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CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ Q4/2016 (TRANG 30) 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

CẬP NHẬT DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÃ KHUYẾN NGHỊ  

 
   Nguồn: VNDIRECT 

  

Mã cổ 

phiếu

Giá mục 

tiêu
Khuyến nghị

PVD 29.500        NẮM GIỮ
Dự kiến tình hình hoạt động khả quan hơn từ nửa cuối năm 2016 do kế hoạch gia tăng sản lượng của PVN; 

khả năng hợp đồng cho thuê giàn khoan với Myanmar và Malaysia khá tích cực 

FPT 58.000        MUA Tiềm năng phát triển lợi nhuận nhờ xuất khẩu phần mềm và dự án cáp quang hóa; SCIC chuẩn bị thoái vốn 

CTI 38.037        MUA Sở hữu 5 dự án BOT với nguồn thu ổn định và có tiềm năng dài hạn từ 5 mỏ đá xây dựng ở Đồng Nai 

FMC 27.000        MUA
Định hướng phát triển đúng đắn khi hướng theo dòng sản phẩm trung/cao cấp. KQKD sẽ tích cực hơn nhờ 

sản lượng tăng trưởng và giá nguyên liệu ổn định hơn

SJD 35.500        MUA
Kết quả kinh doanh dự kiến tăng trưởng mạnh sau khi không còn chịu tác động của El Nino; tỉ lệ chi trả cổ 

tức duy trì ổn định 20-25% qua các năm

CHP 28.000        MUA Tác động tiêu cực của El Nino đã qua nên kết quả kinh doanh sẽ tích cực hơn từ nửa cuối năm nay. 

Cổ phiếu

Ngày 

khuyến 

nghị

Giá điều 

chỉnh tại ngày 

khuyến nghị

Giá điều 

chỉnh 

12/10/2016

Diễn biến giá từ 

khuyến nghị đầu 

tiên

Khuyến nghị 

12/07/2016 (*)

Giá mục tiêu 

12/07/2016 

(điều chỉnh 

theo GDKHQ)

Thay đổi 

khuyến nghị 

(KN) nếu có

Giá mục tiêu mới/ 

Lý do thay đổi 

khuyến nghị

Khuyến nghị Báo cáo chiến lược Q3/2016 (12/7/2016)

CTG 12/07/2016 17.700 17.150 -3,11% MUA 20.000             

VSC 12/07/2016 65.500 66.300 1,22% MUA 79.000             

KBC 12/07/2016 16.700 18.100 8,38% NẮM GIỮ 18.500             ĐÓNG KN Đạt giá mục tiêu

SDI 12/07/2016 42.400 38.800 -8,49% MUA n/a

VIT 12/07/2016 24.200 29.300 21,07% MUA 31.000             NẮM GIỮ Giá đã tăng mạnh

CVT 12/07/2016 33.900 45.400 33,92% MUA 45.500             NẮM GIỮ Đạt giá mục tiêu

TRC 12/07/2016 21.500 23.950 11,40% MUA 27.000             NẮM GIỮ 25.900                      

VNINDEX (Từ 12/7/2016 đến 12/10/2016) 3,6%

Khuyến nghị Báo cáo chiến lược Q2/2016 (12/4/2016)

ACB 12/04/2016 18.400 19.300 4,89% MUA 21.900             

MBB 12/04/2016 14.500 14.800 2,07% NẮM GIỮ 16.000             

VCB 12/04/2016 30.204 37.600 24,49% NẮM GIỮ 40.750             

DPM 12/04/2016 27.289 28.300 3,70% MUA 37.200             

FPT 12/04/2016 39.813 43.800 10,01% MUA 51.100             

HPG 12/04/2016 26.553 40.800 53,65% MUA 39.478             NẮM GIỮ Đạt giá mục tiêu

PET 12/04/2016 11.450 11.100 -3,06% NẮM GIỮ 15.000             ĐÓNG KN Không đạt kỳ vọng

PNJ 12/04/2016 51.692 73.000 41,22% NẮM GIỮ 88.500             

VNINDEX (Từ 12/4/2016 đến 12/10/2016) 17,0%

(*) Đối với các cổ phiếu được khuyến nghị từ báo cáo Q2, Khuyến nghị và giá mục tiêu tại ngày 12/7/2016 là khuyến nghị đã được Cập nhật mới

THÔNG ĐIỆP QUÝ 4 

Chúng tôi đã đề cập đến các rủi ro của thị trường trong Báo cáo Quý 3 và cho rằng thị trường sẽ tiếp tục gặp 

nhiều thử thách trong những tháng còn lại của năm 2016. Tuy nhiên trong khó khăn sẽ luôn xuất hiện những 

cơ hội, thị trường “qua lửa sẽ biết tuổi vàng”.  

Báo cáo Quý 4 với tựa đề “Lửa thử vàng - Gian nan thử trí” là sự tiếp nối mạch ý tưởng từ các báo cáo 

chiến lược trước. Với mục tiêu đem đến cho khách hàng cái nhìn tổng thể về vĩ mô (trong & ngoài nước), thị 

trường chứng khoán, tầm nhìn & chiến lược đầu tư hiệu quả, ngành kinh doanh, doanh nghiệp & cổ phiếu, 

chúng tôi hi vọng BCCL Quý 4 sẽ là “người bạn đồng hành tri thức” với Quý nhà đầu tư trong giai đoạn thị 

trường chứng khoán cuối năm hết sức thử thách nhưng cũng tiềm ẩn nhiều cơ hội tích lũy cổ phiếu tốt cho 

tầm nhìn trung và dài hạn.  
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NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO 

Kinh tế thế giới (Trang 4) 

Xuất hiện nhiều rủi ro vào cuối năm do tác động từ cuộc “Bầu cử Tổng thống Mỹ” và lộ trình FED tăng 

lãi suất  

 FED có khả năng nâng lãi suất điều hành trong cuộc họp vào tháng 12 tới do (1) bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ 

có kết quả sơ bộ sau khi đã bầu xong Đại cử tri; (2) nền kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy những dấu hiệu phục 

hồi chậm nhưng khá chắc chắn (về lạm phát, thị trường lao động…). 

 Cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 2016 đang là đề tài bàn luận nóng hổi của nhiều chuyên gia tài chính và 

nhà đầu tư trên thế giới do kết quả của cuộc bầu cử này không chỉ ảnh hưởng tới hướng đi của nền kinh tế 

số 1 thế giới trong ít nhất là 4 năm tới mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến diễn biến các thị trường tài chính, 

tiền tệ, hàng hóa quốc tế, trong đó có Việt Nam.  

 Giá hàng hóa tiếp tục xu hướng phục hồi từ đáy: Giá hàng hóa thế giới có xu hướng đi ngang tích lũy trong 

Q3/2016, ghi nhận mức tăng nhẹ 0,55%. Tính từ đầu năm, chỉ số giá hàng hóa do IMF tính toán đã tăng 

21,6%. Chúng tôi cho rằng thị trường hàng hóa thế giới sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi “từng bước đi lên từ 

đáy” trong Quý 4/2016 do (1) thỏa thuận đóng băng sản lượng của OPEC là thông tin tích cực cho triển 

vọng phục hồi của giá năng lượng, (2) triển vọng tăng trưởng toàn cầu tích cực hơn trong năm 2017 giúp 

gia tăng nhu cầu hàng hóa cho tiêu dùng và sản xuất.  

Kinh tế Việt Nam (Trang 11) 

Nền kinh tế chuyển biến tích cực trong nửa cuối năm 2016, tăng trưởng GDP cả năm có thể đạt 6,5%  

 Về GDP: với sự phục hồi của ngành nông nghiệp và động thái tăng khai thác thêm 1 triệu tấn dầu so với kế 

hoạch, chúng tôi tiếp tục kiên định với quan điểm đã đưa ra trong Báo cáo chiến lược Quý 3 là tăng 

trưởng GDP năm 2016 của Việt Nam sẽ đạt khoảng 6,5% (dự báo của chúng tôi cao hơn khá nhiều so 

với con số được đưa ra bởi các tổ chức quốc tế như ADB, WB).  

 Về lạm phát: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2016 tăng 0,54% so với tháng trước và tăng 3,34% so với 

cùng kỳ năm trước. Mặc dù CPI tăng khá tuy nhiên lạm phát cơ bản tiếp tục khá ổn định, thậm chí, nếu so 

với cùng kỳ lạm phát cơ bản tại thời điểm kết thúc Quý 3 giảm nhẹ so với lạm phát cơ bản được ghi nhận 

tại cuối Quý 2 (1,85% so với 1,88%). Như vậy, CPI tăng chủ yếu do tác động từ các yếu tố mùa vụ (điều 

chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ công như y tế, giáo dục) tác động từ phía cầu đối với CPI là không lớn. Với 

diễn biến của CPI trong 3 quý vừa qua, chúng tôi tiếp tục dự báo CPI năm 2016 sẽ tăng khoảng 4-

4,5%. 

 Về tỷ giá: biến động của tỷ giá trong 9 tháng đầu năm cho thấy nhận định về tỷ giá của chúng tôi đưa ra 

vào thời điểm đầu năm 2016 là đúng. Dựa trên các quan sát của chúng tôi về diễn biến kinh tế vĩ mô, cả 

trong và ngoài nước, chúng tôi dự báo Rủi ro tỷ giá đối với Việt Nam trong khoảng 12 tháng tới là thấp, 

thậm chí, nếu NHNN không can thiệp vào thị trường ngoại hối VND đã lên giá khá mạnh trong thời 

gian vừa rồi. 

Thị trường chứng khoán (Trang 19)  

Đúng như nhận định của chúng tôi trong Báo cáo Chiến lược Q3, VNINDEX dù vẫn diễn biến tích cực tuy nhiên 

rủi ro cũng xuất hiện nhiều hơn. VNINDEX đã có giai đoạn giảm đến 50 điểm (680 về 630) vào cuối tháng 7 và 

sau đó hồi phục lại. Nhìn chung trong cả Q3, VNINDEX giao dịch đi ngang trong biên độ 640-680. 

Chúng tôi cho rằng các yếu tố tích cực về mặt vĩ mô, dòng tiền đã được thị trường phản ánh, và thị trường cần 

phải có giai đoạn điều chỉnh cần thiết sau chuỗi 9 tháng tăng giá liên tục. Do vậy, chúng tôi dự báo VNINDEX 

sẽ có khả năng điều chỉnh trong nửa đầu Q4 (đến giữa tháng 11) khi thị trường tài chính thế giới sẽ tiếp tục 

thận trọng trước việc FED tăng lãi suất cũng như bầu cử tổng thống Mỹ. Thị trường có thể quay trở lại đà tăng 

vào tháng 12 nhờ (1) dòng tiền trên thị trường vẫn đang khá dồi dào và (2) áp lực chốt lời đối với các cổ phiếu 

lớn giảm bớt.  

Kịch bản tích cực đối với VNINDEX là thị trường sẽ điều chỉnh về vùng 650-660, tích lũy trước khi có thể quay 

lại đà tăng và có thể hướng đến mốc 700 điểm vào cuối năm. Kịch bản tiêu cực hơn là thị trường có thể giảm 

mạnh về mốc 620-630 và được hỗ trợ mạnh tại vùng này, sau đó thị trường sẽ hồi phục và có thể đạt mốc 650 

điểm vào cuối năm.  
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Chiến lược Đầu tư Q4 (Trang 26)  

Ngoài các cổ phiếu được khuyến nghị cụ thể tại trang 1, chúng tôi đưa ra một số gợi ý cơ hội đầu tư 

dựa trên đánh giá nhóm cổ phiếu/ nhóm ngành được hưởng lợi trong các diễn biến cuối năm:  

Nhóm ngành Thủy điện, Mía đường, Cao su tự nhiên, Bất động sản và xây lắp: kỳ vọng có kết quả kinh doanh 

tích cực cuối năm nay.  

Nhóm các ngân hàng lớn (VCB, CTG, BID) và nhóm cổ phiếu Dầu khí: hưởng lợi từ chính sách nới lỏng để kích 

thích tăng trưởng của Chính phủ.   

Nhóm doanh nghiệp tăng trưởng tốt năm 2016 và kỳ vọng tiếp nối chu kỳ tăng trưởng: dựa trên thống kê về các 
doanh nghiệp có tăng trưởng tốt 6 tháng đầu năm, kết hợp với phương pháp đầu tư của Joseph D. Piotroski 
(danh sách chi tiết tại Trang 29).   

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được SCIC thoái vốn; nhóm ngành Dược với câu chuyện nới room; các doanh 

nghiệp lớn niêm yết (đã đề cập trong báo cáo Q3) bổ sung thêm Habeco, Sabeco sẽ là những câu chuyện thu 

hút được sự quan tâm của thị trường.  
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PHẦN I: KINH TẾ THẾ GIỚI 

Trong BCCL Q3/2016, chúng tôi đã tập trung phân tích tình hình tăng 

trưởng kinh tế của các khu vực và nền kinh tế lớn trên thế giới như 

Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, BRICs. Thêm một quý nữa trôi 

qua và những dự báo của chúng tôi về tăng trưởng kinh tế toàn cầu 

đã hiện ra ngày một rõ ràng hơn. Nền kinh tế thế giới năm 2016 được 

dự báo sẽ chỉ tăng trưởng khoảng 2,4% (tương đương so với năm 

2015) do sự giảm tốc của 2 đầu tàu kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và 

Trung Quốc (chi tiết xem tại BCCL Q3/2016). Không chỉ đối mặt với 

tình trạng tăng trưởng chậm, nền kinh tế thế giới bước sang Quý 4 với 

những lo ngại về việc (1) FED nâng lãi suất vào kỳ họp tháng 12 và 

(2) bầu cử Tổng thống Mỹ tác động tới viễn cảnh nền kinh tế Mỹ và 

thế giới trong 4 năm tới. Trong BCCL lần này, chúng tôi sẽ tập trung 

đi sâu vào phân tích hai vấn đề trên để giúp Quý nhà đầu tư có thể 

nắm bắt được những rủi ro tiềm tàng trên thị trường tài chính toàn cầu 

trong Quý 4 này.  

1. Dự báo khả năng FED nâng lãi suất điều hành – Chúng tôi cho 

rằng FED sẽ nâng lãi suất vào tháng 12/2016 

Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày 20-21/9, Ủy ban Thị trường Mở Liên 

bang FOMC đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 0,25-

0,5%. Cuộc họp lần này cũng đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể trong 

dự báo của các thành viên FOMC về lãi suất điều hành mục tiêu, theo 

đó hạ dự báo lãi suất điều hành trung bình trong năm 2016 từ mức 

0,875% xuống 0,65% (giảm 0,225% so với dự báo đầu năm).  

Trong những năm tới, FOMC dự kiến tăng lãi suất 2 lần trong năm 

2017, 3 lần trong năm 2018 và 3 lần trong năm 2019. Lãi suất dự kiến 

trong năm 2019 là 2,625% với mục tiêu tăng lãi suất 0,25%/lần. Như 

vậy, FOMC đã điều chỉnh lộ trình tăng lãi suất điều hành chậm hơn so 

với kế hoạch hồi đầu năm khi đề ra lãi suất mục tiêu đạt 3-3,25% vào 

cuối năm 2019.  

Một số chỉ tiêu vĩ mô Mỹ có ảnh hưởng quan trọng tới quyết định tăng 
lãi suất của FED: 

• Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân lõi (core PCE) trong tháng 
7/2016 tăng 1,57% YoY, cải thiện so với mức 1,38% hồi đầu năm 
2016 và vẫn còn khoảng cách so với lạm phát mục tiêu là 2%.  

• Tỷ lệ thất nghiệp: 4,9% (T8/2016), không đổi trong 3 tháng qua 
và cải thiện nhẹ so với mức 5% cuối năm 2015. Trong tháng 
8/2016, nền kinh tế chỉ tạo thêm 151.000 việc làm mới, thấp hơn 
dự báo 170.000 việc làm mới của các chuyên gia và mức 204.000 
việc làm mới trung bình trong 12 tháng qua. 

• Lương cơ bản: tăng 0,1% MoM và 2,4% YoY (T8/2016). 

• Tăng trưởng GDP: tăng 1,2% YoY (Q2/2016), thấp hơn nhiều 
mức tăng 3,0% (Q2/2016). 

Dự báo kinh tế Mỹ của Ủy ban thị trường mở FOMC 

 
   Nguồn: Bloomberg 

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

Tăng trưởng GDP Thực (%) 2,2     1,7     2,4     2,6     1,8     2,0     2,0     

Core PCE (%) 2,1     1,5     1,6     0,1     1,3     1,9     2,0     

Tỷ lệ thất nghiệp (%) 8,1     7,4     6,2     5,3     4,8     4,6     4,5     
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Quan điểm của FOMC về lộ trình nâng lãi suất điều hành 

Theo FOMC, khả năng FED tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tới 

đang là 58,6%.  

Biên bản cuộc họp của FOMC về lộ trình nâng lãi suất điều hành 

 
   Source: Bloomberg 

 

Dự phóng mức lãi suất mục tiêu theo FOMC 

 

Nguồn: Bloomberg 

Sự thay đổi mức dự phóng lãi suất mục tiêu tại các kỳ họp của FOMC 

 

Nguồn: Bloomberg 

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

Thị trường dự báo lãi suất điều hành của FED 

 
   Nguồn: CME Group, VNDIRECT tổng hợp  

Thời gian
Khả năng tăng lãi 

suất

Khả năng giảm 

lãi suất
0.25-0.5% 0.5-0.75% 0.75-1% 1-1.25% 1.25-1.5% 1.5-1.75%

02/11/2016 19.3% 0.0% 80.7% 19.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

14/12/2016 58.6% 0.0% 41.4% 49.2% 9.4% 0.0% 0.0% 0.0%

01/02/2017 61.2% 0.0% 38.8% 48.7% 11.9% 0.6% 0.0% 0.0%

15/03/2017 67.3% 0.0% 32.7% 47.2% 17.7% 2.4% 0.1% 0.0%

03/05/2017 69.5% 0.0% 30.5% 46.2% 19.6% 3.4% 0.2% 0.0%

14/06/2017 73.7% 0.0% 26.3% 44.0% 23.3% 5.6% 0.7% 0.0%

26/07/2017 74.6% 0.0% 25.4% 43.4% 24.0% 6.3% 0.9% 0.1%

20/09/2017 77.2% 0.0% 22.8% 41.6% 26.0% 8.0% 1.4% 0.1%

01/11/2017 77.6% 0.0% 22.4% 41.2% 26.3% 8.4% 1.5% 0.2%

13/12/2017 80.8% 0.0% 19.2% 38.6% 28.4% 10.9% 2.5% 0.4%

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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0.25-0.5% 0.5%-0.75% 0.75%-1% 1%.1.25% 1.25%-1.5% 1.5%-1.75%

02/11/2016 14/12/2016 01/02/2017 15/03/2017 03/05/2016 14/06/2017 26/07/2017 20/09/2017

Một chỉ tiêu thường được các thành viên trên thị 

trường tham khảo đó là chỉ số CME Group 30 

Day FED Fund Futures Price. Chỉ số này thống 

kê dự báo của các nhà kinh tế học, nhà giao 

dịch, nhà đầu tư trên thị trường về thời điểm 

nâng lãi suất trong các lần họp tới của FED.  
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Theo như chỉ số này, xác suất FED nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 

12 tới là 58,4%.  

Chúng tôi vẫn giữ nguyên nhận định cho rằng FED sẽ tăng lãi 

suất duy nhất 1 lần trong năm nay vào cuộc họp tháng 12 tới. Như 

vậy, FED sẽ chỉ tăng lãi suất 1 lần trong năm 2016, so với dự báo 4 

lần nâng lãi suất hồi đầu năm và dự báo 2 lần gần đây của thị trường. 

Việc FED nâng lãi suất nếu xảy ra trong tháng 12 sẽ có tác động tới 

xu hướng dòng tiền và diễn biến thị trường tài chính toàn cầu trong 

nửa cuối năm 2016. 

2. Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 – Góc nhìn từ chính sách kinh 

tế của 2 ứng cử viên 

Cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 2016 đang là đề tài bàn luận nóng 

hổi của nhiều chuyên gia tài chính và nhà đầu tư trên thế giới do kết 

quả của cuộc bầu cử này không chỉ ảnh hưởng tới hướng đi của nền 

kinh tế số 1 thế giới trong ít nhất là 4 năm tới mà còn ảnh hưởng sâu 

sắc đến diễn biến các thị trường tài chính, tiền tệ, hàng hóa quốc tế, 

trong đó có Việt Nam.  

Cuộc bầu cử này bắt đầu vào ngày 8 tháng 11 tới đây khi người dân 

Mỹ đi bỏ phiếu bầu ra các Đại cử tri và những người này sẽ thay mặt 

cử tri của mình để bầu ra Tổng thống Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ vào 

ngày 18 tháng 12 năm 2016.  

Để thu hút lá phiếu cử tri, một trong những vấn đề trọng tâm trong 

chính sách tranh cử của bà Hillary Clinton và Donald Trump là vấn đề 

kinh tế. Trong báo cáo này, chúng tôi mang đến cơ hội cho nhà 

đầu tư tại Việt Nam có cái nhìn đầy đủ hơn về chính sách kinh tế 

của hai ứng viên này.  

a. So sánh chính sách kinh tế của 2 ứng cử viên 

 

Chính sách kinh tế của Hillary Clinton  Chính sách kinh tế của Donald Trump 

 
1. Thuế 
Chủ trương xuyên suốt của bà Hillary là tăng thuế 
đánh vào tầng lớp giàu có. Đánh thuế một số loại 
thu nhập đặc biệt như cổ tức, lãi đầu tư vốn dài hạn, 
giao dịch tài chính ngắn hạn. Chính sách thuế của bà 
Haliry Clinton sẽ giúp tăng 1.460 tỷ USD tiền thuế bổ 
sung trong 10 năm tới 
Thuế TN cá nhân  
Chủ trương tăng thuế đối với tầng lớp khá giả và giàu 
có (nhóm 5% người có thu nhập cao nhất)  

 Đặt ra mức tối thiểu 30% thuế thu nhập với 
những cá nhân có thu nhập sau điều chỉnh trên 1 
triệu USD 

 Tăng 4% thuế đối với nhóm có thu nhập cao nhất 
(trên 5 triệu USD) từ 39,6% lên 43,6%.  

 Giảm giá trị của một số điều khoản khấu trừ thuế 

 Chủ trương tăng thuế đối với cổ tức và lãi từ đầu 
tư vốn dài hạn. Mức thuế cao nhất là 24%.  

 

 Chủ trương của Donald Trump là giảm thuế cho hầu 
hết dân cư và doanh nghiệp. Tổng cộng gần 9.500 tỷ 
USD tiền thuế sẽ bị cắt giảm trong vòng 10 năm tới 
 
 
 
 
Chủ trương giảm thuế đối với dân cư, đặc biệt là nhóm 
có thu nhập cao 

 Rút gọn biểu thuế thu nhập cá nhân từ 7 mức xuống 
còn 3 mức 

 Giảm mức thuế cao nhất từ 39,6% xuống 25% 

 Áp mức thuế 20% đối với cổ tức và lãi từ đầu tư vốn 
dài hạn 

 Giảm giá trị của một số điều khoản khấu trừ thuế 
 

Thuế TN Doanh nghiệp 

 Chủ trương giữ nguyên mức thuế thu nhập 
doanh nghiệp 

  

 Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% về 15% 

Lộ trình bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Người dân Mỹ bầu 
ra các đại cử tri của 

từng bang 

08/11/2016 

Các Đại cử tri thay 
mặt cử tri bầu ra 
Tổng Thống Mỹ, 

Phó Tổng thống Mỹ 

18/12/2016 

20/01/2017 

06/01/2017 Công bố kết quả 
bầu cử  

Tổng thống mới đắc 
cử nhậm chứ 
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Chính sách kinh tế của Hillary Clinton  Chính sách kinh tế của Donald Trump 

 Bãi bỏ ưu đãi đối với các loại nguyên liệu hóa 
thạch  

 Gia tăng các rào cản chống lại việc gian lận thuế, 
chuyển giá đối với doanh nghiệp Mỹ có sở hữu 
tại nước ngoài 

 Tăng thuế các giao dịch ngắn hạn và phí rủi ro 
đối với các tổ chức tài chính 

 

 Gia tăng một số điều khoản ưu đãi thuế khác cho 
doanh nghiệp 

 
 

Ưu điểm 

 Gần như tất cả các mức tăng thuế chỉ ảnh 
hưởng tới nhóm 5% dân cư có thu nhập cao 
nhất do đó tác động tiêu cực đối với tiêu 
dùng là không đáng kể.  

 Hạn chế tình trạng chênh lệch giàu - nghèo 
đang gia tăng.  

Nhược điểm  

 Tăng thuế đối với tầng lớp thu nhập cao và 
các công ty đa quốc gia có thể gặp phải sự 
chống đối tiêu cực của các chủ thể này, thậm 
chí là hành vi trốn thuế, chuyển giá sang các 
thiên đường thuế quốc tế 

 

 Ưu điểm 

 Thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư trong dân cư và 
doanh nghiệp 

 Đơn giản hóa biểu thuế và hạn chế các hành vi 
trốn thuế  

 
 
Nhược điểm  

 Thu ngân sách giảm mạnh 

 Chi tiêu công sẽ bị cắt giảm mạnh 

 Gia tăng vay mượn làm tăng tỷ lệ nợ công 

 Làm gia tăng ngày càng sâu sắc tình trạng 
chênh lệch giàu - nghèo tại Mỹ.  

 
2. Chính sách tài khóa: Bà Hillary hướng đến mở rộng trong khi Ông Trump muốn thắt chặt 
 

 Định hướng mở rộng chính sách tài khóa, 
tăng chi tiêu đầu tư từ tiền Ngân sách.  

 Từ 1.460 tỷ thuế bổ sung, bà Clinton dự định 
chi thêm tổng cộng hơn 2.000 tỷ USD trong 
10 năm tới dùng cho cơ sở hạ tầng, giáo dục, 
y tế và các chi tiêu hộ gia đình khác. 

 Kế hoạch chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và giáo 
dục, y tế của vị ứng cử viên đảng Dân chủ 
này sẽ có lợi cho tăng trưởng kinh tế Mỹ 
trong dài hạn. 

 Thâm hụt ngân sách và tỷ lệ nợ công/GDP 
dự kiến tăng nhẹ.  

 Tăng lương tối thiểu lên mức 12USD/giờ vào 
cuối nhiệm kỳ.  

 

  

 Chủ trương thắt chặt chính sách tài khóa  

 Giảm quy mô chi tiêu ngân sách khoảng 20% so 
với hiện tại 

 Các khoản cắt giảm chi tiêu công sẽ tập trung 
trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo hiểm sức 
khỏe cho người dần… 

 Tăng chi tiêu cho hoạt động quốc phòng. 

 Thâm hụt ngân sách và tỷ lệ nợ công/GDP tăng 
vọt do doanh thu thuế giảm mạnh trong khi chi 
tiêu từ ngân sách không thể giảm tương ứng. 

 
 

3. Chính sách tiền tệ: Cả 2 chung quan điểm thắt chặt tiền tệ 
 

 Định hướng thắt chặt dần chính sách tiền tệ 

 Lãi suất điều hành của FED sẽ có xu hướng 
tăng lên nhưng ở mức độ chậm 

 

  Thắt chặt chính sách tiền tệ 

 Lãi suất điều hành của FED sẽ có xu hướng 
tăng nhanh do thâm hụt ngân sách lớn và lạm 
phát tăng cao 

 
4. Chính sách nhập cư: Ông Trump tỏ ra cứng rắn trong việc chống nhập cư bất hợp pháp 
 

 Dự kiến thay đổi nhiều điều khoản trong Luật 
nhập cư theo hướng tạo điều kiện thuận lợi 
hơn cho người nhập cư hợp pháp vào Mỹ 

 Tăng số lượng visa ngắn hạn cho lao động 
lành nghề.  

 Trao thêm cơ hội cho những người ngoại 
quốc có trình độ giáo dục tốt, tiếng Anh thành 
thạo.  

 Dự luật mới này sẽ làm gia tăng mỗi năm 1 
triệu người nhập cư hợp pháp vào Mỹ.  

 

  Chủ trương chống lại nhập cư bất hợp pháp 

 Tăng số lượng nhân viên của Ủy ban Nhập cư 
và Hải Quan để đối phó với lượng người nhập 
cư bất hợp pháp.  

 Tạo ra các rào cản xin việc đối với người nhập 
cư bất hợp pháp.  

 Xây dựng tường rào trên đường biên giới giữa 
Mỹ và Mê-xi-cô 

 Có các biện pháp trục xuất làm giảm lượng 
người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ.  
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Chính sách kinh tế của Hillary Clinton  Chính sách kinh tế của Donald Trump 
5. Chính sách thương mại: Cả 2 đều thể hiện quan điểm phản đối TPP 
 

 Phản đối TPP 

 Bà Hillary Clinton vẫn chủ trương ủng hộ 
thương mại tự do toàn cầu và hội nhập sâu 
hơn với thế giới.  

 Ủng hộ các hiệp định thương mại tự do khác 
đang có hiệu lực 

  Phản đối TPP 

 Tăng các rào cản thương mại đối với Trung 
Quốc và Mê-xi-cô  

 Xem xét lại các hiệp định thương mại tự do mà 
Mỹ đang tham gia 

  Nguồn: Moody Analytics 

 

b. Điều gì nếu 2 ứng cử viên này thắng cử 

Dựa trên chính sách kinh tế nói trên, Moody Analytics đưa ra 2 kịch 

bản đối với nền kinh tế Mỹ như sau:  

Kết quả phân tích chính sách kinh tế của 2 ứng cử viên Tổng thống Mỹ hiện nay theo Moody Analytics 

Chính sách kinh tế của Hillary Clinton   Chính sách kinh tế của Donald Trump 

 Nền kinh tế được mở rộng nhanh hơn trong 
dài hạn. GDP giai đoạn 2016-2026 dự kiến 
tăng trung bình khoảng 2,2-2,4%/năm (nếu 
giữ nguyên chính sách kinh tế như hiện tại, 
dự kiến GDP của Mỹ tăng trưởng trung bình 
2,1%/năm trong giai đoạn 2016-2026). 

 Nền kinh tế không phải đối diện với suy thoái. 

 Lạm phát trung bình giai đoạn 2016-2026 ở 
mức 2,4%/năm.  

 Nợ công tăng chậm. Tỷ lệ nợ công/GDP vào 
cuối nhiệm kỳ khoảng 83%-85%/GDP.  

 Thâm hụt ngân sách tăng chậm khoảng 
4,4%-4,6%/GDP.  

 Lãi suất ổn định. 

 Tăng thêm hơn 11 triệu lao động nhập cư hợp 
pháp cho nền kinh tế. 

 Đầu tư cho giáo dục, y tế, cơ sở hạ tâng được 
đẩy mạnh. 

 

 

  Nền kinh tế đối mặt với tăng trưởng chậm. GDP 
giai đoạn 2016-2026 dự kiến tăng trung bình 
khoảng 1,4%-1,7%/năm (nếu giữ nguyên chính 
sách kinh tế như hiện tại, dự kiến GDP của Mỹ 
tăng trưởng trung bình 2,1%/năm trong giai 
đoạn 2016-2026). 

 Nền kinh tế đối diện với 1 đợt suy thoái trong 
giai đoạn 2018-2020. 

 Lạm phát trung bình giai đoạn 2016-2026 ở 
mức 2,5%-3%/năm. 

 Nợ công tăng nhanh chóng. Tỷ lệ nợ công/GDP 
vào cuối nhiệm kỳ khoảng 90%-135%/GDP. 

 Thâm hụt ngân sách tăng mạnh khoảng 5,3%-
11,3%/GDP.  

 Lãi suất tăng nhanh do thâm hụt ngân sách và 
lạm phát tăng cao 

 Làm suy giảm hàng triệu lao động do đẩy mạnh 
chống nhập cư bất hợp pháp.  

 Cắt giảm đầu tư công cho giáo dục, y tế, hạ 
tầng 

 
 

   Nguồn: Moody Analytics 

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

Giá hàng hóa thế giới có xu hướng đi ngang tích lũy trong Q3/2016. 

Chỉ số giá hàng hóa của IMF tăng nhẹ 0,55% trong Quý này. Tính từ 

đầu năm, chỉ số giá hàng hóa do IMF tính toán đã tăng 21,6%.  

a. Giá năng lượng – xu hướng phục hồi nhẹ 

Giá dầu đã có nhịp điều chỉnh nhẹ trong Q3/2016 sau khi đã có đà 

phục hồi mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm nay. Theo IMF, giá dầu WTI 

đã giảm 2,48% trong Q3/2016. Tính chung từ đầu năm, giá dầu đã ghi 

nhận mức tăng 44,3%.  

Hai mặt hàng năng lượng chính còn lại là khí gas và than đá ghi nhận 

mức tăng mạnh trong Q3/2016. Cụ thể, giá khí gas đã ghi nhận mức 

tăng 45,15% trong khi giá than đá tăng 33,15% trong Q3/2016. 

Nguyên nhân là do nguồn cung hai mặt hàng chiến lược trên chứng 

kiến sự sụt giảm đột ngột trong Q3/2016 do tình hình thiên tai.   

file:///D:/TUAN/EFA/New/www.vndirect.com.vn


 
 

 
 

 

 

BCCL Q4/2016 – Kinh tế Thế giới 

www.vndirect.com.vn  9 

Chúng tôi cho rằng giá các mặt hàng năng lượng sẽ tiếp tục xu 

hướng phục hồi nhẹ trong Q4/2016 do nhu cầu gia tăng dịp cuối 

năm, tuy nhiên mức độ tăng sẽ không lớn do lo ngại về việc đồng USD 

mạnh lên khi xác suất FED nâng lãi suất trong tháng 12 đang là gần 

60%. Cụ thể, chúng tôi dự báo giá dầu Q4/2016 dao động trong 

khoảng 45-50 USD/thùng, với giá trung bình đạt 48 USD/thùng (cao 

hơn 5% so mức giá trung bình Q3/2016). Giá khí gas Q4/2016 được 

dự báo tăng khoảng 2-7% tùy khu vực, trong khi giá than đá được dự 

báo tăng khoảng 2,8%.  

b. Giá kim loại 

Chỉ số đo lường giá hàng hóa kim loại của IMF tăng 6,86% trong 

Q3/2016 với mức tăng các tháng 6; 7; 8 lần lượt là -0,3%; 5,7%; 1,4%.  

Thống kê biến động giá của một số kim loại chính trên thế giới trong Q3/2016 

 
   Nguồn: IMF, Bloomberg 

 

Triển vọng giá kim loại trong Q4/2016 theo IMF  

 

   Nguồn: IMF 
 

 

c. Giá nông sản 

Chỉ số đo lường giá nông sản của IMF ghi nhận sự sụt giảm nhẹ 0,36% 

trong Q3/2016 sau khi đã tăng mạnh 8% trong Q2/2016. Mức thay đổi 

của các tháng 6; 7; 8 lần lượt là 3,2%; -1,2%; -2,28%. Trong ba nhóm 

thành phần chính của chỉ số là thực phẩm, đồ uống và nguyên liệu thô 

lần lượt có mức thay đổi là -3,53%; 3,21%; 1,57% trong Q3/2016. Giá 

thực phẩm điều chỉnh giảm do thời tiết thuận lợi giúp sản lượng một 

số cây lương thực như lúa mỳ, ngô, gạo tăng mạnh.  

  

Tháng Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Lũy kế

Kim loại -0,3% 5,7% 1,40% 6,86%

Quặng sắt -6,0% 10,0% 6,90% 10,53%

Nhôm 3,0% 2,0% 0,63% 5,72%

Đồng -1,0% 5,0% -2,33% 1,53%

Nicken 3,0% 15,0% 0,71% 19,29%

Thiếc 2,0% 5,1% 3,37% 10,78%

Kẽm 8,0% 8,0% 4,39% 21,76%

Kim loại Dự báo

Quặng sắt
Dự báo giá quặng sắt điều chỉnh giảm 4% trong Q4/2016 do nhu cầu tại Trung 

Quốc hạ nhiệt

Nhôm Dự báo giá nhôm tăng nhẹ 2% trong Q4/2016 

Đồng Dự báo giá đồng tích lũy đi ngang trong Q4/2016

Nicken Dự báo giá nicken tích lũy đi ngang trong Q4/2016

Thiếc Dự báo giá thiếc tăng nhẹ 1-2% trong Q4/2016

Kẽm Dự báo giá Nicken tăng nhẹ 2% trong Q4/2016
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Thống kê biến động giá của một số nông sản chính trên thế giới trong Q3/2016 

 
   Nguồn: IMF, Bloomberg 

Trong Q3/2016, những mặt hàng nông sản có giá tiếp tục xu hướng 

phục hồi mạnh bao gồm Cà phê, Cacao, Bông. 

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

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Tháng Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Lũy kế

Nông sản 3,20% -1,20% -2,28% -0,36%

Thực phẩm 4,00% -3,00% -4,37% -3,53%

Đồ uống 3,00% 1,00% -0,79% 3,21%

Nguyên liệu thô 0,00% 2,00% -0,42% 1,57%

Ngô, bắp -0,57% -15,00% -4,28% -19,10%

Gạo 6,00% -10,00% -7,17% -11,44%

Đậu tương 2,00% 8,00% -9,21% 0,01%

Dầu cọ 8,00% -7,00% -9,62% -9,22%

Đường -4,05% -6,00% 13,73% 2,58%

Cà phê Arabica 13,00% 1,55% 1,66% 16,65%

Cà phê Robusta 7,00% 4,00% -1,17% 9,98%

Bông 2,00% 5,00% -0,31% 6,77%

Cacao 5,41% 9,45% -0,99% 14,22%

Cao su 0,78% -2,32% -0,57% -2,12%

Nông sản Dự báo cung cầu và giá 

Gạo
Sản lượng tăng trong khi nhu cầu giảm, tồn kho tăng 1,8 triệu tấn. Dự báo giá 

gạo tăng

Lúa mỳ
Dự báo giá lúa mỳ tăng 4% trong Q4/2016 do tồn kho giảm 3,8 triệu tấn từ mức 

đỉnh

Cacao Dự báo giá cacao giảm 1.32% trong Q4/2016 do nguồn cung từ Tây Phi tăng lên

Cà phê Dự báo giá cà phê Robusta tăng 1.25% trong Q4/2016 

Ngô, bắp Sản lượng tại Mỹ giảm, giá dự báo tăng 2.56% trong Q4/2016

Đậu tương Dự báo giá đậu tương giảm 2.43% trong Q4/2016 do cung vượt cầu 

Mía đường
Giá đường dự báo tăng nhẹ 0.70% trong Q4/2016 sau khi tăng 2,58% trong 

Q3/2016 nhờ sản lượng đường tại Brazil sụt giảm do mưa nhiều 

Dầu cọ Sản lượng tại Đông Nam Á tăng nhẹ, giá dầu cọ dự báo giảm 1% trong Q4/2016

Bông
Tồn kho tiếp tục ở mức cao, đạt 89,8 triệu bales. Dự báo giá bông giảm nhẹ 

1.62% trong Q4/2016

Cao su
Sản lượng dự báo tăng do bước vào mùa cạo mủ cao su, giá cao su dự báo 

giảm 8% trong Q4/2016 
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PHẦN II. KINH TẾ VIỆT NAM 

1. Tăng trưởng kinh tế: dự báo tăng trưởng 6,5% trong năm 2016 

Tăng trưởng GDP Quý 3 đạt 6,4%; GDP 9 tháng đầu năm 2016 tăng 

5,93% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế 

trong 9 tháng đầu năm thấp hơn so với cùng kỳ (6,53%) chủ yếu do 

ngành khai khoáng suy giảm (giảm 3,6% so với cùng kỳ) và nông 

nghiệp tăng trưởng khó khăn (chỉ tăng 0,65%). Các nhóm ngành còn 

lại đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng khả quan. 

Về triển vọng tăng trưởng năm 2016, với sự phục hồi của ngành nông 

nghiệp và động thái tăng khai thác thêm 1 triệu tấn dầu so với kế 

hoạch, chúng tôi tiếp tục kiên định với quan điểm đã đưa ra trong Báo 

cáo chiến lược Quý 3. Tăng trưởng GDP năm 2016 của Việt Nam 

sẽ đạt khoảng 6,5% (dự báo của chúng tôi cao hơn khá nhiều so 

với con số được đưa ra bởi các tổ chức quốc tế như ADB, WB). 

Quay trở lại với các vấn đề tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm. 

Trong mức tăng 5,93% của toàn nền kinh tế 3 quý vừa qua, khu vực 

nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,65%; thấp nhất trong 6 năm trở 

lại đây, đóng góp 0,11 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Khu vực 

công nghiệp và xây dựng tăng 7,5%; góp 2,52%. Khu vực dịch vụ tăng 

6,66%; góp 2,55%. 

Các dữ liệu thu được từ Quý 3 cho thấy sự cải thiện đáng kể của 

nền kinh tế từ phía cung. Bên cạnh những ngành tiếp tục duy trì 

được tình trạng hoạt động khả quan (như dịch vụ, công nghiệp chế 

biến, chế tạo, xây dựng) những nhóm ngành gặp khó khăn trong nửa 

đầu năm đã dần phục hồi (như nông nghiệp). Tăng trưởng của ngành 

dịch vụ (6,66%) và xây dựng (9,1%) trong 9 tháng đầu năm đều là các 

mức cao nhất được ghi nhận trong khoảng 5 năm trở lại đây. Khu vực 

sản xuất cũng ghi nhận những tín hiệu khả quan với chỉ số PMI tháng 

9 cao nhất trong 16 tháng qua (52,9 điểm). Nhóm ngành nông nghiệp 

sau khi suy giảm 1,23% trong Quý 1 đã phục hồi trở lại, đạt mức tăng 

0,65% sau 3 quý. Đối với ngành khai khoáng, việc tăng khai thác thêm 

1 triệu tấn dầu so với kế hoạch trong thời gian còn lại của năm sẽ giúp 

tăng trưởng của nhóm ngành này được cải thiện phần nào. Tóm lại, 

các yếu tố từ phía cung đang cho thấy xu hướng cải thiện tích cực 

theo thời gian. 

Về phía cầu, có sự tăng trưởng lệch pha giữa đầu tư và tiêu dùng. 

Trong khi đầu tư tăng trưởng khá mạnh mẽ thì tăng trưởng tiêu dùng 

của dân cư vẫn chưa được như kỳ vọng.  

Đầu tư tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước nhờ sự khởi sắc của khu 

vực FDI (tăng 12,6%) và khu vực ngoài Nhà nước (tăng 10,1%). Nhờ 

tốc độ tăng trưởng khá tốt, tỷ lệ đầu tư/GDP 9 tháng đã tăng lên mức 

33,1%; đây là mức cao nhất trong vài năm qua. Dữ liệu trên cho thấy, 

Đầu tư đang trở lại là một động lực quan trọng của tăng trưởng 

kinh tế; đầu tư khởi sắc nhờ kỳ vọng của doanh nghiệp tăng lên trước 

đà phục hồi của nền kinh tế và chi phí đầu tư thấp (lãi suất thấp, các 

ưu đãi thuế). Các ngành Ngân hàng, Bất động sản và Vật liệu xây 

dựng, Logistics sẽ là nhóm ngành được hưởng lợi nhiều nhất từ 

sự gia tăng trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. 

Tăng trưởng GDP 9 tháng (2013-2016) 

 
   Nguồn: GSO 

Biến động PMI 

 
   Nguồn: Markit 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Tiêu dùng của dân cư tăng 9,5% (thấp hơn mức tăng 10,2% cùng kỳ 

năm 2015), nếu loại trừ yếu tố giá còn tăng 7,7% (cùng kỳ năm 2015 

tăng 9,2%). Sự tăng trưởng chậm của tiêu dùng là hợp lý trong điều 

kiện thu nhập của dân cư đã bị ảnh hưởng tiêu cực trong những năm 

khủng hoảng. Tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, thông 

thường tăng trưởng tiêu dùng luôn có “độ trễ” so với hoạt động đầu tư 

của doanh nghiệp. Khi đầu tư tăng lên, kéo theo sự tăng trưởng của 

việc làm và thu nhập của dân cư được cải thiện sẽ tác động tích cực 

đến tăng trưởng tiêu dùng. Trong giai đoạn hiện tại, các ngành với 

sản phẩm phục vụ cho đối tượng thu nhập cao như ô tô, trang 

sức là các ngành có sự bứt tốc sớm hơn. 

Tựu chung lại, tăng trưởng của nền kinh tế tiếp tục xu hướng tích cực. 

Các yếu tố mang tính chất mùa vụ tác động tiêu cực đến kết quả tăng 

trưởng đang dần mất đi, những động lực của nền kinh tế (công nghiệp 

chế biến, chế tạo, xây dựng, dịch vụ từ phía cung và đầu tư từ phía 

cầu) tiếp tục xu hướng cải thiện tích cực. 

2. Lạm phát 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2016 tăng 0,54% so với tháng trước 

và tăng 3,34% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù CPI tăng khá tuy 

nhiên lạm phát cơ bản tiếp tục khá ổn định, thậm chí, nếu so với cùng 

kỳ lạm phát cơ bản tại thời điểm kết thúc Quý 3 giảm nhẹ so với lạm 

phát cơ bản được ghi nhận tại cuối Quý 2 (1,85% so với 1,88%). Như 

vậy, CPI tăng chủ yếu do tác động từ các yếu tố mùa vụ (điều chỉnh 

giá hàng hóa, dịch vụ công như y tế, giáo dục); tác động từ phía cầu 

đối với CPI là không lớn. Với diễn biến của CPI trong 3 quý vừa 

qua, chúng tôi tiếp tục dự báo CPI 2016 sẽ tăng khoảng 4-4,5%. 

Chỉ số lạm phát cơ bản 

 
   Nguồn: GSO 

 

Phân tích về cơ cấu biến động các nhóm mặt hàng trong rổ hàng hóa 

tính CPI củng cố cho nhận định về tác động lớn của các yếu tố mùa 

vụ đối với CPI. So với cùng kỳ năm 2015, nhóm thuốc và dịch vụ y tế 

là nhóm có mức độ tăng mạnh nhất, với mức tăng 33,43%; nhóm giáo 

dục tăng 10,3%. Đây là 2 nhóm có mức tăng vượt trội so với phần lớn 

các nhóm hàng hóa còn lại (phần lớn các nhóm hàng hóa còn lại có 

mức tăng dưới 3%). 

Title:

Source:
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Một yếu tố quan trọng khác, đáng chú ý trong 3 quý đầu năm là tác 

động của các yếu tố tiền tệ đến CPI vẫn khá yếu, cho dù NHNN đã 

nới lỏng Chính sách tiền tệ tương đối mạnh. Theo chúng tôi, tổng cầu 

yếu (đặc biệt là cầu tiêu dùng) là nguyên nhân chính khiến cho CPI 

vẫn chưa tác động tiêu cực từ nới lỏng chính sách tiền tệ. 

Trong thời gian còn lại của năm 2016, điều chỉnh giá các hàng hóa và 

dịch vụ công tiếp tục là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến CPI. Tuy nhiên, 

trong điều kiện các yếu tố về chi phí đẩy khác (như giá năng lượng, 

lương thực, thực phẩm…) được kỳ vọng không có biến động lớn thì 

mức độ biến động của CPI sẽ không có đột biến.  

3. Xuất nhập khẩu 

Theo GSO, 9 tháng đầu năm 2016 xuất siêu 2,76 tỷ USD, trong đó 

khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 14,38 tỷ USD; khu vực có vốn 

đầu tư nước ngoài xuất siêu 17,14 tỷ USD. Như vậy, cán cân thương 

mại của Việt Nam tiếp tục thặng dư chủ yếu đến từ đóng góp của khối 

FDI.  

Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam đang có xu hướng chậm lại 

chủ yếu do tăng trưởng của khối doanh nghiệp FDI (chiếm khoảng 

70% xuất khẩu) đã qua thời kỳ tăng trưởng đột biến (nhờ một số doanh 

nghiệp như Samsung), dần đi vào ổn định. Tuy nhiên, xuất khẩu của 

nước ta vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng khá nhờ dòng vốn 

FDI đổ vào Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng và tác động từ các Hiệp 

định thương mại tự do đã và sắp ký kết. 

Theo Tổng cục thống kê (GSO), tính chung 9 tháng năm nay, kim 

ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 128,2 tỷ USD, tăng 6,7% so 

với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 37,0 

tỷ USD, tăng 5,0%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) 

đạt 91,2 tỷ USD, tăng 7,4%. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng năm nay 

tăng thấp chủ yếu do giá xuất khẩu bình quân giảm 3,14% so với cùng 

kỳ, trong đó nhóm hàng nông sản thực phẩm giảm 5,8%, nhóm hàng 

nhiên liệu giảm 29,6%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa 

xuất khẩu 9 tháng đạt 132,4 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 

2015. 

Nhập khẩu cũng tăng thấp hơn cùng kỳ, kim ngạch hàng hoá nhập 

khẩu đạt 125,4 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 

khu vực kinh tế trong nước đạt 51,4 tỷ USD, tăng 2,0%; khu vực có 

vốn đầu tư nước ngoài đạt 74,0 tỷ USD, tăng 0,9%. Nếu loại trừ yếu 

tố giá (giá nhập khẩu bình quân giảm 7,13%), kim ngạch nhập khẩu 9 

tháng đạt 135,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2015. 

Nhập khẩu Việt Nam xuất hiện một hiện tượng đáng chú ý trong 

khoảng 1 năm trở lại đây đó là nhập khẩu từ Trung Quốc đang có 

dấu hiệu suy giảm (9 tháng giảm 1,8% so với cùng kỳ) dù đây vẫn 

là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Nhiều khả năng nhập 

khẩu từ Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm mà nguyên nhân chính theo 

quan sát của chúng tôi đó là sự cải thiện của ngành công nghiệp 

hỗ trợ trong nước, bên cạnh các yếu tố liên quan đến một số thay 

đổi về chính sách (giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc). 

Tín hiệu tích cực của ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước là nhờ 

hiệu ứng tích cực của việc thu hút được các doanh nghiệp lớn thời 

Xuất nhập khẩu 9 tháng (2013-2016) 

 
   Nguồn: GSO 
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gian trước như Samsung, LG, Intel. Với quy mô đầu tư lớn, các doanh 

nghiệp này đã tạo ra được lượng cầu đủ hấp dẫn để thu hút các 

doanh nghiệp vệ tinh tiến hành đầu tư tại Việt Nam, do đó, khối lượng 

nhập khẩu từ các nước khác giảm (Điện thoại và linh kiện là ví dụ rõ 

nét nhất, giá trị nhập khẩu 9 tháng giảm 15,7%). 

Trong thời gian tới, với triển vọng kinh tế thế giới phục hồi, nhu cầu từ 

các đối tác thương mại lớn của Việt Nam sẽ là nhân tố tác động tích 

cực đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Bên cạnh 

đó, động lực từ các doanh nghiệp FDI và nhiều hiệp định thương mại 

tự do đã và sắp được ký kết cũng là yếu tố thúc đẩy ngoại thương.  

4. Đầu tư FDI 

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 9 tháng ước tính đạt 11,02 

tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2015, tổng vốn đăng ký của 

các dự án cấp mới và vốn bổ sung trong 9 tháng năm nay đạt 16.430,1 

triệu USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước.  

Trong 9 tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút 

đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự 

án được cấp phép mới đạt 7.911 triệu USD, chiếm 70,8% tổng vốn 

đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 979,4 triệu 

USD, chiếm 8,8%; các ngành còn lại đạt 2.274,2 triệu USD, chiếm 

20,4%. Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép 

từ các năm trước, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo 9 tháng năm nay đạt 12.154,4 triệu 

USD, chiếm 74% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động 

sản đạt 1.003,2 triệu USD, chiếm 6,1%; các ngành còn lại đạt 3.272,5 

triệu USD, chiếm 19,9%. 

Đầu tư FDI   

 

 

 
     Nguồn: GSO 

 

FDI vào Việt Nam tiếp tục xu hướng khởi sắc và tập trung vào lĩnh vực 

công nghiệp chế biến, chế tạo. Thời gian tới, cùng với sự phục hồi của 

thị trường bất động sản nhiều khả năng sẽ có một lượng vốn tương 

đối từ các doanh nghiệp FDI đổ vào thị trường này và đây sẽ là một 

nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường này. 
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5. Ngân sách Nhà nước và nợ công 

Sau 9 tháng, thâm hụt ngân sách hơn 154 nghìn tỷ trong đó tổng thu 

ngân sách đạt 665,2 nghìn tỷ đồng, chi ngân sách đạt 819,4 nghìn tỷ. 

Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt thấp chủ yếu do ảnh hưởng của 

giá dầu giảm và tác động của chuyển hướng thương mại, chuyển dịch 

cơ cấu hàng hóa nhập khẩu khi tham gia các hiệp định thương mại tự 

do (FTAs) làm giảm nguồn thu ngân sách Trung ương. Cơ cấu chi tiêu 

ngân sách tiếp tục cho thấy sự mất cân đối trầm trọng. Trong tổng chi 

ngân sách 819,4 nghìn tỷ đồng, các khoản chi phát triển sự nghiệp 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính chiếm 574,2 

nghìn tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ đạt 109,8 nghìn tỷ đồng; phần còn 

lại khoảng 130,2 nghìn tỷ đồng là dành cho chi đầu tư phát triển. 

Nhìn chung, trong ngắn hạn áp lực thâm hụt ngân sách Nhà nước tiếp 

tục lớn do thu ngân sách tăng trưởng chậm trong khi chi tiêu ngân 

sách khó cắt giảm. Thực trạng ngân sách trên sẽ buộc Chính phủ phải 

tìm đến các nguồn thu mang tính chất bất thường như bán các tài sản 

Nhà nước, bên cạnh hoạt động tăng cường phát hành trái phiếu Chính 

phủ. 

Về vấn đề nợ công của Việt Nam, sau khi giảm nhẹ trong giai đoạn từ 

2010 – 2012, tỷ lệ nợ công Việt Nam bắt đầu xu hướng tăng mạnh trở 

lại trong 3 năm trở lại đây.Theo công bố từ Bộ Tài Chính, tỷ lệ nợ công/ 

GDP của Việt Nam tại thời điểm cuối năm 2015 là 61,3%, tăng khoảng 

10% so với mức 50,8% của năm 2012 và tăng khoảng 5% so với tỷ lệ 

56,3% năm 2010. Xin lưu ý rằng khi xét về con số tuyệt đối, nợ công 

Việt Nam luôn trong xu hướng tăng, sự sụt giảm khi so sánh với GDP 

trong giai đoạn 2010 -2012 chủ yếu do GDP danh nghĩa tăng trưởng 

mạnh vì lạm phát cao. 

Nợ công/GDP (2010-2015)  So sánh Nợ công/GDP 2015 

 

 

 
   Nguồn: BTC     Nguồn: Tradingeconomics 

Như vậy, nợ công của Việt Nam đã sắp chạm ngưỡng trần cho phép 

là 65% GDP (Dự báo mới nhất của Chính phủ cho thấy nợ công có 

khả năng vượt mức 65% GDP khi kết thúc năm 2016). So với các 

quốc gia phát triển tỷ lệ nợ công của Việt Nam thấp hơn đáng kể, tuy 

nhiên Việt Nam lại là quốc gia có tỷ lệ nợ công khá cao trong mối 

tương quan với các nước có cùng trình độ phát triển trong khu vực. 

Nợ công Việt Nam tăng nhanh là hệ quả tất yếu của thâm hụt ngân 
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đã tăng từ mức 4,4% GDP năm 2011 lên mức 6,1% GDP năm 2015, 

cao hơn giới hạn 5% theo quy định của Chiến lược nợ công và nợ 

nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030. 

Thâm hụt ngân sách lớn nhưng Việt Nam rất khó cắt giảm chi tiêu do 

sự mất cân đối trong cơ cấu chi tiêu ngân sách khi các khoản chi 

thường xuyên và chi trả nợ đã ở mức rất cao. Hiện tại, tỷ trọng chi 

thường xuyên và trả nợ trong tổng chi ngân sách Việt Nam khoảng 

85%, với đặc điểm cơ cấu chi tiêu như vậy sẽ khiến cho việc cắt giảm 

chi tiêu là vô cùng khó khăn. Kinh nghiệm từ các quốc gia khác trên 

thế giới cho thấy các nỗ lực cắt giảm chi thường xuyên của ngân sách 

thường đối mặt với sự phản đối rất mạnh từ dân chúng, vì vậy tính 

khả thi của biện pháp trên rất thấp.  

Do đó, theo chúng tôi các nỗ lực cân bằng lại ngân sách của Chính 

phủ sẽ chủ yếu dựa vào các biện pháp tăng thu ngân sách. Trong 

ngắn hạn, bán các tài sản Nhà nước (cổ phần hóa); thả nổi giá các 

hàng hóa, dịch vụ công và huy động thêm nguồn lực tư nhân; kiểm 

soát chặt chẽ nguồn thu (thanh tra, kiểm tra thuế, chống chuyển giá…) 

sẽ là các biện pháp được thực hiện để đạt được mục đích trên. Trong 

trung và dài hạn, mở rộng cơ sở thu thuế là lựa chọn tất yếu. Đây 

chính là cơ hội lớn đối với giới đầu tư trong những năm tới. 

6. Chính sách tiền tệ 

Theo NHNN, tính đến thời điểm 20/9/2016, tổng phương tiện thanh 

toán tăng 11,76% so với cuối năm 2015 (cùng kỳ năm trước tăng 

8,88%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 12,02% (cùng kỳ 

năm 2015 tăng 8,9%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 

10,46% (cùng kỳ năm trước tăng 10,78%). Như vậy, cả tổng phương 

tiện thanh toán và huy động vốn đều đạt mức tăng trưởng cao hơn so 

với cùng kỳ trong khi tín dụng tăng thấp hơn 9 tháng đầu năm 2015. 

Thông thường các tháng cuối năm luôn là thời điểm tăng trưởng tín 

dụng mạnh mẽ nhất, do đó, vẫn có nhiều cơ sở để cho rằng tăng 

trưởng tín dụng sẽ đạt mục tiêu đề ra (khoảng 18-20%). 

Lãi suất qua đêm 

 
   Nguồn: SBV 

Một vấn đề đáng lưu ý diễn ra trên thị trường tiền tệ Việt Nam trong 

thời gian qua đó là việc lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng 

đứng ở mức thấp một cách bất thường, (nhiều thời điểm lãi suất qua 

đêm đứng ở mức khoảng 0,5%/năm). Nguyên nhân của hiện tượng 
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Bước sang năm 2016, CPI duy trì ở mức thấp tuy nhiên lãi suất thị 

trường đối mặt với nhiều áp lực tăng do sự phục hồi trở lại của cầu tín 

dụng trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục phát hành khối lượng lớn trái 

phiếu Chính phủ (TPCP). Để đối phó với tình trạng trên, NHNN buộc 

phải có những điều chỉnh kỹ thuật, trong đó việc ban hành Thông tư 

06 (sửa đổi Thông tư 36) và Thông tư 08 là một trong những điều 

chỉnh như vậy. Bên cạnh 2 điều chỉnh kỹ thuật đó, một biện pháp được 

NHNN thực hiện đó là duy trì lãi suất trên thị trường liên ngân hàng 

ở mức thấp. Lãi suất liên ngân hàng thấp sẽ tác động tích cực đến 

thanh khoản của hệ thống ngân hàng, qua đó giảm bớt áp lực tăng lãi 

suất.  

Để hạ thấp các lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, NHNN đã thực 

hiện các công cụ chính sách khá hợp lý. Theo dữ liệu của chúng tôi, 

NHNN gần như không thực hiện nghiệp vụ hút tiền trên thị trường mở 

(thông qua phát hành tín phiếu NHNN) trong khoảng 5 tháng đầu năm 

2016. Trong khi đó, thông qua việc mua 11 tỷ USD, NHNN đã bơm ra 

thị trường khoảng 240 - 250 nghìn tỷ đồng; đây là một trong những 

nguyên nhân chính khiến cho lãi suất qua đêm trên thị trường liên 

ngân hàng ở mức thấp. Ngoài ra, động thái trên của NHNN cũng giúp 

cho việc phát hành TPCP được thuận lợi. Tính đến cuối Quý 3, kế 

hoạch phát hành TPCP đã hoàn thành. 

Đối với biến động của lãi suất huy động của hệ thống ngân hàng, gần 

đây, có một số động thái đối nghịch nhau từ nhóm các ngân hàng 

thương mại cổ phần (NHTMCP) Nhà nước và nhóm các NHTMCP còn 

lại. Theo đó, 4 NHTMCP Nhà nước lớn (Agribank, BID, CTG, VCB) đã 

đồng loạt hạ thấp lãi suất huy động kỳ hạn ngắn xuống (khoảng 0,3%-

0,5%/năm); trong khi đó, phần lớn các NHTMCP ngoài quốc doanh 

vẫn chưa có động thái tương tự, thậm chí một số nhà băng đã công 

bố lãi suất huy động tăng nhẹ. 

Với lợi thế về quy mô và được tiếp cận nhiều nguồn vốn giá rẻ (từ 

NSNN, các tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước…) thì hành động của 

khối các ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước nói trên là khá dễ 

hiểu. Ngoài ra, huy động vốn của hệ thống ngân hàng tăng trưởng tốt 

hơn tín dụng cũng là nhân tố hỗ trợ cho động thái trên. 

Quan sát diễn biến trên thị trường tiền tệ, chúng tôi nhận thấy, dường 

như các nhà điều hành đang muốn gia tăng vốn huy động các kỳ 

hạn dài của hệ thống ngân hàng. Khi hạ lãi suất các kỳ hạn ngắn sẽ 

tạo sự hấp dẫn tương đối với tiền gửi các kỳ hạn dài, nhờ đó, tăng 

được kỳ hạn huy động trung bình của các tổ chức tín dụng, giảm bớt 

rủi ro kỳ hạn cho hệ thống ngân hàng. Vấn đề rủi ro kỳ hạn của hệ 

thống trở nên đáng chú ý khi tín dụng trung và dài hạn tăng trưởng 

mạnh, trong khi vốn huy động của các ngân hàng vẫn chủ yếu là các 

kỳ hạn ngắn. Theo công bố của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, 

tính đến 31/8/2016, tín dụng trung và dài hạn chiếm 55,9% tổng tín 

dụng, đây là một tỷ lệ khá cao. 

Về lãi suất cho vay, theo chúng tôi, lãi suất các kỳ hạn ngắn sẽ ít có 

biến động, trong khi lãi suất các kỳ hạn dài có khả năng giảm. Theo 

chúng tôi, mục tiêu giảm lãi suất kỳ hạn dài hoàn toàn có thể đạt 

được nhờ (i) lợi suất TPCP kỳ hạn dài giảm liên tục từ đầu năm 2016. 

Lợi suất TPCP kỳ hạn 5 năm hiện khoảng 5%/năm, giảm mạnh so với 

mức khoảng 6,2%/năm tại thời điểm đầu năm 2016; (ii) ổn định vĩ mô 
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được thiết lập với lạm phát và tỷ giá được duy trì ổn định qua đó giúp 

khôi phục được niềm tin của các thành viên trên thị trường tài chính. 

Với chính sách tiền tệ được duy trì như hiện tại, theo dự báo của 

chúng tôi hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp sẽ gia tăng mạnh 

mẽ trong thời gian tới, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các tác 

động tiêu cực đến lạm phát và tỷ giá trong ngắn hạn là không nhiều. 

Về vấn đề tỷ giá, biến động của tỷ giá trong 9 tháng đầu năm cho thấy 

nhận định về tỷ giá của chúng tôi đưa ra vào thời điểm đầu năm 2016 

là đúng. Chúng tôi tiếp tục quan điểm tỷ giá sẽ tiếp tục ổn định bất 

chấp có thể có những tác động từ khả năng FED sẽ tăng nhẹ lãi suất 

vào tháng 12. 

Dựa trên các quan sát của chúng tôi về diễn biến kinh tế vĩ mô cả 

trong và ngoài nước, chúng tôi dự báo Rủi ro tỷ giá đối với Việt Nam 

trong khoảng 12 tháng tới là thấp, thậm chí, nếu NHNN không can 

thiệp vào thị trường ngoại hối VND đã tăng giá khá mạnh trong 

thời gian vừa rồi. 

  

Biến động tỷ giá USD/VND 

 
   Nguồn: SBV 

Title:

Source:
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PHẦN III: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN  

1. Diễn biến thị trường (VNINDEX) 

a. Diễn biến chỉ số: Ba lần “chinh phục”, VNINDEX vượt mốc 680 

thành công, tiêu điểm VNM.  

Diễn biến 2 chỉ số trong Q3/2016 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Đúng như nhận định của chúng tôi trong Báo cáo Chiến lược Q3, 

VNINDEX dù vẫn diễn biến tích cực tuy nhiên rủi ro cũng xuất hiện 

nhiều hơn. VNINDEX đã có giai đoạn giảm đến 50 điểm (680 về 630) 

vào cuối tháng 7 và sau đó hồi phục lại. Nhìn chung trong cả Q3, 

VNINDEX giao dịch đi ngang trong biên độ 640-680. 

Việc thị trường (đại diện bởi VNINDEX) chinh phục được mốc tâm lý 

quan trọng 640 là một bước chuyển rất quan trọng, sau khi test lại 

ngưỡng 640 thành công, chỉ số đã hình thành một vùng giá mới, tạo 

tâm lý tích cực hơn cho thị trường.  

b. Phần thắng không dành cho tất cả cổ phiếu, dòng tiền tập trung 

chủ yếu vào nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn. VNM là câu chuyện 

lớn của thị trường trong Q3, sau khi chính thức ra thông báo nới room 

lên 100%, VNM đã có một chuỗi tăng điểm tích cực, khi mà thị trường 

đều dự báo VNM sẽ được 2 quỹ ETF thêm vào. Song song với việc 

thêm vào VNM, cả 2 ETF phải bán ra một lượng lớn các Bluechips, 

tạo nên giao dịch sôi động của đa phần các cổ phiếu trong danh mục 

ETF trong suốt tháng 8 và tháng 9.  

Xét về nhóm ngành, nhóm ngành Vật liệu Xây dựng vẫn đứng đầu 

về đà tăng giá khi kết quả kinh doanh khả quan đã giúp nhiều cổ phiếu 

trong ngành có mức tăng giá mạnh như HPG, NKG, HSG, CVT, VIT, 

BMP, NTP… Nhóm ngành Dầu khí cũng là tâm điểm chú ý vào những 

ngày cuối tháng 9 sau thông báo cắt giảm sản lượng của OPEC.  

Nhóm ngành Dược thu hút được dòng tiền sau sự kiện DMC nới room 

100%, dẫn đến kỳ vọng các doanh nghiệp lớn khác như TRA, DHG, 

IMP sẽ tiếp nối nới room cho khối ngoại.  
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Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Diễn biến tích cực của VNM trong Q3 

 
   Nguồn: VNDIRECT 
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Diễn biến VNINDEX và chỉ số một số ngành 

 
   Nguồn: FiinPro. VNDIRECT tổng hợp 

c. VNINDEX tăng 8,4% trong Q3, lọt top 10 thị trường có mức sinh 

lời tốt nhất thế giới kể từ đầu năm 2016.  

 Mặc dù khối ngoại bán ròng hơn 4.200 tỷ trên cả 2 sàn nhưng nhờ 

lực đỡ từ dòng tiền nội dồi dào đã giúp hai chỉ số chứng khoán 

Việt Nam duy trì mức tăng điểm ấn tượng trong 9T/2016.  

 Theo bảng xếp hạng của World Market Index, tính từ đầu năm 

2016, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng 18,43%, xếp thứ 4 

trong số các TTCK tăng trưởng mạnh nhất thế giới.  

Top thị trường chứng khoán tăng trưởng tốt nhất từ đầu năm 

 
   Nguồn: Bloomberg 

 

P/E Việt Nam và một số thị trường Châu Á (4/10/2016)  P/B Việt Nam và một số thị trường Châu Á (4/10/2016) 

 

 

 
   Nguồn: Bloomberg     Nguồn: Bloomberg 
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2. Nguyên nhân động thái bán ròng của Khối ngoại: Dòng tiền 

nước ngoài ưa thích trái phiếu, chốt lời mạnh cổ phiếu niêm yết 

a. Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII) tiếp tục chảy vào TTCK 

Việt Nam.  

Tính từ đầu năm, dòng vốn FII ròng đạt 17.055 tỷ đồng (xấp xỉ 770 

triệu USD), gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2015. Đây là con số 

tổng lượng mua ròng của NĐTNN trên thị trường tài chính Việt Nam 

bao gồm cả trái phiếu và cổ phiếu niêm yết. Nếu bóc tách chi tiết hơn, 

chúng ta có thể thấy diễn biến trái ngược giữa động thái của khối ngoại 

trên thị trường trái phiếu và cổ phiếu niêm yết.  

Cụ thể, tính từ đầu năm đến trung tuần tháng 9, khối ngoại đã mua 

ròng khoảng 21.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (xấp xỉ 960 triệu 

USD) và bán ròng khoảng 4.144 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết, xấp xỉ 190 

triệu USD (mua ròng gần 1.499 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 5.643 

tỷ đồng trên HOSE), trong khi cùng kỳ các năm 2012, 2013, 2014, 

2015 khối ngoại đều mua ròng cổ phiếu niêm yết với giá trị mua ròng 

lần lượt là 1.696 tỷ đồng, 3.790 tỷ đồng, 5.999 tỷ đồng và 5.156 tỷ 

đồng.  

Giao dịch mua/bán ròng của khối ngoại và Diễn biến VNINDEX 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Một số yếu tố có thể lý giải động thái bán ròng cổ phiếu niêm yết 

của khối ngoại:  

 Trong bối cảnh đầy biến động về chính trị (bầu cử Tổng thống Mỹ, 

Brexit…) và kinh tế (tăng trưởng toàn cầu chậm chạp, chủ nghĩa 

bảo hộ thương mại lên ngôi…), xu hướng chung của Nhà đầu tư 

quốc tế là tìm kiếm địa chỉ an toàn để đầu tư. Do đó, trái phiếu 

Chính phủ đã được lựa chọn là như tài sản an toàn để dòng tiền 

trú ẩn, đặc biệt là trái phiếu Chính phủ như Đức, Nhật, Mỹ, đẩy lãi 

suất xuống mức âm. Thị trường trái phiếu Việt Nam, vì thế, cũng 

được hưởng lợi từ sự dịch chuyển dòng vốn này, và mặc dù lợi 

suất trái phiếu Chính phủ Việt Nam và tín phiếu Kho bạc trong thời 

gian qua có giảm do cầu tăng mạnh nhưng vẫn được coi là mức 

lợi suất hấp dẫn nếu so sánh với mức lợi suất tại nhiều quốc gia 

phát triển và mới nổi khác.  
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Dòng tiền chảy mạnh vào trái phiếu (ĐV: tỷ USD) 

 
   Nguồn: Bloomberg 

 

 Hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF (2 quỹ VNM và 

FTSE đã bán ròng khoảng 1.837 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 

nay, chiếm trên 40% tổng lượng bán ròng của khối ngoại), và một 

số quỹ đóng khác.  

 Hoạt động chuẩn bị đóng quỹ của một số quỹ ngoại như PENM, 

Red River Holdings dẫn tới bán ròng hàng loạt cổ phiếu trong danh 

mục như FPT, EVE, HPG, VHC… 

 Động thái đẩy mạnh nới room, bán vốn cổ phần Nhà nước tại một 

loạt doanh nghiệp lớn sắp tới như VNM, VCB, Sabeco, Habeco, 

Mobiphone thúc đẩy khối ngoại tiến hành tái cơ cấu lại danh mục 

đầu tư, chuẩn bị sẵn vốn để tham gia vào các cơ hội đầu tư hứa 

hẹn sắp tới.  

 Một phần dòng tiền ngoại cũng chuyển hướng đầu tư ngoài sàn 

niềm yết. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư), 7 tháng đầu năm 2016, có 1.284 doanh nghiệp, tổ 

chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần tỷ 

lệ trên 50% với tổng giá trị vốn góp là 1,512 tỷ USD. Nếu tính cả 

các giao dịch góp vốn dưới tỷ lệ 50%, từ 1/7/2015 đến nay đã có 

3.141 doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ 

phần với tổng giá trị là 2,948 tỷ USD. 

Về tổng thể, dòng vốn đầu tư nước ngoài vẫn đổ vào Việt Nam, nhưng 

tập trung vào đầu tư trực tiếp nước ngoài, mua góp vốn ngoài sàn và 

đặc biệt là đổ vào trái phiếu Chính phủ với quy mô rất lớn.  

Nhận định: Dựa trên những đánh giá về nguyên nhân bán ròng 

của khối ngoại trên thị trường niêm yết, chúng tôi cho rằng động 

thái bán ròng cổ phiếu niêm yết là không đáng quan ngại. Dòng 

tiền ngoại sẽ tiếp tục đổ vào TTCK Việt Nam khi (1) những lo ngại về 

việc FED tăng lãi suất qua đi, (2) hoạt động đóng quỹ của Red River 

Holding, PENM kết thúc và một số quỹ mới sẽ bắt đầu hoạt động và 

(3) hoạt động thoái vốn, cổ phần hóa, niêm yết tại các DNNN như 

Sabeco, Habeco, VNM, FPT, Mobiphone được đẩy mạnh trong thời 

gian tới.  

  

Quốc gia Ngày cập nhật Tháng Quý YTD 12M

Châu Á

Ấn Độ 22-Sep 698 1.294 -630 757

In-đô-nê-xi-a 23-Sep 198 1.961 8.080 10.523

Nhật Bản 09-Sep 17.247 39.682 66.059 85.359

Phi-líp-pin 31-Jul 53 53 -3 854

Hàn Quốc 23-Sep 2.279 5.062 12.065 18.534

Thái Lan 23-Sep 179 2.291 10.617 11.195

Châu Mỹ

Brazil 31-Jul -455 -455 14.744 16.589

Canada 31-Jul 2.542 2.542 43.055 56.396

Mỹ 31-Jul 78.577 78.577 281.295 418.705

Khu vực Châu Âu

Pháp 31-Jul 33.122 33.122 54.528 84.014

Đức 31-Jul 27.689 27.689 107.033 201.210

Ý 31-Jul -3.566 -3.566 43.631 100.557

Ba Lan 31-Jul -1.598 -1.598 -806 5.208

Bồ Đào Nha 31-Jul 756 756 6.506 5.761

Thổ Nhĩ Kỳ 16-Sep 7 1.823 3.886 2.355

Anh Quốc 31-Mar -45.618 -45.618 -277.476
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b. Dòng tiền nội dồi dào giúp thị trường chứng khoán Việt Nam 

giao dịch đầy hứng khởi trong 9 tháng đầu năm 2016 

Thanh khoản hệ thống ngân hàng đang dư thừa. M2 tăng nhanh 

hơn tín dụng là một trong những nguyên nhân khiến thanh khoản của 

hệ thống ngân hàng đang tạm thời dư thừa thời gian qua. Một phần 

nguồn vốn nhàn rỗi từ ngân hàng đang chảy vào các kênh đầu tư tài 

chính như trái phiếu và cổ phiếu, thể hiện ở thanh khoản ở cả hai thị 

trường này đều tăng mạnh trong năm 2016.  

Thanh khoản thị trường chứng khoán (cổ phiếu và trái phiếu) 

tăng mạnh trong 9T/2016 

 Trái phiếu: Tính đến ngày 15/9/2016, tổng khối lượng vốn huy 

động qua đấu thầu trên thị trường sơ cấp đã đạt đến 279.000 tỷ 

đồng, đạt 91,9% kế hoạch năm 2016, tương đương với 112% so 

với giá trị huy động cả năm 2015. Trên thị trường thứ cấp, tổng 

giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ thứ cấp đạt mức 989.000 tỷ 

đồng, tương đương giá trị giao dịch bình quân phiên đạt gần 6.000 

tỷ đồng/phiên, gấp 1,55 lần giá trị giao dịch bình quân phiên năm 

2015. 

 Cổ phiếu: Không chỉ có thị trường trái phiếu, thanh khoản thị 

trường cổ phiếu trong 9 tháng đầu năm cũng tăng trưởng khá 

mạnh. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận trên 2 sàn 

chứng khoán đạt 553.902 tỷ đồng, gấp 1,23 lần so với cùng kỳ 

2015, tổng khối lượng khớp lệnh và thỏa thuận đạt 33,16 tỷ đồng. 

Kết luận: Chúng tôi dự báo dòng tiền nội sẽ tiếp tục khả quan 

trong Quý 4. 

So sánh thanh khoản TTCK Việt Nam 9T/2016 so với 9T/2015 

 
   Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT 

3. Nhận định thị trường  

a. Dự báo thị trường trong Quý 4  

Chúng tôi cho rằng các yếu tố tích cực về mặt vĩ mô, dòng tiền đã 

được thị trường phản ánh khi các cổ phiếu vốn hóa lớn đa phần đã 

được đưa về mức định giá hợp lý, và thị trường cần phải có giai đoạn 

điều chỉnh cần thiết sau chuỗi 9 tháng tăng giá liên tục. Do vậy, chúng 

tôi dự báo VNINDEX sẽ tiếp tục điều chỉnh trong nửa đầu Q4 (đến 

giữa tháng 11) khi thị trường tài chính thế giới sẽ tiếp tục thận trọng 

trước việc FED tăng lãi suất cũng như bầu cử tổng thống Mỹ. Thị 

trường có thể quay trở lại đà tăng vào tháng 12 nhờ (1) dòng tiền 

STT Chỉ tiêu VN-INDEX HNX-INDEX

1 Tổng giá trị giao dịch (khớp lệnh & thỏa thuận)

9T 2016 (tỷ đồng) 451.529 102.373

9T 2015 (tỷ đồng) 347.390 103.108

2016 so với 2015 129.98% 99,29%

2 Tổng giá trị khớp lệnh

9T 2016 (tỷ đồng) 372.494 90.788

9T 2015 (tỷ đồng) 299.165 95.471

2016 so với 2015 124,51% 95,10%

3 Tổng khối lượng (khớp lệnh và thỏa thuận)

9T 2016 (cp) 24.244.126.833 8.917.157.389

9T 2015 (cp) 20.214.902.080 8.539.141.840

2016 so với 2015 119,93% 104,43%

4 Tổng khối lượng khớp lệnh

9T 2016 (cp) 21.421.595.860 7.863.331.364

9T 2015 (cp) 18.347.900.320 7.867.423.271

2016 so với 2015 116,75% 99,95%
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trên thị trường vẫn đang khá dồi dào và (2) áp lực chốt lời đối với các 

cổ phiếu lớn giảm bớt.  

Chúng tôi đưa ra 2 kịch bản đối với thị trường dựa trên quan điểm nói 

trên:  

Kịch bản tích cực: điều chỉnh về 650-660 sau đó hướng về mốc 700. 

 

 

Ở kịch bản này, thị trường sẽ điều chỉnh tuy nhiên vẫn giữ được sóng 

tăng dài hạn và mức độ điều chỉnh không lớn, dòng tiền nội dồi dào 

(như đã trình bày ở phần trên) sẽ đóng vai trò là động lực lớn để hấp 

thụ lượng cổ phiếu “chốt lời” qua đó giúp thị trường sẽ giữ ở mức 650-

660 (vùng đáy gần nhất).  

Thị trường có thể sẽ đi ngang 1 thời gian để tái tích lũy trước khi bước 

vào một sóng tăng mới vào cuối năm. Chúng tôi kỳ vọng VNINDEX 

tiếp tục xu hướng tăng đã hình thành trong cả năm 2016, vượt qua  

đỉnh ngắn hạn và kết thúc Quý 4 ở vùng 700 điểm.  

Kịch bản tiêu cực: điều chỉnh về 620-630 trước khi hồi phục.  

 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Nếu thị trường không giữ được mốc 650, VNINDEX có thể giảm sâu 

hơn về vùng 620-630 (vùng hỗ trợ mạnh) khi các các cổ phiếu vốn 

hóa lớn tiếp tục gặp áp lực điều chỉnh. Xu hướng này có thể sẽ được 

củng cố nếu giá dầu điều chỉnh lại về vùng 45 USD/thùng khiến các 

file:///D:/TUAN/EFA/New/www.vndirect.com.vn


 
 

 
 

 

 

BCCL Q4/2016 – Nhận định thị trường  

www.vndirect.com.vn  25 

cổ phiếu dầu khí như GAS, PVD, PVS tạo áp lực giảm điểm mạnh đến 

thị trường chung.  

Ở kịch bản này, VNINDEX nhiều khả năng sẽ kết thúc năm 2016 ở 

vùng 640-650, tương đương với kết quả mô hình hồi quy VNINDEX 

của chúng tôi là 643 điểm. 

b. Ý tưởng đầu tư 

Ngoài các cổ phiếu được khuyến nghị cụ thể tại trang 1, chúng 

tôi đưa ra một số gợi ý cơ hội đầu tư dựa trên đánh giá nhóm cổ 

phiếu/ nhóm ngành được hưởng lợi trong các diễn biến cuối 

năm:  

Nhóm ngành Thủy điện, Mía đường, Cao su tự nhiên, Bất động sản 

và xây lắp: kỳ vọng có kết quả kinh doanh tích cực cuối năm nay.  

Nhóm các ngân hàng lớn (VCB, CTG, BID) và nhóm cổ phiếu Dầu khí: 

hưởng lợi từ chính sách nới lỏng để kích thích tăng trưởng của Chính 

phủ.   

Nhóm doanh nghiệp tăng trưởng tốt năm 2016 và kỳ vọng tiếp nối chu 

kỳ tăng trưởng: dựa trên thống kê về các doanh nghiệp có tăng trưởng 

tốt 6 tháng đầu năm, kết hợp với phương pháp đầu tư của Joseph D. 

Piotroski (danh sách chi tiết tại Trang 29).  

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được SCIC thoái vốn; nhóm ngành 

Dược với câu chuyện nới room; các doanh nghiệp lớn niêm yết (đã đề 

cập trong báo cáo Q3) bổ sung thêm Habeco, Sabeco sẽ là những 

câu chuyện thu hút được sự quan tâm của thị trường.  
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PHẦN IV. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ Q4 

1. Nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ diễn biến thời tiết  

Việt Nam vừa trải qua một đợt El Nino có cường độ vào loại mạnh 

nhất trong lịch sử, gây ra hạn hán nghiêm trọng tại Nam Bộ, Nam 

Trung Bộ và Tây Nguyên. Đỉnh điểm El Nino ghi nhận được vào tháng 

4/2016 và kết thúc vào tháng 6/2016. Theo quy luật khí hậu, sau khi 

El Nino kết thúc thường sẽ có hiện tượng La Nina xuất hiện sau đó, 

gây ra các trận bão lớn, mưa to vào cuối năm nay.  

Theo một số tổ chức nghiên cứu về khí hậu và thời tiết uy tín trên thế 

giới như CPC, IRI, ADPC hiện tượng La Nina có khả năng xuất hiện 

vào cuối năm nay với xác suất khoảng 60%. Còn tại Việt Nam, Trung 

tâm Khí tượng thủy văn quốc gia đã nhận định hiện tượng La Nina có 

khả năng xảy ra tại Việt Nam từ tháng 9 năm nay, với xác suất là ~60% 

và có thể kéo dài đến năm 2018 (La Nina hoạt động mạnh từ tháng 9 

đến tháng 2 năm tiếp theo).  

Xác suất xảy ra Hiện tượng La Nina trong các tháng tới 

 
   Nguồn: IRI, CPC, VNDIRECT tổng hợp 

Hiện tượng La Nina xuất hiện sẽ có tác động mạnh tới triển vọng kinh 

doanh của một số ngành kinh tế như Nông lâm nghiệp, Thủy sản, 

Phân bón & hóa chất và đặc biệt là ngành Thủy điện.  

Dựa trên phân tích về những ngành được hưởng lợi từ hiện tượng La 

Nina, chúng tôi tiến hành nghiên cứu các cơ hội đầu tư cổ phiếu tiềm 

năng để khuyến nghị cho các Nhà đầu tư. Mỗi ngành chúng tôi lựa 

chọn ra 2-3 mã cổ phiếu để khuyến nghị dựa trên các tiêu chí sau: (1) 

có triển vọng kinh doanh tích cực và được hưởng lợi từ La Nina, (2) 

tình hình tài chính ổn định, (3) giá cổ phiếu đang ở mức hợp lý.  

Nhóm cổ phiếu Mía đường 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

  

Nhóm cổ phiếu Cao su tự nhiên 

 

   Nguồn: VNDIRECT 
 

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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T9/16 T10/16 T11/16 T12/16 T1/17 T2/17 T3/17 T4/17 T5/17

La Nina Trung tính El Nino

Mã Thị giá (đồng) Vốn hóa (tỷ đồng) KLGDTB P/E (x) P/B (x) ROE (%) ROA (%) Dividend Yield (%)

BHS 17.700 2.292 2.031.057  7 0,83 11,63 4,16 2,82

LSS 16.000 1.120 759.679     11,4 0,68 6,11 3,59 3,75

Mã Thị giá (đồng) Vốn hóa (tỷ đồng) KLGDTB P/E (x) P/B (x) ROE (%) ROA (%) Dividend Yield (%)

DPR 33.500 1.344 13.169      13,4 0,52 3,9 3,05 4,5

PHR 18.000 1.413 122.348     6,4 0,63 6,36 9,87 11,1

TRC 23.400 682 25.646      11,6 0,49 4,22 3,67 3,2
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Nhóm cổ phiếu Thủy điện 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

2. Tổng quan kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của các doanh 

nghiệp niêm yết và ý tưởng đầu tư  

 a. Kết quả kinh doanh 6T 2016 của các doanh nghiệp niêm yết:  

Lợi nhuận sụt giảm 

Tính chung trên cả 3 sàn, hơn 1.000 doanh nghiệp niêm yết ghi nhận 

mức doanh thu 522.641 tỷ đồng trong 6T/2016 tương đương với mức 

tăng trưởng 8,42% yoy; mức tăng này thấp hơn so với cùng kỳ 2015 

(tăng 10,79%). 

Doanh thu và LNST toàn thị trường  

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Các doanh nghiệp niêm yết cũng công bố lãi ròng tổng cộng 34.054 tỷ 

đồng (-17,5% yoy). Mức giảm mạnh này do lợi nhuận đột biến của 

KDC trong 6T/2015 (bán mảng bánh kẹo), tuy nhiên loại trừ KDC khỏi 

thống kê thì các doanh nghiệp trên sàn vẫn ghi nhận mức tăng trưởng 

âm cho lợi nhuận sau thuế (đạt 33.913 tỷ đồng, giảm 6,36% so với 

cùng kỳ 2015). 

Ảnh hưởng của KDC vào mức LNST chung 6T của toàn thị 
trường 

 Tăng trưởng DT và LNST toàn thị trường 6T (loại trừ KDC) 

 

 

 
     Nguồn: VNDIRECT 

Đóng góp phần lớn vào mức sụt giảm lợi nhuận có tên các doanh 

nghiệp lớn như GAS, HAG, HNG, PVD, PPC trong khi đó ở chiều 

ngược lại thì VNM, HPG, VIC, MSN là những doanh nghiệp có mức 

đóng góp tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất.  

 

 

Mã Thị giá (đồng) Vốn hóa (tỷ đồng) KLGDTB P/E (x) P/B (x) ROE (%) ROA (%) Dividend Yield (%)

CHP 20.600 2.596 52.440      13,2 1,82 13,7 6,3 7,8

SBA 10.600 639 57.825      13 0,95 7,32 3,51 Na

SJD 28.200 1.297 34.651      8,1 1,17 14,49 11,18 8,87

VSH 23.400 3.186 128.624     14,3 1,16 8.18 4,18 6,47

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Các mã giảm lợi nhuận tác động mạnh nhất đến tăng trưởng chung của thị trường 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Các mã tăng lợi nhuận tác động mạnh nhất đến tăng trưởng của thị trường  

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Theo nhóm ngành thì nhóm Kim loại trong đó nổi bật là các cổ phiếu 

thép là nhóm ngành có mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng nhất 

(+134,9%), ngoài ra cũng là nhóm ngành đóng góp lớn nhất vào tăng 

trưởng chung của thị trường. Ngoài ra các nhóm ngành có mức tăng 

trưởng tích cực là Xây dựng và vật liệu, Bán lẻ, Dược phẩm và Vận 

tải… 

Một số nhóm ngành có mức tăng trưởng tốt nhất 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

b. Chiến lược đầu tư vào các doanh nghiệp tăng trưởng tốt và kỳ 

vọng tiếp nối chu kỳ tăng trưởng 

Dựa trên chiến lược đầu tư theo F-Score của Joseph D. Piotroski – 

một giáo sư người Mỹ - chúng tôi xây dựng chiến lược đầu tư tìm kiếm 

các dấu hiệu cơ bản cho sự phục hồi/tăng trưởng mạnh trong hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp trong các năm tiếp theo. Dựa trên 

số liệu BCTC 6 tháng soát xét của các doanh nghiệp, chúng tôi lựa 

chọn các doanh nghiệp có các chỉ số tài chính tốt (các chỉ số theo lựa 

chọn của Piotroski), và cho điểm các doanh nghiệp (điểm số từ 0-9). 

Kết quả cho thấy các doanh nghiệp có F-Score cao (càng cao càng 

tốt) tập trung vào nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, Hóa chất, Bất 

STT Mã CK
DT 6T/2016 

(tỷ đồng)

LN 6T/2016 

(tỷ đồng)

Tăng trưởng DT 

6T/2015

Tăng trưởng DT 

6T/2016

Tăng trưởng LN 

6T/2015

Tăng trưởng LN 

6T/2016

Đóng góp vào 

tăng trưởng  

chung toàn TT

1 GAS 29.695              2.981 -10,0% -5,1% -19,0% -42,4% -6,05%

2 HAG 3.658                -862 87,1% 20,5% 30,7% -203,7% -4,68%

3 TTF 883                   -1.081 198,7% -34,7% 584,0% -1047,3% -3,30%

4 HNG 2.596                -519 281,1% 25,3% 164,2% -186,9% -3,08%

5 PVD 3.352                76 -16,9% -59,4% -23,8% -92,5% -2,58%

6 JVC 236                   -721 -10,6% -16,5% 37,6% -1681,2% -2,12%

7 PPC 3.223                -350 -0,3% -24,4% 133,7% -194,9% -1,98%

STT Mã CK
DT 6T/2016 

(tỷ đồng)

LN 6T/2016 

(tỷ đồng)

Tăng trưởng DT 

6T/2015

Tăng trưởng DT 

6T/2016

Tăng trưởng LN 

6T/2015

Tăng trưởng LN 

6T/2016

Đóng góp vào 

tăng trưởng  

chung toàn TT

1 VNM 22.782              4.973 13,6% 18,6% 26,3% 32,9% 3,40%

2 HPG 15.191              3.048 2,2% 12,6% 4,1% 61,4% 3,20%

3 VIC 24.005              1.544 -11,0% 94,5% -62,9% 115,2% 2,28%

4 MSN 19.141              1.034 52,3% 83,8% -209,1% 184,3% 1,85%

5 HSG 8.978                866 18,7% -1,3% 101,1% 140,8% 1,40%

6 SMC 4.371                227 1,2% -19,4% -2237,4% -212,3% 1,18%

7 MWG 19.650              834 55,7% 80,9% 46,8% 84,3% 1,05%

8 CTD 8.145                595 53,5% 86,2% 48,1% 176,7% 1,05%

Doanh nghiệp (phân 

ngành Cấp 3 ICB)

Tăng 

trưởng DT 

6T/2015

Tăng 

trưởng DT 

6T/2016

Tăng 

trưởng 

LN2015

Tăng 

trưởng LN 

6T/2016

Đóng góp vào 

tăng trưởng LN 

chung toàn TT

Kim loại 4,6% 5,3% 0,8% 134,9% 8,2%

Thiết bị và Phần cứng 43,7% 16,3% 9,7% 120,1% 0,2%

Tư vấn & Hỗ trợ Kinh doanh 42,3% -2,4% 60,0% 70,1% 0,3%

Bán lẻ 7,2% 26,6% 30,0% 42,5% 0,9%

Hàng gia dụng 11,0% -4,3% 26,3% 38,2% 0,2%

Hàng cá nhân 2,3% 8,6% 38,1% 27,9% 0,5%

Sản xuất thực phẩm 15,8% 37,0% 53,2% 23,9% 3,8%

Xây dựng và Vật liệu 20,7% 14,7% 184,3% 19,0% 1,9%

Dược phẩm 2,5% 5,8% 4,5% 18,2% 0,3%

Vận tải 15,2% 2,5% 4,1% 11,1% 0,5%
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động sản và Vận tải, tương đối phù hợp với thống kê tăng trưởng lợi 

nhuận 6 tháng đầu năm.  

Chiến lược đầu tư đề xuất lựa chọn các doanh nghiệp có điểm số F-

Score cao (7-9), giá tăng ko quá cao trong vòng 3 tháng trở lại đây và 

có khối lượng giao dịch >20.000 cp/phiên, có P/E <15x, P/B <2x… 

Dưới đây là gợi ý các cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí cho kỳ hạn đầu 

tư 1 năm.  

Nhóm các cổ phiếu đề xuất theo F-Score  

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra danh sách một số công ty đạt 9 điểm 

F-Score, mang tính tham khảo về hoạt động kinh doanh cải thiện tích 

cực 6 tháng đầu năm 2016 nhưng không khuyến nghị đầu tư do 

thanh khoản thấp hoặc giá đã tăng mạnh.  

Một số doanh nghiệp đạt 9 điểm F-Score 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

  

Mã CK Tên DN Sàn
Phân ngành - ICB

Cấp: 3
Fscore

Giá đóng 

cửa 30/9

Diễn biến 

giá 1 tháng

Diễn biến 

giá 3 tháng

Diễn biến giá 

từ đầu năm

KLGD  1 

tháng
P/E TTM  P/B TTM 

BFC CTCP Phân bón Bình Điền HOSE Hóa chất 8 38.800   14% 46% 88% 192.282          7,86           1,98       

SD2 CTCP Sông Đà 2 HNX XD và Vật liệu 8 8.700     3% -8% 50% 33.599            13,88         0,59       

C47 CTCP Xây dựng 47 HOSE XD và Vật liệu 8 12.400   -3% -6% -5% 181.810          5,55           0,66       

VGC TCT Viglacera UPCOM XD và Vật liệu 8 17.200   15% 28% 95% 184.197          14,59         1,58       

BTP CTCP Nhiệt điện Bà Rịa HOSE SX và PP điện 8 13.900   1% -9% 35% 29.798            10,08         0,78       

HTI CTCP PT Hạ tầng IDICO HOSE XD và Vật liệu 8 19.000   4% 16% 41% 121.688          8,73           1,30       

SD5 CTCP Sông Đà 5 HNX XD và Vật liệu 7 9.100     -3% -2% -16% 23.414            6,87           0,47       

VTO CTCP VITACO HOSE Vận tải 7 9.460     -5% -1% 48% 276.249          16,74         0,70       

HAH CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An HOSE Vận tải 7 40.400   6% 2% -4% 97.734            5,58           1,79       

VTA CTCP Gạch men VITALY UPCOM XD và Vật liệu 7 7.200     -5% -2% 7% 23.424            4,26           1,80       

PVT CTCP Vận tải Dầu khí HOSE Vận tải 7 14.450   0% 21% 66% 1.420.168       10,88         1,08       

BCC CTCP Xi măng Bỉm Sơn HNX XD và Vật liệu 7 18.700   13% 21% 40% 468.723          7,64           1,07       

TL4 CTCP XD Thủy lợi 4 UPCOM XD và Vật liệu 7 7.500     -8% -18% -28% 23.993            4,17           0,45       

VCG CTCP VINACONEX HNX XD và Vật liệu 7 15.700   2% 11% 49% 2.358.207       18,70         1,24       

Mã CK Tên DN Sàn
Phân ngành - ICB

Cấp: 3
Fscore

Giá đóng 

cửa 30/9

Diễn biến 

giá 1 tháng

Diễn biến 

giá 3 tháng

Diễn biến giá 

từ đầu năm

KLGD  1 

tháng
P/E TTM  P/B TTM 

CSV CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam HOSE Hóa chất 9 31.900   4% 31% 64% 243.609          11,97         2,46       

KBC TCT Đô thị Kinh Bắc HOSE Bất động sản 9 19.000   9% 23% 48% 5.704.460       14,30         1,22       

PJT CTCP Vận tải thủy PETROLIMEX HOSE Vận tải 9 13.350   -2% 23% 36% 2.871              9,63           1,16       

CMC CTCP Đầu tư CMC HNX Ô tô và phụ tùng 9 5.100     0% -4% 28% 152                 160,09       0,41       

IDV CTCP PT Hạ tầng Vĩnh Phúc HNX Bất động sản 9 47.400   19% 30% 69% 10.026            11,20         3,37       

KST CTCP Viễn thông Tin học Điện tử HNX Thiết bị và Phần cứng 9 5.500     0% 4% 0% -                 3,30           0,23       

SGH CTCP Khách sạn Sài Gòn HNX Du lịch & Giải trí 9 28.000   144% 154% 144% 3.667              29,08         2,17       

VCS CTCP VCS STONE HNX Xây dựng và Vật liệu 9 150.000 24% 44% 162% 62.137            20,31         7,54       

HLG CTCP Tập đoàn Hoàng Long HOSE Thực phẩm 9 9.700     0% 21% 102% 13.843            3,07           1,17       
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PHẦN V. CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ  

file:///D:/TUAN/EFA/New/www.vndirect.com.vn


 
 

 
 

 

 

BCCL Q4/2016 – Cổ phiếu khuyến nghị 

www.vndirect.com.vn  31 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ (PVD) 

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

VND26.200 VND29.500 5,7% NẮM GIỮ Dầu khí 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

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

 
 
 

 
 

 

 
...

6 tháng đầu năm lợi nhuận phản ánh ảnh hưởng tiêu cực của giá 
dầu … 

Lợi nhuận 2 quý đầu năm của PVD sụt giảm 93% so với cùng kỳ do 
phí dịch vụ giảm 35%. 5 trong số 6 giàn khoan của PVD có hoạt động, 
nhưng chỉ có 2 giàn hoạt động hết công suất, do đó tổng hiệu suất sử 
dụng của các giàn khoan giảm từ 90% trong 2 quý đầu năm 2015 
xuống chỉ còn 47% trong 2 quý đầu năm 2016. PVD đã thay đổi chính 
sách khấu hao theo hướng chỉ trích khấu hao khi các giàn khoan hoạt 
động. Nếu thực hiệu khấu hao như những năm trước, PVD sẽ phải ghi 
nhận lỗ khoảng 220 tỷ trong nửa đầu năm. 

Doanh thu từ dịch vụ liên quan đến mảng khoan giảm 54% so với cùng 
kỳ do giá dịch vụ giảm 25% và số lượng dịch vụ nhận được giảm 30%.  

… nhưng sẽ được cải thiện từ nửa cuối 2016 nhờ kế hoạch gia 
tăng khai thác của PVN.  

PVN dự kiến sẽ tăng sản lượng dầu thô thêm 1 triệu tấn trong năm nay 
theo chỉ thị của Chính phủ. Tuy nhiên các giếng hiện tại đều đã hoạt 
động 100% công suất, vì vậy PVN sẽ phải khoan thêm 5 giếng mới để 
gia tăng sản lượng (1 giếng ở Lô 15-1, 2 giếng ở Lô 9-1 và 2 giếng ở 
Lô 16-1). Theo chúng tôi được biết, hiện công tác khoan giếng đã bắt 
đầu và 4 trong số 6 giàn khoan của PVD đã đi vào hoạt động. Theo kế 
hoạch, PVN sẽ tiếp tục khoan thêm 20 giếng trong năm 2017. 

… và PVD dự kiến sẽ kí được hợp đồng ở Myanmar và Malaysia 

PVD hiện đang đàm phán với các doanh nghiệp khai thác và sản xuất 
dầu khí của Malaysia và Myanmar để thuê giàn khoan. PVD đã mở văn 
phòng đại diện ở Myanmar vào tháng 3 năm 2016, dự kiến sẽ ký được 
những hợp đồng đầu tiên ở cả 2 thị trường này trong năm nay. 

PVD cắt giảm chi phí 

Trong nửa đầu năm 2016, PVD cắt giảm 15% số lượng nhân công và 
25% lương, giúp chi phí lương giảm 45% so với cùng kỳ, chi phí giá 
vốn hàng bán giảm 57%, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 
giảm 36%. Mức cắt giảm chi phí của PVD là lớn nhất so với các doanh 
nghiệp dầu khí Việt Nam khác. 

Triển vọng 2016 và 2017 

Năm 2016, dự báo doanh thu đạt 6.777 tỷ VND (-53% yoy), LNST đạt 
450 tỷ VND (-73% yoy). Năm 2017, doanh thu dự phóng đạt 2.942 tỷ 
VND (+113% yoy) và LNST dự phóng đạt 1.174 tỷ VND (+160% yoy). 

Sử dụng mô hình định giá FCFE, chúng tôi định giá cổ phiếu PVD là 
29.500 VND/CP. P/B dự phóng 2016 ở mức 0,8x; là mức thấp kỷ lục. 
Chúng tôi kỳ vọng các giàn khoan cho thuê mới trong 6 tháng cuối năm 
2016 và năm 2017 sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu PVD.  

 

 

 

 Cổ đông lớn 

 
                    Nguồn: VNDIRECT 

Cổ đông % sở hữu

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 50.46

PYN Elite Fund 4.95

Deutsche Bank AG 4.16

Deutsche Bank AG London Brand 3.65

TGIT 2.39

Khác 34.39

 

 
 

Ngày 05/10/2016 

Lê Thanh Hòa 

hoa.lethanh@vndirect.com.vn 

   

 

 

Diễn biến giá cổ phiếu 

 
Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 34.900 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 18.300 

KLGDBQ (3thg) 855.435 

Thị giá vốn (tỷ VND) 9.192 

SL CP đang lưu hành (tr) 348 

Free float (%) 20 

Beta 1,46 
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Định giá 

Rủi ro 

Kết quả hoạt động kinh doanh của PVD phụ thuộc nhiều vào biến động 
của giá dầu. Giá dầu giảm trong năm 2015 làm giảm mạnh nhu cầu sử 
dụng giàn khoan. Ban lãnh đạo PVD cho biết, lượng cung giàn khoan 
cho thuê trong khu vực đang gấp đôi so với nhu cầu, điều này sẽ gia 
tăng áp lực cạnh tranh và giảm mức giá cho thuê giàn khoan của PVD. 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

  

Tổng quan tài chính (VNĐ) 12-14A 12-15A 12-16E 12-17E 12-18E

Doanh thu (tỷ) 20,884             14,444          6,777         9,153         9,641         

EBITDA thuần (tỷ) 4,182               3,432            1,379         2,942         2,986         

LN ròng (tỷ) 2,419               1,664            450            1,174         1,196         

LN trên cổ phiếu 5,996               4,102            1,336         3,341         3,341         

ROE 22.2% 13.5% 3.4% 8.4% 7.9%
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CTCP FPT (FPT) 

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

VND45.050 VND58.000 2,2% MUA Công nghệ 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

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

 
 

 

 
 

 
 

  

Động lực tăng trưởng đến từ các mảng kinh doanh cốt lõi như 

Phần mềm và Viễn thông. Thông tin SCIC thoái vốn khỏi FPT và 

doanh nghiệp bán mảng bán lẻ kỳ vọng mang lại tín hiệu tích cực 

cho giá cổ phiếu. 

Luỹ kế 8 tháng, doanh thu của FPT đạt 24.544 tỷ đồng, tương ứng 
54% kế hoạch năm 2016. Những phân khúc ghi nhận tăng trưởng tốt 
tiếp tục là Xuất khẩu phần mềm, Viễn thông và Bán lẻ nhưng vẫn 
không đủ để bù đắp cho kết quả kinh doanh sụt giảm ở mảng Phân 
phối, dẫn đến tổng doanh thu 8 tháng giảm 6% so với cùng kỳ. LNTT 
đạt 1.719 tỷ đồng, giảm 3% yoy, tương ứng với 55% kế hoạch cả năm. 

Động lực tăng trưởng chính trong 2016 và các năm tiếp theo đến 
từ các hoạt động cốt lõi mảng Công nghệ - Viễn thông. Trong 
mảng phần mềm, Xuất khẩu phần mềm duy trì tốc độ tăng trưởng cao 
tại các thị trường truyền thống như Nhật Bản và Mỹ, trong khi mở rộng 
thị phần ở châu Âu cũng như các nước đang phát triển. Ở mảng Viễn 
thông, tăng trưởng về số lượng thuê bao Internet - giữ vững thị phần 
trên thị trường và gia tăng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng trên nền 
tảng cáp quang sẽ giúp doanh nghiệp tăng trưởng về doanh thu và 
gia tăng biên lợi nhuận. 

Thông tin tích cực cho giá cổ phiếu trong ngắn hạn là việc thoái 
vốn khỏi mảng bán lẻ. FPT hiện đang trong quá trình đàm phán với 
các nhà đầu tư và kỳ vọng sẽ hoàn tất thương vụ này trong Quý 4 năm 
2016. Nếu điều này xảy ra biên lợi nhuận chung của FPT sẽ được cải 
thiện và DN có thêm nguồn lực để tập trung phát triển các mảng kinh 
doanh khác.  

Định giá: Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi đưa 
ra giá mục tiêu cho FPT là 58.000 VND/cổ phiếu. Chúng tôi chưa đưa 
kế hoạch thoái vốn khỏi mảng bán lẻ vào mô hình định giá do chưa có 
nhiều thông tin về thương vụ này.  

FPT phù hợp với các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, khi kết quả kinh 
doanh của DN được kỳ vọng sẽ chỉ tăng mạnh sau 1 - 2 năm nữa. 

Ngày 10/10/2016 

Phạm Lê Mai 

mai.phamle@vndirect.com.vn 

   

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 47.900 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 38.137 

KLGDBQ (3thg) 1.029.725 

Thị giá vốn (tỷ VND) 20.693 

SL CP đang lưu hành (tr) 459,3 

Free float (%) 58 

Beta 0,73 

 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

 
Nguồn: VNDIRECT 

 

Cổ đông lớn % sở hữu

Trương Gia Bình 7,12

SCIC 5,99

Red River Holding 4,58

Bùi Quang Ngọc 3,71

Government of Singapore 3,55

GIC Private Limited 2,41

VEIL 2,3

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-14A 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu (tỷ) 32,645 37,960 38,596 39,569

Tăng trưởng DT 20.8% 16.3% 1.7% 2.5%

Biên lợi nhuận gộp 19.0% 19.7% 20.2% 21.0%

EBITDA thuần (tỷ) 2,882 3,668 3,977 4,611

LN ròng (tỷ) 1,632 1,931 1,954 2,281

Tăng trưởng LN ròng 1.5% 18.3% 1.2% 16.8%

LN trên cổ phiếu 4,124 4,865 4,899 5,691

Giá trị sổ sách/cp 23,011 21,590 24,001 27,250

ROAE 21.6% 23.4% 21.5% 22.3%
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT 

-30%

-21%

-13%

-4%

4%

13%

21%

30%

2.9
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5.9
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8.9

9.9

01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16E 07-16E

Rolling P/E (x) (lhs) Tăng trưởng EPS (rhs)

21.0%

21.9%

22.7%

23.6%

24.4%

25.3%

26.1%

27.0%

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16E 07-16E

Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 37,960 38,596 39,569

Giá vốn hàng bán (30,466) (30,817) (31,279)

Chi phí quản lý DN (2,332) (2,521) (2,585)

Chi phí bán hàng (2,227) (2,264) (2,201)

LN hoạt động thuần 2,935 2,994 3,504

EBITDA thuần 3,668 3,977 4,611

Chi phí khấu hao (733) (984) (1,107)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 2,935 2,994 3,504

Thu nhập lãi 183 182 184

Chi phí tài chính (620) (721) (728)

Thu nhập ròng khác 319 407 388

TN từ các Cty LK & LD 34 34 34

LN trước thuế 2,851 2,897 3,382

Thuế (413) (417) (487)

Lợi ích cổ đông thiểu số (507) (526) (614)

LN ròng 1,931 1,954 2,281

Thu nhập trên vốn 1,931 1,954 2,281

Cổ tức phổ thông (974) (982) (951)

LN chưa phân phối 957 972 1,330

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

LN trước thuế 2,851 2,897 3,382

Khấu hao 733 984 1,107

Các khoản +/- (non cash) khác 91 0 0

Khoản +/- không thuộc HĐKD (930) 0 0

Thuế đã nộp (438) (417) (487)

LC tiền từ HĐKD khác (74) (12) (18)

Thay đổi VLĐ (1,077) 67 (12)

LC tiền thuần HĐKD 1,156 3,518 3,972

Đầu tư TSCĐ (2,090) (2,803) (2,619)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 116 0 0

Các khoản khác (927) 0 0

Thay đổi tài sản dài hạn khác

LC tiền từ HĐĐT (2,901) (2,803) (2,619)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 31 20 20

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ (4) 0 0

Tiền vay ròng nhận được 1,941 420 (237)

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (974) (982) (951)

LC tiền thuần HĐTC 993 (542) (1,168)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 4,336 3,585 3,758

LC tiền thuần trong năm (752) 173 185

Tiền & tương đương tiền cuối kì 3,585 3,758 3,943

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 3,585 3,758 3,943

Đầu tư ngắn hạn 2,617 2,617 2,617

Các khoản phải thu ngắn hạn 5,534 5,906 6,090

Hàng tồn kho 5,268 4,911 4,985

Các tài sản ngắn hạn khác 1,955 1,987 2,037

Tổng tài sản ngắn hạn 18,959 19,180 19,673

Tài sản cố định 4,985 6,805 8,317

Tổng đầu tư 728 728 728

Tài sản dài hạn khác 1,374 1,374 1,374

Tổng tài sản 26,046 28,086 30,091

Vay & nợ ngắn hạn 8,191 8,472 8,310

Phải trả người bán 2,815 2,868 3,083

Nợ ngắn hạn khác 3,961 4,010 4,073

Tổng nợ ngắn hạn 14,968 15,350 15,466

Vay & nợ dài hạn 614 755 679

Các khoản phải trả khác 281 281 281

Vốn chủ sở hữu 8,581 9,573 10,923

Lợi ích cổ đông thiểu số 1,601 2,127 2,741

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 26,046 28,086 30,091

Phân tích Dupont

12-15A 12-16E 12-17E

Dupont

Biên LN ròng 5.1% 5.1% 5.8%

Vòng quay TS 2 1 1

ROAA 7.9% 7.2% 7.8%

ĐBTC điều chỉnh 3 3 3

ROAE 23.4% 21.5% 22.3%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 43 46 46

Số ngày nắm giữ HTK 63 58 58

Số ngày phải trả tiền bán 34 34 36

Vòng quay TSCĐ 9 7 5

ROIC 10.2% 9.3% 10.1%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1 1 1

Khả năng thanh toán nhanh 1 1 1

Khả năng thanh toán tiền mặt 0 0 0

Vòng quay tiền 72 70 68

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT 16.3% 1.7% 2.5%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 25.7% 2.0% 17.0%

Tăng trưởng LN ròng 18.3% 1.2% 16.8%

Tăng trưởng EPS 18.0% 0.7% 16.2%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 4,865 4,899 5,691

Giá trị sổ sách/cp (VND) 21,590 24,001 27,250

Cổ tức / cp (VND) 2,451 2,462 2,372
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CTCP ĐT PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO (CTI) 

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

VND28.500 VND38.037 3,45% MUA Công nghiệp 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

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

 
 
 

 
  

CTI có lợi thế sở hữu chuỗi giá trị khép kín từ đầu vào bê tông 
nhựa nóng, 5 mỏ đá xây dựng, trạm xăng dầu đến hoạt động xây 
lắp phục vụ cho các dự án BOT. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ 
phiếu CTI với giá mục tiêu trong năm 2017 ở mức 38.037 đồng/CP 
dựa vào dự báo tích cực về hoạt động kinh doanh với tốc độ tăng 
trưởng lợi nhuận trung bình khoảng 30% trong 2 năm 2016, 2017 
khi 3 dự án BOT hiện hữu đem lại nguồn thu ổn định. 

Chuỗi giá trị khép kín đem lại hiệu quả cao. CTI sở hữu 5 mỏ đá 
xây dựng, 1 nhà máy sản xuất cống bê tông, 2 trạm trộn bê tông nhựa 
nóng và 5 trạm xăng dầu dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Nhờ đó, 
CTI có thể chủ động nguồn đầu vào cho hoạt động xây lắp, đồng thời 
hoạt động xây lắp hỗ trợ chủ yếu cho các dự án BOT, cả giai đoạn xây 
dựng công trình và giai đoạn trung tu đại tu. 

Sở hữu 5 dự án BOT – kết nối khu vực Đồng Nai, đem lại nguồn 
thu ổn định trong tương lai. Dự án QL1A Đoạn tránh TP Biên Hòa  
được tăng giá phí bình quân 56% trong năm 2016. Dự án QL91 với lợi 
thế đường độc đạo đi Cần Thơ – An Giang đã đưa vào thu phí trạm 1 
vào tháng 4/2016, trạm 2 dự kiến thu vào tháng 11/2016. Ngoài ra, CTI 
hiện đang thực hiện 2 dự án BOT quy mô nhỏ là đường vận chuyển 
vật liệu xây dựng khu mỏ đá Tân Cang và dự án nút giao thông 319 
nối từ KCN Nhơn Trạch lên cao tốc Long Thành – Dầu Giây. Chúng 
tôi ước tính tổng doanh thu hoạt động thu phí có thể đạt 681 tỷ đồng 
khi cả 5 trạm đi vào hoạt động vào năm 2018. 

Tiềm năng trong dài hạn từ 5 mỏ đá xây dựng ở Đồng Nai. Tổng 
trữ lượng 5 mỏ đá của CTI vào khoảng 59,5 triệu m3, hầu hết chưa 
khai thác. Trong đó có 2 mỏ sẽ chuyển sở hữu 100% của CTI trong 
năm 2016. Chúng tôi đánh giá tích cực về việc tăng đầu tư các mỏ đá 
trong 2-3 năm tới khi nhu cầu đá xây dựng gia tăng nhờ các dự án hạ 
tầng, rào cản gia nhập ngành tăng khi chi phí mua mới mỏ, thuế và các 
mỏ gần khu vực trung tâm sẽ đóng cửa trong 2-3 năm nữa.  

Rủi ro đầu tư : (1) Rủi ro lãi suất. Cứ mỗi 1% lãi suất tăng thêm, chi 
phí lãi vay tăng tương ứng là 12,5 tỷ đồng. (2) Rủi ro giảm lưu lượng 
xe từ các tuyến đường mới. Chúng tôi cho rằng trong tương lai các 
tuyến đường vành đai 3, cao tốc liên vùng Nam Bộ đi vào khai thác sẽ 
ảnh hưởng đến lưu lượng xe qua đường 319. 

 

Ngày 10/10/2016 

Ngô Thị Kim Thanh 

thanh.ngokim@vndirect.com.vn 

   

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 31.400 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 15.656 

KLGDBQ (3thg) 117.760 

Thị giá vốn (tỷ VND) 1.259 

SL CP đang lưu hành (tr) 43,8 

Free float (%) 40 

Beta 0,15 

 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

 

 
Nguồn: VNDIRECT 

 

Cổ đông lớn % sở hữu
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Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-14A 12-15A 12-16A 12-17A

Doanh thu (tỷ) 392 830 1.195 1.170

Tăng trưởng DT 9% 112% 44% (2%)

Biên lợi nhuận gộp 36% 31% 34% 38%

EBITDA thuần (tỷ) 145 218 391 453

LN ròng (tỷ) 16 68 112 145

Tăng trưởng LN ròng 600% 319% 65% 29%

LN trên cổ phiếu 492 2.060 2.614 3.371

Giá trị sổ sách/cp 10.645 13.217 14.315 16.186

ROAE 6% 17% 21% 22%
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
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01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16A 07-16A

Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

Doanh thu 829,7 1.195,3 1.169,5

Giá vốn hàng bán (575,1) (782,9) (725,1)

Chi phí quản lý DN (50,5) (118,4) (124,0)

Chi phí bán hàng (10,6) (15,2) (14,9)

LN hoạt động thuần 193,5 278,7 305,5

EBITDA thuần 218,0 391,0 453,0

Chi phí khấu hao (24,5) (112,3) (147,5)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 193,5 278,7 305,5

Thu nhập lãi 1,9 25,9 37,0

Chi phí tài chính (115,0) (164,1) (161,3)

Thu nhập ròng khác 5,5 0,0 0,0

TN từ các Cty LK & LD (0,5) 0,0 0,0

LN trước thuế 85,5 140,5 181,2

Thuế (12,1) (28,1) (36,2)

Lợi ích cổ đông thiểu số (5,4)

LN ròng 68,0 112,4 145,0

Thu nhập trên vốn 68,0 112,4 145,0

Cổ tức phổ thông

LN chưa phân phối 68,0 112,4 145,0

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

LN trước thuế 85,5 140,5 181,2

Khấu hao 87,2 112,3 147,5

Các khoản +/- (non cash) khác 0,0 0,0 0,0

Khoản +/- không thuộc HĐKD 108,2 138,2 126,6

Thuế đã nộp 0,0 0,0 0,0

LC tiền từ HĐKD khác 0,0 0,0 0,0

Thay đổi VLĐ 5,1 (309,4) (111,2)

LC tiền thuần HĐKD 286,0 81,7 344,2

Đầu tư TSCĐ (865,3) (283,7) (324,2)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 3,0 0,0 0,0

Các khoản khác (39,2) (49,9) (3,2)

Thay đổi tài sản dài hạn khác 0,0 0,0 0,0

LC tiền từ HĐĐT (901,4) (333,7) (327,5)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0,0 100,0 0,0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0,0 0,0 0,0

Tiền vay ròng nhận được 582,8 452,4 356,0

Dòng tiền từ HĐTC khác 0,0 0,0 0,0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (36,0) (33,0) (64,5)

LC tiền thuần HĐTC 546,8 519,4 291,5

Tiền & tương đương tiền đầu kì 179,1 110,4 377,8

LC tiền thuần trong năm (68,7) 267,4 308,2

Tiền & tương đương tiền cuối kì 110,4 377,8 686,0

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17A

Tiền và tương đương tiền 110 378 686

Đầu tư ngắn hạn 7 7 7

Các khoản phải thu ngắn hạn 119 136 143

Hàng tồn kho 92 324 300

Các tài sản ngắn hạn khác 32 33 59

Tổng tài sản ngắn hạn 359 878 1.195

Tài sản cố định 2.751 2.923 3.099

Tổng đầu tư 53 129 171

Tài sản dài hạn khác 125 125 125

Tổng tài sản 3.288 4.054 4.589

Vay & nợ ngắn hạn 374 355 284

Phải trả người bán 139 278 257

Nợ ngắn hạn khác 229 244 434

Tổng nợ ngắn hạn 742 876 975

Vay & nợ dài hạn 1.936 2.388 2.744

Các khoản phải trả khác 0 0 0

Vốn chủ sở hữu 436 616 696

Lợi ích cổ đông thiểu số 174 174 174

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 3.288 4.054 4.589

Phân tích Dupont

12-15A 12-16A 12-17A

Dupont

Biên LN ròng 8% 9% 12%

Vòng quay TS 0 0 0

ROAA 2% 3% 3%

ĐBTC điều chỉnh 7 7 7

ROAE 17% 21% 22%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 52 42 45

Số ngày nắm giữ HTK 58 151 151

Số ngày phải trả tiền bán 88 130 129

Vòng quay TSCĐ 0 0 0

ROIC 2% 3% 4%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 0 1 1

Khả năng thanh toán nhanh 0 1 1

Khả năng thanh toán tiền mặt 0 0 1

Vòng quay tiền 22 63 66

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT 112% 44% (2%)

Tăng trưởng LN từ HĐKD 121% 44% 10%

Tăng trưởng LN ròng 319% 65% 29%

Tăng trưởng EPS 319% 27% 29%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 2.060 2.614 3.371

Giá trị sổ sách/cp (VND) 13.217 14.315 16.186

Cổ tức / cp (VND) 2.500 1.000 1.500
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CTCP THỰC PHẨM SAO TA (FMC) 

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

VND23.450 VND27.000 6,5% MUA Hàng tiêu dùng 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

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

 
 
 

 
 

 

 

  

Tổng quan tài chính (VND) 12-14A 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu (tỷ) 2.881 2.877 3.086 3.511

Tăng trưởng DT 31,9% (0,1%) 7,3% 13,8%

Biên lợi nhuận gộp 7,9% 9,5% 8,8% 9,4%

EBITDA thuần (tỷ) 105 159 149 191

LN ròng (tỷ) 63 97 100 134

Tăng trưởng LN ròng 91,8% 55,1% 2,5% 34,5%

LN trên cổ phiếu 3.140 4.868 3.374 4.066

Giá trị sổ sách/cp 19.465 17.252 16.556 16.022

ROAE 20,1% 26,5% 23,7% 26,2%

Chúng tôi đánh giá cao định hướng phát triển theo dòng sản 
phẩm tôm tinh chế phục vụ khách hàng ở phân khúc trung-cao 
cấp của FMC. Đồng thời, FMC đang phát triển tốt dòng sản phẩm 
nông sản (có biên lợi nhuận cao hơn dòng sản phẩm tôm). Hai 
định hướng này sẽ là động lực tăng trưởng lợi nhuận trong dài 
hạn của FMC. 

KQKD sẽ tích cực hơn trong nửa cuối năm. Về tính mùa vụ, LNST 
6T cuối năm thường đóng góp hơn 60% lợi nhuận cả năm của FMC. 
Trong 2H2016, sản lượng tôm dự báo tăng trưởng hơn 20% yoy.  

Năm 2017 được kỳ vọng sẽ thuận lợi hơn về mặt giá nguyên liệu. 
Năm 2016 là năm đỉnh điểm của hiện tượng El Nino nên hạn hán và 
xâm nhập mặn tại ĐBSCL đã khiến giá tôm nguyên liệu tăng mạnh. 
El Nino đã kết thúc từ nửa cuối 2016 do đó, giá nguyên liệu năm sau 
kỳ vọng sẽ ổn định hơn và biên lợi nhuận mảng tôm cũng sẽ cải thiện. 

Đang giao dịch với mức P/E thấp so với ngành. FMC đang giao 
dịch tại mức P/E forward 8,1x, thấp hơn trung bình ngành (10,5x). 
Ngoài ra, DN nhiều khả năng cũng sẽ chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 
15% trong Quý 4 này, tương đương mức tỷ suất cổ tức tiền mặt hơn 
6,5% tại giá hiện nay.  

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với FMC dựa trên các diễn biến tích 
cực hơn từ cuối 2016 – 2017 và định giá của doanh nghiệp vẫn đang 
ở mức hấp dẫn. Giá mục tiêu theo phương pháp định giá của chúng 
tôi là 27.000 VND/cp.  

Một số điểm nhấn đầu tư khác trong dài hạn như: (1) thị trường 
EU sẽ giảm thuế về 0% kể từ năm 2018 đối với sản phẩm tôm của 
Việt Nam, (2) biên lợi nhuận gộp mảng tôm sẽ cao hơn trong giai 
đoạn 2017-2020 do FMC đang gia tăng tỷ trọng doanh thu từ thị 
trường EU và Nhật (hai thị trường có biên lợi nhuận cao hơn thị 
trường Mỹ) và gia tăng tỷ trọng đóng góp của nguyên liệu tự nuôi. 

Tuy nhiên, một số rủi ro chung của ngành xuất khẩu tôm vẫn 
phải lưu tâm. Chẳng hạn, các rủi ro về rào cản kỹ thuật, sự biến động 
trong chính sách thuế quan (đặc biệt là thị trường Mỹ), tác động của 
dịch bệnh, thiên tai lên hoạt động kinh doanh. Tỷ lệ tự chủ nguyên 
liệu thấp cũng khiến FMC nhạy cảm hơn đối với các biến động trong 
ngành so với các doanh nghiệp kiểm soát được chuỗi nguyên liệu.  

Ngày 12/10/2016 

Huỳnh Minh Tuấn 

tuan.huynh@vndirect.com.vn 

 

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 25.700 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 17.100 

KLGDBQ (3thg) (CP) 156.000 

Thị giá vốn (tỷ VND) 639 

SL CP đang lưu hành (tr CP) 30,0 

Free float (%) 35 

Beta 0,92 

 

 
 
 
Cơ cấu sở hữu 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

Cổ đông lớn % sở hữu

HVG 54,3%

VP Tỉnh ủy Sóc Trăng 4,6%

Công ty TNHHMTV Tư 

vấn Đầu tư An Khánh
4,2%
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT 

-40%

-29%

-18%

-7%

4%

16%

27%
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60%

2,3

2,8

3,3
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6,3

6,8

01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16E 07-16E

Rolling P/E (x) (lhs) Tăng trưởng EPS (rhs)

19%

20%

22%

23%

24%

26%

27%

0,3

0,5

0,7

0,9

1,1

1,3

1,5

01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16E 07-16E

Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 2.877 3.086 3.511

Giá vốn hàng bán (2.605) (2.815) (3.182)

Chi phí quản lý DN (61) (65) (70)

Chi phí bán hàng (85) (93) (109)

LN hoạt động thuần 127 114 150

EBITDA thuần 159 149 191

Chi phí khấu hao (32) (35) (41)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 127 114 150

Thu nhập lãi 17 15 16

Chi phí tài chính (48) (24) (26)

Thu nhập ròng khác 9 1 1

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 105 106 141

Thuế (7) (6) (7)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 97 100 134

Thu nhập trên vốn 97 100 134

Cổ tức phổ thông (130) (30) (99)

LN chưa phân phối (33) 70 35

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

LN trước thuế 104,7 106,2 141,3

Khấu hao 33,4 34,5 40,7

Các khoản +/- (non cash) khác

Khoản +/- không thuộc HĐKD

Thuế đã nộp

LC tiền từ HĐKD khác 1,6 6,6 9,9

Thay đổi VLĐ 39,8 (50,6) (114,7)

LC tiền thuần HĐKD 179,6 96,7 77,1

Đầu tư TSCĐ (97,5) (112,5) (120,8)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 2,5 1,5 1,7

Các khoản khác (49,7) 87,9 40,5

Thay đổi tài sản dài hạn khác

LC tiền từ HĐĐT (144,6) (23,1) (78,6)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0,0 99,6 0,0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0,0 0,0 0,0

Tiền vay ròng nhận được 176,8 (95,2) 106,2

Dòng tiền từ HĐTC khác 0,0 (17,7) (33,2)

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (130,0) (30,0) (99,0)

LC tiền thuần HĐTC 46,8 (43,3) (26,0)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 241,0 322,7 354,4

LC tiền thuần trong năm 81,7 30,3 (27,5)

Tiền & tương đương tiền cuối kì 322,7 353,0 326,9

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 323 354 328

Đầu tư ngắn hạn 92 10 10

Các khoản phải thu ngắn hạn 208 216 234

Hàng tồn kho 441 452 538

Các tài sản ngắn hạn khác 27 28 30

Tổng tài sản ngắn hạn 1.091 1.061 1.140

Tài sản cố định 218 293 368

Tổng đầu tư 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 34 38 43

Tổng tài sản 1.344 1.392 1.552

Vay & nợ ngắn hạn 867 772 878

Phải trả người bán 55 63 70

Nợ ngắn hạn khác 71 55 68

Tổng nợ ngắn hạn 993 890 1.016

Vay & nợ dài hạn 0 0 0

Các khoản phải trả khác 6 5 8

Vốn chủ sở hữu 345 497 529

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 1.344 1.392 1.552

Phân tích Dupont

12-15A 12-16E 12-17E

Dupont

Biên LN ròng 3,4% 3,2% 3,8%

Vòng quay TS 2 2 2

ROAA 7,7% 7,3% 9,1%

ĐBTC điều chỉnh 3 3 3

ROAE 26,5% 23,7% 26,2%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 25 25 24

Số ngày nắm giữ HTK 62 59 62

Số ngày phải trả tiền bán 8 8 8

Vòng quay TSCĐ 15 12 11

ROIC 8,0% 7,9% 9,5%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1 1 1

Khả năng thanh toán nhanh 1 1 1

Khả năng thanh toán tiền mặt 0 0 0

Vòng quay tiền 79 76 77

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT (0,1%) 7,3% 13,8%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 46,7% (9,9%) 31,5%

Tăng trưởng LN ròng 55,1% 2,5% 34,5%

Tăng trưởng EPS 55,1% (30,7%) 20,5%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 4.868 3.374 4.066

Giá trị sổ sách/cp (VND) 17.252 16.556 16.022

Cổ tức / cp (VND) 6.500 1.000 3.000
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CTCP THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN (SJD) 

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

VND29.000 VND35.500 8,9% MUA  Sản xuất điện 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

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

  
 

 

  

Sự trở lại của La Nina kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí và tạo ra 

động lực tăng trưởng mới cho nhóm cổ phiếu ngành thủy điện giai 

đoạn 2017 – 2018. Trong đó, SJD là lựa chọn ưu tiên của chúng tôi 

bởi (1) Biên lợi nhuận cao (2) Định giá hấp dẫn (3) Thu nhập cổ tức 

ổn định. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị MUA đối vối cổ phiếu SJD. 

KQKD điện năm 2016 giảm nhẹ, LNST giảm (-5% yoy) do chịu ảnh 
hưởng tiêu cực bởi điều kiện thủy văn không thuận lợi, lưu lượng nước 
chảy về các nhà máy thủy điện duy trì ở mức thấp, ảnh hưởng đến sản 
lượng khai thác điện. Ngoài ra, chi phí lãi vay của SJD dự báo sẽ tăng đột 
biến: do nhà máy Hà Tây đã đi vào hoạt động nên chi phí lãi vay sẽ không 
còn đủ điều kiện vốn hóa. Doanh thu năm 2016 dự báo là 357 tỷ đồng          
(-6,5% yoy) và LNST sau khi trừ quỹ khen thưởng phúc lợi đạt 161 tỷ đồng 
(-2% yoy), EPS 2016 là 3.502 đồng/cổ phiếu.  

KQKD năm 2017 dự báo tăng trưởng mạnh do hưởng lợi từ chu kỳ mới 
của La Nina với xác suất xảy ra dự báo vào cuối năm nay là khoảng 60%. 
Dự báo doanh thu năm 2017 có thể vượt 450 tỷ đồng (+26% yoy), LNST 
sau khi trừ quỹ khen thưởng phúc lợi đạt 208 tỷ đồng (+29% yoy). Theo 
đó, EPS 2017 dự báo là 4.512 đồng/cổ phiếu.  

Định giá hấp dẫn và tỷ lệ chi trả cổ tức duy trì ổn định 20-25% qua 
các năm, tương ứng với tỷ suất cổ tức 8-8,9%. Chúng tôi cho rằng SJD 
là cổ phiếu thích hợp cho mục tiêu đầu tư dài hạn. Khuyến nghị MUA với 
mức giá mục tiêu 35.500 đồng/cổ phiếu, P/E năm 2016 tại giá mục tiêu là 
8,01x. 

Khả năng sáp nhập các dự án thủy điện SeSan 3A, Nậm Chiến và 
Hương Sơn thuộc Tổng Công ty Sông Đà làm cho quy mô của SJD có 
thể tăng gấp 4 lần so với hiện tại, tức khoảng 403 Megawatt (MW). Tuy 
nhiên, theo nhận định của chúng tôi, đi kèm với việc tăng quy mô là gánh 
nặng nợ vay và chi phí khấu hao do 2/3 dự án này chỉ mới đi vào vận 
hành trên 3 năm và hiệu quả hoạt động còn chưa cao. 

Các rủi ro chính: (1) Rủi ro về khả năng bị chiếm dụng vốn từ Tổng 
Công ty Sông Đà phản ánh bởi xu hướng số ngày thu tiền bình quân duy 
trì mức cao. (2) Rủi ro cổ phiếu bị pha loãng sau khi sáp nhập các nhà 
máy thủy điện thuộc Tổng Công ty Sông Đà theo đề án Tái cấu trúc và 
mối quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường về hiệu quả hoạt động thời 
kỳ hậu sáp nhập vẫn còn đang là dấu hỏi lớn. (3) Thanh khoản thấp do 
tính chất cô đặc trong cơ cấu cổ đông, cần cân nhắc khi đầu tư. 

 

Ngày 12/10/2016 

Đặng Minh Hoàng 

hoang.dangminh@vndirect.com.vn 

   

 

 

Diễn biến giá 

 
Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 29.000 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 24.300 

KLGDBQ (3thg) 20.550 

Thị giá vốn (tỷ VND) 1.298 

SL CP đang lưu hành (tr) 46 

Free float (%) 17 

Beta 0,48 

 

 

 

Cơ cấu sở hữu 

 
Nguồn: VNDIRECT 
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Cổ đông lớn % sở hữu

Tổng công ty Sông Đà 51,0%

VI Fund I, L.P 10,0%

Halley Asian Prosperity 9,0%

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-14A 12-15A 12-16A 12-17A

Doanh thu (tỷ) 392 830 1.195 1.170

Tăng trưởng DT 9% 112% 44% (2%)

Biên lợi nhuận gộp 36% 31% 34% 38%

EBITDA thuần (tỷ) 145 218 391 453

LN ròng (tỷ) 16 68 112 145

Tăng trưởng LN ròng 600% 319% 65% 29%

LN trên cổ phiếu 492 2.060 2.614 3.371

Giá trị sổ sách/cp 10.645 13.217 14.315 16.186

ROAE 6% 17% 21% 22%

Tổng quan tài chính (VND) 12-14A 12-15A 12-16A 12-17E

Doanh thu (tỷ) 391 382 357 450

Tăng trưởng DT 26,2% (2,3%) (6,5%) 25,8%

Biên lợi nhuận gộp 58,3% 59,5% 61,8% 61,9%

EBITDA thuần (tỷ) 284 261 259 324

LN ròng (tỷ) 183 179 170 218

Tăng trưởng LN ròng 23,5% (2,5%) (5,0%) 28,8%

LN trên cổ phiếu 3.983 3.882 3.686 4.749

Giá trị sổ sách/cp 21.926 23.087 24.270 26.019

ROAE 20,0% 17,2% 15,6% 18,9%
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Định giá   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
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01-13A 07-13A 01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16A 07-16A

Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17E

Doanh thu 382,0 357,3 449,6

Giá vốn hàng bán (154,6) (136,7) (171,2)

Chi phí quản lý DN (37,1) (32,2) (40,5)

Chi phí bán hàng 0,0 0,0 0,0

LN hoạt động thuần 190,3 188,5 237,9

EBITDA thuần 260,5 258,9 323,7

Chi phí khấu hao (70,2) (70,4) (85,7)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 190,3 188,5 237,9

Thu nhập lãi 6,7 7,1 9,0

Chi phí tài chính (14,8) (17,5) (17,4)

Thu nhập ròng khác 9,6 0,4 0,4

TN từ các Cty LK & LD 0,0 0,0 0,0

LN trước thuế 191,8 178,5 230,0

Thuế (13,3) (8,9) (11,5)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0,0 0,0 0,0

LN ròng 178,6 169,6 218,5

Thu nhập trên vốn 178,6 169,6 218,5

Cổ tức phổ thông (125,6) (132,6) (160,6)

LN chưa phân phối 53,0 37,0 57,8

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17E

LN trước thuế 191,8 178,5 230,0

Khấu hao 70,2 70,4 85,7

Các khoản +/- (non cash) khác 11,0 0,0 0,0

Khoản +/- không thuộc HĐKD 0,0 0,0 0,0

Thuế đã nộp (14,0) (8,9) (11,5)

LC tiền từ HĐKD khác (15,0) (17,6) (22,6)

Thay đổi VLĐ (61,0) (41,5) (31,6)

LC tiền thuần HĐKD 183,0 180,9 249,9

Đầu tư TSCĐ (112,0) (3,5) (4,3)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0,0 0,0 0,0

Các khoản khác 0,0 0,0 0,0

Thay đổi tài sản dài hạn khác 0,0 0,0 0,0

LC tiền từ HĐĐT (112,0) (3,5) (4,3)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0,0 0,0 0,0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0,0 0,0 0,0

Tiền vay ròng nhận được 46,2 4,5 (6,0)

Dòng tiền từ HĐTC khác 0,0 0,0 0,0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (114,0) (115,0) (138,0)

LC tiền thuần HĐTC (67,8) (110,4) (144,0)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 43,1 46,5 113,4

LC tiền thuần trong năm 3,2 66,9 101,7

Tiền & tương đương tiền cuối kì 46,4 113,4 215,1

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16A 12-17E

Tiền và tương đương tiền 47 113 215

Đầu tư ngắn hạn 50 50 50

Các khoản phải thu ngắn hạn 293 341 403

Hàng tồn kho 5 13 16

Các tài sản ngắn hạn khác 1 2 2

Tổng tài sản ngắn hạn 396 519 686

Tài sản cố định 973 905 824

Tổng đầu tư 2 2 2

Tài sản dài hạn khác 19 12 15

Tổng tài sản 1.389 1.438 1.527

Vay & nợ ngắn hạn 1 1 1

Phải trả người bán 39 30 37

Nợ ngắn hạn khác 25 24 30

Tổng nợ ngắn hạn 64 54 68

Vay & nợ dài hạn 263 268 262

Các khoản phải trả khác 0 0 0

Vốn chủ sở hữu 1.062 1.116 1.197

Lợi ích cổ đông thiểu số

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 1.389 1.438 1.527

Phân tích Dupont

12-15A 12-16A 12-17E

Dupont

Biên LN ròng 46,7% 47,5% 48,6%

Vòng quay TS 0 0 0

ROAA 13,3% 12,0% 14,7%

ĐBTC điều chỉnh 1 1 1

ROAE 17,2% 15,6% 18,9%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 205 268 262

Số ngày nắm giữ HTK 12 34 34

Số ngày phải trả tiền bán 91 80 80

Vòng quay TSCĐ 0 0 1

ROIC 13,5% 12,2% 15,0%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 6 10 10

Khả năng thanh toán nhanh 6 9 10

Khả năng thanh toán tiền mặt 1 3 4

Vòng quay tiền 126 223 216

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT (2,3%) (6,5%) 25,8%

Tăng trưởng LN từ HĐKD (4,1%) (0,9%) 26,2%

Tăng trưởng LN ròng (2,5%) (5,0%) 28,8%

Tăng trưởng EPS (2,5%) (5,0%) 28,8%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 3.882 3.686 4.749

Giá trị sổ sách/cp (VND) 23.087 24.270 26.019

Cổ tức / cp (VND) 2.730 2.882 3.492
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CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG (CHP) 

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

VND20.700 VND28.000 3,6% MUA Sản xuất điện 

 

Triển vọng ngắn hạn  Triển vọng dài hạn  Định giá 

 
 

 
 

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

 
 
 

 
 

 

 
  

Kỳ vọng hồi phục cuối năm nhờ vào El Nino kết thúc và tạo đà 

tăng trưởng trong năm 2017 

KQKD 9T2016 kém khả quan, sản lượng sản xuất điện đạt 46% 
kế hoạch năm. Do ảnh hưởng cực đoan của hiện tượng siêu El Nino 
nên sản lượng sản xuất điện của CHP giảm mạnh so với cùng kỳ 
năm ngoái (-27% yoy), tương ứng với sản lượng điện là 275 triệu 
Kilowatt giờ (kWh), hoàn thành 46% kế hoạch sản xuất điện cả năm 
(598 triệu kWh). 

…nhưng có thể về đích nhờ vào sự trở lại của La Nina. Mặc dù 
sản lượng điện 9T2016 chưa đạt như kỳ vọng nhưng chúng tôi vẫn 
tin tưởng vào 2 yếu tố sẽ giúp CHP đạt kế hoạch kinh doanh năm 
nay: (1) sản xuất điện của CHP có tính mùa vụ cao - tập trung chủ 
yếu vào Q4 hàng năm, chiếm trên 50% tổng sản lượng điện cả năm. 
(2) sự trở lại của hiện tượng La Nina kỳ vọng sẽ khiến lượng 
mưa trung bình ở khu vực miền Trung – nơi có lượng mưa trung 
bình cao nhất cả nước tăng lên 10-30%, tạo điều kiện thủy văn 
thuận lợi cho CHP hoàn thành kế hoạch năm. Doanh thu năm 2016 
kỳ vọng giảm nhẹ (-10% yoy) đạt 657 tỷ đồng tương ứng với sản 
lượng điện là 589 triệu kWh và LNST đạt 275 tỷ đồng (-16% yoy), 
EPS năm 2016 là 2.084 đồng/cổ phiếu. 

Triển vọng tăng trưởng: CHP là một trong những cổ phiếu thủy điện 
khu vực miền Trung (CHP, SBA, VSH) được kỳ vọng sẽ hưởng lợi 
khi La Nina diễn ra. Chúng tôi kỳ vọng, KQKD của CHP sẽ khởi sắc 
trong năm 2017. Dự báo doanh thu năm 2017 có thể phục hồi và đạt 
709 tỷ đồng (+5% yoy), LNST đạt 306 tỷ đồng (+11% yoy). Theo đó, 
EPS 2017 được chúng tôi dự báo là 2.321 đồng/cổ phiếu. 

Định giá tích cực: Với kết quả dự báo doanh thu năm 2016 tích cực, 
kỳ vọng đạt 657 tỷ đồng và LNST là 275 tỷ đồng. Dựa vào phương 
pháp chiết khấu dòng tiền (DCF) chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý 
của CHP là 28.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 35% so với thị giá hiện 
tại. 

Các rủi ro chính: có 2 rủi ro hiện hữu đối với cổ phiếu CHP. (1) Rủi 
ro về lãi suất: tính đến cuối Q2/2016, CHP vẫn còn 1.363 tỷ đồng nợ 
vay, chủ yếu là nợ dài hạn (chiếm 88% tổng dư nợ). Phân tích độ 
nhạy với rủi ro lãi suất cho thấy nếu lãi suất khoản vay tăng thêm 1% 
thì LNST của CHP sẽ giảm đi 5% so với điều kiện hiện tại. (2) Rủi ro 
về thời tiết: dù sở hữu công suất thiết kế lớn nhưng CHP chỉ có hồ 
chứa điều tiết theo tuần nên vẫn chưa phát huy hết tối đa hiệu quả 
sản xuất điện khi không thể tích trữ nước trong mùa mưa để có nguồn 
phát điện ổn định cho mùa khô. 

 

Ngày 11/10/2016 

Đặng Minh Hoàng 

hoang.dangminh@vndirect.com.vn 

   

 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 21.000 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 17.488 

KLGDBQ (3thg) 48.401 

Thị giá vốn(tỷ VND) 2.598 

SL CP đang lưu hành (tr) 126 

Free float (%) 64 

Beta 
 
 

0,4 

 

Cơ cấu sở hữu 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Cổ đông lớn % sở hữu

TCT Điện lực Miền Trung 51,0%

TCT Điện lực Miền Nam 10,0%

CT Tài chính CP Điện lực 9,0%
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Tổng quan tài chính (VND) 12-14A 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu (tỷ) 626 729 657 709

Tăng trưởng DT 18,6% 16,5% (9,9%) 7,9%

Biên lợi nhuận gộp 63,9% 66,8% 62,4% 64,2%

EBITDA thuần (tỷ) 518 602 525 567

LN ròng (tỷ) 212 328 275 331

Tăng trưởng LN ròng 68,3% 54,7% (16,3%) 20,6%

LN trên cổ phiếu 1.767 2.603 2.179 2.628

Giá trị sổ sách/cp 11.842 12.913 14.092 15.026

ROAE 15,9% 21,5% 16,1% 18,0%
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Định giá   

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
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Rolling P/B (x) (lhs) ROAE (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 729,0 657,0 709,0

Giá vốn hàng bán (242,0) (247,0) (254,0)

Chi phí quản lý DN (39,0) (39,0) (43,0)

Chi phí bán hàng 0,0 0,0 0,0

LN hoạt động thuần 448,0 371,0 412,0

EBITDA thuần 602,0 525,0 567,0

Chi phí khấu hao (154,0) (154,0) (155,0)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 448,0 371,0 412,0

Thu nhập lãi 9,0 13,0 14,0

Chi phí tài chính (132,0) (116,0) (102,0)

Thu nhập ròng khác 3,0 6,6 7,1

TN từ các Cty LK & LD

LN trước thuế 328,0 274,6 331,1

Thuế

Lợi ích cổ đông thiểu số

LN ròng 328,0 274,6 331,1

Thu nhập trên vốn 328,0 274,6 331,1

Cổ tức phổ thông

LN chưa phân phối 328,0 274,6 331,1

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

LN trước thuế 328,0 274,6 331,1

Khấu hao 152,0 157,0 155,0

Các khoản +/- (non cash) khác

Khoản +/- không thuộc HĐKD (9,0) (13,0) (14,0)

Thuế đã nộp 0,0 0,0 (24,8)

LC tiền từ HĐKD khác (8,0) 0,0 0,0

Thay đổi VLĐ 42,0 23,3 (4,2)

LC tiền thuần HĐKD 505,0 441,9 443,1

Đầu tư TSCĐ (106,0) (1,0) (7,0)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ

Các khoản khác 9,0 13,0 14,0

Thay đổi tài sản dài hạn khác 0,0 (282,5) (55,0)

LC tiền từ HĐĐT (97,0) (270,5) (48,0)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0,0 0,0 0,0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ

Tiền vay ròng nhận được (170,0) (170,0) (170,0)

Dòng tiền từ HĐTC khác

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (106,0) (126,0) (189,0)

LC tiền thuần HĐTC (276,0) (296,0) (359,0)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 115,0 251,0 120,4

LC tiền thuần trong năm 132,0 (124,6) 36,1

Tiền & tương đương tiền cuối kì 247,0 126,4 156,5

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 251 120 152

Đầu tư ngắn hạn 0 283 337

Các khoản phải thu ngắn hạn 215 202 218

Hàng tồn kho 48 47 49

Các tài sản ngắn hạn khác 0 0 0

Tổng tài sản ngắn hạn 514 652 756

Tài sản cố định 2.727 2.578 2.430

Tổng đầu tư 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 15 13 14

Tổng tài sản 3.256 3.243 3.200

Vay & nợ ngắn hạn 164 164 164

Phải trả người bán 117 119 124

Nợ ngắn hạn khác 67 73 78

Tổng nợ ngắn hạn 348 356 366

Vay & nợ dài hạn 1.281 1.111 941

Các khoản phải trả khác 0 0 0

Vốn chủ sở hữu 1.627 1.776 1.893

Lợi ích cổ đông thiểu số

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 3.256 3.243 3.200

Phân tích Dupont

12-15A 12-16E 12-17E

Dupont

Biên LN ròng 45,0% 41,8% 46,7%

Vòng quay TS 0 0 0

ROAA 10,0% 8,4% 10,3%

ĐBTC điều chỉnh 2 2 2

ROAE 21,5% 16,1% 18,0%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 105 110 110

Số ngày nắm giữ HTK 72 70 70

Số ngày phải trả tiền bán 176 176 178

Vòng quay TSCĐ 0 0 0

ROIC 10,7% 9,0% 11,0%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1 2 2

Khả năng thanh toán nhanh 1 2 2

Khả năng thanh toán tiền mặt 1 1 1

Vòng quay tiền 1 3 2

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT 16,5% (9,9%) 7,9%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 23,1% (17,2%) 11,1%

Tăng trưởng LN ròng 54,7% (16,3%) 20,6%

Tăng trưởng EPS 50,9% (18,3%) 20,6%

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 2.667 2.179 2.628

Giá trị sổ sách/cp (VND) 13.228 14.095 15.024

Cổ tức / cp (VND) 0 0 0
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KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 
báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn 
giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của 
công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách 
nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và 
các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. 
VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 
Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa 
đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 

 

  

KHỐI PHÂN TÍCH 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội 

Điện thoại: +844 3972 4568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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