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Nội dung chính

Nền kinh tế Việt Nam đang diễn biến khá thuận lợi trong nửa đầu năm 2019 nhờ vào sự phục hồi của tiêu dùng

trong nước, sản xuất tăng mạnh và dòng chảy FDI dồi dào. Chúng tôi khá chắc chắn về xu hướng tích cực của nền

kinh tế cuối năm 2019 và 2020 với tăng trưởng GDP dự báo ổn định trong khoảng 6,5-6,6%.

• Xuất khẩu và chỉ số PMI của Việt Nam trong nửa đầu năm tốt hơn các nước trong khu vực, củng cố quan điểm

của chúng tôi rằng Việt Nam là một trong số ít các nền kinh tế được hưởng lợi từ chiến tranh thương mại.

• Áp lực lạm phát không đáng kể sẽ tạo cơ hội cho Ngân hàng Nhà nước áp dụng chính sách tiền tệ linh hoạt

hơn trong nửa cuối năm 2019.

Chúng tôi cho rằng TTCK Việt Nam thiếu sức sống trong 6 tháng đầu năm là vì: (1) tăng trưởng lợi nhuận doanh

nghiệp chậm lại trong Q1; (2) thiếu các thương vụ IPO và tiến trình thoái vốn Nhà nước chậm tiến độ; và (3) thị trường

trái phiếu doanh nghiệp sôi động đang là điểm thu hút dòng vốn. Tuy nhiên, dù TTCK tăng trưởng kém tích cực song

chúng tôi chưa thấy rủi ro dòng vốn chảy ra khỏi Việt Nam

Dù điều tốt nhất chưa tới, nhưng những thời điểm khó khăn nhất dường như đã qua. Ít nhất thêm một năm nữa

TTCK Việt Nam mới có khả năng được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI và từ một đến hai năm nữa

để chính thức được thăng hạng lên thị trường mới nổi. Dù vẫn còn đó những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và

leo thang chiến tranh thương mại, việc FED tỏ ra ôn hoà hơn trong chính sách lãi suất mang đến dấu hiệu tích cực

cho các thị trường mới nổi và cận biên.

Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng một bức tranh 6 tháng cuối năm tươi sáng hơn với dự báo VNINDEX có khả

năng chạm mốc 1.020 điểm. Dự báo của chúng tôi dựa trên P/E trượt của thị trường có thể giảm 3% về mức 15,0x,

kèm với mức tăng 17,9% của lợi nhuận các DN niêm yết dẫn đến dự báo khả năng VNIndex tăng khoảng 14,7% so

với đầu năm. Dựa trên phân tích kỹ thuật, chúng tôi cho rằng nếu vượt qua ngưỡng kháng cự 965-970 điểm,

VNINDEX nhiều khả năng sẽ hướng đến vùng 1.000-1.030 điểm.
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Nội dung chính
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Ngành tiêu dùng và bán lẻ đang là điểm sáng. Chúng tôi ưu tiên khuyến nghị MWG và VRE do vị thế đầu ngành

tạo khả năng bắt kịp với sự bùng nổ của xu hướng mua sắm mới. Chúng tôi cũng ưa thích VNM do lợi thế từ sức

mạnh thương hiệu trong bối cảnh tiêu dùng nói chung tăng trưởng mạnh mẽ.

Mặc dù BĐS Công nghiệp, Logistics và Dệt may được cho là đang hưởng lợi nhiều nhất từ chuyển dịch sản

xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam nhưng chúng tôi thấy rằng hầu hết các cổ phiếu thuộc nhóm nhóm ngành này

đang khá đắt. Hiện tại, KBC là một cái tên đáng chú ý do có diện tích BĐS công nghiệp cho thuê lớn và nằm ở các

vị trí đắc địa. Chúng tôi cũng đưa GMD vào danh mục theo dõi vì kế hoạch tăng gấp ba công suất cảng biển sẽ cho

phép công ty đáp ứng nhu cầu logistics đang gia tăng.

Chúng tôi vẫn đánh giá trung tính đối với ngành ngân hàng trong bối cảnh chi phí vốn tăng và rủi ro suy giảm

kinh tế toàn cầu lan toả. Chúng tôi ưu tiên các ngân hàng có đặc điểm sau: 1) có khả năng nắm bắt tốt các cơ hội từ

hoạt động cho vay bán lẻ và các hoạt động thu nhập ngoài lãi; 2) có vị thế tốt để giảm ảnh hưởng từ việc chi phí vốn

tăng và hạn mức tăng trưởng tín dụng thấp; 3) chất lượng tài sản tốt để hạn chế rủi ro khi nợ xấu tăng. Lựa chọn cổ

phiếu của chúng tôi là MBB và ACB, đồng thời chúng tôi hạ đánh giá của VCB xuống Nắm giữ vì giá cổ phiếu đang

gần với định giá hợp lý.

Ngành Hàng không và Năng lượng vẫn khá hấp dẫn nhờ tăng trưởng bền vững và mang đặc tính phòng thủ.

Chúng tôi thích ACV hơn nhờ vị thế độc quyền, hoạt động kinh doanh ít rủi ro liên quan đến giá nhiên liệu lại được

hưởng lợi từ sự gia tăng cạnh tranh giữa các hãng hàng không trong khu vực. Chúng tôi cũng ưa thích POW vì tính

phòng thủ cao, ít bị ảnh hưởng bởi những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu hoặc giá nhiên liệu đầu vào.

Mặc dù chúng tôi cho rằng dự thảo quy định cho vay mua nhà chưa đáng lo ngại, chúng tôi vẫn khuyến nghị chọn

lọc đối với nhóm ngành Bất động sản. NLG là cổ phiếu ưu tiên của chúng tôi, đồng thời chúng tôi bắt đầu hướng

chú ý tới VHM do chiến lược mới của công ty tập trung vào phân khúc trung cấp.



Triển vọng kinh tế vĩ mô

Nội lực bền bỉ
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Một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô 2019
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Nguồn: VNDIRECT, TCTK, F: dự phóng, KH: kế hoạch của Chính phủ

2017 2018 2019F 2019KH

Tăng trưởng GDP %yoy 6,8 7,1 6,6 6,8

Nông nghiệp %yoy 2,9 3,8 3,3 3,0

Khai khoáng %yoy -7,1 -3,1 -2,0 -4,4

Sản xuất công nghiệp %yoy 14,4 13,0 10,2 12,1

Xây dựng %yoy 8,7 9,2 8,5 9,2

Bán lẻ & Tiêu dùng %yoy 8,4 8,5 8,5 na

Xuất khẩu %yoy 21,6 13,0 8,0 8-10

Nhập khẩu %yoy 21,4 11,3 10,0 10,1

Lạm phát bình quân %yoy 3,5 3,5 3,3 < 4

Lãi suất điều hành % 6,3 6,3 6,3 na

Cán cân thanh toán % GDP 2,7 3,0 2,5 na

Cán cân tài khóa % GDP -3,5 -3,0 -3,6 -3,6



6T2019: Nền tảng kinh tế vĩ mô tích cực với chính sách duy trì

thận trọng

Tăng trưởng GDP duy trì tích cực trong 6T2019
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, VNDIRECT)

Lạm phát gần như đi ngang trong nửa đầu năm
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, VNDIRECT)

GDP của Việt Nam tăng 6,76% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2019, được thúc đẩy bởi tăng trưởng mạnh mẽ về

tiêu dùng và sản xuất trong khi vốn đầu tư của khu vực nước ngoài và tư nhân tiếp tục cải thiện. 

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân (CPI) tăng 2,64% yoy trong 6T2019 – mức thấp nhất trong 3 năm qua. Mặc dù lạm

phát lõi có xu hướng tăng trong 6 tháng qua, kỳ vọng lạm phát vẫn duy trì dưới mức mục tiêu của Chính phủ. 

Triển vọng giai đoạn 2019-20 ổn định nhờ nền tảng kinh tế vững chắc. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo tăng trưởng sẽ ở 

mức khiêm tốn trong giai đoạn này do các điều kiện bên ngoài kém tích cực. 6
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6T2019: Nền tảng kinh tế vĩ mô tích cực với chính sách duy trì

thận trọng

Đầu tư công chưa cải thiện, tăng trưởng vốn đầu tư tư nhân

duy trì tích cực (Nguồn: Tổng cục Thống kê, VNDIRECT)

Chính sách tiền tệ thận trọng trong 6T2019
(Nguồn: Tổng cục Thống kê, VNDIRECT)
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Chính sách vĩ mô thận trọng được duy trì trong 6T2019 : 1) đầu tư công chưa phục hồi như kỳ vọng của

chúng tôi; 2) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt với mục tiêu

tăng trưởng tín dụng thấp hơn cho năm nay. 

Ngoài ra, thanh khoản ngân hàng bị thắt chặt hơn năm trước do quy định siết tín dụng của NHNN đối với

các ngành có rủi ro cao (bất động sản, tài chính tiêu dùng) và quy định về tỷ lệ vốn ngắn hạn đảm bảo

cho vay trung dài hạn khiến cho lãi suất liên ngân hàng và lãi suất tiền gửi tăng lên.  7



Tiêu dùng trong nước đang là động lực của tăng trưởng trong

nửa đầu năm 2019

Tăng trưởng doanh số bán lẻ và hàng hóa dịch vụ tiếp tục

duy trì (Nguồn: Tổng cục Thống kê, VNDIRECT)

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Việt Nam trở lại đạt mức

đỉnh trong Q1/2019 (Nguồn: Nielsen, VNDIRECT)
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Doanh số bán lẻ (tỷ đồng) Tăng trưởng (loại trừ lạm phát, trục phải)

109
107 107

112 112

117
116

115

124

120

129

122

129

Chúng tôi nhận thấy nhu cầu tiêu dùng trong nước tiếp tục tăng trong 6T2019, với tăng trưởng doanh số

bán lẻ duy trì ổn định ở mức 8,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng vượt

các nước châu Á khác và trở lại mức đỉnh 129 điểm trong Q1/2019. 

Theo chúng tôi, tăng trưởng thu nhập và tầng lớp trung lưu gia tăng đang là động lực chính cho tiêu dùng

trong nước nói riêng và tăng trưởng kinh tế nói chung trong bối cảnh nhu cầu bên ngoài kém tích cực

trong trung hạn. 8
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Các nhà xuất khẩu Việt Nam có lợi thế hơn các nước trong khu

vực trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ -Trung

Sự chuyển hướng thương mại mạnh mẽ

từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm

tránh thuế quan của Mỹ

Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam 

sang Mỹ và Trung Quốc theo các mặt

hàng chính trong 5T2019

Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam 

vượt trội hơn so với các nước châu Á 

khác

10

Hiện tại, chúng tôi cho rằng một số ngành sản xuất của Việt Nam đang hưởng lợi từ sự chuyển hướng thương mại

nhưng ở mức độ khác nhau. Trong 5T2019, xuất khẩu sản phẩm điện tử, máy móc và nội thất sang Mỹ tăng mạnh. 

Trong khi đó, xuất khẩu dệt may, giày dép và túi xách sang Mỹ và Trung Quốc chỉ tăng ở mức vừa phải. Mặt khác, xuất

khẩu nông nghiệp lại ghi nhận tăng trưởng âm tại các thị trường này. 

Chúng tôi cho rằng xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục vượt các nước châu Á khác trong những tháng tới nhờ: 1) sự

chuyển hướng thương mại từ Trung Quốc vẫn duy trì để tránh thuế quan của Mỹ; 2) lệnh cấm của Mỹ đối với Huawei và

tiềm năng chuyển hướng sản xuất điện tử sang Việt Nam (VD: LG, các nhà cung cấp của Apple) có thể tiếp tục thúc đẩy

xuất khẩu công nghệ. 
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Sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng: ảnh hưởng tích cực đến

nền kinh tế Việt Nam

Làn sóng mới của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào

ngành sản xuất của Việt Nam (Nguồn: FII, VNDIRECT)

FDI từ Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan đổ vào Việt Nam 

gia tang (Nguồn: FII, VNDIRECT)
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Vốn đăng ký (sv cùng kỳ) Vốn đăng ký lĩnh vực sx (sv cùng kỳ)

2016 2017 2018* 6T2019

Vốn đăng ký theo quốc gia

Nhật Bản + Hàn Quốc Trung Quốc, Hồng Kông & Đài Loan

ASEAN EU

Mỹ Khác

Trong 6T2019, chúng tôi nhận thấy vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam tăng lên, đặc biệt là dòng vốn

đổ vào ngành sản xuất. Cụ thể, mặc dù vốn đăng ký FDI giảm 28,0% so với cùng kỳ nhưng vốn đăng ký vào lĩnh vực

sản xuất tiếp tục tăng 17,6%. Ngoài ra, vốn FDI từ Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan cũng tăng mạnh (+95,2% 

yoy), gia tăng tỷ trọng đóng góp vốn FDI từ các nước này trong tổng vốn FDI của Việt Nam. 

Chúng tôi cho rằng diễn biến gần đây của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung sẽ thúc đẩy các kế hoạch dịch chuyển

sản xuất sang Việt Nam và hỗ trợ cho ngành sản xuất cũng như tăng trưởng kinh tế trong trung hạn. 11

Kỳ vọng vào

hiệp định TPP

Chiến tranh

thương mại

* Loại trừ giao dịch liên quan đến Thaibev (3,85 tỷ $)



Nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại nhưng chưa có dấu

hiệu của suy thoái kinh tế

Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu có xu hướng giảm từ khi chiến

tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang từ tháng 06/2018

Nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại nhưng chưa có rủi

ro suy thoái trong giai đoạn 2019-20
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Tăng trưởng GDP (%)

Mỹ EU Nhật Bản

Hàn Quốc Trung Quốc Việt Nam

Hoạt động sản xuất toàn cầu cho thấy dấu hiệu suy yếu đầu năm 2019 và sự leo thang của căng thẳng

thương mại có thể tiếp tục là rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

Mặc dù Việt Nam được hưởng lợi chính từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, tuy nhiên chúng tôi ước

tính tăng trưởng GDP sẽ ổn định ở mức 6,5-6,6% trong 2019-20 do tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm

lại. 
12

(Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT)



Điều kiện tài chính toàn cầu sẽ thuận lợi hơn kể từ sau nửa

cuối năm 2019

Dự báo thay đổi lãi suất cơ bản của Ngân hàng Trung ương

cho thấy chính sách tiền tệ ôn hòa trên toàn cầu

Các đồng tiền châu Á gặp ít áp lực hơn mặc dù chiến tranh

thương mại Mỹ-Trung tiếp diễn
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Hiện tại, định giá của thị trường đang kỳ vọng vào khả năng cắt giảm lãi suất bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong nửa cuối

năm 2019 trong khi các ngân hàng trung ương trong khu vực (Malaysia, Philippines và Ấn Độ) cũng đang có động thái nới

lỏng chính sách tiền tệ. 

Với xu hướng ôn hòa của hầu hết các ngân hàng trung ương trước rủi ro suy yếu về triển vọng kinh tế, chúng tôi cho rằng

NHNN Việt Nam sẽ có thêm cơ sở để nới lỏng chính sách tiền tệ. 

Chúng tôi cho rằng áp lực giảm giá lên tiền đồng thấp hơn so với năm 2018 do: 1) điều hành hiệu quả hơn của NHNN đối

với thị trường FX và 2) áp lực bên ngoài giảm xuống nhờ sự ôn hòa trong chính sách tiền tệ của Fed. 

13
T

ă
n
g

g
iá

s
v

$
 (%

)

M
ấ
t

g
iá

s
v

$
 (

%
)
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Tăng trưởng XK Tăng trưởng SXCN

Khai khoáng -6,8 1,2

Dệt may 10,8 8,0                                     

Túi xách, da giày 12,1 8,5                                     

Đồ gỗ 18,8 15,1                                   

Giấy 4,7 8,7                                     

SP hóa dầu 5,1 69,1                                   

Hóa chất 30,1 7,0                                     

Cao su, nhựa 17,5 14,7                                   

Thép 8,7 40,1                                   

Kim loạ i khác 13,5 4,8                                     

Hàng điện tử 6,3 3,5                                     

Máy móc 6,7 11,4                                   

Xe có động cơ 4,7 11,7                                   

Chúng tôi đánh giá tích cực về ngành dệt may trong ngắn hạn

và lĩnh vực khu công nghiệp trong dài hạn

Tăng trưởng xuất khẩu và sản xuất công nghiệp theo ngành trong 6T2019 (% yoy)
(Nguồn: TCTK, TCHQ, VNDIRECT)

• Chúng tôi nhận thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ

ở một số ngành sản xuất (VD: dệt may, nội

thất, xăng dầu, thép, ô tô). 

• Chúng tôi đánh giá tích cực đối với ngành dệt

may và sản phẩm nội thất, tuy nhiên lại đánh

giá trung tính về các ngành khác do những

quan ngại về hiệu quả sinh lời trong bối cảnh

giá nguyên liệu đầu vào tăng (vd: ngành thép). 

• Đầu tư mới sẽ theo sự chuyển hướng của

thương mại trong những tháng tới và thúc đẩy

sản xuất các sản phẩm điện tử. Do đó, caác

nhà phát triển khu công nghiệp và doanh

nghiệp logistic kỳ vọng sẽ được hưởng lợi

chính từ xu hướng này. 

• Chúng tôi đánh giá tiêu cực về ngành nông

nghiệp trong năm 2019 do: 1) điều kiện thời tiết

không thuận lợi; 2) xuất khẩu giảm và 3) ảnh

hưởng từ dịch tả châu Phi. 
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Hỗ trợ bởi nhu cầu bên ngoài

Hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước

Động lực tăng trưởng kém



Hiệp định thương mại tự do 

EU-Việt Nam (EVFTA)

Khi cơ hội gõ cửa

15
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EVFTA mang lại nhiều lợi thế cho hàng xuất khẩu của Việt 

Nam tại thị trường EU. 

Quá trình đàm phán EVFTA mang lại nhiều lợi thế cho hàng xuất khẩu của Việt Nam tại thị

trường EU

EU cam kết xóa bỏ 85,6% số dòng thuế đối với hàng hóa Việt Nam, tương

ứng với 70,3% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Hiện tại, chỉ có

hơn 42% giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU được hưởng thuế suất 0%

theo Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP). Trong vòng 7 năm kể từ khi

EVFTA có hiệu lực, EU cam kết xóa bỏ 99,2% các dòng thuế, tương đương

99,7% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU.

Việc giảm thuế đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang EU sẽ tạo ra lợi thế

cạnh tranh lớn so với các đối thủ khác như Trung Quốc và các nước ASEAN.

Cụ thể, giày dép của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU sẽ được hưởng

thuế suất thấp hơn 3,5-4,2% so với hàng từ Trung Quốc khi thuế suất giảm về

0% sau 3-7 năm.

Xuất khẩu sang EU được dự báo tăng 20% vào năm 2020 nếu EVFTA

chính thức có hiệu lực vào cuối năm 2019.

Theo nghiên cứu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu EVFTA có hiệu lực trong

năm 2019, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang EU có thể tăng khoảng 20%

vào năm 2020, 42,7% vào năm 2025 và 44,4% vào năm 2030 so với kịch bản

không có EVFTA.

Trên khía cạnh tăng trưởng GDP, EVFTA có thể giúp GDP của Việt Nam tăng

2,2-3,3% (trong giai đoạn 2019-2023); tăng 4,6-5,3% (trong giai đoạn 2024-

2028) và tăng 7,1-7,7% (trong giai đoạn 2029-2033) so với kịch bản không có

EVFTA.

06/2012: Bắt đầu đàm phán EVFTA 

06/2012 - 12/2015: Tổng cộng có 14 phiên đàm phán được tổ chức 
giữa Việt Nam và EU

01/12/2015: Đàm phán kết thúc sau 14 phiên đàm phán giữa Việt Nam 
và EU. 

01/02/2016: Văn bản hiệp định được công bố.

06/2018: EVFTA được tách ra thành 2 hiệp định, một về thương mại và 
một về đầu tư. Hai bên tuyên bố chính thức hoàn thành rà soát pháp lý 

đối với EVFTA và EVIPA.

25/06/2019: Hội đồng Châu Âu thông báo chấp thuận EVFTA và 
EVIPA và các hiệp định đã được ký kết giữa đại diện EU và đại diện 

Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 30/06/2019.

Giai đoạn tiếp theo: EVFTA sẽ được trình lên Nghị viện châu Âu và 
Quốc hội Việt Nam xem xét thông qua, trước khi chính thức có hiệu 

lực. EVIPA sẽ mất nhiều thời gian hơn để hoàn tất vì cần sự phê 
chuẩn của từng nước thành viên EU.



Danh sách các mặt hàng xuất khẩu/ngành hưởng lợi lớn nhất 

khi EVFTA có hiệu lực 

17

Nguồn: văn kiện EVFTA

Sản phẩm Cam kết của EU đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam Nhận định 

Thủy sản (trừ cá ngừ 

đóng hộp và chả cá)
Ngay lập tức xóa bỏ khoảng 50% số dòng thuế nhập khẩu đối với 

hàng xuất khẩu của Việt Nam khi thỏa thuận có hiệu lực; 50% số 

dòng thuế còn lại được xóa trong vòng 3-7 năm.

Khoảng 90% số dòng thuế đối với các sản phẩm thủy sản của Việt Nam sẽ giảm xuống 0% trong vòng 3-4 năm từ mức 

thuế xuất khẩu trung bình hiện nay là 14%.

Điện thoại, máy tính 

và các sản phẩm 

điện tử 

74% số dòng thuế nhập khẩu sẽ được xóa bỏ ngay khi hiệp định có 

hiệu lực, phần còn lại sẽ được xóa bỏ trong vòng 3-5 năm.

Việc giảm thuế sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm điện tử xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy xu 

hướng dịch chuyển các nhà máy sản xuất từ nơi khác sang Việt Nam để tận dụng lợi thế về thuế quan theo một số hiệp 

định FTA, bao gồm EVFTA. 

Dệt may

42,5% số dòng thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm xuất khẩu của 

Việt Nam sẽ được xóa (chủ yếu là thuế đối với nguyên liệu dệt) ngay 

khi hiệp định có hiệu lực, phần còn lại (chủ yếu là thuế đối với sản 

phẩm dệt may cuối cùng) sẽ giảm dần xuống 0% trong vòng 3-7 năm 

từ mức khởi điểm 12%.

Hiện tại, các sản phẩm dệt may của Việt Nam xuất khẩu sang EU phải chịu mức thuế 7-17% (trung bình 9,6%) theo GSP.

Chúng tôi cho rằng các nhà xuất khẩu nguyên liệu dệt (vải, sợi, len…) sang EU (hiện chiếm tỷ trọng nhỏ trong giá trị xuất 

khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang EU) sẽ hưởng lợi ngay khi EVFTA có hiệu lực. Đối với các doanh nghiệp xuất 

khẩu sản phẩm dệt may cuối cùng sang EU, lợi ích từ EVFTA sẽ tăng mạnh cùng với đà giảm của thuế quan từ năm thứ 

hai trở đi.

Cà phê
Xóa bỏ toàn bộ thuế đối với cà phê xuất khẩu từ Việt Nam ngay khi 

hiệp định có hiệu lực.
Cà phê Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành thêm thị phần tại thị trường EU nhờ xóa bỏ thuế quan khi EVFTA có hiệu lực.

Khai thác cảng và 

logistics 
NA Ngành này có thể hưởng lợi từ việc tăng khối lượng xuất khẩu và nhập khẩu giữa Việt Nam và EU.

Khu công nghiệp NA
Lĩnh vực BĐS khu công nghiệp có thể hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển nhà máy từ các quốc gia khác sang Việt Nam 

do các nhà sản xuất muốn được hưởng ưu đãi từ các FTA mà Việt Nam đã và sẽ ký kết, bao gồm EVFTA.

Giày dép

Khoảng 37% số dòng thuế nhập khẩu sẽ được xóa bỏ ngay khi hiệp 

định có hiệu lực (chủ yếu là đối với giày không thấm nước có đế bằng 

cao su hoặc nhựa, dép và giày dép trong nhà khác); Phần còn lại sẽ 

giảm dần xuống 0% trong vòng 3-7 năm kể từ mức khởi điểm 5-8% 

(hầu hết giày dép Việt Nam xuất khẩu sang EU thuộc nhóm này).

Hiện tại, các sản phẩm giày dép của Việt Nam phải chịu mức thuế trung bình 3-4% trên thị trường EU theo GSP.

Trong 2 năm đầu sau khi EVFTA có hiệu lực, nhiều sản phẩm giày dép chưa thể hưởng lợi ngay lập tức vì thuế suất khởi 

điểm đối với một số dòng sản phẩm giày dép của Việt Nam xuất khẩu sang EU sẽ cao hơn mức thuế hiện tại theo GSP. 

Sẽ mất khoảng 2 năm để mức thuế của EVFTA đối với giày dép của Việt Nam giảm xuống cùng mức hoặc thấp hơn mức 

thuế hiện tại theo GSP.

Khi mức thuế đối với giày dép Việt Nam giảm xuống 0%, mặt hàng này sẽ được hưởng mức thuế thấp hơn 3,5-4,2% so 

với các sản phẩm giày dép Trung Quốc khi xuất khẩu sang thị trường EU và điều này sẽ tạo lợi thế cạnh tranh lớn cho 

Việt Nam.

Nội thất đồ gỗ 

Khoảng 83% số dòng thuế nhập khẩu sẽ được xóa bỏ ngay khi hiệp 

định có hiệu lực; Phần còn lại (bao gồm ván dăm, ván sợi và ván ép, 

v.v.) sẽ được xóa bỏ theo lộ trình từ 3-5 năm.

EU là thị trường xuất khẩu nội thất gỗ lớn thứ năm của Việt Nam, với giá trị xuất khẩu xấp xỉ 770 triệu USD trong năm 

2018, tăng 3,7% yoy. Hiện tại, xuất khẩu nội thất đồ gỗ sang EU phải chịu mức thuế 0-2%.



EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam với tốc độ

tăng trưởng bình quân 10%/năm

Tỷ trọng các thị trường xuất khẩu chính của

Việt Nam

Tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt

Nam sang EU

Giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam với EU (tỷ

đô) (2011-2018)

Cán cân thương mại của Việt Nam trong các

hiệp định thương mại tự do (tỷ USD)
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Mặt khác, Việt Nam cũng sẽ mở rộng thị trường cho hàng hóa 

xuất khẩu từ EU 

Theo đó, Việt Nam cam kết xóa bỏ 48,5% số dòng thuế đối với hàng hóa xuất khẩu từ EU ngay sau khi EVFTA

có hiệu lực, tương đương 64,5% tổng giá trị nhập khẩu từ EU. Trong vòng 10 năm từ khi EVFTA có hiệu lực,

Việt Nam cam kết xóa bỏ hơn 98,3% số dòng thuế đối với hàng hóa xuất khẩu của EU, tương đương 99,8%

tổng giá trị nhập khẩu từ EU.

Một số ngành trong nước như dược phẩm, sữa và chăn nuôi sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gia tăng từ

các sản phẩm nhập khẩu từ EU khi EVFTA có hiệu lực

• Khoảng một nửa giá trị xuất khẩu dược phẩm của EU sẽ được miễn thuế ngay lập tức và phần còn lại 

được miễn thuế sau 7 năm. Việc giảm thuế nhập khẩu đối với dược phẩm từ EU sẽ làm tăng áp lực cạnh 

tranh đối với các nhà sản xuất dược phẩm trong nước.

• Thịt heo đông lạnh sẽ được miễn thuế sau 7 năm, các sản phẩm hàng ngày sau 5 năm, thực phẩm chế 

biến sau 7 năm và thuế suất đối với thịt gà sẽ giảm dần về 0% trong 10 năm. Hiện tại, các sản phẩm chăn 

nuôi của EU xuất khẩu sang Việt Nam chịu mức thuế từ 10-40%. Việc giảm thuế nhập khẩu đối với các 

sản phẩm chăn nuôi từ EU sẽ thúc đẩy sự thâm nhập của các sản phẩm này vào Việt Nam và làm gia 

tăng áp lực cạnh tranh đối với các sản phẩm chăn nuôi trong nước. 

• Một số nước châu Âu nổi tiếng về các sản phẩm sữa. Việc giảm thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm 

sữa nhập khẩu từ EU sẽ làm tăng áp lực cạnh tranh đối với các nhà sản xuất sữa trong nước. Tuy nhiên, 

EVFTA cũng mở ra cơ hội cho các công ty sữa Việt Nam tiếp cận dễ dàng hơn với công nghệ sản xuất và 

nguyên liệu sữa từ Châu Âu vốn được đánh giá cao về chất lượng và an toàn thực phẩm, từ đó góp phần 

cải thiện chất lượng các sản phẩm sữa trong nước.

19



Triển vọng thị trường

Bức tranh tươi sáng hơn
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Phần 2



Nhìn lại TTCK nửa đầu năm: hồi phục yếu

VNINDEX đi ngang kể từ cuối tháng 2 năm 2019

(Nguồn: VNDIRECT, Bloomberg)

Thanh khoản trong nửa đầu năm sụt giảm từ mức cao của

năm 2018 do hệ quả của diễn biến kém hấp dẫn của VNINDEX 

(Nguồn: VNDIRECT)

• VNINDEX tăng 6,4% kể từ đầu năm, P/E toàn thị trường ở mức 16,5 lần. 

• Giá trị giao dịch bình quân ngày đạt 4.500 tỷ đồng/phiên trong 6 tháng đầu năm (giảm 45% 

so với cùng kỳ). 

• Theo chúng tôi, diễn biến kém tích cực của VNINDEX trong nửa đầu năm 2019 có thể được

giải thích bằng (1) tăng trưởng lợi nhuận chậm lại trong Quý 1, (2) thiếu vắng những thương

vụ IPO và tiến trình thoái vốn Nhà nước chậm cùng với (3) thị trường Trái phiếu doanh

nghiệp sôi động đã ảnh hưởng đến dòng tiền chảy vào thị trường cổ phiếu. 
21



Tăng trưởng lợi nhuận chậm trong Q1 có thể được xem là

nguyên nhân khiến thị trường hồi phục yếu

Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận theo nhóm ngành

(Nguồn: VNDIRECT, dữ liệu công ty)

Cả doanh thu và lợi nhuận toàn thị trường sụt giảm

(Nguồn: VNDIRECT, dữ liệu công ty)
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Không xấu như đã lo ngại. Từ đầu 2019, chúng tôi đã kỳ vọng 

rằng tăng trưởng lợi nhuận sẽ giảm tốc năm nay trên cơ sở mức 

tăng mạnh của năm ngoái. Tuy vậy sự thận trọng của chúng tôi đã 

được phản ánh khá đầy đủ vào trong dự báo của mình, đưa đến 

con số 40% của các doanh nghiệp trong coverage ghi nhận kết quả 

Q1/19 phù hợp với kỳ vọng. 

Tăng trưởng 

DT Q1/19

Tăng trưởng 

DT Q1/18

Tăng trưởng 

LN Q1/19

Tăng trưởng 

LN Q1/18

Bán lẻ 9,0% 35,0% 25,0% 40,0%

Bảo hiểm 12,0% 21,0%

Bất động sản -11,0% 50,0% -3,0% 66,0%

Đồ uống 16,0% 9,0% 9,0% 0,0%

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

Vận tải 5,0% 11,0% 4,0% 38,0%

Dược 7,0% -3,0% 0,0% -4,0%

Hàng cá nhân 4,0% 17,0% -6,0% 28,0%

Hàng hóa CN 40,0% 58,0% 142,0% -26,0%

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

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

Khai khoáng 15,0% 18,0% -47,0% 47,0%

Kim loại CN 5,0% 37,0% -50,0% -4,0%

Ngân hàng 10,0% 20,0% 12,0% 56,0%

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

Ôtô 27,0% -14,0% 46,0% -43,0%

Công nghệ 21,0% -37,0% 27,0% 5,0%

Năng lượng -1,0% 8,0% -6,0% 16,0%

Dầu khí 0,0% 28,0% 37,0% -8,0%

Thực phẩm 5,0% 3,0% 14,0% 32,0%

Truyền thông -7,0% 14,0% -8,0% 81,0%

Viễn thông 21,0% -20,0% 14,0% 23,0%

Xây dựng 11,0% 13,0% -12,0% -51,0%

Vật liệu XD 4,0% 5,0% 16,0% -20,0%



Cổ phần hóa và thoái vốn DNNN đang chậm tiến độ

Trong 5 tháng đầu năm 2019, không có DNNN nào được cổ

phần hóa

Trong 5 tháng đầu năm 2019, chỉ có 3 DNNN được chấp

thuận phương án cổ phần hóa

• Theo công văn 991/2017/TTg-ĐMDN, 18 DNNN phải cổ phần hóa trong năm 2019. Tuy

nhiên, đến cuối tháng 5/2019 vẫn chưa doanh nghiệp nào hoàn thành cổ phần hóa.

• Ngoài ra, cũng theo công văn này, 64 DNNN phải hoàn thành việc cổ phần hóa trong năm

2018. Tuy nhiên chỉ có 12 doanh nghiệp trong số đó hoàn thành cổ phần hóa trong năm

ngoái. Các công ty còn lại đã được chuyển sang cổ phần hóa trong năm 2019 và 2020. Tuy

nhiên không một doanh nghiệp nào trong số này hoàn thành cổ phần hóa trong 5 tháng đầu

năm 2019.

• Tính đến cuối tháng 5 năm 2019, mới chỉ có 34 trên tổng số 127 DNNN (~27%) có tên trong

công văn 991/2017/TTg-ĐMDN hoàn thành cổ phần hóa.

• Quá trình thoái vốn DNNN theo Quyết định 1232/QD-TTg cũng đang chậm so với kế hoạch.

Trong 5 tháng đầu năm 2019, mới chỉ thoái vốn được 9 DNNN, thu về 1.657 tỷ đồng, trong

khi theo Quyết định số 1232/QD-TTg, năm nay phải tiến hành thoái vốn nhà nước tại 181

doanh nghiệp. Thương vụ thoái vốn nổi bật nhất trong 5 tháng đầu năm là việc Bộ Xây dựng

thu về 1.587 tỷ đồng (giá trị sổ sách là 690 tỷ đồng) từ TCT Viglacera (VGC, HOSE).

• Trong nửa đầu năm 2019, một số DNNN lớn để chuyển lên niêm yết trên HOSE, như

Vietnam Airlines (HVN, HOSE) và PV POWER (POW, HOSE), đây là động thái đầu tiên cho

các đợt thoái vốn tiếp theo tại các doanh nghiệp này.

• Tổng Công ty Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) đang có kế hoạch thoái vốn khỏi TCT Cổ

phần Bảo Minh (BMI, HOSE), CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (SGC, HNX), TCT Công

nghiệp Dầu Thực Vật Việt Nam-Vocarimex (VOC, UPCOM) và CTCP FPT (FPT, HOSE)

trong nửa cuối năm 2019.
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Trái phiếu doanh nghiệp với lợi suất cao đã thu hút phần nào

dòng tiền chảy khỏi thị trường cổ phiếu

Tăng trưởng cung tiền và tín dụng giảm

tốc phần nào ảnh hưởng đến thanh

khoản thị trường (Nguồn: GSO) 

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng

mạnh trong nửa đầu năm 2019 (tỷ đồng)

(Nguồn: FiinPro, VNDIRECT)
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Lãi suất TPCP sụt giảm không mang tính

đại diện cho lãi suất thị trường

(Nguồn: Bloomberg) 

• Lãi suất TPCP giảm trong nửa đầu năm 2019 nhưng lãi suất thực tế vẫn có xu hướng tăng (lãi

suất tiền gửi và lãi suất TP Doanh nghiệp). Chúng tôi cho rằng lãi suất TPCP giảm là hệ quả của

việc giải ngân đầu tư công chậm hơn so với dự kiến. Đến tháng 6/2019, vốn chi đầu tư phát triển

mới chỉ đạt 26,1% kế hoạch năm. 

• Tăng trưởng cung tiền chậm và thị trường trái phiếu chính phủ sôi động cùng với mức lãi suất

coupon cao (bình quân 9,3% trong tháng 4,5/2019) đã phần nào khiến dòng tiền trong nước hiếu

động lực để quay trở lại thị trường cổ phiếu. 



Mặc dù chỉ số tăng trưởng kém tích cực, chúng tôi không nhìn

thấy rủi ro dòng vốn rút ra khỏi Việt Nam

VNINDEX có mức tăng từ đầu năm ở mức trung bình dù cho

có diễn biến kém nhất trong số các thị trường trong tháng 6

(Nguồn: Bloomberg)

Khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng liên tục trong 10 tháng

(Nguồn: VNDIRECT)

• Thị trường chứng khoán toàn cầu hồi phục kể từ tháng 5, nhờ động lực từ việc FED để ngỏ khả

năng hạ lãi suất, giúp các chỉ số thị trường cận biên và mới nổi ghi nhận mức tăng tích cực tính từ

đầu năm. VNINDEX tụt lại phía sau so với các thị trường trong khu vực khi có mức tăng thấp nhất

trong tháng 6. 

• Chúng tôi không nhìn thấy rủi ro dòng vốn nước ngoải rút khỏi Việt Nam khi khối ngoại vẫn mua

ròng 10 tháng liên tục kể từ tháng 9/2018. 
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Top mua ròng/bán ròng của khối ngoại 6 tháng đầu năm

26

Tỷ đồng
Top mua

ròng

Giá trị mua

ròng
Giá trị mua Giá trị bán

Top bán

ròng

Giá trị mua

ròng
Giá trị mua Giá trị bán

1 VIC 5.617 9.370 3.753 1 VJC -2.168 914 3.082

2 MSN 2.701 7.957 5.256 2 VGC -1.095 392 1.487

3 E1VFVN30 2.403 2.727 324 3 VHM -1.065 8.204 9.269

4 VCB 1.475 4.365 2.890 4 HDB -753 749 1.502

5 VRE 669 10.203 9.534 5 DHG -696 347 1.042

6 PLX 569 1.112 543 6 IDC -629 3 631

7 MWG 566 916 350 7 SBT -548 162 710

8 GAS 505 1.558 1.054 8 NBB -460 4 464

9 MPC 497 540 44 9 YEG -377 279 656

10 BVH 434 1.203 770 10 VNM -343 9.925 10.267

11 CDN 401 402 1 11 HBC -342 222 564

12 PVS 395 933 538 12 AAA -223 54 277

13 GEX 364 561 197 13 HCM -214 197 410

14 SCS 359 692 332 14 VCI -210 229 439

15 BWE 359 365 6 15 CII -205 484 689

16 VTP 355 849 494 16 GTN -178 5 184

17 HVN 348 445 97 17 BSR -163 165 328

18 CTG 345 845 500 18 FLC -138 23 161

19 PVI 305 306 1 19 VHC -137 255 392

20 STB 280 824 544 20 DQC -135 1 136



Những nhóm ngành mang tính chu kỳ vẫn tiếp tục diễn biến

kém tích cực

27

Top những nhóm ngành có diễn biến tích cực và kém khả quan nhất trong nửa đầu năm 2019

(Nguồn: VNDIRECT, FiinPro)



Đợt điều chỉnh mạnh kể từ giữa năm 2018 giúp định giá thị

trường trở nên hấp dẫn hơn

P/E của VNINDEX và các thị trường trong khu vực

Dữ liệu tại ngày 24/6/2019 

(Nguồn: Bloomberg)

P/B của VNINDEX và các thị trường trong khu vực

Dữ liệu tại ngày 24/6/2019 

(Nguồn: Bloomberg)
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Triển vọng 6 tháng cuối năm: Bức tranh tươi sáng hơn

Mặc dù những lo ngại về đà tăng lãi suất cũng như thanh khoản thấp vẫn đang phủ bóng lên TTCK Việt Nam, chúng tôi cho rằng bức tranh nửa

cuối năm sẽ tươi sáng hơn.

Các câu chuyện tích cực với thị trường bao gồm:

• Nâng hạng thị trường. Dù thực tế là Việt Nam sẽ còn mất thêm một vài năm nữa để được đưa vào danh sách theo dõi của MSCI, thì chúng

ta còn đó cơ hội được FTSE nâng hạng (kỳ đánh giá tiếp theo trong tháng 9/2019) 

• Kế hoạch cắt giảm lãi suất của FED sẽ cải thiện tâm lý trên thị trường toàn cầu, qua đó dòng vốn có thể quay lại thị trường mới nổi và cận

biên. 

• Hiệp định EVFTA được ký kết được kỳ vọng sẽ tác động tích cực với nhóm ngành xuất khẩu khi thỏa thuận chính thức có hiệu lực (kỳ vọng

vào cuối năm 2019). 

Với những nhà đầu tư kỳ vọng mức sinh lời cao hơn thị trường, chúng tôi nhắc lại nhận định về xu hướng thị trường từ đầu năm: 

• Dòng tiền sẽ bớt hào hứng với những cổ phiếu mới niêm yết mà thay vào đó là những blue chip với vị thế đầu ngành và nền tảng tài chính

lành mạnh. 

• Nhà đầu tư có thể hướng một phần tỷ trọng danh mục sang những ngành phòng thủ như điện, tiêu dùng thiết yếu hay những cổ phiếu có lợi 

suất cổ tức cao. 

• Chương tích cực của những ngành xuất khẩu Việt Nam có thể sẽ tiếp diễn nhờ động lực từ những hiệp định thương mại tự do và hệ quả từ 

chiến tranh thương mại có thể sẽ hướng sự chú ý nhà đầu tư đến những cổ phiếu Thủy sản, Dệt may, Nông nghiệp, BĐS Khu công nghiệp 

và Logistics. 

• Xét trên phương diện nhóm cổ phiếu theo vốn hóa, nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (midcap) có thể được chú ý đến, nhưng có chọn lọc.

Nhìn chung, chúng tôi kỳ vọng P/E của thị trường có thể giảm 3% về mức 15,0x, kèm với mức tăng 17,9% của lợi nhuận các DN niêm yết đưa 

đến dự báo tăng trưởng khoảng 14,7% của chỉ số VNINDEX so với đầu năm, tương ứng với mức 1,020 điểm vào cuối năm 2019. 
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Chứng quyền có đảm bảo: sản phẩm tài chính mới phù hợp

với nhà đầu tư cá nhân

Danh sách chứng quyền có đảm bảo đã phát hành 

Chứng

khoán cơ

sở

Mã chứng quyền Thời hạn
Ngày đáo

hạn

Tỷ lệ chuyển

đổi

Khối lượng

phát hành

Giá thực

hiện (VND)

Giá phát

hành (VND)

Tỷ lệ IPO 

thành công

Giá thị trường

chứng khoán

cơ sở* (VND)

MBB MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01 3 tháng 16/09/2019 1:1 3.000.000 20.600 1.900 100,0% 21.300

PNJ CPNJ01MBS19CE 3 tháng 10/09/2019 5:1 1.000.000 78.800 1.700 100,0% 73.600

HPG CHPG01MBS19CE 3 tháng 10/09/2019 2:1 2.000.000 22.900 1.200 100,0% 23.350

MWG MWG/BSC/EU/Cash-01 3 tháng 09/09/2019 4:1 1.000.000 88.300 2.000 100,0% 91.400

HPG M_HPG_VPS_CA_T 3 tháng 12/09/2019 2:1 1.500.000 23.200 1.500 31,7% 23.350

HPG HPG.KIS.M.CA.T.2019.01 6 tháng 11/12/2019 5:1 3.000.000 41.999 1.000 0,0% 23.350

VNM VNM.KIS.M.CA.T.01 6 tháng 14/12/2019 10:1 5.000.000 158.888 1.200 0,0% 123.100

FPT FPT.VND.M.CA.T.2019.01 3 tháng 11/09/2019 2:1 2.000.000 45.000 1.900 36,3% 45.150

MWG MWG.VND.M.CA.T.2019.01 6 tháng 11/12/2019 4:1 2.400.000 90.000 2.990 17,1% 91.400

MBB MBB-HSC-MET01 6 tháng 17/12/2019 1:1 1.000.000 21.800 3.200 1,0% 21.300

• Chứng quyền có bảo đảm sẽ chính thức niêm yết và giao dịch trên TTCK Việt Nam kể từ ngày 28 

tháng 6 năm 2019. Hiện có bảy công ty chứng khoán đã được cấp phép phát hành chứng quyền và dự

kiến phát hành 10 mã chứng quyền như trong bảng trên. Theo số liệu của Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước, các nhà đầu tư đã đặt mua 39,4% số chứng quyền được phát hành trong đợt IPO đầu tiên vào 

giữa tháng 6. 30
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Chứng quyền có đảm bảo: sản phẩm tài chính mới phù hợp

với nhà đầu tư cá nhân

Đầu tư vào chứng quyền có bảo đảm có nhiều ưu thế

so với đầu tư trực tiếp vào chứng khoán cơ sở Tuy nhiên, sản phẩm này cũng có một số rủi ro như

Lợi nhuận cao 

Cố định mức lỗ tối đa

Dễ dàng giao dịch

Yêu cầu mức vốn ban đầu thấp

Không giới hạn tỷ lệ sở hữu của NĐT ngoại 

Chứng quyền có bảo đảm mang đến nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, nhà phát hành và thị trường:

• Đối với nhà đầu tư: Chứng quyền có bảo đảm cung cấp một sản phẩm đầu tư mới với khả năng sinh lời

cao nhờ đòn bẩy cao và yêu cầu vốn ban đầu thấp. Sản phẩm này cũng có thể được sử dụng để phòng

ngừa rủi ro và giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư tổng thể

• Đối với nhà phát hành (công ty chứng khoán): Chứng quyền có bảo đảm có thể thu hút nhu cầu lớn từ

NĐT cá nhân và có thể trở thành nguồn thu đáng kể cho các CTCK trong tương lai gần.

• Đối với thị trường: Chứng quyền có bảo đảm giúp hoàn thiện danh mục sản phẩm tài chính nhằm đáp

ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn do các tổ chức xếp hạng thị trường đặt ra (như là MSCI, FTSE, ...), từ đó thúc

đẩy quá trình nâng hạng TTCK Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi. Chứng quyền có bảo đảm cũng thúc

đẩy tính thanh khoản của chứng khoán cơ sở nhờ hoạt động tạo lập thị trường và phòng ngừa rủi ro của

các tổ chức phát hành.
31

Rủi ro thanh toán của nhà phát hành

Đòn bẩy cao

Thời gian đáo hạn từ 3-24 tháng

Giá cổ phiếu cơ sở biến động

Rủi ro mất vốn



Quan điểm phân tích kỹ thuật: Nghiêng về kịch bản tăng giá 

trong nửa cuối năm 2019 

• Sau giai đoạn tăng giá 3 tháng đầu năm, chỉ số

VN-INDEX quay đầu điều chỉnh kể từ giữa tháng 3

tới nay.

• Tuy nhiên, ngưỡng Fibonacci 50% của sóng tăng

đầu năm vẫn được giữ vững. Vùng 935-940 điểm

đã chứng tỏ là ngưỡng hỗ trợ mạnh của thị

trường.

• Chỉ số VN-INDEX đang cho thấy những tín hiệu

phục hồi, thanh khoản bắt đầu cải thiện kể từ đầu

tháng 6.

• Xác suất VN-INDEX tăng điểm trong nửa cuối năm

2019 cao hơn xác suất giảm điểm.

• Nếu vượt qua vùng kháng cự 965-970 điểm, chỉ số

VN-INDEX có thể hướng đến vùng 1.000-1.030

điểm trong nửa cuối năm 2019.
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Hiệu quả khuyến nghị của VNDIRECT RESEARCH 6T2019

Dữ liệu chốt tại 1/7/2019. Hiệu quả đầu tư chỉ tính những cổ phiếu có khuyến nghị MUA tại thời điểm 31/12/2018 và các cổ

phiếu có báo cáo lần đầu trong năm 2019 

Với các cổ phiếu khuyến nghị lần đầu trong năm 2019, diễn biến giá từ đầu năm được tính từ thời điểm phát hành báo cáo. 

Diễn biến giá so với VNINDEX: Được tính bằng diễn biến giá của cổ phiếu trừ đi diễn biến giá của VNINDEX trong cùng thời kỳ

Giá hiện tại
Giá mục 

tiêu

Khuyến nghị 

hiện tại

Diễn biến giá từ 

đầu năm

Diễn biến giá so 

với VNINDEX từ

đầu năm

Diễn biến giá từ 

báo cáo gần 

nhất

Diễn biến giá so 

với VNINDEX từ 

báo cáo gần nhất

Mức sinh lời 

quy đổi theo 

năm

Mức sinh lời

VNINDEX quy

đổi theo năm

LPB
7.900 

12.200
MUA -14,1% -22,3% -16,8% -12,6% -27,9%

NLG 29.150 35.500 MUA 14,1% 5,9% 0,1% -0,7% 27,8%

ACV 84.800 105.000 MUA -5,8% -14,0% 0,4% -5,9% -11,4%

QNS 30.100 43.900 MUA -12,7% -20,9% -13,6% -14,4% -25,1%

LTG 23.000 38.300 MUA -11,5% -19,7% -23,3% -23,0% -22,8%

VCB 71.300 73.800 NẮM GIỮ 33,3% 25,1% 6,9% 7,8% 65,6%

MBB 21.150 34.000 MUA 11,7% 3,5% -0,7% -0,5% 23,1%

VPB 19.400 21.200 NẮM GIỮ -2,8% -10,9% 6,3% 4,3% -5,4%

TCM 27.850 32.300 MUA 31,8% 23,6% -2,3% -1,8% 62,7%

HPG 23.000 26.600 MUA -3,4% -11,6% -12,1% -10,7% -6,7%

PVT 16.450 21.000 MUA 4,8% -3,4% -0,9% -2,1% 9,4%

STK 23.900 25.200 NẮM GIỮ 77,0% 68,8% 3,6% 4,1% 151,9%

AAA 18.750 25.300 MUA 27,6% 19,4% -10,5% -5,5% 54,4%

PNJ 74.300 94.900 MUA 6,5% -1,7% -0,9% 0,6% 12,8%

VTP 137.500 111.000 GIẢM 50,3% 42,2% 26,4% 20,1% 99,3%

ACB 29.200 39.500 MUA 0,0% -6,3% 0,0% -0,6% 0,0%

PVS 23.500 25.000 NẮM GIỮ 13,5% 15,3% 4,4% 3,6% 52,0%

MSH 60.100 62.500 NẮM GIỮ 17,8% 19,4% 0,3% 0,8% 69,3%

MWG 94.700 118.800 MUA 17,2% 17,3% 17,2% 17,3% 86,0%

POW 15.000 18.334 MUA 5,3% 5,3% -3,2% -1,5% 27,4%

TCB 21.000 27.400 MUA 1,2% 0,6% 1,2% 0,6%

Bình quân 32,1% 16,2%



Triển vọng các nhóm

ngành

34

Phần 3
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Ngành và Lựa chọn cổ phiếu

• Bán lẻ – VRE, MWG

• Bất động sản công nghiệp – KBC

• Logistics – GMD

• Hàng tiêu dùng nhanh – VNM

• Ngân hàng – MBB, ACB

• Công nghệ – FPT

• Bất động sản nhà ở – NLG, VHM

• Dầu khí – PVS

• Điện – POW, PC1

• Hàng không – ACV, HVN

• Dệt may – TCM, STK, MSH



Bán lẻ

Điểm sáng đầu tư
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Tổng quan 6T2019: Sự lạc quan thúc đẩy tiêu dùng trong nước

• Chỉ số niềm tin người tiêu dùng trở lại mức cao do triển vọng việc làm khả quan hơn, thu nhập được cải

thiện và người dân sẵn sàng chi tiêu hơn (Nielsen).

• Tiêu dùng tăng mạnh dẫn đến sự gia tăng tổng mức bán lẻ trong Quý 1 (+13,6% yoy), chủ yếu được đóng

góp bởi các ngành dịch vụ ẩm thực và đồ uống (+13,5% yoy), hàng gia dụng (+12,7% yoy) và hàng may 

mặc (+12,1% yoy). 

• Theo đó, các nhà bán lẻ đã tăng cường mở rộng quy mô, đặc biệt ở những thành phố lớn (Hà Nội và Tp. 

Hồ Chí Minh) để bắt kịp với xu hướng bùng nổ của ngành bán lẻ.

Các nhà bán lẻ tiếp tục mở rộng hệ thống trong Quý

1/2019

(Nguồn: VNDIRECT, Savills)

Tổng mức bán lẻ tăng trong Quý 1/2019

(Nguồn: VNDIRECT, GSO)

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng trở lại mức 129 điểm

sau áp lực chi tiêu cao trong dịp Tết

(Nguồn: VNDIRECT, Nielsen)
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Tổng quan 6T2019: Xu hướng tiêu dùng trở nên rõ nét hơn

• Mô hình shopping centre trở nên phổ biến hơn vì là một điểm đến tích hợp bao gồm trải nghiệm mua sắm, giải trí và dịch 

vụ ẩm thực, hấp dẫn hơn so với các mô hình department store kém đa dạng hơn về hàng hóa và dịch vụ.

• Các cửa hàng tiện lợi, của hàng bách hóa/thực phẩm mini và siêu thị mini được ưa chuộng do sự thay đổi hành vi tiêu

dùng của người Việt Nam hướng đến sự tiện lợi, an toàn vệ sinh và dịch vụ tốt. 

Mô hình shopping centre tiếp tục dẫn đầu xu thế mua sắm

hiện đại ở Tp. Hồ Chí Minh

(Nguồn: VNDIRECT, Colliers International)

Ngành bán lẻ thực phẩm tiếp tục phát triển và tập trung vào

các cửa hàng quy mô nhỏ

(Nguồn: VNDIRECT, Euromonitor)

Người tiêu dùng Việt Nam lui tới các địa điểm mua sắm

hiện đại quy mô nhỏ thường xuyên hơn

(Nguồn: VNDIRECT, Nielsen)
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Tổng quan 6T2019: Lời chia tay của các đại gia bán lẻ nước ngoài

Sơ lược các chuỗi bán lẻ thất bại và thành công trong năm 2018-2019

(Nguồn: VNDIRECT, WEBSITE CÔNG TY)

• Nửa đầu năm 2019 đã

chứng kiến nhiều chuỗi bán

lẻ nước ngoài buộc phải rời

khỏi thị trường do cạnh tranh

ngày càng gay gắt và xu

hướng tiêu dùng thay đổi

nhanh chóng tại Việt Nam.

• Điều này có thể là do mô

hình kinh doanh cứng nhắc,

khả năng tài chính eo hẹp và

thiếu đầu tư vào nghiên cứu

phát triển và mở rộng mạng

lưới kinh doanh.

• Những doanh nghiệp sống

sót cuộc cạnh tranh có cùng

các đặc điểm chung như tốc

độ mở rộng nhanh chóng,

am hiểu về thị trường và khả

năng chiếm giữ những vị trí

đắc địa.

Chuỗi bán lẻ Shop&Go Vinmart+ Auchan Bách Hóa Xanh Parkson Vincom

Quốc Gia Singapore Việt Nam Pháp Việt Nam Malaysia Việt Nam

Loại hình kinh 

doanh

Cửa hàng tiện lợi Siêu thị mini Siêu thị Cửa hàng thực phảm

mini

Department store Shopping centre

Mạng lưới

(tính đến cuối

Quý 1 năm 2019)

87 cửa hàng (trước khi bị

mua lại)

1.786 cửa hàng 18 cửa hàng (trước

khi rút khỏi thị trường)

469 cửa hàng 10 trung tâm bách hóa

(lúc nhiều nhất)

66 trung tâm

Tình trạng • Bị thâu tóm bởi tập

đoàn Vingroup (VIC) 

vào tháng 4 năm 2019

• Được chuyển đổi

thành Vinmart+

• Mở thêm 32 cửa hàng 

trong quý 1/2019

• Hoàn thành mua lại 

Shop & Go và Zakka 

(thêm 54 cửa hàng)

• Đang trong quá

trình đóng cửa tất 

cả các cửa hàng 

ở Việt Nam

• Đã chuyển quyền 

sở hữu cho 

Saigon Co.op

• Khai trương 46 

cửa hàng trong 

Quý 1/2019

• Kế hoạch khai 

trương 230 cửa 

hàng trong năm

2019

• Đã đóng cửa 5

trung tâm bách 

hóa trong giai 

đoạn 2015-2018

• Mở mới 3 trung 

tâm trong Quý 

1/2019

• Kế hoạch khai 

trương thêm 10 

trung tâm trong 

năm 2019

Nhận định về

doanh nghiệp

• Khả năng tài chính hạn 

hẹp

• Thiếu sự khác biệt hóa

về mặt danh mục sản 

phẩm và dịch vụ chỗ

ngồi. 

• Tiềm lực tài chính tốt

do hậu thuẫn từ VIC.

• Khả năng nắm giữ 

các vị trí đắc địa có

khu vực đỗ xe đi kèm.

• Cung cấp sản phẩm 

mang nhãn hiệu riêng 

của mình. 

• Nhận diện thương 

hiệu thấp do vị trí 

cửa hàng hẻo 

lánh

• Hướng đến tiêu

dùng cao cấp

trong khi vị trí tại 

những khu vực có 

thu nhập trung 

bình

• Lựa chọn vị trí 

cửa hàng đắc địa 

dẫn đến khu vực 

dân cư 

• Nhanh chóng 

thích nghi với thị

hiếu tiêu dùng 

của khách hàng

• Chỉ tập trung vào 

người tiêu dùng 

thượng lưu

• Chỉ cung cấp các 

dịch vụ mua sắm

• Danh mục khách

thuê chưa đa

dạng

• Mô hình trung tâm

thương mại đa

dạng hướng đến

nhiều phân khúc

người tiêu dùng

• Tích hợp cả các 

dịch vụ giải trí và 

mua sắm thực 

phẩm

• Danh mục khách

thuê đa dạng
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Triển vọng: Những doanh nghiệp lớn là người chiến thắng

Đối mặt với quan ngại về sự chậm lại của thị trường điện tử tiêu 

dùng và thị trường di động, MWG và FRT duy trì được mức tăng trưởng dương trong 5T2019

(Nguồn: VNDIRECT, WEBSITES Công Ty)

Các nhà bán lẻ đẩy nhanh mở rộng chuỗi cửa hàng trong

5T2019, dẫn đầu bởi Điện Máy Xanh và Bách Hóa Xanh (MWG) 

(Nguồn: VNDIRECT, WEBSITES Công Ty)

Vincom Retail (VRE) liên tục mở rộng mạng lưới, vượt xa các

đối thủ thuộc sở hữu nước ngoài

(Nguồn: VNDIRECT, WEBSITES Công Ty)

• Nối tiếp sự mở rộng mạnh mẽ của các

chuỗi bán lẻ trong 1H19, chúng tôi kỳ

vọng thị trường bán lẻ tại Việt Nam sẽ

tiếp tục tăng trưởng trong nửa năm tới

dưới sự cạnh tranh ngày càng gay gắt

giữa các nhà bán lẻ và thay đổi xu

hướng của người tiêu dùng.

• Đặc biệt, VRE là doanh nghiệp đón

đầu xu hướng mua sắm hiện đại với

mạng lưới shopping centre trên khắp

cả nước, phù hợp với nhiều phân khúc

người tiêu dùng.

• FRT được kỳ vọng tăng trưởng trở lại

trong Quý 2 nhờ biên lợi nhuận iPhone

được cải thiện và đóng góp lớn hơn từ

phân khúc phụ kiện có tỷ suất lợi

nhuận cao. MWG vẫn là công ty dẫn

đầu thị trường, với tăng trưởng doanh

thu và lợi nhuận hai con số trong 5

tháng đầu năm 2019.

• Đặc biệt, Bách Hóa Xanh đã có cải

thiện đáng kể với việc mở rộng thành

công ra các tỉnh quanh thành phố Hồ

Chí Minh và gia tăng doanh số trung

bình hàng tháng trên mỗi cửa hàng

(+75% yoy).

FY18 5T19 FY18 5T19 FY18 5T19
Tăng 

trưởng

% % % % % % % yoy

MWG Thiết bị điện tử tiêu dùng - Tạp hóa 30,4% 15,4% 30,5% 39,0% 2.187 2.371 8,4%

FRT Thiết bị điện tử tiêu dùng - Dược phẩm 16,0% 8,0% 20,0% 7,0% 544 579 6,4%

Tăng trưởng mạng 

lưới cửa hàng
Doanh 

nghiệp
Phân khúc sản phẩm

Tăng trưởng doanh 

thu thuần

Tăng trưởng 

lợi nhuận 

ròng
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Lựa chọn cổ phiếu: MWG và VRE

So sánh doanh nghiệp trong ngành (tại ngày 24/06/2019)

(Nguồn: VNDIRECT, BLOOMBERG)

Với vị thế là các công ty hàng đầu được hưởng lợi từ xu hướng bán lẻ của trung tâm thương mại và cửa hàng thực phẩm mini, chúng tôi khuyến nghị Vincom Retail 

(VRE) và Công ty Thế Giới Di Động (MWG) là cổ phiếu hàng đầu cho 6 tháng còn lại của năm 2019

2019 2020 TTM 2019 Hiện tại 2019 TTM 2019 TTM 2019

Vincom Retail JSC VRE VN MUA 42.000 3.450 16,8% 19,1% 33,4 28,6 2,8 2,8 8,8% 10,1% 6,3% 6,7% -

Mobile World Corp MWG VN MUA 118.800 1.744 25,6% 20,5% 12,8 10,9 4,0 3,4 36,0% 35,5% 11,5% 12,3% 0,4

Phu Nhuan Jewelry JSC PNJ VN MUA 94.900 705 19,5% 14,6% 15,3 11,8 4,1 3,6 29,1% 29,5% 19,4% 18,1% 0,4

FPT Retail JSC FRT VN N/A N/A 169 13,8% 15,1% 11,5 10,1 3,4 2,9 35,0% 29,9% 7,7% 6,9% 1,7

Digiworld JSC DGW VN N/A N/A 38 27,6% 22,0% 7,4 6,1 1,1 1,0 15,5% 16,3% 7,2% 7,0% 1,0

Trung bình 1.221 20,7% 18,3% 16,1 13,5 3,1 2,7 24,9% 24,3% 10,4% 10,2% 0,9

Trung vị 705 19,5% 19,1% 12,8 10,9 3,4 2,9 29,1% 29,5% 7,7% 7,0% 0,7

Nợ/ 

VCSH 

(x)

Tăng trưởng 

EPS (%)
P/E (x)  P/B (x) ROE (%) ROA (%)

Công ty Mã CK
Khuyến 

nghị

Giá mục 

tiêu (VND)

Vốn hóa 

(triệu USD)



CTCP Vincom Retail (VRE) 

Giá hiện tại Giá mục tiêu Lợi suất cổ tức Khuyến nghị Ngành

VND34.900 VND42.000 0,3% MUA Bán lẻ

Các tỷ số chính 2017A 2018A 2019F

Tăng trưởng LN 

ròng  (%)

-16,8 18,6 16,8

Tăng trưởng 

EPS (%)

-33,6 18,6 16,8

Biên lợi nhuận

gộp (%)

50,8 39,9 44,2

Tổng tài sản / 

VCSH (lần)

1,6 1,4 1,4

Hệ số thanh toán

hiện thời (lần)

1,6 1,1 0,7

ROAE (%) 6,1 9,1 10,1

ROAA (%) 7,1 6,3 6,7

Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa thị trường (tr USD) 3.450 

GTGD TB 30 ngày (tr USD) 3,6

P/B TTM (x) 2,8

P/E TTM (x) 33,4

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

▪ VRE tiếp tục củng cố vị thế là nhà phát triển bất động sản bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam với 66

trung tâm mua sắm tại 38/63 tỉnh thành vào cuối Quý 1/2019. So với Quý 1/2018, tổng diện tích sàn

(GFA) đã tăng thêm 23,4%, với nền tảng 45 Vincom Plaza (chiếm 52% tổng GFA), 3 Vincom Mega

Mall (27%), 6 Vincom Center (17%) và 12 Vincom+ (4%).

▪ Mạng lưới toàn quốc phục vụ cho các phân khúc người tiêu dùng khác nhau. Bốn mô hình trung

tâm thương mại được phát triển để phù hợp với nhu cầu của mọi tầng lớp người tiêu dùng. Chúng tôi

kỳ vọng Vincom Center (hướng đến khách hàng thu nhập cao) và Vincom Plaza (hướng đến khách

hàng có thu nhập trung bình) sẽ là những yếu tố chính thúc đẩy doanh thu, đóng góp hơn 70% tổng

doanh thu mảng cho thuê trong giai đoạn 2019-20F.

▪ Tận dụng được hệ sinh thái của Vingroup (VIC). Bên cạnh sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ VIC,

VRE cũng chiếm được các vị trí đắc địa bên trong khu dân cư phức hợp Vinhomes. Trong giai đoạn

2020-21F, VRE sẽ tiếp tục xây dựng ba trung tâm thương mại Vincom Mega Mall bên trong các dự án

lớn của Vinhomes (VHM), tăng thêm 160.000 - 200.000 m2 vào tổng GFA.

▪ Tăng trưởng lợi nhuận cho năm 2019 dự kiến ở mức 16,8%, dựa trên mức tăng trưởng doanh thu

mảng cho thuê đạt 32,1% và biên lợi nhuận gộp mảng kinh doanh bất động sản đầu tư cải thiện 6,5

điểm % nhờ có 13 trung tâm mua sắm mới hứa hẹn được ra mắt vào năm 2019 và bàn giao các căn

hộ kết hợp các cửa hàng thương mại thấp tầng có lợi nhuận cao.

▪ Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với VRE, với giá mục tiêu là 42.000 đồng/cổ phiếu, tương

đương mức tăng giá 20,3% và P/E cho năm 2019 ước tính là 34,8x.
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CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG)

Giá hiện tại Giá mục tiêu Lợi suất cổ tức Khuyến nghị Ngành

VND90.700 VND118.800 1,7% MUA BÁN LẺ

Các tỷ số chính 2017A 2018A 2019F

Tăng trưởng LN 

ròng  (%)

40,0 30,4 30,1

Tăng trưởng 

EPS (%)

-30,0 25,8 25,6

Biên lợi nhuận 

gộp (%)

16,8 17,7 17,8

Tổng tài sản / 

VCSH (lần)

3,9 3,4 2,9

Hệ số thanh

toán hiện thời

(lần)

1,2 1,3 1,4

ROAE (%) 45,3 38,7 35,5

ROAA (%) 11,7 11,3 12,3

Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa thị trường (tr USD) 1.744 

GTGD TB 30 ngày (tr USD) 3,1

P/B TTM (x) 4,0

P/E TTM (x) 12,8

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

▪ MWG được xem như là nhà bán lẻ thành công nhất và lớn nhất ở Việt Nam

▪ Chuỗi điện máy vẫn là trụ cột kinh doanh chính của MWG trong năm 2019. Chúng tôi

dự phóng Điện Máy Xanh (ĐMX) sẽ đóng góp 19,1% vào tổng tăng trưởng doanh thu 25,1%

trong năm 2019 nhờ vào 150 cửa hàng mới và đóng góp cả năm của các cửa hàng được mở

trong năm 2018.

▪ Bách Hóa Xanh là con át chủ bài cho sự phát triển trong tương lai. Chúng tôi kỳ vọng 3

yếu tố thúc đẩy tăng trưởng của BHX năm 2019: 1) công thức mở cửa hàng được hoàn

thiện, 2) mục tiêu mở cửa hàng nhanh nhưng vẫn hợp lý (700 cửa hàng vào cuối năm 2019)

và 3) biên lợi nhuận gộp cải thiện (tăng 2,3 điểm % theo ước tính của chúng tôi).

▪ Sự mở rộng thành công của BHX trong 5 tháng đầu 2019. Công ty đã mở thêm 140 cửa

hàng kể từ đầu năm, tập trung tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Đông Nam

Bộ (chiếm 32% tổng số cửa hàng). Với việc mở các cửa hàng lớn thuận lợi (~ 300 m2,

doanh thu hàng tháng là 2,3 tỷ đồng) tại các khu vực tỉnh, BHX đã tăng gấp đôi số lượng cửa

hàng lớn trong 5T2019 và tăng doanh thu bình quân hàng tháng trên mỗi cửa hàng của chuỗi

BHX lên 1,4 tỷ đồng (+75% yoy).

▪ Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với MWG, với giá mục tiêu là 118.800 đồng/cổ phiếu,

tương đương mức tăng giá 31,0% và P/E cho năm 2019 ước tính là 14,1x.
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Bất động sản công

nghiệp

Sẵn sàng cất cánh
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Nhu cầu thuê đất công nghiệp được thúc đẩy do sự chuyển

hướng đầu tư vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2019

Nhu cầu thuê đất công nghiệp đẩy mạnh tỷ lệ lấp đầy mặc

dù diện tích đất đã được mở rộng ở nửa đầu năm 2019 

(Nguồn: Bộ Kế Hoạch Đầu Tư )
Nhu cầu thuê dất làm gia tăng giá thuê đất đặc biệt ở các tỉnh Bắc Ninh, Tây Ninh

(Nguồn: JLL)

Một số dự án nước ngoài đầu từ được chuyển từ Trung Quốc trong nữa đầu năm 2019 bao gồm: 

1) Dự án sản xuất lốp thép radian trị giá 280 triệu đô la Mỹ tại khu công nghiệp (KCN) Phước Đông (tỉnh Tây Ninh) thuộc sở hữu của SIP.

2) Dự án sản xuất các thiết bị điện tử và thiết bị âm thanh đa phương tiện trị giá 260 triệu USD, được đầu tư bởi Goertek Co tại KCN Quế Võ 2 (tỉnh Bắc 

Ninh) thuộc sở hữu của KBC.

3) Dự án điện tử trị giá 200 triệu USD do Công ty Meiko Vietnam đầu tư vào KCN Thạch That (Hà Nội) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Phát triển Hà 

Tây.
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Triển vọng trong nửa cuối năm 2019: Dự kiến nhu cầu tăng

cao với dòng vốn FDI chuyển hướng vào Việt Nam 

Chiến tranh thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc thúc đẩy Việt Nam trở thành một trung tâm thay thế để tìm nguồn cung ứng: Việt 

Nam giành được thị phần trong xuất khẩu hàng điện tử / máy móc và dệt may trong khi Thái Lan có thể đẩy mạnh xuất khẩu điện

tử và phụ tùng ô tô trong dài hạn.

Bảng tóm tắt phân tích các lĩnh vực tiềm năng mà ASEAN có thể hưởng lợi

từ chiến tranh thương mại (Nguồn: VNDIRECT)

Tầm quan trọng của yếu tố thành công trong mặt xuất khẩu và các đối tượng

hưởng lợi trong chiến tranh thương mại ASEAN theo ngành (Nguồn: VNDIRECT)

 Máy móc thiết bị/ 

Điện tử 

Nhựa/Cao su Dệt may/ da giày& 

nón  

Vận tải (Lắp ráp 

xe) 

Tổng giá trị xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ lớn đến mức 

nào ?     

Tổng giá trị xuất khẩu của các nước Asean so với Trung 

Quốc vào Mỹ     

Liệu giá trị xuất khẩu của các nước ASEAN vào Mỹ có nhỏ 

(<0.5) so với giá trị xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ? 
Có Có Có Có 

Quy mô của doanh nghiệp trong khối ASEAN (bao gồm 

doanh nghiệp nội địa và xuất khẩu)     

Làm thế nào để ngăn chặn mối đe dọa cạnh tranh từ các 

khu vực khác ngoài ASEAN trong việc giành thị phần xuất 

khẩu từ Trung Quốc?     

Đánh giá chung về mức độ cạnh tranh 
    

 

 Máy móc thiết bị/ 
Điện tử 

Nhựa/Cao su Dệt may/ da giày& 
nón  

Vận tải (Lắp ráp xe) 

Nguồn nhân công giá rẻ 
 

VN, ID 
 

VN, ID 
 

VN, ID 
 

VN, ID 

Khoảng cách so với các trạm trung 
chuyển  

VN, TH 
 

SG, TH, 
MY, VN  

VN, TH 
 

TH, MY, 
VN 

Mức độ hiện diện của các doanh 
nghiệp/kỹ năng liên quan  

MY, TH, 
VN  

SG, TH, 
ID, MY  

VN, ID 
 

TH, MY 

Khả năng cung cấp nguồn nguyên liệu 
thô  

NONE 
 

TH, ID, 
MY  

TH 
 

TH, ID, 
VN 

Định hướng xuất khẩu vào Mỹ 
 

MY, TH, 
VN  

TH, ID, 
MY  

VN, ID 
 

TH 

Những nước hưởng lợi MY, TH, VN TH, ID, MY VN, ID TH, MY 
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Triển vọng trong nửa cuối năm 2019: Dự kiến nhu cầu tăng

cao với dòng vốn FDI chuyển hướng vào Việt Nam 

Tỷ lệ lấp đây và giá thuê đất được dự đoán gia tăng trong bối cảnh nguồn cung

hạn chế (Nguồn: JLL)
Nguồn cung diện tích khu công nghiệp trong năm 2021-23F để đáp ứng

nhu cầu thuê (Nguồn: Colliers International)

43,317
46,240 46,652 46,652

67,014
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70,000

80,000

2017 2018 2019F 2020F 2021-23F

Khu công nghiệp Tỉnh Nguồn cung (ha)

Nam Đình Vũ Hải Phòng 1.842

Cảng  Quốc tế Hải Phòng Hải Phòng 520

Đình Vũ Hải Phòng 541

VSIP-Hải Phòng Hải Phòng 507

Tràng Duệ Hải Phòng 364

Phú Xuyên Hà Nội 488

Thạch Oai Hà Nội 480

Hiệp Phước giai đoạn 3 Hồ Chí Minh 800

Phước Đông giai đoạn 3 Tây Ninh 798

Prodezi Long An 400

Cẩm Mỹ Đồng Nai 600



Lựa chọn cổ phiếu: Chúng tôi đưa KBC vào danh mục theo

dõi

48

Chúng tôi lựa chọn cổ phiếu bất động sản công nghiệp với điện tích đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê khá lớn, các 

khu công nghiệp có vị trí chiến lược, lợi nhuận tốt và giá trị giao dịch trung bình ngày hơn 100.000 USD, điển hình là 

Tổng công ty Phát triển thành phố Kinh Bắc. Chúng tôi tin rằng công ty sẽ là người hưởng lợi đầu tiên vì nhu cầu thuê 

bất động sản công nghiệp tăng cao, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng trưởng tích cực.

So sánh với các công ty trong ngành

ADTV 

(triệu USD)
FY19F FY20F TTM FY19F TTM FY19F TTM FY19F TTM FY19F

INVESTMENT & IND BCM VN EQUITY 0,07 NR N/A 1125,6 -18,8% N/A 12,4 12,4 2,1 1,7 4,4% 11,3% 1,3% 3,4% 1,5

VIGLACERA CORP J VGC VN EQUITY 1,22 NR N/A 403,1 -8,0% 10,2% 15,1 15,3 1,5 1,4 9,7% 9,4% 3,7% 3,1% 0,3

SONADEZI CORP SNZ VN EQUITY 0,05 NR N/A 358,7 19,2% N/A 16,2 9,1 1,8 1,0 9,0% 12,0% 2,8% 4,9% 0,6

KINH BAC CITY DE KBC VN EQUITY 1,18 THÊM 17.800 286,3 9,3% 21,0% 10,7 7,7 0,7 0,7 7,1% 8,6% 3,8% 5,5% 0,3

VIETNAM URBAN & IDC VN EQUITY 0,10 NR N/A 256,2 -9,0% N/A 17,1 17,3 1,7 0,3 10,7% 4,5% 2,5% 1% 0,7

SAIGON VRG INVES SIP VN EQUITY 0,07 NR N/A 163,6 47,0% N/A 21,5 16,8 3,3 2,7 15,5% 19,1% 2,0% 2% 0,2

ITACO ITA VN EQUITY 0,54 NR N/A 123,2 342,2% N/A 31,1 7,9 0,3 0,3 0,9% 0,7% 0,7% 3% 0,1

SONADEZI CHAU DU SZC VN EQUITY 0,26 NR N/A 84,3 40,1% N/A 25,2 18,0 1,7 1,6 6,8% 9,4% 4,1% 4% 0,8

NAM TAN UYEN NTC VN EQUITY 0,63 NR N/A 92,2 -63,6% N/A 4,6 12,2 3,6 2,8 95,9% 32,3% 15,1% 5% 0,0

INDUSTRIAL URBAN D2D VN EQUITY 0,31 NR N/A 61,7 37,9% N/A 12,9 13,1 2,8 2,3 23,2% 23,5% 6,5% 7% 0,0

LONG HAU CORP LHG VN EQUITY 0,21 NR N/A 40,2 5,2% N/A 6,1 5,0 0,8 0,7 13,6% 15,5% 7,5% 9% 0,1

TAN BINH IMPORT TIX VN EQUITY 0,04 NR N/A 36,7 1,8% N/A 8,0 10,3 1,1 1,0 15,2% 13,0% 10,1% 9% 0,0

SONADEZI LONG TH SZL VN EQUITY 0,12 NR N/A 35,8 25,5% N/A 10,1 7,5 1,4 1,2 14,3% 18,1% 6,4% 7% 0,0

HIEP PHUOC INDUS HPI VN EQUITY 0,00 NR N/A 35,5 -147,9% N/A 11,2 13,1 1,1 0,9 10,7% 7,7% 2,5% 2% 0,6

TIN NGHIA INDUST TIP VN EQUITY 0,10 NR N/A 32,3 11,8% N/A 7,4 7,1 1,6 1,3 22,4% 20,3% 15,7% 15% 0,0

VINH PHUC INFRAS IDV VN EQUITY 0,00 NR N/A 21,5 5,4% N/A 6,4 7,0 1,9 1,6 35,1% 28,3% 10,4% 10% 0,0

BINH LONG RUBBER MH3 VN EQUITY 0,02 NR N/A 21,4 -61,2% N/A 4,6 11,7 2,3 2,5 51,4% 26,6% 12,7% 5% 0,2

Trung bình 14% 16% 13,0 11,3 1,8 1,4 20% 15% 0,1 5,6% 0,3

Trung vị 5,4% 15,6% 11,2 11,7 1,7 1,3 13,6% 13,0% 4,1% 4,9% 0,2

Tăng trưởng 

EPS
Tên công ty Mã 

Khuyến 

nghị

Giá mục 

tiêu

Vốn hóa thị 

trường 

(triệu USD)

P/E (lần)  P/B (lần) ROE ROA 

D/E (x)



Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành

VND14.200 VND17.800 0.0% MUA BĐS Công nghiệp

Chỉ số chính 2017A 2018A 2019F

Tăng trưởng

LNST (%)

4,9 27,6 9,3

Tăng trưởng

EPS (%)

4,9 27,6 9,3

Biên LNG (%) 51,6 58,5 49,3

Vòng quay tài

sản (x)

0,08 0,15 0,19

Đòn bẩy tài

chính (x)

1,9 1,9 1,9

ROAE (%) 7,3 8,6 8,6

ROAA (%) 4,3 5,5 5,5

Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa thị trường (triệu USD) 286,3

GTGDTB 30 ngày (triệu USD) 1,2

P/B TTM (x) 0,7

P/E TTM (x) 10,7

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

• Công ty phát triển BĐS hàng đầu phía bắc với quỹ đất lớn thứ hai. KBC được kỳ vọng sẽ

hưởng lợi từ nhu cầu thuê đất ngày càng tăng được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài

đổ vào khu vực phía bắc của Việt Nam. Công ty có những lợi thế cạnh tranh như sau: 1) KCN

Quế Võ và KCN Trang Duệ là thủ phủ thu hút nhà đầu tư công nghệ cao đa quốc gia của Hàn

Quốc; 2) sở hữu quỹ đất lớn thứ hai (864ha) trong số những công ty niêm yết ở phía Bắc

• Bất động sản nhà ở đang thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trong năm 2019-20. Kinh doanh

bất động sản nhà ở có thể là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của KBC trong năm

tài chính 2019-20, với tốc độ tăng trưởng doanh thu CAGR của công ty là 312% trong năm tài

chính 2019-20. Tỷ lệ đóng góp trên tổng doanh thu của công ty sẽ vào khoảng 36-38% trong giai

đoạn 19-20F dựa trên: 1) Doanh thu dự kiến năm 2019 là 1.281 tỷ đồng (+ 1.275% yoy), nhờ

bàn giao hơn 7.1ha tại hai khu đô thị Phúc Ninh và Tràng Duệ cho khách hàng; 2) Doanh thu

năm 2020 là 1.585 tỷ đồng (+ 24% yoy) do tiếp tục bàn giao 9ha tại hai khu đô thị trên

• Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận ròng với tốc độ CAGR 15% trong năm 2019-20. KBC dự

kiến sẽ đạt tăng trưởng doanh thu CAGR 29,3% và lợi nhuận ròng CAGR 15% trong giai đoạn

19-20F. Doanh thu từ bán đất KCN sẽ đi ngang trong năm 2019-20F khi các KCN Quế Võ và

KCN Trang Duệ đã lấp đầy hết vào cuối năm 18, nhưng công ty cũng sẽ bắt đầu triển khai KCN

Nam Sơn Hạp Lĩnh cuối 2H19
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Triển vọng 6 tháng cuối năm 2019:  Hoạt động cảng hưởng lợi 

từ việc dịch chuyển thương mại

Lượng hàng container thông qua các cảng biển của Việt 

Nam đang tăng nhanh (‘000 TEUs) (Nguồn: VPA)

Chuyển hướng thương mại đã thúc đẩy tăng 

lượng container qua cảng trong 4 tháng đầu năm 

2019 (‘000 TEUs) (Nguồn: VPA)

• Trong năm 2016-18 sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng đều đặn ở mức CAGR là 12,3%, bởi tăng trưởng

thương mại và sản xuất, trong đó lượng hàng hóa container và hàng khô với CAGR cao hơn lần lượt là 12,8%

và 13,9%.

• Cảng Hải Phòng và cảng Cái Mép Thị Vải là chiếm tỷ trọng chủ yếu về lưu lượng container qua cảng trong giai

đoạn 2014-18. 2 cảng này đã gặt hái hơn 50% thị phần trong tổng sản lượng container qua cảng năm 2018

nhờ hai cảng nước sâu chuẩn quốc tế là Cái Mép và cảng Quốc tế Hải Phòng.

• Trong 4 tháng đầu năm, dịch chuyển thương mại về Việt Nam đã mang lại lợi ích lớn cho hoạt động khai thác

cảng. Sản lượng container ghi nhận mức tăng trưởng 4T19 ở mức 10,7%, cao hơn so với 9,5% của năm ngoái.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam 

đạt mức tăng tích cực (‘000 TEUs) (Nguồn: VPA)
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Triển vọng 6 tháng cuối năm 2019:  Hoạt động cảng hưởng lợi 

từ việc dịch chuyển thương mại

Dự báo sản lượng hàng hóa thông quan qua cảng hàng không (‘000 tấn) 

(Nguồn: ACV)

Sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài chiếm 95% lượng hàng hóa thông quan qua 

cảng hàng không tại Việt Nam (‘000 tonnes) (Nguồn: ACV)

• Sản lượng hàng hóa thông quan qua cảng hàng không dự kiến sẽ duy trì tốc độ CAGR là 16,6% trong năm 2015-

19F, do được thúc đẩy bởi tăng trưởng thương mại các sản phẩm điện tử / máy tính và thủy sản

• Các sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài vẫn là các cảng hưởng lợi chính của việc chuyển hướng thương mại do vị trí

chiến lược thuận lợi, dù đã hoạt động quá tải.
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Vận tải đường bộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong ngành vận tải

Vận chuyển đường bộ chiếm 78% thị phần vận tải  trong năm 2018 

(‘000 tấn) (Nguồn:GSO)

Xu hướng giảm trong chỉ số tàu chở dầu Baltic không thúc 

đẩy vận tải hàng hải (Nguồn :Bloomberg)

Tăng trưởng đầu tư mạnh mẽ (%) vào cơ sở hạ tầng đường bộ sẽ thúc 

đẩy vận chuyển hàng hóa theo phương thức đường bộ trong những 

năm tới (Nguồn:BMI)

Tỷ lệ tàu container thấp và thiếu tàu VLLC cản trở tăng trưởng vận tải 

hàng hóa hàng hải. (Nguồn:VPA)
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Dịch vụ phân phối đang tiếp tục phát triển

‒ Nhu cầu về các dịch vụ phân phối bao gồm kho bãi, giao nhận

và hoàn tất đơn hàng đang tăng lên cùng với các hoạt động

thương mại.

‒ Triển vọng thương mại điện tử giúp đẩy mạnh nhu cầu cho các

trung tâm lưu trữ, kho bãi và phân phối.

Dung lượng kho bãi (m2 ) của các đơn vị cuối năm 2018

Nguồn: 2018 Logistic report by MOT

Thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng

Source:  "Digital in 2017: Southeast Asia" Report 
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Chúng tôi quan tâm đến phân khúc hoạt động khai thác cảng với

cổ phiếu lựa chọn là GMD 

Chúng tôi nhìn nhận tích cực cho phân khúc dịch vụ vận hành và phân phối cảng, qua đó chúng tôi chọn

GMD, là một doanh nghiệp tư nhân đứng đầu trong ngành khai thác cảng biển tại Việt Nam. Với kế hoạch

tăng gấp ba công suất cảng biển sẽ giúp GMD tiến xa hơn ở thị trường mới nổi như Việt Nam.

So sánh các doanh nghiệp trong ngành

Nguồn: VNDIRECT

FY19F FY20F TTM FY19F TTM FY19F TTM FY19F TTM FY19F

Công ty Cổ phần GemadeptGMD VN NR N/A 333,2 -70,7% 18,0% 11,6 14,5 1,3 1,2 11,3% 9,0% 7,1% 5,5% 0,3

Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt NamVSC VN NR N/A 75,2 -3,1% -1,0% 6,3 6,0 1,0 0,8 17,2% 16,5% 11,1% 12,6% 0,1

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình VũDVP VN NR N/A 65,9 -18,0% N/A 5,5 N/A 1,4 N/A 26,0% N/A 24,2% N/A 0,0

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng NaiPDN VN NR N/A 53,0 4,5% N/A 10,2 N/A 2,5 N/A 26,2% N/A 14,0% N/A 0,5

Trung bình -21,8% 8,5% 8,4 10,3 1,5 1,0 20,2% 12,8% 14,1% 9,0% 0,2

Trung vị -10,6% 8,5% 8,3 10,3 1,3 1,0 21,6% 12,8% 12,5% 9,0% 0,2

Tăng trưởng 

EPS
Tên công ty Mã 

Khuyến 

nghị

Giá mục 

tiêu

Vốn hóa thị 

trường 

(triệu USD)

P/E (lần)  P/B (lần) ROE ROA 

D/E (x)



CTCP GEMADEPT (GMD) 

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành

VND26.150 N/A 5,7% N/A Khai thác cảng biển

Chỉ số chính 2017A 2018A 2019G

Tăng trưởng

LNST (%)

30,3 263,8 -70,7

Tăng trưởng

EPS (%)

30,3 263,8 -70,7

Biên LNG (%) 25,8 35,8 N/A

Vòng quay tài

sản (x)

0,37 0,25 N/A

Đòn bẩy tài

chính (x)

1,7 1,7 N/A

ROAE (%) 8,8 30,2 N/A

ROAA (%) 4,7 17,4 N.A

Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa thị trường (triệu USD) 333

GTGDTB 30 ngày (triệu USD) 0,6

P/B TTM (x) 1,3

P/E TTM (x) 11,6

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

• Công ty khai thác cảng biển tư nhân hàng đầu. GMD là công ty khai thác cảng biển tư nhân

lớn nhất, nắm giữ thị phần 7,3% sản lượng hàng hóa của Việt Nam. Các cảng container Nam

Đình Vũ, Dinh Vũ đều nằm khu kinh tế Hải Phòng, một trong khu kinh tế sôi động nhất miền bắc.

Ngoài ra, công ty cũng cung cấp chuỗi cung ứng toàn diện thông qua các hệ thống hậu cần

được tích hợp.

• Tiềm năng tăng trưởng từ việc tăng gấp ba công suất cảng biển trong 19-22F. GMD đặt

mục tiêu trở thành nhà khai thác cảng biển nước sâu lớn nhất bằng đưa vào hoạt động cảng

Gemanlink giai đoạn 1 tại cụm cảng Cái Mép với công suất 1,5 triệu TEUs/năm cuối 2020. Đồng

thời, công suất cảng Nam Định Vũ sẽ được mở rộng đến 1 triệu TEUs trong 2H20 và 1,5 triệu

TEUs vào năm 2022F. Tổng công suất cảng biển năm 2022F sẽ là 3,6 triệu TEUs, tăng gấp ba

lần so với mức hiện tại.

• Vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của phân

khúc logistic. Khoản đầu tư lớn nhất vào ngành logistic là của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng

hóa Sài Gòn, trong đó GMD nắm giữ 32% cổ phần. Công ty này đã đóng góp thu nhập cho GMD

132 tỷ đồng trong năm18, (+ 21% so với cùng kỳ), trong tổng doanh thu từ công ty liên kết của

GMD là 33 tỷ đồng.
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Lợi nhuận 2019 giảm 70,7% do không còn doanh thu tài chính VND1.578 từ chuyển nhượng 51% cổ phần tại công ty GMD-CJ được ghi nhận trong 2018



Hàng tiêu dùng nhanh -

FMCG
Đang dần phục hồi
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6T2019 – Tốt hơn dự kiến

Cả 5 nhóm sản phẩm của ngành hàng tiêu dùng nhanh đều đạt tốc độ tăng trưởng cao trong nửa

đầu năm 2019 nhờ sự hỗ trợ của niềm tin người tiêu dùng tăng cao.

(Nguồn: Kantar World Panel)

• Sản lượng tiêu thụ sản phẩm

FMCG trong 4 tháng đầu năm

2019 tăng trưởng nhanh tại cả hai

khu vực thành thị và nông thôn

nhờ tốc độ tăng trưởng sản lượng

hàng bán cao hơn so với cùng kỳ.

• Nhóm sản phẩm chăm sóc cá

nhân là nhóm có tốc độ tăng

trưởng doanh số bán cao nhất tại

khu vực thành thị (+12,3% yoy) và

nhóm sản phẩm từ sữa đạt mức

tăng trưởng cao nhất ở khu vực

nông thôn (+17,0% yoy).

Thành thị Nông thôn



Các công ty FMCG niêm yết ghi nhận tăng trưởng doanh thu

cao hơn kỳ vọng

Đa số các nhà sản xuất FMCG công bố tốc độ tăng trưởng doanh thu cao trong quý 1/2019, phù hợp với

sự phục hồi của lượng tiêu thụ.

(Nguồn: Fiinpro)

• MCH: Biên LNG quý 1/2019 giảm

mạnh 4,9 điểm phần trăm do giá

của cả 3 nguyên liệu chính đều

tăng, bao gồm bột mỳ (+4,8%

yoy), thịt lợn (+22,3% yoy) và ớt

(+20,0% oy)

• KDF: Biên LNG quý 1/2019 tăng

11,2% điểm phần trăm, phục hồi

trở lại mức 56,8% nhờ loại bỏ

mảng kinh doanh bánh bao và thịt

đông lạnh, tập trung vào mảng

kinh doanh truyền thống là kem.

• QNS: Biên LNG quý 1/2019 của

mảng sữa đậu nành tăng 5,4 điểm

phần trăm nhờ giá đậu tương thấp

hơn (-12,4% yoy). Tuy nhiên biên

LNG mảng đường lại giảm 11,7

điểm phần trăm do giá đường và

sản lượng đường đều suy giảm,

dẫn tới biên LNG tổng hợp giảm

1,9 điểm phần trăm.

• TAC và VOC: Doanh thu quý

1/2019 giảm mạnh do xu hướng

giảm giá chung của các loại dầu

ăn trên thế giới (Dầu đậu nành

giảm 9,6% yoy và dầu cọ giảm

16,8% yoy)
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Chúng tôi nhận thấy có 2 xu hướng chung của các nhà sản xuất FMCG:

• Cao cấp hóa sản phẩm tiếp tục là định hướng chính trong ngành FMCG và nó tác động lên sản

lượng tiêu thụ ở cả hai khu vực thành thị và nông thôn. Chỉ có những doanh nghiệp sở hữu các

thương hiệu mạnh nhất và năng lực phát triển sản phẩm cao mới có thể tăng doanh thu trong

Q1/2019

• Biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi biến động giá nguyên liệu.

1Q18 1Q19 1Q18 1Q19 1Q18 1Q19 1Q18 1Q19

VNM Sữa 0,6% 8,8% 45,3% 46,7% 21,1% 22,4% 22,1% 21,2%

MCH Thực phẩm đóng gói 74,9% 5,8% 48,2% 43,3% 24,5% 21,1% 22,9% 21,6%

SAB Đồ uống 4,6% 19,6% 24,9% 23,5% 9,9% 9,2% 14,8% 13,8%

QNS* Sữa -12,8% 25,2% 25,5% 23,6% 13,5% 14,6% 11,8% 7,7%

KDF Thực phẩm đóng gói -17,8% 23,4% 45,6% 56,8% 48,7% 47,7% -4,8% 6,7%

LIX Sản phẩm chăm sóc nhà cửa 20,0% 0,1% 18,5% 21,6% 11,3% 13,2% 5,8% 6,7%

TAC Thực phẩm đóng gói 10,4% -22,0% 11,8% 13,8% 8,3% 11,0% 3,0% 2,9%

VOC Thực phẩm đóng gói 0,7% -43,1% 3,3% 1,5% 2,6% 3,5% 7,5% 10,3%

Biên LNST

Nhà sx Nhóm sản phẩm

TT DTT (yoy) Biên LNG

% Chi phí bán hàng và 

QLDN



Lựa chọn cổ phiếu – Chúng tôi chọn Công ty CP Sữa Việt Nam 

(VNM)

Chúng tôi thích VNM vì tin rằng doanh nghiệp sở hữu

những yếu tố sau sẽ khai thác được xu hướng tăng tích

cực của ngành FMCG trong 6 tháng cuối năm 2019:

Chúng tôi tin rằng bức tranh kết quả kinh doanh của các nhà

sản xuất FMCG sẽ tiếp tục được định hinh bởi 3 yếu tố gồm:

• Cao cấp hóa sản phẩm tiếp tục là chìa khóa của tăng

trưởng doanh thu ở cả hai khu vực thành thị và nông

thôn.

• Giá của các nguyên liệu sản xuất FMCG tiếp tục biến

động, gây ra tác động trái chiều lên biên LNG của các

doanh nghiệp.

• Cạnh tranh giữa các nhà sản xuất FMCG sẽ trở nên

khốc liệt hơn, dẫn dến sức ép lên biên LN hoạt động của

các doanh nghiệp vì chi phí nghiên cứu phát triển sản

phẩm và chi phí quảng cáo gia tăng.

• Sở hữu thương hiệu mạnh nhất

• Năng lực nghiên cứu và phát triển mạnh

• Có hệ thống phân phối rộng, phủ khắp khu vực thành thị

và nông thôn.

• Giá nguyên liệu chính có xu hướng ổn định hoặc giảm, 

hoặc có khả năng chuyển chi phí nguyên liệu tăng qua 

khách hàng.
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Chúng tôi nâng mức kỳ vọng cho ngành FMCG trong nửa sau

năm 2019 nhờ vào tốc độ tăng trưởng nửa đầu năm nhanh

hơn dự kiến



Chúng tôi cho rằng VNM hưởng lợi từ xu hướng tăng trưởng tiêu

dùng đồng thời định giá cổ phiếu đang khá hợp lí để tích lũy
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(Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT)

FY19F FY20F TTM FY19F TTM FY19F TTM FY19F TTM FY19F

Inner Mongolia Yili 600887 CH NR N/a 29.662       3,6% 16,1% 30,9 29,0 7,7 6,6 24,7% 23,4% 13,0% 13,7% 0,0

China Mengniu Dairy 2319 HK NR N/a 15.229       21,6% 20,7% 34,2 26,7 4,2 3,6 12,7% 14,2% 4,9% 6,0% 0,5

Yakult Honsha Co 2267 JP NR N/a 10.377       4,2% 8,6% 30,2 28,3 2,9 2,7 9,9% 10,0% 5,6% 7,1% 0,3

CTCP Sữa Việt Nam VNM VN MUA 151.000 9.389         2,0% 7,2% 23,0 22,3 7,6 7,8 34,4% 38,3% 28,0% 27,7% 0,1

Vitasoy 267 HK NR N/a 5.027         0,1% 0,1% 56,1 47,9 12,4 11,1 22,9% 24,7% 12,6% 16,6% 0,0

Morinaga Milk 

Industries
2264 JP NR N/a 2.051         38,9% -19,5% 15,7 11,2 1,3 1,2 8,6% 11,2% 3,3% 5,3% 0,6

Bright Dairy 600597 CH NR N/a 2.032         4,1% 4,1% 40,0 29,3 2,5 2,4 6,3% 8,8% 2,1% 3,5% 0,6

CTCP Đường Quảng 

Ngãi
QNS VN MUA 43.900     518            2,4% 7,0% 8,1 7,8 1,9 1,6 25,2% 20,7% 16,5% 14,8% 0,3

Trung bình 9.286         9,6% 5,5% 29,8 25,3 5,1 4,6 18,1% 18,9% 10,8% 11,8% 0,3

Trung vị 7.208         3,8% 7,1% 30,6 27,5 3,5 3,2 17,8% 17,4% 9,1% 10,4% 0,3

Tăng trưởng 

EPS  (yoy)

Nhà sản xuất sữa

Mã 

Bloomberg

Khuyến 

nghị

Giá mục 

tiêu  

(VND)

Vốn Hóa TT 

(Triệu USD)

Nợ/Vốn 

CSH (x)

ROE (%) ROA (%)P/E (x)  P/B (x) 



CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM (VNM)

Giá hiện tại Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành

VND123.100 VND151.200 3,6% MUA Thực phẩm và đồ uống

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

• Tốc độ tăng trưởng doanh thu sẽ tăng lên nhờ nâng cấp cấu trúc sản phẩm và ra mắt sản phẩm

mới. VNM sẽ tiếp tục nâng cấp cả 3 mảng sản phẩm chính đóng góp tổng cộng 77% vào doanh thu bao

gồm sữa nước, sữa công thức và sữa chua. Chúng tôi tin rằng doanh nghiệp sẽ thành công với việc

nâng cấp cấu trúc sản phẩm và ra mắt sản phẩm mới nhờ sở hữu thương hiệu mạnh và các chiến dịch

quảng cáo hiệu quả. Chúng tôi dự phóng doanh thu của VNM sẽ tăng trưởng 8,8% yoy năm 2019 đạt

57,2 nghìn tỉ đồng.

• Thương hiệu Vinamilk 100% Organics là chìa khóa cho sự phát triển. Trong giai đoạn 2019-21, số

lượng bò sữa organics của VNM sẽ tăng mạnh từ 1.000 đến hơn 20.000 con dẫn đến tốc độ tăng trưởng

doanh thu cao của mảng sữa nước với mức tăng trưởng kép dự kiến 11,7%.

• Biên LN hoạt động dự kiến sẽ chịu sức ép. VNM sẽ phải đầu tư mạnh vào phát triển 3 trang trại bò ở

Việt Nam và Lào đồng thời có thể sẽ phải nâng cấp nhà máy sữa Mega để mở rộng công suất trong giai

đoạn 2019-21. Điều này sẽ dẫn đến chi phí khấu hao gia tăng. Thêm vào đó, giá sữa nguyên liệu trên thế

giới đã tăng 2,7% yoy trong 5 tháng đầu năm 2019 đã tạo ra sức ép lên biên LNG. Chúng tôi dự phóng

tăng trưởng LNST của VNM đạt 3.8% yoy trong năm 2019 với mức EPS pha loãng là 6.111 đồng.

• Chúng tôi thích VNM vì doanh nghiệp này sở hữu thương hiệu sản phẩm sữa số 1 tại Việt Nam,

hệ thống phân phối lớn nhất và năng lực nâng cấp sản phẩm mạnh. Chúng tôi đánh giá cổ phiếu

VNM có thể đạt mức giá 151.200 đồng trong giai đoạn 12 tháng tới, tương đương mức tăng giá 22,8% so

với giá hiện tại với mức P/E được áp dụng là 24.7x (mức trung bình ngành).
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Thông tin cổ phiếu

Thị giá vốn (Triệu USD) 9.389

GTGDTB 30 ngày (Triệu USD) 4,0

P/B TTM (x) 15,9

P/E TTM (x) 23,4

Chỉ số chính 2018A 2019E 2020E

Tăng trưởng

LNST (%)

-0,1 3,8 9,5

Tăng trưởng

EPS (%)

-0,1 3,8 9,5

Biên LNG (%) 46,8 46,3 46,3

Vòng quay tài

sản (x)

1,42 1,35 1,34

Đòn bẩy tài

chính (x)

1,47 1,51 1,58

ROAE (%) 41,4 39,9 40,3

ROAA (%) 28,3 26,4 25,5



Ngân hàng
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Triển vọng ổn định trong bối cảnh

duy trì thắt chặt tiền tệ



6 tháng đầu năm 2019: Tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng lợi

nhuận giảm tốc

Tăng trưởng tín dụng giảm tốc theo chỉ thị NHNN
(Nguồn: SBV, VNDIRECT) 

Chi phí tín dụng giảm do kết thúc chu kỳ dự phòng
(Nguồn: Ngân hàng, VNDIRECT)

NIM đi ngang dù cho vay bán lẻ được mở rộng
(Nguồn: Stoxplus, VNDIRECT)

Tăng trưởng LN ròng giảm sau khi đạt đỉnh trong

2017-18 (Nguồn: Các ngân hàng, VNDIRECT)
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Triển vọng 6 tháng cuối năm 2019: NIM chỉ tăng nhẹ ở một số

ngân hàng

Lãi suất tiền gửi bắt đầu tăng từ Q4/2018
(Nguồn: Ngân hàng, VNDIRECT)

Tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung và dài hạn
(Nguồn: Ngân hàng, VNDIRECT)

• Lợi suất tài sản được cải thiện nhờ cho vay bán lẻ tăng nhanh. 

• Tuy nhiên, lãi suất tiền gửi chịu áp lực tăng do cạnh tranh thu hút khách hàng gửi tiền gay gắt hơn và do 
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. 

• NHNN dự định giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung/dài hạn từ 40% xuống 35% (2020) và 30% 
(2021) dẫn đến tăng cạnh tranh đối với tiền gửi trung và dài hạn.

• Việc điều chỉnh tăng lãi suất cho vay do lãi suất tiền gửi tăng sẽ bị hạn chế do Chính phủ muốn giữ lãi suất
cho vay ổn định.
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Triển vọng 6 tháng cuối năm 2019: Thu nhập phí duy trì tăng 

trưởng mạnh; Nợ xấu đang tăng

Đóng góp của thu nhập phí cho TOI tăng dần qua các năm
(Nguồn: Ngân hàng, VNDIRECT)

Nợ xấu cho thấy dấu hiệu gia tăng ở một số ngân hàng
(Nguồn: Ngân hàng, VNDIRECT)

• Dự kiến thu nhập phí tăng trưởng cao trong năm 2019 nhờ bancassurance và các dịch vụ thanh toán.

• Các khoản nợ xấu (NPLs) đang gia tăng ở nhiều ngân hàng, với tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống tăng lên 2,0% 

vào cuối Q1/2019 từ mức 1,9% ở cuối năm 2018.

• Các khoản nợ xấu mới đến từ khoản đầu tư của tư nhân và cho vay bán lẻ. Tỷ lệ nợ xấu sẽ cao nhất tại các

ngân hàng mở rộng mạnh hoạt động cho vay bán lẻ, đặc biệt là tài chính tiêu dùng.
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Lựa chọn cổ phiếu: Lựa chọn hàng đầu của chúng tôi là MBB 

và ACB
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• Chúng tôi lựa chọn các ngân hàng có đặc điểm sau: 1) có khả năng nắm bắt tốt các cơ hội từ hoạt

động cho vay bán lẻ và các hoạt động thu nhập ngoài lãi; 2) có vị thế tốt để giảm ảnh hưởng từ việc

chi phí vốn tăng và hạn mức tăng trưởng tín dụng thấp; 3) chất lượng tài sản tốt để hạn chế rủi ro khi

nợ xấu tăng. 

So sánh giữa các ngân hàng

Ngân hàng Mã CK
Khuyến

nghị

Giá mục 

tiêu (VND)

Vốn hóa 

(triệu USD) 

Tăng trưởng EPS 

(%)
P/E (x) P/B (x) ROE (%) ROA (%)

2019 2020 TTM 2019 Hiện tại 2019 TTM 2019 TTM 2019

Vietcombank VCB NẮM GIỮ 73.800 11.376 7,5% 17,0% 20,5 20,1 3,7 3,3 24,7% 22,1% 1,5% 1,4%

BIDV BID n/a n/a 4.683 6,0% 60,2% 15,2 18,1 2,1 1,7 13,5% 13,5% 0,6% 0,6%

Vietinbank CTG n/a n/a 3.348 10,7% 83,3% 14,5 14,5 1,1 1,1 8,0% 9,9% 0,5% 0,6%

Techcombank TCB MUA 27.400 3.071 10,5% 15,1% 8,6 7,8 1,4 1,2 16,8% 16,6% 2,7% 2,8%

VPBank VPB MUA 21.200 1.992 2,3% 23,4% 7,1 6,3 1,3 1,1 19,7% 19,7% 2,2% 2,2%

Ngân hàng TMCP Quân đội MBB MUA 34.000 1.891 24,6% 16,0% 7,4 6,4 1,2 1,2 19,4% 21,2% 1,8% 2,0%

Ngân hàng TMCP Á Châu ACB MUA 39.500 1.546 15,9% 15,8% 7,0 6,3 1,6 1,4 26,4% 24,8% 1,7% 1,7%

HDBank HDB n/a n/a 1.098 18,3% -5,8% 9,2 8,8 1,7 1,5 17,5% 19,7% 1,4% 1,4%

Ngân hàng Tiên Phong TPB n/a n/a 797 0,8% 36,4% 9,7 8,4 1,7 1,6 18,9% 20,2% 1,5% 2,0%

Ngân hàng Quốc tế Việt Nam VIB n/a n/a 530 8,8% 39,2% 4,3 4,9 1,2 1,0 23,3% 22,2% 1,8% 1,7%

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt LPB MUA 12.200 295 0,8% 18,7% 8,3 7,2 0,6 0,6 8,8% 10,1% 0,5% 0,6%

Trung bình 9,6% 29,0% 10,2 9,9 1,6 1,4 17,9% 18,2% 1,5% 1,5%

Trung vị 8,8% 18,7% 8,6 7,8 1,4 1,2 18,9% 19,7% 1,5% 1,7%



Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB)

Giá hiện tại Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành

VND21.300 VND34.000 1,8% MUA Ngân hàng

Chỉ số chính 2017A 2018A 2019E

Tăng trưởng

LN ròng (%)

21,2 76,6 22,4

Tăng trưởng

EPS (%)

17,7 79,4 24,6

NIM (%) 4,1 4,5 4,8

CIR (%) 43,3 44,7 43,0

NPL (%) 1,2 1,3 1,5

ROE (%) 12,9 20,1 21,2

ROA (%) 1,2 1,8 2,0

Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa thị trường (triệu USD) 1.891

GTGDTB 30 ngày (triệu USD) 1,4

P/B TTM (x) 1,2

P/E TTM (x) 7,4

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

▪ Thành lập vào năm 1994 với mục tiêu ban đầu là cung cấp dịch vụ tài chính cho các tập toàn

liên quan đến quân đội, MBB đang tích cực chuyển hướng từ ngân hàng bán buôn sang

ngân hàng bán lẻ.

▪ NIM cao thứ hai trong ngành ở mức 4,6% nhờ CASA dẫn đầu ngành vào cuối Q1/2019

(33,9%). CASA cao giúp MBB ít bị ảnh hưởng hơn các ngân hàng khác khi lãi suất tăng.

▪ Mở rộng bán lẻ sẽ cải thiện NIM. MBB đang tích cực mở rộng cho vay bán lẻ và doanh

nghiệp vừa và nhỏ, với dư nợ cá nhân đạt CAGR 37% giai đoạn 2015-18; MCredit mới thành

lập giúp MBB tham gia phân khúc tài chính tiêu dùng với lợi suất cao.

▪ Chiến lược năng động để tăng thu nhập phí: Chúng tôi dự kiến thu nhập phí sẽ đạt

CAGR 26,5% trong 2019-21, được thúc đẩy bởi ngân hàng số, bancassurance và bán chéo

sản phẩm thông qua mang lưới đối tác.

▪ Quản lý rủi ro thận trọng với bảng cân đối kế toán lành mạnh. Mức tài sản có vấn đề

của MBB thấp thứ ba trong ngành vào cuối năm 2018 (ở mức 1,3% tổng dư nợ) và trích lập

dự phòng cao với tỷ lệ LLR cuối Q1/2019 là 96,5%.

▪ Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu MBB với giá mục tiêu VND34.000/cổ phiếu,

tương đương với P/B 2019 ở mức 1,9x. Ở mức giá hiện tại, MBB đang giao dịch ở mức P/B

1,2x, thấp hơn mức 1,6x trung bình ngành.
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Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Giá hiện tại Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành

VND29.500 VND39.500 0,0% MUA Ngân hàng

Chỉ số chính 2017A 2018A 2019E

Tăng trưởng

LN ròng (%)

59,8 142,5 15,6

Tăng trưởng

EPS (%)

62,2 143,6 15,9

NIM (%) 3,4 3,5 3,6

CIR (%) 54,4 47,8 48,0

NPL (%) 0,7 0,7 0,8

ROE (%) 14,1 27,7 24,8

ROA (%) 0,8 1,7 1,7

Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa thị trường (triệu USD) 1.546

GTGDTB 30 ngày (triệu USD) 0,7

P/B TTM (x) 1,6

P/E TTM (x) 7,0

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

▪ Thành lập năm 1993, ACB đã xây dựng được thương hiệu uy tín và tập khách hàng lớn trong

ngân hàng bán lẻ: ACB có thị phần lớn thứ hai trong cho vay cá nhân và thứ ba trong cho

vay cá nhân trong số các ngân hàng tư nhân vào cuối năm 2018.

▪ Tập khách hàng bán lẻ lớn giúp thu nhập phí cao: Thu nhập phí đóng góp 10,7% vào

tổng thu nhập hoạt động trong năm 2018, đứng thứ năm trong số các ngân hàng niêm yết.

▪ Ngân hàng đã đưa ra nhiều sản phẩm mới để mở rộng tập khách hàng nhằm tăng thu

nhập phí và tăng CASA.

▪ Bảng cân đối kế toán lành mạnh nhờ cho vay thận trọng: ACB có tỷ trọng cho vay bất

động sản và tín chấp thuộc hàng thấp nhất trong ngành. Cuối Q1/2019, ACB có tỉ lệ nợ xấu

thấp nhất trong các ngân hàng niêm yết, ở mức 0,7% so với mức trung bình 1,7% và tỷ lệ

LLR cao thứ hai ở mức 158,1%

▪ Yếu tố tăng giá: ACB đang xem xét hợp tác bancassurance, điều này có thể mang lại lợi ích

cho ngân hàng với phí trả trước khá lớn.

▪ Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu ACB với giá mục tiêu VND39.500/cổ phiếu, tương

đương với P/B 2019 là 1,8x. ACB đang giao dịch ở mức P/B 1,6x và bằng với trung bình

ngành.

69



Công nghệ
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Động lực đẩy từ nhu cầu gia tăng



Gia tăng nhu cầu gia công và tích hợp hệ thống

Quy mô thị trường chuyển đổi số toàn cầu dự 

kiến sẽ cao gấp 4 lần so với thị trường dịch vụ 

CNTT vào năm 2022 (Nguồn: IDC 2018)

Việt Nam vẫn là điểm đến gia công ưa thích với 

chi phí lao động cạnh tranh hơn so với các 

nước láng giềng (Nguồn: Agileengine)

Việt Nam xếp hạng 5/50 trong số các quốc gia dịch

vụ thuê ngoài (BPO) trong năm 2019 – cao hơn 1 

bậc so với năm 2017 (Nguồn: A.T.Kearney 2019)

Ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam đang 

phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng cao về 

doanh thu ngành (Nguồn: Bộ TT&TT)

Việc sử dụng ngày càng nhiều các

công nghệ kỹ thuật số trong nhiều

ngành công nghiệp sẽ kích hoạt

nhiều nhu cầu hơn đối với dịch vụ

gia công CNTT truyền thống.

Việt Nam đang trên bờ thực hiện

chuyển đổi số mạnh mẽ, thúc đẩy

bởi 6 lĩnh vực chính:

- Khu vực công;

- Ngân hàng và Công nghệ tài

chính;

- Tòa nhà thông minh;

- Cơ sở hạ tầng;

- Y tế;

- Giáo dục.
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VNPT, FPT và Viettel – 3 ông lớn thống trị thị

trường Internet băng rộng cố định Việt Nam

(Nguồn: Bộ TT&TT)

Việt Nam nằm trong top 14 quốc gia có số lượng 

người dùng Internet cao nhất

(Nguồn: Internet World Stats)

Sự gia tăng nhanh chóng của các thuê bao Internet 

băng rộng cố định và sự chuyển đổi rõ nét từ cáp

đồng sang cáp quang (Nguồn: Bộ TT&TT)

Mức độ nhận thức và tin tưởng vào các nhà cung 

cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam

(Nguồn: BCSI Việt Nam)

Công nghệ 5G chuẩn bị là động

lực mới cho ngành.

Việt Nam đặt kế hoạch đầy tham

vọng đó là áp dụng công nghệ 5G

kể từ năm 2020, điều này có thể

sẽ tạo ra nhu cầu lớn đối với các

dịch vụ mới bao gồm ảo hóa

mạng và nhiều dịch vụ khác liên

quan đến phân phối mạng.
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Động lực mới hứa hẹn thúc đẩy lĩnh vực Viễn thông



“Khát” nhân lực ngành CNTT

Số lượng nhân công trong lĩnh vực phần mềm đã tăng lên 

nhanh chóng cùng với mức lương của họ trong những năm 

gần đây (Nguồn: Bộ TT&TT)

Các trường đại học đào tạo CNTT hàng 

đầu tại Việt Nam

(Nguồn: Internet) 

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam dự kiến sẽ cần khoảng 1,2 triệu

nhân lực trong lĩnh vực CNTT vào năm 2020. Tuy nhiên, khi đó số lượng

nhân viên thiếu hụt được dự đoán sẽ lên tới 500.000 người và sẽ chỉ đáp ứng

được 58% nhu cầu thực tế. Chúng tôi tin rằng nhu cầu về nhân lực trong

ngành CNTT cũng như mức lương trung bình của họ vẫn sẽ tiếp tục tăng

trong những năm tới. 73



Lựa chọn cổ phiếu: Chúng tôi thích FPT - một trong những doanh

nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực gia công phần mềm quốc tế và lĩnh vực

viễn thông nội địa
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So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành

(Nguồn: Bloomberg, dữ liệu tính tới ngày 24/06/2019) 

Chúng tôi chọn các doanh

nghiệp nước ngoài để so sánh

với FPT trong hai lĩnh vực

chính là Viễn thông và Dịch vụ

CNTT & Phần mềm.

Các doanh nghiệp Viễn thông

là các công ty trong cùng khu

vực và cung cấp Internet băng

rộng cố định là một trong

những hoạt động kinh doanh

chính của họ.

Các doanh nghiệp Dịch vụ

CNTT & Phần mềm là các công

ty lớn hoạt động gia công sản

phẩm CNTT tại các quốc gia

BPO hàng đầu.

Công ty
Mã

Bloomberg

Vốn hóa

(triệu USD)

Tăng

trưởng lợi

nhuận 12T

(%)

Tăng

trưởng

EPS 12T

(%)

P/E (x) P/B (x) ROE (%) ROA (%)
Nợ/ 

VCSH 

(lần)
12T 2019F 12T 2019F 12T 2019F 12T 2019F

KDDI CORP 9433 JP 60.376,5 7,9 10,0 10,6 10,5 1,6 N/A 15,5 14,4 8,9 8,2 0,3 

CHINA TELECOM-H 728 HK 40.211,2 13,8 13,0 12,9 12,5 0,8 0,8 6,3 6,3 3,2 3,4 0,3 

TELSTRA CORP TLS AU 31.809,3 (18,9) (7,7) 14,7 18,6 3,1 3,1 21,7 16,4 7,2 6,4 1,2 

TELEKOMUNIKASI TLKM IJ 27.873,3 (12,6) (18,6) 21,3 19,4 3,8 4,0 18,2 20,0 8,7 10,9 0,4 

MAXIS BHD MAXIS MK 10.849,9 (24,3) (20,0) 27,0 26,8 6,3 6,1 23,5 23,0 8,4 8,7 1,1 

INTOUCH HOLDINGS INTUCH TB 6.378,1 (3,9) 7,5 18,2 16,4 5,7 5,6 34,9 36,3 20,1 22,5 0,2 

GLOBE TELECOM GLO PM 5.729,0 29,3 24,4 14,6 14,4 3,9 3,7 29,1 28,0 7,3 8,0 2,0 

PLDT INC TEL PM 5.446,0 22,2 41,7 15,0 11,4 2,6 2,2 17,2 19,5 3,9 4,9 1,5 

Trung bình 1,7 6,3 16,8 16,2 3,5 3,6 20,8 20,5 8,5 9,1 0,9 

Trung vị 2,0 8,8 14,8 15,4 3,4 3,7 20,0 19,8 7,8 8,1 0,7 

TATA CONSULTANCY TCS IN 123.249,1 21,9 23,8 27,4 24,3 9,3 8,2 35,2 35,4 27,9 27,1 0,0 

INFOSYS LTD INFO IN 46.975,2 (3,9) (0,3) 21,0 19,0 5,0 4,7 23,7 25,1 18,7 19,8 0,0 

WIPRO LTD WPRO IN 24.732,5 12,4 18,5 19,0 16,9 3,0 2,9 17,1 17,3 11,3 11,5 0,2 

HCL TECH LTD HCLT IN 21.102,2 6,5 8,6 14,7 13,3 3,5 2,9 24,8 23,9 18,1 17,6 0,1 

TECH MAHINDRA LT TECHM IN 10.346,6 13,1 12,6 15,0 13,4 3,2 2,7 22,0 21,6 13,5 14,6 0,1 

L&T INFOTECH LTD LTI IN 4.288,8 36,3 35,0 19,5 18,3 6,1 5,1 34,6 31,0 25,2 23,6 0,0 

HEXAWARE TECHNOL HEXW IN 1.695,7 13,0 17,0 19,9 18,0 4,8 4,2 25,6 25,0 19,9 19,4 0,0 

NIIT LTD NIIT IN 250,0 39,6 38,6 19,9 4,6 2,1 0,8 11,2 10,1 6,0 N/A 0,2 

CYIENT LTD CYL IN 897,8 18,0 17,9 13,2 11,5 2,4 2,1 19,5 19,5 13,1 13,3 0,1 

CHINASOFT INTL 354 HK 1.199,0 26,6 25,2 11,0 11,6 1,3 1,4 12,9 12,9 7,4 8,1 0,4 

MPHASIS LTD MPHL IN 2.590,2 28,2 30,8 17,3 15,7 3,4 3,1 20,0 21,3 15,0 16,2 0,1 

MINDTREE LTD MTCL IN 2.285,2 32,3 33,6 21,0 17,4 4,8 4,0 24,9 24,0 19,1 20,1 0,0 

L&T TECHNOLOGY S LTTS IN 2.627,8 51,3 49,3 23,6 21,4 7,3 5,9 34,7 29,7 25,2 21,5 0,0 

Trung bình 22,7 23,9 18,7 15,8 4,3 3,7 23,6 22,8 17,0 17,7 0,1 

Trung vị 21,9 23,8 19,5 16,9 3,5 3,1 23,7 23,9 18,1 18,5 0,1 

CTCP FPT FPT VN 1.315,1 (9,6) (12,5) 11,1 13,4 2,3 2,3 21,9 23,9 10,2 10,7 0,5 
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Công ty Cổ phần FPT (FPT)

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành

VND45.150 N/A 4,2% Không khuyến nghị Công nghệ thông tin

Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa thị trường (triệu USD) 1.315,1

GTGDTB 30 ngày (triệu USD) 2,9

P/B TTM (x) 2,3

P/E TTM (x) 11,1

Chỉ số chính 2017A 2018A 2019G

Tăng trưởng 

lợi nhuận (%)
37,0 -8,3 15,6

Tăng trưởng 

EPS (%)
50,2 -12,4 15,6

Biên LN gộp 

(%)
21,3 22,7 N/A

Vòng quay tài 

sản (lần)
1,3 1,7 N/A

Đòn bẩy tài 

chính (lần)
0,9 0,4 N/A

ROAA(%) 9,2 12,9 N/A

ROAE (%) 23,8 28,6 N/A

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

▪ Công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa của FPT. Trong 5 tháng đầu năm 2019, LNTT

của mảng công nghệ đạt mức 702 tỷ đồng, tăng 45,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 36,3% kế hoạch năm 2019, nhờ vào

động lực tăng trưởng chính từ mảng gia công phần mềm. Chúng tôi tin rằng nhu cầu gia công phần mềm vẫn còn cao và

FPT có thể hưởng lợi từ đó.

▪ Dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số là động lực tăng trưởng trong tương lai. Doanh thu từ dịch vụ này chiếm 20% doanh

thu xuất khẩu phần mềm trong năm 2018 và tăng trưởng kép (CAGR) 2016-18 là 57,7%. Với một loạt các hợp đồng với các

tập đoàn quốc tế lớn, doanh thu dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số kỳ vọng sẽ đóng góp 50% cho doanh thu xuất khẩu phần

mềm trong 5 năm tới.

▪ Sự đóng góp của FPT IS sẽ rất đáng chú ý. Năm 2018, 20 triệu bệnh nhân đã được phục vụ thông qua FPT.eHospital và

40 triệu vé tàu được bán qua hệ thống điện tử của FPT, điều này cho thấy các sản phẩm của FPT IS đang hoạt động hiệu

quả. Các thỏa thuận lớn sắp tới về xây dựng Chính phủ số, Giao thông thông minh và Hệ thống CNTT Tài chính & Ngân

hàng dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của FPT.

▪ Tích hợp giá trị gia tăng mới cho khách hàng trong phân khúc viễn thông. Trong 5 tháng đầu năm 2019 doanh thu và

LNTT lần lượt đạt 4.039 tỷ đồng (+ 17,6% yoy) và 631 tỷ đồng (+ 8,5% yoy). Đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, FPT đã bổ

sung các tiện ích bổ sung mới để thu hút người dùng như FPT Play, Voice Remote ... Chúng tôi hy vọng doanh thu của

mảng viễn thông sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) là 14% trong 5 năm tới.

▪ Giáo dục là một bài toán chiến lược trong hệ sinh thái dài hạn của FPT. LNTT của ngành giáo dục trong năm 2018

tăng vọt 103,3% và biên LNTT đạt mức cao kỷ lục 36%. Năm 2018, FPT chính thức hoàn thành hệ thống giáo dục phổ

thông bằng cách mua lại các trường tiểu học và trung học có khả năng giảng dạy trên 2.000 học sinh, kỳ vọng sẽ cung cấp

nguồn nhân lực chất lượng cao trong dài hạn.

▪ Tương đối rẻ so với các DN cùng ngành. FPT đang giao dịch ở mức P/E TTM là 11,1 lần, thấp hơn nhiều so với các DN

cùng ngành. Là tài sản cơ sở cho chứng quyền có bảo đảm, FPT xứng đáng được định giá lại.



Bất động sản nhà ở
Thị trường sôi động ở miền Bắc nhưng ảm 

đạm ở miền Nam 
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Doanh số căn hộ Q1/19 sụt giảm ở Tp. HCM nhưng tăng mạnh 

tại Hà Nội 

Tp. Hồ Chí Minh

• Rối ren trong cấp phép xây dựng khiến nguồn cung mới giảm

52,0% yoy trong Q1/19

• Mặc dù tỷ lệ bán trên nguồn cung ở mức cao, tuy nhiên nguồn 

cung sơ cấp eo hẹp đã khiến khối lượng giao dịch giảm 36,3% 

yoy

• Chúng tôi kỳ vọng nguồn cung sơ cấp sẽ tăng mạnh trong nửa 

cuối năm 2019 nhờ các dự án lớn mở bán như Vinhomes 

Grand Park, Akari, Reamen City và Sunshine City.

Hà Nội

• Nguồn cung mới và lượng tiêu thụ trong Q1/19 đều tăng mạnh 

so với Q1/2018 do mở bán hai đại dự án của Vinhomes (VHM 

VN, Không khuyến nghị) bao gồm Ocean Park và Smart City.

• Khối lượng giao dịch tăng 42,3% yoy trong Q1/19 nhờ nguồn 

cung dồi dào và nhu cầu mua nhà ở mạnh mẽ. 

Giao dịch căn hộ tại TP HCM

(Nguồn: CBRE Việt Nam)

Giao dịch căn hộ tại Hà Nội

(Nguồn: CBRE Việt Nam)
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Giá căn hộ tăng ở mọi phân khúc

Tp. Hồ Chí Minh

• Giá căn hộ hạng sang đạt mức đỉnh (+24,4% yoy) trong Q1/2019 do 

mở bán dự án Centennial cuối năm 2018. 

• Phân khúc cao cấp có giá tăng nhẹ (+8,7% yoy) trong khi giá của các

phân khúc khác vẫn duy trì ổn định.

Hà Nội

• Dự án T-Place có giá chào bán 6.000 USD/m2 được mở bán trong 

Q1/2019 đã đẩy giá phân khúc hạng sang tăng 70,8% so với 

Q1/2018. 

• Các phân khúc khác có mức tăng giá tương đối hợp lý trong khoảng 

12,2-18,1% yoy.

Giá căn hộ sơ cấp tại TP HCM (USD/m2)

(Nguồn: CBRE Việt Nam)

Giá căn hộ sơ cấp tại Hà Nội (USD/m2)

(Nguồn: CBRE Việt Nam)
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Ảnh hưởng của dự thảo quy định về khoản vay mua nhà là

không đáng lo ngại 

Tác động của dự thảo thông tư:

• Hệ số rủi ro của tài sản thế chấp sẽ tăng từ 50% lên 150% đối với các

khoản vay có giá trị trên 3 tỷ đồng và 100% đối với các khoản vay có giá trị

1,5-3,0 tỷ đồng

• Ngân hàng có thể sẽ hạ tỷ lệ cho vay đối với các giao dịch mua nhà cao 

cấp, trong khi các căn hộ tầm trung và vừa túi tiền vẫn được hưởng tỷ lệ 

cho vay tối đa 70%

• Sự tham gia của người mua đầu cơ BĐS chỉ chiếm 3,1% khối lượng chung 

cư và dưới 10% bất động sản liền thổ trong 2013-17 (Nguồn: Savills). 

Chúng tôi cho rằng doanh số phân khúc cao cấp sẽ có thể giảm nhẹ nếu 

luật mới được áp dụng trong tương lai

Tình hình pháp lý dự án tại Tp. HCM:

• Số lượng dự án mới được phê duyệt giảm 63% yoy trong Q1/19 (HoRea). 

Sự sụt giảm này khiến chúng tôi lo ngại về việc sự hồi phục nguồn cung 

căn hộ của TP HCM trong ngắn và trung hạn

• Một số công ty BĐS niêm yết đang cố gắng thúc đẩy mở bán dự án mới

trong hai quý còn lại của 2019 nhưng chưa thể đảm bảo việc không bị trì

hoãn do vướng mắc pháp lý.

Giá căn hộ trung bình* và tỷ lệ cho vay tối đa đối với các loại tài 

sản ứng với hệ số rủi ro theo dự thảo thông tư

(Nguồn: VNDirect, CBRE, NHNN)
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Chúng tôi duy trì đánh giá tích cực đối với NLG và lưu ý VHM 

với những bước tiến lớn vào phân khúc trung cấp

Các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu

1. Đã hoặc khả năng cao có được giấy

phép xây dựng cho dự án sắp mở bán

trong nửa cuối 2019.

2. Tham gia sâu vào phân khúc trung cấp

và bình dân nơi tập trung cao nhất nhu

cầu về nhà ở thực

3. Có sức khoẻ tài chính tốt (đòn bẩy nợ

thấp, dòng tiền khoẻ) để giảm bớt tác

động của xu hướng siết chặt tín dụng

cho bất động sản và việc tăng chi phí lãi

vay.

So sánh ngành

(Nguồn: Bloomberg, VNDirect)

Công ty Mã

Khuyến

nghị

Giá mục

tiêu (VND)

TVGH 

(trUSD)

P/E (x) P/B (x) ROE (%) ROA (%)

D/E (x)TTM 2019F 1Q19 2019F TTM 2019F TTM FY19F

Vinhomes VHM VN N/A N/A 11.435 17,7 16,0 6,2 5,4 57,0 31,6 16,7 12,2 56,9 

Novaland NVL VN N/A N/A 2.314 15,7 17,9 2,7 2,5 20,8 15,5 5,6 4,8 75,7 

Khang Dien House KDH VN Giữ 25,800 552 15,7 11,9 1,8 1,3 12,2 11,6 8,5 8,4 (12,6)

Phat Dat Real Es PDR VN N/A N/A 364 13,4 N/A 2,4 N/A 19,7 N/A 6,2 N/A (5,4)

Nam Long Group NLG VN Mua 35,500 304 7,1 8,7 1,4 1,2 21,6 11,2 9,9 8,3 (20,7)

Van Phu Invest VPI VN N/A N/A 288 15,9 N/A 3,0 N/A 20,6 N/A 8,1 N/A 85,7 

Dat Xanh Group DXG VN N/A N/A 284 5,6 5,3 1,3 1,1 25,1 21,1 9,3 10,1 21,4 

Hai Phat Invest HPX VN N/A N/A 228 11,8 N/A 2,1 N/A 19,4 N/A 6,5 N/A 70,4 

Trung bình 12,9 11,9 2,6 2,3 24,5 18,2 8,8 8,8 33,9 

Trung bình (không bao gồm VHM) 12,2 10,9 2,1 1,5 19,9 14,9 7,7 7,9 30,6 

Trung vị 14,6 11,9 2,2 1,3 20,7 15,5 8,3 8,4 39,1 

Chú thích: Thị giá dựa vào giá đóng cửa tại ngày 24/06/2019. Các dự phóng cho cổ phiếu không khuyến nghị dựa trên dữ liệu của Bloomberg.



CTy CP Đầu tư Nam Long (NLG VN)

Thị giá Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành

29.500 VND 35.500 VND 1,8% MUA Bất động sản

Chỉ số chính 2018A 2019F 2020F

Tăng trưởng

LNST (%)

42,2 16,8 10,7

Tăng trưởng

EPS (%)

34,4 4,5 10,7

Biên LNG (%) 42,2 36,8 38,9

Vòng quay tài

sản (x)

0,4 0,3 0,2

Đòn bẫy tài

chính (x)

2,3 2,0 1,8

ROAE (%) 19,2 16,8 15,9

ROAA (%) 8,8 3,3 0,2

Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa thị trường (triệu USD) 304,0

GTGDTB 30 ngày (triệu USD) 1,2

P/B TTM (x) 1,4

P/E TTM (x) 7,1

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

▪ KQKD Q1/2019 - NLG ghi nhận doanh thu Q1/2019 giảm mạnh 38,4% do giá trị bàn giao

giảm (-42% yoy). Biên LNG đạt 28,8% (-4,8 điểm % yoy) vì dự án Ehomes với biên LN thấp

nhưng chiếm tỷ trọng lớn. Tuy nhiên, LNST tăng 569% yoy đạt 145 tỷ đồng nhờ khoản thu

nhập từ việc mua lại dự án Đại Phước với giá mua thấp hơn giá trị sổ sách. KQKD Q1/2019

hoàn thành 15,5% kế hoạch lợi nhuận ròng năm 2019 của doanh nghiệp và 16,3% dự báo cả

năm của chúng tôi vì NLG sẽ chủ yếu bàn giao vào nửa cuối năm 2019.

▪ Doanh số ký bán sẽ tích cực hơn trong nửa cuối 2019. Doanh số ký bán mới trong năm

2019 chủ yếu đến từ dự án Waterpoint, Akari (bị lùi lại từ cuối năm 2018), và Mizuki giai

đoạn 2 dựa trên kế hoạch của doanh nghiệp. Những dự án này đang trong giai đoạn cuối

cùng để được phê duyệt vì tất cả đã được cấp quyền sử dụng đất. Doanh số ký bán ước tính

sẽ đạt 6.740 tỷ đồng (tăng 53% yoy) bao gồm cả dự án hợp tác kinh doanh và không tính các

dự án mới mua do thiếu thông tin để dự phóng.

▪ Giá trị bàn giao sẽ tăng trở lại vào cuối năm 2019. Chúng tôi kỳ vọng giá trị bàn giao của

NLG sẽ đạt 4.400 tỷ đồng (bao gồm cả dự án hợp tác kinh doanh) trong năm 2019, tăng

228,6% yoy. Lợi nhuận ròng năm 2019 có thể đạt 842 tỷ đồng (+16,8% yoy) nhờ ghi nhận lợi

nhuận bất thường và lợi nhuận từ chuyển nhượng dự án Akari.

▪ Rủi ro đầu tư chính từ việc tăng mạnh lãi suất vay mua nhà
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CTCP Vinhomes (VHM VN)

Thị giá Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành

79.500 VND N/A 0,0% N/A Bất động sản

Chỉ số chính 2016A 2017A 2018A

Tăng trưởng

LNST (%)

59,4 107,3 909,7

Tăng trưởng

EPS (%)

59,4 107,3 142,2

Biên LNG (%) 33,2 39,7 25,1

Vòng quay tài

sản (x)

0,2 0,4 0,3

Đòn bẫy tài

chính (x)

6,7 11,2 4,3

ROAE (%) 26,3 58.8 72,3

ROAA (%) 3,9 5,2 16,8

Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa thị trường (triệu USD) 11.435,5

GTGDTB 30 ngày (triệu USD) 2,9

P/B TTM (x) 6,2

P/E TTM (x) 17,7

Điểm nhấn đầu tư

▪ Quỹ đất lớn cho danh mục phát triển trong 15 năm tới. Tổng diện tích quỹ đất của VHM

lên đến 16.400 ha tại tám thành phố lớn của Việt Nam khẳng định ưu thế của công ty trong

việc thu mua quỹ đất dự án. 91% diện tích trên là thuộc các dự án chờ triển khai bao gồm

các siêu dự án như Củ Chi, Green Hạ Long, và Long Beach.

▪ Cú hích lớn với phân khúc căn hộ trung cấp. Thương hiệu Vinhomes Sapphire đã được

giới thiệu đầu tiên thông qua siêu án Ocean Park (Hà Nội) trong khi đại đô thị tại Q.9 Tp.HCM

sẽ được mở bán trong nửa cuối 2019. VHM hiện sở hữu sáu dự án thương hiệu Sapphire có

tổng giá trị phát triển ước đạt 675.000 tỷ VND và có thể ghi nhận doanh thu trong 2019-24.

▪ Kế hoạch mở bán 2019. Công ty sẽ giới thiệu mở bán bốn dự án mới tại Hà Nội, ba dự án

tại Tp. HCM, và một dự án tại Hải Phòng trong năm nay bao gồm các dự án lớn như Gallery,

Galaxy, và Grand Park. Tiến độ bán tại Ocean Park và Smart City (Sportia) sẽ tiếp tục được

đẩy mạnh sau đợt mở bán cuối 2018. Trong 2019, công ty đặt kế hoạch bán hàng với 8,6

triệu m2 sàn bán ra (+132% yoy) với giá trị ký bán ước tính là 140.000 tỷ VND (+107% yoy).

▪ Yếu tố nâng định giá. Thành công trong mở bán các siêu dự án tại Hà Nội và Tp. HCM năm

nay sẽ dần thay đổi quan điểm hoài nghi nhà đầu tư về khả năng thành công của các dự án

cỡ lớn và củng cố mức độ tin cậy của kế hoạch triển khai dự án trong 15 năm tới của công

ty.
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Dầu khí

Kỳ vọng điểm rơi lợi nhuận trong

2020
83
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Ngành khai thác sẽ đòi hỏi giá dầu thô quanh mức 60-70 

USD/thùng trong trung hạn

Chi phí khai thác của các nguồn cung mới đến năm 2021

(Nguồn: Rystad Energy)

Giá dầu sẽ được hỗ trợ trong ngắn hạn trên cơ sở OPEC+ duy trì việc cắt giảm sản lượng, Iran tiếp tục

chịu cấm vận từ Mỹ và ảnh hưởng từ việc gián đoạn nguồn cung khác (như từ Venezuela và Lybia). 

Tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng giá dầu trong trung hạn sẽ ổn định ở mức 60-70 USD/bbl trong bối cảnh

tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại và chi phí khai thác tăng lên khi các nguồn cung giá rẻ tại các khu

vực nước nông cạn kiệt dần.

Chênh lệch cung cầu và giá dầu Brent

(Nguồn: IEA) 
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Chúng tôi duy trì dự phóng giá dầu Brent quanh mức 60-70 

USD/thùng trong giai đoạn 2019-22F

Dự phóng giá dầu Brent

(Nguồn: BBVA, EIA)

USD/thùng
• Thông thường dự báo giá dầu thô

từ các tổ chức quốc tế có sự

chênh lệch lớn, nhưng độ chính

xác của các dự báo không cao.

• Theo chúng tôi, giá dầu Brent sẽ

duy trì trên 60 USD/thùng trong 4 

năm tới, tương ứng với chi phí

hòa vốn của nguồn cung dầu thô

mới trong trung hạn ở mức 60-70 

USD/thùng.

BBVA (tại 04/19) Khảo sát Bloomberg (04/19) EIA (06/19)
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Giá dầu đang ở mức thuận lợi cho việc triển khai các dự án

khai thác dầu khí lớn trong giai đoạn 2019-2022F

Các dự án dầu khí lớn tại Việt Nam trong trung hạn

(Nguồn: VNDirect)

• Nhiều dự án dầu khí lớn đang nằm

trong kế hoạch phát triển của PVN 

nhằm đảm bảo nhu cầu trong nước

trong bối cảnh nguồn cung sụt giảm

(sản lượng các mỏ dầu hiện tại có

thể giảm 15-30%/năm kể từ 2019), 

do đó tạo cơ hội mới cho các công

ty trong ngành. 

• Mức giá dầu hiện tại tạo điều kiện

thuận lợi cho VN đẩy mạnh hoạt

động thăm dò sau nhiều năm

không chú trọng đầu tư. Chi phí 

khai thác dầu TB tại VN khoảng 45 

USD/thùng trong 2018, thấp hơn 

dự phóng giá dầu Brent ở mức 65-

70 USD/thùng trong năm 2019.

• Rủi ro lớn nhất của ngành là tiến độ

các dự án chậm hơn kỳ vọng (do 

căng thẳng địa chính trị trên biển

Đông/khó khăn về mặt tài chính).

Đang triển khai Trong kế hoạch Tạm dừng

Cá Rồng Đỏ

Sao Vàng
Đại Nguyệt

Lô B – Ô Môn

Cá Voi Xanh

2017 2018 2019 2020 2021Dự án Mô tả

• Tiềm năng thu hồi: ~45,3tr thùng dầu, 4,8 tỷ m3

khí khô và 2,3tr thùng condensate
• Hiện đang tạm dừng do tranh chấp chính trị
• Tổng mức đầu tư: ~1,2 tỷ USD

• Tiềm năng thu hồi: ~75,7 triệu

thùng dầu, 9,6 tỷ m3 khí khô
• Tổng mức đầu tư: ~1,1 tỷ USD 

• Tiềm năng thu hồi: 75,7

tỷ 33 khí khô, 14tr tấn

condensate

• Tổng mức đầu tư: 

6,7 tỷ USD 

• Tiềm năng thu hồi: 

150 tỷ m3 khí

• Tổng mức đầu tư: 

10 tỷ USD

• Là một phần của lô 07/03 tại bể Tư
Chính – Mã Mây, miền Nam Việt Nam

• Sở hữu: Repsol (55%), Pearl Energy

(25%), PVEP (15%), Pan Pacific Petrol

(5%) 

• Nằm ở lô 05-1b và 05-1c tại cụm mỏ
Nam Côn Sơn, mực nước sâu khoảng

120m

-

• Sở hữu: Idemitsu (35%), Nippon Oil

(35%) và Inpex (30%)

• Nằm ở bể Malay - Thổ Chu ở mớm

nước sâu khoảng 80m

• Sở hữu: PVN (42,9%), PVEP (26,8%),

Mitsui Oil (22,6%), và PTTEP (7,7%)

Sở hữu: ExxonMobil (85%), PVEP

(15%)

• Nằm ở vùng nước sâu, thuộc lô 118, 

cách bờ biển Quảng Nam 80km

•
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Lựa chọn cổ phiếu: Chúng tôi ưa thích PVS do DN sẽ hưởng lợi

đầu tiên từ sự khôi phục hoạt động thăm dò tại Việt Nam

Đánh giá nhanh về các cổ phiếu dầu khí

• Chúng tôi cho rằng đà tăng của giá

dầu trong 2017-9T2018 đã tạo động

lực cho sự phục hồi các hoạt động

thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt

Nam và kỳ vọng các hoạt động này sẽ

tăng tốc trong 2019-2020.

• Chúng tôi ưa thích các cổ phiếu dịch

vụ dầu khí như PVS, vì các DN này sẽ

được hưởng lợi sớm nhất từ sự hồi

phục các hoạt động thượng nguồn tại

Việt Nam.

• Chúng tôi cũng khuyến nghị theo dõi

PVD do công ty có thể được hưởng

lợi từ giá thuê giàn cải thiện nhờ thị

trường khu vực ấm lên. Tuy nhiên rủi

ro liên quan đến thu hồi nợ xấu và

giàn PVD V chưa có hợp đồng khiến

cổ phiếu kém hấp dẫn hơn.

• PVS, nhà thầu duy nhất cung cấp dịch vụ EPC tại Việt Nam, sẽ là DN hưởng lợi sớm nhất từ
sự khôi phục hoạt động thăm dò dầu khí tại thị trường trong nước cũng như quốc tế. PVS sẽ
tham gia vào hầu hết các dự án dầu khí lớn ở Việt Nam như Sao Vàng Đại Nguyệt, Lô B, Sư
Tử Trắng GĐ 2, v.v. bên cạnh các dự án nước ngoài như Gallaf-Al Shaheen (Qatar).

• Các giàn jack-up của PVD đã có hợp đồng cho đến hết năm 2019. Trong bối cảnh Việt Nam 

cần tăng quy mô thăm dò dầu khí một cách nhanh chóng, chúng tôi kỳ vọng PVD sẽ có thêm

nhiều hợp đồng trong nước trong trung hạn. Giá cho thuê giàn có khả năng cải thiện với giá

dầu Brent duy trì trên mức 60 USD/thùng trong thời gian tới.

• Sự cạn kiệt nhanh chóng của các nguồn cung khí giá rẻ sẽ gây áp lực lên chi phí đầu vào của 

GAS. Trong khi đó, chúng tôi cho rằng dư địa tăng giá bán các sản phẩm khí của GAS là

không nhiều do triển vọng giá dầu thô đi ngang trong trung hạn.

• Chúng tôi kỳ vọng sản lượng vận chuyển của PVT sẽ tăng cùng sự gia tăng tiêu thụ các sản

phẩm dầu khí tại Việt Nam. Hoạt động ổn định của nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sẽ giúp tăng 

sản lượng vận chuyển dầu thô và các sản phẩm từ dầu như xăng, dầu diesel và LPG. Giá dầu 

trên 60 USD/thùng cũng có lợi cho mảng dịch vụ dầu khí của PVT.

PVS

PVD

GAS

Tích cực

Trung tính

Tích cực
PVT

Tích cực
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So sánh các doanh nghiệp dầu khí trên toàn cầu

Nguồn: Bloomberg, VNDirect

*Dữ liệu ngày 24/06 

2019F 2020F 12T 2019F 12T 2019F 12T 2019F 12T 2019F

Các DN phân phối khí

PV Gas GAS VN Nắm giữ 91.600 8.589         -15% -7% 17,2   19,4   4,5     4,6     27% 23% 19% 17% 0,1          

Indraprastha Gas Ltd IGL IN KKN NA 3.135         17% 19% 25,8   22,4   5,0     4,2     21% 20% 15% 15% -          

Toho Gas Co Ltd 9533 JP KKN NA 4.001         23% 3% 28,9   24,1   1,3     1,3     5% 5% 3% 3% 0,4          

Petronas Gas Bhd PTG MK KKN NA 8.409         1% -3% 18,9   18,8   2,7     2,6     14% 14% 10% 10% 0,2          

China Gas Holdings Ltd 384 HK KKN NA 19.885       NA 19% 18,0   16,2   4,4     3,6     26% 25% 9% 9% 0,9          

PTT PCL PTT TB KKN NA 45.646       12% 4% 12,9   11,3   1,6     1,5     13% 13% 5% 6% 0,4          

Các DN dịch vụ dầu khí

PTSC PVS VN Nắm giữ 25.000 476            15% 32% 9,5     9,2     0,9     0,8     10% 9% 5% 4% 0,1          

Malaysia Marine Eng MMHE MK KKN NA 296            104% 653% NA 255,0 0,5     0,5     -5% 0% -4% 0% 0,0          

Yinson Holdings YNS MK KKN NA 1.635         18% 42% 28,7   24,7   2,0     2,5     8% 8% 3% 4% 0,9          

Sembcorp Marine SMM SP KKN NA 2.302         114% 461% NA 298,0 1,3     1,3     -3% 0% -1% 0% 1,8          

Hyundai Engineering 000720 KS KKN NA 5.324         25% 8% 15,9   12,3   1,0     0,9     6% 8% 2% 4% 0,3          

Keppel Corp KEP SP KKN NA 8.800         1% 20% 14,7   12,5   1,0     1,0     7% 8% 3% 4% 0,7          

Các DN khoan ngoài khơi

PV Drilling PVD VN Nắm giữ 19.600 312            39% 30% 21,3   26,2   0,5     0,6     3% 2% 2% 1% 0,3          

Velesto Energy Bhd VEB MK KKN NA 595            226% 107% NA 100,0 0,9     0,9     -2% 1% -1% 1% 0,5          

Sapura Energy Bhd SAPE MK KKN NA 1.212         101% 158% NA 45,0   0,4     0,4     2% 1% 1% 0% 1,2          

Transocean RIGN SW KKN NA 3.802         -27% 42% NA NA NA 0,3     -15% -4% -8% -1% 0,8          

Các DN vận tải dầu khí

PVTrans PVT VN Mua 21.000 196            8% -4% 6,8     6,5     1,2     0,9     17% 15% 7% 7% 0,6          

Vipco VIP VN KKN NA 16              NA NA 9,0     NA 0,3     NA 4% NA 3% NA 0,2          

Vitaco VTO VN KKN NA 26              NA NA 6,2     NA 0,5     NA 8% NA 5% NA 0,4          

Pakistan National Shipping CorpPNSC PA KKN NA 50              NA NA NA NA 0,2     NA NA NA NA NA 0,1          

Eusu Holdings Co Ltd 000700 KS KKN NA 178            NA 19% 15,5   19,6   0,9     NA 6% NA 1% NA 0,3          

Shipping Corp of India Ltd SCI IN KKN NA 193            NA NA NA NA 0,2     NA -1% NA 0% NA 0,6          

Trung bình - Các DN phân phối khí 14.944       8% 6% 20,3 18,7 3,3     3,0     18% 17% 10% 10% 0,3

Trung bình - Các DN dịch vụ dầu khí 3.139         46% 203% 17,2 102,0 1,1     1,2     4% 6% 1% 2% 0,6

Trung bình - Các DN khoan ngoài khơi 1.480         85% 84% 21,3 57,1 0,6     0,5     -3% 0% -2% 0% 0,7

Trung bình - Các DN vận tải dầu khí 110            8% 8% 9,4 13,0 0,6     0,9     7% 15% 3% 7% 0,4

Công ty Mã cp
Khuyến 

nghị

Giá mục 

tiêu (VND)

Vốn hóa 

(triệu USD)

Nợ/VCSH 

(x)

Tăng trưởng EPS (%) P/E (x)  P/B (x) ROE (%) ROA (%)



Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS)

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành

VND23.200 VND25.000 5,3% NẮM GIỮ Dầu khí

Chỉ số chính 2018A 2019F 2020F

Tăng trưởng

LN ròng (%)

30,8 14,6 31,8

Tăng trưởng

EPS (%)

30,8 14,6 31,8

Biên LNG (%) 7,6 11,6 11,2

Vòng quay tài

sản (lần)

0,6 0,6 0,8

Đòn bẩy tài

chính (lần)

2,1 1,9 1,9

ROAE (%) 9,3 9,3 11,0

ROAA (%) 0,9 3,6 4,7

Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa thị trường (triệu USD) 476

GTGDTB 30 ngày (triệu USD) 2,8

P/B TTM (x) 0,9

P/E TTM (x) 9,5

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

▪ Giá trị các hợp đồng đã ký lớn đảm bảo doanh thu cho giai đoạn 2019-20. Các hợp

đồng nổi bật của PVS có thể kể đến dự án Sao Vàng Đại Nguyệt (tổng giá trị hợp đồng

khoảng 850tr USD), Gallaf Qatar (320tr USD), LNG Thị Vải (100tr USD), Sư Tử Trắng GĐ 2

(250tr USD), bên cạnh đó còn có các dự án tiềm năng như Nam Du – U Minh, Cá Voi Xanh,

và Lô B – Ô Môn. Tổng giá trị của các dự án này, mặc dù chưa được công bố cụ thể, nhưng

có thể lên đến trên 2 tỷ USD, theo ước tính của chúng tôi.

▪ Giảm lỗ ở mảng Khảo sát địa chất trong năm 2019 do PVS đã giải thể liên doanh PTSC-

CGGV cuối năm 2018. Trong 2018 mảng này lỗ gộp 397 tỷ đồng.

▪ Chúng tôi dự phóng PVS đạt tăng trưởng kép doanh thu 20,6% và lợi nhuận ròng

24,6% trong giai đoạn 2018-21. Mảng xây lắp (M&C) và FPSO/FSO sẽ hưởng lợi nhiều

nhất khi các dự án dầu khí lớn lần lượt được triển khai.

▪ Chúng tôi khuyến nghị Nắm giữ cho PVS với giá mục tiêu 25.000 đồng/cp, do giá cổ phiếu

đã tăng 34,9% từ đầu năm, phản ánh phần nào thông tin tích cực về các hợp đồng đã ký. Tại

mức giá hiện tại, PVS đang giao dịch ở P/E 2019 là 9,2 lần, thấp hơn nhiều so với trung bình

các đối thủ trong khu vực (loại trừ giá trị bất thường) ở mức 16,5 lần.
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Ngành điện
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Tìm kiếm cơ hội tăng trưởng trong

ngành phòng thủ



Nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng cao

Tăng trưởng tiêu thụ điện duy trì ở mức trên 10% trong nửa

đầu năm 2019 (Nguồn: VNDIRECT, BCT)

Công suất lắp đặt toàn hệ thống theo loại hình phát điện

(MW) (Nguồn: VNDIRECT, EVN)
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Thủy điện Nhiệt điện Điện khí và dầu Khác Nhập khẩu Năng lượng tái tạo

Tăng trưởng tiêu thụ điện của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm nay, lũy kế 5 tháng đầu năm tăng

10,1% so với cùng kỳ. Chúng tôi kỳ vọng mức tăng trưởng này sẽ tiếp diễn trong vài năm tới do 1) tăng trưởng của

ngành sản xuất công nghiệp tiếp tục khả quan; 2) làn sóng mới của dòng vốn FDI đến từ chiến tranh thương mại Mỹ

- Trung sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ điện năng. 

Công suất lắp đặt của toàn hệ thống ước tăng lên 55,8GW cuối năm 2019 với công suất tăng thêm khoảng

5.000MW từ việc ồ ạt đầu tư điện mặt trời, ngoài ra còn có 2 nhà máy nhiệt điện với công suất 1.260MW và 1 nhà

máy thủy điện (220MW) dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay. 

Mặc dù công suất lắp đặt tăng mạnh, việc phát điện của các nhà máy điện mặt trời không thuận lợi do gặp vấn đề về

quá tải lưới điện. Do đó, việc thiếu hụt nguồn điện ổn định cho hệ thống tiếp tục là khó khăn chung của ngành. 
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Khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào cho nhà máy nhiệt điện

Diễn biến giá nguyên liệu đầu vào của các nhà máy nhiệt

điện (Nguồn: VNDIRECT, BLOOMBERG)

Sản lượng than nhập khẩu theo tháng
(Nguồn: VNDIRECT, TCHQ)

Nguyên liệu than:

• Do nguồn cung trong nước bị hạn chế, TKV – nhà cung cấp than chính

cho các nhà máy điện than phải pha trộn than nội địa và than nhập khẩu, 

khiến chi phí đầu vào tăng lên đối với các nhà máy điện than. 

• Bên cạnh đó, một số nhà máy điện than trong nước cũng phải tự chủ động

nhập khẩu thêm than để đáp ứng nhu cầu sản xuất. 

• Mặc dù giá than thế giới có xu hướng giảm trong nửa đầu năm, các nhà

sản xuất điện than vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn do thời gian nhập

khẩu kéo dài và chưa có hợp đồng dài hạn hay cơ chế phòng ngừa rủi ro

biến động giá than khi nhập khẩu. 

• Trong nửa đầu năm, giá than nội địa tăng thêm 7%, giá than trộn cao hơn

khoảng 10% so với than nội địa. 

Nguyên liệu khí: 

• Khí từ mỏ Phong Lan Dại được bổ sung vào nguồn khí từ tháng 2/2019, 

giúp giải tỏa bớt một phần vấn đề thiếu hụt khí cho sản xuất điện của các

nhà máy điện khí. 

• Tuy nhiên, sự cố về giàn nén khí diễn ra trong quý 2/2019 khiến hiệu quả

của các nhà máy điện khí bị ảnh hưởng. 
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Biên lợi nhuận thu hẹp đối với nhà máy thủy điện và điện khí

Giá mua điện của EVN
(Nguồn: VNDIRECT, BCT)

Biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp thủy

điện (Nguồn: VNDIRECT, FIINPRO)

55.0%

56.0%

57.0%

58.0%

59.0%

Giá bán trên thị trường điện của GENCO3
(Nguồn: VNDIRECT, GENCO 3)

Biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp nhiệt

điện (Nguồn: VNDIRECT, FIINPRO)

Mặc dù giá mua điện của EVN 

cao hơn so với cùng kỳ, tuy

nhiên biên lợi nhuận gộp của đa

số doanh nghiệp điện có xu

hướng thu hẹp, đặc biệt là đối

với loại hình thủy điện và điện

khí. 

Nguyên nhân gồm: 1) nguồn

cung nguyên liệu hạn hẹp ảnh

hưởng đến sản lượng của nhà

máy nhiệt điện; 2) mực nước

thấp cũng ảnh hưởng đến hiệu

quả của các nhà máy thủy điện; 

3) việc huy động nguồn điện giá

cao như năng lượng tái tạo hay 

điện chạy dầu khiến giá mua

bình quân của EVN tăng. 

Giá trên thị trường điện cạnh

tranh tương đối ổn định, hiệu

quả đến từ thị trường điện cạnh

tranh không cải thiện như chúng

tôi kỳ vọng. 
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Chúng tôi ưa thích POW do danh mục đa dạng loại hình phát

điện mà công ty sở hữu

94(Nguồn: VNDIRECT, BLOOMBERG, Dữ liệu ngày 24/06/2019)

So sánh các doanh nghiệp cùng ngành

Công ty Ticker Khuyến nghị Giá mục tiêu Vốn hóa

(đồng nội tệ) (tr. $) FY19F FY20F TTM FY19F TTM FY19F TTM FY19F TTM FY19F

DN điện trong khu vực 600578 CH Mua 4,3                3.196,8 110,9          13,8            19,5            14,1            0,9              0,9              6,0              6,8              2,1              2,0              124,3          

Beijing Jingneng Power Co - A JSW IN Giữ 73,7              1.650,8 22,9            13,6            16,4            12,3            1,0              0,9              6,1              6,1              2,6              5,2              78,2            

JSW Energy Ltd CESC IN Mua 868,9            1.501,3 25,7            9,2              8,8              8,5              1,2              1,1              13,6            11,9            3,6              na 139,3          

CESC Ltd 000543 CH KNN na 1.225,7 70,2            31,0            13,7            10,4            0,8              0,8              4,5              6,9              1,7              2,9              76,7            

An Hui Wenergy Co Ltd - A MLK  MK Giữ 1,0                1.207,4 13,0            5,8              14,8            16,7            0,7              0,7              4,4              4,1              1,0              0,9              228,1          

Malakoff Corp Bhd RELI IN Mua 560,0            231,5    na na na na 0,1              na na na (7,6)            na 100,0          

Reliance Infrastructure Ltd

Trung bình 1.502,3 48,5            14,7            14,6            12,4            0,8              0,9              6,9              7,2              0,6              2,8              124,4          

Trung vị 1.363,5 25,7            13,6            14,8            12,3            0,9              0,9              6,0              6,8              1,9              2,5              112,2          

DN điện tại Việt Nam

TCT Điện lực dầu khí POW VN Mua 18.300,0       1.487,2 35,9            11,0            18,0            13,3            1,4              1,3 7,8              9,6              3,2              4,7              74,1            

TCT Phát điện 3 PGV VN KKN na 901,8    na na na na 1,1              na (6,3)            na (0,8)            na 605,8          

Nhiệt điện Phả Lại PPC VN Giữ 30.550,0       407,2    19,9            1,6              8,1              8,8              1,6              1,7              20,4            16,7            16,0            na 9,4              

Nhiệt điện Nhơn Trạch NT2 VN Mua 30.900,0       332,3    7,6              (11,1)          11,0            9,2              2,0              1,7              15,5            19,4            7,5              10,7            80,1            

Nhiệt điện Hải Phòng HND VN KKN na 261,7    na na 14,4            na 1,1              na 7,8              na 2,9              na 127,4          

Nhiệt điện Quảng Ninh QTP VN KKN na 202,7    na na 17,2            na 1,1              na 7,0              na 2,1              na 183,1          

Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh VSH VN KKN na 166,4    (32,5)          158,7          17,4            16,4            1,3              1,3              7,4              8,0              3,0              3,0              155,4          

Thủy điện Miền Trung CHP VN KKN na 134,1    na na 13,6            na 1,7              na 13,2            na 7,5              na 55,6            

Thủy điện Thác Mơ TMP VN KKN na 119,1    na na 5,7              na 2,1              na 40,4            na 32,4            na 12,1            

Thủy điện Miền Nam SHP VN KKN na 94,5      na na 11,6            na 1,8              na 15,8            na 8,7              na 83,4            

Thủy điện Thác Bà TBC VN KKN na 66,8      na na 9,1              na 1,7              na 19,6            na 17,8            na -             

Thủy điện Cần Đơn SJD VN KKN na 61,3      na na 8,1              na 1,5              na 16,8            na 12,7            na 26,3            

Đầu tư & Phát triển điện miền Trung SEB VN KKN na 44,6      na na 13,5            na 2,7              na 19,3            na 9,3              na 61,7            

Nhiệt điện Bà Rịa BTB VN KKN na 34,0      na na 28,6            na 0,7              na 2,4              na 1,4              na 43,8            

Nhiệt điện Ninh Bình NBP VN KKN na 6,9        na na 5,9              na 0,6              na 10,1            na 6,8              na -             

Trung bình 288,0    7,7              40,1            13,0            11,9            1,5              1,5              13,1            13,4            8,7              6,1              101,2          

Trung vị 134,1    13,8            6,3              12,6            11,2            1,5              1,5              13,2            13,2            7,5              4,7              61,7            

D/E (x)
Tăng trưởng EPS (%) P/E (x) P/B (x) ROE (%) ROA (%)



TCT Điện lực dầu khí Việt Nam – PV Power (POW) 

Giá hiện tại Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành

VND14.800 VND18.300 0,0% MUA Điện

Chỉ số chính 2017A 2018A 2019F

Tăng trưởng

LNR (%)

107,8 -14,0 35,9

Tăng trưởng

EPS (%)

107,8 -14,0 35,9

Biên lãi gộp

(%)

16,6 13,7 15,8

Vòng quay TS 

(x)

0,5 0,6 0,6

Đòn bẩy TC 

(x)

1,0 0,8 0,5

ROAE (%) 9,0 7,8 9,6

ROAA (%) 3,7 3,3 4,7

Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa (tr. $) 1.487,2

GTGD bq 30 ngày (tr. $) 2,2

P/B TTM (x) 1,4

P/E TTM (x) 18,0

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

• Nguy cơ thiếu điện tại khu vực miền Nam có thể giúp POW cải thiện sản lượng điện. PV Power là

một trong những công ty sản xuất điện lớn tại Việt Nam, quản lý và vận hành một danh mục đa dạng 8

nhà máy điện với tổng công suất lắp đặt là 4.208,2MW. Hầu hết nhà máy của POW đặt tại khu vực miền

Nam, với khả năng có nguy cơ thiếu điện trong tương lai tại khu vực này, chúng tôi kỳ vọng hiệu suất hoạt

động các nhà máy nhiệt điện của POW sẽ dần cải thiện.

• POW có nhiều lợi thế khi tham gia thị trường điện cạnh tranh: 1) Các nhà máy thủy điện nhiều khả

năng sẽ đối diện với điều kiện thời tiết bất lợi (El Niño) trong năm 2019 (nhiệt điện chiếm 93% tổng công

suất lắp đặt của POW (2018)); 2) việc loại bỏ cơ chế giá khí bao tiêu cho nguyên liệu khí đầu vào của các

nhà máy điện khí khác giúp POW thuận lợi hơn khi tham gia thị trường điện; 3) trong tương lai (từ sau

năm 2020), việc nhiều nhà máy nhiệt điện mới tham gia thị trường điện có thể giúp đẩy giá bán điện trên

thị trường tăng.

• Nhà máy hết khấu hao thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2019. Cả hai nhà máy Cà Mau 1 và

2 đều đã khấu hao hết trong năm 2019 trong khi đó, nhà máy Nhơn Trạch 1 sẽ hết khấu hao từ Q32019.

Điều này giúp POW cắt giảm đáng kể chi phí khấu hao (~800 tỷ đồng) trong khi giá cố định theo hợp đồng

không thay đổi, từ đó, chúng tôi ước tính biên LNG cải thiện từ 13,7% trong năm 2018 lên 15,8% trong

năm 2019.

• Dự án nhà máy Nhơn Trạch 3 & 4 giúp công suất của POW tăng thêm 36%. POW đang có kế hoạch

đầu tư 2 nhà máy điện khí với tổng vốn đầu tư là 1,4 tỷ $, công suất mỗi nhà máy khoảng 750MW. Theo

kế hoạch, nhà máy Nhơn Trạch 3 & 4 sẽ đi vào vận hành trong 2022-23 và sử dụng nguồn khí LNG nhập

khẩu.



CTCP Xây lắp điện 1 (PC1) 

Giá hiện tại Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành

VND19.000 VND24.500 0,0% MUA Xây lắp điện

Chỉ số chính 2017A 2018A 2019F

Tăng trưởng

LNR (%)

-22,3 96,9 -13,5

Tăng trưởng

EPS (%)

-37,5 96,9 -13,5

Biên lãi gộp

(%)

15,2 16,9 15,0

Vòng quay TS 

(x)

0,6 0,8 0,7

Đòn bẩy TC 

(x)

1,2 1,1 2,4

ROAE (%) 10,5 16,0 12,1

ROAA (%) 4,8 7,2 5,4

Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa (tr. $) 129,9

GTGD bq 30 ngày (tr. $) 0,1

P/B TTM (x) 0,9

P/E TTM (x) 6,2

Luận điểm đầu tư

• Giá trị đơn hàng lớn cho mảng xây lắp năm 2019. Dự án đường dây truyền tải 500kW mạch 3 đưa đến

triển vọng tích cực hơn cho mảng xây lắp điện của PC1 trong năm 2019. Theo ước tính của công ty, tổng

giá trị đơn hàng đối với mảng xây lắp điện đạt khoảng 3.000 tỷ đồng vào cuối Q12019.

• Các nhà máy thủy điện mới đảm bảo triển vọng tích cực cho hoạt động sản xuất điện. Hai dự án

nhà máy thủy điện Bảo Lâm A (46MW) và 3A (8MW) đi vào hoạt động cuối năm 2017 đã giúp nâng gấp

đôi doanh thu của mảng thủy điện trong năm 2018. 4 nhà máy thủy điện mới với tổng công suất 91MW và

1 nhà máy điện mặt trời nổi (100MW) đang triển khai kỳ vọng sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận tốt cho

PC1 trong giai đoạn 2019-23.

• Chúng tôi kỳ vọng mảng bất động sản sẽ hồi phục trong năm 2020-22. PC1 đã mở bán dự án Thanh

Xuân vào tháng 5/2019, với kỳ vọng doanh thu dự án này sẽ được ghi nhận trong năm sau. Trong khi đó,

công ty cũng đang tiến hành thủ tục đầu tư cho hai dự án bất động sản khác là Vĩnh Hưng và Thăng Long

trong năm 2020.

• Lợi nhuận kỳ vọng sẽ hồi phục từ năm 2020, duy trì khuyến nghị Mua. Chúng tôi dự phóng lợi nhuận

sau thuế của PC1 đạt 399 tỷ đồng trong năm 2019, giảm 13,5% sv cùng kỳ do đóng góp của mảng bất

động sản suy giảm. Tuy nhiên, triển vọng năm 2020-21F khá tích cực nhờ 1) đóng góp đến từ các dự án

bất động sản mới; 2) nhà máy thủy điện mới đi vào hoạt động; 3) tiềm năng tăng trưởng mảng xây lắp

điện còn rất tốt trên cơ sở nhu cầu nâng cấp hệ thống truyền tải điện quốc gia.

• Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá từng phần đối với cổ phiếu PC1, giá mục tiêu ước tính là 24.500

đồng/cp.



Hàng không
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Đông đúc trên trời, chật chội dưới đất



Nhìn lại 6T19: Tăng trưởng lượng hành khách tiếp tục chậm

lại sau giai đoạn tăng trưởng vượt trội

Lượng khách đến Việt Nam bằng đường không

Nguồn: ACV, VNDIRECT

Khách du lịch Đông Bắc Á tiếp tục tăng mạnh trong 6T2019

Nguồn: Tổng cục du lịch Việt Nam, VNDIRECT

• Trong 5 tháng đầu năm 19, lượng hành khách quốc tế đến Việt Nam qua cảng HK tăng 8,7% so với

cùng kỳ năm ngoái (quốc tế: 13,0%; nội địa: 6,2%), thấp hơn mức tăng 27,6% trong 5T18.

• Trong 6T2019, tổng lượng khách du lịch đến Việt Nam tăng 7,5% so với cùng kỳ. Lượng khách từ các

nước Đông Bắc Á, Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng cao nhờ các tuyến bay 

mới của các hãng hàng không nội địa, ưu đãi visa và xúc tiến du lịch.
98



Nhà đầu tư tư nhân đang để mắt tới cơ hội đầu tư cơ sở hạ

tầng sân bay tại Việt Nam

Công suất hiện tại và kế hoạch mở rộng các sân bay chính

Nguồn: CAAV, Bộ Giao thông vận tải, VNDIRECT

• Tốc độ tăng trưởng nhanh cùng với tiềm năng lớn của ngành hàng không Việt Nam đã thu

hút sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng sân bay.

• Đến nay đã có ba dự án cơ sở hạ tầng sân bay gồm các cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, 

Đà Nẵng, Cam Ranh được phát triển bởi các nhà đầu tư tư nhân.

• Một số dự án cơ sở hạ tầng sân bay khác với đầu tư tư nhân đang chờ để được chính phủ

phê duyệt, bao gồm các dự án ở Tuy Hòa, Đồng Hới, Cát Bi và Chu Lai.
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Công suất thiết kế và lượng hành khách thực tế năm 2018 (đơn vị: triệu lượt) Kế hoạch mở rộng công suất

Cảng hàng không Mã IATA

Công suất 

thiết kế

Lượng HK 

qua cảng

Tỷ lệ sử 

dụng/công 

suất Công suất mở rộng

Thời gian dự kiến 

hoàn thành

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất SGN 28,0 38,0 136% 45,0 2019-20

Cảng HKQT Nội Bài HAN 25,0 26,1 104% 40,0 2020-23

Cảng HKQT Đà Nẵng DAD 10,0 13,0 130%

Cảng HKQT Phú Quốc PQC 4,0 3,4 85% 5,0 2019-21

Cảng HKQT Cam Ranh CXR 6,5 8,4 129%

Tổng cộng 21 cảng hàng không 95,0 103,4 109%

Cảng HKQT Long Thành LTI 100,0

Giai đoạn 1 25,0 2020-25

Giai đoạn 2 25,0 2025-35

Giai đoạn 3 50,0 2035-50



Gia tăng tính cạnh tranh với việc mở rộng đội tàu bay và sự

tham gia của một số cái tên mới

Năm 2018 Vietjet đã vượt qua Vietnam Airlines để trở thành hãng hàng không lớn

nhất quốc gia theo thị phần nội địa

Nguồn: Vietjet Air

• Các hãng hàng không Việt Nam cạnh

tranh gay gắt hơn khi chạy đua để mở

rộng đội tàu bay với mục đích nắm bắt

cơ hội tăng trưởng dài hạn của ngành.

• Những hãng mới gia nhập thị trường

như Bamboo Airways, Air Asia, 

Vietravel Airlines sẽ làm cạnh tranh

thêm khốc liệt và có thể khiến các hãng

chạy đua giảm giá vé. 

• Bamboo Airways đã giành được 4-5% 

thị phần chỉ sau bốn tháng kể từ chuyến

bay đầu tiên vào tháng 1/2019 (nguồn: 

Vietnam Airlines)
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Biến động giá nhiên liệu máy bay có thể ảnh hưởng tiêu cực

tới lợi nhuận của các hãng hàng không

Giá xăng A1 (USD/thùng) và giá dầu Brent (USD/thùng)

Nguồn: EIA, Bloomberg

Tác động của giá nhiên liệu máy bay lên CASK của các hãng

hàng không Việt Nam

Nguồn: EIA, báo cáo công ty, VNDIRECT

Cả VJC và HVN đều sử dụng phòng ngừa rủi ro về nhiên liệu một cách hạn chế, vì vậy sự phục hồi

của giá nhiên liệu sẽ buộc các hãng hàng không phải quyết định giữa: 1) chịu mức tăng giá và đổi lại

biên lãi gộp sẽ giảm, hoặc 2) chuyển chi phí nhiên liệu vào giá bán cho khách hàng nhưng phải đối mặt

nguy cơ sản lượng hoặc thị phần giảm. Với sự cạnh tranh đang gia tăng, các hãng hàng không khó có

thể chuyển phần lớn mức tăng giá nguyên liệu sang giá vé. 101



Lựa chọn: đặt niềm tin vào ACV – nhà điều hành sân bay độc

quyền, và HVN – hãng hàng không lớn nhất Việt Nam

• Chúng tôi lựa chọn ACV 

thay vì các hãng HK do 

công ty ít phải đối mặt với

giá nhiên liệu tăng, trong khi

lại có thể hưởng lợi từ việc

cạnh tranh gia tăng của

ngành. 

• Chúng tôi khuyến nghị HVN 

trong số các hãng hàng

không bởi HVN có đầy đủ

các dịch vụ như hàng

không truyền thống (FSC), 

hàng không giá rẻ (LCC), 

hàng không tuyến ngắn và

cho thuê chuyến, cũng như

các tài sản phi hàng không

có lợi nhuận (dầu Jet, phục

vụ ăn, dịch vụ mặt đất…)
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Công ty Mã CK
Khuyến

nghị

Giá mục

tiêu

(VND)

Vốn hoá

(triệu USD)

Tăng trưởng

EPS (%)
P/E (x) P/B (x) ROE (%) ROA (%)

D/E (x)
EV/EBIT

DAR
FY19F FY20F TTM FY19F TTM FY19F TTM FY19F TTM FY19F

Các hãng hàng không giá rẻ

RYANAIR HLDGS RYA ID n/a n/a 12.767,7 (12,9) 26,8 13,0 11,5 2,2 n/a 18,3 17,1 6,9 6,9 0.7x 7.3x

VIETJET AVIATION VJC VN n/a n/a 2.872,5 3,4 26,1 12,5 11,1 4,8 3,7 43,3 39,0 15,1 14,8 0.4x n/a

WESTJET AIRLINES WJA CN n/a n/a 2.614,6 63,7 40,5 39,5 22,9 1,5 1,5 4,4 7,3 1,4 2,3 0.9x n/a

AIRASIA GROUP BHD AAGB MK n/a n/a 2.218,6 n/a 6,3 9,4 14,6 1,1 1,6 11,1 11,1 3,8 4,6 0.2x 2.6x

AIR ARABIA PJSC AIRARABI UH n/a n/a 1.321,4 n/a 6,3 n/a 8,9 1,0 0,9 (11,3) 11,0 (4,9) 5,6 0.8x 6.5x

CEBU AIR INC CEB PM n/a n/a 1.055,8 93,6 19,3 9,1 7,2 1,2 1,2 14,0 17,4 4,7 6,3 1.3x 4.0x

ASIA AVIATION AAV TB n/a n/a 648,4 1.246,1 66,7 n/a 20,2 1,0 1,0 (2,0) 5,0 (0,7) 2,4 0.7x 6.3x

AIRASIA X BHD AAX MK n/a n/a 230,3 105,4 100,0 n/a 76,7 1,2 1,6 (33,3) (4,9) (4,2) 0,6 1.2x 1.7x

Trung vị 12,5 13,1 1,2 1,5 7,8 11,1 2,6 5,1 0.8x 5.1x

Trung bình 16,7 21,6 1,7 1,6 5,6 12,9 2,8 5,4 0.8x 4.7x

Các hãng hàng không truyền thống

AIR CHINA LTD-A 601111 CH n/a n/a 18.278,7 27,2 27,5 17,3 13,4 1,5 1,3 8,3 10,5 2,9 4,6 1.0x 5.1x

CHINA SOUTHERN-H 1055 HK n/a n/a 11.979,3 84,1 33,3 17,0 8,8 0,9 0,8 5,0 9,1 1,2 2,5 1.6x 5.9x

CHINA EAST AIR-H 670 HK n/a n/a 11.654,0 135,0 34,4 21,6 9,3 1,0 0,9 4,8 10,1 1,2 2,7 2.2x 6.5x

SINGAPORE AIRLINES SIA SP n/a n/a 8.133,7 18,1 (2,8) 16,1 13,5 0,8 0,8 5,2 6,2 2,4 2,8 0.5x 4.8x

CATHAY PACIFIC 293 HK n/a n/a 5.944,2 94,6 19,0 19,8 10,2 0,7 0,7 3,8 6,9 1,2 2,5 1.2x 5.2x

VIETNAM AIRLINES HVN VN ADD 53.800 2.612,9 22,0 35,0 27,1 25,1 2,9 3,1 13,4 15,3 2,7 3,1 2.1x n/a

KOREAN AIRLINES 003490 KS n/a n/a 2.485,4 170,3 188,0 n/a 27,9 1,0 0,9 (7,7) 4,4 (0,9) 1,0 5.2x n/a

EVA AIRWAYS 2618 TT n/a n/a 2.246,9 (1,6) 10,2 9,5 9,8 1,0 1,0 10,9 12,2 2,4 3,2 1.4x 3.5x

CHINA AIRLINES 2610 TT n/a n/a 1.778,1 110,0 (30,4) 35,8 15,3 1,0 0,9 2,7 3,5 0,6 1,6 1.8x 4.1x

GARUDA INDONESIA GIAA IJ n/a n/a 728,4 1.217,3 200,0 8,4 14,1 0,8 1,1 9,9 8,1 2,0 1,7 1.9x 1.8x

Trung vị 17,3 13,5 1,0 0,9 5,1 8,6 1,6 2,6 1.7x 4.9x

Trung bình 19,2 14,7 1,2 1,1 5,6 8,6 1,6 2,6 1.9x 4.6x

Cảng hang không

AIRPORTS OF THAILAND AOT TB n/a n/a 35.171,5 12,1 8,2 41,8 39,2 7,5 6,8 18,7 17,9 14,4 14,3 0.1x 21.9x

AIRPORTS CORP OF 

VIETNAM
ACV VN ADD 105.000 7.965,5 11,8 17,9 32,4 29,4 6,0 5,1 19,7 20,7 11,9 12,8 0.5x 17.6x

MALAYSIA AIRPORT MAHB MK n/a n/a 3.392,5 (23,1) 15,6 40,6 26,6 1,7 1,6 4,2 6,6 2,0 3,2 0.6x 8.7x

Trung vị 40,6 15,3 1,0 1,1 5,6 8,6 2,0 2,6 1.7x 4.9x

Trung bình 38,3 20,5 2,3 2,1 7,8 10,3 3,6 4,4 1.7x 8.0x



Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)

Giá hiện tại Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành

VND85,200 VND105,000 1.1% MUA Hàng không

Chỉ số chính 2017A 2018A 2019E

Tăng trưởng LN 

ròng (%)

55.1 51.3 11.8

Tăng trưởng EPS 

(%)

55.1 51.3 11.8

Biên LNG (%) 41.1 48.0 47.8

Vòng quay tài sản

(lần)

0.3 0.3 0.3

Đòn bẩy tài chính

(lần)

1.9 1.7 1.6

ROAE (%) 16.4 21.4 20.7

ROAA (%) 8.7 12.4 12.8

Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa thị trường (triệu USD) 7,966

GTGDTB 30 ngày (triệu USD) 0.2

P/B TTM (x) 6.0

P/E TTM (x) 32.4

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

▪ TCT Cảng hàng không VN (ACV) là nhà vận hành sân bay độc quyền của cả nước. Doanh

nghiệp hiện đang quản lý 22 sân bay trên toàn quốc, bao gồm 13 sân bay quốc tế và 9 sân bay

nội địa.

▪ ACV được hưởng lợi từ thị trường hàng không sôi động của Việt Nam, với thông lượng

hành khách đạt tăng trưởng kép 19,9% trong giai đoạn 2013-2017.

▪ Chúng tôi lựa chọn ACV thay vì các cổ phiếu hàng không khác do doanh nghiệp ít bị ảnh

hưởng bởi giá nguyên liệu tăng, đồng thời được hưởng lợi từ sự cạnh tranh gay gắt giữa các

hãng hàng không trong khu vực.

▪ Bộ GTVT thoái vốn và kế hoạch chuyển niêm yết sang HOSE là những động lực tăng giá

chủ yếu trong ngắn hạn.

▪ Thu nhập trên vốn và triển vọng tăng trưởng vượt trội làm tăng định giá. ACV hiện giao

dịch với EV/EBITDA dự phóng năm 2019 là 19.2x, cao hơn trung bình ngành 16.8x. Tuy nhiên,

chúng tôi cho rằng cổ phiếu xứng đáng được giao dịch cao hơn đáng kể so với ngành vì: 1)

ROAE dự phóng giai đoạn 2018-2019 của doanh nghiệp là 20.7-21.4% cao hơn nhiều so với

mức trung bình ngành 16.0%; 2) ACV là nhà vận hành sân bay độc quyền và theo chúng tôi rủi

ro cạnh tranh từ doanh nghiệp mới là khá thấp dù đã tư nhân hoá một phần; và 3) thị trường

hàng không của Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á.

▪ Chúng tôi giữ khuyến nghị Mua cho cổ phiếu ACV với giá mục tiêu theo phương pháp

DCF là 105,000 đồng.
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Vietnam Airlines (HVN)

Giá hiện tại Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành

VND42.900 VND53.800 1,9% MUA Hàng không

Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa thị trường (triệu USD) 2.612

GTGDTB 30 ngày (triệu USD) 0,7

P/B TTM (x) 3,1

P/E TTM (x) 27,1

Chỉ số chính 2017A 2018A 2019F

Tăng trưởng LN 

ròng (%)

15,4 -1,5 22,1

Tăng trưởng

EPS (%)

15,4 -1,5 22,1

Biên LNG (%) 12,9 12,7 12,4

Vòng quay tài

sản (lần)

0,9 1,1 1,1

Đòn bẩy tài

chính (lần)

5,7 4,9 4,9

ROAE (%) 2,6 2,7 3,1

ROAA (%) 14.1 12.9 15.3

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

▪ Sự xuất hiện của những hãng hàng không mới đang thử thách vị thế của “hãng hàng

không quốc gia”. HVN có thị phần tổng hợp nội địa lớn nhất (55% năm 2018, hợp nhất) và

đội tàu bay lớn nhất (110 máy bay). Tuy nhiên đà tăng trưởng của Vietjet Air (VJC VN) và sự

xuất hiện của Bamboo Airways và Air Asia đang khiến HVN phần nào lép vế ở nội địa.

▪ Mở rộng đường bay đến Đông Bắc Á là động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn

2019-21. Du lịch giữa Việt Nam và Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản đã tăng mạnh trong hai

năm qua (tổng HK đạt tăng trưởng kép 34%), và xu hướng đã tiếp tục trong 5M2019 khi

khách du lịch từ các nước này tăng 21,3%. Đông Bắc Á là thị trường quốc tế lớn nhất của

HVN, đóng góp 32% vào doanh thu năm 2017. Chúng tôi hy vọng sự bùng nổ của du lịch với

thị trường này sẽ thúc đẩy DT của HVN đạt tăng trưởng kép 8.2% trong năm 2019-21.

▪ Chúng tôi lựa chọn HVN cho câu chuyện tăng trưởng ngành vì HVN được định vị và

chuẩn bị tốt để có thể cạnh tranh và hưởng lợi từ sự bùng nổ của hàng không Việt Nam.

HVN có mô hình kinh doanh đa dạng gồm HK truyền thống (Vietnam Airlines), giá rẻ (Jetstar

Pacific) và chuyến ngắn/thuê chuyến (VASCO). Đóng góp đáng kể từ các mảng phi hàng

không với 27,7% LNTT cũng giúp HVN ít bị ảnh hưởng hơn với các biến động giá nhiên liệu.

▪ Việc niêm yết trên sàn HOSE sẽ giúp cổ phiếu HVN trở nên hấp dẫn hơn với các quỹ

đầu tư và ETF.

▪ Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu HVN với khuyến nghị Mua và giá mục tiêu theo

phương pháp DCF là 53,800 đồng.



Dệt may
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Hưởng lợi từ làn sóng hội nhập thương

mại



Nhìn lại nền công nghiệp dệt may Việt Nam 

VN là nước xuất khẩu may mặc với mức tăng

trưởng nhanh nhất thế giới. 

(Nguồn: VNDIRECT, WTO)

Lương tháng trung bình (USD) của lĩnh vực sản

xuất năm 2017 tại các quốc gia xuất khẩu dệt may

(Nguồn: Trading economics)

Tăng trưởng xuất khẩu dệt may được thúc đẩy

bởi hàng may mặc (2008-2018)

(Nguồn: VNDIRECT, Hiệp hội Dệt may Việt Nam)

Giá trị xuất khẩu dệt may Việt Nam tại các thị

trường chính. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Việt Nam là nước có tốc độ tăng

trưởng xuất khẩu dệt may nhanh

nhất thế giới, chủ yếu nhờ nhân

công giá rẻ và tham gia nhiều

Hiệp định Thương mại Tự do

(FTA)

Mặc dù Mỹ vẫn là thị trường xuất

khẩu dệt may hàng đầu của Việt

Nam, nhưng dệt may Việt Nam

đang cho thấy sự đa dạng hóa

dấu ấn xuất khẩu của mình với

sự chuyển dịch dần tới các nước

châu Á, đặc biệt là Trung Quốc

(nơi có thị trường may mặc tăng

trưởng nhanh nhất thế giới với

10,8% CAGR 2003-18 ).
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Một loạt các yếu tố bên ngoài sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động xuất

khẩu của ngành dệt may Việt Nam

Thị phần xuất khẩu hàng may mặc của Trung

Quốc tại các thị trường lớn đang giảm dần

(Nguồn: UNComtrade)

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung là cơ hội cho

xuất khẩu dệt may Việt Nam phát triển

(Nguồn: Otexa)

Việt Nam đứng top trong số các địa điểm cung

ứng (đánh giá theo điểm - năm 2018)

(Nguồn: USFIA)

Khảo sát các nhà nhập khẩu Mỹ về thay đổi

nguồn cung dệt may dự kiến từ Việt Nam 

(Nguồn: USFIA)

Theo Nghị Quyết TW 5 năm

lần thứ 13 của Trung Quốc,

ngành công nghiệp dệt may

nước này sẽ ghi nhận mức

tăng trưởng hàng năm thấp

hơn ở mức 6,5% trong giai

đoạn 2016 - 2020 so với 8,5%

trong giai đoạn 2011 - 2015.

CPTPP và EVFTA có thể giúp

xuất khẩu dệt may của Việt

Nam gia tăng nhanh chóng,

nhưng nguồn cung là một sự

lo ngại vì 74% sợi được nhập

khẩu mỗi năm, con số này đối

với vải là 68%.
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Năng lực sản xuất dệt may của Việt Nam đang cải thiện

Chuỗi sản xuất đang được tích hợp theo chiều dọc

(Nguồn: Hiệp hội Dệt may Việt Nam)

Các phương thức sản xuất hàng may mặc và biên lợi nhuận

gộp (Nguồn: VNDIRECT) 

Chúng tôi nhận thấy các công ty đang nâng cấp phương thức sản

xuất từ gia công (Cut-Make-Trim CMT) sang mua nguyên liệu, bán

thành phẩm (Free-On-Board FOB) nhờ vào gia tăng tích hợp chuỗi

giá trị ngành dệt may Việt Nam và uy tín của các nhà xuất khẩu

may mặc Việt Nam được nâng tầm trên thị trường thời trang quốc

tế. 108



Lựa chọn cổ phiếu:  Triển vọng tích cực của ngành dường như đã

phản ánh vào giá của các cổ phiếu. Theo dõi STK. 
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So sánh các DN dệt may theo lĩnh vực kinh doanh

(Nguồn: VNDIRECT, Bloomberg) 

Ghi chú: Dữ liệu dự phóng cho các công ty không nằm trong danh sách khuyến nghị được lấy từ Bloomberg

Chúng tôi lựa chọn các doanh

nghiệp dệt may đáp ứng các

tiêu chí sau: (1) hưởng lợi từ

FTAs, CPTPP và chiến tranh

thương mại với thị trường xuất

khẩu phù hợp và có sự hiện

diện tại khâu trung hoặc

thượng nguồn của chuỗi giá trị

và (2) có kế hoạch đầu tư vào

dòng sản phẩm mới hoặc nâng

cao năng lực sản xuất hiện có.

Phần lớn cổ phiếu của các

doanh nghiệp dệt may niêm yết

đã tăng giá mạnh trong nửa

đầu năm 2019, điều này khiến

cho mức định giá có vẻ đã

phản ánh hợp lý triển vọng tích

cực của năm nay. Trong dài

hạn, chúng tôi vẫn thấy khả

năng tăng giá khi một số công

ty có kế hoạch tăng công suất, 

đặc biệt là STK với mục tiêu

đầy tham vọng tăng tổng sản

lượng lên gấp 3 lần vào năm

2022.

Doanh nghiệp

Mã

Bloom-

berg

Khuyến

nghị

Giá mục

tiêu

(VND)

Vốn hóa thị

trường

(Triệu USD)

Tăng trưởng

EPS (%)
P/E (x) P/B (x) ROE (%) ROA (%) Nợ/ 

VCSH 

(lần)2019F 2020F 12T 2019F 12T 2019F 12T 2019F 12T 2019F

DN sản xuất sợi nhân tạo

CTCP Sợi Thế Kỷ STK VN NẮM GIỮ 25.200 71,4 24,2 21,8 8,2 6,8 1,6 1,5 21,4 24,2 9,3 11,2 0,9

Texhong Textile Group Ltd 2678 HK N/A N/A 1.063,6 16,6 18,8 6,3 5,2 1,1 0,9 18,4 20,6 6,8 8,3 1,1

Vardhman Textiles Ltd VTEX IN N/A N/A 897,6 N/A 13,3 8,2 8,1 1,1 1,0 14,0 12,9 8,6 N/A 0,3

Shinkong Synthetic Fibers 1409 TT N/A N/A 712,9 N/A N/A 8,5 N/A 0,8 N/A 8,8 N/A 1,7 N/A 0,5

Indo-Rama Synthetics INDR IJ N/A N/A 228,9 N/A N/A 2,8 N/A 0,6 N/A 24,1 N/A 10,0 N/A 0,5

Daehan Synthetic Fiber 003830 KS N/A N/A 121,7 N/A N/A 2,9 N/A 0,2 N/A 8,4 N/A 7,1 N/A 0,0

Hong YI Fiber Industry 1452 TT N/A N/A 89,7 (3,7) 17,0 14,2 14,6 1,1 N/A 7,7 7,6 7,1 7,0 0,0

Trung bình 12,4 17,7 7,3 8,7 0,9 1,1 14,7 16,3 7,2 8,8 0,5

Trung vị 16,6 17,9 8,2 7,5 1,1 1,0 14,0 16,8 7,1 8,3 0,5

DN sản xuất hàng may mặc

CTCP Dệt may Thành Công TCM VN MUA 32.300 67,2 -1,8 17,6 7,3 7,2 1,2 1,1 18,2 19,2 8,6 8,2 1,0

CTCP May Sông Hồng MSH VN NẮM GIỮ 62.500 124,3 19,7 19,0 5,7 6,2 3,0 2,3 43,8 38,6 15,1 15,2 0,8

CTCP May Việt Tiến VGG VN N/A N/A 121,6 55,9 15,9 8,0 5,1 1,8 1,3 22,0 26,0 9,4 9,0 0,1

CTCP Đầu tư Thương mại

TNG
TNG VN N/A N/A 52,1 N/A N/A 5,9 N/A 1,4 N/A 26,4 N/A 7,4 N/A 1,6

Tổng Công ty Việt Thắng TVT VN N/A N/A 21,6 N/A N/A 5,8 N/A 0,8 N/A 13,5 N/A 6,1 N/A 0,8

CTCP Garmex Sài Gòn GMC VN N/A N/A 26,8 N/A N/A 4,7 N/A 1,5 N/A 36,9 N/A 14,1 N/A 0,9

Tổng Công ty May Nhà Bè MNB VN N/A N/A 26,6 N/A N/A 15,1 N/A 2,1 N/A 13,6 N/A 1,8 N/A 4,8

Trung bình 24,6 17,5 7,5 6,2 1,7 1,6 24,9 29,3 8,9 11,0 1,4

Trung vị 19,7 17,6 5,9 6,2 1,5 1,3 22,0 26,0 8,6 9,0 0,9



CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM)

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành

VND27.000 VND32.300 1,9% MUA Dệt may

Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa thị trường (triệu USD) 67,2

GTGDTB 30 ngày (triệu USD) 0,7

P/B TTM (x) 1,2

P/E TTM (x) 7,3

Chỉ số chính 2017A 2018A 2019F

Tăng trưởng

LN ròng (%)

67,1 34,6 -1,8

Tăng trưởng

EPS (%)

67,1 28,0 -1,8

Biên LNG (%) 15,7 18,5 19,0

Vòng quay tài

sản (lần)

1,1 1,1 1,1

Đòn bẩy tài

chính (lần)

3,0 2,7 2,5

ROAE (%) 6,5 7,7 8,2

ROAA (%) 19,6 22,3 19,2

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

▪ Duy nhất DN dệt may Việt Nam có chuỗi giá trị tích họp theo chiều dọc. TCM sở hữu một chuỗi sản

xuất gần như hoàn chỉnh, bao gồm sợi, vải và hàng may mặc, giúp giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu

nhập khẩu (sợi, vải).

▪ Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng doanh thu 2019 sẽ giảm so với năm 2018 và lợi nhuận có thể

giảm nhẹ. Chúng tôi dự báo doanh thu năm 2019 tăng nhẹ 1,8% lên 3.728 tỷ đồng, với doanh thu hàng

may mặc giảm 1,5% do (1) Mất các đơn đặt hàng từ Sears sau khi công ty này phá sản và (2) giảm đơn

hàng từ Eddie Bauer (~10% tổng doanh thu). Lợi nhuận ròng ước tính giảm 1,8% so với cùng kỳ xuống

còn 256 tỷ đồng, bởi tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm hơn từ mức cao do ghi nhận lợi nhuận bất

thường 48 tỷ đồng trong năm 2018 từ bán đất và đánh giá lại các khoản đầu tư vào SAV trị giá 27 tỷ đồng.

▪ Khả năng thu hồi các khoản phải thu từ Sears vẫn chưa rõ ràng. Vào tháng 2/2019, Sears đã được

mua lại với giá 5,2 tỷ USD bởi quỹ phòng hộ của cựu CEO Edward Lampert sau khi nộp đơn xin phá sản.

Hiện TCM đang chờ phán quyết từ toà án Mỹ cho các khoản phải thu từ Sears với tổng trị giá khoảng 101

tỷ đồng. Theo Ban lãnh đạo, DN có thể thu hồi một phần khoản phải thu từ Sears. Vì vậy, TCM không trích

lập thêm dự phòng cho các khoản phải thu của Sears trong Q1/2019, với giá trị khoảng 78 tỷ đồng ở cuối

năm 2018.

▪ TCM sẽ bắt đầu khởi công xây dựng nhà máy nhuộm Vĩnh Long vào năm 2020 với mức vốn đầu tư

dự kiến là 30 triệu USD và công suất thiết kế 5.000m vải/ngày. Nhà máy sẽ đáp ứng nhu cầu vải trong nội

bộ do đó giảm chi phí thuê ngoài và có khả năng tăng tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 160 điểm cơ bản sau

khi đi vào hoạt động chính thức trong năm 2022.



CTCP Sợi Thế Kỷ (STK)

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành

VND23.500 VND25.200 6,0% NẮM GIỮ Dệt may

Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa thị trường (triệu USD) 71,4

GTGDTB 30 ngày (triệu USD) 0,05

P/B TTM (x) 1,6

P/E TTM (x) 8,2

Chỉ số chính 2017A 2018A 2019F

Tăng trưởng

LN ròng (%)

246,7 79,5 37,1

Tăng trưởng

EPS (%)

246,7 79,5 24,3

Biên LNG (%) 10,9 13,9 15,3

Vòng quay tài

sản (lần)

1,0 1,0 1,3

Đòn bẩy tài

chính (lần)

2,7 2,5 2,2

ROAE (%) 5,2 8,6 11,2

ROAA (%) 13,6 21,1 24,2

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

▪ Nhà sản xuất sợi tổng hợp lớn thứ hai tại Việt Nam. Tổng công suất hiện tại của STK là

60.000 tấn sợi mỗi năm, trở thành doanh nghiệp Việt Nam lớn nhất sản xuất sợi tổng hợp và

đứng thứ 2 tại thị trường trong nước.

▪ Lợi nhuận Q1/2019 tăng mạnh do chi phí hoạt động giảm. Chi phí bán hàng & QLDN giảm từ

mức 3,9% doanh thu trong Q1/2018 xuống còn 3,0% trong Q1/2019, nâng biên LN ròng từ 6,8%

lên 8,6%. Lợi nhuận ròng ghi nhận đạt 52 tỷ đồng trong Q1/2019 (tăng 29,4% so với cùng kỳ),

hoàn thành 21,2% so với ước tính của chúng tôi trong năm 2019 và phù hợp với dự báo của

chúng tôi do Quý 1 là mùa thấp điểm.

▪ Kế hoạch mở rộng đầy tham vọng để đưa STK trở thành nhà sản xuất sợi polyester lớn

nhất tại Việt Nam từ năm 2022. Tại ĐHCĐ năm 2019, ban lãnh đạo đã chia sẻ về kế hoạch tăng

gấp 3 lần công suất hiện tại để đưa STK trở thành nhà sản xuất sợi polyester lớn nhất tại Việt

Nam. Tổng mức đầu tư ước tính là 3.745 tỷ đồng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết vẫn chưa được

công bố nên chúng tôi chưa phản ánh kế hoạch vào dự phóng. STK đã công bố khoản đầu tư 0,3

triệu USD trong Q2/2019 cho một dây chuyền sản xuất có công suất thiết kế 4.000 tấn sợi màu

mỗi năm.

▪ Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị xuống NẮM GIỮ do giá cp đã tăng mạnh trong thời gian

qua, dù có triển vọng tích cực từ (1) cơ cấu sản phẩm cải thiện giúp biên LNG gia tăng và (2)

chính sách cổ tức hấp dẫn 1.500 đồng/cp (tương ứng tỷ suất cổ tức 6,8%).



CTCP May Sông Hồng (MSH)

Giá thị trường Giá mục tiêu Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành

VND57.900 VND62.500 5,7% NẮM GIỮ Dệt may

Thông tin cổ phiếu

Vốn hóa thị trường (triệu USD) 124,4

GTGDTB 30 ngày (triệu USD) 0,16

P/B TTM (x) 3,0

P/E TTM (x) 5,7

Chỉ số chính 2017A 2018A 2019F

Tăng trưởng

LN ròng (%)
8,4 85,4 25,7

Tăng trưởng

EPS (%)
11,0 85,4 19,7

Biên LNG (%) 17,2 20,1 21,3

Vòng quay tài

sản (lần)
1,4 1,6 1,5

Đòn bẩy tài

chính (lần)
3,3 2,9 2,6

ROAE (%) 8,8 15,2 15,2

ROAA (%) 32,8 42,8 38,6

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

▪ MSH là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất cả nước, tập trung vào hợp

đồng sản xuất cho các thương hiệu thuộc thị trường trung lưu trên toàn cầu bao gồm Calvin Klein, Tommy

Hilfiger, Karl Lagerfeld, v.v. với công suất hàng năm là 60 triệu đơn vị, được hỗ trợ bởi 155 dây chuyền may

và hơn 9000 công nhân.

▪ Sự thay đổi cơ cấu sản phẩm với sự gia tăng tỷ trọng của đơn hàng may mặc FOB với biên lợi

nhuận gộp (LNG) cao sẽ là động lực tăng trưởng chính trong ngắn hạn, do các nhà máy hiện đều đang

hoạt động với công suất tối đa. Chúng tôi kỳ vọng mảng FOB sẽ đóng góp 78% doanh thu 2019 (tăng từ

mức 72% trong 2018), qua đó thúc đẩy doanh thu tăng 9,5% so với cùng kỳ, và biên LNG tăng thêm 120

điểm cơ bản trong 2019.

▪ Chúng tôi dự phóng giá trị đơn hàng FOB sẽ ghi nhận tăng trưởng kép (CAGR) ở mức 18,5% trong

giai đoạn 2018-22F nhờ tập khách hàng vững mạnh, bao gồm Haddad, Columbia, G-III và Luen Thai. Dự

phóng của chúng tôi được đưa ra dựa trên mối quan hệ hợp tác và tin cậy giữa MSH với các đối tác, điều

này phần nào đã được phản ánh qua mức tăng trưởng 59,6% về giá trị đơn hàng FOB trong năm 2018.

▪ Tăng công suất từ nhà máy được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng dài hạn của MSH từ năm

2020. Nhà máy sản xuất hàng may mặc Sông Hồng 10 với tổng mức đầu tư 16 triệu USD sẽ khởi công xây

dựng vào tháng 4/2019 và đi vào sản xuất từ nửa sau của năm 2020. Chúng tôi ước tính công suất tăng

25% sẽ thúc đẩy CAGR doanh thu và CAGR LNST lần lượt là 13,3% và 19.5% trong giai đoạn 2020-22.

Chúng tôi điều chỉnh xuống NẮM GIỮ vì giá cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua dù có

triển vọng tích cực.



Khuyến cáo

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình

bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm

thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo

cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. 

VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những

quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo

này. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá

nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy

phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của

(các) công ty được đề cập trong báo cáo này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ

việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, 

người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không

có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT.
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