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Điểm nhấn
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➢ Chỉ số VN-INDEX dao động trong biên độ hẹp từ 1.316-1.366 điểm trong tháng 9 do tâm lý thị trường vẫn thận trọng sau cảnh báo của

UBCKNN về việc giám sát chặt chẽ các giao dịch bất thường, cùng với lo ngại đợt lây nhiễm COVID-19 lần thứ 4 kéo dài.

➢ Thanh khoản giảm nhẹ trong tháng 9. Giá trị giao dịch bình quân phiên giảm 5,5% so với tháng trước xuống 27.445 tỷ đồng (+342,3%

svck).

➢ Chúng tôi quan sát thấy dòng tiền đổ vào các mã vốn hóa nhỏ trong tháng 9. Thanh khoản của VNSML (đại diện cho các mã vốn

hóa nhỏ) tăng 17,9% sv tháng trước, dẫn đến mức tăng ấn tượng 5,2% sv cuối tháng 8 của VNSML Index. Ngược lại, dòng tiền rút khỏi

các cổ phiếu vốn hóa lớn và vốn hóa trung bình với thanh khoản bình quân phiên trong tháng 9 giảm lần lượt 21,9% và 4,5% sv tháng 8.

➢ Chúng tôi nhận thấy một số yếu tố hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) trong tháng 10, bao gồm: (1) kỳ

vọng số ca mắc mới hàng ngày tiếp tục giảm trong tháng 10 nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao hơn (độ phủ vắc-xin đạt 35,4% tại ngày 25/09/2021);

(2) kỳ vọng tăng trưởng GDP và thu nhập của các công ty niêm yết phục hồi trong Q4/21 khi nền kinh tế dần dần mở cửa trở lại; (3) định

giá của TTCK Việt Nam trờ về mức hấp dẫn với góc nhìn trong dài hạn.

➢ Chúng tôi duy trì dự báo tăng trưởng EPS năm 2021 của các công ty niêm yết trên HOSE là 26%. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của

một số lĩnh vực như Dầu khí, Bất động sản, Bán lẻ, Thực phẩm & Đồ uống và Ngân hàng sẽ phục hồi trở lại trong Q4/21 trong khi lợi

nhuận của ngành Chứng khoán và Thép vẫn duy trì ở mức cao. Đối với năm 2022, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng EPS của các công ty

niêm yết trên HOSE tăng trưởng ở mức cao 21% svck. Một số ngành có thể thiện mạnh mẽ lợi nhuận trong năm tới bao gồm Hàng hóa và

Dịch vụ công nghiệp, Bất động sản và Dầu khí.

➢ Chúng tôi kỳ vọng VN-INDEX sẽ dao động trong khoảng 1.280-1.380 điểm trong tháng 10. Mức 1.280-1.300 điểm sẽ là ngưỡng hỗ

trợ mạnh cho VN-INDEX trong tháng 10. Nhà đầu tư có thể nâng tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục nếu chỉ số điều chỉnh về vùng hỗ trợ.

Chúng tôi ưu tiên các công ty hàng đầu trong ngành Dầu khí, Ngân hàng, các công ty liên quan đến đầu tư công và các công ty có thế

mạnh xuất khẩu.



Tổng quan thị 

trường

Tâm lý thị trường vẫn thận trọng khi 

làn sóng COVID-19 thứ tư kéo dài

Tháng 9 năm 2021
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Tâm lý thị trường thận trọng khi làn sóng thứ 4 của COVID-19 

vẫn tồn tại
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➢ VN-INDEX nhích tăng 0,6% trong tháng 9

(số liệu tại ngày 28 tháng 9 năm 2021)

sau khi ghi nhận mức tăng nhẹ 1,6%

trong tháng 8. Tâm lý nhà đầu tư vẫn

thận trọng khi làn sóng lây nhiễm COVID-

19 thứ tư kéo dài.

➢ Kết thúc phiên giao dịch 28/09/2021, VN-

INDEX đứng ở mức 1.339,31 điểm

(+0,6% so với cuối tháng 8 và +21,3% so

với đầu năm).

➢ Trong khi đó, HNX-INDEX và UPCOM-

INDEX ghi nhận mức tăng lần lượt là

3,9% và 2,4% so với cuối tháng 8. Kể từ

đầu năm 2021, HNX-INDEX và UPCOM-

INDEX tăng lần lượt 75,3% và 28,9%.

Chỉ số VN-INDEX dao động trong biên độ hẹp trong khoảng 1,316-1,366 điểm

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG, dữ liệu ngày 28/09/2021



VN-INDEX tăng trưởng tích cực hơn so với các thị trường

trong khu vực Đông Nam Á trong tháng 9
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VN-INDEX vượt trội so với thị trường trong khu vực 

Đông Nam Á trong tháng 9 (số liệu tại ngày 28/09/2021)

… và vẫn nằm trong số những thị trường hoạt động tốt 

nhất trên cơ sở dữ liệu tại ngày 28/09/2021.

➢ Chỉ số VN-INDEX nhích tăng 0,6% so với cuối tháng 8 bất chấp sự sụt giảm tại một số thị trường chứng khoán Đông Nam Á, bao

gồm JCI Index (-0,6%), SET Index (-1,4%) và FBMKLCI Index (-3,4%) so với cuối tháng 8.

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG



Thanh khoản giảm nhẹ sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

(UBCKNN) bày tỏ sự lo ngại về một số giao dịch bất thường

6Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, TTLKCK

Số lượng tài khoản mở mới phục hồi vào

tháng 9

Giá trị giao dịch bình quân phiên giảm

5,5% so với T8/21 (dữ liệu vào ngày

28/09/2021)

Thanh khoản tăng mạnh trên UPCOM 

trong khi giảm trên HOSE và HNX (số liệu

ngày 28/09/2021)

➢ Tâm lý thị trường duy trì thận trọng sau cảnh báo của UBCKNN về việc sẽ giám sát chặt chẽ các giao dịch bất thường, cùng với lo

ngại về đợt lây nhiễm COVID-19 lần thứ 4 kéo dài. Tổng thanh khoản trên 3 sàn giảm 5,5% so với tháng trước xuống 27.445 tỷ

đồng/phiên (+342,3% svck), trong đó giá trị giao dịch hàng ngày trên HOSE đạt 21.812 tỷ đồng/phiên (-6,8% so với tháng tước)

trong khi giá trị giao dịch hàng ngày trên HNX giảm xuống 3.422 tỷ đồng/phiên (-11,6% sv. tháng trước). Ngược lại, giá trị giao dịch

hàng ngày trên UPCOM tăng 25,4% so với tháng trước lên 2.211 tỷ đồng/phiên sau khi ghi nhận mức tăng 40,0% trong tháng 7.



Phân tích dòng tiền: Các nhóm vốn hóa nhỏ chiếm tiêu điểm
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VNSmallcap tiếp tục tăng trưởng tốt trong tháng 9 (% sv. 

tháng trước) (dữ liệu ngày 28/09/2021)

Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH

Tiền tiếp tục chảy vào nhóm vốn hóa nhỏ (giá trị bình

quân phiên theo nhóm vốn hóa)

➢ Tiền tiếp tục chảy vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ trong tháng 9. Giá trị giao dịch hàng ngày của VNSML (đại diện cho các mã vốn

hóa nhỏ) tăng 17,9% sv tháng trước (sau khi tăng 90,1% trong tháng 8), dẫn đến mức tăng ấn tượng 5,2% sv cuối tháng 8 của

VNSML INDEX (dữ liệu ngày 28/09/2021). Ngược lại, dòng tiền chạy khỏi các cổ phiếu vốn hóa lớn và vốn hóa trung bình với thanh

khoản hàng ngày giảm lần lượt 21,9% và 4,5% so với tháng 8.



Phân tích dòng tiền: dòng tiền hướng đến nhóm cổ phiếu

ngành Điện, Xây dựng, Thực phẩm & Đồ uống

8Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH

➢ Điện, Xây dựng, Thực phẩm & Đồ uống,

Vận tải, Thép và Vật liệu xây dựng thu

hút dòng tiền trong tháng 9 (số liệu ngày

28/09/2021).

➢ Mặt khác, các ngành Ngân hàng, CNTT,

Chứng khoán chứng kiến dòng tiền rút ra

trong tháng 9 (28/09/2021).



Cổ phiếu ngành bán lẻ diễn biến tích cực nhất trong tháng 9

9Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH

➢ Bán lẻ là ngành có diễn biến giá tích

cực nhất trong tháng 9/2021, ghi nhận

mức tăng ấn tượng 13,1% so với cuối

tháng 8 (dữ liệu ngày 28/09/021), tiếp

theo là Thép (+7,7%), Bảo hiểm

(+7,4%), Du lịch & giải trí (+7,4%) và

Dầu khí (+6,5%).

➢ Ngược lại, Dịch vụ Y tế, Hóa chất, Bất

động sản và Dịch vụ Tài chính là những

ngành có hoạt động kém nhất vào

tháng 9 năm 2021.



HPG là cổ phiếu có đóng góp tích cực nhất cho VN-INDEX 

trong T9/2021

10Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH

➢ HPG (+6,7% sv cuối tháng 8) hỗ trợ

nhiều nhất cho VN-INDEX trong T9/21,

tiếp theo là VPB (+8,4%), GAS (+6,4%),

MWG (+14,1%) và TPB (+19,4%).

➢ Ngược lại, VIC (-8,1% sv cuối tháng 9) là

mã có tác động tiêu cực nhất tới chỉ số

VN-INDEX trong T9/2021. Các mã khác

bao gồm GVR (-7,6%), VHM (-2,7%),

CTG (-2,7%) và PDR. (-7,5%).



Nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng trong tháng 9 do tiền 

tiếp tục rút khỏi các quỹ ETF ngoại
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Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7.888 tỷ đồng trong 

tháng 9 (đơn vị: tỷ đồng) (số liệu ngày 23/09/2021)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Khối ngoại bán ròng 40.080 tỷ đồng kể từ đầu năm 2021

(đơn vị: tỷ đồng) (số liệu ngày 23/09/2021)

➢ Nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 7.888 tỷ đồng trên 3 sàn trong T9/21 (số liệu ngày 23/09/2021), sau khi bán ròng 6.729 tỷ đồng

trong tháng trước. Chúng tôi thấy các quỹ ETF ngoại tiếp tục bị rút ròng trong tháng 9 với tổng giá trị là 2.174 tỷ đồng. Trong 9 tháng

đầu năm 2021, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tổng cộng 40.080 tỷ đồng (so với giá trị bán ròng 5.616 tỷ đồng trong 9 tháng

đầu năm 2020 và 19.310 tỷ đồng trong cả năm 2020).



THD, MBB và CTG được khối ngoại mua ròng nhiều nhất trong 

tháng 9
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Khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tháng 9/2021 

(triệu USD, dữ liệu vào ngày 23/09/2021)

Khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tháng 9 

(triệu USD, dữ liệu vào ngày 23/09/2021)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG



HPG, CTG và VNM bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong

9T21
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Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trong 9T21

(triệu USD, dữ liệu vào ngày 23/09/2021)

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất trong 9T21

(triệu USD, dữ liệu vào ngày 23/09/2021)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG
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Các ca nhiễm mới hàng ngày tiếp tục giảm; tỷ lệ tiêm chủng 

tăng nhanh
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Các ca nhiễm mới hàng ngày tiếp tục giảm trong tháng 

9/2021 (số liệu ngày 27/09/2021)

Nguồn: WHO

Tỷ lệ tiêm chủng tăng cao hơn nữa (dữ liệu ngày 

25/09/2021)

➢ Tuần trước (20/09 - 26/09/2021), số ca mắc mới hàng ngày giảm hơn 25% so với cùng kỳ tháng trước. Chúng tôi cho rằng số ca

mắc mới hàng ngày duy trì đà giảm trong tháng 10 nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao hơn. Cho đến ngày 25/09/2021, Việt Nam đã tiêm

chủng đầy đủ cho khoảng 8,2% dân số, trong khi khoảng 31,3% dân số đã được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin ngừa COVID-19.

Chúng tôi ước tính Việt Nam có thể nhận thêm 80-90 triệu liều vắc-xin cho đến cuối năm 2021, qua đó nâng tỷ lệ tiêm chủng lên 50-

60% dân số. Ngoài ra, vắc-xin sản xuất tại Việt Nam, Nanococax, đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối (giai đoạn 3). Trong khi đó, Việt

Nam cũng đã sản xuất thành công vắc xin Sputnik-V trong nước sau khi nhận chuyển giao công nghệ từ đối tác Nga. Nhờ những

tiến bộ trong nghiên cứu và tự sản xuất vắc xin, Việt Nam có thể nâng khả năng tự chủ về vắc-xin kể từ quý 4/2021.



Dần mở cửa trở lại nền kinh tế
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Mức độ di chuyển của người dân tới các địa điểm bán lẻ

và giải trí phục hồi kể từ giữa tháng 9 (bình quân 7 ngày)

Nguồn: GOOGLE, VNDIRECT RESEARCH

Mức độ di chuyển của người dân tới công sở, nhà máy

phục hồi kể từ giữa tháng 9 (bình quân 7 ngày)

➢ Hà Nội và một số địa phương trên cả nước đã nới lỏng một số biện pháp giãn cách xã hội sau khi số ca nhiễm mới hàng ngày giảm

mạnh trong tháng qua. Cụ thể, Hà Nội cho phép một số dịch vụ không thiết yếu như cắt tóc, cửa hàng sách, cửa hàng quần áo,

trung tâm mua sắm, nhà hàng (cho bán mang về) mở cửa trở lại. Theo đó, mức độ di chuyển của nười dân tới các địa điểm bán lẻ

và giải trí ở cấp quốc gia đã chứng kiến sự phục hồi trong vài tuần qua. Thành phố Hồ Chí Minh, đầu tàu kinh tế của đất nước, dự

kiến sẽ mở cửa trở lại một số hoạt động kinh tế từ 1 tháng 10 năm 2021. Chính phủ cũng đưa ra lộ trình mở lại các nhà máy và khu

công nghiệp trên cả nước để thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế.



Nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong Quý 3/2021, kỳ

vọng phục hồi từ quý 4/2021
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GDP quý 3/2021 bị ảnh hưởng nặng nề nhất giữa làn 

sóng COVID-19 tồi tệ nhất

Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH

Xuất khẩu có dấu hiệu phục hồi trong tháng 9 sau khi 

một số địa phương nới lỏng các biện pháp giãn cách

➢ Theo GSO, GDP quý 3/2021 của Việt Nam giảm 6,2% so với cùng kỳ do tác động tiêu cực của làn sóng COVID-19 thứ tư.

➢ Một số tỉnh, thành phố đang dần nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội kể từ giữa tháng 9 do số ca nhiễm COVID-19 mới hàng

ngày chứng kiến xu hướng giảm trong những tuần vừa qua.

➢ Chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế sẽ bắt đầu phục hồi kể từ quý 4/2021 nhờ (1) nhu cầu cao đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt

Nam, (2) mở cửa trở lại một số dịch vụ không thiết yếu nhờ tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao hơn và (3) các gói hỗ trợ kinh tế từ Chính phủ.



Chúng tôi duy trì dự phóng lợi nhuận năm 2021 đồng thời duy

trì triển vọng tích cực cho năm 2022

18Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

➢ Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của một số

ngành như Dầu khí, Bất động sản, Bán

lẻ, Thực phẩm & Đồ uống và Ngân hàng

sẽ phục hồi trong quý 4/2021 trong khi lợi

nhuận của ngành Chứng khoán và Thép

duy trì ở mức cao.

➢ Chúng tôi duy trì dự báo tăng trưởng

EPS năm 2021 của các công ty niêm yết

trên HOSE là 26%.

➢ Đối với năm 2022, chúng tôi kỳ vọng tăng

trưởng EPS của các công ty niêm yết

trên HOSE duy trì ở mức cao 21% svck.

Một số ngành có thể thiện mạnh mẽ lợi

nhuận trong năm tới bao gồm Hàng hóa

và Dịch vụ công nghiệp, Bất động sản và

Dầu khí.

➢ Cho năm 2023, chúng tôi dự báo tăng

trưởng EPS của các công ty niêm yết

trên HOSE là 18% svck.



Định giá hấp dẫn với tầm nhìn dài hạn
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P/E của VN-INDEX hiện tại đang chiết khấu khoảng 15% 

so với mức đỉnh cuối tháng 6 (tại ngày 28/09/2021)

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH

Việt Nam nổi bật là thị trường có giá rẻ so với tiềm năng

tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2021-2023 so với

các TTCK trong khu vực

• VN-INDEX hiện được giao dịch ở mức P/E là 16,3 lần, cao hơn một chút so với P/E trung bình 3 năm là 16,1 lần và chiết khấu

khoảng 15% so với mức đỉnh vào cuối tháng 6. Chúng tôi tin rằng thị trường đã phản ánh phần nào những rủi ro giảm giá liên quan

đến làn sóng COVID-19 thứ tư và sẽ sớm chuyển sự chú ý sang triển vọng kinh doanh trong năm 2022. Chúng tôi duy trì mức tăng

trưởng lợi nhuận năm tài chính 2022/2023 ở mức 21%/18% nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của nhóm doanh nghiệp xuất khẩu, dầu khí

và bất động sản. Do đó, chúng tôi đánh giá định giá thị trường đã về mức hấp dẫn với tầm nhìn trong dài hạn và thị trường sẽ tiếp

tục được hỗ trợ bởi dòng tiền của NĐT cá nhân trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ở mức thấp hiện nay.



Góc nhìn phân tích kỹ thuật
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➢ Chúng tôi kỳ vọng VN-INDEX sẽ dao

động trong vùng 1.280-1.380 điểm trong

tháng 10.

➢ Mức 1.280-1.300 điểm sẽ là ngưỡng hỗ

trợ mạnh cho VN-INDEX trong tháng 10.

Nhà đầu tư có thể nâng tỷ trọng cổ phiếu

trong danh mục nếu chỉ số giảm về vùng

hỗ trợ.

➢ Những rủi ro tiềm ẩn đối với thị trường

bao gồm triển vọng thu nhập năm tài

chính 2021 thấp hơn dự kiến do dịch

bệnh kéo dài và các biện pháp giãn cách

xã hội quyết liệt hơn được thực thi để

ngăn chặn dịch bệnh

➢ Yếu tố hỗ trợ tích cực bao gồm triển khai

vắc xin nhanh hơn và vắc xin sản xuất

trong nước được đưa ra thị trường sớm

hơn dự kiến
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Giá dầu Brent nhiều khả năng duy trì hướng tăng do nguồn

cung phản ứng chậm trước sự phục hồi của nhu cầu dầu

thô toàn cầu

Nguồn: OPEC, BLOOMBERG, VNDIRECT

EIA dự báo nhu cầu dầu thô Thế giới sẽ đạt gần mức

trước đại dịch (~100tr thùng/ngày) vào cuối năm 2021

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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➢ Giá dầu Brent có khả năng tiếp tục xu hướng tăng trong quý 4/2021 do nguồn cung phản ứng chậm hơn sự phục hồi của nhu cầu toàn cầu.

➢ Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) thì trong tháng 9, kho dự trữ của Hoa Kỳ giảm 3,5 triệu thùng xuống 414 triệu thùng, gần chạm

mức thấp nhất trong ba năm. EIA dự báo nhu cầu dầu toàn cầu có thể tăng 5,0 triệu thùng/ngày trong năm 2021, lên mức trung bình 97,4 triệu

thùng/ngày so với mức giảm mạnh 8,6 triệu thùng/ngày trong năm 2020, trước khi đạt mức trung bình 101 triệu thùng/ngày vào năm 2022, gần

tương đương nhu cầu dầu thô trước đại dịch (2019).

➢ Trong khi đó, nguồn cung dường như vẫn bị thắt chặt do OPEC + thận trọng trong việc nâng sản lượng và sự phục hồi chậm nguồn cung từ Mỹ.

➢ GAS và PVD là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong lĩnh vực này.



Ngân hàng: Thời điểm để tích lũy

22

➢ Chúng tôi tin rằng các nhà đầu tư đều lường trước rằng lợi nhuận 6 tháng cuối năm 2021 sẽ bị ảnh hưởng bởi làn sóng Covid-19 thứ tư và do đó

sẽ sớm chuyển sự chú ý sang triển vọng kinh doanh trong năm 2022. Khi đó, ngân hàng sẽ là đại diện tiêu biểu nhất cho sự hồi sinh của kinh tế

Việt Nam.

➢ Giá cổ phiếu ngân hàng đã giảm tới 15% kể từ đỉnh. Chúng tôi cho rằng sự điều chỉnh giá này đã phản ánh phần nào những rủi ro giảm giá liên

quan đến làn sóng COVID-19 thứ tư. Do đó, mức độ rủi ro/lợi nhuận của ngành ngân hàng hiện đã khá hấp dẫn.

➢ Chúng tôi ưa thích những ngân hàng có các đặc điểm sau: có khả năng đẩy mạnh tín dụng, hoặc có khả năng để nâng cao tỷ trọng thu nhập

ngoài lãi; chất lượng tài sản vững chắc và có nguồn dự phòng dồi dào. Trong bối cảnh cạnh tranh tiền gửi ít gay gắt hơn và thanh khoản dồi dào,

chúng tôi ưu tiên các ngân hàng có khả năng thúc đẩy cho vay cá nhân để có được lợi suất tài sản tốt hơn.

➢ VCB, TCB và ACB là những lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong lĩnh vực này.

Bảng so sánh các ngân hàng Việt Nam 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG
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Điểm nhấn Ngành tiềm năng Cổ phiếu tiềm năng

# 1: Nhu cầu sẽ hồi phục
mạnh mẽ khi nền kinh tế

toàn cầu tăng tốc

Chúng tôi đánh giá tích cực đối với nhóm ngành có tỷ trọng xuất
khẩu lớn như dệt may, thủy sản, gỗ & các sản phẩm gỗ, cao su và
thép. Logistic và BĐS Khu công nghiệp cũng sẽ là những ngành
được hưởng lợi từ chủ đề này.

STK, VHC, HPG, 
KBC

# 2: Việc đẩy mạnh tiêm
vaccine sẽ là cú hích lớn
cho nhóm ngành dịch vụ

Ngành dịch vụ sẽ phục hồi mạnh mẽ nhất sau đại dịch khi chúng
tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ cho phép mở lại các đường bay thương
mại quốc tế từ đầu quý 1/2022, khi đó ngành du lịch, dịch vụ lưu
trú, nhà hàng và hàng không sẽ nhận được cú hích lớn

PNJ, VRE

# 3: Câu chuyện phát
triển cơ sở hạ tầng, năng

lượng sẽ nóng trở lại

Chúng tôi tin rằng tăng cường phát triển cơ sở hạ tầng là một giải
pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. Bên cạnh cơ
sở hạ tầng đường bộ và hàng không, chúng tôi cho rằng cơ sở hạ
tầng năng lượng sẽ là điểm nhấn phát triển trong 2 năm tới.

ACV, GAS, 
POW, HHV 

# 4: Bất động sản là lựa
chọn đầu tư theo chu kỳ 

nổi bật thay thế cho
ngành Tài chính

Thị trường BĐS đang bước vào thời điểm thuận lợi khi nguồn cung
đang dần hồi phục nhờ nới lỏng pháp lý, bên cạnh nguồn cầu đang
phục hồi nhờ lãi suất vay mua nhà thấp chưa từng có và cơ sở hạ
tầng được đẩy mạnh phát triển.

VHM, NLG 
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Mã cổ phiếu Giá đóng cửa
Giá mục tiêu điều

chỉnh
Tỷ suất cổ tức

Tiềm năng tăng

giá
Khuyến nghị Báo cáo gần nhất

NT2 20.800 28.400 9,6% 46,1% Khả quan Link

BCG 17.900 24.000 4,5% 38,5% Khả quan Link

CTG 30.400 42.000 0,0% 38,2% Khả quan Link

VIB 35.950 48.100 0,0% 33,8% Khả quan Link

ACB 31.350 41.800 0,0% 33,3% Khả quan Link

KBC 43.750 57.500 1,1% 32,6% Khả quan Link

SCS 135.800 170.700 6,5% 32,2% Khả quan Link

VHM 78.200 102.200 0,0% 30,7% Khả quan Link

PNJ 93.300 119.200 1,9% 29,7% Khả quan Link

VRE 28.300 36.600 0,0% 29,3% Khả quan Link

PPC 23.100 27.400 9,4% 28,1% Khả quan Link

SZC 46.800 58.800 2,3% 28,0% Khả quan Link

VNM 89.600 110.000 4,3% 27,0% Khả quan Link

POW 12.200 15.000 0,0% 23,0% Khả quan Link

https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA2ODYwMjZlMjAxNjg5OGJlM2IzNDMxODU=/YmRiODIxOGNiODJmNGE2MjhmYTU2MDRiNWYwYTQ1MWM=/bdb8218cb82f4a628fa5604b5f0a451c-Navigating_Vietnam_2021_20201211.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MjUyNDA=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3NTYyMzU3MDAxNzU2MmUzNWNiMzEyMTE=/N2NlYWExMjBlNzhiNGZmYWI0Zjc0NTI5MzAwNWI3MmY=/7ceaa120e78b4ffab4f745293005b72f-BCG_BCCapnhat_20210831.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzQ5NTY=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3NTYyMzU3MDAxNzU2MmUzNWNiMzEyMTE=/MzU0YzI3YzA0Y2Y3NDVjZDllYWJkN2FjZWIwMzJhYzc=/354c27c04cf745cd9eabd7aceb032ac7-CTG_BCCapnhat_20210819.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzQ2NDQ=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3OWE2ZmVjYzAxNzlhN2U1MTBjZTAwMDI=/ZDYyOTUxNzM1OTExNGYxMTkyNzQ1YWUyOTZiMDIyMzI=/d629517359114f1192745ae296b02232-VIB_BC%20capnhat_20210811.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzQyNTU=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3OWE2ZmVjYzAxNzlhN2U1MTBjZTAwMDI=/OTliMjMwNjVlMjdmNGZlODkyMjE1MWFjZWE4NDcyMzg=/99b23065e27f4fe8922151acea847238-PVT_EarningsUpdate_20210802.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzM2ODU=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3MDFjZjM0OTAxNzAxZWQ4OTRkZjAwMDk=/M2FiZjczNmM2N2RlNGFiMGIzMmM1ZDIzMzZlNmJlMWQ=/3abf736c67de4ab0b32c5d2336e6be1d-KBC_CapnhatKQKD_20210811.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzQyNTk=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3MDFjZjM0OTAxNzAxZWQ4OTRkZjAwMDk=/OGM2OTI2NDM1MGIyNDFhMzgxZmUxNTEyYzY4NGFmNWQ=/8c69264350b241a381fe1512c684af5d-SCS_BCCapNhat_20210723.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzMyMzU=
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/BCnganh-BDS_2Q21.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PNJ_BccapnhatKQKD_20210727.pdf
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3NTYyMzU3MDAxNzU2MmUzNWNiMzEyMTE=/ZjA4YTAwZjJjNDNmNDEzODhlOThiMTNjNTljMDNlMTM=/f08a00f2c43f41388e98b13c59c03e13-VRE_Update_20210914.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzU1MDQ=
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PPC_BCCapnhat_20200608.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/SZC_BCPT_20210923.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/VNM_BCCapnhat_20210524.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/POW_BCcapnhat_20210824.pdf
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Mã cổ phiếu Giá đóng cửa
Giá mục tiêu điều

chỉnh
Tỷ suất cổ tức

Tiềm năng tăng

giá
Khuyến nghị Báo cáo gần nhất

VCB 98.500 119.500 0,8% 22,1% Khả quan Link

VTP 80.600 95.300 1,9% 20,2% Khả quan Link

LPB 21.700 26.000 0,0% 19,8% Khả quan Link

HPG 53.300 62.600 0,9% 18,3% Khả quan Link

PVD 22.200 26.100 0,0% 17,6% Khả quan Link

GAS 96.800 109.800 3,7% 17,2% Khả quan Link

TCB 49.400 57.200 0,0% 15,8% Khả quan Link

KDC 58.300 65.000 2,8% 14,3% Trung lập Link

DBC 57.600 64.000 2,6% 13,7% Trung lập Link

VPB 66.000 75.000 0,0% 13,6% Trung lập Link

MBB 27.800 31.400 0,0% 12,9% Trung lập Link

NLG 41.950 46.700 1,1% 12,4% Trung lập Link

PVS 27.900 30.200 3,8% 12,0% Trung lập Link

GMD 48.650 52.700 3,4% 11,8% Trung lập Link

https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/BCNganh_Nganhang_20210910.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/VTP_BCCapNhat_20210908.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/LPB_BCCapnhat_20210827.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/HPG_Capnhat_20210812.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PVD_BCCapnhat_20210810.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/GAS_BCCapnhat_20210729.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/TCB_BCcapnhat_20210726.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/KDC_BCCappnhat_20210518.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/DBC_Capnhat_20210802.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/VPB_BCCapnhat_20210804.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/MBB_BCCapnhat_20210507.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/NLG_BCcapnhat_20210611.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PVS_BCCapnhat_20210818.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/GMD_BCCapnhat_20210812.docx.pdf
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Mã cổ phiếu Giá đóng cửa
Giá mục tiêu điều

chỉnh
Tỷ suất cổ tức

Tiềm năng tăng

giá
Khuyến nghị Báo cáo gần nhất

FPT 93.200 101.700 2,1% 11,3% Trung lập Link

KDH 41.600 45.500 1,2% 10,6% Trung lập Link

VJC 128.500 138.900 0,0% 8,1% Trung lập Link

STK 48.200 50.600 2,6% 7,6% Trung lập Link

PVT 23.100 24.100 2,2% 6,5% Trung lập Link

NVL 102.000 107.700 0,0% 5,6% Trung lập Link

ACV 83.600 86.400 0,0% 3,3% Trung lập Link

PHP 29.500 29.200 1,9% 0,9% Trung lập Link

VHC 51.800 50.000 3,9% 0,4% Trung lập Link

MML 84.000 81.400 0,0% -3,1% Trung lập Link

CRE 30.750 28.500 3,2% -4,1% Trung lập Link

MWG 127.800 116.800 0,4% -8,2% Trung lập Link

https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/FPT_BCCapnhat_20210525.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/KDH_BCcapnhat_20210622.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/VJC_BCCapNhat_20210609.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/STK_Capnhat_20210801.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PVT_CapnhatKQKD_20210802.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/NVL_BCCapnhat_20210818.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/ACV_BCCapNhat_20210824.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PHP_BCCapNhat_20210804.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/VHC_BCCapnhat_20210310.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/MML_BCCapnhat_20210816.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/CRE_BCCapnhat_20210830.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/MWG_BCCapnhat_20210819.pdf
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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.

KHUYẾN CÁO 



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% 

 

 

 

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 

 gia 
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