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Trong báo cáo này, tôi nêu ra những lo ngại về việc lạm phát đang 
được nhập khẩu vào Mỹ (do căng thẳng thương mại Mỹ-Trung 
leo thang) khiến cho Fed đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. Thực tế, 
chúng ta không phải chờ quá lâu để kỳ vọng về lãi suất tăng thành 
hiện thực – Lợi suất tín phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng lên 
3,232%, mức cao nhất trong 7 năm qua. Điều này có thể xuất phát từ 
kỳ vọng lạm phát gia tăng, nhưng cũng có thể do các nhà đầu tư trông 
chờ vào báo cáo việc làm tích cực của Hoa Kỳ tuần vừa rồi.  

Hình 1: Lợi suất TPCP 10 năm (%) 

 
   Nguồn: Bloomberg 

Amazon: dấu hiệu cảnh báo sớm 

Mặc dù việc tỷ lệ thất nghiệp Mỹ tiếp tục giảm không phải là điều bất 
ngờ, nhưng việc tỷ lệ thất nghiệp giảm trong khi lương tăng không 
đáng kể lại là nghịch lý đối với các nhà quan sát thị trường và các nhà 
hoạch định chính sách. Tôi cho rằng việc Amazon tăng lương tối thiểu 
lên 15USD/giờ là dấu hiệu cảnh báo sớm – chủ yếu vì doanh nghiệp 
lớn như Amazon tăng lương sẽ gây nên hiệu ứng dây chuyền trên thị 
trường lao động. Người ta có thể cho rằng sự phát triển của trí tuệ 
nhân tạo (AI) và tự động hóa đã khiến cho người lao động mất dần 
quyền thương lượng về mức lương ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp giảm. 
Tuy nhiên tôi lại quá không lo ngại, sẽ mất một thời gian dài nữa để 
điều đó diễn ra.  

Cuộc điều tra chip gián điệp: thêm dầu vào lửa.  

Các báo cáo gần đây về việc chính phủ Trung Quốc có liên quan đến 
việc con chip siêu nhỏ được gắn lên các bo mạch máy chủ và gửi sang 
cho các công ty của Mỹ hiện vẫn chưa được xác nhận bởi các công 
ty là mục tiêu trong vụ việc này (Ví dụ: Amazon và Apple). Tuy nhiên, 
vụ việc này đã làm dậy sóng những chất vấn tại Washington. Dựa vào 
những cáo buộc của Chính quyền Trump về sự can thiệp của Trung 
Quốc trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ và cuộc đối đầu 
giữa hải quân Mỹ và Trung quốc trên Biển Đông vào đầu tuần này, tôi 
nhận thấy cả Bắc Kinh và Washington đều đang không có ý định 
nhượng bộ.   

Trong khi một số nhà quan sát cho rằng việc đàm phán NAFTA đã 
khép lại gần đây sẽ thúc đẩy đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung 
Quốc trong tháng 11, tôi vẫn nghi ngờ chiến tranh thương mại chỉ là 
một động thái trong cuộc tranh giành quyền lực ngày càng gay gắt.   
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Vì vậy, kịch bản cơ sở của tôi là việc áp thuế đối với Trung Quốc sẽ 
tiếp tục được duy trì thời gian tới và do đó, lạm phát nhập khẩu vào 
Mỹ sẽ là mối đe dọa thực sự. Cùng với việc tăng chi phí lao động đã 
nói ở trên, có thể thấy rằng lạm phát đang biểu hiện rõ hơn. Fed sẽ 
không duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ lâu hơn nữa.   

Trung Quốc vẫn có thể lùi bước trong chiến tranh thương mại vào 
tháng 11 nhưng với động thái như thế nào để phù hợp với tư cách 
“nước lớn” thì vẫn là một dấu hỏi. Tôi không hy vọng điều này sẽ xảy 
ra, nhưng ngay cả khi có thỏa thuận thương mại mới thì chiến tranh 
thương mại gần đây sẽ thức tỉnh các nhà quản lý chuỗi cung ứng tại 
Mỹ về việc thúc đẩy chiến lược “Trung Quốc + 1” do căng thẳng có 
thể nổi lên bất cứ lúc nào trong tương lai.   

Ảnh hướng đến Việt Nam 

Về mặt bất lợi: Tôi cho rằng định giá của thị trường mới nổi và cận 
biên dễ bị ảnh hưởng hơn trong bối cảnh lợi suất tăng và Fed có thể 
đẩy mạnh việc nâng lãi suất. Theo tôi, thị trường chứng khoán Việt 
Nam sẽ còn nhiều đợt điều chỉnh trong Q4/2018 hoặc Q1/2019. Tôi 
không loại trừ khả năng hệ số P/E của thị trường có thể giảm về mức 
15-16x trong năm 2019. 

Điều tích cực là căng thẳng Mỹ Trung hiện đã vượt quá chiến tranh 
thương mại đơn thuần, mà còn liên quan đến an ninh quốc gia và bí 
mật công nghệ. Điều này có thể dẫn đến các hàng rào phi thuế quan 
đối với sản phẩm của Trung Quốc vào Mỹ, đặc biệt là thiết bị truyền 
thông và điện tử cũng như nguyên liệu sản xuất. Vì Trung Quốc vẫn 
đang là công xưởng chính của thế giới trong hoạt động sản xuất linh 
kiện điện tử nên việc xóa bỏ ngay các chuỗi cung ứng này và chuyển 
sản xuất trở lại Mỹ sẽ là bất khả thi. Việc từng bước di chuyển các nhà 
máy trong khi vẫn sử dụng một phần các sản phẩm từ Trung Quốc sẽ 
là lựa chọn khả thi duy nhất trong trung hạn. Về mặt này, Việt Nam 
chắc chắc sẽ đứng đầu danh sách các điểm đến để di chuyển nhà 
máy hoặc đơn đặt hàng mới. 

Tôi vẫn ưa thích các doanh nghiệp khai thác cảng và khu công nghiệp. 
Cổ phiếu KBC hiện có định giá khá hấp dẫn kể cả sau khi đã được 
chiết khấu cho vấn đề về quản trị - một doanh nghiệp với quỹ đất lớn 
và được hưởng lợi từ việc chuyển dịch nhà máy từ Trung Quốc. Ngoài 
ra, diễn biến giá không tích cực gần đây chủ yếu do dự án Phúc Ninh 
bị lùi lại thay vì nền tảng cơ bản kém đi. LHG và NTC cũng đáng để 
xem xét với các dự án sắp tới  – Long Hậu 3 của LHG và Nam Tân 
Uyên mở rộng của NTC.  

Hình 2: P/E và P/B của KBC 

 

   Nguồn: VNDIRECT 

Chúng tôi đã đưa ra khuyến nghị về cổ phiếu VSC, doanh nghiệp cảng 
biển và logistic, từ đầu năm nay khi mà cổ phiếu bị điều chỉnh về mức 
thấp hơn giá hợp lý – sau đó cổ phiếu này đã phục hồi đáng kể nhưng 
tôi vẫn nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng của cảng VIP Green Port nhờ 
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việc các nhà máy và đơn hàng xuất khẩu dần chuyển qua miền Bắc 
Việt Nam, khu vực ngay cạnh trung tâm sản xuất linh kiện điện tử của 
Trung Quốc. Mặc dù tỷ lệ hoạt động tại VIP Green Port hiện lên tới 
100% công suất thiết kế, nhưng vẫn còn tiềm năng để tỷ lệ này tăng 
thêm 20 điểm %. Cùng với thông tin về việc tăng phí dịch vụ tại khu 
vực cảng Hải Phòng, lợi nhuận trong năm tới của VSC kỳ vọng sẽ có 
cơ hội tăng trưởng tốt. P/E dự phóng ước tính dao động quanh mức 
7-8x. 

Cuối cùng, những cổ phiếu ngành xây dựng như CTD cũng đáng để 
xem xét – với sự mở rộng sang mảng xây dựng nhà máy và khu công 
nghiệp thay vì chỉ có các dự án nhà ở sẽ giúp các DN xây lắp như 
CTD có thể hưởng lợi từ việc các nhà máy di chuyển qua Việt Nam và 
các nhà DN FDI hiện có mở rộng công suất tại Việt Nam. 

Ngoài ra thì bất cứ doanh nghiệp nào có ý định chuyển nhà máy lắp 
ráp sang Việt Nam cũng nên chắc chắn rằng họ đã kiểm tra kỹ càng 
những con chip có nguồn gốc từ Trung Quốc.  
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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. 
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