 5.241,78             2.639,80      0,52 0,56 209,04         357,09         71% 4.474     23.200     2,3 9,8

KDH 4.086,00             4.217,69      1,36 0,48 52,31           93,60           79% 2.052     14.427     1,2 10,9

ASM 3.387,07             2.463,10      0,43 0,39 10,02           26,85           168% 610        12.116     1,4 23,4

NLG 3.199,53             2.402,47      1,50 0,50 34,55           41,57           20% 1.511     14.575     1,4 14,2

FLC 3.232,22             6.472,04      0,08 0,40 93,48           115,94         24% 1.968     12.214     0,6 3,7

DRH 3.136,00             222,94         0,00 0,52 0,27             3,13             1051% 792        10.260     5,3 69,4

PDR 2.946,43             2.287,88      2,83 0,72 24,77           25,22           2% 1.022     23.432     1,3 17,5

HQC 2.218,32             4.052,81      0,19 0,37 30,63           51,56           68% 2.732     21.636     0,6 3,0

SJS 2.297,77             2.008,92      1,40 0,64 9,44             15,00           59% 2.273     16.970     1,1 9,8

SCR 2.170,68             3.053,06      0,92 0,47 2,18             5,91             172% 1.075     11.337     0,7 11,1

BCI 2.063,94             2.011,93      1,10 0,39 9,76             9,27             -5% 3.682     14.065     1,0 7,2

DXG 1.946,58             1.709,12      0,65 0,54 36,60           29,44           -20% 3.052     21.999     1,2 5,6

NBB 1.073,11             1.261,82      0,82 0,65 0,62             1,42             130% 746        20.089     0,9 25,3

CEO 1.049,95             990,03         0,61 0,64 37,14           21,74           -41% 2.095     21.125     0,9 5,7

Trung vị 0,65 0,52 68% 1.968     14.575     1,2 10,9

Trung bình 0,87 0,53 124% 1.921     16.576     1,6 19,3Trung bình 

(loại trừ 

VIC/DRH) 0,89 0,52 127% 2.006     16.960     1,1 11,3
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6. NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG - GẠCH ỐP LÁT 

Việt Nam là quốc gia có công suất sản xuất gạch ốp lát hàng đầu 
thế giới 

Theo Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất máy móc và thiết bị cho 

ngành ceramic Italy (ACIMAC), năm 2014, Việt Nam sản xuất 360 triệu 

m2 gạch ốp lát và đứng thứ 8 thế giới. Năm 2015, sản lượng tiếp tục 

tăng lên mức 420 triệu m2 trong đó xuất khẩu khoảng 70 triệu m2 và 

tiêu thụ trong nước khoảng 350 triệu m2. 

Từ giai đoạn 2013 – 2015, ngành gạch ốp lát phục hồi đã thúc đẩy các 

Công ty mở rộng nhà máy cũng như hấp dẫn các nhà đầu tư mới mà 

điển hình là Vitto (công suất 36 triệu m2/năm) và Tasa (công suất 24 

triệu m2/năm). Theo báo cáo của Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt 

Nam, tổng công suất tối đa của các nhà máy sản xuất gạch ốp lát tại 

Việt Nam là 500 triệu m2.  

 Các nhà máy gạch ốp lát tập trung nhiều ở các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú 

Thọ, Thái Bình và Hải Dương nhằm tận dụng lợi thế gần nguồn 

nguyên liệu. Các tỉnh có nguồn nguyên liệu dồi dào cho gạch ốp lát 

gồm có Phú Thọ, Hải Dương, Lào Cai và Vĩnh Phúc. 

Nhóm Công ty có công suất lớn nhất Việt Nam (triệu m2) 

 
   Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

Thị trường gạch được bảo hộ với mức thuế suất cao   

Ngành sản xuất gạch ốp lát đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ 

nhờ đầu tư mở rộng sản xuất và áp dụng công nghệ mới làm tăng lên 

cả về chất lượng cũng như số lượng sản phẩm gạch ốp lát. Cùng với 

chính sách bảo hộ với mức thuế suất ở mức cao, ngành sản xuất gạch 

trong nước đã đánh bại gạch nhập khẩu và dành lại thị phần. Theo 

Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam, Năm 2015, giá trị toàn ngành 

đạt doanh thu 3 tỷ USD trong đó giá trị nhập khẩu chỉ chỉ có 71,5 triệu 

USD. 

Biểu thuế suất nhập khẩu gạch ốp lát 

 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Prime Vitto Tasa Ý Mỹ Hoàn Mỹ Hoàng Hà Đồng 
Tâm

Catalan Toko CMC

Thuế Thuế suất

Thời gian 

áp dụng

Thuế nhập khẩu 35% 01/01/2014

ASEAN (ATIGA) 5% 01/01/2015

ASEAN - Trung Quốc (ACFTA) 20% 01/01/2015

ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) 10% 01/01/2015

ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) 20% 01/01/2015

Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) 22.50% 01/01/2015

ASEAN - Úc - Niu Di-Lân (AANZFTA) 10% 01/01/2015

ASEAN - Ấn Độ (AIFTA) 22.50% 01/01/2015

Sản lượng sản xuất gạch ốp lát của Việt Nam 

 
   Nguồn: ACIMAC và VNDIRECT tổng hợp 

Phân bố công suất sản xuất gạch ốp lát 

 
   Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

Title:

Source:

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

100 

200 

300 

400 

500 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sản lượng (triệu m2)

Title:

Source:

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

Miền Bắc Miền Nam Miền Trung
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   Nguồn: VNDIRECT 

 

Tiêu thụ gạch ốp lát tăng trưởng mạnh  

Theo báo cáo của ACIMAC, năm 2014, Việt Nam tiêu thụ 310 triệu m2 

gạch ốp lát và đứng thứ 5 thế giới về sản lượng tiêu thụ. Sản lượng 

tiệu thụ tăng mạnh trong năm 2015 lên mức 450 triệu m2. Sức tiêu thụ 

tăng mạnh là nhờ: (1) Nền kinh tế phục hồi kích thích người dân xây 

dựng và sửa chữa nhà ở. (2) Thị trường BĐS sôi động với thanh 

khoản tăng mạnh đã thúc đẩy các nhà nhà cung cấp BĐS hoàn thiện 

công trình để đưa ra thị trường.  

Triển vọng tăng trưởng cho những Công ty nhanh chóng đầu tư 
mở rộng sản xuất  

Chúng tôi đánh giá cao những Doanh nghiệp đã nhanh chóng nhận ra 

dấu hiệu phục hồi của ngành và mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất 

để đón đầu xu hướng. Trong đó chúng tôi đánh giá cao nhất là Công 

ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) và Công ty Cổ phần CMC (CVT). 

VIT là công ty sản xuất gạch granite hàng đầu ở phía Bắc trong khi 

CVT là công ty nằm trong nhóm 10 công ty sản xuất lớn nhất nước, 

có chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và đánh vào những thị trường 

ngách. VIT và CVT có mức tăng công suất lần lượt là 44% và 60% 

trong năm 2016.  

Rủi ro dư cung từ năm 2018 

Theo Bộ xây dựng, năm 2015, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc là 

22 m2/người. Trong chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020, Bộ 

xây dựng đề ra mục tiêu tăng mức diện tich bình quân nhà ở toàn quốc 

lên 25 m2/người. Ước tính diện tích nơi làm việc khoảng 10 m2/1 

người. Dân số Việt Nam hiện tại là 90 triệu dân, tương ứng với  diện 

tích sàn cần thiết là 3,15 tỷ m2. Tính từ 2010, Việt Nam đã sản xuất 

1,7 tỷ m2. Với công suất  550 triệu m2/năm, trong vòng 3 năm nữa 

các nhà máy sẽ xuất ra lượng gạch ốp lát đáp ứng đủ nhu cầu và tạo 

ra rủi ro dư cung từ 2018. 

Bên cạnh rủi ro dư cung từ 2018 thì cơ hội vẫn dành cho những doanh 

nghiệp lựa chọn được phân khúc sản phẩm thiếu hụt nguồn cung như 

gạch granite, gạch thẻ hay tận dụng được ưu thế từ các hiệp định 

thương mại tự do để đẩy mạnh xuất khẩu. 

 

 

Sản lượng tiêu thụ gạch ốp lát của Việt Nam 

 
   Nguồn: ACIMAC và VNDIRECT tổng hợp 

Title:

Source:

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

100 

200 

300 

400 

500 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sản lượng tiêu thụ (triệu m2)
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CTCP CONTAINER VIỆT NAM (VSC) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND65.000 VND79.000 1,56% MUA Công nghiệp 

 

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 

 
 

 

 
 

 
 

  

Cập nhật tình hình hoạt động cảng mới VGP: Sản lượng cảng 

VGP tăng nhanh hơn kỳ vọng, dự phóng lấp đầy công suất sau 2 

năm hoạt động. Theo thông tin từ VSC, cảng VGP đã bắt đầu có lãi 

trong Quý 2/2016 và có thể có lãi khoảng 30 tỷ VND trong năm 2016. 

Những thông tin này vượt xa kỳ vọng ban đầu của chúng tôi khi cho 

rằng cảng VGP sẽ lỗ trong năm đầu hoạt động và sẽ cần 3 năm để 

lấp đầy công suất. 

Kết quả kinh doanh Quý 2/2016 có khả năng tốt hơn cùng kỳ 2015 

do sản lượng container của cả hai cảng có thể đạt mức 160.000 – 

170.000 TEU, tương đương 85% tổng công suất. Do vậy, chúng tôi 

giữ nguyên khuyến nghị Tăng tỷ trọng và tăng mức giá mục tiêu 

lên 79.000 VND/CP, tương ứng với mức P/E 2016 12,4x. (Giá mục 

tiêu tại Báo cáo Phân tích ngày 14/03/2016 là 72.000 VND/CP, giá đã 

điều chỉnh). 

Kế hoạch chuyển đổi Green Depot (GD) thành trung tâm phân 

phối (DC). VSC đang lên kế hoạch mở rộng mảng DC do DC hiện tại, 

Green Logistics Center (GLC), đã đầy công suất. DC mới có diện tích 

khoảng 15 ha, giúp tăng gấp ba tổng diện tích các DC của VSC. Việc 

này sẽ giúp tăng đáng kể doanh thu từ mảng DC. Doanh thu 2015 của 

mảng DC là 121 tỷ VND với lợi nhuận trước thuế 30,5 tỷ VND. Tuy 

vậy, DC Hồ Chí Minh (10 ha) có khả năng chưa đem lại lợi nhuận 

trong năm nay do việc xây dựng lâu hơn dự kiến. 

Triển vọng 2016: Chúng tôi dự phóng cảng VGP có thể đạt hơn 50% 

công suất, đem lại khoảng 400 tỷ VND doanh thu và 46 tỷ VND lợi 

nhuận sau thuế. Tăng trưởng tốt từ cảng VGP sẽ bù đắp sự hao hụt 

doanh thu và lợi nhuận từ mặt hàng container lạnh (reefer). Tuy nhiên 

chi phí khấu hao và chi phí lãi vay lớn tiếp tục là gánh nặng đối với 

tăng trưởng lợi nhuận. Năm 2016, dự phóng Doanh thu đạt 1.350 tỷ 

VND (+45% yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ VND (+7,9% yoy). 

Trong Q3/2016, VSC sẽ đưa bến số 2 của VGP vào hoạt động. Việc 

gánh thêm chi phí khấu hao có thể làm biên lợi nhuận của Q3 sụt giảm 

so với Q2. Nhưng nhìn chung chúng tôi cho rằng VSC sẽ đạt KQKD 

rất tốt trong 2 năm 2016, 2017. 

Ngày 05/07/2016 

Nguyễn Hồng Quang, CFA 

quang.nguyenhong@vndirect.com.vn 

   

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 71.505 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 34.785 

KLGDBQ (3thg) 51,701tr 

Thị giá vốn (tỷ VND) 2,984 

SL CP đang lưu hành (tr) 45,557,646 

Free float (%) 94 

Beta  

 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

Cổ đông % Sở hữu 

Vietnam Holding Ltd 6.99 

Swiftcurrent Offshore 6.28 

Forum One - VCG 4.92 

Deutsche AM Ltd 4.41 

Trần Xuân Bạo 4.35 
 

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-14A 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu (tỷ) 891 928 1,332 1,641

Tăng trưởng DT 12.5% 4.1% 43.6% 23.2%

Biên lợi nhuận gộp 35.0% 39.9% 28.8% 30.7%

EBITDA thuần (tỷ) 190 232 108 215

LN ròng (tỷ) 248 272 283 409

Tăng trưởng LN ròng 3.2% 9.6% 4.3% 44.1%

LN trên cổ phiếu 8,610 7,868 6,518 8,968

Giá trị sổ sách/cp 30,641 34,556 36,728 44,786

ROAE 25.6% 21.8% 18.3% 22.0%
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
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Rolling P/E (x) (lhs) Tăng trưởng EPS (rhs)
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2.4

01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16E 07-16E

Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 927.8 1,331.9 1,641.2

Giá vốn hàng bán (557.3) (948.6) (1,137.8)

Chi phí quản lý DN (41.2) (56.8) (70.0)

Chi phí bán hàng (8.1) (3.3) (4.0)

LN hoạt động thuần 321.3 323.2 429.4

EBITDA thuần 231.5 107.6 215.0

Chi phí khấu hao 89.7 215.7 214.4

LN HĐ trước thuế & lãi vay 321.3 323.2 429.4

Thu nhập lãi 14.5 41.3 74.1

Chi phí tài chính (1.7) (27.6) (27.5)

Thu nhập ròng khác 2.0 3.6 6.4

TN từ các Cty LK & LD 0.0 14.4 25.8

LN trước thuế 336.1 354.9 508.2

Thuế (66.9) (59.6) (55.9)

Lợi ích cổ đông thiểu số 2.6 (11.8) (43.7)

LN ròng 271.8 283.5 408.5

Thu nhập trên vốn 271.8 283.5 408.5

Cổ tức phổ thông 0.0 (41.4) (41.4)

LN chưa phân phối 271.8 242.0 367.1

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

LN trước thuế 336.1 354.9 508.2

Khấu hao 89.7 215.7 214.4

Các khoản +/- (non cash) khác 0.0 0.0 0.0

Khoản +/- không thuộc HĐKD (16.5) (59.3) (106.3)

Thuế đã nộp (72.4) (59.6) (55.9)

LC tiền từ HĐKD khác 13.6 0.0 0.0

Thay đổi VLĐ (33.4) 151.1 34.2

LC tiền thuần HĐKD 317.1 602.8 594.5

Đầu tư TSCĐ (589.9) (523.8) (72.1)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 22.1 0.0 0.0

Các khoản khác (17.8) 59.6 106.3

Thay đổi tài sản dài hạn khác 6.0 208.9 (4.5)

LC tiền từ HĐĐT (579.6) (255.3) 29.7

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 22.9 0.0 0.0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0.0 0.0 0.0

Tiền vay ròng nhận được 411.6 (19.6) 0.0

Dòng tiền từ HĐTC khác 0.0 3.1 0.8

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (58.8) (41.4) (41.4)

LC tiền thuần HĐTC 375.7 (57.9) (40.6)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 216.0 332.4 629.2

LC tiền thuần trong năm 113.2 289.6 583.6

Tiền & tương đương tiền cuối kì 329.2 622.0 1,212.8

Các khoản phải thu ngắn hạn

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 332 629 1,213

Đầu tư ngắn hạn 79 79 79

Phải thu khách hàng 93 207 253

Hàng tồn kho 10 21 26

Các tài sản ngắn hạn khác 248 81 100

Tổng tài sản ngắn hạn 762 1,017 1,670

Tài sản cố định 1,042 1,350 1,207

Tổng đầu tư 109 109 109

Tài sản dài hạn khác 487 279 283

Tổng tài sản 2,400 2,754 3,269

Vay & nợ ngắn hạn 7 0 0

Phải trả người bán 204 194 230

Nợ ngắn hạn khác 171 298 365

Tổng nợ ngắn hạn 382 492 596

Vay & nợ dài hạn 418 405 405

Các khoản phải trả khác 0 3 4

Vốn chủ sở hữu 1,431 1,673 2,040

Lợi ích cổ đông thiểu số 168 180 224

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 2,400 2,754 3,269

Phải thu khách hàng

12-15A 12-16E 12-17E

DuPont

Biên LN ròng 29.3% 21.3% 24.9%

Vòng quay TS 0 1 1

ROAA 14.0% 11.0% 13.6%

ĐBTC điều chỉnh 2 2 2

ROAE 21.8% 18.3% 22.0%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 32 47 47

Số ngày nắm giữ HTK 7 8 8

Số ngày phải trả tiền bán 134 75 74

Vòng quay TSCĐ 1 1 1

ROIC 13.4% 12.6% 15.3%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 2 2 3

Khả năng thanh toán nhanh 2 2 3

Khả năng thanh toán tiền mặt 1 1 2

Vòng quay tiền (95) (19) (19)

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT 4.1% 43.6% 23.2%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 21.8% 0.6% 32.8%

Tăng trưởng LN ròng 9.6% 4.3% 44.1%

Tăng trưởng EPS (8.6%) (17.2%) 37.6%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 7,868 6,518 8,968

Giá trị sổ sách/cp (VND) 34,556 36,728 44,786

Cổ tức / cp (VND) 0 909 909
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NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (CTG) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND16.900 VND20.012 4,8% 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 

 
 

 

 
 

 
 

  

Câu chuyện của CTG xoay quanh sự chuyển biến của một 

NHTMCP có tỷ lệ nắm giữ của Nhà nước cao đang tích cực thoát 

khỏi mô hình ngân hàng truyền thống để hướng tới mô hình ngân 

hàng bán lẻ với mục tiêu phát triển bền vững. 

Kết quả Q1/2016 tương đối khả quan: Thu nhập lãi thuần tăng 

14,6% nhờ NIM cải thiện từ 2,7% cuối năm 2015 lên 2,8%. Thu nhập 

ngoài lãi đạt mức tăng trưởng ấn tượng 97,8%; chủ yếu nhờ vào thu 

nhập từ phí và dịch vụ (tăng 39%). Chi phí dự phòng rủi ro (DPRR) 

trong kỳ cũng giảm nhẹ từ 1.510 tỷ đồng xuống 1.441 tỷ đồng, góp 

phần đẩy lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng ấn tượng 53,8%, đạt 2.400 

tỷ đồng. 

Hiện tại NH vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức như thanh khoản 

thấp, trích lập DPRR của khoản trái phiếu VAMC sẽ tiếp tục ăn mòn 

lợi nhuận trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên chúng tôi đánh giá 

chất lượng tài sản của CTG cao hơn BIDV nhờ tỷ lệ nợ nhóm 2 thấp 

và tỷ lệ bao nợ xấu (LLR) được cải thiện đáng kể từ 80% năm 2014 

lên 104% năm 2015. 

Chúng tôi ước tính LNTT của Vietinbank năm 2016 đạt 8.010 tỷ đồng, 

tăng 9,2% so với năm 2015. EPS 2016 dự phóng 1.604 đồng, BVPS 

2016 dự phóng 16.033 đồng (vốn chủ sở hữu đã bao gồm 300 triệu 

cổ phiếu sáp nhập PGBank). 

Cổ phiếu đang giao dịch ở định giá thấp nhất trong vòng một năm 

trở lại đây. Hiện tại, CTG đã giảm về vùng giá dưới 17.000 đồng; 

tương đương với 1,04x P/B 2016, thấp hơn so với trung bình 1,45x 

của ngành đồng thời cũng là mức thấp trong lịch sử giao dịch từ năm 

2014. Đây là định giá khá hấp dẫn đối với một NH đang có những 

chuyển biến tích cực, chúng tôi khuyến nghị MUA CTG với giá mục 

tiêu 20.012 đồng (cao hơn 18,4% so với giá hiện tại). 

Trong ngắn hạn chúng tôi cũng lưu ý những sự kiện có thể xảy ra ảnh 

hưởng đến giá cổ phiếu như: khả năng tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu 

tư nước ngoài, chia cổ tức 8% bằng tiền mặt. Bên cạnh đó cũng không 

loại trừ khả năng CTG sẽ sáp nhập thêm một NH nữa trong năm sau. 

 

Ngày 30/06/2016 

Trần Khánh Hiền 

hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

   

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 23.000 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 16.000 

KLGDBQ (3thg) 1.033.465 

Thị giá vốn (tỷ VND) 61.436 

SL CP đang lưu hành (tr) 3.723 

Free float (%) 8 

Beta 1,35 

 

 

 

Cổ đông lớn 
Tên cổ đông                            % sở hữu 

Ngân hàng NN Việt Nam 64,5 

Bank of Tokyo – Mitsubishi 
UFJ 

19,7 

IFC L.P 5,39 

IFC (World Bank) 2,63 
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Định giá   

 

 

 

   

 
 
 

 

 

 
 
 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
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Rolling P/E (x) (lhs) Tăng trưởng EPS (rhs)
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1.6

01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16A 07-16A

Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

Thu nhập lãi thuần 18,839 21,708 24,939

Thu nhập lãi suất ròng 3,905 4,497 4,721

Tổng lợi nhuận hoạt động 22,744 26,205 29,660

Tổng chi phí hoạt động (10,719) (12,316) (13,792)

LN trước dự phòng 12,024 13,889 15,868

Tổng trích lập dự phòng (4,679) (5,878) (6,669)

TN từ các Cty LK & LD

Thu nhập ròng khác

LN trước thuế 7,345 8,010 9,199

Thuế (1,629) (1,776) (2,039)

Lợi nhuận sau thuế 5,717 6,234 7,159

Lợi ích cổ đông thiểu số (19) (21) (24)

LN ròng 5,698 6,214 7,136

 

12-15A 12-16A 12-17A

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng tiền gửi khách hàng 16.2% 14.0% 14.0%

Tổng tăng trưởng cho vay khách hàng 22.3% 17.0% 16.0%

Tăng trưởng thu nhập lãi ròng 7.2% 15.2% 14.9%

Tăng trưởng LN trước dự phòng 7.3% 15.5% 14.3%

Tăng trưởng LN ròng (0.2%) 9.1% 14.8%

Tăng trưởng các tài sản sinh lãi 18.9% 15.1% 13.1%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 1,530 1,604 1,596

Giá trị sổ sách/cp (VND) 15,004 15,435 13,416

Cổ tức / cp (VND) 5 5 5

Tăng trưởng EPS (0.2%) 4.8% (0.5%)

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

Tổng cho vay khách hàng 538,080 629,553 730,282

Cho vay các ngân hàng khác

Tổng cho vay 538,080 629,553 730,282

Chứng khoán - Tổng cộng 125,215 137,737 144,624

Các tài sản sinh lãi khác 77,912 85,703 89,988

Tổng các tài sản sinh lãi 741,207 852,993 964,894

Tổng dự phòng (6,394) (7,317) (8,484)

Tổng cho vay khách hàng 533,530 624,265 723,928

Tổng tài sản sinh lãi ròng 734,812 845,676 956,410

Tiền mặt và các khoản tiền gửi 5,091 5,193 5,296

Tổng đầu tư 3,892 3,970 4,050

Các tài sản khác 35,688 36,402 37,130

Tổng tài sản không sinh lãi 44,671 45,564 46,476

Tổng tài sản 779,483 891,240 1,002,885

Nợ khách hàng 492,960 561,974 640,651

Dư nợ tín dụng 20,860 21,904 22,342

Tài sản nợ chịu lãi 513,821 583,878 662,992

Tiền gửi 13,227 13,888 14,166

Tổng tiền gửi 527,048 597,766 677,159

Các khoản nợ lãi suất khác 153,406 158,102 162,972

Tổng các khoản nợ lãi suất 680,454 755,868 840,131

Thuế TNDN hoãn lại

Các khoản nợ không lãi suất khác 42,919 73,007 96,414

Tổng nợ không lãi suất 42,919 73,007 96,414

Tổng nợ 723,373 828,876 936,545

Vốn cổ phần 37,234 40,234 49,209

Thặng dư vốn cổ phần 8,975 8,975 0

Cổ phiếu quỹ 0 0 0

Lợi nhuận giữ lại 3,942 7,177 11,094

Các quỹ thuộc VCSH 5,717 5,717 5,717

Vốn chủ sở hữu 55,868 62,103 66,020

Lợi ích cổ đông thiểu số 242 262 320

Tổng vốn chủ sở hữu 56,110 62,365 66,340

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 779,483 891,240 1,002,885

12-15A 12-16A 12-17A

Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 3% 3% 3%

Tỷ lệ chi phí thu nhập (47%) (47%) (47%)

Nợ xấu/ Tổng cho vay 1% 1% 1%

Nợ xấu/ Cho vay ròng 1% 1% 1%

LN/ TB cho vay 0% 0% 0%

Tổng tỷ lệ an toàn vốn 11% 9% 9%

Cấp tín dụng/ nguồn vốn 105% 108% 110%

Biên lợi và độ dàn trải

Thu nhập/ TS sinh lãi 6% 6% 6%

Chi phí cho các quỹ 4% 4% 4%

Lãi ròng/ Tài sản trung bình 3% 3% 3%

ROAE 10% 11% 11%
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TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC (KBC)  

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND16.100 VND18.500 n.a% NẮM GIỮ Tài chính 

 

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 

 
 
 

 

 
 

 
  

Chúng tôi nhận định KBC sẽ có triển vọng tốt trong 1-2 năm tới 
nhờ lợi thế quỹ đất lớn, vị trí đẹp và thương hiệu nổi tiếng khi 
thu hút được các tập đoàn lớn của thế giới như LG, vệ tinh của 
Samsung và đón đầu làn sóng các Hiệp định Thương mại FTA và 
TPP. 

Hiện tại quỹ đất KCN của KBC đạt khoảng 3.835 ha và là lớn nhất 

trong các công ty trên sàn. Với quỹ đất này, KBC sẽ có diện tích 

thương phẩm vào khoảng 3.000 ha với tỷ lệ lấp đầy của cả tập đoàn 

là 36%. So với các DN khác như LHG hay ITA thì tổng diện tích đất 

cũng chỉ đạt lần lượt là 368 và 932 ha và tỷ lệ lấp đầy cũng đã ở mức 

cao trên 70%. 

Vị trí của các KCN mới đều nằm cạnh các KCN thành công và có 

tỷ lệ lấp đầy cao như KCN Quế Võ và KCN Tràng Duệ. Tận dụng 

làn sóng các công ty vệ tinh của LG, KBC đã triển khai ngay xin dự 

án mở rộng Tràng Duệ III nằm cách KCN cũ không quá 5 km hay KCN 

Nam Sơn Hạp Lĩnh và KCN Quang Châu cách KCN Quế Võ không 

quá 10km. Chính nhờ đó, KBC sẽ tận dụng được hệ thống hạ tầng và 

các khách hàng là vệ tinh của các tập đoàn lớn. 

Thương hiệu của KBC đã được khẳng định khi KBC tiếp tục thu 

hút được các tập đoàn lớn của thế giới. Cụ thể như cuối năm 2014, 

LG Display mua 40 ha ở KCN Tràng Duệ kéo theo nhiều công ty vệ 

tinh con như LG Innotek, O Sung, LGI hay Spolytech đầu tư vào KCN 

Tràng Duệ II. 

Tình hình KQKD 6 tháng đầu năm 2016 của KBC có tiến triển tốt 

khi DT từ KCN ước tính tới thời điểm hiện tại đã đạt gần 70% kế 

hoạch đề ra. KCN Tràng Duệ ước tính đạt 413 tỷ DT trong 6 tháng 

đầu năm và dự kiến còn tiếp tục tăng mạnh trong nửa cuối năm khi 

các công ty vệ tinh của LG đã chọn lô đất và đang khảo sát địa hình 

thêm khoảng 37 ha. KCN Quế Võ với tỷ lệ lấp đầy cao do đó KBC tập 

trung chia nhỏ và mở các nhà xưởng để bán hoặc cho thuê với giá 

cao hơn. 

Rủi ro pha loãng cổ phiếu trong thời gian tới. KBC sẽ phát hành 

thêm 120 triệu cổ phiếu với giá không dưới 15.000 đồng/CP. P/E 2016 

và P/E pha loãng của KBC lần lượt là 12,78 và 15,75 lần. 

Ngày 11/07/2016 

Ngô Kiên Thuận 

thuan.ngokien@vndirect.com.vn 

   

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 16.500 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.800 

KLGDBQ (3thg) 4.5tr 

Thị giá vốn (tỷ VND) 7,234 

SL CP đang lưu hành (tr) 481 

Free float (%) 55 

Beta 0.96 

 

 

 

 
 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Cổ đông lớn

Đặng Thành Tâm 14.95%

CTCP Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc 9.90%

PYN Elite Fund 7.41%

Mutual Fund Elite 6.85%

Dragon Capital 5.60%

Deutsche Bank AG London 5.60%
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT 

30%

66%

101%

137%

173%

209%

244%

280%

7.2

12.2

17.2

22.2

27.2

32.2

37.2

42.2

01-12A 07-12A 01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A

Rolling P/E (x) (lhs) Tăng trưởng EPS (rhs)

6.0%

6.5%

7.0%

7.5%

8.0%

8.5%

9.0%

9.5%

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

01-12A 07-12A 01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A

Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-14A 12-15A 12-16E

Doanh thu 1,069 1,435 1,865

Giá vốn hàng bán (481) (861) (933)

Chi phí quản lý DN (81) (93) (143)

Chi phí bán hàng (18) (35) (53)

LN hoạt động thuần 489 446 737

EBITDA thuần 522 474 764

Chi phí khấu hao (33) (28) (27)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 489 446 737

Thu nhập lãi 4 5 5

Chi phí tài chính (292) (41) (234)

Thu nhập ròng khác 141 311 254

TN từ các Cty LK & LD (1) 10 6

LN trước thuế 341 730 767

Thuế (29) (128) (100)

Lợi ích cổ đông thiểu số 14 10 0

LN ròng 326 612 667

Thu nhập trên vốn 326 612 667

Cổ tức phổ thông 0 0 0

LN chưa phân phối 326 612 667

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-14A 12-15A 12-16E

LN trước thuế 341.3 730.0 767.4

Khấu hao

Các khoản +/- (non cash) khác

Khoản +/- không thuộc HĐKD

Thuế đã nộp

LC tiền từ HĐKD khác

Thay đổi VLĐ (923.0) (1,082.4) (2,562.5)

LC tiền thuần HĐKD (581.8) (352.5) (1,795.1)

Đầu tư TSCĐ

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ

Các khoản khác

Thay đổi tài sản dài hạn khác

LC tiền từ HĐĐT 0.0 0.0 0.0

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ

Tiền vay ròng nhận được

Dòng tiền từ HĐTC khác

Cổ tức, LN đã trả cho CSH

LC tiền thuần HĐTC 0.0 0.0 0.0

Tiền & tương đương tiền đầu kì 103.1 149.1 228.2

LC tiền thuần trong năm (581.8) (352.5) (1,795.1)

Tiền & tương đương tiền cuối kì (478.7) (203.4) (1,566.9)

Các khoản phải thu ngắn hạn

(tỷVND) 12-14A 12-15A 12-16E

Tiền và tương đương tiền 149 228 0

Đầu tư ngắn hạn 2 2 3

Các khoản phải thu ngắn hạn 2,830 3,362 4,370

Hàng tồn kho 7,616 8,364 10,874

Các tài sản ngắn hạn khác 51 47 75

Tổng tài sản ngắn hạn 10,649 12,003 15,322

Tài sản cố định 376 376 210

Tổng đầu tư 1,518 893 1,160

Tài sản dài hạn khác 506 382 810

Tổng tài sản 13,049 13,654 17,503

Vay & nợ ngắn hạn 998 1,205 1,654

Phải trả người bán 56 77 99

Nợ ngắn hạn khác 2,249 1,662 2,161

Tổng nợ ngắn hạn 3,303 2,945 3,914

Vay & nợ dài hạn 3,055 1,352 3,151

Các khoản phải trả khác 435 1,322 1,238

Vốn chủ sở hữu 5,376 8,036 9,199

Lợi ích cổ đông thiểu số 880 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 13,049 13,654 17,503

Phải thu khách hàng

12-14A 12-15A 12-16E

DuPont

Biên LN ròng 30% 43% 36%

Vòng quay TS 0 0 0

ROAA 3% 5% 4%

ĐBTC điều chỉnh 3 2 2

ROAE 7% 9% 8%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 243 126 126

Số ngày nắm giữ HTK 5,775 3,544 4,267

Số ngày phải trả tiền bán 42 33 39

Vòng quay TSCĐ 3 4 6

ROIC 3% 6% 5%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 3 4 4

Khả năng thanh toán nhanh 1 1 1

Khả năng thanh toán tiền mặt 0 0 0

Vòng quay tiền 5,976 3,637 4,354

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT (0%) 34% 30%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 14% (9%) 65%

Tăng trưởng LN ròng 349% 88% 9%

Tăng trưởng EPS 236% 56% (1%)

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 823 1,286 1,275

Giá trị sổ sách/cp (VND) 13,586 16,893 17,580

Cổ tức / cp (VND) 0 0 0
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG (SDI) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND42.700 n/a n/a MUA Tài chính 

 

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 

 
 

 

 
 

 
 

  

Dự án Vinhomes Gardenia với quy mô 17,63 ha dự kiến sẽ bắt đầu 
bàn giao và ghi nhận doanh thu từ cuối 2016, kỳ vọng sẽ mang lại 
điểm rơi lợi nhuận lớn cho SDI vào năm 2017.  

Dự án Vinhomes Gardenia đang ghi nhận tốc độ bán hàng rất tốt. 
Giai đoạn 1 của dự án đã bán được 70% căn hộ khu thấp tầng và 90% 
căn hộ khu cao tầng, dự kiến sẽ hạch toán được một phần doanh thu 
trong Q4/2016 khi bắt đầu bàn giao căn hộ. Phần lớn doanh thu sẽ 
được ghi nhận trong năm 2017 khi dự án hoàn thành.  

Lợi nhuận Q1/2016 tăng 71% so với cùng kỳ nhờ khoản lợi nhuận 
đột biến từ chuyển nhượng cổ phần. Công ty đã thu về 501 tỷ đồng 
từ hoạt động thoái vốn khỏi CTCP Đầu tư Đô thị Nam Hà Nội và hạch 
toán được 341 tỷ đồng lãi vào doanh thu tài chính, nhờ đó lợi nhuận 
sau thuế tăng mạnh. 

SDI dự kiến doanh thu 2016 đạt mức 1.037 tỷ đồng, tăng 164% yoy 
và tổng lợi nhuận ước tính khoảng 737 tỷ đồng, tăng 37% yoy. 
Trong năm 2016 SDI sẽ ghi nhận được doanh thu từ Gardenia và thoái 
vốn hoàn toàn khỏi các công ty con, do đó lợi nhuận năm nay sẽ tăng 
đột biến so với năm trước. Biên lợi nhuận sẽ cải thiện do hoạt động 
kinh doanh bất động sản đem lại biên lợi nhuận cao. 

Triển vọng dài hạn: Là công ty con của Vingroup, chúng tôi tin rằng  
SDI có lợi thế đối với việc tiếp cận quỹ đất cũng như năng lực triển khai 
các dự án BĐS quy mô lớn, tạo nguồn thu gối đầu trong tương lai. 
Công ty cũng quyết định không trả cổ tức năm 2015 mà dùng phần lợi 
nhuận lũy kế 1.079 tỷ đồng để phát triển dự án mới. 

Đánh giá: EPS dự phóng 2016 là 6.140 VND, trong đó EPS cốt lõi (loại 
trừ lợi nhuận tài chính) là 3.300 VND. Với mức giá giao dịch hiện tại, 
cổ phiếu đang giao dịch tương đương với mức P/E trung bình của 
ngành. Tuy nhiên với các yếu tố tăng trưởng rõ ràng như đã trình bày, 
chúng tôi vẫn đánh giá tốt với triển vọng của SDI. 

  

Các dự án của SDI 

 
   Nguồn: VNDIRECT tổng hợp 

 

Dự án Vinhomes

Riverside

Vinhomes

Gardenia

Khu hồ phía Bắc và

mở rộng NTMD

Loại hình Biệt thự - Cao cấp Chung cư - Trung 

cao cấp

Dự án BT

Địa điểm Quận Long Biên Quận Nam Từ Liêm Quận Cầu Giấy và 

Nam Từ Liêm

Phía Đông HN Phía Nam HN

Diện tích (ha) 183.5 17.63 15

Vốn đầu tư (tỷ đồng) 10.000 7.900 800

Số căn hộ 1.58 2.419

Tình trạng Đã bàn giao hết 

trong 2014

Khởi công 01/2016 Khởi công 01/2016

Ngày 08/07/2016 

Phạm Lê Mai 

mai.phamle@vndirect.com.vn 

   

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 46.600 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 22.603 

KLGDBQ (3thg) 126.686 

Thị giá vốn (tỷ VND) 5,069 

SL CP đang lưu hành (tr) 120 

Free float (%) 6 

Beta 0,63 

 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

Cổ đông lớn % sở hữu 

Tập đoàn Vingroup 94% 
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CTCP CMC (CVT) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND31.000 VND45.500 8,10% MUA Công nghiệp 

 

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 

 
 

 

 
 

 
 

KQKD 2015 tích cực   

Năm 2015, CVT ghi nhận doanh thu đạt 680 tỷ VND (+11,99% yoy) và 

LNST đạt 62,7 tỷ VND (+23,61% yoy). Kết quả tăng trưởng tích cực là 

nhờ: (1) Nhà máy CMC2 đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2015 nâng 

công suất nhà máy từ 10 triệu lên 16 triệu m2/năm. (2) CMC chưa 

thực hiện khấu hao với nhà máy CMC2. (3) Giá than giảm khoảng 6% 

so với năm 2014. (4) Thuận lợi do thị trường BĐS phục hồi. 

Chiến lược thị trường ngách 

Để đón đầu xu hướng dịch chuyển từ gạch ceramic sang gạch granite 

thì CVT đã đầu tư mở rộng nhà máy CMC2 sản xuất gạch granite. 

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo thì sản phẩm gạch granite có biên lợi 

nhuận cao hơn so với gạch ceramic. Ban lãnh đạo cũng cho biết nhà 

máy CMC2 mở rộng có thể sản xuất cả gạch ceramic và gạch granite. 

Tùy thuộc vào từng thời điểm và nhu cầu của thị trường mà công ty 

sẽ quyết định tỷ trọng sản xuất gạch granite. 

Động lực tăng trưởng 2016 từ việc mở rộng nhà máy CMC2  

Cuối năm 2015, Công ty đưa nhà máy CMC2 mở rộng đi vào hoạt 

động. Nhà máy CMC2 mở rộng có công suất 6 triệu m2/năm đưa tổng 

công suất của công ty lên mức 16 triệu m2/năm. Chúng tôi đánh giá 

nhà máy CMC2 mở rộng là tác nhân trọng yếu cho kỳ vọng doanh thu 

tăng 67% và lợi nhuận tăng 70% yoy trong năm 2016. 

Dự báo lợi nhuận 2016 sẽ vượt kế hoạch 

Biên lợi nhuận gộp và LNST Quý 1/2016 tăng mạnh do CVT chưa thực 

hiện khấu hao nhà máy CMC2 mở rộng. CVT sẽ bắt đầu tính khấu hao 

cho nhà máy này từ Quý 2/2016 và có hồi tố cho Quý 1. 

Năm 2016, dự báo doanh thu đạt 1.135 tỷ (+67% yoy) và LNST đạt  

106,46 tỷ (+70% yoy), cao hơn 10,9% so với kế hoạch. EPS cơ bản 

ước tính đạt 4.874 VND/CP và EPS pha loãng ước tính đạt 4.008 

VND/CP. 

Định giá 

Sử dụng mô hình FCFF, chúng tôi định giá của cổ phiếu CVT là 45.500 

VND/CP. Giá của cổ phiếu CVT đã tăng khá mạnh trong thời gian gần 

đây, do vậy chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên chờ những nhịp điều 

chỉnh để MUA cổ phiếu CVT cho mục tiêu nắm giữ 6 tháng đến 1 năm. 
  

Cổ đông lớn 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Tên cổ đông % sở hữu

1 Nguyễn Quang Huy 5.21%

2 Dương Quốc Chính 4.60%

3 Tổng Công ty Sông Hồng 2.18%

4 Kiều Văn Linh 1.48%

5 CTCP Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội 1.43%

01/07/2016 

Lê Thanh Hòa 

hoa.lethanh@vndirect.com.vn 

 

 

 

Diễn biến giá cổ phiếu 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 32.400 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 19.300 

KLGDBQ (CP) 317.727 

Thị giá vốn (tỷ VND)  584 

SL CP đang lưu hành (triệu) 19.200 

Free float (%) 84 
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
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01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16E 07-16E

Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(trVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 680,205 1,135,880 1,178,845

Giá vốn hàng bán (548,634) (907,113) (944,762)

Chi phí quản lý DN (36,309) (29,533) (30,650)

Chi phí bán hàng 0 0 0

LN hoạt động thuần 95,262 199,234 203,433

EBITDA thuần 50,486 122,466 123,718

Chi phí khấu hao 44,776 76,768 79,716

LN HĐ trước thuế & lãi vay 95,262 199,234 203,433

Thu nhập lãi 341 433 553

Chi phí tài chính (20,522) (42,193) (42,463)

Thu nhập ròng khác 5,410 2,400 2,400

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 80,491 159,874 163,923

Thuế (17,824) (31,975) (32,785)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 62,667 127,899 131,139

Thu nhập trên vốn 62,667 127,899 131,139

Cổ tức phổ thông (7,960) (37,500) (51,144)

LN chưa phân phối 54,707 90,399 79,995

Báo cáo LCTT

(trVND) 12-15A 12-16E 12-17E

LN trước thuế 80,491 159,874 163,923

Khấu hao 44,776 76,768 79,716

Các khoản +/- (non cash) khác 0 0 0

Khoản +/- không thuộc HĐKD 0 0 0

Thuế đã nộp (17,824) (31,975) (32,785)

LC tiền từ HĐKD khác 0 0 0

Thay đổi VLĐ (15,983) 65,582 (4,902)

LC tiền thuần HĐKD 91,460 270,249 205,952

Đầu tư TSCĐ (256,250) (139,350) (58,942)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0 0 0

Các khoản khác 0 0 0

Thay đổi tài sản dài hạn khác 0 0 0

LC tiền từ HĐĐT (256,250) (139,350) (58,942)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 0 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được 160,733 (1,786) (88,790)

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (7,960) (37,500) (51,144)

LC tiền thuần HĐTC 152,773 (39,286) (139,934)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 151,788 75,417 325,430

LC tiền thuần trong năm (12,017) 91,613 7,076

Tiền & tương đương tiền cuối kì 139,771 167,030 332,506

Bảng cân đối kế toán

(trVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 75,417 325,430 332,506

Đầu tư ngắn hạn 0 0 0

Phải thu khách hàng 50,863 58,913 59,972

Hàng tồn kho 257,562 283,473 295,238

Các tài sản ngắn hạn khác 0 0 0

Tổng tài sản ngắn hạn 383,842 667,816 687,716

Tài sản cố định 543,484 606,066 585,292

Tổng đầu tư 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 4,456 4,456 4,456

Tổng tài sản 931,782 1,278,338 1,277,465

Vay & nợ ngắn hạn 198,554 188,165 150,532

Phải trả người bán 148,100 217,280 222,753

Nợ ngắn hạn khác 34,382 64,745 67,194

Tổng nợ ngắn hạn 381,036 470,190 440,479

Vay & nợ dài hạn 257,545 266,148 214,991

Các khoản phải trả khác 3,438 12,007 20,794

Vốn chủ sở hữu 289,763 529,993 601,201

Lợi ích cổ đông thiểu số

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 931,782 1,278,338 1,277,465

Các chỉ số chính

12-15A 12-16E 12-17E

DuPont

Biên LN ròng 9.2% 11.3% 11.1%

Vòng quay TS 1 1 1

ROAA 7.9% 11.6% 10.3%

ĐBTC điều chỉnh 3 3 2

ROAE 23.6% 31.2% 23.2%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 11 9 9

Số ngày nắm giữ HTK 171 114 114

Số ngày phải trả tiền bán 99 88 86

Vòng quay TSCĐ 2 2 2

ROIC 8.4% 13.0% 13.6%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1 1 2

Khả năng thanh toán nhanh 0 1 1

Khả năng thanh toán tiền mặt 0 1 1

Vòng quay tiền 84 36 37

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT 12.0% 67.0% 3.8%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 7.6% 109.1% 2.1%

Tăng trưởng LN ròng 23.6% 104.1% 2.5%

Tăng trưởng EPS (34.1%) 63.5% (15.7%)

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 3,581 5,856 4,937

Giá trị sổ sách/cp (VND) 16,558 24,267 22,636

Cổ tức / cp (VND) 455 1,717 1,926
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CTCP VIGLACERA TIÊN SƠN (VIT) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND24.700 VND31.000 7,21% MUA Công nghiệp 

 

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 

 
 

 

 
 

 
 

   

Hiệu quả cao nhờ giá nguyên nhiên liệu đầu vào giảm 

Năm 2015, VIT ghi nhận 681 tỷ đồng doanh thu (+0,58% yoy) và 37,3 

tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (+24,79% yoy). Doanh thu chỉ tăng nhẹ do 

Công ty hoạt động ở mức công suất tối đa ở năm 2014 và nhà máy 

Thái Bình dừng hoạt động trong 20 ngày ở Quý 3 để chuyển đổi từ 

chạy than sang chạy khí gas. Lợi nhuận trong năm 2015 tăng trưởng 

mạnh mẽ là nhờ: (1) Giá nguyên vật liệu đầu vào giảm. (2) Trong năm 

2014 Công ty đã mạnh tay xử lý hàng tồn kho lỗi mốt với giá thấp.  

Tăng trưởng từ nhà máy mới và chất lượng sản phẩm tăng mạnh 

Nhà máy Thái Bình II chính thức hoạt động từ ngày 01/01/2016, đưa 

công suất VIT từ 4,5 triệu m2/năm lên 6,5 triệu m2/năm. Chúng tôi 

đánh giá nhà máy mới là tác nhân quan trọng giúp doanh thu và lợi 

nhuận năm 2016 tăng mạnh so với 2015. 

Cuối năm 2015, Công ty đã tiến hành thay đổi bài phối nguyên liệu và 

cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng sản phẩm. Đến nay, sản phẩm 

gạch granite của Công ty đang ở trong nhóm dẫn đầu và đáp ứng 

được các tiêu chuẩn khắt khe của các quốc gia nhập khẩu như Đài 

Loan, Nhật Bản, Indonesia… 

Công ty thực hiện nghiên cứu thay đổi bài phối liệu cũng như việc căn 

chỉnh thông số nhà máy Thái Bình II đã làm giảm tỷ lệ sản phẩm loại 

1 và hao hụt nguyên liệu trong Quý 1/2016. Các vấn đề này đã được 

xử lý dứt điểm và không còn tác động đến các quý khác trong năm 

2016. 

Lợi nhuận tăng mạnh nhờ nhà máy mới và giá nhiên liệu giảm 

VIT đặt kế hoạch doanh thu 1.024 tỷ và 70,5 tỷ đồng LNTT. Chúng tôi 

dự báo năm 2016 VIT đạt doanh thu 996 tỷ (+46,13% yoy) và LNST 

62,69 tỷ (+68,04% yoy). EPS ước tính đạt 4.179 VND/CP. Chúng tôi 

dự báo lợi nhuận cao hơn so với kế hoạch do tính đến yếu tố giá khí 

đầu trung bình sẽ giảm so với năm 2015. 

Định giá 

Sau khi loại bỏ những giá trị P/E ngoại biên (P/E lớn hơn 1.000 và P/E 

âm), thì P/E trung bình lịch sử của VIT là 7,42.  

Cổ phiếu VIT đang được giao dịch ở P/E 2016 là 5,5 lần, thấp so với 

định giá trung bình lịch sử của cổ phiếu này. Chúng tôi kỳ vọng định 

giá VIT có thể hướng tới mức P/E trung bình lịch sử, tương ứng với 

giá mục tiêu là 31.000 VND/cp. 

Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu VIT với mức giá mục tiêu là 
31.000 VND/CP (tiềm năng tăng giá 25,5%) 

 

 

 

Cổ đông lớn  

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Tên cổ đông % sở hữu

1 Tổng Công ty Viglacera 51%

2 Nguyễn Thị Minh 6.13%

3 Đinh Quang Huy 3.12%

4 Nguyễn Văn Sinh 2.71%

5 Nguyễn Thị Yến 2.05%

06/07/2016 

Lê Thanh Hòa 

hoa.lethanh@vndirect.com.vn 

 

 

 

Diễn biến giá cổ phiếu 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin Cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 25.600 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 12.361 

KLGDBQ (CP) 31.327 

Thị giá vốn (VND) 370 

SL CP đang lưu hành (triệu) 15 

Free float (%) 35 
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
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01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16E 07-16E

Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(trVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 681,806 996,306 976,380

Giá vốn hàng bán (579,163) (846,710) (843,827)

Chi phí quản lý DN

Chi phí bán hàng (17,707) (25,904) (25,386)

LN hoạt động thuần 84,936 123,692 107,167

EBITDA thuần 43,936 72,427 45,868

Chi phí khấu hao 41,000 51,266 61,298

LN HĐ trước thuế & lãi vay 84,936 123,692 107,167

Thu nhập lãi 298 263 281

Chi phí tài chính (37,622) (45,998) (42,845)

Thu nhập ròng khác 403 403 403

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 48,015 78,360 65,006

Thuế (10,710) (15,672) (13,001)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 37,305 62,688 52,005

Thu nhập trên vốn 37,305 62,688 52,005

Cổ tức phổ thông (26,730) (22,500)

LN chưa phân phối 10,575 40,188 52,005

Báo cáo LCTT

(trVND) 12-15A 12-16E 12-17E

LN trước thuế 48,015 78,360 65,006

Khấu hao (40,508) (50,602) (60,635)

Các khoản +/- (non cash) khác 0 0 0

Khoản +/- không thuộc HĐKD 0 0 0

Thuế đã nộp (10,710) (15,672) (13,001)

LC tiền từ HĐKD khác 0 0 0

Thay đổi VLĐ (20,699) (30,735) (3,832)

LC tiền thuần HĐKD (23,902) (18,649) (12,463)

Đầu tư TSCĐ 178,065 41,845 41,008

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0 0 0

Các khoản khác 0 0 0

Thay đổi tài sản dài hạn khác 0 0 0

LC tiền từ HĐĐT 178,065 41,845 41,008

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 20,000 0 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ (3) 0 0

Tiền vay ròng nhận được 119,411 4,821 (89,603)

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (11,875) (22,500) 0

LC tiền thuần HĐTC 127,533 (17,679) (89,603)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 20,144 5,912 29,607

LC tiền thuần trong năm 281,696 5,517 (61,058)

Tiền & tương đương tiền cuối kì 301,840 11,429 (31,451)

Bảng cân đối kế toán

(trVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 5,912 29,607 8,466

Đầu tư ngắn hạn 0 0 0

Phải thu khách hàng 57,573 92,000 90,744

Hàng tồn kho 142,298 184,067 183,441

Các tài sản ngắn hạn khác 0 0 0

Tổng tài sản ngắn hạn 205,783 305,674 282,651

Tài sản cố định 445,989 436,568 416,278

Tổng đầu tư 13,300 13,300 13,300

Tài sản dài hạn khác 16,016 16,016 16,016

Tổng tài sản 681,088 771,558 728,245

Vay & nợ ngắn hạn 225,317 250,138 180,535

Phải trả người bán 78,642 94,933 90,095

Nợ ngắn hạn khác 14,668 43,837 42,961

Tổng nợ ngắn hạn 318,627 388,909 313,591

Vay & nợ dài hạn 166,703 146,703 126,703

Các khoản phải trả khác 1,962 2,464 2,880

Vốn chủ sở hữu 193,796 233,483 285,071

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 681,088 771,558 728,245

Các chỉ số chính

12-15A 12-16E 12-17E

DuPont

Biên LN ròng 5.5% 6.3% 5.3%

Vòng quay TS 1 1 1

ROAA 6.2% 8.6% 6.9%

ĐBTC điều chỉnh 3 3 3

ROAE 21.5% 29.3% 20.1%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 15 23 23

Số ngày nắm giữ HTK 90 80 79

Số ngày phải trả tiền bán 50 41 39

Vòng quay TSCĐ 2 2 2

ROIC 6.4% 9.9% 8.8%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1 1 1

Khả năng thanh toán nhanh 0 0 0

Khả năng thanh toán tiền mặt 0 0 0

Vòng quay tiền 55 62 63

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT 0.6% 46.1% (2.0%)

Tăng trưởng LN từ HĐKD 24.8% 45.6% (13.4%)

Tăng trưởng LN ròng 34.5% 68.0% (17.0%)

Tăng trưởng EPS (4.0%) 55.4% (17.0%)

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 2,690 4,179 3,467

Giá trị sổ sách/cp (VND) 13,972 15,566 19,005

Cổ tức / cp (VND) 1,927 1,500 0
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CTCP CAO SU TÂY NINH (TRC) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND21.800 VND27.000 4,65% MUA Vật liệu cơ bản 

 

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 

 
 

 

 
 

 
 

  

Trải qua chu kỳ giảm giá dài từ năm 2011, giá Cao su tự nhiên 

(CSTN) thế giới đã có mức hồi phục khá tốt trong 6T 2016 với một 

số thông tin ngắn hạn hỗ trợ. Kỳ vọng về việc giá CSTN tạo đáy 

là có cơ sở, mặc dù chúng tôi cho rằng chu kỳ phục hồi của giá 

CSTN sẽ khá khắc nghiệt.   

Trong các doanh nghiệp CSTN tại Việt Nam, chúng tôi đánh giá 

cao TRC với cơ cấu vườn cây và sản phẩm có năng suất cao.  

90% cây cao su của TRC có tuổi đời từ 8 tới 25 năm, thuộc giai đoạn 

cho mủ dồi dào và ổn định nhất. Vườn cây cao su có độ tuổi trẻ hơn 

trung bình ngành giúp TRC đạt năng suất cao hơn với cùng chi phí 

thu hoạch. 

Cơ cấu sản phẩm của TRC cũng tốt hơn các DN trong cùng ngành 

khi hơn 70% sản lượng là Latex. Với cơ cấu sản phẩm tốt, TRC sẽ 

được hưởng lợi lớn nhất trong kịch bản giá cao su tăng trưởng trở lại 

do Latex là sản phẩm có biên lợi nhuận gộp cao nhất trong các sản 

phẩm từ cao su.  

Triển vọng tăng trưởng ngành săm lốp của Trung Quốc và Thế 

giới dự báo sẽ làm tăng nhu cầu về cao su với tốc độ 3,9%/năm 

đến 2019 và trên 6%/năm đến 2025. Cao su cho cho sản xuất săm, 

lốp chiếm đến 70% sản lượng. Tăng trưởng ngành ô tô được kỳ vọng 

giảm hàng tồn kho cao su của các nước xuất khẩu trong năm 2016 và 

2017. 

Định giá: Với giả định giá CSTN năm 2016 là 35 triệu VND/tấn (tăng 

20% so với năm 2015) và tăng trung bình 5%/năm trong 3 năm tới, 

chúng tôi định giá TRC ở mức 27.000 VND/CP. Tỷ suất cổ tức tiền 

mặt tại mức giá hiện nay của TRC đạt 4,6%. 

 

Ngày 11/07/2016 

Ngô Kiên Thuận 

thuan.ngokien@vndirect.com.vn 

   

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 23.968 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 17.190 

KLGDBQ (3thg) 21.425 

Thị giá vốn (tỷ VND) 632 

SL CP đang lưu hành (tr) 29.1 

Free float (%) 29 

Beta 0.23 

 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

 
Nguồn: VNDIRECT 

 

Tập đoàn Công nghiệp 

Cao su Việt nam 61.80%

FTIF _templeton Frontier 4.69%

Balestrad Limited 4.63%

Lê Bá Thọ 0.08%

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-14A 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu (tỷ) 501 363 374 391

Tăng trưởng DT (25.4%) (27.5%) 3.1% 4.5%

Biên lợi nhuận gộp 24.2% 18.6% 21.4% 21.4%

EBITDA thuần (tỷ) 91 55 61 64

LN ròng (tỷ) 139 55 94 102

Tăng trưởng LN ròng (39.3%) (60.7%) 71.5% 8.7%

LN trên cổ phiếu 5,444 2,138 3,226 3,506

Giá trị sổ sách/cp 56,472 55,078 50,254 52,207

ROAE 9.8% 3.8% 6.5% 6.8%
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
 

 
 

-80%

-49%

-18%

14%

45%

76%

108%

139%

170%

1.7

2.7

3.7

4.7

5.7

6.7

7.7

8.7

9.7

01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16E 07-16E

Rolling P/E (x) (lhs) Tăng trưởng EPS (rhs)

1%

4%

7%

10%

13%

16%

19%

22%

25%

28%

31%

0.26

0.31

0.36

0.41

0.46

0.51

0.56

0.61

0.66

0.71

0.76

01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16E 07-16E

Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 362.9 381.1 400.1

Giá vốn hàng bán (295.3) (284.8) (299.0)

Chi phí quản lý DN (38.1) (31.0) (32.5)

Chi phí bán hàng (2.5) (2.0) (2.1)

LN hoạt động thuần 27.1 63.3 66.5

EBITDA thuần 55.0 91.2 81.2

Chi phí khấu hao (27.9) (27.9) (14.6)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 27.1 63.3 66.5

Thu nhập lãi 8.7 71.4 101.0

Chi phí tài chính (0.2) 0.4 0.4

Thu nhập ròng khác 22.2 14.8 15.5

TN từ các Cty LK & LD 5.1 4.7 4.9

LN trước thuế 62.9 154.6 188.4

Thuế (8.1) (18.4) (22.4)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0.0

LN ròng 54.8 136.2 166.0

Thu nhập trên vốn 54.8 136.2 166.0

Cổ tức phổ thông (72.8) (50.0) (61.0)

LN chưa phân phối (18.0) 86.2 105.0

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

LN trước thuế 62.9 154.6 188.4

Khấu hao 27.9

Các khoản +/- (non cash) khác 0.0

Khoản +/- không thuộc HĐKD

Thuế đã nộp

LC tiền từ HĐKD khác

Thay đổi VLĐ 21.4 (4.1) (8.8)

LC tiền thuần HĐKD 112.2 150.5 179.6

Đầu tư TSCĐ (283.8) 0.0

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 37.7 0.0

Các khoản khác 79.8 0.0

Thay đổi tài sản dài hạn khác

LC tiền từ HĐĐT (166.3) 0.0 0.0

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0.0 0.0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0.0 0.0

Tiền vay ròng nhận được 91.0 0.0

Dòng tiền từ HĐTC khác

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (72.8) 0.0

LC tiền thuần HĐTC 18.2 0.0 0.0

Tiền & tương đương tiền đầu kì 180.6 92.7 1,029.4

LC tiền thuần trong năm (35.9) 150.5 179.6

Tiền & tương đương tiền cuối kì 144.7 243.2 1,209.0

Các khoản phải thu ngắn hạn

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 93 1,029 1,528

Đầu tư ngắn hạn 0 17 17

Các khoản phải thu ngắn hạn 179 188 197

Hàng tồn kho 74 78 82

Các tài sản ngắn hạn khác 28 23 24

Tổng tài sản ngắn hạn 373 1,334 1,849

Tài sản cố định 1,101 719 755

Tổng đầu tư 171 180 189

Tài sản dài hạn khác 3 0 0

Tổng tài sản 1,648 2,233 2,792

Vay & nợ ngắn hạn 0 1 1

Phải trả người bán 8 6 6

Nợ ngắn hạn khác 91 95 100

Tổng nợ ngắn hạn 98 101 106

Vay & nợ dài hạn 139 139 139

Các khoản phải trả khác 0 0 0

Vốn chủ sở hữu 1,411 1,993 2,547

Lợi ích cổ đông thiểu số 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 1,648 2,233 2,792

Phải thu khách hàng

12-15A 12-16E 12-17E

DuPont

Biên LN ròng 15.1% 35.7% 41.5%

Vòng quay TS 0 0 0

ROAA 3.4% 7.0% 6.6%

ĐBTC điều chỉnh 1 1 1

ROAE 3.8% 8.0% 7.3%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 6 6 6

Số ngày nắm giữ HTK 92 100 100

Số ngày phải trả tiền bán 9 7 7

Vòng quay TSCĐ 0 0 1

ROIC 3.5% 6.4% 6.2%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 4 13 17

Khả năng thanh toán nhanh 3 12 17

Khả năng thanh toán tiền mặt 1 10 15

Vòng quay tiền 88 99 98

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT (27.5%) 5.0% 5.0%

Tăng trưởng LN từ HĐKD (70.1%) 133.6% 5.0%

Tăng trưởng LN ròng (60.7%) 148.6% 21.8%

Tăng trưởng EPS (60.7%) 118.7% 21.8%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 2,138 4,677 5,698

Giá trị sổ sách/cp (VND) 55,078 68,417 87,445

Cổ tức / cp (VND) 2,842 1,716 2,093
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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. 

 

  

Nguyễn Trung Hiếu – Giám đốc Phân tích 

Email: hieu.nguyen@vndirect.com.vn 

Nguyễn Mai Phương, CFA – Giám đốc Chuyên môn 

Email: phuong.nguyenmai@vndirect.com.vn 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +84 439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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