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Điểm nhấn

2

 Tâm lý thị trường đã trở nên tiêu cực vào đầu tháng 12 do lo ngại ngày càng tăng về biến thể Omicron khiến chỉ số VN-INDEX giảm

xuống mức thấp nhất trong tháng là 1.413,6 điểm (-4,4% sv đầu tháng). Tuy nhiên, chỉ số VN-INDEX đã nhanh chóng phục hồi trở lại

mức 1.488,9 điểm, (+0,7% sv đầu tháng, +34,9% sv đầu năm) vào ngày 27/12 nhờ (1) khả năng gói kích thích kinh tế mới sớm được

phê duyệt và (2) tỷ lệ tiêm chủng cao tăng cao.

 Thanh khoản sụt giảm do sự lây lan của biến thể Omicron đã phủ bóng đen lên sự phục hồi kinh tế cũng như tâm lý chốt lời

gia tăng. Giá trị giao dịch bình quân trên 3 sàn giảm 17,1% sv tháng trước xuống còn 33.457 tỷ đồng/phiên (+122,4% svck).

 Nhóm cổ phiếu vốn hoá trung bình có mức sinh lời vượt trội so với thị trường. Giá trị giao dịch bình quân của VNMID (đại diện

cho cổ phiếu vốn hóa trung bình) giảm 10,6% sv tháng trước, tuy nhiên VNMID Index vẫn tăng 5,9% sv đầu tháng 12 và vượt qua

hiệu suất của VNSML Index (+4,3% sv đầu tháng) và VN30 Index (-1,5% sv đầu tháng).

 Kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ trong Q4/21. GDP tăng 5,2% svck trong Q4/21, vượt qua dự báo GDP Q4/21 tăng 3,3% svck

của chúng tôi, khi cả ba trụ cột của nền kinh tế đều phục hồi nhanh hơn dự kiến. Sự hồi phục mạnh mẽ của GDP Việt Nam trong

Q4/21 cho thấy sự phục hồi hình chữ V của nền kinh tế và củng cố tâm lý thị trường chứng khoán.

 Tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết (DNNY) duy trì khả quan trong năm 2022 là bệ đỡ vững chắc cho VN-

INDEX. Sau mức tăng trưởng đầy ấn tượng của các DNNY trong 9T/21, chúng tôi kỳ vọng EPS của các DNNY trên HOSE tăng lần

lượt 39% svck và 23% svck trong 2021 và 2022. Các ngành được dự báo cải thiện mạnh mẽ về lợi nhuận bao gồm Hàng hóa và

Dịch vụ Công nghiệp, Bán lẻ và Bất động sản trong khi triển vọng của ngành Dầu khí, Tiện ích và Công nghệ duy trì khả quan.

 Chúng tôi có quan điểm tích cực về triển vọng thị trường chứng khoán trong T1/2022, bởi: (1) sự phục hồi nhanh hơn dự kiến

của các động lực tăng trưởng của Việt Nam, bao gồm xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); (2) gói kích thích kinh tế mới

sẽ được phê duyệt vào tháng 1 năm 2022 và (3) định giá thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn hấp dẫn trong dài hạn. Chúng tôi kỳ

vọng chỉ số VN-INDEX dao động trong khoảng từ 1.480-1.580 điểm vào T1/2022.



Tổng quan thị

trường

Tâm lí lo ngại trước biến thể mới

Omicron

Tháng 12 năm 2021
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VN-INDEX phục hồi sau đợt điều chỉnh vào đầu tháng 12
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 Tâm lý thị trường trở nên tiêu cực vào

đầu tháng 12 do lo ngại ngày càng tăng

về biến thể mới Omicron. VN-INDEX

giảm xuống mức thấp nhất 1.413,6 điểm

(-4,4% sv đầu tháng). Tuy nhiên, VN-

INDEX sớm hồi phục mạnh mẽ nhờ (1)

khả năng gói kích thích kinh tế mới sớm

được thông qua và (2) tỷ lệ tiêm chủng

cao tăng cao. Vào ngày 27/12/2021, VN-

INDEX đóng cửa ở mức 1.488,9 điểm,

(+0,7% sv đầu tháng, +34,9% sv đầu

năm).

 Trong khi đó, HNX-INDEX và UPCOM-

INDEX giảm lần lượt 1,9% và 3,3% sv

đầu tháng. Kể từ đầu năm 2021, HNX-

INDEX và UPCOM-INDEX tăng lần lượt

121,3% và 48,2% sv đầu năm.

VN-INDEX tăng 0,7% từ đầu tháng và 34,9% từ đầu năm

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG, dữ liệu ngày 27/12/2021



VN-INDEX thuộc nhóm thị trường hoạt động tốt nhất năm 2021 
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VN-INDEX diễn biến kém tích cực so với các thị trường

ở Đông Nam Á trong tháng 12 (dữ liệu ngày 27/12/2021) 

... nhưng vẫn nằm trong số những thị trường hoạt động 

tốt nhất từ đầu năm (dữ liệu ngày 27/12/2021)

 Tại ngày 27/12/2021, chỉ số VN-INDEX tăng 0,7% sv đầu tháng, vượt qua JCI Index (+0,6% sv đầu tháng), tuy nhiên tăng thấp hơn

so với các thị trường chứng khoán Đông Nam Á khác, bao gồm SET Index (+4,3% sv đầu tháng), STI Index (+2,1% sv đầu tháng),

FBMKLCI Index (+1,3% sv đầu tháng) và PCOMP Index (+0,7% sv đầu tháng).

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG



Thanh khoản giảm sau khi đạt đỉnh vào tháng 11

6Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, VSD

Số lượng tài khoản mở mớiGiá trị giao dịch bình quân phiên trong

T12/2021 giảm 17,1% sv tháng trước (dữ

liệu ngày 27/12/2021)

Thanh khoản giảm trên cả 3 sàn giao dịch

(số liệu ngày 27/12/2021)

 Giá trị giao dịch bình quân trên 3 sàn trong T12/2021 giảm 17,1% (+122,4% svck), từ mức đỉnh thiết lập hồi tháng 11 xuống còn

33.457 tỷ đồng/phiên trong khi giá trị giao dịch bình quân phiên trên sàn HOSE giảm xuống còn 27.627 tỷ đồng/phiên (-15,8% sv

tháng trước) và giá trị giao dịch bình quân phiên trên HNX xuống còn 3.548 tỷ đồng/phiên (-20,4% sv tháng trước). Đồng thời, thanh

khoản trên sàn UPCOM cũng giảm mạnh 25,3% sv tháng trước xuống còn 2.283 tỷ đồng/phiên.

 Thanh khoản sụt giảm do sự lây lan của biến thể coronavirus mới-Omicron phủ bóng đen lên sự phục hồi kinh tế cũng như tâm lý

chốt lời gia tăng.



Phân tích dòng tiền: Nhóm vốn hóa trung bình vượt trội so với 

thị trường
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VNMID tăng trưởng mạnh nhất trong tháng 12 (% sv 

tháng trước) (số liệu ngày 27/12/2021)

Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH

Giá trị bình quân phiên theo nhóm vốn hoá (dữ liệu ngày

27/12/2021)

 Tiền rút khỏi các cổ phiếu vốn hóa nhỏ nhiều nhất trong tháng 12. Giá trị giao dịch bình quân của VNSML (đại diện cho vốn hóa nhỏ) giảm 20,0%

sv tháng trước (sau khi tăng 39,5% sv tháng trước trong tháng 11), tuy nhiên, VNSML vẫn ghi nhận mức tăng 4,3% trong tháng 12 (số liệu ngày

27/12/2021). Đồng thời, thanh khoản cũng sụt giảm ở nhóm vốn hóa lớn và vốn hóa trung bình với giá trị giao dịch bình quân phiên giảm lần lượt

18,3% sv tháng trước và 10,6% sv tháng trước trong tháng 12.

 Mặc dù giá trị giao dịch bình quân phiên của VNMID giảm 10,6% sv tháng trước, VNMID Index (đại diện cho vốn hóa trung bình) vẫn ghi nhận

mức tăng ấn tượng 5,9% sv đầu tháng trong tháng 12.

 Trong khi đó, nhóm vốn hóa lớn hoạt động kém hiệu quả trong tháng 12 với VN30 Index giảm 1,5% sv đầu tháng (số liệu ngày 27/12/2021).



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

Điện, Xây dựng và Bất động sản

8Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH

 Ngành Điện, Xây dựng và Bất động sản

thu hút dòng tiền vào tháng 12 (dữ liệu

ngày 27/12/2021).

 Mặt khác, dòng tiền rút khỏi ngành Ngân

hàng, Chứng khoán, Thép, Hóa chất, Vật

liệu xây dựng, Dầu khí, Bán lẻ, Vận tải và

Công nghệ thông tin trong tháng 12 (số

liệu ngày 27/12/2021).



Ngành Ô tô, Điện và Dầu khí có diễn biến giá tích cực nhất

trong tháng 12

9Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH, dữ liệu ngày 27/12/2021

 Ô tô trở thành ngành có diễn biến giá

tốt nhất trong tháng 12/2021 và ghi

nhận mức tăng ấn tượng 13,4% sv cuối

tháng trước nhờ thông tin về giảm 50%

lệ phí trước bạ cho người mua xe lắp

ráp trong nước. Các ngành khác có

diễn biến giá tích cực trong tháng

12/2021 bao gồm Điện (+7,8%), Dầu

khí (+6,0% sv tháng trước), Xây dựng

(+3,0%) và Bất động sản (+2,8%).

 Ngược lại, ngành Chứng khoán và

Thép là những ngành có diễn biến giá

kém tích cực nhất trong T12/21, giảm

lần lượt 7,7% và 7,1% sv tháng trước.



Cổ phiếu MSN dẫn dắt đà tăng của VN-INDEX trong tháng 12

10Nguồn: Fiinpro, VNDIRECT RESEARCH, dữ liệu ngày 27/12/2021

 MSN (+13,5% sv đầu tháng) hỗ trợ nhiều

nhất cho VN-INDEX trong tháng 12/2021,

tiếp theo là DIG (+40,6%), VCB (+4,2%),

BCM (+22,0%) và POW (+36,7%). Các

mã khác trong Top 10 bao gồm TPB

(+22,0%), NVL (+6,0%), EIB (+21,7%),

KBC (+22,0%) và SSB (+11,1%).

 Ngược lại, VIC là mã có tác động tiêu

cực nhất tới chỉ số VN-INDEX, ghi nhận

mức giảm 5,7% kể từ đầu tháng 12, theo

sau là VPB (-8,9%), HPG (-6,2%), TCB (-

5,7%) và VHM (-2,1%). Các mã khác

trong Top 10 bao gồm SSI (-12,1%),

GAS (-2,4%), GEX (-13,1%), SAB (-

4,0%) và SHB (-8,5%).

pts %



Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tháng 12
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Khối ngoại bán ròng 5.080 tỷ đồng trong tháng 12 (đơn 

vị: tỷ đồng) (số liệu ngày 27/12/2021)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH 

Khối ngoại bán ròng 62.936 tỷ đồng trong năm 2021 

(đơn vị: tỷ đồng) (số liệu ngày 27/12/2021)

 Khối ngoại đã bán ròng 5.080 tỷ đồng trên 3 sàn trong tháng 12/2021 (số liệu ngày 27/12/2021), sau khi bán ròng 8.921 tỷ đồng

trong tháng trước. Trong năm 2021, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tổng cộng 62.936 tỷ đồng (so với giá trị bán ròng là 19.310

tỷ đồng trong cả năm 2020).



VHM, VIC và VRE nằm trong nhóm được khối ngoại mua ròng 

nhiều nhất trong tháng 12
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Khối ngoại mua ròng mạnh nhất trong tháng 12 (triệu

USD, dữ liệu vào ngày 27/12/2021)

Khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tháng 12 (triệu

USD, dữ liệu vào ngày 27/12/2021)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG

Mã CP Mua ròng Mua Bán

VHM 41,8 91,6 -49,8

VIC 29,3 98,7 -69,3

VRE 22,6 67,0 -44,4

CTG 21,1 44,0 -22,9

DGC 13,4 25,0 -11,5

VND 12,6 30,7 -18,0

VNM 12,6 53,0 -40,4

IDC 8,6 12,3 -3,7

VCI 8,2 18,6 -10,5

KDH 6,6 19,9 -13,3

Mã CP Bán ròng Mua Bán

CEO -68,6 0,4 -69,0

HPG -63,0 65,0 -127,9

VPB -59,4 0,0 -59,4

MSN -32,6 20,4 -53,0

NVL -21,1 20,0 -41,1

NLG -18,9 8,2 -27,1

CII -17,1 3,8 -20,9

DXG -16,2 19,0 -35,2

GEX -14,3 8,9 -23,2

TCH -12,8 11,9 -24,7



HPG, VPB và VIC ghi nhận giá trị khối ngoại bán ròng mạnh

mẽ trong năm 2021
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Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất trong năm 

2021 (triệu USD, dữ liệu vào ngày 27/12/2021)

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất trong năm 

2021 (triệu USD, dữ liệu vào ngày 27/12/2021)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, BLOOMBERG

Mã CP Mua ròng Mua Bán

STB 197 1.280 -1.083

VHM 182 414 -232

MWG 67 595 -528

THD 50 75 -24

PLX 47 221 -174

TPB 42 90 -48

PDR 40 112 -72

OCB 32 124 -91

DHC 32 51 -19

DGC 28 60 -32

Mã CP Mua Bán

Mã CP Bán ròng Mua Bán

HPG -826 1.164 -1.990

VPB -409 273 -682

VIC -291 1.000 -1.291

VNM -269 849 -1.118

CTG -235 401 -637

SSI -181 416 -597

NLG -134 102 -236

MML -105 8 -114

PAN -103 586 -689

MSN -87 14 -101



Tổng quan thị 

trường

Năm mới – tầm cao mới

Tháng 1 năm 2022

14



Việt Nam hoàn thành mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho ít nhất

70% dân số
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Tỷ lệ tiêm chủng tiếp tục tăng (số liệu ngày 26/12/2021)

Nguồn: GOOGLE, WHO, VNDIRECT RESEARCH

Số ca nhiễm mới hàng ngày (dữ liệu vào ngày 26/12/2021)

 Việt Nam hoàn thành mục tiêu tiêm chủng đầy đủ vắc-xin phòng Covid-19 cho ít nhất 70% dân số. Tính tời ngày 26/12/2021, Việt Nam đã tiêm

chủng đầy đủ cho khoảng 70,5% dân số.

 Các ca nhiễm mới hàng ngày có thể đạt đỉnh vào tháng 1 năm 2022 trước khi giảm xuống.

 Chính phủ sẽ đẩy nhanh việc mở cửa nền kinh tế Việt Nam, bao gồm ngành hàng không và du lịch từ quý 1/2022.



Nền kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ trong Q4/21
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Mô hình phục hồi hình chữ V

Nguồn: GSO, VNDIRECT RESEARCH

CPI chỉ tăng 1,8% svck trong năm 2021, thấp nhất kể từ

năm 2016

 GDP tăng 5,2% svck trong Q4/21, cao hơn mức dự báo GDP Q4/21 tăng 3,3% svck của chúng tôi, do cả ba trụ cột của nền kinh tế đều phục hồi

nhanh hơn dự kiến. Sự hồi phục mạnh mẽ của GDP Việt Nam trong Q4/21 cho thấy sự phục hồi hình chữ V của nền kinh tế, góp phần củng cố

tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

 Nền tảng vĩ mô duy trì vững chắc với CPI chỉ tăng 1,8% svck năm 2021, thấp nhất kể từ năm 2016. Bên cạnh đó, đồng VND tăng 1,2% so với

đồng USD cũng như vượt trội so với hầu hết các đồng tiền trong khu vực trong năm 2021.



Kỳ vọng gói kích thích kinh tế lớn hơn sẽ được thông qua 

trong tháng 1/2022 
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Tỷ lệ nợ công vẫn thấp hơn nhiều so với mức cảnh báo 

(55% GDP) và mức trần nợ công (60% GDP)

Nguồn: TCTK, VNDIRECT RESEARCH

Lợi suất trái phiếu chính phủ thấp giúp giảm chi phí tài

trợ cho các gói hỗ trợ kinh tế

 Chúng tôi kỳ vọng gói kích thích kinh tế mới có thể được thông qua trong kỳ họp Quốc hội bất thường từ 4/1-11/1 năm 2022. Quy

mô của gói kích thích kinh tế mới có thể tương đương 4,2% GDP Việt Nam năm 2021.

 Gói kích thích kinh tế mới bao gồm: trợ cấp cho những đối tượng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch COVID-19, gói cấp bù lãi suất

cho doanh nghiệp, 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.

 Gói kích thích kinh tế mới sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ phục hồi nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022.



Tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2022-23 bệ phóng vững chắc 

cho VN-Index
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 Chúng tôi nâng mức tăng trưởng EPS

năm 2021 của các công ty niêm yết trên

HOSE lên 39% svck, từ mức dự báo

trước đó là 26% svck.

 Trong năm 2022, chúng tôi kỳ vọng tăng

trưởng EPS của các công ty niêm yết

trên HOSE sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao

23% svck. Một số ngành dự kiến có sự

cải thiện mạnh mẽ về tăng trưởng lợi

nhuận, bao gồm Hàng hóa công nghiệp

và Dịch vụ, Bán lẻ và Bất động sản trong

khi tăng trưởng lợi nhuận của Dầu khí,

Tiện ích công cộng và Công nghệ vẫn

duy trì ở mức cao.

 Đối với năm 2023, chúng tôi dự báo tăng

trưởng EPS của các công ty niêm yết

trên HOSE là 19% svck.

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH



Định giá hấp dẫn với tầm nhìn dài hạn
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P/E của VN-INDEX đang chiết khấu khoảng 9% so với

mức đỉnh của nó vào tháng 6 (tại ngày 27/12/2021)

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH

Định giá thị trường Việt Nam vẫn hấp dẫn khi so sánh 

với các thị trường láng giềng trong 2021-23

 Tại thời điểm ngày 27/12/2021, theo dữ liệu của Bloomberg, VN-Index đang giao dịch ở mức P/E 12 tháng (TTM P/E) là 17,5 lần,

cao hơn một chút so với mức P/E 17,3 lần vào đầu năm 2021. Chúng tôi dự báo tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm

yết trên HOSE trong năm 22/23 ở mức 23%/19% svck nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của các ngành xuất khẩu, dầu khí và bất động

sản. Chúng tôi cho rằng định giá thị trường vẫn đang ở mức hấp dẫn với P/E dự phóng 2022 và 2023 lần lượt ở mức là 13,9 lần và

11,8 lần (thấp hơn P/E trung bình 3 năm gần nhất là 16,1 lần).



Góc nhìn phân tích kỹ thuật: Cơ hội vượt ngưỡng 1.500 điểm
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 Chúng tôi kỳ vọng rằng VN-INDEX có thể

vượt qua ngưỡng kháng cự 1.500 điểm

và giao dịch trong khoảng 1.480-1.580

điểm trong tháng 1/2022.

 Các yếu tố hỗ trợ bao gồm tăng trưởng

lợi nhuận Q4/21 của các công ty niêm yết

cao hơn dự kiến.

 Những rủi ro tiềm ẩn đối với thị trường

bao gồm sự xâm nhập của biến thể virus

corona mới - “Omicron” vào Việt Nam có

thể làm tăng nhanh số ca nhiễm COVID-

19 hàng ngày và các biện pháp giãn

cách xã hội chặt chẽ hơn có thể được áp

dụng để ngăn chặn sự lây lan của biến

thể mới.

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH



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

#1: Giá một số loại hàng
hoá dự kiến vẫn duy trì ở 
mức cao trong năm tới

Chúng tôi kỳ vọng giá một số mặt hàng (dầu thô, đường, phốt pho
vàng…) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm tới do tình trạng
mất cân bằng cung - cầu cần có thời gian để giải quyết. Các công
ty được hưởng lợi bao gồm dầu khí và các công ty xuất khẩu
hàng hóa.

QNS, PVD, DGC

#2: Câu chuyện phát 
triển cơ sở hạ tầng vẫn 
còn hứa hẹn trong 
những năm tới

Phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển và năng lượng sẽ là 
điểm nhấn trong hai năm tới. Các công ty có khả năng mở rộng 
công suất hoạt động để nắm bắt nhu cầu tăng trưởng trong các 
lĩnh vực này sẽ là những đơn vị được hưởng lợi nhiều nhất.

KBC, PHR, 
SZC, GMD, 
POW, NT2

#3: Sự trỗi dậy của kinh 
tế số trong “bình thường 
mới”

Nền kinh tế số của Việt Nam có tiềm năng phát triển mạnh mẽ với
mức tăng trưởng bình quân 29% mỗi năm giai đoạn 2020-25 để
đạt mức 52 tỷ USD vào năm 2025.

FPT, VTP, và
MWG

#4: Ngành dịch vụ lấy lại
vị thế nhờ sự phục hồi
của cầu nội địa

Chúng tôi kỳ vọng tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu
dùng sẽ tăng 10-12% svck năm 2022 nhờ (1) du lịch phục hồi sau
khi các chuyến bay quốc tế được cấp phép cho mục đích thương
mại, (2) chính phủ có thể đưa ra gói kích thích kinh tế lớn để phục
hồi nền kinh tế.

ACV, MWG, 
VRE, VNM



Danh sách cổ phiếu theo dõi (dữ liệu ngày 29/12/2021)
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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

HPG 45.800 68.500 0,7% 50,3% Khả quan Link

VHM 81.700 115.000 1,8% 42,6% Khả quan Link

VNM 85.200 116.000 4,7% 40,9% Khả quan Link

PNJ 93.200 128.200 1,9% 39,5% Khả quan Link

GAS 97.000 130.800 3,7% 38,6% Khả quan Link

PTB 98.700 129.700 3,2% 34,6% Khả quan Link

MWG 134.400 180.500 0,0% 34,3% Khả quan Link

VTP 72.300 95.300 2,1% 33,9% Khả quan Link

MCH 114.000 146.800 3,8% 32,6% Khả quan Link

KDC 54.500 69.800 3,0% 31,1% Khả quan Link

TCB 49.100 64.100 0,0% 30,5% Khả quan Link

VPB 34.750 44.800 0,0% 28,9% Khả quan Link

FPT 93.600 118.500 2,1% 28,7% Khả quan Link

TPB 41.350 52.000 0,0% 25,8% Khả quan Link

https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/HPG_BCCapnhat_20211112.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/VHM_BCCapnhat_20211121.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/VNM_BCCapnhat_20111117.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PNJ_BCCapnhat_20211117.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/GAS_BCCapnhat_20211027.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PTB_BCPT_20211004.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/MWG_BCCapnhat_20211201.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/VTP_BCCapNhat_20210908.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/MCH_BCPT_20211020.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/KDC_CapnhatKQKD_20211028.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/TCB_BCCapnhat_20211029.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/VPB_BCCapnhat_20210804.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/FPT_BCCapnhat_20211104.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/TPB_BC-cap-nhat_26102021.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

PLX 54.000 64.900 5,4% 25,6% Khả quan Link

STK 58.900 72.500 2,1% 25,2% Khả quan Link

ACB 33.800 41.800 0,0% 23,7% Khả quan Link

PVT 23.700 28.200 4,1% 23,1% Khả quan Link

CTG 34.150 41.700 0,0% 22,1% Khả quan Link

MBB 28.300 34.500 0,0% 21,9% Khả quan Link

PPC 24.500 27.400 8,9% 20,7% Khả quan Link

VRE 30.550 36.600 0,0% 19,8% Khả quan Link

PVS 27.000 31.200 3,9% 19,5% Khả quan Link

NT2 26.200 29.200 7,6% 19,0% Khả quan Link

GMD 45.950 52.700 3,6% 18,3% Trung lập Link

SCS 151.900 170.700 5,8% 18,1% Khả quan Link

VCB 79.500 93.000 0,0% 17,0% Khả quan Link

BCG 24.750 27.800 3,2% 15,6% Khả quan Link

https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PLX_CapnhatKQKD_20211101.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/STK_Bcaocapnhat_20211103.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/BCNganh_Nganhang_20211206.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PVT_BCCapnhat_20211105.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/CTG_Capnhat_22112021.docx.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/MBB_BCCapnhat_20211118.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PPC_BCCapnhat_20200608.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/VRE_CapnhatKQKD_20211101.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PVS_BCCapnhat_20211208.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/NT2_BCcapnhat_20211101.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/GMD_BCCapnhat_20210812.docx.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/SCS_CapnhatKQKD_20211021.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/VCB_Capnhat_13112021.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/BCG_BCCapnhat_20211210.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

LPB 22.250 25.700 0,0% 15,5% Trung lập Link

PHR 70.800 77.100 4,0% 12,9% Trung lập Link

VHC 63.500 69.500 3,2% 12,6% Trung lập Link

PHP 26.800 29.200 2,1% 11,0% Khả quan Link

VJC 125.200 138.900 0,0% 10,9% Khả quan Link

PVD 30.100 32.800 0,0% 9,0% Khả quan Link

MML 77.000 81.400 0,0% 5,7% Trung lập Link

ACV 82.100 86.400 0,0% 5,2% Khả quan Link

VIB 44.100 46.400 0,0% 5,2% Khả quan Link

KDH 53.000 54.800 0,9% 4,3% Khả quan Link

NVL 87.000 82.200 0,0% -5,5% Trung lập Link

KBC 60.500 56.100 0,0% -7,3% Trung lập Link

https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/LPB_Capnhat_04112021.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PHR_BCPT_20211025.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/VHC_BCCapnhat_20211201.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PHP_BCCapNhat_20210804.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PHP_BCCapNhat_20210804.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PVD_BCCapnhat_20211116.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/MML_BCCapnhat_20210816.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/ACV_BCCapNhat_20210824.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/VIB_Capnhat_20211116.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/KDH_BCCapnhat_20211110.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/NVL_BCCapnhat_20210818.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/KBC_BCCapnhat_20211214.pdf
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Vĩ mô và Chiến lược thị trường Ngân hàng – Tài chính Công nghiệp - Bán lẻ - Tiêu dùng

Đinh Quang Hinh – Trưởng bộ phận vĩ mô và

chiến lược thị trường Lê Quốc Việt - CV Phân tích Nguyễn Thanh Tuấn – Trưởng phòng

hinh.dinh@vndirect.com.vn viet.lequoc2@vndirect.com.vn tuan.nguyenthanh@vndirect.com.vn

Trần Thị Thu Thảo – CV Phân tích Phan Như Bách - CV Phân tích

thao.tranthu2@vndirect.com.vn bach.phannhu@vndirect.com.vn
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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

mailto:research@vndirect.com.vn
https://vndirect.com.vn/

