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Kỳ vọng những đỉnh cao mới  

 Chúng tôi cập nhật lại các kịch bản thị trường khi VN-Index đang tiến đến 

vùng đỉnh lịch sử 1.200 điểm. 

 Trong kịch bản cơ sở, chúng tôi cho rằng vùng hợp lý của VN-Index rơi 

vào khoảng 1.180-1.230 điểm, tương đương với mức P/E forward 2020 

đạt 16,0-16,5 lần. 

 Trong kịch bản tích cực, chỉ số VN-Index có thể đạt mức 1.280-1.330 

điểm nếu có những tiến triển trong tiêm phòng vắc-xin ngừa COVID-19 và 

nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. 

VN-Index đang tiến về vùng đỉnh lịch sử 1.200 điểm   

Chỉ số VN-Index chốt năm 2020 đạt mức 1.103,9 điểm, ghi nhận mức tăng 
14,9% so với cuối năm 2019, là mức tăng trưởng hàng năm cao nhất trong 3 
năm trở lại đây và vượt kỳ vọng của các thành viên trên thị trường. Bước sang 
năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có bước chạy đà tương đối 
ấn tượng, chỉ số VN-Index tăng 8,2% chỉ trong 2 tuần đầu năm và đóng cửa 
phiên 15/01/2021 ở mức 1.194,2 điểm (mức cao nhất trong vòng 33 tháng). 
Mặc dù thị trường đã giảm mạnh trong phiên 19/01, chỉ số VN-Index đã nhanh 
chóng phục hồi và chốt phiên ngày 21/01/2021 ở mức 1.164,2 điểm. Nhìn 
chung xu thế thị trường từ đầu năm vẫn tương đối tích cực.  

Đà tăng ấn tượng của thị trường trong một tháng qua là tương đối bất ngờ đối 
với hầu hết các thành viên trên thị trường. Khối Phân tích VNDIRECT là một 
trong những đơn vị xuất bản báo cáo chiến lược đầu tư năm 2021 đầu tiên với 
kịch bản cơ sở cho chỉ số VN-Index năm 2021 là mức 1.180 điểm, cao hơn 
14,5% so với mức đóng cửa phiên ngày 11/12/2020 là ngày xuất bản báo cáo.  

Hình 1: Diễn biến chỉ số VN-Index kể từ thời điểm khối Phân tích VNDIRECT xuất bản báo 

cáo chiến lược thị trường năm 2021 

 

NGUỒN: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

 

Đà tăng ấn tượng trong thời gian qua được lý giải bởi những nguyên 
nhân chính sau đây  

Thứ nhất, mặt bằng lãi suất thấp kỷ lục kích thích dòng tiền nội đổ vào 
thị trường chứng khoán. Năm 2020 chứng kiến làn sóng nới lỏng chính sách 
tiền tệ trên toàn cầu để hỗ trợ các nền kinh tế vượt qua suy thoái do đại dịch 
COVID-19 gây ra, Việt Nam cũng không nằm ngoài làn sóng đó. NHNN Việt 
Nam đã có ba đợt cắt giảm lãi suất điều hành trong năm 2020 với mức cắt  
giảm 1,5-2,0%, nằm trong số những quốc gia cắt giảm lãi suất điều hành  
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mạnh nhất trong khu vực. Mặt bằng lãi suất trên thị trường cũng giảm sâu, lãi 
suất cho vay bình quân năm 2020 giảm khoảng 80-100 điểm cơ bản, trong khi 
lãi suất huy động giảm khoảng 150-170 điểm cơ bản. Đặc biệt hơn, lãi suất 
liên ngân hàng giảm mạnh về mức quanh 0,1%, thấp nhất trong lịch sử và lãi 
suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm cũng về mức quanh 2,2% (giảm 200 
điểm cơ bản so với cuối năm 2019). Việc mặt bằng lãi suất về mức rất thấp 
trong nhiều năm đã khiến một bộ phận dòng tiền trong dân cư cũng như tổ 
chức chuyển hướng sang các kênh đầu tư tài sản, mà nổi bật nhất là chứng 
khoán. Đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy dòng tiền và thanh khoản trên thị 
trường chứng khoán tăng mạnh thời gian qua. Trong năm 2021, chúng tôi dự 
báo lãi suất huy động và cho vay có thể giảm tiếp 20-50 điểm % trong bối cảnh 
chính sách tiền tệ được nới lỏng và áp lực lạm phát hạ nhiệt, qua đó sẽ kích 
thích dòng vốn giá rẻ tiếp tục chảy vào kênh đầu tư chứng khoán.  

  

Hình 2: Lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn ngắn giảm xuống mức 

thấp nhất trong lịch sử (đv: %) 
Hình 3: Xu hướng giảm lãi suất huy động tại các ngân hàng thương 

mại kể từ đầu năm 2020 đến nay (đv: %)  

  

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG, NHNN NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, Các ngân hàng thương mại 
  

 

Thứ hai, dòng tiền nội tiếp tục đổ mạnh vào thị trường chứng khoán. 
Tháng 12/2020 ghi nhận số lượng tài khoản chứng khoán mở mới đạt 64.183 
tài khoản, trong đó riêng nhà đầu tư cá nhân mở mới 63.629 tài khoản, tăng 
khoảng 54% so với tháng trước và cũng là tháng có con số tài khoản mở mới 
cao kỷ lục từ trước đến nay. Trong 2 tháng trước đó, số lượng tài khoản mở 
mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước cũng ở mức cao, đạt lần lượt 36.346 
tài khoản và 41.080 tài khoản trong tháng 10 và tháng 11. Đây được coi là làn 
sóng nhà đầu tư F0 lần hai, sau giai đoạn đầu hồi tháng 3 đến tháng 6 năm 
2020. Tính trong cả năm 2020, tổng số tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá 
nhân trong nước lên tới 392.527 tài khoản, tăng 108% so với năm 2019. 

  

Hình 4: Số lượng tài khoản mở mới của NĐT cá nhân trong nước đạt 

kỷ lục 392.527 tài khoản trong năm 2020   
Hình 5: Thanh khoản thị trường tăng mạnh trong tháng 12/2020 (đv: tỷ 

đồng) 

  

NGUỒN: VSD, VNDIRECT RESEARCH NGUỒN: SỞ GDCK, VNDIRECT RESEARCH 
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Thứ ba, niềm tin vào hiệu quả chống dịch của Chính phủ và kỳ vọng vào 
tăng trưởng kinh tế phục hồi mạnh mẽ hơn trong năm 2021. Nhờ những 
giải pháp quyết liệt và kịp thời trong thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống 
dịch bệnh vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” của Chính phủ và sự đồng lòng 
hưởng ứng của người dân, việc Việt Nam đã thành công trong việc kiểm soát 
làn sóng lây nhiễm thứ nhất hồi đầu năm và sau đó là làn sóng lây nhiễm thứ 
hai vào tháng 7 - 8 đã giúp nền kinh tế sớm bước vào giai đoạn bình thường 
mới. Chính phủ đã tung ra các gói kích thích tài khóa với tổng quy mô lên tới 
4,3% GDP và Việt Nam cũng là một trong những quốc gia cắt giảm mạnh nhất 
lãi suất điều hành trong năm 2020. Bằng những giải pháp “trúng” và kịp thời, 
nền kinh tế Việt Nam đã lội ngược dòng ngoạn mục trong nửa cuối năm 2020. 
GDP năm 2020 tăng trưởng 2,91% so với cùng kỳ, thuộc nhóm các quốc gia 
tăng trưởng cao nhất thế giới. Với thành quả vững chắc trong phòng chống 
dịch bệnh và phục hồi kinh tế, bước sang năm mới, nền kinh tế Việt Nam 
được kỳ vọng sẽ hồi phục nhanh hơn về mức trước dịch. Đa số các tổ chức 
nghiên cứu trong và ngoài nước dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 
trên 6% trong năm 2021, trong đó VNDIRECT RESEARCH dự báo tăng 
trưởng GDP của Việt Nam năm 2021 đạt mức 7,1%. Điều này sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi để các doanh nghiệp niêm yết phục hồi hoàn toàn hoạt động sản 
xuất kinh doanh và ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm 2021 và đây 
chính là một yếu tố quan trọng hấp dẫn dòng tiền của nhà đầu tư tiếp tục chảy 
vào thị trường chứng khoán. 

  

Hình 6: Tăng trưởng GDP phục hồi trong nửa cuối năm 2020 Hình 7: Áp lực lạm phát có xu hướng giảm trong thời gian gần đây (% 

tăng/giảm so với cùng kỳ) 

  

NGUỒN: GSO, VNDIRECT RESEARCH  NGUỒN: GSO, VNDIRECT RESEARCH 
  

 

Chúng tôi cho rằng TTCK vẫn còn dư địa tăng trưởng 

Tại ngày 21/01/2021, P/E của chỉ số VN-Index đạt mức 19,4 lần (theo 
Bloomberg). Mức định giá thị trường hiện tại đã nhỉnh hơn mức P/E bình quân 
5 năm của VN-Index là 16,2x, tuy nhiên vẫn tương đối hấp dẫn nếu so sánh 
với mức bình quân của thị trường chứng khoán trong khu vực Đông Nam Á 
(khoảng 26,3 lần). Với mặt bằng lãi suất thấp như hiện tại, chúng tôi cho rằng 
việc thị trường được trả premium so với mức bình quân 5 năm là hợp lý. Hiện 
mặt bằng lãi suất huy động kỳ hạn 1 năm của các ngân hàng thương mại bình 
quân ở mức khoảng 5,6%/năm, do đó mức P/E của thị trường trong khoảng 
16,5-17,5 lần là khá hợp lý. Mặc dù mức P/E hiện tại của thị trường nhỉnh hơn 
mức này, tuy nhiên với dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ 
phục hồi kể từ Q4/2020 thì mức P/E của thị trường sẽ được kéo giảm về mức 
hấp dẫn hơn. Cụ thể, chúng tôi ước tính lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm 
yết trong năm 2021 trên VN-Index sẽ tăng trưởng xấp xỉ 23% svck, thấp hơn 
so với dự phóng tăng trưởng LN của các doanh nghiệp trong coverage của 
chúng tôi là 36% svck (xem chi tiết hình 10). Đối với các cổ phiếu không nằm 
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trong coverage của chúng tôi, chúng tôi sử dụng consensus dự báo lợi nhuận 
của Bloomberg. 

  

Hình 8: P/E của chỉ số VN-Index vẫn tương đối hấp dẫn khi so sánh 

với các thị trường trong khu vực (đv: lần)   
Hình 9: P/E hiện tại của VN-Index vẫn thấp hơn mức đỉnh 22 lần của 

năm 2018  

 

 

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG 
  

 
 

Hình 10: Đóng góp của từng ngành vào mức tăng trưởng lợi nhuận của VN-Index, thể hiện 

thông qua các ngành trong coverage của VNDIRECT RESEARCH  

 
Chú thích: tăng trưởng so với cùng kỳ (%)                                    NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH 

 

Hiện tại, P/E forward 2021 của chỉ số VN-Index ở mức 15,7 lần, vẫn thấp hơn 
so với mức P/E bình quân 5 năm là 16,2 lần và vẫn nằm dưới vùng định giá 
hợp lý (khoảng 16,5-17,5 lần). Do đó, chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index hiện 
vẫn còn dư địa tăng trưởng. Chúng tôi tiến hành cập nhật lại kịch bản cho VN-
Index nhằm phản ánh chuẩn xác hơn những diễn biến gần đây về dòng tiền 
nội và xu hướng lãi suất tiếp tục giảm trên thị trường.  
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Chúng tôi đưa ra 3 kịch bản dự báo TTCK Việt Nam năm 2021 

Chỉ tiêu Kịch bản tiêu cực Kịch bản cơ sở Kịch bản tích cực 

Xác suất xảy ra  20% 50% 30% 

Dư báo tăng trưởng 

EPS 2020 của các 

DNNY HOSE 

Dự báo EPS 2021 tăng 

trưởng 17-19% svck  

Dự báo EPS 2021 tăng 

trưởng 22-24% svck  

Dự báo EPS 2021 tăng trưởng 25-27% 

svck  

P/E kỳ vọng thị 

trường 

Kỳ vọng P/E thị trường 

cuối năm 2021 trong 

khoảng 15,5-16,0 lần 

Kỳ vọng P/E thị trường cuối 

năm 2021 trong khoảng 16,0-

16,5 lần  

Kỳ vọng P/E thị trường cuối năm 2021 

trong khoảng 17,0-17,5 lần 

Hoạt động của NĐT 

Nước ngoài 

NĐT NN chưa quay trở lại 

thị trường cận biên. Khối 

ngoại tiếp tục bán ròng. 

NĐT nước ngoài bắt đầu quay 

trở lại thị trường cận biên với 

quy mô nhỏ. Khối ngoại mua 

ròng nhẹ <5.000 tỷ đồng  

NĐT nước ngoài quay trở lại thị trường cận 

biên với quy mô lớn. Khối ngoại mua ròng 

mạnh >10.000 tỷ đồng  

Các yếu tố khác  

COVID-19 chậm được đẩy 

lùi trên toàn cầu, nguy cơ 

nền kinh tế thế giới phục 

hồi chậm hơn kỳ vọng sẽ 

kéo theo tăng trưởng xuất 

khẩu của Việt Nam bị ảnh 

hưởng và làm chậm quá 

trình phục hồi của ngành 

chế biến chế tạo. 

 GDP năm 2021 dự báo tăng 

7,1% so với cùng kỳ  

 Lãi suất huy động và cho 

vay có thể giảm tiếp 20-50 

điểm % 

 

Những yếu tố có thể thúc đẩy TTCK Việt 

Nam tăng trưởng vượt kỳ vọng 

 Tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 

được thực hiện nhanh hơn so với dự 

kiến. 

 TTCK Việt Nam được nâng hạng lên thị 

trường mới nổi loại 2 của FTSE trong kỳ 

đánh giá hàng năm vào tháng 9/2021.  

 TTCK Việt Nam được thêm vào danh 

sách theo dõi nâng hạng của MSCI từ 

Thị trường Cận biên sang Thị trường 

Mới nổi trong kỳ đánh giá hàng năm 

trong năm 2021.   

VN-Index 
Dự báo VN-Index trong 

khoảng 1.100-1.150 điểm 

Dự báo VN-Index trong 

khoảng 1.180-1.230 điểm 

Dự báo VN-Index trong khoảng 1.280-

1.330 điểm 
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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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