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GÓC NHÌN: CỦNG CỐ THÀNH LŨY KHI MƯA GIÓ TẠM ĐI QUA 

 
 

 
 

 

 
 

Sau báo cáo “Mùa đông đang đến: Những biến động sẽ kích hoạt 

tái cơ cấu danh mục”, một số khách hàng đã bày tỏ lo ngại về 

việc giá cổ phiếu sụt giảm liên tục khiến cho họ khó có thể tái cơ 

cấu danh mục; những khoản lỗ chưa ghi nhận vậy là vẫn chưa 

được ghi nhận (hiện thực hóa). Nhà đầu tư đã bị mắc kẹt.  

Với những phiên giao dịch tích cực gần đây, động thái rút vốn liên tục 
trong tháng 10 đã tạm dừng, chúng tôi cho rằng đây là cơ hội để thực 
hiện tái cơ cấu danh mục trước khi thị trường giảm điểm trở lại. Ngoài 
ra, cần phải nhớ rằng tháng 11 thường là tháng “phục hồi” của thị 
trường Mỹ và những biến động trên thị trường chứng khoán Việt Nam 
cũng ngày càng tương đồng với thị trường Mỹ.    

KQKD Quý 3 cho thấy nền kinh tế Việt Nam vẫn đang trong guồng 
quay tăng trưởng 

Chúng tôi đã tổng hợp KQKD Q3 trên thị trường và dưới đây là thông 
tin tóm tắt: 

 788 doanh nghiệp đã công bố KQKD   

+ Tăng trưởng doanh thu trung bình: 17,2% 

+ Tăng trưởng LNST trung bình: 24,4% 

 Trong số 72 doanh nghiệp có số liệu dự báo trên Bloomberg: 

+ 29/63 (46%) tổng số doanh nghiệp có tăng trưởng doanh thu 
vượt dự báo tính từ đầu năm (loại trừ nhóm ngân hàng) 

+ 37/72 (51%) tổng số doanh nghiệp có tăng trưởng lợi nhuận vượt 
dự báo trong 9T tính từ đầu năm 

Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và biên LN cải thiện trên toàn thị 
trường cho thấy tổng cầu nền kinh tế vẫn còn tích cực và mang lại cho 
các doanh nghiệp quyền kiểm soát giá bán, giúp biên LN nới rộng 
ngay cả khi giá một số loại hàng hóa như dầu và thép đều đã tăng 
mạnh trong năm qua. 

Với hơn một nửa tổng số doanh nghiệp được các CTCK theo dõi có 
tăng trưởng lợi nhuận vượt dự báo, có vẻ như thị trường đang nằm 
trong vùng quá bán. Tuy nhiên với rủi ro còn treo lơ lửng về triển vọng 
kinh tế toàn cầu và định giá của thị trường cổ phiếu, tôi cho rằng nhà 
đầu tư nên tận dụng mọi cơ hội khi thị trường tạm phục hồi để tái cơ 
cấu danh mục.  

Và dưới đây là nguyên nhân. 

Lạm phát tại Mỹ gia tăng: Fed sẽ kiểm soát tâm lý đám đông  

Trong khi chúng ta vẫn đang chăm chú theo dõi lạm phát của Việt Nam 
thì lạm phát của Mỹ có thể là yếu tố sẽ tác động lớn hơn đến định giá 
của thị trường Việt Nam. Fed đang nắm quyền lực lớn đối với TTCK 
toàn cầu.  

Các dấu hiệu trở nên đáng lo ngại – hãy xem các số liệu dưới đây về 
lạm phát tại Mỹ: 

 

 

 

Ngày 05/11/2018 

Anirban Lahiri 

Anirban.lahiri@vndirect.com.vn 
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Hình 1: Mức tăng giá một số mặt hàng đồ ăn của Mỹ từ đầu năm đến nay 

 

   Nguồn: US Labor Dept, Technomic, Wall Street journal  

 

Hình 2: Lạm phát của Mỹ tính từ đầu năm đến nay 

 
   Nguồn: Wall Street Journal 

 

Trong tuần mà Amazon thực hiện tăng lương tối thiểu, báo cáo của 
chúng tôi đã nhắc đến việc đây vừa là chỉ báo của thị trường lao động 
thắt chặt vừa là yếu tố thúc đẩy làn sóng tăng lương trên toàn nền kinh 
tế Mỹ. Có vẻ như làn sóng tăng lương đã thực sự diễn ra như được 
thể hiện trong đồ thị dưới đây: 

Hình 3: Chỉ số chi phí nhân công và các thành phần (yoy) 

 
   Nguồn: US Labor Dept, Wall Street Journal 
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Vì vậy, tôi cho rằng việc Fed giảm tốc độ nâng lãi suất là điều khó xảy 
ra. Điều này có nghĩa là sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán 
Việt Nam vẫn còn chưa kết thúc. Với quan điểm của tôi, đợt giảm điểm 
trong tháng 10 chỉ là một phần trong nhiều đợt sóng điều chỉnh của thị 
trường trong những tháng tới và cả sang năm 2019. Nhìn chung, sẽ 
không có biến động quá lớn nhưng đủ để nhà đầu tư phải dè chừng.    

Ngoài ra, so sánh lợi suất của thị trường Việt Nam với lợi suất trái 
phiếu cho thấy phần bù rủi ro vốn (được xác định bởi mức chênh lệch 
giữa tỷ suất lợi nhuận và lợi suất trái phiếu hoặc lãi tiền gửi ngân hàng) 
đã thu hẹp về quanh mức 1,5 điểm %, tùy thuộc vào cách tính toán. 
Bên cạnh đó, tỷ suất cổ tức không đủ hấp dẫn để bù đắp cho điều này. 
Và việc phần bù rủi ro vốn cũng như tỷ suất cổ tức sụt giảm đã diễn 
ra trong giai đoạn thị trường biến động mạnh nhất. 

Hình 4: Tương quan giữa lợi suất thị trường cổ phiếu và thị trường nợ Việt Nam 

 
   Nguồn: VNDIRECT, BLOOMBERG, FiinPro 

Cổ phiếu phòng thủ rất đa dạng: Hãy tìm và bạn sẽ thấy  

Việc chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu phòng thủ là lựa chọn tất yếu 
trong bối cảnh thị trường đầy biến động. Nhưng thị trường Việt Nam 
là một trường hợp đặc biệt mà ranh giới giữa nhóm cổ phiếu “phòng 
thủ” và “mang tính chu kỳ” không rõ ràng. Một ví dụ điển hình là diễn 
biến ngược chiều của nhóm cổ phiếu bất động sản và xây dựng/vật 
liệu xây dựng trong năm nay, trong khi đây vốn là nhóm ngành biến 
động cùng chiều. Trong khi bất động sản là một trong những ngành 
tăng trưởng tốt nhất năm nay thì cổ phiếu ngành xây dựng lại sụt giảm 
mạnh và gần như đứng cuối bảng xếp hạng.    

Vì vậy, chúng tôi cho rằng phương pháp “bottoms-up” để sàng lọc 
nhóm cổ phiếu phòng thủ sẽ phù hợp hơn trong bối cảnh thị trường 
Việt Nam. Chúng tôi xây dựng bộ chỉ số chấm điểm “phòng thủ” để 
đánh giá các cổ phiếu dựa trên các tiêu chí như tỷ suất cổ tức, tăng 
trưởng kép của lợi nhuận (để đảm bảo định giá thấp hơn ngành không 
phải do tăng trưởng lợi nhuận kém), so sánh P/E và P/B với trung bình 
ngành. Chúng tôi cũng dựa vào KLGDBQ để xác định rủi ro về thanh 
khoản, hệ số Beta của cổ phiếu để xem xét rủi ro biến động giá và cuối 
cùng là đòn bẩy tài chính để phản ánh rủi ro tài chính. Chúng tôi tổng 
hợp tất cả các điểm thành phần cho từng tiêu chí này để đưa ra mức 
điểm chung về “tính phòng thủ” (lưu ý chúng tôi không tính đến rủi ro 
về quản trị vì điều này khó có thể định lượng). 

Ngoài ra, điều đáng chú ý về phương pháp tính điểm này là mặc dù tỷ 
suất cổ tức trên toàn thị trường khá thấp và đang giảm xuống nhưng 
vẫn có một số cổ phiếu trả cổ tức hấp dẫn. Dưới đây là kết quả phân 
tích của chúng tôi: 

  

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

Dec 13 Dec 14 Dec 15 Dec 16 Dec 17

Lãi suất huy động bình quân Lợi suất TPCP Việt Nam 5 năm

Lợi suất cổ tức VNINDEX Lợi suất cổ phần (E/P) của VNINDEX
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Trong khi 45,6% tổng số cổ phiếu niêm yết không chi trả cổ tức thì có 
đến 489 cổ phiếu có tỷ suất cổ tức trên 7% và 303 cổ phiếu có tỷ 
suất cổ tức trên 10%. 

Hình 5: Phân bổ các công ty trên 3 sàn theo tỷ suất cổ tức, không tính các công 
ty không trả cổ tức  

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Hình 6:  Top 25 Cổ phiếu Phòng thủ của VNDIRECT 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

Tất nhiên, “điểm số phòng thủ” ở trên không nói lên tất cả vì chưa tính 
đến rủi ro về quản trị cũng như triển vọng lợi nhuận hay tính ổn định 
của cổ tức. Nhưng đây vẫn có thể là căn cứ hữu ích để nghiên cứu 
DN sâu hơn (ví dụ: chính sách trợ cấp giá khí đầu vào cho DCM hết 
hiệu lực hay lo ngại về vấn đề về QTDN của một số cổ phiếu) và hãy 
lựa chọn những cổ phiếu phòng thủ cho việc tái cơ cấu danh mục sắp 
tới của bạn.   
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Tổng điểm 

Phòng thủ

TDH HOSE 808,2         10,1% 0,72      6,8         0,5   6,5           12

LHG HOSE 930,2         8,1% 0,69      3,8         0,8   7,0           12

SKG HOSE 955,7         9,0% 0,57      6,4         1,1   4,4           12

SHI HOSE 544,4         7,8% 0,38      3,8         0,6   3,0           11

NTC UPCOM 1.133,5      8,5% 0,50      6,0         2,7   6,1           11

PPC HOSE 5.466,5      14,7% 0,53      5,6         0,9   8,5           10

AAA HOSE 2.448,2      14,0% 0,72      8,8         0,9   28,3         10

PHR HOSE 3.739,8      8,3% 0,86      5,6         1,4   9,3           9

HUT HNX 1.380,8      9,1% 1,04      7,8         0,4   11,8         9

CEO HNX 1.914,6      8,1% 0,99      9,3         0,8   7,0           9

KDC HOSE 5.244,4      6,3% 0,35                     -  0,8   2,7           9

DPM HOSE 7.122,3      11,0% 0,65      10,9       1,0   9,5           8

DCM HOSE 5.124,6      9,3% 0,76      10,5       0,8   3,7           8

VSC HOSE 1.904,3      5,3% 0,81      6,5         1,0   9,2           8

NT2 HOSE 6.937,8      12,5% 0,41      8,2         1,9   4,8           8

CTI HOSE 1.556,1      6,1% 0,43      11,4                      -  32,9         8

IDI HOSE 2.224,7      6,5% 0,90      3,8         0,9   20,4         7

BMP HOSE 4.576,0      7,2% 0,85      9,9         2,1   6,0           7

FMC HOSE 1.087,4      16,6% 0,87      7,7         1,7   4,3           7

KSB HOSE 1.441,4      5,4% 0,63      4,5         1,6   9,6           7

CVT HOSE 810,9         6,8% 0,92      4,4         1,4   8,8           7

REE HOSE 9.534,1      5,2% 0,98      6,1         1,0   15,4         7

GMD HOSE 8.002,1      5,6% 0,86      4,2         1,3   35,1         6

VCG HNX 8.039,1      6,6% 0,93      6,3         1,1   19,7         6

VGC HNX 6.814,9      6,3% 0,70      10,9       1,0   18,4         6
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT 

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

Khuyến nghị 

MUA                Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

NẮM GIỮ  Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường 

BÁN                Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10% 

 

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. 

 

   

Anirban Lahiri – Giám đốc Phân tích 

Email: anirban.lahiri@vndirect.com.vn  

  

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

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

Điện thoại: +84 2439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 

Website: https://vndirect.com.vn 
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