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CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG: BÌNH TĨNH VÀ ĐÁNH GIÁ ĐÚNG 

Đinh Quang Hinh  – hinh.dinh@vndirect.com.vn 

 

 Khả năng xuất hiện nhịp phục hồi ngắn hạn khi chỉ số VN-INDEX 
về vùng hỗ trợ 780-800 điểm 

Hình 1: Diễn biến chỉ số VN-INDEX (đồ thị tuần) 

 
   Nguồn: Datafeed, Amibroker 

Chỉ số VN-INDEX đã chính thức rơi xuống dưới đường MA200 
(tuần) do tâm lý nhà đầu tư bị tác động mạnh bởi tình hình dịch Covid-
19 và những diễn biến tiêu cực trên thị trường tài chính toàn cầu trong 
phiên ngày 09/03. TTM P/E của chỉ số VN-INDEX hiện đã về mức 13,0 
lần, là mức thấp nhất kể từ giữa năm 2016, và đang thấp hơn khoảng 
21% so với mức P/E bình quân 5 năm là khoảng 16,4 lần.  

Hình 2: P/E trailing của TTCK Việt Nam đang ở mức thấp nhất kể từ năm 2016 

 
   Nguồn: Bloomberg 
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Vùng 780-800 điểm là vùng hỗ trợ gần nhất của chỉ số VN-INDEX. 
Chúng tôi nhận thấy rằng vùng 780-800 điểm là vùng hỗ trợ gần nhất 
của chỉ số VN-INDEX do ngưỡng 800 điểm là ngưỡng tâm lý của thị 
trường và mức quanh 780 điểm tương đương Fibonaci retracement 
61,8% của sóng tăng trước đó kéo dài từ tháng 1/2016 đến tháng 
4/2018. Bên cạnh đó, chỉ số RSI(15) chỉ đạt 24,7 là mức quá bán mạnh 
và là mức thấp nhất kể năm 2008. Do đó, chúng tôi cho rằng thị trường 
có thể xuất hiện nhịp phục hồi ngắn hạn khi chỉ số VN-INDEX chạm 
vùng hỗ trợ 780-800 điểm.  

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị đối với các NĐT như sau:  

 Đối với các NĐT ngắn hạn: thời điểm này không nên bán cổ 
phiếu bằng mọi giá vì thị trường có thể đã ở gần đáy ngắn hạn, 
nên chờ đợi nhịp phục hồi ngắn hạn của thị trường để hạ bớt tỷ 
trọng cổ phiếu, tăng tỷ trọng tiền mặt và đặc biệt hạn chế sử dụng 
margin ở thời điểm này để giảm thiểu rủi ro ngắn hạn.  

 Đối với các NĐT dài hạn: có thể xem xét giải ngân tỷ trọng nhỏ 
(20-30% giá trị danh mục đầu tư dài hạn) khi thị trường về sát vùng 
hỗ trợ 780-800 điểm và ưu tiên các doanh nghiệp thuộc các ngành 
ít bị tác động của dịch Covid-19 như ngành công nghệ, tiêu dùng 
thiết yếu (lương thực, thực phẩm), ngành phân bón (hưởng lợi từ 
giá dầu giảm mạnh giúp tiết giảm chi phí đầu vào) hoặc các nhóm 
ngành xuất khẩu mà Việt Nam tự chủ được nguồn cung nguyên 
liệu và được kỳ vọng phục hồi mạnh khi dịch Covid-19 qua đi như 
ngành thủy sản (xuất khẩu tôm, cá tra).   

 

Diễn biến TTCK các nước từ thời điểm dịch bệnh bùng phát 

Hình 3: Diễn biến chỉ số TTCK các nước từ đầu năm 

   

   

   Nguồn: Bloomberg 

Trong nhóm các TTCK lớn, Trung Quốc đang có diễn biến tích cực 
hơn sau hàng loạt thông tin về các gói kích thích kinh tế mà chính phủ 
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nước này cam kết đưa ra thông qua đầu tư công và nới lỏng tiền tệ. 
Trung Quốc ghi nhận mức giảm ít nhất với chỉ 3,5% kể từ đầu năm.    

Hình 4: So sánh mức giảm của TTCK thế giới kể từ đầu năm 2020 

 
   Nguồn: Bloomberg, VNDIRECT 

 

Giá dầu trung bình năm 2020 dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp hơn 
dự báo đầu năm 

Tại cuộc họp của OPEC ngày 05-06/03, OPEC đề xuất cắt giảm thêm 
1,5tr thùng dầu/ngày trên mức 1,7tr thùng/ngày hiện tại, tuy nhiên vấp 
phải sự phản đối của Nga. Điều này dẫn đến giá dầu Brent ngày thứ 6 
giảm 10 USD/thùng xuống mức 45 USD/thùng. 

Sau đó vào ngày 08/03, Ả Rập Saudi thông báo nước này có thể nâng 
sản lượng sản xuất thêm đến 2tr thùng/ngày đồng thời giảm giá bán 
các sản phẩm trong tháng 4 từ 6-8 USD/thùng tùy khách hàng. Động 
thái này được cho là khởi đầu cho cuộc chiến giá giữa Nga và OPEC 
nhằm tranh giành thị phần, và sẽ gây tác động lớn đến thị trường dầu 
đá phiến của Mỹ. Điều này xảy ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang 
diễn biến phức tạp tại châu Âu làm ảnh hưởng đến nhu cầu và thỏa 
thuận cắt giảm hiện tại của OPEC+ sẽ hết hạn vào cuối tháng 3 mà 
chưa có dấu hiệu sẽ được gia hạn thêm. Giá dầu đầu phiên thứ 2 
09/03 đã có lúc giảm trên 30% về mức 31 USD/thùng, sau đó phục hồi 
nhẹ và đến 17h (giờ Việt Nam) đang dao động quanh mức 36-37 
USD/thùng. 

Morgan Stanley đã hạ dự báo giá dầu Brent trong quý 2 từ mức 57,5 
USD/thùng xuống 35 USD/thùng và giá dầu WTI từ mức 52,5 
USD/thùng xuống 30 USD/thùng. Emirates NBD dự báo giá dầu tạo 
đáy trong quý 2 và hồi phục về cuối năm, Brent đạt trung bình 45 
USD/thùng trong năm 2020 và WTI ở mức 40 USD/thùng. Kịch bản 
xấu nhất là giá dầu có thể chạm mức 20 USD/thùng trong năm 2020. 
Ở chiều ngược lại, một số nhà phân tích cho rằng chiến tranh về giá 
sẽ chỉ xảy ra trong ngắn hạn, tạo tiền đề cho Nga và OPEC tiến đến 
một thỏa thuận giá dầu mới. Mặc dù chi phí sản xuất dầu của Ả Rập 
Saudi đang ở mức thấp nhất thế giới, điểm hòa vốn về ngân sách đòi 
hỏi giá dầu trên 50 USD/thùng, do vậy Ả Rập sẽ không quá sốt sắng 
trong việc giảm giá dầu như giai đoạn chiến tranh giá trước đó 
(11/2014 – khi đó giá dầu đang ở mức 80 USD/thùng). 

Chúng tôi cho rằng giá dầu trung bình năm 2020 sẽ thấp hơn mức dự 
đoán vào thời điểm đầu năm (ở mức trung bình US$60-65/thùng). Đây 
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cũng là kịch bản cơ sở mà hầu hết các DN có hoạt động sản xuất liên 
quan đến giá dầu xây dựng. Vì vậy, giá dầu giảm sẽ giúp DN các 
ngành vận tải, logistic, phân bón, điện khí,…phần nào được hưởng lợi 
và giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19. 

Hình 5: Diễn biến giá dầu từ năm 2018 

 
   Nguồn: Bloomberg 

 

Ý tưởng đầu tư dài hạn: Cơ hội từ những nhóm ngành ít bị ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh và hưởng lợi từ giá dầu giảm 

Chúng tôi cho rằng trong bối cảnh thị trường đang giảm mạnh do tâm 
lý bi quan từ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, NĐT cần hết sức 
thận trọng trong việc giải ngân và hạn chế các tài sản rủi ro. Tuy nhiên, 
đây cũng là cơ hội để tích lũy các cổ phiếu cơ bản tốt thuộc các lĩnh 
vực ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh và những ngành nghề phần nào 
được hưởng lợi từ giá dầu giảm. 

 

Hình 6: Đánh giá triển vọng của những nhóm ngành ít chịu ảnh hưởng của Covid-19 và được hưởng lợi từ giá dầu giảm 

 
 

 

STT Nhóm ngành

Triển vọng 

ngắn hạn

Thời gian 

(dự báo)

Triển vọng 

2020 Cơ hội từ Covid 19

Cổ phiếu 

cần lưu ý

1

Công nghệ, viễn thông, 

E-commerce Trung tính N/A Tích cực

- Sản phẩm phần mềm, dịch vụ CNTT và viễn thông không bị ảnh hưởng gì bởi dịch 

bệnh. Về dài hạn, nhu cầu/tiến độ số hóa sẽ được đẩy mạnh, tạo cơ hội cho các DN 

công nghệ, viễn thông.

- Tăng nhu cầu mua hàng trực tuyến do người tiêu dùng hạn chế đến nơi công cộng

FPT, FRT

2

Bán lẻ tiêu dùng thiết 

yếu, đồ dùng chắm sóc 

cá nhân, nhà cửa; Sữa Tích cực N/A Tích cực

- Tăng nhu cầu tích trữ các các đồ dùng thiết yếu, thiết bị phòng ngừa bệnh dịch,… 

- Nhu cầu thực phẩm, đồ uống tại kênh hiện đại tăng do người dân hạn chế mua 

bán tại chợ truyền thống và các địa điểm tập trung đông người và vệ sinh kém.

- Nhu cầu vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà cửa tăng cao để đối phó dịch bệnh

- Tiêu thụ sữa dự báo tăng nhẹ do tâm lý phòng bệnh, tăng sức đề kháng

- Tiềm tàng rủi ro gián đoạn nguồn cung từ Trung Quốc

MCH, 

NET,LIX, 

VNM, 

MML

3 Phân bón Tích cực Q1-Q2 Tích cực

- Các DN Sản xuất phân bón được hưởng lợi nhờ giá dầu giảm giúp tiết giảm chi 

phí đầu vào. Trong khi đó nhu cầu đối với lương thực  vẫn khá ổn định dẫn tới nhu 

cầu đối với phân bón trong thời gian tới cũng tương đối ổn định

DPM, 

DCM

4

Vật tư y tế, bán lẻ, phân 

phối dược Tích cực Q1-Q2 Trung tính

- Các công ty có chuỗi bán lẻ dược có thể được hưởng lợi trong ngắn hạn do nhu 

cầu các sản phẩm khẩu trang, chăm sóc sức khỏe gia tăng. 

- Các công ty vật tư y tê, có sản xuất khẩu trang, thiết bị bảo hộ sẽ được hưởng lợi từ 

nhu cầu rất cao trong ngắn hạn. Nhưng về trung hạn cũng chịu rủi ro về nguồn cung 

vải từ TQ bị ảnh hưởng. Nếu đổi nguồn cung thì có thể chịu giá đầu vào gia tăng. 

- Các DN được cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế sẽ được hưởng lợi đáng kể

FRT, 

DHG, 

DNM
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   Nguồn: VNDIRECT 

 

 

5 Điện Tích cực Q1-Q2 Tích cực

- Điện khí sẽ được hưởng lợi do giá khí giảm vì giá dầu giảm. Bên cạnh đó, điện khí 

sẽ có khả năng cao được huy động nhiều hơn trong bối cảnh mùa khô. Biên lợi 

nhuận gộp sẽ được cải thiện thông qua việc bán Điện qua thị trường cạnh tranh.

- Nhu cầu sử dụng Điện của các khu công nghiệp có thể giảm nhẹ trong ngắn hạn 

vì qui mô sản xuất phần nào thu hẹp do dịch bệnh

POW, 

PGV

6 Thép xây dựng Tích cực Q1 Trung tính

- Giá quặng sắt (chiếm 30-35% chi phí đầu vào của HPG, TIS) giảm do nhu cầu 

quặng sắt yếu tại Trung Quốc (nước chiếm 70-80% quặng sắt xuất khẩu của thế 

giới) vì: các hoạt động xây dựng chậm hoạt động so với dự kiến do thiếu nguyên liệu 

lẫn người lao động; hoạt động vận chuyển thép thành phẩm và quặng sắt gặp khó 

khăn.

- Các nguyên liệu đầu vào khác như thép phế, than cốc, ... không gặp nhiều ảnh 

hưởng, do các DN nội chủ yếu nhập khẩu từ Úc, Brazil, Nhật Bản,...; trong khi các 

sản phẩm này Trung Quốc "tự cung tự cấp", do đó không ảnh hưởng nhiều đến giá.

- Nếu giá dầu duy trì ở mức thấp, các DN có thể giảm được chi phí vận chuyển 

nguyên vật liệu đầu vào (quặng sắt, than cốc,..).

HPG

7

Dầu khí - Trung nguồn 

(vận chuyển) Trung tính 0 Trung tính

- Với các hợp đồng theo dạng time charter, rủi ro biến động giá dầu nhiên liệu được 

chuyển hết cho người thuê tàu do vậy DN vận tải sẽ không bị ảnh hưởng.

- Trong ngắn hạn nhu cầu vận chuyển có thể giảm do nhu cầu giảm/gián đoạn 

chuỗi sản xuất tuy nhiên có thể hồi phục trong nửa cuối năm. Với mặt hàng dầu thô 

khi Saudi tăng sản lượng có thể đẩy mạnh nhu cầu vận chuyển dầu thô trên thế giới 

và hỗ trợ giá cho thuê tàu.

- Giá cổ phiếu giảm là cơ hội mua vào PVT

PVT

8 Đá Trung tính N/A Trung tính

- Ngành đá xây dựng phụ thuộc vào các hoạt động xây lắp và khả năng giải ngân 

vốn đầu tư công, không bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc.

- Ngành đá khác (bàn bếp, đá lát sảnh,..) không bị ảnh hưởng do các sản phẩm 

thay thế chủ yếu không đến từ Trung Quốc.

- Nếu giá dầu duy trì ở mức thấp sẽ hỗ trợ phần nào chi phí vận chuyển của ngành 

(công nghiệp nặng - chi phí vận chuyển cao)

- Cổ phiếu giảm giá có thể là cơ hội để tích lũy

PTB, 

KSB, 

C32, DHA
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

Khuyến nghị cổ phiếu 

KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu từ 15% trở lên 

TRUNG LẬP Khả năng sinh lời của cổ phiếu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% 

KÉM KHẢ QUAN Khả năng sinh lời của cổ phiếu thấp hơn -10% 

jfv 

 

 

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng tổng của (i) chênh lệch 
phần trăm giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo, và (ii) tỷ suất cổ tức dự kiến. Trừ khi được nêu 
rõ trong báo cáo, các khuyến nghị đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng. 

Khuyến nghị ngành 

TÍCH CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tích cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TRUNG TÍNH Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị trung bình, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

TIÊU CỰC Các cổ phiếu trong ngành có khuyến nghị tiêu cực, tính trên cơ sở vốn hóa thị trường gia quyền 

 giajfv 

 

 

  
 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình bày trong 
báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn 
giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của 
công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. VNDIRECT không chịu trách 
nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan 
điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham 
khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà 
đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính 
và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và 
các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. 
VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 
Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa 
đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 
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