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Điểm nhấn

2

➢ Chốt phiên ngày 27/10/2021, VN-INDEX đóng cửa ở mức 1.423,02 điểm, lập mức cao kỷ lục (+6,0% sv cuối tháng 9, +28,9% sv. đầu

năm). Tâm lý thị trường tích cực hơn trong tháng này, sau sự nới lỏng giãn cách ở cả Hà Nội và TP. HCM. Đáng chú ý, gói kích thích kinh tế

mới có khả năng được thông qua vào cuối năm 2021 đã nâng cao niềm tin của các nhà đầu tư về triển vọng thị trường chứng khoán Việt

Nam trong thời gian tới. Giá trị giao dịch bình quân trên 3 sàn tăng 1,0% sv. tháng trước lên 26.991 tỷ đồng/phiên (+274,7% svck).

➢ Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ tiếp tục là tiêu điểm của thị trường. Giá trị giao dịch bình quân của VNSML (đại diện cho các mã vốn hóa

nhỏ) tăng 4,7% sv. tháng trước (sau khi tăng 17,9% trong tháng 9), dẫn đến mức tăng ấn tượng 13,9% sv cuối tháng 9 của Chỉ số VNSML (số

liệu ngày 27/10/2021). Ngược lại, dòng tiền rút ròng nhẹ khỏi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vốn hóa trung bình với thanh khoản bình quân

trong tháng 10 giảm lần lượt 0,1% và 0,6% sv. tháng trước. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng dòng tiền sẽ quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

và trung bình trong tháng 11 sau khi VN-INDEX vượt đỉnh lịch sử và thiết lập xu hướng tăng ngắn hạn.

➢ Mùa báo cáo kết quả kinh doanh (KQKD) quý 3/2021 đã bắt đầu. Chúng tôi nhận thấy bức tranh tích cực hơn về KQKD Q3/2021 của các

doanh nghiệp niêm yết (DNNY) so với các dự báo tiêu cực trước đó. Tính tới ngày 1 tháng 11, 651 công ty niêm yết, chiếm 37,3% số DNNY

và 82% giá trị vốn hóa thị trường, đã công bố KQKD Q3/21 với lợi nhuận ròng toàn thị trường tăng trưởng 21,5% svck năm ngoái.

➢ Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của các công ty niêm yết trên HOSE sẽ tăng trưởng 26% svck trong năm tài chính 2021. Dầu khí, Bất

động sản, Bán lẻ, Thực phẩm & Đồ uống có thể sẽ quay trở lại đà tăng trưởng lợi nhuận trong Q4/21; trong khi các nhà sản xuất thép và công

ty chứng khoán vẫn sẽ duy trì KQKD tích cực trong quý tới. Chúng tôi duy trì dự phóng tăng trưởng EPS năm 2022 là 21% svck cho các công

ty niêm yết trên HOSE. Các nhóm ngành dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2022 được dự báo là Hàng hóa Và Dịch vụ Công

nghiệp, Bất động sản, Dầu khí Và Hàng không.

➢ Chúng tôi tích cực hơn về triển vọng thị trường trong 2 tháng cuối năm 2021, bởi: (1) KQKD của các doanh nghiệp niêm yết được dự

báo phục hồi mạnh mẽ trong Q4/21, được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất thấp; (2) gói kích thích kinh tế mới có thể được thông qua trong Q4/21

và (3) định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tương đối hấp dẫn trong dài hạn. Chúng tôi kỳ vọng chỉ số VN-INDEX dao động

trong khoảng 1.380-1.480 điểm trong tháng 11. Các cổ phiếu tiềm năng trong tháng này bao gồm: PHR, FCN, TPB, PLX…



Tổng quan thị 

trường

Niềm tin của nhà đầu tư được nâng

lên sau nới lỏng giãn cách xã hội

Tháng 10 năm 2021
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VN-INDEX vượt đỉnh lịch sử vào cuối tháng 10 
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➢ Chốt phiên giao dịch ngày 27/10, VN-

INDEX thiết lập mức cao nhất mọi thời

đại tại 1.423,02 điểm (tăng 6,0% sv cuối

tháng 9 và tăng 28,9% sv đầu năm). Tâm

lý thị trường tích cực hơn trong tháng

này, sau nới lỏng giãn cách ở cả Hà Nội

và TP.HCM. Đáng chú ý, gói kích thích

kinh tế mới có khả năng được thông qua

vào cuối năm 2021 đã nâng cao niềm tin

của các nhà đầu tư về triển vọng thị

trường chứng khoán Việt Nam trong thời

gian tới.

➢ Trong khi đó, HNX-INDEX và UPCOM-

INDEX lần lượt ghi nhận mức tăng

13,2% và 6,3% sv cuối tháng 9. Kể từ

đầu năm 2021, HNX-INDEX và UPCOM-

INDEX lần lượt tăng 99,1% và 37,9% so

với đầu năm.

VN-INDEX tăng 6% từ đầu tháng và 29% từ đầu năm

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG, dữ liệu ngày 27/10/2021



VN-INDEX ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại vào cuối tháng 10
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VN-INDEX vượt trội so với thị trường trong khu vực 

trong tháng 10 (số liệu tại ngày 27/10/2021)

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

nhất trên cơ sở dữ liệu tại ngày 27/10/2021

➢ Chỉ số VN-INDEX ghi nhận mức tăng ấn tượng 6,0% sv đầu tháng 10, vượt qua tất cả các thị trường chứng khoán Đông Nam Á

khác, bao gồm JCI Index (+5,0% sv đầu tháng), STI Index (+4,3% sv đầu tháng), PCOMP Index (+4,0% sv đầu tháng), FBMKLCI

Index (+2,9% sv đầu tháng) và SET Index (+1,4% sv đầu tháng)

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG



Thanh khoản phục hồi nhẹ

6NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, VSD

Số tài khoản chứng khoán mở mới giảm

nhẹ trong tháng 9

Giá trị giao dịch bình quân phiên tăng 1,0% 

sv T9/21 (dữ liệu vào ngày 27/10/2021)

Thanh khoản tăng trên HOSE và UPCOM 

trong khi giảm trên HNX (số liệu ngày

27/10/2021)

➢ Giá trị giao dịch bình quân trên 3 sàn tăng 1,0% sv tháng trước lên 26.991 tỷ đồng/phiên (+274,7% svck), trong đó giá trị giao dịch

bình quân trên HOSE đạt 21.981 tỷ đồng/phiên (+3,4% sv tháng trước) trong khi giá trị giao dịch bình quân trên sàn HNX giảm

xuống 2.752 tỷ đồng/phiên (-18,1% sv tháng trước). Thanh khoản trong tháng 10 trên HNX giảm mạnh sv tháng là do cổ phiếu của

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) từ HNX chuyển sang niêm yết trên sàn HOSE.

➢ Trong khi đó, giá trị giao dịch bình quân trên UPCOM tăng 6,4% so với tháng trước lên 2.258 tỷ đồng/phiên.



Phân tích dòng tiền: Nhóm vốn hóa nhỏ vẫn là tiêu điểm
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VNSmallcap tiếp tục tăng trưởng tốt trong tháng 10 (% 

sv tháng trước) (số liệu ngày 27/10/2021)

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 nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ trong tháng 10. Giá trị giao dịch bình quân của VNSML (đại diện cho nhóm vốn

hóa nhỏ) tăng 4,7% sv tháng trước (sau khi tăng 17,9% trong T9/21), dẫn đến mức tăng ấn tượng 13,9% sv đầu tháng của chỉ số

VNSML (số liệu vào ngày 27/10/2021). Ngược lại, dòng tiền rút ròng nhẹ khỏi nhóm vốn hóa lớn và vốn hóa trung bình với thanh

khoản bình quân phiên trong tháng 10 giảm lần lượt 0,1% và 0,6% sv tháng trước.

➢ Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng dòng tiền sẽ quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình trong tháng 11 sau khi VN-INDEX

vượt đỉnh lịch sử và thiết lập xu hướng tăng ngắn hạn.



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

Nước và khí đốt, Dầu khí, Công nghệ thông tin và Điện

8NGUỒN: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH

➢ Nhóm cổ phiếu Cung cấp nước & khí đốt,

Dầu khí, Điện, Công nghệ thông tin, Hóa

chất, Ngân hàng và Vật liệu xây dựng thu

hút dòng tiền trong tháng 10 (dữ liệu

ngày 27/10/2021).

➢ Mặt khác, dòng tiền rút khỏi nhóm Chứng

khoán, Vận tải, Xây dựng và Thực phẩm

trong tháng 10 (27/10/2021).



Ngành Cấp nước & Khí đốt và Dầu mỏ có diễn biến giá tích

cực nhất trong tháng 10

9NGUỒN: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH, dữ liệu ngày 27/10/2021

➢ Tất cả các ngành đều ghi nhận diễn

biến giá tích cực trong tháng 10

➢ Cấp nước và Khí đốt trở thành ngành

có diễn biến giá tích cực nhất trong

T10/21, ghi nhận mức tăng ấn tượng

20,2% sv cuối tháng 9, tiếp theo là Dầu

(+14,5%), Xây dựng (+14,4%), Hóa chất

(+13,2%) và Bảo hiểm (+10,0%).

➢ Ngược lại, Điện và Dịch vụ Y tế là

những ngành có diễn biến giá kém tích

cực nhất trong T10/21



GAS là cổ phiếu có đóng góp nhiều nhất vào mức tăng điểm

cửa VN-INDEX trong T10/21

10NGUỒN: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH

➢ GAS (+25,5% sv cuối tháng 9) hỗ trợ

nhiều nhất cho VN-INDEX trong tháng

10/2021, tiếp theo là VIC (+8,0%), HPG

(+9,5%), GVR (+13,2%) và PDR

(+18,7%). Các mã khác trong Top 10

bao gồm DIG (+49,0), BCM (+12,1%),

NLG (+34,7%), VRE (+7,2%) và BVH

(+11,1%).

➢ Ngược lại, SHB (-10,1% sv cuối tháng

9) là mã có tác động tiêu cực nhất tới

chỉ số VN-INDEX trong T10/21, theo

sau là VCB (-1,1%), LPB (-3,0%), HCM

(-3,8%) và TGG (-49,8). Các mã khác

trong top 10 bao gồm PGD (-13,7%),

ACB (-0,5%), TCH (-5,0%), HRC (-

14,4%) và DGW (-1,9%).



Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tháng 10 trong bối cảnh thị 

trường chứng khoán phục hồi
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Khối ngoại bán ròng 10.016 tỷ đồng trong tháng 10 (đơn 

vị: tỷ đồng) (số liệu ngày 26/10/2021)

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH 

Khối ngoại bán ròng 50.142 tỷ đồng trong 10 tháng đầu

năm 2021 (đơn vị: tỷ đồng) (số liệu ngày 26/10/2021)

➢ Khối ngoại đã bán ròng 10.016 tỷ đồng trên 3 sàn trong tháng 10/2021 (số liệu ngày 26/10/2021). Trong 10 tháng đầu năm 2021,

nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tổng cộng 50.142 tỷ đồng (so với giá trị bán ròng là 13.344 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm

2020 và 19.310 tỷ đồng trong cả năm 2020).



TPB, FMC và DHC nằm trong top được khối ngoại mua ròng 

nhiều nhất trong tháng 10
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Khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tháng 10 (triệu

USD, dữ liệu vào ngày 26/10/2021)

Khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tháng 10 (triệu

USD, dữ liệu vào ngày 26/10/2021)

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG



HPG, CTG và VNM bị khối ngoại bán ròng mạnh trong 10T21
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Khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong 10T21 (triệu USD, 

dữ liệu vào ngày 26/10/2021)

Khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong 10T21 (triệu USD, 

dữ liệu vào ngày 26/10/2021)

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG



Tổng quan thị 

trường

Chọn mặt gửi vàng

Tháng 11 năm 2021
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Những tín hiệu tích cực trong việc mở cửa trở lại nền kinh tế
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Tỷ lệ tiềm chủng tăng nhanh trong tháng 10 (dữ liệu ngày

25/10/2021)

NGUỒN: GOOGLE, WHO, VNDIRECT RESEARCH

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)

➢ Số ca mắc mới hàng ngày giảm mạnh trong tháng 10 xuống mức trung bình 3.000-4.000 ca/ngày.

➢ Tỷ lệ tiêm chủng tiếp tục tăng trong tháng 10. Cho đến ngày 19/10/21, Việt Nam đã tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 19,6% dân số, cao gần gấp đôi

so với cùng kỳ tháng 9, và khoảng 29,8% dân số đã được tiêm một mũi vắc-xin

➢ Ngày 13/10/21, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP về “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19”. Sau

đó, hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội và mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế.

➢ 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 ổn định trong vài tuần qua



Kỳ vọng các gói kích thích kinh tế mới được thông qua trong

Q4/21
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Tỷ lệ nợ công vẫn thấp hơn nhiều so với mức cảnh bảo

(55% GDP) và trần nợ công (60% GDP)

NGUỒN: GSO, VNDIRECT RESEARCH

Lợi suất trái phiếu Chính phủ thấp giúp Chính phủ giảm

chi phí tài trợ cho các gói kích thích kinh tế

➢ Chúng tôi kỳ vọng Chính phủ sẽ ban hành thêm các gói kích thích kinh tế trong Q4/21 bao gồm: trợ cấp tiền mặt cho những người

bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, giảm thuế (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp), tăng cường đầu tư vào

cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng.

➢ Các gói kích thích kinh tế bổ sung sẽ giúp đẩy nhanh sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022.



Mùa kết quả kinh doanh quý 3/2021 bắt đầu với kết quả ban 

đầu tích cực hơn dự báo
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Vốn hóa lớn: Vốn hóa thị trường trên 10.000 tỷ đồng

Vốn hóa trung bình: Vốn hóa thị trường từ 1.000 tỷ đồng đến 10.000 tỷ đồng

Vốn hóa nhỏ: Vốn hóa thị trường thấp hơn 1.000 tỷ đồng

➢ Tính tới ngày 1/11/2021, 651 công ty

niêm yết, chiếm 37,3% tổng số doanh

nghiệp niêm yết và 82% giá trị vốn hóa

thị trường, đã công bố kết quả Q3/21,

theo đó tổng lợi nhuận ròng của các

công ty niêm yết đã công bố KQKD

Q3/21 tăng trưởng 21,5% scvk.

➢ Trong 9T21, LN ròng của các công ty

niêm yết trên 3 sàn tăng 55,1% svck

(tăng trưởng LNST 9T21 được tính trên

các công ty đã công bố KQKD Q3/21).

Tổng quan kết quả kinh doanh toàn thị trường Q3/21

NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, dữ liệu ngày 26/10/2021

Tăng 

trưởng DT 

Q3/21

Tăng 

trưởng DT 

Q3/20

Tăng 

trưởng LNR 

Q3/21

Tăng 

trưởng LNR 

Q3/20

Tăng 

trưởng LNR 

9T21

Toàn thị trường 6,6% -4,5% 21,5% -1,8% 55,1%

HOSE 4,7% -0,4% 25,2% -2,1% 50,0%

VN30 4,6% 4,7% 23,6% 2,8% 43,0%

Vốn hóa lớn 10,9% -5,1% 25,0% -3,1% 55,2%

Vốn hóa vừa -4,2% -0,6% 8,2% 4,7% 57,5%

Vốn hóa nhỏ 4,1% -9,0% -18,4% -1,4% 33,0%



Các ngành Dịch vụ Tài chính và Hóa chất có kết quả kinh

doanh tăng trưởng cao trong quý 3/2021

18NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH, dữ liệu ngày 26/10/2021

➢ Ngành Hóa chất có kết quả kinh doanh

tăng trưởng ấn tượng trong quý 3/2021

nhờ (1) nhu cầu trong và ngoài nước

tăng mạnh và (2) giá bán tăng cao.

➢ Ngành Dịch vụ Tài chính ghi nhận kết

quả kinh doanh tốt trong quý 3/2021

nhờ thanh khoản thị trường chứng

khoán và dư nợ margin tăng mạnh

svck.

➢ Mặt khác, Ngành Du lịch & Giải trí, Bán

lẻ và Ô tô ghi nhận kết quả kinh doanh

thấp trong quý 3/2021 do tác động tiêu

cực của các biện pháp xã hội cách xã

hội trong thời gian vừa qua

 % vốn hóa ngành đã 

công bố BCTC 

 Tăng trưởng 

LN Q3/21 

 Tăng trưởng LN 

Q3/20 

 Tăng trưởng LN 

Q2/21 

 Đóng góp vào tăng 

trưởng LN toàn thị 

trường Q3/21 

 Tăng trưởng 

LNR 9T21 

Thị trường 82,6% 21,5% -1,8% 92,7% 0,0% 55,1%

Dịch vụ hỗ trợ 67,2% 217,3% -5,7% 83,2% 0,3% 258,2%

Kim loại 97,5% 172,1% 154,6% 288,9% 11,0% 243,2%

Dịch vụ tài chính 68,6% 129,9% 78,9% 0,0% 2,7% 212,1%

Hóa chất 94,1% 115,3% 3,6% 192,9% 2,7% 97,8%

Dầu khí 57,2% 111,5% -22,3% -162,3% 0,7% -242,5%

Bảo hiểm 32,5% 76,9% 27,0% 127,2% 0,5% 33,8%

Giấy và lâm nghiệp 55,3% 63,7% -0,9% 52,1% 0,1% 109,7%

Điện 93,2% 63,4% -25,4% 203,9% 1,6% 50,0%

Công nghệ 89,8% 20,0% 11,6% 16,0% 0,3% 18,1%

Ngân hàng 96,6% 13,1% 5,9% 79,0% 4,4% 39,9%

DV tiện ích 96,2% 10,4% -21,6% 2,1% 0,4% 12,4%

Bất động sản 86,6% 9,1% 18,6% 38,2% 1,6% 44,2%

Thực phẩm 95,5% 4,9% 8,7% 13,7% 0,5% 9,9%

Y dược 93,9% 4,0% -6,0% -6,9% 0,0% 4,7%

Vận tải 93,7% -22,7% -59,8% 23,9% -0,5% 33,1%

Xây dựng và vật liệu 60,2% -25,5% 32,9% 67,1% -0,8% 19,0%

Hàng cá nhân và gia dụng 83,4% -26,8% -22,2% 100,0% -0,3% 42,6%

Khai khoáng 91,8% -37,2% 28,9% 115,2% -0,4% 132,2%

Bán lẻ 84,1% -48,2% -3,9% 27,9% -0,9% 8,9%

Công nghiệp 55,7% -63,0% -6,0% 38,8% -0,6% -21,3%

Đồ uống 97,5% -65,1% 8,7% 48,4% -1,9% -27,5%

Viễn thông 94,0% -65,5% 182,7% -109,9% -1,2% -54,2%

Ô tô 12,5% -75,1% -6,2% 9,8% -0,2% -22,8%

Du lịch và hàng không 8,9% * * 34,7% -0,2% *

(*) Ghi nhận lỗ trong Q3/2020



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

trì triển vọng tích cực cho năm 2022

19NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH

➢ Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận của một số

ngành như Bán lẻ và Thực phẩm & Đồ

uống sẽ phục hồi trong quý 4/2021 trong

khi lợi nhuận của ngành

Dầu khí, Bất động sản 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 thị trường vẫn hấp dẫn trong dài hạn

20

P/E của VN-INDEX hiện tại đang chiết khấu khoảng 12%

so với mức đỉnh cuối tháng 6 (tại ngày 27/10/2021)

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 16,9 lần, cao hơn một chút so với P/E trung bình 3 năm là 16,0 lần và chiết khấu

khoảng 12% so với mức đỉnh vào cuối tháng 6. Chúng tôi tin rằng thị trường chứng khoán đã phần nào phản ánh rủi ro giảm giá liên

quan đến làn sóng COVID-19 thứ tư. Thị trường hiện đang chuyển hướng tập trung sang câu chuyện phục hồi KQKD trong Q4/21

cũng như triển vọng kinh doanh trong năm tới. Chúng tôi duy trì dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2022/23 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 cho rằng định giá thị trường

vẫn hấp dẫn với tầm nhìn 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

21NGUỒN: VNDIRECT RESEARCH

➢ Chúng tôi kỳ vọng VN-INDEX sẽ dao

động trong vùng 1.380-1.480 điểm trong

tháng 11.

➢ 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

➢ Những rủi ro tiềm ẩn so với thị trường

bao gồm các biện pháp giãn cách xã hội

quyết liệt hơn được thực thi để ngăn

chặn dịch bệnh và FED có khả năng thu

hẹp gói nới lỏng định lượng QE kể từ quý

4/2021.



Cổ phiếu tiềm năng cho tháng 11
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Cổ phiếu

tiềm

năng

Luận điểm đầu tư

Giá mục

tiêu 1 năm

(VND/cp)

Tiềm năng

tăng giá

(%)

TPB

Chúng tôi đánh giá cao TPB về cơ hội đầu tư dài hạn, bởi vì: (1) vị trí hàng đầu trong lĩnh

vực ngân hàng số hóa, cho phép ngân hàng tiếp cận khách hàng trẻ và nâng cao khả năng

cho vay của ngân hàng mặc dù mạng lưới nhỏ (2) Chất lượng tài sản vững chắc của ngân

hàng với nguồn trích lập dự phòng lớn. Tại thời điểm cuối quý 2/2021, ngân hàng duy trì vị trí

trong top 5 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu (NPL) thấp nhất và dự phòng rủi ro cho vay (LLR) cao

nhất. (3) Chúng tôi kỳ vọng ngân hàng sẽ duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ là

24% yoy trong năm 2022-23.

52.000 17,1%

PHR

Đánh giá Khả quan của chúng tôi đối với PHR được củng cố bởi: 1) khoảng 2.600ha trong

số 4 KCN có thể đi vào hoạt động trong 3 năm tới, (2) triển vọng mảng kinh doanh cao su

tích cực nhờ giá cao su tự nhiên tăng (3) Chúng tôi kỳ vọng PHR có thể nhận được khoản

898 tỷ đồng bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho 691 ha ở 3 KCN VSIP trong năm 2022 và

(4) Chúng tôi dự báo PHR sẽ đạt CAGR LNST là 48,1% trong giai đoạn 2023-2025.

71.500 20,8%

NT2

Chúng tôi dự báo NT2 sẽ có kết quả hoạt động tốt hơn trong giai đoạn 2022-23 nhờ: sản

lượng điện tiêu thụ phục hồi kể từ cuối quý 4/21 sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại, tỷ suất

lợi nhuận gộp tăng nhờ chi phí khấu hao giảm. Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế của NT2

có thể giảm 21,6% svck trong năm 2021, sau đó phục hồi lên mức 817 tỷ đồng (+25,8% svck

trong năm 2022). Tổng tiềm năm sinh lời của NT2 là 32%, bao gồm tỷ suất cổ tức cao ở

mức 8,5%, là yếu tố hấp dẫn để tích lũy cổ phiếu NT2.

29.200 32,0%

MCH

Chúng tôi đánh giá cao MCH vì (1) Vị trí dẫn đầu trên thị trường nước chấm và vị trí thứ hai

trên thị trường mì ăn liền, (2) việc hợp nhất với Vincommerce mang lại cho MCH lợi thế rất

lớn về hệ thống bán lẻ so với các đối thủ trong ngành, (3) MCH được dự báo có tăng trưởng

kép lợi nhuận ròng là 12,0%/năm trong giai đoạn 2021-23 nhờ nâng cấp danh mục sản phẩm

và thâm nhập sâu hơn vào ngành hàng nước giải khát.

146.800 22,4%



Các chủ đề đầu tư và lựa chọn cổ phiếu năm 2022
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Điểm nhấn Ngành tiềm năng
Các cổ phiếu tiềm 

năng

#1: Tiêu dùng trong 
nước phục hồi

Chúng tôi dự báo tiêu dùng trong nước sẽ phục hồi mạnh trong 
năm tới sau khi nền kinh tế mở cửa trở lại và Chính phủ thực hiện 
các giải pháp kích cầu nền kinh tế. Doanh nghiệp thực phẩm & đồ 
uống, bản lẻ và hàng không sẽ là nhóm hưởng lợi chính. 

VNM, MCH, PNJ, 
VRE, KDC

#2: Giá hàng hóa được 
dự báo duy trì ở mức cao 
trong năm tới

Giá cả hàng hóa được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong 
năm tới do nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh cùng với sự phục hồi của 
nền kinh tế toàn cầu. Dầu khí và nhóm doanh nghiệp xuất khẩu
hàng hóa sẽ được hưởng lợi chính từ diễn biến này. 

GAS, LTG, PVD

#3: Câu chuyện phát 
triển hạ tầng sẽ là tiêu 
điểm trong các năm tới

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

FCN, ACV, 
KBC, PHR, 
POW, GMD

#4: Chúng tôi tin rằng 
ngân hàng là đại diện 
tiêu biểu phản ánh sự 
phục hồi của kinh tế Việt 
Nam

Giá cổ phiếu của các ngân hàng đã chiết khấu 15% so với mức
đỉnh. Chúng tôi cho rằng sự điều chỉnh trên đã phần nào phản ánh
những rủi ro giảm giá hiện hữu, điều này làm cho rủi ro và hiệu
quả đầu tư của ngành ngân hàng trở nên hấp dẫn hơn.

TCB, ACB



Danh sách cổ phiếu theo dõi (dữ liệu ngày 28/10/2021)
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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

SCS 133.700 170.700 6,6% 34,2% Khả quan Link

CTG 31.300 42.000 0,0% 34,2% Khả quan Link

ACB 31.850 41.800 0,0% 31,2% Khả quan Link

VIB 37.200 48.100 0,0% 29,3% Khả quan Link

PPC 23.050 27.400 9,5% 28,3% Khả quan Link

NT2 23.700 28.400 8,4% 28,3% Khả quan Link

VHM 81.000 102.200 0,0% 26,2% Khả quan Link

VNM 90.600 110.000 4,2% 25,6% Khả quan Link

PLX 54.800 64.900 5,4% 23,8% Khả quan Link

KDC 57.900 69.800 2,8% 23,4% Khả quan Link

VCB 97.900 119.500 0,8% 22,9% Khả quan Link

MCH 123.500 146.800 3,6% 22,4% Khả quan Link

PHR 61.500 71.500 4,6% 20,8% Khả quan Link

VTP 80.500 95.300 1,9% 20,3% Khả quan Link

https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3NTYyMzU3MDAxNzU2MmUzNWNiMzEyMTE=/MGMxNjZhYjVjMzhkNGZmMzkyMTQ3YzUzMTY0NGMwOGY=/0c166ab5c38d4ff392147c531644c08f-SCS_CapnhatKQKD_20211021.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzY5MTc=
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=/MTg2MTljNjZiMTVkNGVjYThkYzJlNzE4Y2IxMzgwNzk=/18619c66b15d4eca8dc2e718cb138079-ACB_CapnhatKQKD_20211027.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzczMjI=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3OWE2ZmVjYzAxNzlhN2U1MTBjZTAwMDI=/ZDYyOTUxNzM1OTExNGYxMTkyNzQ1YWUyOTZiMDIyMzI=/d629517359114f1192745ae296b02232-VIB_BC%20capnhat_20210811.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzQyNTU=
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PPC_BCCapnhat_20200608.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/NganhDien_20211012.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/BCnganh-BDS_2Q21.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/VNM_BCCapnhat_20210524.pdf
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3OWE2ZmVjYzAxNzlhN2U1MTBjZTAwMDI=/ZGMwNWUxNmE4Yzk5NDBiN2FjOTJmN2Y4OTJhZTM2NjU=/dc05e16a8c9940b7ac92f7f892ae3665-PLX_BCPT_20211014.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzY2Nzg=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3NTYyMzU3MDAxNzU2MmUzNWNiMzEyMTE=/MTBhNjZiZTk3ZmM0NGJhZWE3NTA2ZGIyMjAwM2EyMTI=/10a66be97fc44baea7506db22003a212-KDC_CapnhatKQKD_20211028.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzczMzc=
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/VCB_CapnhatKQKD_20210803.pdf
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3NTYyMzU3MDAxNzU2MmUzNWNiMzEyMTE=/ZDZhNzRjZTFkNjJhNDZiOWIxMDc3MWEyOTMyZTEzZDY=/d6a74ce1d62a46b9b10771a2932e13d6-MCH_BCPT_20211020.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzY4NDM=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3NTYyMzU3MDAxNzU2MmUzNWNiMzEyMTE=/ZWIzYjY4OWM5MGU0NDc2MDhiZmMzMDg4NTVkMzllY2M=/eb3b689c90e447608bfc308855d39ecc-PHR_BCPT_20211025.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzcxNDM=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3NTYyMzU3MDAxNzU2MmUzNWNiMzEyMTE=/ZDg4ODMwZTJmM2VjNDEzNWJlZjI1NDNjZDNiNzkxMzg=/d88830e2f3ec4135bef2543cd3b79138-VTP_BCCapNhat_20210908.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzUyNDY=


Danh sách cổ phiếu theo dõi
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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

KBC 48.300 57.500 1,0% 20,1% Khả quan Link

PNJ 101.600 119.200 1,8% 19,1% Khả quan Link

VRE 31.000 36.600 0,0% 18,1% Khả quan Link

POW 12.750 15.000 0,0% 17,6% Khả quan Link

PTB 113.400 129.700 2,8% 17,1% Khả quan Link

TPB 44.400 52.000 0,0% 17,1% Khả quan Link

FCN 16.500 18.400 3,0% 14,5% Trung lập Link

TCB 51.800 57.200 0,0% 10,4% Trung lập Link

MBB 28.500 31.400 0,0% 10,2% Trung lập Link

LPB 21.100 23.200 0,0% 10,0% Trung lập Link

HPG 58.000 62.600 0,8% 8,7% Trung lập Link

GAS 125.000 130.800 2,9% 7,5% Trung lập Link

DBC 61.000 64.000 2,5% 7,4% Trung lập Link

VPB 38.600 41.000 0,0% 6,2% Trung lập Link

https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3MDFjZjM0OTAxNzAxZWQ4OTRkZjAwMDk=/M2FiZjczNmM2N2RlNGFiMGIzMmM1ZDIzMzZlNmJlMWQ=/3abf736c67de4ab0b32c5d2336e6be1d-KBC_CapnhatKQKD_20210811.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzQyNTk=
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PNJ_BccapnhatKQKD_20210727.pdf
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3NTYyMzU3MDAxNzU2MmUzNWNiMzEyMTE=/YjYyMjY5M2UyMTZkNGI2ZTllNTA0YTA4OWY2NmQxN2Q=/b622693e216d4b6e9e504a089f66d17d-VRE_BCCapnhat_20210914.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzU1MDU=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3OWE2ZmVjYzAxNzlhN2U1MTBjZTAwMDI=/MjVjODEyZWY2N2EwNDE4ODg3M2ExYzkxYzI2ZDQ2MDM=/25c812ef67a04188873a1c91c26d4603-POW_BCcapnhat_20210824.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzQ3MjA=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3NTYyMzU3MDAxNzU2MmUzNWNiMzEyMTE=/ODEyNmQ5YzkyZWQ2NGZkODk2ZDg3Njg2YzFjYzRjODc=/8126d9c92ed64fd896d87686c1cc4c87-PTB_BCPT_20211004.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzYzMTI=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3MDFjZjM0OTAxNzAxZWQ4OTRkZjAwMDk=/OGQzYjA5MzYwZTA4NDFlNzlhN2NmMzk5MTBiYTYxYzI=/8d3b09360e0841e79a7cf39910ba61c2-TPB_BC%20cap%20nhat_26102021.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzcyMTg=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3MDFjZjM0OTAxNzAxZWQ4OTRkZjAwMDk=/ZjFlOTA5Mjk3MTE0NDljOGE5MDZiNTdiNDMwNTYxNmY=/f1e90929711449c8a906b57b4305616f-FCN_BCPT_20211021.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzcwMDY=
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/TCB_BCcapnhat_20210726.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/MBB_BCCapnhat_20210507.pdf
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3NTYyMzU3MDAxNzU2MmUzNWNiMzEyMTE=/NzNmYzEzNjg0ZmE0NDY4YmI3YTI3OTA0OTA0N2Y5ZDE=/73fc13684fa4468bb7a279049047f9d1-LPB_BCCapnhat_20210827.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzQ4NzY=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3MDFjZjM0OTAxNzAxZWQ4OTRkZjAwMDk=/ZWYwMTE5YTQ4N2I3NDk3YWE4YTA2ZmVlZmQ1ZmEwZjM=/ef0119a487b7497aa8a06feefd5fa0f3-HPG_Capnhat_20210812.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzQzNjQ=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3OWE2ZmVjYzAxNzlhN2U1MTBjZTAwMDI=/YWU3M2E4NDkyMWY4NDUzNTlkZmVjMGE0MGVjZDcxMGU=/ae73a84921f845359dfec0a40ecd710e-GAS_BCCapnhat_20211027.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzcyMzE=
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/DBC_Capnhat_20210802.pdf
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3ODBmMjMzZDAxNzgwZmU1YWI2ZTAwMDU=/MzJiNTRjZWQ1YTFhNDQ0MTkzMWI2YTQ1NTM4MzAwMWI=/32b54ced5a1a4441931b6a455383001b-VPB_BCCapnhat_20210804.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzM5MzI=
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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 98.000 101.700 2,0% 5,8% Trung lập Link

VJC 133.500 138.900 0,0% 4,0% Trung lập Link

GMD 52.300 52.700 3,2% 4,0% Trung lập Link

PVS 30.100 30.200 3,5% 3,8% Trung lập Link

BCG 24.300 24.000 3,3% 2,1% Trung lập Link

ACV 86.300 86.400 0,0% 0,1% Trung lập Link

NVL 107.800 107.700 0,0% -0,1% Trung lập Link

SZC 61.000 58.800 1,8% -1,8% Trung lập Link

PVT 25.300 24.100 2,0% -2,7% Trung lập Link

PHP 31.100 29.200 1,8% -4,3% Trung lập Link

CRE 30.850 28.500 3,2% -4,4% Trung lập Link

PVD 28.000 26.100 0,0% -6,8% Trung lập Link

KDH 49.500 45.500 1,0% -7,1% Trung lập Link

MML 89.800 81.400 0,0% -9,4% Trung lập Link

https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/FPT_CapnhatKQKD_20210722.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/VJC_BCCapNhat_20210609.pdf
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3NTYyMzU3MDAxNzU2MmUzNWNiMzEyMTE=/Yjc5ZDEyOGY4YTI1NDE4MzhhYTk3MDU0YmRmYzE2N2I=/b79d128f8a2541838aa97054bdfc167b-GMD_BCCapnhat_20210812.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzQzMzk=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3ODBmMjMzZDAxNzgwZmU1YWI2ZTAwMDU=/ODNkMmUzZWRiNjllNGY2ZDk0M2IzM2I2Zjk4ZmZjMTI=/83d2e3edb69e4f6d943b33b6f98ffc12-PVS_BCCapnhat_20210818.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzQ1NjY=
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/OGE0ODlmZDA3ODBmMjMzZDAxNzgwZmU1YWI2ZTAwMDU=/NGY3MjgwNTM1MjY3NGZjNmE0N2Q0YWFmOTY5NzA5OGU=/4f72805352674fc6a47d4aaf9697098e-ACV_BCCapNhat_20210824.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzQ4MTc=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3NTYyMzU3MDAxNzU2MmUzNWNiMzEyMTE=/ZTAxZDBhZTA3YjI1NDQwNWE2M2MxM2IwOThjNDQ2OGU=/e01d0ae07b254405a63c13b098c4468e-NVL_BCCapnhat_20210818.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzQ1NjI=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3ODBmMjMzZDAxNzgwZmU1YWI2ZTAwMDU=/ZjZiMDlkNGUwYmY2NGIyNWI1OWMxYjNlODBlM2RkMGM=/f6b09d4e0bf64b25b59c1b3e80e3dd0c-SZC_BCPT_20210923.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzU4OTQ=
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PVT_CapnhatKQKD_20210802.pdf
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3NTYyMzU3MDAxNzU2MmUzNWNiMzEyMTE=/Zjg2OGJjMzM5NGEwNGZkZWI1YjBiMTEzZGEyZTU0YmM=/f868bc3394a04fdeb5b0b113da2e54bc-PHP_BCCapNhat_20210804.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzM5NzA=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3NTYyMzU3MDAxNzU2MmUzNWNiMzEyMTE=/OTQ5MjRlZjE4MzgwNDA4OGE1OGFjNzA2MzExZDg5MjI=/94924ef183804088a58ac706311d8922-CRE_BCCapnhat_20210830.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzQ5MTE=
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3NTYyMzU3MDAxNzU2MmUzNWNiMzEyMTE=/ODc4ZTBmNTM4NzFhNDFjOGJhMmU0NDMwODYyYWQ1Mzc=/878e0f53871a41c8ba2e4430862ad537-PVD_BCCapnhat_20210810.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzQxNDA=
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/KDH_BCcapnhat_20210622.pdf
https://nhanha-public-api.vndirect.com.vn/click/OGE0ODlmZDA3OWE2ZmVjYzAxNzlhN2U1MTBjZTAwMDI=/YWIxYjEwMjBlOGNlNDQ3OWE4Mzg5NDUxMWNjMjBkNjg=/ab1b1020e8ce4479a83894511cc20d68-MML_BCCapnhat_20210816.pdf/cmVzZWFyY2hAdm5kaXJlY3QuY29tLnZu/MzQ1Mjg=


Trần Khánh Hiền – Giám đốc Khối Phân tích

hien.trankhanh@vndirect.com.vn

Vĩ mô và Chiến lược thị trường Ngân hàng – Tài chính Công nghiệp - Bán lẻ - Tiêu dùng

Đinh Quang Hinh – CV Phân tích Cao cấp Nguyễn Đặng Bảo Ngọc- CV Phân tích Cao cấp Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng phòng

hinh.dinh@vndirect.com.vn ngoc.nguyendang@vndirect.com.vn tuan.nguyenthanh@vndirect.com.vn

Lê Quốc Việt - CV Phân tích Phan Như Bách - CV Phân tích

viet.lequoc2@vndirect.com.vn bach.phannhu@vndirect.com.vn

Trần Thị Thu Thảo – CV Phân tích Hà Thu Hiền - CV Phân tích

thao.tranthu2@vndirect.com.vn hien.hathu@vndirect.com.vn

Nguyễn Đức Hảo - CV Phân tích

hao.nguyenduc@vndirect.com.vn

BĐS – Xây dựng – Vật liệu Hàng không – Logistic – Điện – Dầu khí Nông nghiệp – Hóa chất

Chu Đức Toàn – CV Phân tích Cao cấp Nguyễn Tiến Dũng – CV Phân tích Cao cấp Lê Anh Sơn - CV Phân tích

toan.chuduc@vndirect.com.vn dung.nguyentien5@vndirect.com.vn son.leanh@vndirect.com.vn

Trần Bá Trung - CV Phân tích Nguyễn Ngọc Hải - CV Phân tích Vũ Mạnh Hùng – CV Phân tích

trung.tranba@vndirect.com.vn hai.nguyenngoc2@vndirect.com.vn hung.vumanh3@vndirect.com.vn

Nguyễn Thị Cẩm Tú - CV Phân tích Nguyễn Hà Đức Tùng - CV Phân tích Nguyễn Thị Thanh Hằng - CV Phân tích

tu.nguyencam2@vndirect.com.vn tung.nguyenduc@vndirect.com.vn hang.nguyenthanh3@vndirect.com.vn
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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 

 

  

 



Tel: +84 2439724568

Email: research@vndirect.com.vn

Website: https://vndirect.com.vn

VNDIRECT RESEARCH
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – Hà Nội
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