
 

Silver chances  
arise in the difficult times 



 

Điểm nổi bật và Khuyến nghị cho năm 2020 

• Thị trường chứng khoán toàn cầu dự báo sẽ đối mặt với những cơn gió ngược như bầu cử Mỹ, Brexit, thị trường tăng trưởng 
11 năm và có thể giá hàng hóa tăng. Chính sách tiền tệ có vẻ như đã đến điểm giới hạn để thúc đẩy tăng trưởng và lúc cần 
cân nhắc sự kết hợp giữa chính sách tiền tệ và tài khóa! 

• Trong nước, Chính phủ có thể sẽ kết hợp chính sách tài khóa và tiền tệ để ổn định môi trường vĩ mô trong nước và duy trì 
tăng trưởng. Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định và dự báo đạt mục tiêu Chính phủ đề ra, 6,8% YoY. 

• Những kỳ vọng, khó khăn và rủi ro tiềm ẩn đối với TTCK Việt Nam không khác biệt nhiều so với năm 2019: kỳ vọng về tiến 
độ thoái vốn và cổ phần hóa DNNN, về khả năng thăng hạng của thị trường. Dù vậy, sẽ chưa có những bước tiến đáng kể 
ở các sự kiện này trong năm 2020.  

• Rủi ro lớn nhất với TTCK vẫn đến từ diễn biến địa chính trị và bức tranh thương mại toàn cầu, hơn là các vấn đề nội tại trong 
nước. Tuy nhiên, NĐT có thể đã “quen” với cả sự thất vọng đối với các kỳ vọng không được hiện thực hóa và với cả các biến 
động do rủi ro bên ngoài. Tác động về mặt tâm lý thị trường, do vậy, sẽ không quá mạnh. Xét về mặt dòng tiền, sẽ khó hy 
vọng có sự gia nhập của dòng tiền lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt khi mà sự tăng trưởng khả quan ở các nền 
kinh tế phát triển khiến các thị trường cận biên trở nên kém hấp dẫn. 

• Ở chiều tích cực, sự kiên trì của Chính phủ trong việc thực hiện các quyết sách nhằm ổn định vĩ mô và hỗ trợ các thành 
phần kinh tế trong nước phát triển sẽ có lợi trong dài hạn cho Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp nói riêng. Dự báo 
tăng trưởng lợi nhuận và EPS của các doanh nghiệp niêm yết sẽ phục hồi về mức hai chữ số, sau năm 2019 gần như đi 
ngang. Chiều ngược lại, dòng tiền đầu tư trong nước phân bổ vào TTCK vẫn sẽ tương đối hạn hẹp, do ảnh hưởng từ những 
quy định nhằm hạn chế dòng vốn vào các kênh đầu tư rủi ro cao như chứng khoán và bất động sản của Nhà điều hành. 

• Trong bối cảnh dòng tiền dành cho kênh chứng khoán sẽ không còn dồi dào như giai đoạn cuối 2016 – đầu 2018, việc đầu 
tư cũng cần có sự chắt lọc kỹ càng, hướng đến các doanh nghiệp có sự tăng trưởng thực chất từ hoạt động kinh doanh cốt 
lõi. Mức tăng điểm của VNIndex trong 2020 sẽ vừa phải và theo sát yếu tố cơ bản hơn là do sự thổi phồng về giá. 

• Chúng tôi dự báo VNIndex sẽ dao động trong vùng 950 – 1120. 

• Năm 2020 sẽ tiếp tục là một năm đề cao chiến lược đầu tư chọn lọc từ dưới lên (bottom up). Các công ty có hoạt động kinh 
doanh gắn liền với tăng trưởng từ tiêu dùng trong nước và đầu tư cơ sở hạ tầng là những công ty mà các nhà đầu tư có 
thể xem xét. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu lợi tức cổ tức cao sẽ phù hợp cho các nhà đầu tư e ngại rủi ro. 

• Cổ phiếu ưa thích nhất trong năm 2020 bao gồm MWG, SMB, VPB, NLG, QNS, PVD, HPG, PVS, IMP, DRC, BID, và BMP. 
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CHỨNG KHOÁN TOÀN CẦU  
Bernard Lapointe ( bernard.lapointe@vdsc.com.vn ) 

 Tóm tắt thị trường và quan điểm 

Quan điểm tích cực của chúng tôi về khu vực châu Á năm 2019 không phản ánh trong diễn biến của thị 
trường chứng khoán. Tính đến ngày 13/12/2019, chỉ số MSCI Asia Pacific Index diễn biến kém hơn 7% so với 
Chỉ số MSCI World Index. Chỉ số MSCI ASEAN có kết quả lợi nhuận thậm chí tệ nhất chỉ tăng 1,6% (xem Bảng 
1). Mỹ là thị trường có lợi nhuận nổi bật với mức tăng 26,6%. 

Bảng 1: Giá lợi nhuận các chỉ số MSCI  
Chỉ số MSCI (USD) YTD 3 năm 

 
5 năm 

 
10 năm 

 
Thế giới 23,1% 9,4% 6,7% 7,2% 
Mỹ 26,6 11,8 9,6 11,1 
Châu Âu 18,0 6,1 1,9 2,1 
BRICs 16,5 10,6 5,2 0,0 
Châu Á Thái Bình Dương 16,0 6,1 5,1 4,3 
Thị trường mới nổi 12,5 7,4 3,0 1,1 
Đông Nam Á 1,6 3,9 -0,9 2,5 

Nguồn: MSCI 

Lưu ý: Giá ngày 13/12/2019. Lợi nhuận 3 năm, 5 năm và 10 năm được tính theo năm. 

Tính theo năm, thị trường mới nổi (EM) đã công bố mức lợi nhuận ít ỏi 1,1% so với hơn 7% của chỉ số chứng 
khoán toàn cầu trong 10 năm qua. Lợi nhuận ảm đạm tại EM đã bắt đầu tạo ra một số cuộc thảo luận giữa 
các nhà phân bổ tài sản trên toàn cầu liệu thị trường EM có đáng để đầu tư. Đây là một câu hỏi mở nhưng 
chúng tôi cho rằng EM vẫn là một loại tài sản có giá trị nhưng nên được xem xét theo từng khu vực hoặc 
thậm chí theo quốc gia hay từng ngành. Một số nền kinh tế mới nổi trong thập kỷ qua đã đạt được tiến bộ 
lớn trong việc tự do hóa nền kinh tế của mình, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tái cấu trúc các lĩnh vực 
ngân hàng, tạo điều kiện tiếp cận thị trường tài chính. Ngược lại, nhiều nền kinh tế vẫn chưa thay đổi so với 
10 năm trước. 

Chỉ số S&P 500 đã đạt được nhiều mốc cao mới trong năm nay nhưng dự báo đồng thuận cho lợi nhuận thị 
trường chứng khoán năm 2020 là lợi nhuận ở mức trung bình, không có suy thoái. Dự báo trung bình S&P 
500 chỉ tăng 4%, theo cuộc thăm dò ý kiến của Reuters với 52 chiến lược gia được thực hiện vào cuối tháng 
11/2019. Nếu điều này diễn ra, lợi nhuận của thị trường 2020 sẽ ở một trong những mức thấp nhất kể từ cuộc 
khủng hoảng tài chính 2008. Chứng khoán Mỹ kể từ cuối những năm 1800 đã đạt lợi nhuận trung bình hàng 
năm 7%. 

Trong khi đó, lợi nhuận của VNIndex trên vốn chủ sở hữu (RoE) đã tăng đều đặn trong ba năm qua sau khi 
sụp đổ vào đầu những năm 2010 (Hình 1) và hiện ở mức khoảng 14,7%. Kết quả này rất tốt so với RoEs ở các 
khu vực khác trên thế giới (Bảng 2). Do đó, lợi nhuận tiêu chuẩn ổn định của các công ty đã mang lại cho nhà 
đầu tư niềm tin. Điều này đã được thể hiện qua mức lợi nhuận 8,3% của VNIndex tính đến thời điểm hiện tại, 
mức tốt hơn nhiều so với các thị trường khác trong ASEAN (Bảng 3). Như Ludwig von Mises đã nói trong Hành 
động của con người (Human Action -1949) “Lợi nhuận là động lực của nền kinh tế thị trường”. Nếu các 
doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp tục duy trì lợi nhuận ổn định, các cổ đông có thể nhận hưởng lợi thông 
qua cổ tức cao và giá cổ phiếu tăng. Khu vực châu Á nhìn chung trái ngược với thị trường Mỹ, quốc gia này 
vẫn đang trong giai đoạn đầu của mô hình lợi nhuận tăng (profit upcycle). 
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Hình 1: VN Index 

 

Nguồn : Bloomberg, CTCK Rồng Việt 

Bảng 2:  Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), 2019E 
Thế giới 12,7% 
Việt Nam 14,7 
Thị trường mới nổi 13,0 

Thị trường phát triển 12,6 
Châu Âu 10,6 

Châu Á Thái Bình Dương 10,4 

Nguồn : Bloomberg, CTCK Rồng Việt 

Bảng 3: Tỷ suất lợi nhuận của một số chỉ số thị trường Đông Nam Á 
Index, 2019, nội tệ % 

Việt Nam - VN Index 8,3 

Philippines - PCOMP 5,5 

Singapore - STI 5,3 

Thái Lan- SET 0,6 

Indonesia - JCI 0,1 

Malaysia- FBMKLCI -7,2 

Nguồn : Bloomberg  
Lưu ý: Giá ngày 13/12/2019. 

Đối với đồng Đôla Mỹ, chúng tôi vẫn tin rằng những diễn biến tốt nhất đã qua. Chỉ số DXY (chỉ số đại diện 
cho đồng đô la Mỹ) đã không thể phá vỡ mức bền vững trên 98 vào năm 2019 (xem Hình 2). 

Hình 2: Chỉ số Đô la Mỹ, giai đoạn 2015-2019 
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Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ mạnh, cùng với mức tăng kỷ lục của TTCK và chênh lệch lãi suất hấp dẫn so 
với các đối tác thương mại chính của quốc gia này thì diễn biến như trên báo hiệu tiềm năng suy yếu đồng 
Đô la Mỹ. Kịch bản tốt nhất trong năm 2020 là đồng Đô la Mỹ giao dịch trong một ngưỡng nhất định. Các 
loại tiền mà chúng tôi ưa thích so với Đô la Mỹ bao gồm đồng tiền EM châu Á, đặc biệt là Baht Thái và Việt 
Nam Đồng. 

Cuối cùng là Paladi, nguyên tố thứ 46 trong bảng tuần hoàn hóa học, đã tăng mức cao kỷ lục trong năm nay 
(xem Hình 3), một phần do sự thiếu hụt điện nghiêm trọng tại các mỏ của Nam Phi đã ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất. Tại sao điều này lại quan trọng? Bởi Paladi được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ô 
tô - bộ chuyển đổi xúc tác, công nghiệp điện tử - điện thoại di động, máy tính – trang sức và nha khoa. Mặc 
dù doanh số bán ô tô trên toàn cầu không tăng nhiều, các tiêu chuẩn chống ô nhiễm mới và nghiêm ngặt 
hơn ở Trung Quốc cũng như châu Âu đang thúc đẩy nhu cầu về các phương tiện mang tính hiệu quả hơn và 
theo đó là nhu cầu về Paladi. Nam Phi là nhà sản xuất và dự trữ Paladi lớn nhất thế giới, kế đến là Nga. 

Hình 3 : Giá Palladium, giai đoạn 2015-2019 

 
Chính sách tiền tệ vẫn còn phù hợp? 

Liên quan đến chủ đề các chính sách tiền tệ toàn cầu, một câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong năm nay: 
Liệu chúng ta đã đến điểm uốn (inflexion point)nơi mà hiệu quả của các chính sách tiền tệ có tác động cận 
biên giảm dần đối với tăng trưởng toàn cầu? Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính giai đoạn 2008-2009, sự lên 
ngôi của nhiều chính sách tiền tệ khác nhau đã khiến chính sách tài khóa gần như trở nên dư thừa ở hầu hết 
các nơi trên thế giới. Liệu con lắc có thể quay trở lại với ý tưởng của Keynes rằng chính sách tài khóa - chi tiêu 
của chính phủ, thuế và nợ vay - có thể quan trọng trở lại? Một số ngân hàng trung ương trên thế giới đã bắt 
đầu nhận ra rằng chính sách tiền tệ đã đạt đến giới hạn, 40 năm sau cuộc bầu cử Margaret Thatcher làm Thủ 
tướng của Vương quốc Anh. 

Quan trọng hơn là định kiến cũ bất thường rằng chính sách tài khóa không thể kích thích tăng trưởng kinh 
tế vì chi tiêu của chính phủ  tăng cao ảnh hưởng tới đầu tư tư nhân và nợ công tăng lên có nghĩa mức thuế 
thuế cao hơn. Các lý thuyết khác nhau ủng hộ quan điểm cho rằng các chính sách tài khóa đã không hiệu 
quả trong suốt 15-20 năm qua vì vay nợ của Chính phủ sẽ làm tăng lãi suất, kỳ vọng lạm phát hoặc thuế 
trong tương lai, đã sai. 

Trong hai thập kỷ qua, nợ và nợ công đã tăng một cách khủng khiếp ở tất cả các nền kinh tế phát triển. 
Nhưng thật thú vị, các nhà đầu tư đã cho chính phủ vay tiền với lãi suất thấp kỷ lục, mà không nhất thiết đòi 
hỏi phần bù rủi ro cao hơn. Công cụ chính để quản lý kinh tế vĩ mô vẫn là chính sách tiền tệ. Đây được cho là 
phương pháp đáng tin cậy và hiệu quả. Nhưng nó có còn như vậy không? Chúng ta có thể lập luận rằng giới 
hạn về hiệu quả của công cụ này đã chấm dứt? Liệu lý thuyết Keynesianism có thể trở lại? Có thể. 
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Thông điệp chính của những điểm chính trong phát biểu của Kristalina Georgieva, giám đốc điều hành IMF, 
tại cuộc họp thường niên của IMF năm nay là một lời kêu gọi “chính sách tài khóa đóng vai trò trung tâm 
hơn”. Hầu như tất cả các cuộc thảo luận cơ sở đều xoay quanh chủ đề này. Nhận thức ngày càng tăng trên 
toàn thế giới rằng cần có thêm sự trợ giúp từ Chính phủ để giữ cho các nền kinh tế phát triển, điều này cho 
thấy các giới hạn trong việc dựa vào các ngân hàng trung ương để thực hiện việc quản lý kinh tế. 

Nhật Bản phụ thuộc nặng nề vào hàng thập kỷ của chính sách tiền tệ độc đáo, bắt đầu từ cuối những năm 
1980, đã không tạo ra sự tăng trưởng đáng kể. Chính phủ Abe có thể phải bật “vòi nước” trong trường hợp 
tăng trưởng bắt đầu giảm. Trái phiếu 10 năm của Nhật Bản đã hồi phục từ mức âm 0,3% trong mùa hè lên 
gần như bằng 0% ở hiện tại, đây là mức cao nhất kể từ đầu năm 2019 (Hình 4). Có lẽ thị trường đang cảm 
nhận khả năng của một số chính sách kích thích tài khóa trong tương lai! 

Hình 4: Trái phiếu 10 năm của Nhật Bản 

 

Khi ông Draghi vừa rời khỏi Ngân hàng Trung ương châu Âu, chúng ta có thể tự hỏi mình rằng điều gì dẫn 
dắt chính sách tiền tệ của Châu Âu kể từ năm 2011. Chính sách mở rộng (nới lỏng định lượng), cần thiết từ 
năm 2012 đến 2014 là hợp pháp và không thể thiếu, đã tìm thấy vai trò của chính sách này sau năm 2014 khó 
mà biện minh. Một giả thuyết cho rằng ECB giữ chính sách tiền tệ rất mở rộng vì muốn tránh trả nợ cao từ 
việc nợ công tăng cao. Các thành viên mới của Ủy ban Châu Âu, người chịu trách nhiệm thực thi các quy tắc 
tài khóa lỗi thời của Liên minh Châu Âu, được viết vào thời hoàng kim của chủ nghĩa tiền tệ cuối thế kỷ 20, 
đã bắt đầu thừa nhận công khai nhu cầu về nới lỏng các hạn chế về ngân sách. Người đứng đầu bộ phận 
thường trực của hội đồng EU chịu trách nhiệm đánh giá ngân sách quốc gia đã kêu gọi một sự pha trộn chính 
sách cân bằng hơn, có liên quan đến chính sách tài khóa mở rộng hơn ở Châu Âu và ngay lúc này. 

Tóm lại, các ngân hàng trung ương và các quan chức kinh tế cấp cao gần như nhất trí tin rằng chính sách tiền 
tệ đã đạt đến giới hạn của nó và chính sách tài khóa nên được khôi phục như là công cụ chính để quản lý chu 
kỳ kinh tế và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Sau tất cả, chi tiêu của Chính phủ tính theo theo phần trăm GDP ở 
hầu hết các khu vực đã ổn định trong mười năm qua (xem Hình 5). Ở các nền kinh tế phát triển, tỷ lệ này đã 
giảm từ 43% GDP ngay sau khi kết thúc GFC xuống còn 39%. Do đó vẫn còn không gian để chi tiêu nếu 
cần thiết. 
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Hình 5: Chi tiêu Chính phủ theo % GDP 

 
Nguồn: IMF 

Lưu ý: Số liệu từ năm 2019 đến năm 2023 theo dự báo của IMF 
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TRIỂN VỌNG VĨ MÔ VIỆT NAM – SỨC MẠNH NỘI TẠI 
Vũ Anh Tú (tu.va@vdsc.com.vn) 

 Việt Nam: Chu kỳ tăng trưởng kinh tế kéo dài 

Chu kỳ tăng trưởng 
kinh tế Việt Nam kéo 
dài sang năm thứ 7 
liên tiếp. Hướng tới 
năm 2020, ổn định 
tiêu dùng trong nước 
và hỗ trợ khu vực 
doanh nghiệp tư 
nhân tiếp tục là định 
hướng chi phối chính 
trong bối cảnh đầu tư 
và thương mại toàn 
cầu suy giảm 

 

Trải qua năm Kỷ Hợi 2019 khá êm đềm, kinh tế Việt Nam nhìn chung giữ được tốc độ tăng trưởng tương 
đối cao so với các nước trong khu vực. Mặc dù yếu tố bất định từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và các 
biến động địa chính trị toàn cầu, việc các Ngân hàng Trung ương (NHTW) trên thế giới, bao gồm NHNN 
Việt Nam, liên tục cắt giảm lãi suất đã hạn chế những tác động tiêu cực lên nền kinh tế. 

Tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 7% YoY, thấp hơn so với mức 7,1% YoY năm 2018 nhưng cao hơn giai 
đoạn 2012-2017 và mục tiêu Quốc hội đề ra, 6,8% YoY. Trong khi lạm phát bình quân cả năm 2019 chỉ ở 
mức 2,8% YoY so với 3,5% YoY năm 2018. Thặng dư thương mại ghi nhận kỷ lục, 9,9 tỷ USD, trong lịch sử 
kinh tế Việt Nam. 

Bên cạnh đó, nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định được củng cố khi tỷ lệ nợ công/GDP liên tục giảm dần về 
ngưỡng 57,4% so với mức đỉnh 63,7% năm 2016. Đáng chú ý, 18 Ngân hàng Thương mại cổ phần (NHTMCP) 
đáp ứng tiêu chuẩn Basel II với tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên ngưỡng 8%. Trong năm 2020-2021, Ngân hàng 
Nhà nước (NHNN) vẫn sẽ kiên định với mục tiêu ổn định tài chính và hạn chế dòng vốn vào các lĩnh vực 
rủi ro. 

Nhìn lại tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 2 chu kỳ vừa qua, giai đoạn 2000-2020, diễn biến tăng trưởng 
kinh tế hiện tại “lành mạnh hơn” khi vai trò chi phối của tăng trưởng cung tiền đã suy giảm đáng kể. Tăng 
trưởng cung tiền được điều chỉnh giảm dần về ngưỡng 12,5% YoY, thấp hơn mức trung bình 16% YoY 
trong 5 năm trước đó. Động lực tăng trưởng kinh tế đến từ nhiều ngành nghề kinh tế khác nhau, gồm sắt 
thép, lọc dầu, ô tô, thiết bị điện và điện tử, dệt may,…thay vì phụ thuộc lớn vào lĩnh vực bất động sản như 
trước kia. 

Hình 1: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2000-2020 (%, YoY) 

 

Nguồn: TCTK,  CTCK Rồng Việt 

 Tuy nhiên, bước sang năm 2020, chúng tôi đánh giá sẽ có nhiều thách thức với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ 
mô và duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức 6,8% YoY. Các yếu tố rủi ro nảy sinh từ cả hai phía, bên trong và 
bên ngoài, do đó sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ theo hướng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế là 
điều cấp thiết. 

Sản xuất kinh doanh, thương mại và đầu tư xuyên biên giới suy giảm trên quy mô toàn cầu do ảnh hưởng 
từ các bất ổn địa chính trị tại hầu hết các châu lục. Dưới góc nhìn của chúng tôi, biến số kỳ vọng đang nắm 
vai trò chi phối các hoạt động kể trên. 
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Theo số liệu từ Cục phân tích chính sách kinh tế Hà Lan (CPB), sản lượng thương mại toàn cầu, tháng 9/2019, 
giảm 1,1% YoY trong khi mức giá trung bình giảm 4,1% YoY. Tính chung 9 tháng 2019, sản lượng và giá 
trung bình lần lượt giảm 0,4% và 2,7% YoY. Rõ ràng, những lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế đến từ sự 
giảm tốc tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, 5,8% YoY trong Quý 3/2019, và bất ổn định chính trị đã khiến 
triển vọng nhu cầu hàng hóa cơ bản trở nên u ám và giá các mặt hàng này giảm trên diện rộng, ngoại trừ 
giá vàng. 

Kết quả tương tự cũng được ghi nhận trong lĩnh vực sản xuất, trong khi các tác động cụ thể lên đơn 
hàng/việc làm còn chưa rõ ràng, môi trường kinh doanh ‘có vẻ rủi ro’ là nguyên nhân chính khiến kết quả 
các cuộc khảo sát như PMI giảm mạnh trên quy mô toàn cầu. Tại Mỹ, khảo sát niềm tin kinh doanh trong 
lĩnh vực sản xuất được thực hiện bởi ISM đã ghi nhận đợt giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2018, dù sản 
lượng công nghiệp thực tế vẫn ở mức cao. 

Hình 2: Khối lượng và giá thương mại toàn cầu (2010 = 100)  Hình 3: Chỉ số sản xuất và sản lượng công nghiệp Mỹ 

 

 

 

Nguồn: CBP, CTCK Rồng Việt  Nguồn: Bloomberg, CTCK Rồng Việt 
 

 Nhìn lại kinh tế Việt Nam trong các tháng gần đây, chúng tôi ghi nhận một số điểm cảnh báo về tác động 
lan tỏa của diễn biến kể trên và cần tiếp tục theo dõi trong năm 2020. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa 
và dịch vụ, theo giá hiện hành, tăng 11,6% YoY trong 11 tháng 2019, thấp hơn mức tăng 12% YoY cùng kỳ 
năm trước. Trong cơ cấu GDP, ngành bán buôn, bán lẻ tăng trưởng 7,9% YoY trong năm 2019, thấp nhất 
trong 3 năm trở lại đây. 

Trong lĩnh vực sản xuất, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành (IPI) và chỉ số quản trị nhà mua hàng (PMI) 
đang cho thấy dấu hiệu suy yếu trong 2 tháng gần đây. Mặc dù kết quả khảo sát doanh nghiệp sản xuất, 
PMI, vẫn ở trên 50 điểm, ngưỡng mở rộng, nhưng nhận thấy sự suy yếu đáng kể trong các tháng tới đây 
khi số lượng đơn hàng mới thấp hơn và mức độ lạc quan trong kinh doanh của các thành viên được khảo 
sát sụt giảm. 

Với số liệu từ Tổng cục Thống kê (TCTK), chỉ số sản xuất toàn ngành trong tháng 11 chỉ đạt 5,4% YoY, qua 
đó kéo mức tăng trưởng trung bình ba tháng liên tiếp xuống mức 8,2% YoY, thấp nhất kể từ tháng 7/2017. 
Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tác động của các dự án lọc hóa dầu lên tăng trưởng toàn ngành suy yếu 
trong khi hoạt động sản xuất hàng điện tử của khu vực FDI chậm lại. Điều này được thể hiện thông qua chỉ 
số sản xuất của Bắc Ninh (-15,8% YoY) và Thanh Hóa (-29,7% YoY) trong tháng 11 vừa qua. 

Tới đây, chúng tôi nhấn mạnh tới rủi ro về tác động lan truyền của việc thương mại và sản xuất toàn cầu 
suy giảm ảnh hưởng lên tiêu dùng hộ gia đình và đầu tư của doanh nghiệp trong năm 2020. Trong khi tiêu 
dùng hộ gia đình chiếm tới trên 60% tổng quy mô nền kinh tế, đầu tư tư nhân đang đóng vai trò trụ cột 
thay thế khu vực FDI với mức tăng trưởng 17,2% YoY trong 9 tháng 2019. Do đó, để đạt mục tiêu ổn định 
kinh tế vĩ mô, các nhà lập pháp cần trả lời câu hỏi cần làm gì để ổn định tiêu dùng hộ gia đình và đầu tư 
của doanh nghiệp? 

Kể từ năm 2020, chúng tôi tin tưởng rằng chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa sẽ đồng điệu theo hướng 
hỗ trợ tăng trưởng kinh tế thông qua việc ổn định tâm lý tiêu dùng hộ gia đình và hỗ trợ doanh nghiệp tư 
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nhân trong nước phát triển. Dựa trên giả định các chính sách điều hành, đề cập trong phần 2, phát huy tác 
động và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung theo chiều hướng tích cực hơn, chúng tôi dự báo tăng trưởng 
kinh tế Việt Nam 2020 sẽ ở trong mức 6,6-6,9% YoY. 

Hình 4: Tổng mức bán buôn, bán lẻ HH&DV (%, YoY)  Hình 5: PMI và IPI Việt Nam 

 

 

 

Nguồn: TCTK, VAMA, CTCK Rồng Việt  Nguồn: IHS, TCTK, CTCK Rồng Việt 
 

 Việt Nam: Sự đồng điệu giữa chính sách tiền tệ và tài khóa 

Chính sách tiền tệ và 
chính sách tài khóa 
đồng điệu theo 
hướng hỗ trợ tăng 
trưởng kinh tế thông 
qua việc ổn định tâm 
lý tiêu dùng hộ gia 
đình và hỗ trợ doanh 
nghiệp tư nhân trong 
nước phát triển 

 

Sự đồng điệu trong điều hành chính sách vĩ mô mà chúng tôi đề cập tới ở trên bao gồm, 1) Duy trì chính 
sách tiền tệ ổn định với mục tiêu đảm bảo thanh khoản trong hệ thống ngân hàng và ổn định/giảm mặt 
bằng lãi suất trên thị trường dân cư, 2) Dịch chuyển chính sách tài khóa theo hướng tăng giải ngân vốn 
đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm. 

Mặc dù vẫn còn dư địa cắt giảm lãi suất điều hành nhưng những đòi hỏi về ổn định vĩ mô liên quan tới sự 
cân đối giữa tăng trưởng cung tiền và tăng trưởng GDP danh nghĩa, và kiểm soát lạm phát là những giới 
hạn chính đối với chính sách tiền tệ. 

Trong năm 2019, tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa ước tính giảm về mức 9%/năm, thấp hơn so với mức 
tăng trưởng 10-11%/năm trong 3 năm trước. Ngoài ra, điểm nhấn trong năm 2020 đến từ câu chuyện lạm 
phát khi áp lực tăng giá hàng hóa trong nước sẽ tăng lên, đặc biệt do giá thịt lợn đang tăng phi mã. 

Tính tới nửa đầu tháng 12, giá thịt heo hơi đã tăng gấp đôi so với giai đoạn đầu năm. Dịch lợn châu Phi 
(ASF) lây lan là nguyên nhân chính khiến nguồn cung thịt lợn giảm mạnh và buộc các chính phủ phải tăng 
cường nhập khẩu thịt lợn. Các nhà khoa học đang chạy đua để phát triển vắc-xin cho ASF. Rõ ràng, điều 
này không bắt nguồn từ chu kỳ biến động giá thịt heo do cung-cầu thường thấy. Do vậy, đây có thể coi là 
rủi ro lạm phát thực sự thay vì chỉ là những yếu tố chu kỳ ngắn hạn. 

Trong kịch bản khả quan với giá định việc tái đàn đạt kết quả tốt, giá thịt lợn có thể giảm dần từ quý 2 và 3 
năm sau.  Chúng tôi dự báo CPI 2020 sẽ ở mức 3,5% YoY. 

Trong tháng 9 và 10/2019, NHNN liên tục cắt giảm lãi suất điều hành trên mọi mặt trận, gồm lãi suất tái 
chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay OMO, lãi suất phát hành tín phiếu cũng như trần lãi suất 
huy động kỳ hạn ngắn. Tác động của sự điều chỉnh này thường có độ trễ và sẽ được ghi nhận trong 1H2020. 
Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi đánh giá NHNN hoàn toàn có thể cắt giảm thêm 25bps lãi suất điều 
hành trong quý 3/2020 để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả năm. 
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Hình 6: Tín dụng và cung tiền (%, YoY)  Hình 7: Lạm phát (%, YoY) 

 

 

 

Nguồn: NHNN, CTCK Rồng Việt  Nguồn: TCTK, CTCK Rồng Việt 
 

Quy mô vốn đầu tư 
công có thể giải ngân 
năm 2020 lên tới 500 
nghìn tỷ, tăng 16% 
yoy so với dự toán 
2019 

Trong bối cảnh chính sách tiền tệ có nhiều ràng buộc, chính sách tài khóa sẽ đóng vai trò quan trọng hơn 
trước, như được đề cập trong phần vĩ mô thế giới. Các năm qua, quá trình giải ngân vốn đầu tư công chậm 
chạp trong đó chính sách và luật pháp là một trong những yếu tố cốt lõi. Từ năm 2020, chúng tôi cho rằng 
tốc độ giải ngân vốn đầu tư công sẽ bắt đầu tăng mạnh trở lại tại 04 lĩnh vực chính gồm: 1) Đường cao tốc, 
2) Sân bay, 03) Nhiệt điện và 04) Hạ tầng chuẩn bị cho Sea Games 31. Quy mô vốn đầu tư công có thể giải 
ngân năm 2020 lên tới 500 nghìn tỷ, tăng 16% yoy so với dự toán 2019. 

2020 là năm cuối cùng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 do Quốc hội đề ra. Ngay từ tháng 
1/2020, Luật đầu tư công sửa đổi sẽ chính thức có hiệu lực và được kỳ vọng sẽ giải quyết những điểm nghẽn 
trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công. 

Sự kiện khởi công các cấu phần đầu tiên của đại dự án Cao tốc Bắc Nam trong tháng 9 vừa qua được xem 
như điểm khởi đầu cho thời kỳ nâng cấp cơ sở hạ tầng trên quy mô lớn tại Việt Nam. Bên cạnh việc tái khởi 
công các dự án giao thông đường bộ trọng điểm đang bị chậm trễ, dự án cao tốc Bắc-Nam và sân bay Long 
Thành sẽ lần lượt được khởi công xây dựng trong 2 năm tới đây. 

Dự án Cao tốc Bắc-Nam, xương sống trong hệ thống giao thông đường bộ của Việt Nam, sẽ kết nối và 
mang cơ hội phát triển tới các tỉnh/thành phố trên dải đất miền Trung. Tổng quy mô dự án đạt khoảng 5 
tỷ USD, trong đó 3/11 tuyến đường/đoạn sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước (NSNN) đã và sẽ được triển 
khai trong quý 4/2019. Phần còn lại dự kiến sẽ dần triển khai từ quý 2/2020 theo hình thức PPP. Từng tuyến 
đường/đoạn dự kiến hoàn thành trong 18 tháng kể từ thời điểm khởi công. 

Điểm nổi bật trong dự án Cao tốc Bắc-Nam gắn với việc Bộ giao thông vận tải công bố hủy đấu thầu quốc 
tế và chuyển sang đấu thầu trong nước. Với quy mô tổng mức đầu tư các dự án theo hình thức PPP trong 
cao tốc Bắc-Nam lên tới 4 tỷ USD, đây thực sự là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước. 

Đi kèm với đó là thách thức huy động vốn cho dự án. Hiện tại, tìm nguồn vốn tín dụng cho các dự án đầu 
tư đường cao tốc vẫn đang là bài toán hóc búa do các ngân hàng thận trọng hơn cùng với những vướng 
mắc về cơ chế đầu tư công-tư (PPP) chưa hoàn toàn được giải quyết. Tuy nhiên, những nỗ lực gần đây từ 
phía nhà điều hành giúp huy động gần 9.000 tỷ đồng vốn tín dụng cho dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ 
Thuận và Hữu Nghị - Chi Lăng đã phát đi tín hiệu đảm bảo cung ứng đủ vốn cho các dự án trọng điểm của 
quốc gia. 

Để chia lửa cho hệ thống tín dụng trong nước, mới đây IFC nhận được sự ủng hộ từ Bộ Tài Chính về kế 
hoạch phát hành trái phiếu Bông Sen, trái phiếu tiền đồng của IFC, ra thị trường quốc tế nhằm huy động 
vốn cung cấp cho các doanh nghiệp trong nước mà không phải lo về tỷ giá. 
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Hình 8: Giải ngân vốn đầu tư công (Nghìn tỷ VNĐ)  Bảng 1: Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng (Tỷ USD) 

 

 
STT Dự án Vốn đầu tư 

1 Cao tốc Cam Lộ - La Sơn 7,669 
2 Quốc lộ 45 - Nghi Sơn 6,333 

3 Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ 4,758 
4 Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây 14,360 
5 Cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 12,918 

6 Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận  12,668 
7 Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng 5,947 

8 Sân bay Sa Pa 5,903 
9 Sân bay Phan Thiết 10,273 

10 Nhiệt điện BOT 1 Quảng Trị 55,000 
11 Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 59,985 
12 Thủy điện Hòa Bình mở rộng 9,220 

 

Nguồn: BTC, CTCK Rồng Việt  Nguồn: CTCK Rồng Việt 
 

 Việt Nam: Ẩn số tỷ giá và gian lận xuất xứ hàng hóa 

Đứng thứ 7 trong 
danh sách thâm hụt 
thương mại với Mỹ, 
gian luận xuất xứ 
hàng hóa (Phantom 
trade) gia tăng rủi ro 
khả năng Mỹ áp thuế 
lên hàng hóa Việt 
Nam. Điều này khiến 
tỷ giá trở thành ẩn số 
trong năm 2020 

Ổn định tỷ giá chính là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô Việt 
Nam năm 2019. Tính tới 15/12, tỷ giá giao dịch trên thị trường ngân hàng và thị trường tự do không thay 
đổi trong khi tỷ giá trung tâm tăng khoảng 1,8% ytd và cân bằng lại với tỷ giá giao dịch trên thị trường. 

Nhìn lại đường đi của tỷ giá trung tâm trong năm 2019, đan xen các đợt điều chỉnh tăng là những lần đi 
ngang khi tỷ giá giao dịch trên thị trường nổi sóng. Đây có lẽ là nghệ thuật điều hành của NHNN trong 
việc ổn định tâm lý thị trường. 

Trong năm 2019, tổng lượng cung ngoại hối duy trì ổn định là điểm nhấn chính giúp điều tiết tỷ giá cũng 
như tăng dự trữ ngoại hối lên trên 73 tỷ USD. Trong khi lượng tiền kiều hối ước đạt 16 tỷ USD, dòng vốn 
FDI giải ngân đạt 20 tỷ USD, tăng trưởng 8%/năm.  

Chúng tôi ghi nhận những quan ngại liên quan đến triển vọng vốn FDI khi tổng lượng vốn đầu tư mới và 
tăng thêm trong năm 2019 giảm 11% YoY. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của chúng tôi, nguồn cung ứng ngoại 
tệ từ dòng vốn FDI vẫn sẽ tích cực trong năm 2020. Thay vì tập trung vào số liệu tăng trưởng tổng vốn 
đăng ký, bổ sung, chúng tôi quan tâm hơn tới số lượng dự án đầu tư có thể giải ngân ngay trong năm 
cũng như đặc điểm của các dự án. 

Nhìn lại giai đoạn 2017-2018, dòng vốn FDI đăng ký có sự đóng góp từ các dự án tỷ USD trong lĩnh vực 
năng lượng và bất động sản. Năm 2017, các dự án nhiệt điện tỷ đô hầu như đều chậm trong tiến độ giải 
ngân do quá trình huy động vốn và đánh giá tác động môi trường. Ví dụ như dự án Nhiệt điện Vân Phong 
1 được Sumitomo đề xuất đầu tư từ 2006, được cấp chứng nhận đầu tư cuối năm 2017, được Bộ Tài Nguyên 
và Môi Trường phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường và kỳ vọng sớm có thể khởi công trong nửa 
cuối năm 2019. 

Tuy nhiên, trong năm 2019, mặc dù vắng bóng hẳn các dự án tỷ USD nhưng số lượng các dự án có quy 
mô tầm trung, 100-500 triệu USD, và tập trung vào hoạt động chế biến chế tạo tăng đáng kể. Tại Đồng 
bằng sông Hồng, số lượng dự án đăng ký mới tại Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương và 
Hà Nam tăng trưởng đột biến trên 20% YoY và tập trung vào lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, điện tử. Tại 
khu vực Đông Nam Bộ, Hồ Chí Minh, Bình Dương và Long An vẫn là tỉnh thu hút dòng vốn FDI đăng ký 
mới. Bên cạnh đó, sự phân bổ các dự án FDI trong năm 2019 khá rộng khi xuất hiện các dự án tầm trung 
tại Nghệ An, Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang,… 

Trong thời gian tới, chúng tôi duy trì sự lạc quan vào triển vọng thu hút vốn FDI vào Việt Nam. Bên cạnh 
việc đa dạng hóa đối tác thương mại, ký kết thành công các Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới, khu 
vực tư nhân tại Việt Nam đang chủ động đầu tư nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất toàn cầu.  

Dựa trên thế mạnh hiện tại của Việt Nam và phân loại chuỗi giá trị sản xuất, chúng tôi cho rằng các dự án 
đầu tư sẽ đến từ 3 nhóm chính, gồm nhóm hàng thâm dụng lao động (dệt may và đồ gỗ), nhóm hàng chế 
biến & giao thương trong khu vực (thực phẩm, giấy, nhựa và cao su, sản phẩm kim loại, và vật liệu xây 
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dựng) và sáng tạo toàn cầu (sản xuất máy tính, điện thoại và linh kiện điện tử). Trong đó, nhóm cuối cùng 
chủ yếu dựa vào chuỗi giá trị tạo thành bởi các doanh nghiệp FDI lớn như Samsung, LG, Microsoft,… 

Hình 9: Tỷ giá USDVND 

 

Nguồn: Bloomberg,  CTCK Rồng Việt 

 Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng tỷ giá trong năm 2020 vẫn là một ẩn số khi rủi ro Mỹ áp thuế lên hàng hóa 
Việt Nam đang tăng lên. Việt Nam hiện đứng thứ 5 trong danh sách thâm hụt thương mại của Mỹ, chỉ sau 
Nhật Bản, Đức, Mexico và Trung Quốc, với kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng gần 30% YoY trong 
năm 2019. Trong khi chúng tôi chưa ghi nhận làn sóng dịch chuyển sản xuất ồ ạt sang Việt Nam, điều kiện 
sản xuất hiện tại của Việt Nam khó có thể so sánh với các nước kể trên và kết quả thâm hụt thương mại 
trên 43 tỷ USD thật khó tưởng tượng. 

Gian lận xuất xứ hàng hóa (Phantom trade), hàm ý các doanh nghiệp chuyển hàng hóa sang nước thứ ba 
trước khi xuất khẩu sang điểm đến cuối cùng để tránh rào cản thuế thương mại, đang diễn ra tại Việt Nam. 
Trong khi thặng dư thương mại với Mỹ tăng 33% YoY thì thâm hụt thương mại với Trung Quốc tăng trên 
40% YoY. 

Trong nghiên cứu  “Anti-dumping Duty Circumvention through Trade Re-routing: Evidence from Chinese 
Exporters” của  Liu and Shi 2016, tác giả đã đưa ra nhiều dẫn chứng về mối quan hệ nhân quả giữa việc Mỹ 
tăng thuế lên hàng hóa Trung Quốc và dòng hàng hóa dịch chuyển sang các nước thứ 3. Trong đó có 2 kết 
luận đáng chú ý, bao gồm: 

1) Mỹ tăng thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc dẫn tới sự tình trạng hàng hóa từ Trung Quốc qua quốc gia 
thứ ba trước khi dược xuất khẩu sang Mỹ. 

2) Các quốc gia có vị trí địa lý gần Mỹ và Trung Quốc hoặc cộng đồng dân số Trung Quốc lớn thường dễ 
trở thành điểm trung chuyển hàng hóa Trung Quốc nhằm tránh thuế. 

Do vậy, hơn lúc nào hết, vai trò kiểm soát của Chính phủ vô cùng quan trọng vào thời điểm này. 
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Hình 10: Vốn đầu tư FDI (%, YoY)  Hình 11: Thâm hụt thương mại của Mỹ (Tỷ đô) 

 

 

 

Nguồn: TCTK, CTCK Rồng Việt  Nguồn: ITC, CTCK Rồng Việt 
 

Bảng 1:  Dự báo các chỉ số vĩ mô quan trọng trong 2020 
 2015 2016 2017 2018 2019E 2020F 

TĂNG TRƯỞNG GDP (%) 6,68 6,25 6,81 7,1 7,0 6,8 

THẶNG DƯ/THÂM HỤT THƯƠNG MẠI (TỶ USD) -4,1 +1,5 +2,9 +7,2 +9,9 +8,7 

TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẨU (%) 8,1 9,0 21,2 13,8 8,1 8,3 

TĂNG TRƯỞNG NHẬP KHẨU (%) 12,0 5,3 20,8 11,5 7,0 9,5 

LẠM PHÁT (%) 0,6 4,7 3,5 3,5 2,8 3,5 

LÃI SUẤT TÁI CÂP VỐN (%) 6,5 6,5 6,25 6,25 6,0 5,75 

LÃI SUẤT OMO (%) 5,0 5,0 5,0 4,75 4,0 3,75 

TĂNG TRƯỞNG CUNG TIỀN (%) 16,2 18,3 14,9 12,4 12,0 12,0 

TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG (%) 17,3 18,2 18,2 13,9 13,5 14,0 

THÂM HỤT NGÂN SÁCH (%) 4,6 3,9 3,5 3,5 3,4 3,4 

TỶ GIÁ (VND) 22.485 22.761 22.735 23.245 23.240 23.705 

Nguồn: CTCK Rồng Việt 
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TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2020 – TĂNG TRƯỞNG CHỪNG MỰC 
Nguyễn Tiến Hoàng (hoang.nt@vdsc.com.vn) 

 Sau năm 2019, mặc dù VNIndex vẫn ghi nhận mức tăng 8,3% tại ngày 13/12/2019, không có nhiều NĐT có thành 
tích đầu tư khả quan. Đà tăng trưởng cao về lợi nhuận trong năm 2017-18 ở nhiều nhóm ngành/cổ phiếu lớn bị 
ngắt quãng bởi năm 2019 đã làm giảm phần nào sự hào hứng của NĐT trong nước. Thêm vào đó, những bất ổn 
từ chiến tranh thương mại toàn cầu, sự phục hồi của các nền kinh tế phát triển (bao gồm Mỹ), khiến dòng tiền 
lớn trở nên thận trọng hơn đối với các thị trường mới nổi như Việt Nam, góp phần thêm vào bức tranh kém sắc 
của ngành. 

Năm 2020, những kỳ vọng, khó khăn và rủi ro tiềm ẩn đối với TTCK Việt Nam không khác biệt nhiều so với năm 
2019: kỳ vọng về tiến độ thoái vốn và cổ phần hóa DNNN, về khả năng thăng hạng của thị trường. Chúng tôi cho 
rằng sẽ không có những bước tiến đáng kể ở các sự kiện này. Và rủi ro lớn nhất, theo đánh giá của chúng tôi vẫn 
đến từ diễn biến chính trị và bức tranh thương mại toàn cầu, hơn là các vấn đề nội tại trong nước. Dù vậy, chúng 
tôi cho rằng NĐT đã “quen” với cả sự thất vọng đối với các kỳ vọng không được hiện thực hóa và với cả các biến 
động do rủi ro bên ngoài. Tác động về mặt tâm lý thị trường, do vậy, theo chúng tôi là không lớn. 

Điểm sáng lớn nhất mà chúng tôi nhận thấy là sự kiên trì của Chính phủ trong việc thực hiện các quyết sách 
nhằm ổn định vĩ mô và hỗ trợ các thành phần kinh tế trong nước phát triển. Điều này sẽ có lợi trong dài hạn cho 
Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp nói riêng. Năm 2020, tăng trưởng lợi nhuận và EPS của các doanh nghiệp 
niêm yết dự báo sẽ phục hồi về mức hai chữ số, sau năm 2019 gần như đi ngang. Trong bối cảnh dòng tiền dành 
cho kênh chứng khoán sẽ không còn dồi dào như giai đoạn cuối 2016 – đầu 2018, việc đầu tư cũng cần có sự chắt 
lọc kỹ càng hơn, hướng đến các doanh nghiệp có sự tăng trưởng thực chất từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Theo 
đó, mức tăng điểm của VNIndex trong 2020, theo đánh giá của chúng tôi, sẽ vừa phải và theo sát yếu tố cơ bản 
hơn là do sự thổi phồng về giá. Chúng tôi cho rằng VNIndex có thể sẽ dao động trong vùng 950 – 1120. 

 DÒNG TIỀN: TÍCH CỰC TỚI TỪ KHỐI NGOẠI 

Khối ngoại có thể mua ròng trở lại 

Như đã đề cập trong phần thị trường thế giới, chúng tôi cho rằng khả năng các nhà đầu tư ngoại đổ tiền 
vào thị trường mới nổi và cận biên là không thực sự cao. Tuy nhiên các nhà đầu ngoại sẽ đầu tư mang tính 
có chọn lọc và một vài thị trường có thể được ưa chuộng hơn phần còn lại.  

Đối với TTCK Việt Nam, mặc dù khối ngoại liên tục mua ròng trong hai năm qua, phần lớn hoạt động mua 
ròng diễn ra thông qua giao dịch thỏa thuận. Trong khi đó, giao dịch khớp lệnh ghi nhận bán ròng, gây ảnh 
hưởng trực tiếp lên chỉ số VNIndex. Dù vậy, làn sóng bán ròng của khối ngoại trên sàn đã có phần chững lại 
khi mức độ bán ròng giảm mạnh từ hơn 16 nghìn tỷ trong năm 2018 xuống còn hơn 1 nghìn tỷ đồng trong 
2019. Thậm chí, khối ngoại đã mua ròng mạnh với gần 3 nghìn tỷ đồng chỉ sau bốn tháng đầu năm 2019 và 
chỉ chuyển sang bán ròng do diễn biến thương mại Mỹ - Trung trở nên căng thẳng. 

Hình 1: Hoạt động giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng) 
Hình 2: Hoạt động giao dịch của khối ngoại theo tháng (tỷ 
đồng) 

  

Nguồn: Fiinpro, CTCK Rồng Việt Nguồn: Fiinpro, CTCK Rồng Việt 
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 Năm 2020, chúng tôi kỳ vọng hoạt động của khối ngoại trên sàn có thể tích cực hơn do 1) ETF chủ chốt có 
khả năng tiếp tục thu hút tiền từ Thái Lan và Hàn Quốc, 2) TTCK Việt Nam sẽ được nâng tỷ trọng trong rổ 
MSCI Frontier 100 lên 30% khi Kuwait được chuyển sang rổ MSCI Emerging Market, 3) diễn biến Mỹ - Trung 
đã có những khởi sắc và 4) kỳ vọng các ETFs mới, dành cho cổ phiếu tài chính và cổ phiếu đã hết room ngoại, 
sẽ được ký duyệt vào đầu năm. Ngoài ra, nếu hoạt động thoái vốn và cổ phần hóa có thể sôi động trở lại 
trong năm 2020, thị trường cũng có thể thu hút thêm tiền từ nhà đầu tư nước ngoài, nhưng quy mô sẽ 
không lớn như năm 2017.  

Trong hai năm qua, E1VFVN30 và VNM US ETF là hai ETF hút tiền chính của thị trường. Chúng tôi cho rằng 
khả năng cao E1VFVN30 ETF sẽ tiếp tục thu hút được dòng tiền từ hai nhà đầu tư chủ chốt là Thái Lan và 
Hàn Quốc do 1) lãi suất ở hai quốc gia này đang ở mức thấp sau khi Ngân hàng Trung Ương hai nước này 
thực hiện những đợt cắt giảm lãi suất trong năm qua và 2) diễn biến của các chỉ số chính cho thấy VNIndex 
(+8,3% YoY) đã mang lại lợi nhuận cao hơn trong năm qua so với KOSPI (+6,3% YoY) (Hàn Quốc) hay SET 
(+0,6% YoY) (Thái Lan).  

Trong khi đó, chúng tôi ít kỳ vọng hơn từ dòng tiền của VNM US ETF khi mà S&P 500 (+26% YoY) đã có một 
năm tăng mạnh sẽ khiến cho sức hấp dẫn của các thị trường khác bị hạn chế. Các nhà đầu tư từ Châu Âu và 
Mỹ có thể có xu hướng đầu tư từ dưới lên (bottom-up approach) thay vì vào các ETF trong năm 2020.  

Kuwait gần như chắc chắn sẽ được chuyển sang rổ MSCI Emerging Market Index trong tháng 5/ 2020. Với 
việc tỷ trọng của Việt Nam trong rổ MSCI Frontier Market 100 Index chỉ khoảng 12,3% hiện nay, khả năng tỷ 
trọng Việt Nam trong rổ này sẽ được nâng lên 30%, theo tính toán của MSCI. Khi đó, quỹ Ishare MSCI Frontier 
100 ETF có thể mua vào gần 2 nghìn tỷ. Không chỉ thế, tỷ trọng của Việt Nam trong rổ MSCI cận biên cũng 
sẽ được nâng lên đáng kể cuối tháng Năm. Hiện nay vẫn chưa có quỹ ETF nào mô phỏng bộ chỉ số này. Tuy 
nhiên, có một số quỹ cận biên đang so sánh với MSCI cận biên, do đó chúng tôi cho rằng các quỹ hoàn toàn 
có thể mua có chọn lọc các cổ phiếu lớn và có thanh khoản của Việt Nam. 

Thêm vào đó, mặc dù các bất đồng cốt lõi giữa Mỹ - Trung chưa được giải quyết, thỏa thuận giai đoạn I đã 
xoa dịu những rủi ro so với thời gian trước đó. 

Trong nước, các bộ chỉ số mới như VNDiamond, VNFin Select và VNFin Lead  đã được ban hành từ tháng 11 
và chúng tôi kỳ vọng các ETFs mô phỏng các bộ chỉ số này sẽ được ký duyệt trong 1H2020.  Mới đây Công 
ty Quản lý quỹ SSIAM đã được ký duyệt ETF SSIAM VNFIN LEAD và sẽ dự kiến thực hiện IPO từ 24/12/2019 
đến ngày 15/01/2020 với quy mô dự kiến là 25 -30 triệu đô. 

Hình 3: Dòng tiền ETF (triệu đô) 

 

Nguồn: Bloomberg, CTCK Rồng Việt 
 

Dòng tiền trong nước vẫn hạn hẹp 

Trong khi chúng tôi kỳ vọng dòng tiền từ khối ngoại sẽ tích cực hơn trong năm 2020, huy động tiền từ khối 
nội có thể gặp khó khăn khi mà các kênh đầu tư khác như trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), vàng (14% YTD) 
hay bất động sản đều có lợi nhuận nhỉnh hơn VNIndex trong năm 2019. Ngoài ra, mặc dù Ngân hàng Nhà 
nước hạ trần lãi suất các kỳ hạn ngắn là một điểm tích cực để thị trường có thể thu hút dòng tiền từ kênh 
tiền gửi ngân hàng, lãi suất huy động các kỳ hạn dài (trên 1 năm) vẫn đang ở mức cao. Ngược lại, điểm tích 
cực để thu hút dòng tiền nội năm 2020 là tăng trưởng lợi nhuận cao và hoạt động thoái vốn và cổ phần hóa 
hồi phục. 
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ĐỊNH GIÁ HẤP DẪN SO VỚI QUÁ KHỨ 

Tổng kết dự báo lợi nhuận từ Bloomberg về 50 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất cho thấy kết quả kinh 
doanh của các doanh nghiệp này sẽ cải thiện trong năm 2020. Cụ thể, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế và 
EPS được kỳ vọng đạt 21,7% và 11,6% YoY trong năm 2020 từ mức 15,8% và 1,3% YoY của ước tính năm 
2019. VHM và VCB là hai doanh nghiệp đóng góp chính vào LNST của Top 50 với dự báo LNST sẽ tăng trưởng 
lần lượt 31,6% và 39,2% YoY trong năm 2020. Ngay cả khi loại VCB và VHM, tăng trưởng LNST của Top 48 
được kỳ vọng đạt 18,2% YoY.  

Các ngành chính như Ngân hàng và Bán lẻ, tăng trưởng LNST mặc dù có giảm so với ước tính năm 2019 
nhưng vẫn duy trì ở mức cao lần lượt là 26,4% và 28,7% YoY. Trong khi tăng trưởng LNST ngành Bất động 
sản được kỳ vọng tăng cao hơn ước tính năm 2019. 

Hình 4: Tăng trưởng lợi nhuận 2020 được kỳ vọng phục 
hồi 

 Hình 5: Các ngành chính vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng 
trưởng 

 

 

 

Nguồn: Bloomberg, CTCK Rồng Việt  Nguồn: Bloomberg, CTCK Rồng Việt 
 

Chúng tôi nhận thấy nếu xét về định giá và kỳ vọng lợi nhuận, VNIndex không rẻ hơn thị trường MSCI mới 
nổi hoặc MSCI cận biên. Tuy nhiên, nếu so sánh với chính VNindex trong quá khứ thì VNIndex tỏ ra khá hấp 
dẫn khi PE dự phóng dựa trên tăng trưởng EPS của Top 50 là 14,2x, chỉ nhỉnh hơn PE trung bình 10 năm. 

Dựa vào tăng trưởng dự phóng EPS của Top 50 cho năm 2020, chúng tôi cho rằng vùng điểm của VNIndex trong 
năm 2020 là 950 – 1120. 

Bảng 1: So sánh VNIndex với MSCI EM và MSCI FM 

 VNIndex MSCI Emerging Market MSCI Frontier Market 

PE (13/12/2019, x) 15,9 15,1 10,3 

PE trung bình 5 năm (x) 15,7 14,3 12,2 

PE trung bình 10 năm (x) 14,0 13,2 12,3 
Dự báo tăng trưởng EPS 

2020 (%) 
11,6 (*) 14,0 9,8 

Nguồn: Bloomberg, CTCK Rồng Việt 
(*): Số liệu dựa trên Top 50  
Bảng 2: Dự phóng vùng điểm chỉ số VNIndex 

 
PE trung bình 10 năm 

(x) 
PE trung bình 5 năm 

(x) 
PE ngày 13/12/2019 

(x) 
PE trung bình 

2019 (x) 
 14,0 15,7 15,9 16,5 

VNIndex 951 1066 1080 1120 
Nguồn: CTCK Rồng Việt 
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KỲ VỌNG THOÁI VỐN VÀ CỔ PHẦN HÓA SÔI ĐỘNG HƠN 

Thoái vốn và cổ phần hóa chậm chạm trong năm 2019 

Quá trình thoái vốn và cổ phần hóa diễn ra chậm chạm trong suốt cả năm 2019, chỉ có hai doanh nghiệp 
nằm trong danh mục theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và một doanh nghiệp nằm Quyết định số 
26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng thực hiện cổ phần hóa, theo Bộ Tài Chính. Từ 2017 tới nay, mới chỉ khoảng 
28% kế hoạch thực hiện cổ phần hóa và vẫn còn 92 doanh nghiệp cần cổ phần hóa trước 2021.  

Trong khi đó, chỉ có 13 DN thực hiện thoái vốn thu về 1.839 tỷ đồng theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg. Lũy 
kế từ 2017 tới nay, số lượng doanh nghiệp thoái vốn mới chỉ đạt 8% kế hoạch đề ra. 

Hoạt động thoái vốn cổ phần hóa sẽ sôi động hơn trong năm 2020 

Sau khi tiếp thu các ý kiến từ các bên liên quan, Bộ Tài Chính đã tiến hành sửa đổi các điểm nghẽn trong hai 
Nghị định 126/2017/NĐ-CP và 32/2018/NĐ-CP và đã gửi lên Chính phủ. Trong trường hợp tích cực, dự thảo 
có thể được ban hành và có hiệu lực ngay đầu năm 2020, khi đó chúng tôi kỳ vọng hoạt động thoái vốn và 
cổ phần hóa sẽ diễn ra sôi động trong 2H2020. Rõ ràng khối lượng công việc năm 2020 sẽ là rất lớn khi tỷ lệ 
hoàn thành kế hoạch thoái vốn và cổ phần hóa giai đoạn 2017-2020 đang ở mức thấp, do vậy chúng tôi chỉ 
kỳ vọng một vài thương vụ thoái vốn và cổ phần hóa lớn có thể sẽ diễn ra trong năm 2020. 

Bảng 3: Một số thay đổi quan trọng về thoái vốn và cổ phần hóa trong dự thảo 

Chủ đề Quy định hiện nay Dự thảo 

Xác định giá trị thương hiệu dựa vào các yếu 
tố lịch sử, bề dày truyền thống (nếu có) vào 

giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa 

Đối với một số doanh nghiệp đạc thù, cơ quan tư 
vấn xác định để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu 
quyết định xác định giá trị thương hiệu dựa vào các 

yếu tố lịch sử, bề dày truyền thống (nếu có) 

Bãi bỏ 

Sử đụng đất sau cổ phần hóa 
Nghị định 126/2017/NĐ-Cp chưa quy định cụ thể về 

đối tượng, trình từ và thẩm quyền phê duyệt 
phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa. 

Bãi bỏ nội dung tại khoản 1 Điều 13 Nghị 
định 126/2017/NĐ-CP đông thời bổ sung 

thêm quy định hướng dẫn 

Xác định giá trị các quyền sở hữu trí tuệ bao 
gồm giá trị văn hóa, lịch sử, nhãn hiệu, tên 

thương mại 

Nghị định số 32/2018/NĐ-CP quy định khi xác định 
giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn cần bao gồm 
giá trị các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm giá trị văn 

hóa, lịch sử khác, nhãn hiệu, tên thương mại (nếu có) 
theo quy định của pháp luật 

Bãi bỏ nội dung “bao gồm các giá trị văn hóa, 
lịch sử khác, nhãn hiệu, tên thương mại 

(nếu có)” 

Xác định giá khởi điểm khi thực hiện chuyển 
nhượng vốn nhà nước/vốn của doanh nghiệp 
nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần đã niêm 
yết hoặc đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch 

chứng khoán 

Theo quy định hiện nay, giá thanh toán không được 
thấp hơn giá sàn tại ngày mở cuộc đáu giá công 
khai, chào bán cạnh tranh, ký hợp đồng chuyển 

nhượng vốn (giá từ tổ chức thẩm định và giá tham 
chiếu bình quân 30 ngày giao dịch trên sàng 

chứng khoán) 

Bãi bỏ nội dung này và bổ sung quy định 
mức giá khởi điểm 

Xác dịnh giá trị được tạo bởi quyền sử dụng 
đất thuê trả tiền hàng năm trong giá 

khởi điểm 
Chưa quy định rõ ràng 

Bổ sung quy định cụ thể hơn trong dự 
thảo mới 

Đầu tư bổ sung vốn cho các ngân hàng 
thương mại cổ phần 

Không có trong danh mục được đầu tư bổ sung vốn 
nhà nước 

Thêm Ngân hàng thương mại nhà nước giữ 
cổ phần chi phối vào danh sách 

Quyền hạn của Thử tướng Chính phủ trong 
việc xử lý, quyết  dịnh các vấn đề đặc thù, các 
nội dung phát sinh trong qua trình đầu tư vốn 

nhà nước vào daonh nghiệp và quản lý, sử 
dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp 

Chưa có quy định phân cấp cho Thử tướng 
Chính phủ 

Thêm nội dung quyền hạn của Thủ tướng 
Chính phủ 

Nguồn: Chính phủ, CTCK Rồng Việt 
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Trong danh sách các doanh nghiệp cần cổ phần hóa theo chủ trương của Chính phủ, có một số công ty, 
tổng công ty và tập đoàn lớn. Trong đó, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đề xuất thoái 15% tại HVN trong giai 
đoạn 2019-2020, đồng thời thực hiện tăng vốn trong giai đoạn 2019 – 2025 để giảm tỷ lệ vốn nhà nước 
xuống 51%. Ngoài ra một vài công ty lớn cổ phần hóa các năm trước như BSR, PVOIL và POW cũng có thể 
tiếp tục thoái trong năm 2020 sau khi thực hiện xong quyết toán sau cổ phần hóa. Về công tác cổ phần hóa, 
Genco1 đang lựa chọn thời điểm phù hợp để xác định giá trị doanh nghiệp trong khi Genco2 đã phê duyệt 
hồ sơ tư vấn từ các nhà thầu. 

Bảng 4: Một số cái tên lớn trong danh sách thoái vốn và cổ phần hóa 
Tên hoặc mã Sàn niêm yết Vốn chủ sở hữu (6/2019) hoặc VHTT (13/12) (tỷ đồng) 

VEA UPCOM 65.373 
PLX HOSE 64.863 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn 

 64.040 

HVN HOSE 49.073 
Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam  41.691 

Tổng công ty Xi Măng Việt Nam  20.983 
Tổng công ty Phát điện 2  20.468 

Tổng công ty viễn thông Mobifone  20.232 
Tổng công ty Phát điện 1 (BCTC 6T2018)  19.084 

PVI HNX 7.257 
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam  3.328 

Nguồn: Fiinpro, CTCK Rồng Việt 
 

LUẬT CHỨNG KHOÁN MỚI VÀ THĂNG HẠNG THỊ TRƯỜNG 

Luật chứng khoán mới 

Quốc hội vừa thông qua Luật chứng khoán sửa đổi trong kỳ họp cuối tháng 11 vừa qua. Trong đó, chúng tôi 
nhận thấy có một vài điểm đáng lưu ý 1) định hướng niêm yết cổ phiếu trên HOSE trong khi trái phiếu và 
sản phẩm phái sinh niêm yết trên HNX và từ đó tiến tới sáp nhập thành Sở giao dịch Chứng Khoán Việt Nam 
trong tương lai, 2)  bổ sung định nghĩa chứng chỉ lưu ký và cho phép Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam 
thành lập công ty con nhằm cho phép Sở tạo ra chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (hiện nay HOSE 
đang nghiên cứu đề xuất khung pháp lý cho sản phẩm này), 3) thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ 
chứng khoán Việt Nam nhằm tiến tới cổ phần hóa trong tương lai, và 4) cải thiện chất lượng và tính minh 
bạch của thị trường với việc bổ sung quyền hạn cho UBCKNN và tăng chế tài xử phạt.  

Chúng tôi nhận thấy Luật mới sẽ chưa ảnh hưởng tới thị trường trong năm 2020, mà tác động tích cực trong 
dài hạn khi một số vấn đề của thị trường hiện nay sẽ được giải quyết trong tương lai như 1) tăng nguồn 
cung cho thị trường khi tất cả cổ phiếu sẽ được niêm yết tại một sàn duy nhất (hợp nhất HNX vào HSE), 2) 
giải quyết vấn đề giới hạn sở hữu nước ngoài đối với nhà đầu tư tài chính nước ngoài thông qua NVDR,và 3) 
định hướng mở cửa thị trường khi tương lai ngay cả Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và Tổng công ty 
lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cũng sẽ được cổ phần hóa.  

Thăng hạng thị trường 

Thị trường Việt Nam vẫn còn khá nhiều tiêu chí quan trọng cần được cải thiện để được MSCI xem xét nâng 
hạng. Ngoài yếu tố giới hạn sở hữu nước ngoài, các vấn đề như thanh toán bù trừ, rào cản ngôn ngữ bằng 
tiếng anh hay áp dụng tiêu chuẩn kế toán quốc tế cũng quan trọng không kém. Mặc dù Luật chứng khoán 
mới có thể giải quyết được nhiều hạn chế hiện tại của Việt Nam, Luật sẽ cần một thời gian để vận hành và 
MSCI cũng cần thời gian để đánh giá lại. Do đó, thị trường Việt Nam khó có thể được MSCI trước năm 2022. 

Trong khi đó, quy định của FTSE có phần dễ dàng hơn và hiện nay thị trường Việt Nam chỉ đang bị vướng 
tiêu chí thanh toán bù trừ khi mà cơ quan chức năng yêu cầu nhà đầu tư có tiền ngay khi đặt lệnh mua cổ 
phiếu. Điều này cũng dẫn đến tỷ lệ giao dịch thất bại ở thị trường không được đánh giá trong khi đây cũng 
là một yêu cầu cần thiết để được nâng hạng. Tuy nhiên, gần đây Phó Chủ tịch UBCKNN đã cho biết sẽ không 
nâng hạng bằng mọi giá và Việt Nam sẽ không thay đổi một số nguyên tắc bao gồm yêu cầu nhà đầu tư có 
tiền ngay khi giao dịch. Do đó, khả năng Việt Nam được FTSE nâng hạng là khá thấp. 
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RỦI RO 

Ảnh hưởng từ các yếu tố chính trị và thương mại từ thế giới 

Kể từ cuối năm 2018, biến động trên sàn chứng khoán Việt Nam bị chi phối đáng kể bởi những bất ổn bên 
ngoài. Không chỉ về mặt tâm lý, diễn biến chiến tranh thương mại nếu leo thang, thực sự sẽ có tác động lớn 
về mặt kinh tế toàn cầu, nguyên nhân chính khiến dòng tiền ngoại có phần thận trọng đối với các thị trường 
cận biên (penny), so với các thị trường phát triển (bluechips). Mặc dù Mỹ - Trung đã đạt được những thỏa 
thuận nhất định, các bất đồng cốt lõi vẫn chưa được giải quyết và còn nhiều nghi ngại về khả năng hai bên 
sẽ thực hiện cam kết một cách nghiêm túc. Thêm vào đó, thời gian tiếp tục thương thảo Giai đoạn 2 vẫn còn 
là dấu hỏi.  

Ngoài ra, các sự kiện chính trị lớn như việc Luận tội Tổng thống Trump và việc Bầu cử lại trong năm 2020 
cũng có thể mang đến những cú sốc cho thị trường Mỹ khi S&P 500 (+26,4%) đã liên tục lập đỉnh trong năm 
qua. Điều này có thể gián tiếp ảnh hưởng đến tâm lý của thị trường chứng khoán Việt Nam. 
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CHIẾN LƯỢC VÀ Ý TƯỞNG ĐẦU TƯ 2020 

Nguyễn Thị Phương Lam (lam.ntp@vdsc.com.vn) 

 Cơ hội lớn thường đến trong những thời điểm khó khăn 

So với bức tranh ảm đạm vào đầu năm 2019, chủ yếu do ngoại tác, chúng tôi đang nhận thấy năm 2020 có 
phần khả quan hơn. Trong năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 – 2020 
này, chúng tôi cho rằng các chỉ số kinh tế của Việt Nam vẫn được duy trì tốt. Dù vậy, nhà điều hành vẫn thể 
hiện quan điểm nhất quán trong việc kiểm soát chặt chẽ các lĩnh vực có tính đầu cơ cao như bất động sản 
và chứng khoán. Như vậy, mặc dù tăng trưởng tín dụng sẽ được duy trì tương đương 2020 và lãi suất có 
khả năng giảm, chúng tôi không nghĩ rằng thị trường chứng khoán sẽ được hưởng lợi từ diễn biến này. 
Ngoài ra, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều ẩn số khó lường, và các nền kinh tế phát triển (như Mỹ) 
vẫn khả quan, ít có khả năng dòng tiền lớn từ khối ngoại sẽ đổ vào Việt Nam trong năm 2020. Do đó, thanh 
khoản thị trường sẽ chưa có nhiều cải thiện trong năm 2020. 

Xét về yếu tố cơ bản, Việt Nam đã vượt qua các nước khác trong khu vực về tăng trưởng GDP cũng như 
kiểm soát lạm phát và tỷ giá hối đoái. Chính phủ đã và đang thực hiện cải cách thể chế và các hành động 
hỗ trợ nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển. Không chỉ nhận định chung của thị trường mà dự 
báo nội bộ của chúng tôi cũng cho thấy kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết sẽ cải thiện hơn trong 
năm 2020. Cụ thể, thống kê Bloomberg cho thấy dự báo tăng trưởng lợi nhuận ròng (của 50 công ty có vốn 
hóa lớn nhất) cho năm 2020 sẽ tăng trưởng cao hơn so với mức tăng trưởng trong năm 2019 (khoảng 22% 
YoY so với 16% YoY). Dự báo 57 mã cổ phiếu mà chúng tôi theo dõi (chiếm 46% tổng vốn hóa thị trường 
trên cả ba sàn niêm yết) cũng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ròng là 23% YoY năm 2020 so với mức 
16% YoY trong năm 2019. 

Tóm lại, căng thẳng địa chính trị trên toàn cầu và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và sự phục hồi của các 
nền kinh tế phát triển đang khiến các thị trường cận biên trở nên kém hấp dẫn. Chúng tôi không hy vọng 
dòng tiền lớn từ các nhà đầu tư nước ngoài cũng như trong nước sẽ gia nhập thị trường, giúp VN Index 
tăng mạnh. Thay vào đó, xu hướng tăng chỉ diễn ra ở các nhóm cổ phiếu riêng lẻ thay vì diễn ra trên diện 
rộng. Năm 2020, do vậy, sẽ tiếp tục là một năm đề cao chiến lược đầu tư chọn lọc từ dưới lên (bottom up). 
Chúng tôi cho rằng các công ty có hoạt động kinh doanh gắn liền với tăng trưởng từ tiêu dùng trong nước 
và đầu tư cơ sở hạ tầng là những công ty mà các nhà đầu tư có thể xem xét. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu 
lợi tức cổ tức cao sẽ phù hợp cho các nhà đầu tư sợ rủi ro. 

Nguồn lực trong nước dẫn dắt tăng trưởng kinh tế 

Mặc dù chúng tôi vẫn nhận thấy dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam, tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng 
GDP từ khối FDI đã giảm đi. Dù vậy, trong giai đoạn thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của 
Việt Nam, nguồn lực nước ngoài vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng. Cùng với đó, để chuẩn bị tốt cho dài hạn, 
Chính phủ đã và đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy các thành phần kinh tế trong nước (đặc 
biệt là thành phần kinh tế tư nhân) phát triển. Kết quả năm 2019 cho thấy tăng trưởng kinh tế Việt Nam 
không còn chỉ phụ thuộc vào phát triển bất động sản mà còn từ ngành bán lẻ tiêu dùng, thép, lọc dầu, lắp 
ráp xe, thiết bị điện tử, dệt may, v.v.... Chúng tôi cho rằng xu hướng này sẽ tiếp diễn trong năm 2020. Các 
doanh nghiệp cả khả năng ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận khả quan cũng sẽ là những doanh nghiệp có 
hoạt động liên quan đến diễn biến vĩ mô như trên. 
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Bảng 1: Cổ phiếu ưa thích nhất của Rồng Việt cho 2020 

Mã 
CP 

VHTT 
(tỷ 

đồng) 

Giá 
mục 
tiêu 

(đồng) 

Tổng mức 
sinh lời kỳ 
vọng (%) 

2018 2019F 2020F 
ROE 

2020F 
(%) 

ROA 
2020F 

(%) 

PER 
2020F 

(x) 

PBR 
hiện tại 

(x) 
+/- DT 

(%) 
+/- LNST 

(%) 
+/- DT 

(%) 

+/- 
LNST 
(%) 

+/- DT 
(%) 

+/- 
LNST 
(%) 

MWG 50.024 171.000 52,7 30,0 30,5 17,9 34,6 22,9 32,9 31,4 13,5 10,3 4,4 
SMB 1.176 55.000 48,5 37,0 10,0 4,4 48,6 4,9 10,6 36,6 21,2 5,7 2,2 
VPB 47.293 28.000 42,5 24,2 14,2 18,7 20,0 14,2 32,2 23,3 2,9 4,1 1,2 
NLG 6.829 38.900 42,2 24,8 55,0 -25,9 25,2 -22,4 19,0 14,0 8,8 5,5 1,5 
QNS 10.547 40.500 42,1 5,2 20,8 -2,7 -6,3 17,4 10,9 17,3 14,6 7,0 1,8 
PVD 6.254 21.060 41,8 -27,2 -79,8 -22,3 -14,5 41,9 199,1 2,2 1,5 20,0 0,5 
HPG 65.714 33.400 40,3 22,0 0,0 12,2 -13,1 33,8 50,7 19,8 10,5 6,0 1,4 
PVS 8.317 23.510 39,1 -12,9 30,8 17,9 -7,6 8,4 13,8 8,2 4,0 7,6 0,7 
IMP 2.578 64.500 27,4 1,7 18,2 11,1 11,5 15,7 18,7 11,4 9,4 16,0 1,7 
DRC 2.726 27.900 25,9 -3,0 -17,0 11,7 84,4 4,5 8,4 15,9 10,8 9,5 1,5 
BID 168.523 50.000 21,0 14,0 8,4 22,8 18,8 16,7 36,4 13,6 0,7 19,2 2,2 
BMP 3.921 51.100 17,1 15,6 -24,9 7,8 10,0 3,0 -3,7 20,0 17,0 9,2 1,5 

Nguồn: CTCK Rồng Việt 

 Trong quý 4 năm 2019, Ngân hàng Nhà nước đã phê chuẩn một số quy định mới có hiệu lực từ cuối 
năm 2019 hoặc đầu năm 2020, không chỉ nhằm nâng cao chất lượng tài sản của ngành mà còn hướng 
đến giảm lãi suất. Theo đó, chúng tôi tin rằng lãi suất, nhìn chung sẽ giảm nhẹ (ít nhất 50 bps) vào 
năm 2020. Chúng tôi tin rằng giảm lãi suất sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc mở rộng sản xuất, kinh doanh 
và các ngành ưu tiên. Cùng với đó, các giải pháp tài khóa cũng đóng vai trò quan trọng. Thuế thu 
nhập doanh nghiệp dự kiến giảm (kế hoạch giảm xuống 17% từ 20%) và đầu tư cơ sở hạ tầng là hai 
phương án Chính phủ đang xem xét. 

Nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn tại Việt Nam bắt đầu cho thấy thành công. Tuy vậy, trong phạm vi báo 
cáo này, chúng tôi chỉ đề cập đến các doanh nghiệp đang niêm yết, là HPG và DRC.  

Nhờ sở hữu tổ hợp nhà máy thép Dung Quất, HPG trở thành một điểm sáng quan trọng trong chuỗi cung 
ứng ngành thép Việt Nam. Đầu tiên, tổ hợp này sẽ giúp Công ty mở rộng thị trường miền Nam. Thứ hai, 
năng lực ở mảng HRC sẽ giúp HPG trở thành nhà cung ứng trong chuỗi giá trị thép phẳng, trở thành nhà 
cung cấp cho các nhà sản xuất thép mạ trong nước. Cuối cùng, thép thanh chất lượng cao và thép PC, sản 
phẩm cạnh tranh hàng nhập khẩu, sẽ góp phần mở rộng danh mục sản phẩm thị trường ngách trong lĩnh 
vực thép xây dựng của HPG.  

Về DRC, phân khúc lốp radial sẽ là động lực tăng trưởng chính trong năm tới khi nhu cầu tăng dần. Cho 
năm 2020, chúng tôi kỳ vọng nhà máy lốp radial có thể hoạt động hết công suất (hoặc thậm chí cao hơn vì 
DRC có thể nâng cấp công suất lên tới 110%). Ngoài ra, do giá cao su tự nhiên giảm, tỷ suất lợi nhuận gộp 
có thể tăng 110bps lên 9,4% vào năm 2020. Công ty cũng đang chờ sự chấp thuận của Vinachem để tăng 
gấp đôi công suất hiện tại (từ lốp 600 ngàn lốp lên 1.200 ngàn lốp) với mức đầu tư thấp hơn đáng kể (933 
tỷ đồng so với tổng vốn đầu tư 600 ngàn lốp đầu tiên là 2,2 tỷ đồng). 

Sau khi điều chỉnh GDP, chúng tôi ước tính tỷ lệ nợ công/GDP (điều chỉnh) năm 2019 giảm 10 điểm 
phần trăm xuống khoảng 42,5%, tạo ra nhiều dư địa cho Chính phủ tìm nguồn vốn tài trợ cho các dự 
án cơ sở hạ tầng lớn, như cao tốc, cảng hàng không, nhiệt điện, thăm dò và khai thác dầu khí và khu 
thể thao chức năng (cho SeaGame 31).  
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Hình 1: Nợ công của Việt Nam theo GDP giảm đáng kể sau khi điều chỉnh GPD  

 

Nguồn: GSO, CTCK Rồng Việt 

Dầu khí: Nhiều việc hơn cho các công ty thăm dò và khai thác nhờ đẩy nhanh tiến độ của các dự án khai thác bị trì hoãn 

Đầu tư khai thác dầu khí giảm mạnh trong những năm gần đây, khiến có thời điểm sản lượng khai thác 
giảm về mức thấp nhất trong 20 năm là 11 triệu tấn. Do sản xuất dầu khí chiếm tỷ trọng cao trong cấu phần 
GDP cũng như nguồn thu ngân sách của Nhà nước, chúng tôi cho rằng đã đến lúc các dự án khai thác bị trì 
hoãn cần được khởi động lại. Sau khi ổn định nhân sự cấp cao tại PVN, chúng tôi kỳ vọng tiến độ đầu tư dự 
án sẽ rõ ràng hơn. Nhóm công ty thăm dò và khai thác sẽ là nhóm đầu tiên được hưởng lợi, trong đó có 
PVD. Những cái tên mà NĐT có thể quan tâm khác là PVS, sẽ được hưởng lợi một khi các hoạt động khai 
thác và sản xuất được đẩy mạnh, cũng như kỳ vọng vào việc xây lắp tại Nam Côn Sơn 2, Sao Vàng Đại Nguyệt 
và LNG Thị Vải. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, việc tăng tốc ở Nam Côn Sơn 2, Nhà máy lọc 
dầu Long Sơn, Sao Vàng Đại Nguyệt và các dự án nhỏ khác có thể sẽ tạo nên câu chuyện hồi phục cho PVB 
và PXS. 

Hình 2: Chi đầu tư cho các hoạt động E&P của PVN (triệu USD) 

 

Nguồn: CTCK Rồng Việt 

 Tiềm năng tăng trưởng dài hạn của các doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến tiêu dùng đến 
từ các lợi thế cạnh tranh của Việt Nam 

Thị trường tiêu dùng Việt Nam luôn hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài nhờ đặc điểm cơ cấu dân số trẻ, 
thu nhập khả dụng tăng và tỷ lệ đô thị hóa cao. Tuy nhiên, thị trường bán lẻ có giá trị 160 tỷ đô la Mỹ (theo 
ước tính năm 2019) vẫn bị chi phối bởi các kênh bán lẻ truyền thống. Theo đó, các nhà bán lẻ lớn với khả 
năng quản lý chuỗi và tài chính vượt trội đã bắt đầu tham gia các lĩnh vực mới để giành thị phần: MWG với 
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thực phẩm và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), FRT với dược và PNJ với trang sức thời trang. Bên cạnh những 
thị trường chính này, việc bán chéo các sản phẩm phụ như đồng hồ đeo tay, mắt kính thời trang, các thực 
phẩm bổ sung và chăm sóc sắc đẹp cũng đem lại nhiều cải thiện trong biên lợi nhuận cho các nhà bán lẻ 
có thể tạo ra sức mạnh cộng hưởng. Trong số các nhà bán lẻ đang theo đuổi chiến lược bán chéo, MWG 
hiện tại là doanh nghiệp thành công nhất bởi thương hiệu nổi tiếng, nhắm đến phân khúc đại chúng và có 
chiến lược giá hiệu quả. 

Sau năm 2018 giảm tốc, thị trường FMCG đã lấy lại động lực tăng trưởng nhờ gia tăng doanh số, trong đó 
khu vực nông thôn tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng nhanh hơn bốn thành phố đô thị trọng điểm. Ngoài 
ra, mức sống và nhận thức ngày càng tăng của người tiêu dùng sẽ thúc đẩy nhu cầu, chuyển sang tiêu thụ 
nhiều sản phẩm với tiêu chuẩn chất lượng có lợi cho sức khỏe. Do đó, nhu cầu về đồ uống dinh dưỡng như 
sữa organic ngày càng tăng. Các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực đồ uống như VNM, TH True Milk 
đã được đón nhận, hưởng lợi so với các đối thủ khác nhờ vào hệ thống sản xuất phù hợp tiêu chuẩn quốc 
tế và ra mắt sản phẩm mới. Bên cạnh đó, nhu cầu về các sản phẩm sữa thay thế ngày càng tăng, được dự 
báo sẽ dẫn dắt tăng trưởng của mảng sữa trong 5 năm tới (theo Euromonitor). Điều này sẽ có lợi cho QNS, 
vốn là doanh nghiệp đầu ngành phân khúc sữa đậu nành. Tỷ lệ đóng góp của sản phẩm sữa đóng gói có 
thương hiệu trên tổng lượng sữa cung ứng toàn thị trường còn khá thấp, vào khoảng 37%. 

Hình 3: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại một số nước 
Châu Á - TBD 

 Hình 4: Doanh thu bán lẻ và tăng trưởng tại Việt Nam 
(2013-2020) 

 

 

 

Nguồn: Khảo sát niềm tin tiêu dùng toàn cầu của Conference Board® hợp 
tác cùng Nielsen, CTCK Rồng Việt 

 Nguồn: Tổng cục Thống kê, CTCK Rồng Việt 

 Sau nhiều năm thực hiện tái cơ cấu, các ngân hàng Việt Nam gần như đã xử lý xong nợ xấu (sau khi bán 
cho VAMC) phát sinh trong thời kỳ bong bóng tài sản (những năm trước 2012). Tăng trưởng lợi nhuận khả 
quan trong giai đoạn 2017-2019 của các Ngân hàng, không chỉ nhờ chi phí dự phòng giảm mà còn nhờ 
tăng trưởng doanh số mảng dịch vụ với danh mục sản phẩm đa dạng hơn. Mặc dù các quy định gần đây 
của Ngân hàng Nhà Nước (NHNN) có thể hạn chế khả năng cải thiện NIM, các sản phẩm bán chéo sẽ thúc 
đẩy tăng trưởng thu nhập dịch vụ.  Chúng tôi tin rằng các ngân hàng vẫn có thể đạt được mức tăng trưởng 
lợi nhuận ít nhất là 15% YoY, đi cùng với sự cải thiện về ROE. Các ngân hàng tư nhân có vẻ rẻ hơn các ngân 
hàng quốc doanh (SOBs) khi xem xét định giá dựa trên tài sản (PBR). Tuy nhiên, cho năm 2020, chúng tôi 
ưa thích các ngân hàng quốc doanh hơn bởi (1) Thị phần cho vay lớn và cơ sở khách hàng bán lẻ khổng lồ 
sẽ cho phép các ngân hàng này đẩy mạnh việc bán chéo sản phẩm tốt hơn, do đó tăng trưởng thu nhập 
dịch vụ cao, (2) Cơ hội củng cố vốn chủ sở hữu, thông qua giữ lại lợi nhuận hoặc phát hành thêm, một khi 
dự thảo sửa đổi Nghị định 126/2017/ND-CP và 32/2018/ND-CP được thông qua, và (3) Còn room sở hữu 
cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi ưa thích BID hơn VCB ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, đối với 
các nhà đầu tư quan tâm đến tiềm năng tăng trưởng dài hạn cũng như hình ảnh của một ngân hàng tư 
nhân năng động, chúng tôi khuyến nghị xem xét VPB. 

2020 có thể là một năm không dễ dàng cho các nhà phát triển bất động sản do (1) Khan hiếm quỹ đất ở 
các thành phố cấp 1 như HCM và Hà Nội khiến việc tích lũy quỹ đất mới trở nên đắt đỏ hơn, ngay cả ở các 
tỉnh lân cận, (2) Các vấn đề pháp lý làm hạn chế nguồn cung căn hộ và (3) Chi phí vay tăng do các chính 
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sách của NHNN nhằm siết dòng tín dụng vào lĩnh vực này. Tuy nhiên, xét trong dài hạn, triển vọng vẫn khả 
quan. Do vậy, chúng tôi cho rằng các chủ đầu tư tích cực tích lũy quỹ đất để bắt kịp xu hướng này, đặc biệt 
ở các tỉnh ngoại thành, sẽ là doanh nghiệp nắm lợi thế. VHM, NLG và KDH là những nhà phát triển bất động 
sản lớn nhất theo tổng quỹ đất hiện tại tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và các tính lân cận. Trong 
đó, chúng tôi ưa thích cổ phiếu NLG. 

Việt Nam với lực lượng lao động chi phí thấp, chính trị ổn định và là một trong những quốc gia có tốc 
độ tăng trưởng nhanh – tất cả các đặc điểm hấp dẫn này mang đến một môi trường đầu tư thuận lợi. 
Do vậy, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và các hiệp định FTAs mới tiếp tục thúc đẩy các doanh 
nghiệp nước ngoài dịch chuyển nhà máy vào các khu công nghiệp Việt Nam.  

Nhìn sang năm 2020, chúng tôi tin rằng nhu cầu cho thuê sẽ tiếp tục cao và đây có thể sẽ là một năm phát 
đạt cho các nhà phát triển khu công nghiệp có quỹ đất sạch lớn. Trong đó, chúng tôi ưa thích nhất 
KBC (935 ha) và VGC (1.182 ha) do đặc điểm này. Các quỹ đất này đại diện cho phần lớn đất khu công nghiệp 
phía Bắc và sở hữu vị trí thuận lợi, đặc biệt ở Bắc Ninh, Hải Phòng. Điều này sẽ giúp KBC và VGC nắm bắt tốt 
hơn nhu cầu cho thuê từ các tập đoàn FDI điện tử và phụ tùng & phụ kiện. Ở phía Nam, BCM và PHR cũng 
sở hữu quỹ đất khu công nghiệp khổng lồ, mỗi doanh nghiệp này sở hữu hơn 1.000 ha đất tại Bình Dương. 
Khách hàng thuê đa dạng bao gồm hậu cần, điện, gỗ, máy móc và hàng tiêu dùng. 

Hình 5 : Ước tính nguồn cung cho thuê (ha) 

 

Nguồn: CTCK Rồng Việt ước tính. Chúng tôi ước tính diện tích đát KCN Tân Bình mở rộng đối với PHR  

 Lãi suất giảm làm tăng sự hấp dẫn của cổ phiếu tỷ suất cổ tức cao 

Như đã đề cập ở trên, chúng tôi tin rằng lãi suất, bao gồm lãi suất tiền gửi sẽ giảm (ít nhất 50bps) vào năm 
2020. Bên cạnh đó, giá căn hộ tăng nhanh trong những năm gần đây khiến lợi tức cho thuê đã giảm đáng 
kể, còn khoảng 5% - 6%/năm trong năm 2019, và ít có khả năng tăng trở lại vào năm 2020. Trong bối cảnh 
này, cổ phiếu có tỷ lệ cổ tức cao trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt là sau một năm 2019 diễn biến kém khả 
quan (về mặt thị giá). 

Tuy nhiên, nguyên nhân khiến tỷ suất cổ tức tăng không chỉ do doanh nghiệp tăng mức chi trả cổ tức mà 
còn có thể giá cổ phiếu giảm nhanh (do sự ảm đạm của TTCK hoặc do kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 
kém khả quan). Do đó, chúng tôi cho rằng một cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao chỉ thực sự hấp dẫn khi đi 
kèm với khả năng duy trì tăng trưởng lợi nhuận bền vững. 

Trong số các cổ phiếu có tỷ lệ cổ tức cao mà chúng tôi đã sàng lọc, chúng tôi ưa thích nhóm dược phẩm vì 
so với năm 2019 chúng tôi tin rằng năm 2020 sẽ là năm tốt hơn đối với một số công ty dược phẩm. Đặc 
biệt, khi thông tư mới về đấu thầu kênh ETC sẽ có hiệu lực kể từ năm 2020. Các công ty nhắm mục tiêu ETC 
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là thị trường trọng điểm như PME, DBD và IMP sẽ là doanh nghiệp hưởng lợi. Mặc dù chúng tôi thích PME, 
yếu tố thanh khoản kém làm cho việc giải ngân đầu tư khó khăn. Thay vì vậy, IMP là lựa chọn của chúng tôi 
trong ngành dược phẩm ở hiện tại. 

SMB và BMP cũng là những cái tên đáng để xem xét, cả hai đều đưa ra tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt khoảng 
9% đến 10%. Điểm chung của hai công ty này là đều hoạt động trong ngành hàng liên quan tiêu dùng, và 
mới có nhà đầu tư chiến lược (Thái Lan). Các cổ đông mới này tham gia vào SMB & BMP đã đóng góp đáng 
kể vào việc cải thiện chi phí sản xuất, giúp chuẩn hóa quy trình sản xuất và chú trọng hiệu quả dài hạn. 



 
TRIỂN VỌNG NGÀNH VÀ LỰA CHỌN CỔ PHIẾU 

   

CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Báo cáo chiến lược đầu tư 2020 30 

TRIỂN VỌNG NGÀNH 
Nguyễn Thị Phương Lam (lam.ntp@vdsc.com.vn) 

 
Việt Nam bước vào năm thứ bảy liên tiếp ghi nhận tăng trưởng GDP tương đối cao so với các nước trong 
khu vực. Mức tăng trưởng trong năm 2019 cũng trở nên lành mạnh hơn: ít phụ thuộc vào cung tiền và 
không chỉ phụ thuộc vào bất động sản mà còn có sự đóng góp của các lĩnh vực khác như bán lẻ, sản xuất, 
lọc dầu, thiết bị điện, dệt may, v.v.... Có thể thấy rằng các chính sách mang tính hỗ trợ của Chính phủ đã 
mang lại kết quả tích cực nhất định. Trong năm 2020, chúng tôi tin rằng Chính phủ sẽ tập trung cao vào 
phát triển cơ sở hạ tầng, hướng đến các giải pháp giúp giảm chi phí tài chính và chi phí hoạt động cho 
doanh nghiệp, bên cạnh thực hiện cải cách khung pháp lý. Như vậy, cùng với các chính sách tiền tệ, chính 
sách tài khóa sẽ đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những năm tới. 
Năm 2020 sẽ tiếp tục một năm thành công của Việt Nam xét về tăng trưởng GDP, lạm phát và tỷ giá ngoại 
hối được kiểm soát tốt. Mặc dù vậy, rủi ro bên ngoài, đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, có thể 
leo thang bất cứ khi nào. Do đó, chúng tôi giữ một quan điểm thận trọng nhất định: thận trọng trong một 
triển vọng lạc quan. 
Hệ thống xếp hạng dựa trên sáu yếu tố của chúng tôi (xem bên dưới) cho thấy triển vọng của chúng tôi 
trong năm 2020 đối với nhiều ngành khác nhau. Nhìn chung, chuyên viên phân tích của chúng tôi tin rằng 
năm 2020 sẽ tích cực hơn (hoặc ít nhất là k 
hông tệ hơn) năm 2019 về hoạt động kinh doanh. Các ngành liên quan đến tiêu dùng vẫn được đánh giá 
tích cực nhất, như công nghệ, bán lẻ, F&B và ngân hàng. 
Mặc dù chúng tôi nghĩ rằng các lĩnh vực hoạt động kinh doanh liên quan đến xuất khẩu hoặc FDI cũng sẽ 
được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại hoặc FTA, các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề 
có mô hình sản xuất đơn giản hoặc phân mảnh sẽ không hoàn toàn được hưởng lợi. Do đó, chúng tôi đánh 
giá Trung lập cho các lĩnh vực này, như Khu công nghiệp (khá tốt), hậu cần, dệt may và thủy sản. 

Ngành 
Cung – cầu 

2020  
 

Giá đầu 
vào 

Môi trường 
pháp lý 

Triển vọng 
tăng 

trường dài 
hạn 

Tiến bộ công 
nghệ 

Mức độ cạnh 
tranh 

Quan điểm 
Cổ phiếu 
khuyến 

nghị 

Cổ phiếu theo 
dõi 

Công nghệ ++ -   ++ +   Tích cực FPT  

Bán lẻ -     ++ +   Tốt MWG, PNJ FRT, DGW, HAX 

Thức uống (bia, sữa) + -   + + - Tốt QNS, SMB VNM 

Ngân hàng ++ - - ++ ++ - Tốt BID, VPB VCB ACB, MBB, 
TCB, HDB 

Bất động sản – khu công 
nghiệp ++ -   ++     Tốt KBC NTC 

Dầu khí +   + - -   Tốt PVD, PVT PVS, PVB, PXS 

Ô tô – phụ tùng ++ + + +   - Tốt DRC PAC 

Điện + -- - + - + Trung lập   PPC, HND, NT2, 
POW  

Hàng không   - + ++ + - Trung lập   
ACV, VJC, SCS, 

AST 
Bảo hiểm -     + + - Trung lập PGI BVH, BMI 

Dược phẩm - -   +   -- Trung lập IMP PME, DBD, MKP 

Logistic - - + +   - Trung lập   GMD, VSC 

May mặc - -   + + - Trung lập MSH, STK TCM 

Thủy sản - -   +   + Trung lập 
VHC, ANV, 

FMC MPC 

Bất động sản dân dụng + -- -- ++     Trung lập NLG, HDG KDH, DXG, DIG 

Hóa chất - - - +   - Trung lập LTG   

Thép - + - +   -- Trung lập HPG   

Chứng khoán + -   +   -- Trung lập     

Hóa chất - Cao su thiên nhiên - +   -     Trung lập   PHR 

Xây dựng --   -- + +   Trung lập     

Nguồn: CTCK Rồng Việt 
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GHI CHÚ 

Xếp hạng định lượng 

Bảng xếp hạng định lượng trên dựa vào 06 tiêu chí, cụ thể bao gồm: triển vọng cung – cầu 2019, chi phí đầu vào, môi trường pháp 
lý, triển vọng tăng trưởng dài hạn, tiến bộ công nghệ và mức độ cạnh tranh. Các tiêu chí được chấm điểm theo thang từ 1-5 và có 
tỷ trọng khác nhau tùy từng ngành. 

Các ngành Tích cực là các ngành được cho rằng sẽ có cơ hội tăng trưởng và/hoặc triển vọng lợi nhuận tích cực trong năm 2019. Các 
ngành Trung lập là các ngành dự kiến sẽ có nhiều yếu tố thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro bên trong và/hoặc bên 
ngoài; chúng tôi cho rằng các ngành này sẽ phù hợp hơn với các nhà đầu tư khả năng chấp nhận rủi ro và theo dõi sát sao biến 
động thị trường. Đối với các ngành Tiêu cực, cơ hội chỉ xuất hiện khi các thách thức quan trọng được giải quyết. 

GIẢI THÍCH XẾP HẠNG/KHUYẾN NGHỊ 

Ở phần cuối mỗi ngành, chúng tôi đưa ra bảng một số chỉ số tài chính quan trọng và xếp hạng cho từng cổ phiếu trong ngành. Hệ 
thống xếp hạng khuyến nghị của chúng tôi cụ thể như sau: 

Xếp hạng MUA TÍCH LŨY TRUNG LẬP 
GIẢM TỶ 
TRỌNG 

BÁN 

Tổng mức sinh lời bao gồm cổ tức tiền mặt 
trong 12 tháng tới 

>20% 5% đến 20% -5% đến 5% -20% đến -5% <-20% 
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DANH SÁCH CỔ PHIẾU QUAN TÂM 

Mã  
 Sàn  

VHTT (tỷ 
đồng) 

 Giá mục 
tiêu 

(đồng)  

 Giá điều 
chỉnh 

@13/12/2019 
(đồng)  

 Lợi 
nhuận kỳ 
vọng (%)  

 Khuyến 
nghị  

2018 2019E 2020F 
PE 

Trailing  
(x) 

PE 2020F 
(x) 

PB hiện 
tại (x) 

Tỷ suất cổ 
tức (%) 

+/- Giá 1 
năm  (%) 

GTGDBQ 
3 tháng 

(tỷ đ.) 

Sở hữu 
Nước 

ngoài còn 
lại (%) 

+/- DT (%) 
+/- LNST 

(%) 
+/- DT (%) 

+/- LNST 
(%) 

+/- DT (%) 
+/- LNST 

(%) 

LHG HOSE 780 25.000 15.600 60,3 Mua -11,8 6,6 7,0 -8,7 17,6 30,5 5,6 3,7 0,7 0,0 -19,1 2 38,3 
MWG HOSE 50.024 171.000 113.000 52,7 Mua 30,0 30,5 17,9 34,6 22,9 32,9 13,6 10,3 4,4 1,3 29,1 95 0,0 
PC1 HOSE 2.820 26.800 17.700 51,4 Mua 60,5 90,0 22,2 -9,6 -4,0 21,5 8,0 6,2 0,8 0,0 -9,2 5 9,9 
SMB HOSE 1.176 55.000 39.400 48,5 Mua 37,0 10,0 4,4 48,6 4,9 10,6 6,5 5,7 2,2 8,9 37,9 3 40,4 
ANV HOSE 2.924 31.800 23.000 47,0 Mua 39,6 321,4 5,1 -3,8 12,4 23,2 3,6 4,1 1,3 8,7 -20,0 12 47,4 
LTG UPCOM 1.722 29.400 21.368 45,1 Mua 4,0 -1,0 -5,9 19,7 -3,2 -12,5 3,7 4,7 0,7 7,5 -10,4 1 4,7 
DXG HOSE 7.433 20.500 14.300 43,4 Mua 14,9 39,8 7,8 16,7 32,3 15,0 4,8 4,7 1,1 0,0 -29,6 32 3,4 
PME HOSE 4.111 76.500 54.800 43,2 Mua 3,2 8,0 10,0 1,3 12,6 16,9 13,5 11,3 2,2 3,6 -12,8 0 37,9 
VPB HOSE 47.293 28.000 19.650 42,5 Mua 24,2 14,2 18,7 20,0 14,2 32,2 5,8 4,1 1,2 0,0 -12,5 104 0,0 
DIG HOSE 4.315 19.500 13.700 42,3 Mua 68,4 31,7 -17,8 23,1 102,6 44,8 13,4 7,6 1,2 0,0 -4,8 18 13,1 
NLG HOSE 6.829 38.900 27.350 42,2 Mua 24,8 55,0 -25,9 25,2 -22,4 19,0 12,9 5,5 1,5 0,0 6,0 21 0,0 
QNS UPCOM 10.547 40.500 29.549 42,1 Mua 5,2 20,8 -2,7 -6,3 17,4 10,9 8,3 7,0 1,8 5,1 -17,3 10 31,8 
PVD HOSE 6.254 21.060 14.850 41,8 Mua -27,2 -79,8 -22,3 -14,5 41,9 199,1 14,4 20,0 0,5 0,0 -5,6 30 28,6 
HPG HOSE 65.714 33.400 23.800 40,3 Mua 22,0 0,0 12,2 -13,1 33,8 50,7 8,9 6,0 1,4 0,0 -9,0 136 10,9 
PVS HNX 8.317 23.510 17.400 39,1 Mua -12,9 30,8 17,9 -7,6 8,4 13,8 8,5 7,6 0,7 4,0 -12,1 32 27,2 
MSH HOSE 2.303 60.000 46.050 39,0 Mua 20,4 84,5 10,4 23,2 12,5 10,3 4,9 5,1 1,8 8,7 19,6 3 40,7 
STK HOSE 1.213 23.000 17.150 37,0 Mua 21,0 79,0 -7,9 20,2 6,3 12,1 5,5 5,9 1,2 2,9 13,4 1 40,1 
FRT HOSE 2.136 35.000 27.050 33,1 Mua 16,0 20,0 14,4 -4,6 15,1 22,6 6,0 5,5 1,6 3,7 -57,7 2 1,2 
NT2 HOSE 6.448 27.100 22.400 32,1 Mua 13,4 -3,5 2,4 -3,7 0,3 4,7 8,0 8,3 1,5 11,2 -11,2 10 30,3 
PNJ HOSE 18.584 108.500 83.500 32,1 Mua 33,0 32,5 15,7 22,3 18,4 27,9 17,3 13,7 4,5 2,2 14,9 48 0,0 
PVT HOSE 4.714 21.300 16.750 30,1 Mua 22,4 44,9 5,6 2,6 1,8 11,8 6,6 6,7 1,1 3,0 10,7 10 17,3 
CVT HOSE 761 24.500 20.750 30,1 Mua 5,6 14,6 27,6 -14,1 2,0 11,3 4,7 4,6 1,3 12,0 0,2 7 35,6 
VHC HOSE 7.132 97.100 78.400 28,3 Mua 13,7 138,5 -16,6 -18,1 19,2 1,9 5,1 6,0 1,5 4,5 -22,2 10 65,8 
IMP HOSE 2.578 64.500 52.200 27,4 Mua 1,7 18,2 11,1 11,5 15,7 18,7 17,2 16,0 1,7 3,8 -4,6 3 0,0 
MBB HOSE 50.700 27.000 21.800 26,6 Mua 40,9 68,3 27,7 27,2 20,2 24,9 6,8 5,4 1,4 2,8 8,9 109 0,0 
POW HOSE 28.922 15.300 12.350 26,3 Mua 5,3 107,8 7,1 56,1 16,3 17,1 11,5 9,5 1,1 2,4 0,0 25 35,1 
FPT HOSE 38.730 70.000 57.100 26,1 Mua 17,0 35,0 21,2 23,8 17,2 20,8 12,2 9,9 2,9 3,5 46,5 114 0,0 
DRC HOSE 2.726 27.900 22.950 25,9 Mua -3,0 -17,0 11,7 84,4 4,5 8,4 13,5 9,5 1,5 4,4 5,2 9 25,6 
HDG HOSE 3.904 40.100 31.864 25,8 Mua 14,1 -16,0 40,9 30,9 26,3 23,6 3,5 3,8 1,7 0,0 11,3 17 31,4 
PTB HOSE 3.439 86.600 72.700 22,4 Mua 18,8 11,6 17,7 23,7 11,3 24,7 8,1 5,8 2,1 3,3 16,5 8 25,7 
PGI HOSE 1.482 19.100 16.700 21,6 Mua 3,4 15,6 6,6 4,9 6,3 5,4 9,8 10,3 1,0 7,2 -0,3 0 28,4 
BID HOSE 168.523 50.000 41.900 21,0 Mua 14,0 8,4 22,8 18,8 16,7 36,4 20,3 19,2 2,2 1,7 26,4 38 12,1 
ACB HNX 38.431 27.000 23.200 20,7 Mua 22,7 142,5 10,4 15,4 13,0 14,6 6,5 5,8 1,5 4,3 -1,8 72 0,0 
VSC HOSE 1.411 28.200 25.600 19,9 Tích lũy 30,1 26,6 -5,8 -16,3 -3,1 -14,9 6,2 6,0 0,9 9,8 -32,6 3 11,5 
HDB HOSE 27.419 33.000 27.950 18,1 Tích lũy 38,5 136,6 23,3 26,7 13,9 20,1 8,4 6,3 1,5 0,0 -8,7 54 6,2 
VRE HOSE 78.132 39.500 33.550 17,7 Tích lũy -13,6 -17,2 2,5 21,7 13,3 22,2 29,4 21,8 2,8 0,0 5,6 153 16,3 
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HAX HOSE 659 19.600 18.000 17,2 Tích lũy 24,1 17,0 12,0 17,0 10,3 9,6 8,1 4,9 1,5 8,3 21,1 4 38,3 
BMP HOSE 3.921 51.100 47.900 17,1 Tích lũy 15,6 -24,9 7,8 10,0 3,0 -3,7 9,4 9,2 1,5 10,4 -9,2 8 19,6 
GMD HOSE 7.007 26.000 23.600 16,5 Tích lũy -32,0 263,8 1,7 -65,6 7,2 -17,0 11,6 13,5 1,1 6,4 -13,5 16 0,0 
PAC HOSE 1.192 27.300 25.650 12,3 Tích lũy 13,5 16,3 -2,6 -7,2 15,9 12,6 7,3 12,1 1,8 9,7 -31,7 2 23,9 
VGC HOSE 8.182 20.100 18.250 15,3 Tích lũy -2,3 -6,4 -2,8 10,3 2,3 7,6 13,1 12,3 1,3 5,2 0,0 18 35,6 
ACV UPCOM 163.020 85.000 74.883 14,7 Tích lũy 16,0 50,0 14,5 26,9 11,4 14,6 22,8 20,3 4,7 1,2 -9,2 8 45,3 
REE HOSE 11.317 39.900 36.500 14,2 Tích lũy 36,5 26,0 -2,2 -14,5 -0,4 6,8 6,5 6,9 1,1 4,9 17,0 34 0,0 
BFC HOSE 686 12.100 11.510 13,8 Tích lũy 1,6 -30,1 -4,4 -56,7 0,1 34,5 8,4 6,3 0,7 8,7 -52,5 1 35,1 
KBC HOSE 6.905 16.200 14.700 13,6 Tích lũy 98,8 27,9 21,5 12,1 -10,7 12,2 9,1 7,4 0,7 3,4 8,3 25 21,9 
VNM HOSE 205.483 126.000 116.997 11,5 Tích lũy 3,0 -0,7 6,2 5,5 9,4 3,5 19,2 20,3 7,5 3,8 -9,3 177 41,5 
KDH HOSE 14.754 29.500 27.100 10,7 Tích lũy -16,5 36,4 -14,6 79,0 33,1 38,1 16,0 11,8 2,0 1,8 16,5 22 4,5 
SCS HOSE 7.223 130.000 125.500 10,0 Tích lũy 14,8 20,7 11,6 20,7 10,0 12,4 15,1 11,2 7,0 6,4 -12,4 4 24,6 

DPM HOSE 5.205 13.600 13.300 9,8 Tích lũy 16,0 0,7 -15,8 -49,6 16,4 53,3 17,8 11,3 0,7 7,5 -32,7 6 30,0 
VCB HOSE 327.865 95.000 88.400 8,4 Tích lũy 33,6 61,1 20,1 28,3 18,7 21,4 16,8 16,1 4,0 0,9 53,5 73 6,2 
TCM HOSE 1.155 20.500 19.950 5,3 Tích lũy 14,1 35,1 -1,0 -31,3 4,0 20,2 5,8 6,3 0,9 2,5 -14,5 10 0,0 
CTG HOSE 76.702 21.300 20.600 3,4 Trung Lập -11,9 -27,1 36,6 47,6 6,3 10,2 12,5 12,0 1,0 0,0 -11,0 88 0,7 
VJC HOSE 75.695 140.000 144.500 -1,0 Trung Lập 26,7 5,2 -3,3 -8,0 27,9 -6,7 14,9 16,5 5,1 2,1 12,6 97 10,4 
PPC HOSE 9.394 25.200 27.759 -1,3 Trung Lập 14,1 35,3 13,4 -16,5 0,3 -20,3 8,9 12,4 1,6 7,9 65,7 8 32,8 
AST HOSE 3.713 75.000 82.500 -6,7 Giảm 31,2 9,2 29,1 23,6 20,0 14,1 18,9 16,3 5,8 2,4 55,2 4 3,1 
VIC HOSE 390.755 106.661 116.000 -8,1 Giảm 68,4 74,1 7,6 50,0 41,2 106,5 85,2 34,3 5,1 0,0 12,8 60 34,4 

Nguồn: CTCK Rồng Việt; Giá tại ngày 13/12/2019
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 Thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam vẫn luôn là mảnh đất màu mỡ trong mắt các nhà đầu tư quốc tế, nhờ 
vào cơ cấu dân số trẻ, tăng trưởng thu nhập khả dụng và tỷ lệ đô thị hóa cao. 

Ngành bán lẻ:  trong khi các tập đoàn bán lẻ ngoại như AEON, Lotte, Central Group và BJC đang chiếm ưu thế 
trong phân khúc Siêu thị/Đại siêu thị, các nhà bán lẻ nội địa vẫn thống trị phân khúc cửa hàng vừa và nhỏ, vốn 
là phân khúc phổ biến hơn tại Việt Nam nhờ vào mật độ dân số cao và cơ sở hạ tầng giao thông chưa phát triển. 
Tại phân khúc này, ngoài ngành hàng điện tử đã gần bão hòa, thị trường cho các mặt hàng khác vẫn cực kỳ 
phân mảnh và hầu như nằm trong tay kênh bán lẻ truyền thống. Điều này cho thấy cơ hội tăng trưởng rất lớn 
cho các chuỗi bán lẻ hiện đại qua việc chiếm lĩnh những “vùng đất mới”. Trong số các chuỗi này, chúng tôi ưa 
thích MWG và PNJ dựa vào năng lực bán lẻ dẫn đầu, sức khỏe tài chính lành mạnh và mạng lưới cửa hàng rộng 
lớn có nhiều ưu thế cho việc bán lẻ đa kênh. 

Ngành thực phẩm & đồ uống: sau giai đoạn giảm tốc tăng trưởng nhu cầu ngành trong năm 2018, đặc biệt 
ngành hàng sữa, đã có những tín hiệu khả quan cho thấy nhu cầu ngành phục hồi trở lại. Mức sống gia tăng 
cùng việc nâng cao nhận thức từ người tiêu dùng đã kéo theo những yêu cầu cao hơn về chất lượng hàng hóa 
sử dụng, người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm tự nhiên, có lợi cho sức khỏe. Đây sẽ là 
cơ hội cho các ông lớn trong ngành hàng thực phẩm đồ uống. Trong số các doanh nghiệp trong ngành, chúng 
tôi ưa thích QNS nhờ vị thế dẫn đầu trong ngành hàng sữa đậu nành cùng kế hoạch đẩy mạnh phát triển sản 
phẩm mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ người tiêu dùng. Bên cạnh đó, chúng tôi đánh giá triển vọng 
tích cực đối với SMB  nhờ kết quả kinh doanh khả quan thông qua chiến lược tái cấu trúc từ tập đoàn cùng mức 
tỷ suất cổ tức khá hấp dẫn, phù hợp cho những nhà đầu tư ưa thích nắm giữ cổ phiếu có cổ tức cao và ổn định 
qua các năm. 

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng: Người tiêu dùng Việt Nam duy trì vị trí thứ 3 toàn cầu về mức độ lạc 
quan, chỉ sau Ấn Độ và Philippines, nhờ vào sự gia tăng cơ hội việc làm và tài chính cá nhân, cũng như mức 
độ sẵn sàng chi tiêu. Việt Nam có mức tăng chỉ số niềm tin người tiêu dùng cao nhất trong Q3 2019 nhờ 
hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư và thương mại. 

Trong 11T 2019, tổng giá trị bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 4.482 tỷ đồng (195 tỷ USD), tăng 11,8% YoY. 
Trong đó doanh thu bán lẻ đạt 3.400 tỷ đồng (158 tỷ USD, tăng 12,7% YoY) chủ yếu nhờ tăng trưởng 
tốt nhu cầu đối với các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. 

Thị trường bán lẻ Việt Nam được dự báo tăng trưởng trên 10%/năm trong các năm tới nhờ vào sự trỗi dậy 
của tầng lớp trung lưu, dân số trẻ và thay đổi trong hành vi tiêu dùng. 
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Hình 1: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại một số nước 
Châu Á - TBD  

 Hình 2: Doanh thu bán lẻ và tăng trưởng tại Việt Nam 
(2013-2020) 

 

 

 

Nguồn: Khảo sát niềm tin tiêu dùng toàn cầu của Conference Board® hợp tác 
cùng Nielsen, CTCK Rồng Việt 

 Nguồn: Tổng cục Thống kê, CTCK Rồng Việt 
 

 Xu hướng thị trường FMCG: thị trường FMCG đã lấy lại đà tăng trưởng sau giai đoạn giảm tốc của năm 
2018, dẫn dắt bởi sự gia tăng sản lượng tiêu dùng, trong đó khu vực nông thôn tiếp tục đạt được mức tăng 
trưởng cao hơn so với khu vực thành thị (khảo sát 4 thành phố lớn (4 TP): Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 
Cần Thơ). Cụ thể, trong 11T 2019 khu vực nông thôn ghi nhận mức tăng trưởng 9,3% về giá trị, trong khi 
đó tại 4 TP tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước (2018: nông thôn: +5.4% YoY, thành thị: +2,5% YoY). Chúng 
tôi cho rằng những yếu tố thuận lợi về nhân khẩu học và thu nhập tầng lớp trung lưu ngày càng tăng sẽ 
là bệ đỡ thúc đẩy thị trường FMCG duy trì đà tăng trưởng trong dài hạn. 

Hình 3: Tăng trưởng ngành hàng FMCG tại khu vực thành thị 4 TP lớn (trái) và nông thôn (phải), Đơn vị: % 

 

 

 

Nguồn: Kantar Worldpanel, CTCK Rồng Việt   
 

 

 

 

Trong số các ngành hàng FMCG, ngành hàng chăm sóc cá nhân vươn lên dẫn đầu mức tăng trưởng tại 
4 TP trong năm 2019. Bên cạnh đó, ngành hàng sữa và các sản phẩm liên quan đã ghi nhận những chuyển 
biến tích cực hơn so với cùng kỳ. Tại khu vực nông thôn, sữa và các sản phẩm từ sữa đạt tốc độ tăng trưởng 
cao nhất, theo sau là ngành hàng chăm sóc cá nhân. Ngành hàng đồ uống ghi nhận mức tăng trưởng hai 
chữ số tại khu vực nông thôn nhưng chưa có dấu hiệu phục hồi tại 4 TP. Những biến chuyển từ ngành 
hàng FMCG là dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm hơn tới sức khỏe, sẵn sàng 
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chi tiêu nhiều hơn cho các dòng sản phẩm chăm sóc bản thân và thức uống dinh dưỡng có lợi cho 
sức khỏe. 

Hình 4: Tăng trưởng về giá trị từng ngành hàng FMCG tại khu vực thành thị 4 TP lớn (trái) và nông thôn (phải) 

 

 

 

Nguồn: Kantar Worldpanel, CTCK Rồng Việt   
 

 Người tiêu dùng đang chuyển dịch từ kênh GT (truyền thống) sang MT (hiện đại). Đây là xu hướng lớn và 
tất yếu trong quá trình phát triển của một thị trường bán lẻ. Chúng tôi cho rằng mô hình siêu thị mini & 
cửa hàng tiện lợi sẽ có tăng trưởng cao hơn so với siêu thị & đại siêu thị do mật độ dân số cao và cơ sở hạ 
tầng giao thông chưa phát triển. Tại khu vực thành thị, thương mại điện tử (+53% YoY) và siêu thị mini & 
cửa hàng tiện lợi (+22% YoY) là 2 kênh bán lẻ có tăng trưởng doanh thu cao nhất trong khi các cửa hàng 
tạp hóa và chợ truyền thống đang trong đà suy giảm. 

Hình 5 : Doanh thu hàng FMCG theo kênh (vòng trong: 12 w/e P11’18, vòng ngoài: 12 w/e P11’19*), đơn vị: % 

 

 

 

Nguồn: Kantar Worldpanel, CTCK Rồng Việt 
*Giai đoạn 12 tuần, kết thúc vào ngày 3/11/2019 
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Luận điểm đầu tư 

Tầng lớp trung lưu và giàu có đang phát triển nhanh cũng như cơ cấu dân số trẻ và tỷ lệ đô thị hóa 
ngày càng tăng khiến Việt Nam trở thành một trong những thị trường bán lẻ thu hút nhất trên thế giới 
(xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng của A.T Kearney 2017). Qua đó, thúc đẩy thói quen tiêu dùng chuyển sang 
sử dụng các sản phẩm cao cấp hơn như thực phẩm, đồ uống có lợi cho sức khỏe hay các loại hàng hóa xa 
xỉ để phục vụ cho nhu cầu tự thể hiện.   

Bên cạnh đó, điều này mở ra cơ hội lớn cho các chuỗi bán lẻ hiện đại, vốn cung cấp các sản phẩm chất 
lượng cao với dịch vụ khách hàng tốt hơn các cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ và chợ truyền thống. Có thể 
nhận thấy sự chuyển dịch rõ rệt sang kênh bán lẻ hiện đại trong xu hướng mua sắm Hơn nữa, sự thâm 
nhập của internet tốc độ cao và điện thoại thông minh trong giới trẻ cho phép nhà bán lẻ tiếp cận khách 
hàng qua nhiều kênh hơn, mở đường cho sự phát triển của bán hàng đa kênh trong tương lai – là mô hình 
có thể tận dụng mạng lưới cửa hàng vật lý rộng khắp. 

Thay đổi thói quen tiêu dùng. Mức sống cùng nhận thức ngày càng tăng sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, 
chuyển dịch người tiêu dùng sang sử dụng các sản phẩm có lợi cho sức khỏe với yêu cầu cao hơn về chất 
lượng sản phẩm. Kết quả là, nhu cầu về thức uống dinh dưỡng như sữa organic, sữa tươi cao cấp ngày 
càng gia tăng. Các doanh nghiệp tiên phong như VNM, TH True Milk sẽ có lợi thế hơn các đối thủ cạnh 
tranh nhờ sở hữu hệ thống sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và không ngừng đẩy mạnh phát triển 
sản phẩm mới. Bên cạnh đó, xu hướng sử dụng các sản phẩm sữa thay thế từ thực vật đang ngày càng gia 
tăng, dự báo sẽ dẫn đầu mức tăng trưởng ngành hàng sữa trong 5 năm tới (theo Euromonitor). Đây sẽ là 
cơ hội cho QNS, doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành hàng sữa đậu nành. QNS hiện chỉ chiếm 37% thị phần 
ngành hàng đậu nành (bao gồm sữa và các dòng sản phẩm dinh dưỡng từ đậu nành), do đó vẫn còn nhiều 
dư địa để doanh nghiệp có thể khai phá thêm. 

Một thị trường bán lẻ lớn và rất phân mảnh. Thị trường trị giá 160 tỷ USD (ước tính 2019) vẫn đang bị 
chi phối bởi kênh bán lẻ truyền thống. Từ đó, các doanh nghiệp bán lẻ lớn với năng lực quản lý chuỗi và 
khả năng tài chính vượt trội đang dần mở rộng sang các lĩnh vực mới để thiết lập sự thống trị của mình. 
Đơn cử là MWG với thực phẩm & hàng tiêu dùng, FRT với dược phẩm và PNJ với trang sức thời trang. 

Ngoài các thị trường chính trên, bán chéo các sản phẩm phụ như đồng hồ đeo tay, mắt kính thời trang, 
thực phẩm chức năng, chăm sóc sắc đẹp… là cơ hội lớn để gia tăng lợi nhuận đối với các nhà bán lẻ có 
thể tạo ra hiệp lực giữa hàng hóa bán chéo và hàng hóa chính. Trong số các nhà bán lẻ đang theo đuổi 
chiến lược bán chéo, MWG là chuỗi thành công nhất, nhờ vào sức mạnh thương hiệu, tập trung vào phân 
khúc phổ thông và có chiến lược giá hợp lý. 

Không giống như mô hình Siêu thị/Đại siêu thị đang tràn ngập các tập đoàn bán lẻ nước ngoài (Central 
Group, Lotte, AEON), mô hình cửa hàng riêng lẻ vẫn hạn chế các tập đoàn ngoại qua quy định “Kiểm tra 
nhu cầu kinh tế” (ENT*). Do đó các nhà bán lẻ Việt Nam như MWG, PNJ, FRT và Vinmart sẽ chưa vấp phải 
cạnh tranh đáng kể từ các tập đoàn bán lẻ ngoại cho đến năm 2024, khi ENT được dỡ bỏ (5 năm từ khi 
CPTPP có hiệu lực). 

*ENT đã và đang hạn chế khả năng mở từ cửa hàng bán lẻ thứ hai trở đi của doanh nghiệp nước ngoài. ENT 
không áp dụng cho các cửa hàng bán lẻ dưới 500 m2, nằm trong các trung tâm thương mại và không được 
phân loại là minimart hoặc cửa hàng tiện lợi. 

Rủi ro 

• Sức mua giảm do tăng trưởng tín dụng chậm lại hoặc suy thoái kinh tế.  

• Môi trường lãi suất tăng làm tăng chi phí tài chính của các nhà bán lẻ, vốn phụ thuộc nhiều vào 
nợ ngắn hạn để tài trợ vốn lưu động.  



 
TRIỂN VỌNG NGÀNH VÀ LỰA CHỌN CỔ PHIẾU 
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• Áp lực cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu ngoại do những lo lắng về chất lượng sản phẩm 
trong nước cùng thói quen ưa thích sử dụng sản phẩm nhập khẩu và các nhãn hiệu tên tuổi nước 
ngoài của người tiêu dùng. 

Hình 6: ROE, PE và PB của một số công ty hàng tiêu dùng niêm yết 

 

Nguồn: Fiingroup, CTCK Rồng Việt 

Bảng 1: Cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng – Vốn hóa, giá, khuyến nghị và dự phóng một số chỉ tiêu tài chính 

 
Vốn 

hóa (tỷ 
đồng) 

Giá thị 
trường 

Giá mục 
tiêu 

LN kỳ 
vọng 

% 
Đánh giá 

P/E 
2019F 

P/BVPS 
2019F 

ROE 
2019F 

Tỷ 
suất 

cổ tức 
2019F 

P/E 
2020F 

P/BVPS 
2020F 

ROE 
2020F 

Tỷ 
suất 

cổ tức 
2020F 

Room 
ngoại 
còn lại 

MWG 50.024 113.000 171.000 53,0% Mua 13,2x 4,3x 32,8% 1,3% 10,3x 3,2x 31,4% 1,3% 0,0% 

PNJ 18.584 83.500 108.500 32,0% Mua 17,1x 4,5x 27,6% 2,2% 13,7x 3,7x 28,3% 2,2% 0,0% 

FRT 2.137 27.000 35.000 33,0% Mua 6,7x 1,4x 22,0% 3,7% 5,5x 1,2x 22,1% 3,7% 1,2% 

SMB 1.176 39.400 55.000 48,0% Mua 6,2x 2,2x 39,7% 8,9% 5,6x 1,9x 36,8% 8,9% 40,4% 

QNS 10.547 29.550 40.500 42,0% Mua 8,0x 1,4x 18,2% 5,1% 7,2x 1,2x 17,3% 5,1% 31,8% 

VNM 205.482 118.000 126.000 11,0% Tích lũy 21,2x 7,4x 39,0% 3,8% 20,4x 6,9x 37,4% 3,8% 41,5% 

Nguồn:  CTCK Rồng Việt dự phóng, giá ngày 13/12/2019 
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CTCP ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG                                                                           Bloomberg: MWG VN 

Bách hóa tăng tốc, Điện máy duy trì tăng trưởng tích cực  

MUA 53% Sau 4 năm phát triển, mô hình thành công của Bách Hóa Xanh (BHX) đã được hoàn thiện, 
chuỗi minimart này được kỳ vọng là động lực tăng trưởng của MWG trong dài hạn. Ngoài 
ra, mảng điện máy tiêu dùng vẫn còn dư địa tăng trưởng từ thị phần còn nằm trong tay 
các cửa hàng tư nhân nhỏ lẻ, trong khi các cửa hàng bán điện thoại đang được tái cấu 
trúc để duy trì tăng trưởng. Năm 2020, tăng trưởng của MWG sẽ đến từ việc tiếp túc mở 
rộng chuỗi Điện Máy Xanh (ĐMX) và đóng góp tăng lên đáng kể từ Bách Hóa Xanh. 

Luận điểm đầu tư 

- Điện Máy Xanh vẫn là động lực tăng trưởng ngắn hạn. Thị trường điện máy 
tiêu dùng vẫn đang tăng trưởng tốt (10% YoY trong năm 2019). Trong khi thị 
phần của ĐMX trong năm 2019 ước tính khoảng 37% (từ 35% năm 2018), cho 
thấy vẫn còn dư địa tăng trưởng từ hợp nhất thị phần đang nằm trong tay các 
cửa hàng điện máy tư nhân. 

- Tiềm năng từ bán chéo tại các cửa hàng Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh. 
Việc thay đổi cách trưng bày tại các cửa hàng hiện hữu tạo thêm nhiều không 
gian cho các loại hàng hóa mới có biên lợi nhuận cao và có thể tạo ra hiệp lực với 
danh mục hàng hóa chính, như đồng hồ đeo tay, mắt kính, hàng gia dụng. Các 
mặt hàng này có biên lợi nhuận gộp từ 40 – 50% và có thể khai thác được lưu 
lượng khách hàng tại các cửa hàng hiện hữu.  

- Mô hình thành công của Bách Hóa Xanh đã được hoàn thiện và đang được 
nhân rộng nhanh chóng. Không chỉ thành công tại TP HCM, BHX đang mở rộng 
rất tốt ra các tỉnh miền Nam, thể hiện qua doanh thu/cửa hàng và mức độ đón 
nhận cao từ người mua. Chuỗi này đã đạt mốc hòa vốn EBITDA tại cấp độ cửa 
hàng cho 700 cửa hàng hiện hữu vào tháng 8/2019. Doanh thu trung bình/cửa 
hàng trong T11 2019 đạt 1,3 tỷ đồng, tăng 18% YoY trong khi biên lợi nhuận gộp 
đạt 20%, tăng từ 18% vào cuối năm 2018. 

- Định giá hấp dẫn: MWG đang giao dịch tại P/E dự phóng 2019 khoảng 13x, 
tương đương PEG vào mức 0,4x. Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ dành cho MWG 
mức P/E cao hơn từ năm 2020 trở đi, khi BHX có lợi nhuận. 

Dự phóng 2020 

- Mở mới 100 ĐMX nhỏ (một số sẽ được chuyển đổi từ cửa hàng TGDĐ). Từ đó 
doanh thu ĐMX và TGDĐ sẽ thay đổi lần lượt +18% và -4%. 

- Mở mới 800 BHX, doanh thu tăng trưởng đạt ~130%. Biên lợi nhuận gộp cả năm 
của BHX có thể đạt 21,5%. 

- Dự phóng BHX sẽ đóng góp 25.000 tỷ đồng doanh thu, nhưng vẫn sẽ lỗ ròng 
khoảng 400 tỷ cho cả năm. Chuỗi này sẽ hòa vốn trong nửa cuối năm. 

- Theo đó, doanh thu và LNST hợp nhất năm 2020 của MWG tăng trưởng lần lượt 
23% và 33% so với năm 2019. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Việc mở rộng chuỗi BHX chậm hơn kỳ vọng do khó khăn trong khâu logistic tại 
các tỉnh miền Trung. 

- Chiến lược bán chéo các phụ kiện thời trang không đạt hiệu quả như kỳ vọng do 
quy mô thị trường chưa đủ lớn.  

Giá hiện tại (VND) 113.000 
Giá mục tiêu (VND) 171.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 1.500 
 (*) kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Bán lẻ 
Vốn hóa (tỷ đồng) 50.024,0 
SLCPĐLH (triệu cp) 442,7 
KLGDBQ 3 tháng (nghìn cp) 774,8 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 94,5 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 0,0 
BĐ giá 52 tuần (‘000 VND) 79,2 - 129,5 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 66.340 86.516 101.974 125.332 
% yoy 48,7 30,4 17,9 22,9 
LNST 2.206 2.879 3.874 5.150 
% yoy 38,9 30,5 34,6 32,9 
ROA (%) 9,7 10,2 12,5 13,5 
ROE (%) 37,6 34,2 32,8 31,4 
EPS (VND) 4.860 6.343 8.535 10.960 
GTSS (VND) 18.516 19.011 25.983 34.930 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 

1.500 1.500 1.500 1.500 

P/E (x) 20,2  13,0  13,2 10,3 
P/BV (x) 7,0 4,3 4,3 3,2 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

CTCP Đầu tư Thế giới Di Động là nhà bán lẻ lớn nhất tại 
Việt Nam với mạng lưới bán lẻ gần 3.000 cửa hàng phủ 
khắp 63 tỉnh thành.  

Đến cuối năm 2019, công ty chiếm lĩnh 50% thị phần 
điện thoại di động 37% thị phần điện máy tiêu dùng và 
đang mở rộng mạnh mẽ sang mảng bán lẻ thực phẩm 
& FMCG bằng chuỗi Bách Hóa Xanh. 
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CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN                                                               Bloomberg: PNJ VN  

Tăng trưởng bền vững từ thị trường trang sức còn phân mảnh 

MUA 32% Trong các doanh nghiệp kim hoàn lớn tại Việt Nam, PNJ là tiên phong trong việc chuyển 
đổi mô hình kinh doanh từ tập trung vào vàng miếng sang vàng trang sức từ năm 2012. 
Nhờ đó công ty đã đón đầu được xu hướng tiêu dùng trang sức ngày càng tăng lên trong 
giới trẻ và giảm thiểu được ảnh hưởng từ các quy định hạn chế vàng miếng của chính phủ. 
Đến nay, PNJ đã trở thành nhà bán lẻ trang sức thời trang dẫn đầu cả nước về thị phần và 
số cửa hàng, vượt xa các đối thủ cạnh tranh.  

Năm 2019, PNJ bắt đầu vận hành hệ thống ERP mới, việc chuyển đổi từ hệ thống cũ sang 
mới đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh ngắn hạn. Trong các năm tới, nhờ vào môi 
trường kinh doanh thuận lợi và khả năng quản trị chuỗi được củng cố bởi hệ thống ERP 
mới, triển vọng của PNJ được dự báo sẽ tiếp tục tích cực. 

Luận điểm đầu tư 

- Thị trường trang sức vàng tại Việt Nam đang tăng trưởng kép 10% mỗi năm. 
Trong khi đó tiêu thụ trang sức vàng/đầu người thuộc dạng thấp nhất trong các 
quốc gia châu Á. Dư địa tăng trưởng còn rất lớn khi nhu cầu tích lũy vàng miếng 
đang dần nhường chỗ cho vàng trang sức. 

- Tầng lớp trung lưu & giàu có gia tăng nhanh chóng tại Việt Nam (ước tính 
chiếm 1/3 dân số vào năm 2020), đây là những người tiêu dùng có tư duy hiện đại, 
nhu cầu thể hiện bản thân cao và là đối tượng khách hàng của các chuỗi bán lẻ 
trang sức thời trang. 

- Chiếm lĩnh thị phần trang sức có thương hiệu. Trong các chuỗi trang sức có 
thương hiệu, thị phần PNJ được ước tính khoảng 30%. Chúng tôi đánh giá với lợi 
thế lớn về thương hiệu và năng lực sản xuất/thiết kế, PNJ sẽ ngày càng nới rộng 
khoảng cách với các đối thủ khác. 

- Mạng lưới bán lẻ rộng khắp. Tổng số cửa hàng PNJ đạt 353 (tính đến hết tháng 
11/2019), tăng 33 cửa hàng so với đầu năm và bỏ xa số cửa hàng của 3 đối thủ là 
SJC (50), Doji (47) và Precita (15). Thêm vào đó, hệ thống ERP mới cũng sẽ củng cố 
khả năng quản lý chuỗi vốn đã vượt trội của PNJ so với các đối thủ còn lại. 

Dự phóng 2020 

- Tổng số cửa hàng đạt 384, tăng từ 354 (ước tính) vào cuối năm 2019. PNJ sẽ mở 
nhiều cửa hàng tại các vùng ngoài TP HCM, đặc biệt là miền Bắc. Hầu hết cửa hàng 
mới sẽ là cửa hàng đơn lẻ, vốn có doanh thu trung bình và trải nghiệm khách hàng 
tốt hơn cửa hàng trong trung tâm thương mại. 

- Doanh thu và LNST tăng trưởng lần lượt 18% và 28% YoY. Trang sức bán lẻ sẽ tăng 
tỷ trọng đóng góp trong tổng doanh thu (lên trên 60%) và tăng 22% về giá trị YoY, 
trong khi vàng miếng và bán sỉ tăng trưởng khoảng 10%. 

- Biên lợi nhuận gộp đạt 21,3% (+50 bps YoY) nhờ vào tăng biên gộp của trang sức 
bán lẻ, cũng như tỷ trọng trang sức bán lẻ trong doanh thu tăng lên. Tỷ lệ 
SG&A/doanh thu sẽ không thay đổi nhiều do PNJ vẫn giữ nguyên tốc độ mở rộng 
chuỗi bán lẻ. Biên lợi nhuận ròng đạt 7,5% (+50 bps YoY). 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Các cửa hàng mới tại miền Bắc không tăng trưởng như kỳ vọng. 

- Mảng đồng hồ có thể mở rộng nhanh chóng và làm tăng trưởng lợi nhuận của 
PNJ cao hơn dự báo. 

Giá hiện tại (VND) 83.500 
Giá mục tiêu (VND) 108.500 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 1.800 
 (*) kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Bán lẻ 
Vốn hóa (tỷ đồng) 18.584,0 
SLCPĐLH (triệu cp) 222,6 
KLGDBQ 3 tháng (nghìn cp) 576,6 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 48,2 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 0,0 
BĐ giá 52 tuần (‘000 VND) 64 - 89,3 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 10.977 14.573 16.860 19.959 
% yoy 28,2 32,8 15,7 18,4 
LNST 725 960 1.174 1.502 
% yoy 61 32,5 22,2 28,0 
ROA (%) 16,1 15,2 16,2 17,7 
ROE (%) 35,0 34,0 27,6 28,3 
EPS (VND) 3.160 4.186 4.907 6.110 
GTSS (VND) 19.174 16.885 18.506 22.465 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 

1.800 1.800 1.800 1.800 

P/E (x)  23,8   16,2  17,1 13,7 
P/BV (x) 5,0 4,2 4,5 3,7 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận là nhà sản xuất và 
bán lẻ nữ trang lớn nhất Việt Nam, chiếm 30% thị phần 
trang sức có thương hiệu. 

 Công ty có xí nghiệp chế tác nữ trang lớn nhất Việt 
Nam với khoảng 1.000 thợ kim hoàn, công suất 4 triệu 
sản phẩm mỗi năm. 
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CTCP BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT                                                                            Bloomberg: FRT VN 

Kỳ vọng hồi phục sau một năm khó khăn 

MUA 33% Cùng chịu ảnh hưởng từ sự bão hòa của ngành hàng điện thoại di động như MWG, FRT đã 
chọn giải pháp “lấn sân” sang mảng bán lẻ dược phẩm bằng việc mua lại chuỗi nhà thuốc 
Long Châu, từ đó thành lập công ty FPT Pharma. FRT kỳ vọng trong dài hạn sẽ có thể chiếm 
được “miếng bánh” 1,6 tỷ USD của thị trường bán lẻ dược phẩm từ 30.000 nhà thuốc tư 
nhân trên cả nước. 

Để duy trì tăng trưởng trong ngắn và trung hạn, FRT triển khai hai chương trình trả góp đặc 
biệt, F.friends và Subsidy, để tận dụng tăng trưởng tín dụng tiêu dùng. Tuy nhiên, bước đi 
này không mang lại hiệu quả trong năm 2019 và FRT thậm chí có một năm tiêu cực với nợ 
xấu phát sinh từ hai chương trình trả góp cũng như tăng trưởng chậm lại của thị trường 
iPhone. Cổ phiếu FRT đang trong tình trạng quá bán và có thể được cân nhắc đầu tư với kỳ 
vọng mảng ICT hồi phục trong năm 2020 và chuỗi Long Châu đạt tăng trưởng khả quan về 
quy mô doanh thu & số cửa hàng. 

Luận điểm đầu tư 

- KQKD năm 2019 bị ảnh hưởng mạnh từ dự phòng nợ xấu và doanh số iPhone 
kém khả quan. Chúng tôi kỳ vọng công ty sẽ phục hồi trong năm 2020. FRT đã 
trích lập 30 tỷ dự phòng nợ xấu trong năm 2019 từ 2 chương trình F.friends và 
Subsidy. Nguyên nhân tới từ sự cố phần mềm khóa máy đã được khắc phục xong. 
Ngoài ra, màn ra mắt không thành công của iPhone 2018 đã ảnh hưởng tiêu cực 
tới doanh thu iPhone trong năm 2019. Chúng tôi cho rằng doanh thu iPhone năm 
2020 sẽ hồi phục và tác động khả quan lên KQKD của FRT, vốn có 1/3 doanh thu 
tới từ iPhone. 

- Chuỗi nhà thuốc Long Châu đang đi đúng hướng với mô hình nhà thuốc phù 
hợp và chiến lược bài bản: (1) lựa chọn địa điểm chiến lược như góc giao lộ, nhiều 
mặt tiền, gần chợ, bệnh viện, khu dân cư, (2) duy trì lượng SKU cao và (3) chiến 
lược giá cạnh tranh. FRT đặt kế hoạch đẩy mạnh mở rộng chuỗi, đưa mảng này 
thành 1 trong những trụ cột của công ty trong 5 năm tới. Long Châu được dự báo 
sẽ hòa vốn trong năm 2021. 

- Định giá hấp dẫn: KQKD 2019 kém tích cực đã kéo giá cổ phiếu xuống mức P/E 
dự phóng 2019 là 6,7x và P/S tại 0,12x , đây là mức định giá hấp dẫn khi FRT được 
dự phóng sẽ hồi phục trong năm 2020 với tăng trưởng EPS hơn 20%. Chúng tôi 
cho rằng FRT có thể được cân nhắc đầu tư với kỳ vọng mảng ICT hồi phục trong 
năm 2020 và chuỗi Long Châu đạt tăng trưởng khả quan về quy mô doanh thu & 
số cửa hàng. 

Dự phóng 2020 

- Ngừng việc mở rộng FPT Shop. Doanh thu mảng hàng ICT sẽ tăng trưởng 7%, đến 
từ các cửa hàng mới mở năm 2019 sẽ hoạt động đầy đủ trong năm 2020. 

- Long Châu tăng tốc với số cửa hàng đạt 150 và tổng doanh thu đạt 2.100 tỷ. 

- Biên lợi nhuận ròng cải thiện nhờ biên lợi nhuận cao hơn từ iPhone và không còn 
phải trích lập dự phòng nợ xấu. Theo đó, doanh thu và LNST tăng trưởng lần lượt 
15% và 22% YoY. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Phát sinh thêm nợ xấu từ 2 chương trình trả góp.  

- Doanh thu iPhone năm 2020 không khả quan như kỳ vọng do gặp nhiều cạnh 
tranh từ phân khúc điện thoại cao cấp. 

- Tiến độ mở rộng Long Châu không như kỳ vọng do khó khăn trong tìm mặt bằng 
và quản lý hàng tồn kho. 

Giá hiện tại (VND) 27.000 
Giá mục tiêu (VND) 35.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 1.000 
 (*) kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Bán lẻ 
Vốn hóa (tỷ đồng) 2.136,5 
SLCPĐLH (triệu cp) 79,0 
KLGDBQ 3 tháng (nghìn cp) 69,1 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 2,5 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 1,2 
BĐ giá 52 tuần (‘000 VND) 26,6 - 64,4 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 13.147 15.298 17.504 20.151 
% yoy 21,1 16,4 14,4 15,1 
LNST 290 348 332 407 
% yoy 40 20,0 -4,5 22,4 
ROA (%) 7,5 6,7 4,9 5,3 
ROE (%) 36,4 30,7 22,0 22,1 
EPS (VND) 3.634 4.360 4.055 4.896 
GTSS (VND) 19.911 16.673 18.896 22.615 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 2.000 2.000 1.000 1.000 

P/E (x) N/A     14,5  6,7 5,5 
P/BV (x) N/A    4,2 1,4 1,2 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

FPT Retail (FRT) là nhà bán lẻ lớn thứ 2 tại Việt Nam 
trong ngành hàng điện tử, chỉ sau MWG, với 585 cửa 
hàng. FRT hiện đang vận hành 3 chuỗi bán lẻ: FPT Shop 
bán các sản phẩm điện tử nói chung, F.Studio chuyên 
bán các sản phẩm Apple và Long Châu là chuỗi bán lẻ 
dược phẩm.  

Nhờ chiến lược “theo chân” MWG đến khắp các trục 
đường chính, FRT đã có mức tăng trưởng ấn tượng. 
CAGR doanh thu và LNST giai đoạn 2014-2017 lần lượt 
đạt 36% và 92%. Tuy nhiên, FRT đang gặp khó khăn 
trong duy trì tăng trưởng khi thị trường điện thoại di 
động đã bão hòa. 
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CTCP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI                                                                                         Bloomberg: QNS VN  

Đẩy mạnh phát triển sản phẩm mới từ đậu nành 
MUA +42% QNS đang giao dịch ở mức PE trượt 7 lần, khá hấp dẫn so với mức thị phần áp đảo trong 

ngành hàng sữa đậu nành. Tuy nhiên động thái bán cổ phiếu từ lãnh đạo doanh nghiệp 
cùng biến động tiêu cực của mảng đường khiến nhà đầu tư vẫn đang áp dụng mức chiết 
khấu cao cho giá trị cổ phiếu. Chúng tôi kỳ vọng khi ATIGA có hiệu lực, nhà máy An Khê đi 
vào vận hành mảng đường RE sẽ giúp QNS mở rộng thị phần đường bán lẻ nội địa giúp 
cải thiện biên lợi nhuận gộp mảng kinh doanh này. Đồng thời, chiến lược mở rộng ngành 
hàng sữa đậu nành ở cả thị trường trong nước và quốc tế để vươn tới doanh thu tỷ USD 
vào năm 2027 sẽ là chất xúc tác cho giá cổ phiếu trong tương lai. 

Luận điểm đầu tư 

- Mở rộng miếng bánh chung của ngành hàng đậu nành tại thị trường nội địa. 
QNS hiện chỉ chiếm 37% thị phần ngành hàng đậu nành (bao gồm sữa và các 
dòng sản phẩm dinh dưỡng từ đậu nành), do đó vẫn còn nhiều dư địa để doanh 
nghiệp có thể khai phá thêm. Công ty đang tiến hành xây dựng 6 trụ cột chiến 
lược cho mảng kinh doanh này, thông qua việc phát triển kênh phân phối, mở 
rộng sản phẩm từ đậu nành, thiết kế bao bì và phát triển vùng nguyên liệu… Bên 
cạnh đó, công ty dự kiến sẽ cho ra mắt 15 dòng sản phẩm mới trong năm 2020 
để thúc đẩy tăng trưởng doanh số, từng bước thực hiện mục tiêu vươn tới doanh 
thu tỷ USD năm 2027. 

- Tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm sữa đậu nành sang Trung Quốc. QNS 
đang tiến hành thay đổi mẫu mã, thiết kế bao bì và lên kế hoạch marketing phù 
hợp để xuất khẩu sản phẩm sữa vào thị trường đông dân này. Dự kiến tháng 
3/2020, công ty sẽ xuất khẩu các dòng sản phẩm Fami nguyên chất, phát triển 
thêm các dòng sản phẩm sữa nhiều hương vị để thâm nhập vào các kênh phân 
phối truyền thống và hiện đại tại Trung Quốc.  

- Kỳ vọng giá đường phục hồi từ mức cơ sở thấp. Sản lượng đường thế giới niên 
vụ 2019/20 ước tính giảm còn 174 triệu tấn (-3,4% YoY) chủ yếu do Ấn Độ cắt 
giảm diện tích trồng mía và thời tiết không thuận lợi khiến năng suất mía sụt giảm 
(theo USDA). Việc thu hẹp nguồn cung trong khi nhu cầu ước tính tương đương 
mức cùng kỳ được kỳ vọng sẽ giúp giá đường phục hồi trở lại. Tại thị trường nội 
địa, kỳ vọng giá đường bán buôn sẽ duy trì ở mức 12.500-13.000 đồng/kg như 
hiện tại nhờ: (1) diện tích vùng trồng mía nguyên liệu giảm khiến giảm lượng 
đường cung ứng, (2) tăng nhu cầu nhập khẩu đường thô chính ngạch để sản xuất 
đường tinh luyện RE từ các doanh nghiệp như QNS, SBT. Qua đó, giúp giải quyết 
phần nào tình trạng vận chuyển lậu đường thô từ các quốc gia xuất khẩu đường 
trong khu vực sang Việt Nam.  

Dự phóng 2020 

- Doanh thu và LNST tăng trưởng lần lượt 17,4% và 10,9% so với cùng kỳ. 

- Biên lợi nhuận gộp ước tính ở mức 28,4%. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Nhu cầu tiêu dùng sữa đậu nành giảm nhiệt. 

- Giá nguyên liệu đậu nành tăng mạnh. 

- Giá đường giảm mạnh do tăng sản lượng nhập khẩu đường thô/tinh luyện từ 
Thái Lan và các nước xuất khẩu lân cận khi ATIGA có hiệu lực. 

Giá hiện tại (VND) 29.550 
Giá mục tiêu (VND) 40.500 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 1.500 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Hàng tiêu dùng 
Vốn hóa (tỷ đồng) 10.547,0 
SLCPĐLH (triệu cp) 356,9 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 350,2 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 10,4 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 31,8 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 23,9 – 36,4 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 7.633 8.031 7.818 9.176 
% yoy 9,5 5,2 -2,6 17,4 
LNST 1.027 1.240 1.162 1.289 
% yoy -27,2 20,8 -6,3 10,9 
ROA (%) 14,7 15,5 15,3 14,6 
ROE (%) 22,9 23,2 18,2 17,3 
EPS (VND) 3.407 4.155 3.779 4.192 
GTSS (VND) 21.829 21.733 21.154 24.704 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 1.500 1.500 1.500 1.500 

P/E (x) 9,1  8,3  8,0 7,2 
P/BV (x) 2,4 2,3 1,4 1,2 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (UPCOM: QNS) là 
doanh nghiệp dẫn đầu ngành hàng sữa đậu nành với 
mức thị phần áp đảo ~ 84%. Đây cũng là một trong 
những doanh nghiệp sản xuất đường RS với quy mô 
lớn nhất nước ta, công ty đang lên kế hoạch phát triển 
mảng đường RE với biên lợi nhuận gộp cao hơn dòng 
sản phẩm đường RS khi ATIGA có hiệu lực. Các mảng 
kinh doanh khác bao gồm sản xuất bia, nước giải khát, 
bánh kẹo, điện sinh khối.  
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CTCP BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG                                                                             Bloomberg: SMB VN  

Mức định giá hấp dẫn 
MUA +48% Chúng tôi đánh giá triển vọng tích cực đối với SMB nhờ: (1) kết quả kinh doanh tiếp tục 

duy trì đà tăng trưởng khả quan nhờ việc tái cấu trúc từ tập đoàn, (2) định giá hấp dẫn với 
P/E trượt vào khoảng 6,5 lần (khá thấp so với mức định giá trung bình của ngành) và (3) 
tỷ lệ cổ tức tiền mặt cao so với thị giá hiện tại. Với dòng tiền lành mạnh và hoạt động kinh 
doanh ổn định, chúng tôi cho rằng SMB có thể duy trì mức cổ tức tiền mặt cao trong vài 
năm tới. 

Luận điểm đầu tư 

- Vẫn còn dư địa cắt giảm chi phí nhờ vào chiến lược tái cấu trúc từ tập đoàn. 
Sabeco vẫn đang tiến hành tái cấu trúc hoạt động từ các công ty con/công ty liên 
kết thông qua việc (1) xây dựng lại chính sách lương thưởng cho nhân viên, (2) 
hợp tác mua nguyên liệu số lượng lớn với ThaiBev để tiết giảm chi phí nguyên 
liệu đầu vào cho các đơn vị thành viên. Bên cạnh đó,  những chiến lược truyền 
thông, quảng cáo vốn được đánh giá là thế mạnh của ThaiBev được kỳ vọng sẽ 
hỗ trợ các công ty thành viên, trong đó có SMB tiếp tục gia tăng sản lượng bán 
hàng giúp tăng trưởng doanh thu.  

- Biên lợi nhuận tiếp tục được cải thiện nhờ giá nguyên liệu giảm mạnh. Giá 
nguyên liệu đại mạch (malt) ước tính giảm 21% kể từ mức đỉnh trong Q2/2019 và 
giảm 4% từ đầu năm đến nay. Vốn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá vốn 
(~30%), chúng tôi kỳ vọng giá nguyên liệu giảm sẽ giúp tỷ suất lợi nhuận gộp của 
SMB trong năm 2020 tiếp tục được cải thiện.  

- Tỷ suất cổ tức hấp dẫn. Công ty đã thực hiện việc trả cổ tức tiền mặt năm 2019 
ở mức 3.500 đồng/cp, ban lãnh đạo cho biết công ty đang xem xét trả thêm 1.500 
đồng/cp nhờ kết quả kinh doanh khả quan. Với cổ tức tiền mặt 3.500 đồng/cp dự 
kiến chi trả trong năm 2020, tỷ suất cổ tức của SMB vào khoảng 9%, khá hấp dẫn 
so với thị giá hiện tại.  

- Định giá hấp dẫn so với các công ty trong cùng ngành. SMB đang giao dịch ở 
mức P/E trượt 6,5 lần, khá hấp dẫn so với mức định giá trung bình của các công 
ty bia trong cùng ngành (~9 lần). 

Dự phóng 2020 

- Doanh thu và LNST tăng trưởng lần lượt 5% và 11% so với cùng kỳ. 

- Biên lợi nhuận gộp ước tính đạt 23,6%, cao hơn so với mức dự phóng 22,4% 
năm 2019.  

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- SAB giảm mạnh đơn hàng tại SMB để tập trung phân bổ sản lượng đặt hàng cho 
công ty con tại Quảng Ngãi. 

- Áp lực cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ ngoại (Heineken, Carlsberg) khiến sản 
lượng bia tiêu thụ sụt giảm mạnh. 

- Giá nguyên liệu đại mạch, nhôm tăng mạnh. 

Giá hiện tại (VND) 39.400 
Giá mục tiêu (VND) 55.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 3.500 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Hàng tiêu dùng 
Vốn hóa (tỷ đồng) 1.176,0 
SLCPĐLH (triệu cp) 29,8 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 64,5 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 2,6 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 40,4 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 27,3 – 40,9 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 1.122 1.538 1.605 1.683 
% yoy 37,0 37,0 4,4 4,9 
LNST 127 140 208 230 
% yoy 23,0 10,0 48,6 10,6 
ROA (%) 16,8 16,7 20,8 21,2 
ROE (%) 26,7 31,6 39,5 36,6 
EPS (VND) 4.264 4.691 6.273 6.939 
GTSS (VND) 15.989 14.853 17.669 21.198 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 2.500 4.000 3.500 3.500 

P/E (x) 7,3  6,9  6,2 5,6 
P/BV (x) 1,9 2,2 2,2 1,9 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung (HSX: SMB) 
được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba công ty: CTCP 
Bia Sài Gòn – Quy Nhơn, CTCP Bia Sài Gòn – Phú Yên và 
CTCP Bia Sài Gòn – Đắk Lắk từ năm 2008, chuyên sản 
xuất các dòng sản phẩm bia (bia Sài Gòn, bia tự 
doanh) và nước giải khát. SMB hiện là công ty liên kết 
của Sabeco (HSX: SAB), trong đó SAB sở hữu 32% cổ 
phần. 
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CTCP SỮA VIỆT NAM                                                                                                         Bloomberg: VNM VN  

Gia tăng thị phần thông qua việc sở hữu GTN 
TÍCH LŨY +11% Nhờ sự phục hồi nhu cầu sữa ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu (chủ yếu ở khu vực Trung 

Đông), hoạt động kinh doanh của VNM ghi nhận mức tăng trưởng tích cực hơn so với mức 
cơ sở thấp năm 2018. Bước sang 2020, nhờ việc tăng tỷ lệ sở hữu tại GTN cùng việc tiếp tục 
đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm mới, chúng tôi kỳ vọng doanh thu VNM sẽ tăng 
trưởng cao hơn so với 2019, tuy nhiên biến động tăng từ giá nguyên vật liệu cùng việc hợp 
nhất GTN với tỷ suất lợi nhuận thấp được dự báo sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng lợi 
nhuận của công ty. 

Luận điểm đầu tư 

- Nhu cầu sữa nội địa hồi phục dẫn dắt tăng trưởng. Sau giai đoạn giảm tốc tăng 
trưởng năm 2018, nhu cầu ngành đã phục hồi trở lại. Cụ thể trong 11T2019, ngành 
hàng sữa và các sản phẩm từ sữa đạt mức tăng trưởng tích cực, lần lượt 15% và 7% 
về giá trị tại khu vực nông thôn và thành thị 4 TP lớn (theo Kantar Worldpanel). Với 
vị thế đầu ngành cùng tiềm lực tài chính vững mạnh, chúng tôi tin rằng VNM sẽ 
tiếp tục duy trì việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và đẩy mạnh truyền thông 
quảng cáo sản phẩm để thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ (9T2019: doanh thu tăng 
trưởng 6,4% YoY vs thị phần tăng 0,3% lên 61,3%). 

- Sở hữu GTN là bàn đạp để VNM đa dạng hóa danh mục sản phẩm và gia tăng 
thị phần sữa tại khu vực miền Bắc. Thông qua việc sở hữu 75% cổ phần 
GTNFoods, VNM gián tiếp sở hữu MCM – thương hiệu tên tuổi tại thị trường miền 
Bắc (chiếm 23% thị phần sữa nước miền Bắc, 9% thị phần sữa nước toàn quốc) và 
danh mục sản phẩm hiện hữu từ MCM (sữa tươi thanh trùng, tiệt trùng, sữa chua, 
bơ, phomai…). Bên cạnh đó, VNM có thể tăng quy mô đàn bò thêm 23.500 con từ 
MCM lên khoảng 153.500 con, giúp tăng khả năng tự chủ nguồn nguyên liệu 
sữa tươi.    

- Biên lợi nhuận gộp nhiều khả năng sụt giảm so với năm 2019 do (1) giá nguyên 
liệu bột sữa gầy tăng mạnh, dù giá bột béo giảm nhẹ. Cụ thể, giá sữa bột gầy chốt 
trong T10 2019 ước tính tăng 11% so với đợt chốt giá nguyên liệu trước đó trong 
T3 2019, giá sữa bột béo ước tính giảm 4% không đủ để bù đắp mức tăng từ sữa 
bột gầy; (2) ảnh hưởng từ việc hợp nhất GTN vốn có tỷ suất lợi nhuận gộp thấp 
(9T2019: 15,3%). 

Dự phóng 2020 

- Doanh thu và LNST tăng trưởng lần lượt 9,4% và 3,5% so với cùng kỳ. 

- Biên lợi nhuận gộp giảm còn 45,6% so với mức 47,2% trong năm 2019. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Giá nguyên liệu sữa bột gầy, sữa bột béo tăng mạnh. 

- Nhu cầu về sữa bò suy giảm. 

- Thị trường xuất khẩu Trung Đông bất ổn chính trị, giảm nhu cầu nhập khẩu sản 
phẩm sữa. 

Giá hiện tại (VND) 118.000 
Giá mục tiêu (VND) 126.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 4.500 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Hàng tiêu dùng 
Vốn hóa (tỷ đồng) 205.482,6 
SLCPĐLH (triệu cp) 1.741,4 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 1.408,6 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 176,8 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 41,5 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 115,4 – 148,3 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 51.041 52.562 55.840 61.078 
% yoy 9,1 3,0 6,2 9,4 
LNST 10.296 10.227 10.794 11.173 
% yoy 10,1 -0,7 5,5 3,5 
ROA (%) 32,2 28,4 27,5 26,2 
ROE (%) 44,5 40,8 39,0 37,4 
EPS (VND) 6.355 5.295 5.578 5.773 
GTSS (VND) 16.105 14.802 15.880 17.154 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 5.000 4.500 4.500 4.500 

P/E (x) 32,8  22,7  21,2 20,4 
P/BV (x) 12,7 8,0 7,4 6,9 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

VNM là doanh nghiệp sữa hàng đầu tại Việt Nam với 
hơn 40 năm kinh nghiệm, dẫn đầu thị trường ở nhiều 
phân khúc như sữa tươi, sữa đặc, sữa chua… Thương 
hiệu VNM đã trở thành tên tuổi lớn, in sâu vào tâm trí 
người tiêu dùng. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn của 
VNM, độ nhân diện thương hiệu cao là yếu tố tiên quyết 
giúp người tiêu dùng dễ dàng đón nhận những sản 
phẩm mới ra mắt của công ty. Hiện tại, công ty đang 
mở rộng các dòng sản phẩm sữa tươi cao cấp,  sữa thay 
thế từ thực vật để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng “xanh” và 
“sạch” của thị trường. 
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NGÀNH NGÂN HÀNG – TĂNG TRƯỞNG SẼ VẪN TÍCH CỰC DÙ QUY ĐỊNH PHÁP 
LÝ CHẶT CHẼ HƠN 

Nguyễn Thị Phương Lam (lam.ntp@vdsc.com.vn) 

Nguyễn Thị Thúy Anh (anh2.ntt@vdsc.com.vn) 

 

 

 Tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng trong 9T2019 đã chậm lại đáng kể nhưng đang duy trì ở mức ổn 
định hơn so với tăng trưởng của năm 2018. Trong khi dư nợ tín dụng tăng chậm hơn một chút so với cùng kỳ, 
NIM vẫn có thể cải thiện ở nhiều ngân hàng. Đồng thời, thu nhập dịch vụ cũng tiếp tục tăng trưởng tốt nhờ 
nỗ lực tăng cường hoạt động bán chéo. Do đó, tỷ trọng thu nhập lãi thuần và thu nhập dịch vụ so với thu nhập 
hoạt động của 10 ngân hàng chúng tôi theo dõi đã tăng lên 77,7% và 10,5% trong 9T2019 (từ mức tương ứng 
75,5% và 9,6% năm 2018), cho thấy cơ cấu thu nhập đang trở nên bền vững hơn. Trong khi đó, chất lượng tài 
sản cũng đang được kiểm soát chặt chẽ với tiến độ xử lý VAMC có phần tích cực và tỷ lệ nợ xấu gần như ổn 
định, mặc dù chi phí dự phòng vẫn còn cao ở các ngân hàng đang còn nợ tồn đọng từ quá khứ hoặc có xu 
hướng hình thành nợ xấu cao từ việc mở rộng cho vay bán lẻ. 

Với mục tiêu giảm mặt bằng lãi suất và nâng cao chất lượng của ngành ngân hàng, trong năm 2019, Ngân 
hàng Nhà nước đã ban hành nhiều quy định mới có hiệu lực vào cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020. Một mặt, 
các chính sách này thể hiển sự chủ động của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý kinh tế vĩ mô, nhất là 
kiểm soát lạm phát. Mặt khác, chúng tôi ước tính rằng các chính sách này sẽ có ảnh hưởng với mức độ khác 
nhau đến kết quả kinh doanh: các ngân hàng quốc doanh nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn hơn trong việc 
mở rộng biên lãi ròng trong khi tác động lên các ngân hàng tư nhân là đa chiều và có mức độ ảnh hưởng 
nhẹ hơn.  

Sang năm 2020, chúng tôi tin rằng tăng trưởng tín dụng sẽ ở mức tương tự so với năm 2019, biên lãi ròng sẽ 
tiếp tục mở rộng một cách có chọn lọc và chi phí dự phòng sẽ được tiết giảm thêm ở một số ngân hàng. Theo 
đó, các ngân hàng chúng tôi phân tích nhiều khả năng sẽ đạt mức tăng trưởng lợi nhuận lõi ít nhất 15% trong 
năm 2020. Chúng tôi nhận thấy mức định giá thấp (PB dự phóng 2020 ở mức 0,9-1,2 lần) và khả năng sinh lời 
cao (ROE dự phóng 2020 từ 20-24%) là lợi thế của nhiều cổ phiếu ngân hàng. 

Tăng trưởng tín dụng năm 2020 dự kiến ổn định so với 2019 

Mảng cho vay bán lẻ đang đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng chính ở hầu hết các ngân hàng và dự kiến 
sẽ tiếp tục thúc đẩy tín dụng nói chung trong giai đoạn tới. Trong 9 tháng đầu năm 2019, cho vay bán lẻ 
mở rộng mạnh nhất tại VIB, TPB, ACB và MBB. VPB và HDB cũng chứng kiến sự tăng trưởng nhanh trở lại 
của mảng tài chính tiêu dùng kể từ quý 2 (với FE Credit) và quý 3 (với HD Saison). Trong điều kiện kinh tế 
thuận lợi như hiện tại và các dấu hiệu phục hồi gần đây, chúng tôi tin rằng mảng tài chính tiêu dùng sẽ 
có thể duy trì tăng trưởng tích cực trong năm 2020. 

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng cũng mở rộng tín dụng bằng việc tăng cường đầu tư trái phiếu doanh 
nghiệp, với TCB, MBB và TPB duy trì tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp so với tổng tín dụng cao hơn so với 
các ngân hàng khác. 

Chín trong số 10 ngân hàng chúng tôi theo dõi, ngoại trừ CTG, đã được chấp thuận áp dụng CAR Basel II 
(Thông tư 41). Chúng tôi tin rằng các ngân hàng này sẽ có thể duy trì tăng trưởng cho vay năm 2020 
tương đương với năm 2019, thậm chí cao hơn với trường hợp của BID – ngân hàng mới được công nhận 
tuân thủ gần đây. Trong khi đó, CTG nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn trong việc tăng vốn vào năm tới, 
do đó tăng trưởng tín dụng dự kiến sẽ còn thấp hơn so với năm 2019. 

 

 

Tiêu cực Tích cực Trung lập 

mailto:lam.ntp@vdsc.com.vn
mailto:anh2.ntt@vdsc.com.vn
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Tăng trưởng của thu nhập lãi thuần chậm lại nhưng đã trở nên ổn định hơn 

Năm 2019, NIM tiếp tục cải thiện ở nhiều ngân hàng nhờ mở rộng tài chính tiêu dùng (MBB), cho vay ô 
tô và mua nhà (TPB), tái cơ cấu danh mục đầu tư chứng khoán nợ (VCB) hay đẩy mạnh LDR (VCB, HDB). 
Các ngân hàng khác có NIM ổn định hoặc giảm nhẹ. 

Từ cuối năm 2019 hoặc đầu năm 2020, nhiều quy định mới về lãi suất, an toàn vốn, huy động, tài chính 
tiêu dùng đi vào hiệu lực. Chúng tôi cho rằng các quy định này sẽ có tác động nhiều chiều đến hoạt động 
kinh doanh của ngân hàng, cụ thể như sau : 

• Quy định về việc giảm lãi suất tiền gửi đối với một số kỳ hạn ngắn và lãi suất cho vay đối với các 
lĩnh vực ưu tiên (từ tháng 11/2019) có thể có tác động trước mắt rất khác nhau phụ thuộc vào 
chính sách cụ thể của từng ngân hàng. Dù vậy về lâu dài, do mục tiêu giảm mặt bằng lãi suất 
của chính phủ, chúng tôi cho rằng khả năng mở rộng lợi tức tài sản của các ngân hàng sẽ trở 
nên hạn chế hơn. 

• Các yêu cầu về an toàn vốn mới (theo Thông tư 41/2016-TT-NHNN hoặc Thông tư 22/2019-TT-
NHNN) và việc giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (Thông tư 22/2019-TT- NHNN) đặt 
ra yêu cầu chặt chẽ hơn về vốn và huy động do đó dự kiến sẽ hạn chế khả năng mở rộng NIM 
của các ngân hàng. Tác động của các quy định này sẽ mạnh hơn đối với các ngân hàng có bộ 
đệm vốn mỏng (như CTG) hay tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn cao (như VIB và TCB). 

• Việc áp dụng tỷ lệ LDR tối đa mới đồng bộ ở mức 85% cho tất cả các ngân hàng (Thông tư 
22/2019-TT-NHNN) sẽ cho phép các ngân hàng tư nhân có thêm cơ hội đẩy mạnh tỷ lệ này (so 
với mức ngưỡng tối đa 80% trước đây) để cải thiện NIM. Trái lại, việc giảm tỷ lệ LDR tối đa đối với 
các ngân hàng quốc doanh từ 90% xuống 85% dự kiến sẽ khiến các ngân hàng này phải kiềm 
chế tín dụng hoặc đẩy mạnh huy động, theo đó làm ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng và 
biên lãi ròng. 

• Quy định về việc chuyển số dư tiền gửi không kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng 
thương mại về NHNN vào cuối mỗi ngày (Thông tư 58/2019/TT-BTC) nhiều khả năng sẽ ảnh 
hưởng đến chi phí huy động của các ngân hàng quốc doanh, nơi có tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn 
của Kho bạc Nhà nước cao.  

• Quy định quản lý chặt chẽ hơn hoạt động cho vay của các công ty tài chính tiêu dùng (Thông tư 
18/2019/TT-NHNN), theo đó giảm dần tỷ lệ giải ngân trực tiếp cho khách hàng (có số dư nợ giải 
ngân trực tiếp tại công ty tài chính tiêu dùng đó trên 20 triệu đồng) về 30% kể từ năm 2024. 
Chúng tôi cho rằng tác động của Thông tư 18 sẽ chưa đáng kể trong ngắn hạn, dù trong dài hạn 
nhiều khả năng sẽ có ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng và biên lãi ròng của các công ty tập 
trung cho vay tiền mặt như FE Credit và MCredit. 

Tựu chung lại, chúng tôi cho rằng các quy định mới của NHNN sẽ hạn chế khả năng mở rộng biên lãi ròng 
của các ngân hàng quốc doanh (CTG nhiều khả năng bị ảnh hưởng nhiều nhất) trong khi tác động tới 
các ngân hàng tư nhân sẽ là đa chiều do đó sẽ có mức độ ảnh hưởng nhẹ hơn (ACB và HDB nhiều khả 
năng là những ngân hàng ít bị ảnh hưởng nhất). Đặc biệt, chúng tôi hy vọng rằng các ngân hàng còn khả 
năng mở rộng tài chính tiêu dùng (MBB, HDB) vẫn có cơ hội cải thiện NIM hơn nữa vào năm 2020. Tuy 
vậy, chúng tôi cũng nhìn thấy cơ hội cho tất cả các ngân hàng khi tăng trưởng tín dụng được duy trì tích 
cực, bởi vì (1) cho vay vẫn là nguồn thu nhập chính của các ngân hàng và (2) mở rộng tín dụng sẽ cho 
phép các ngân hàng bán chéo sản phẩm của họ (thẻ, thanh toán, bảo hiểm, dịch vụ trái phiếu…), từ đó 
đẩy mạnh thu nhập dịch vụ.  

Riêng đối với các ngân hàng quốc doanh, mặc dù dự kiến sẽ gặp thêm nhiều khó khăn về NIM, nhưng 
khó khăn về vốn cũng đang có khả năng được tháo gỡ nhờ (1) việc bổ sung thêm các ngân hàng quốc 
doanh vào danh sách đối tượng có thể được tăng vốn từ ngân sách nhà nước (theo dự thảo Nghị định 
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126/2017/NĐ-CP và 32/2018/NĐ-CP và (2) việc giảm giới hạn sở hữu nhà nước từ 65% về 51% (theo Chiến 
lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025), dù thời gian hiệu lực còn chưa được xác định rõ. 

Thu nhập dịch vụ sẽ tiếp tục mở rộng, chủ yếu được thúc đẩy bởi bancassurance. Trong số các hoạt 
động dịch vụ mà các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh như bancassurance, giao dịch, bảo lãnh, dịch vụ trái 
phiếu, môi giới..., bancassurance là động lực chính thúc đẩy thu nhập dịch vụ, đặc biệt là mảng phân 
phối bảo hiểm nhân thọ (BHNT). Doanh thu phí mảng BHNT qua kênh ngân hàng đã tăng rất mạnh với 
tốc độ bình quân 86% mỗi năm trong giai đoạn 2016-2018, đưa tỷ trọng đóng góp vào tổng thu nhập 
phí BHNT trong 9 tháng đầu 2019 lên 15,8% (và còn đang tiếp tục tăng). Chúng tôi tin rằng mảng BHNT 
sẽ còn tiếp tục thâm nhập sâu với mức tăng trưởng tốt và đo đó, sẽ thúc đẩy tăng trưởng thu nhập từ 
bancassurance của các ngân hàng trong thời gian tới. 

Với việc thúc đẩy hoạt động bancassurance, trong 9T2019, thu nhập dịch vụ tăng mạnh nhất tại VIB và 
VPB, tiếp theo là TPB, CTG và MBB. Trong khi đó, BID và HDB có tăng trưởng thu nhập dịch vụ thấp hơn 
do thiếu động lực thúc đẩy không chỉ trong hoạt động bancassurance, mà trong cả hoạt động thanh 
toán. Chúng tôi kỳ vọng rằng VCB và ACB sẽ là những ngân hàng tiếp theo có sự tăng trưởng đáng kể 
trong trong thu nhập từ bảo hiểm hàng năm, nhờ các thỏa thuận bancassurance mới được ký kết trong 
năm 2019 (VCB ký độc quyền với FWD vào tháng 11; ACB ký không độc quyền với Manulife vào tháng 9 
và FWD vào tháng 12). 

Không giống với xu hướng chung của các ngân hàng khác, thu nhập dịch vụ tại TCB đang có mức tăng 
trưởng khá thấp, do việc áp dụng các chính sách như miễn phí (zero fee) và hoàn tiền không giới hạn. Xu 
hướng miễn phí dịch vụ đang dần trở nên phổ biến hơn với sự tham gia của VIB, TPB và ACB, nhằm hỗ 
trợ mục tiêu thu hút CASA dưới áp lực gia tăng của chi phí vốn. Do đó, chúng tôi ước tính rằng trong 
trung hạn tăng trưởng thu nhập từ thanh toán của nhiều ngân hàng sẽ thấp hơn, mặc dù xu hướng về 
thanh toán không dùng tiền mặt đang tiếp tục lan rộng. Mặt khác, các ngân hàng có thể có thêm nguồn 
tăng thu nhập dịch vụ từ phí bảo lãnh phát hành và phân phối trái phiếu. Về mặt này, TCB hiện có lợi thế 
dẫn đầu về thị phần, nhưng MBB và TPB cũng là những ngân hàng có tiềm năng thúc đẩy hoạt động này. 

Với thỏa thuận bancassurance độc quyền cùng FWD, VCB có thể thu về một khoản thu nhập bất thường 
lớn trong một vài năm tới. Các ngân hàng khác như BID và ACB cũng đang tìm kiếm đối tác bảo hiểm 
nhân thọ độc quyền, và do đó, cũng có thể nhận được những khoản trả trước cao mặc dù các giao dịch 
này khó có thể hoàn tất trong ngắn hạn. 

Chất lượng tài sản được cải thiện với việc xử lí nợ VAMC và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng 

Tính đến tháng 8/2019, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn ngành ở mức 1,98% (cao hơn một chút so với mức 
1,90% vào cuối năm 2018 và quý 2/2019). Tuy nhiên, tổng tỷ lệ nợ xấu, VAMC và nợ tiềm ẩn so với tổng 
tín dụng đã giảm dần xuống còn 4,84% từ 5,85% trong năm 2018. Chúng tôi cho rằng đây là tín hiệu tích 
cực về nỗ lực xử lý nợ xấu trong hệ thống. 

Việc xử lý nợ VAMC vẫn đang tiến triển khá tốt. Trong hai năm từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2019, với 
việc Nghị quyết 42 có hiệu lực, đã có tổng số 236,8 ngàn tỷ (10.296 triệu USD) nợ VAMC được xử lý, tương 
đương với số nợ trung bình mỗi tháng 9,6 ngàn tỷ (417 triệu USD), hơn gấp đôi số nợ xử lý trung bình 
mỗi tháng trong giai đoạn 2012-2017. Đặc biệt, VPB và TPB đã có thể tất toán hết nợ VAMC còn lại trong 
năm 2019, do đó, tỷ lệ chi phí dự phòng so với thu nhập hoạt động dự kiến sẽ giảm vào năm 2020. Trong 
khi đó, với một phần nhỏ nợ VAMC còn lại, BID và HDB sẽ vẫn phải trích lập một khoản dự phòng cho 
VAMC trong năm 2020, dù có thể thấp hơn nhiều so với năm 2019. Ngoài ra, nếu việc sáp nhập giữa HDB 
và PGBank diễn ra, HDB sẽ gánh các khoản nợ VAMC của PGBank (tại tháng 9/2019 đang có số dư 908 tỷ 
đồng). Về phía CTG, với số dư VAMC ròng lớn ở mức trên 8 nghìn tỷ vào quý 3/2019 (0,9% dư nợ), gánh 
nặng dự phòng dự kiến sẽ tiếp tục đáng kể vào năm 2020 dù ngân hàng đã nỗ lực xử lý được 25% dư nợ 
VAMC trong 9 tháng qua. 

Trong khi đó, chất lượng tài sản nội bảng đang có diễn biến khác nhau. Do sự tăng trưởng nhanh chóng 
của cho vay bán lẻ và tiêu dùng gần đây, tỷ lệ nợ xấu của một số ngân hàng như MBB và TPB đã dần tăng 
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lên. Chúng tôi nhận thấy xu hướng này đã bắt đầu từ năm 2018, và đang tiếp tục trong năm 2019. Do đó, 
chi phí dự phòng cho nợ nội bảng của các ngân hàng này dự kiến sẽ tăng đáng kể vào năm 2020.  

CIR giảm nhẹ nhưng ít có khả năng cải thiện đáng kể 

Nếu không tính đến các khoản thu nhập hoặc chi phí bất thường thì CIR 9T2019 đã cải thiện tại tất cả các 
ngân hàng chúng tôi theo dõi. Chúng tôi kỳ vọng rằng xu hướng này sẽ tiếp tục vào năm 2020, nhưng 
mức độ cải thiện dự kiến không đáng kể khi các ngân hàng vẫn cần tiếp tục đầu tư vào ngân hàng số để 
đáp ứng xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt. Chúng tôi cho rằng BID sẽ là ngoại lệ khi CIR dự kiến 
sẽ tăng nhiều trong hai năm tới do việc tập trung nâng cấp hệ thống ngân hàng cốt lõi của họ.  

Bất chấp những thách thức trong việc giảm CIR trong thời gian tới, chúng tôi tin rằng về lâu dài các ngân 
hàng vẫn sẽ nâng cao được hiệu quả hoạt động, bắt đầu từ các ngân hàng đầu tư mạnh vào quá trình 
chuyển đổi số, bao gồm VPB, TCB, TPB và ACB. 

Định giá thấp và lợi nhuận cao là lợi thế của cổ phiếu ngân hàng 

Nhìn chung, đối với 8 ngân hàng chúng tôi phân tích, chúng tôi kỳ vọng thu nhập sẽ tăng 16,0% và lợi 
nhuận sẽ tăng 23,7% trong năm 2020, với chi phí dự phòng gần như không đổi và chi phí hoạt động tăng 
20%. Chúng tôi ước tính rằng tất cả các ngân hàng này, không tính CTG, sẽ có thể đạt tăng trưởng lợi 
nhuận ít nhất 15%. Hiện tại mức định giá thấp (PB dự phóng 2020 ở mức 0.9-1.2 lần) và khả năng sinh lời 
cao (ROE dự phóng 2020 từ 20-24%) sẽ là lợi thế của các cổ phiếu ngân hàng. Lưu ý rằng hầu hết các 
ngân hàng tư nhân đều đã không còn room sở hữu nước ngoài. 

VPB và BID là các cổ phiếu chúng tôi ưa thích nhất. Chúng tôi đánh giá cao VPB, nhờ việc công ty con 
trong mảng tài chính tiêu dùng là FE Credit đã phục hồi kể từ đầu năm 2019. Chúng tôi kỳ vọng rằng FE 
Credit sẽ đóng góp lần lượt khoảng 60% và 51% vào thu nhập lãi ròng hợp nhất và lợi nhuận sau thuế 
hợp nhất. Với việc mở rộng cho vay thẻ tín dụng và hợp tác phân phối bancassurance độc quyền với AIA, 
phí từ phân phối bảo hiểm nhân thọ và phí thanh toán sẽ là động lực tăng trưởng cho thu nhập dịch vụ 
của VPB. Chúng tôi cho rằng tỷ lệ PB hiện tại là rất hấp dẫn (dự phóng 2020 ở mức 0,9 lần dự phóng 2021 
ở mức 0,7 lần), mặc dù cổ phiếu không còn room sở hữu nước ngoài.  

Chúng tôi cũng ưa thích BID, một ngân hàng quốc doanh đã có nhiều tiến triển tích cực trong quá trình 
tái cơ cấu dù mức tăng trưởng lợi nhuận khá khiêm tốn trong 9T 2019. Cổ phiếu đang được giao dịch ở 
mức PB dự phóng 2020 2,0 lần, cao hơn so với các ngân hàng khác (ngoại trừ VCB). Tuy nhiên, chúng tôi 
cho rằng BID xứng đáng với mức PB này do tiềm năng tăng trưởng được dự báo sẽ tốt hơn đáng kể sau 
thành công của thương vụ phát hành cho đối tác chiến lược Keb Hana Bank (KHB) và sau khi xử lý hết nợ 
VAMC. Chúng tôi ước tính rằng LNST sẽ đạt tăng trưởng kép hàng năm ở mức 30% trong giai đoạn 2019-
2022 và ROE sẽ tiệm cận mức 18% trong ba năm tới. 

Rủi ro 

• Tiến độ tích cực trong việc thu hồi nợ xấu và nợ VAMC có thể giảm gánh nặng chi phí dự phòng 
hơn nhiều so với kỳ vọng của chúng tôi. 

• Định hướng của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm mặt bằng lãi suất cho vay đi kèm với các quy 
định quản lý chặt chẽ hơn có thể ảnh hưởng đến NIM mạnh hơn so với chúng tôi kỳ vọng. 

• Ngành xây dựng và bất động sản rơi vào chu kỳ tăng trưởng thấp hoặc suy thoái. 
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Hình 1: Tăng trưởng cho vay và tiền gửi khách hàng của 
toàn ngành 2013-2019E (%) 

 
Nguồn: CTCK Rồng Việt tổng hợp, dự báo 

Hình 2: Tốc độ tăng trưởng hàng năm của phí BHNT qua 
kênh ngân hàng và % đóng góp vào tổng phí BHNT ở VN 

 
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, CTCK Rồng Việt tổng hợp 

Hình 3: Tăng trưởng lợi nhuận của một số ngân hàng so với cùng kỳ trong 9T2018 và 9T2019 (%) 

 
Nguồn: BCTC các ngân hàng, CTCK Rồng Việt 

Hình 4: Cơ cấu thu nhập hoạt động của một số ngân hàng trong 9T2019 (%) 

 
Nguồn: BCTC các ngân hàng, CTCK Rồng Việt 
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Hình 5: Tỷ lệ nợ xấu thực (NPL cộng VAMC) và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu của một số ngân hàng tại quý 3/2019 (%) 

 
Nguồn: BCTC các ngân hàng, CTCK Rồng Việt 

Hình 6: Tương quan PE, PB, ROE của một số ngân hàng 

 
Nguồn: FiinGroup, CTCK Rồng Việt. Ghi chú: kích cỡ vòng tròn tương ứng ROE 

Bảng 1: Cổ phiếu ngân hàng – vốn hóa, giá, khuyến nghị và dự phóng một số chỉ tiêu tài chính  

Mã CP 
Vốn hóa 

(tỷ 
đồng) 

Giá 
hiện tại 
(VND) 

Giá 
mục 
tiêu 

(VND) 

Tỷ 
suất 
sinh 
lời 
(%) 

Khuyến 
nghị 

P/E 
2019F 

(x) 

P/BVPS 
2019F 

(x) 

ROE 
2019F 

(%) 

DY 
2019
F (%) 

P/E 
2020
F (x) 

P/BVPS 
2020F 

(x) 

ROE 
2020
F (%) 

DY 
2020F 

(%) 

Tỷ lệ sở 
hữu 

nước 
ngoài 
còn lại 

(%) 

VPB 47.293 19.650 28.000 42,5 Mua 7,8 1,2 23,0 0,0 4,1 0,9 24,5 0,0 0,5 

MBB 50.700 21.800 27.000 26,6 Mua 8,4 1,3 21,3 2,8 5,4 1,1 22,5 2,8 0,0 

BID 168.523 41.900 50.000 21,0 Mua 30,4 2,2 12,3 1,7 19,2 2,0 13,6 1,7 12,1 

TCB 81.028 23.150 28.000 21,0 Mua 10,6 1,3 16,7 0,0 7,5 1,1 16,5 0,0 0,0 

ACB 38.431 23.200 27.000 20,7 Mua 7,7 1,4 24,3 0,0 5,8 1,2 22,3 4,3 0,0 

HDB 27.419 27.950 33.000 18,1 Tích lũy 9,0 1,4 19,4 0,0 6,3 1,2 19,8 0,0 6,2 

VCB 327.865 88.400 95.000 8,4 Tích lũy 20,9 3,9 25,7 0,9 16,1 3,2 24,2 0,9 6,2 

Nguồn: CTCK Rồng Việt dự phóng, giá cổ phiếu tại ngày 13/12/2019 
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NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Bloomberg: VPB VN 

Ngân hàng bán lẻ có khẩu vị rủi ro cao 

MUA 43% Công ty con của VPB, FE Credit, đã phục hồi kể từ đầu năm 2019. Chúng tôi hy vọng rằng 
mảng tài chính tiêu dùng sẽ đóng góp tương ứng khoảng lần lượt 59% và 53% vào thu 
nhập lãi và LNST hợp nhất trong năm 2020. Tăng trưởng phí từ bảo hiểm nhân thọ (nhờ 
việc liên kết hợp tác bancassurance độc quyền với AIA), phí thanh toán và mở rộng cho 
vay thẻ tín dụng sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng thu nhập dịch vụ. Chúng tôi nhận 
thấy định giá hiện tại đang ở mức rất hấp dẫn (PB dự phóng 2020 ở mức 0,9 lần và 2021 
ở mức 0,7 lần), mặc dù cổ phiếu không còn room sở hữu nước ngoài. 

Luận điểm đầu tư 

- Đóng góp cao từ hoạt động cho vay tiêu dùng. Cho vay tiêu dùng đã chiếm 
22-23% trong tổng dư nợ cho vay của VPB nhưng đóng góp tới bình quân khoảng 
51% vào LNST hợp nhất trong ba năm qua. Việc NHNN ban hành Thông tư 
18/2019/TT-NHNN nhằm giảm tỷ lệ cho vay tiền mặt của các công ty tài chính 
tiêu dùng có thể chưa ảnh hưởng nhiều đến FE Credit. Chúng tôi hy vọng FE 
Credit sẽ duy trì tăng trưởng cho vay ở mức 14 - 15% mỗi năm và đóng góp trên 
50% lợi nhuận hợp nhất trong bốn năm tới. 

- Cấu trúc thu nhập hoạt động chuyển dịch lành mạnh. Mặc dù chúng tôi tin 
rằng tăng trưởng thu nhập lãi sẽ chậm hơn trong những năm tới do NIM và tăng 
trưởng tín dụng thấp hơn, chúng tôi nhận thấy thu nhập dịch vụ vẫn còn nhiều 
dư địa tăng trưởng nhờ hoa hồng bảo hiểm và phí dịch vụ thẻ. Thu nhập dịch vụ 
dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép bình quân 28% mỗi năm và tỷ trọng đóng 
góp vào TNHĐ sẽ tăng lên hơn 11% vào năm 2023. 

- Đầu tư vào công nghệ sẽ giúp tiết kiệm chi phí vận hành và kiểm soát rủi ro. 
VPB đã khởi động các dự án số hóa khá sớm so với các ngân hàng khác. Chúng 
tôi tin rằng đây là một hành trình dài với nhu cầu vốn lớn và rất nhiều việc phải 
làm, nhưng VPB đã đạt được những kết quả sơ bộ đáng khích lệ trong việc tiết 
kiệm chi phí và thu hút khách hàng. 

- An toàn vốn mạnh và định giá hấp dẫn. VPB nằm trong số các ngân hàng đã 
áp dụng CAR Basel II sớm hơn so với yêu cầu của NHNN. Hệ số đòn bẩy thấp và 
hệ số CAR cao sẽ cho phép VPB tăng trưởng với tốc độ cao hơn so với các ngân 
hàng khác. Ngoài ra, với dự báo ROAE sẽ đạt hơn 20% trong bốn năm tới, định 
giá PB dự phóng năm 2020 hiện tại (ở mức 0,9 lần) có thể xem là khá hấp dẫn. 

Dự phóng 2020 

- Dự báo tổng tín dụng hợp nhất và tiền gửi của VPB sẽ tăng 15,4% và 15,7% YoY 
nhờ cơ sở vốn mạnh (đòn bẩy thấp và CAR Basel 2 cao). 

- NIM hợp nhất dự kiến giảm 4,7 bps xuống 9,28%. Thu nhập lãi do đó sẽ tăng hơn 
14,6% YoY và đóng góp khoảng 82% vào TNHĐ. 

- Đà tăng trưởng thu nhập hoa hồng bảo hiểm và phí thẻ sẽ chậm lại từ năm 2019 
nhưng vẫn là động lực thúc đẩy thu nhập dịch vụ. Tỷ lệ thu nhập dịch vụ so với 
TNHĐ dự báo tăng 100 bps lên 8,5%. 

- TNHĐ và chi phí hoạt động ước tính tăng 14% và 13,3% YoY. LNST và LNTT dự 
kiến sẽ tăng hơn 31% YoY. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Thu nhập tăng thấp hơn dự kiến do nợ xấu và chi phí tín dụng cao hơn dự báo. 

- Việc giảm tỷ lệ cho vay tiền mặt (do Thông tư 18/2019/TT-NHNN) có khả năng 
ảnh hưởng tiêu cực đến NIM của FE nói riêng và NIM hợp nhất nói chung. 

Giá hiện tại (VND) 19.650 
Giá mục tiêu (VND) 28.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 0 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Ngân hàng 
Vốn hóa (tỷ đồng) 47.292,6 

SLCPĐLH (triệu cp) 2.406,7 

KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 4.862,2 

GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 103,9 

Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 0,5 

BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 17,5–22,8 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 25.026 31.086 36.884 42.119 
% yoy 48,4 24,2 18,7 14,2 
LNST 6.441 7.356 8.823 11.665 
% yoy 63,7 14,2 19,9 32,2 
ROA (%) 2,5 2,4 2,8 2,9 
ROE (%) 27,5 22,8 24,7 23,3 
EPS (VND) 4.101 2.907 3.610 4.847 
GTSS (VND) 18.907 13.735 17.074 21.894 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 0 0 0 0 

P/E (x) 4,8 6,8 5,8 4,1 
P/BV (x) 1,0 1,4 1,2 0,9 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

VPB là một ngân hàng tư nhân khá năng động và 
thành công ở Việt Nam. Dù thị phần cho vay và huy 
động không lớn, VPB được lợi từ mảng tài chính tiêu 
dùng nhờ đóng góp của công ty con là FE Credit – công 
ty đóng góp phần lớn cho tỷ suất sinh lời cao của VPB 
kể từ năm 2015. 

VPB cũng là một ngân hàng dẫn đầu về làn sóng ngân 
hàng số ở Việt Nam. Ngoài Timo (ngân hàng số liên 
doanh) thì VPB cũng đã xây dựng một ngân hàng số 
của riêng minh là YOLO. Việc đầu tư ngân hàng số chưa 
đóng góp nhiều cho lợi nhuận hợp nhất của ngân hàng 
tuy nhiên hiện đã có thể giúp tiết kiệm chi phí nhờ việc 
số hóa các quy trình kinh doanh.  
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NGÂN HÀNG TPCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM                                  Bloomberg: BID VN  

Nền tảng cơ bản cải thiện sau thương vụ phát hành chiến lược 

MUA 21% BID đã có nhiều tiến triển trong việc tái cấu trúc ngân hàng dù mức tăng trưởng lợi nhuận 
khá khiêm tốn. Cổ phiếu đang được giao dịch ở mức PB dự phóng 2020 2,0 lần, cao hơn so 
với các ngân hàng khác (ngoại trừ VCB). Tuy nhiên, chúng tôi dự báo ngân hàng xứng đáng 
với mức PB này do tiềm năng tăng trưởng được dự báo sẽ tốt hơn đáng kể sau thành công 
của thương vụ phát hành cho đối tác chiến lược Keb Hana Bank (KHB) và sau khi xử lý hết 
nợ VAMC. Chúng tôi dự báo rằng LNST sẽ đạt tăng trưởng kép hàng năm ở mức 30% trong 
giai đoạn 2019-2022 và ROE sẽ tiệm cận mức 18% trong ba năm tới. 

Luận điểm đầu tư 
- Tiếp tục cải thiện bộ đệm vốn. BID đã hoàn tất thương vụ phát hành chiến lược 

cho KHB bằng việc phát hành 603 triệu cổ phiếu với mức giá 33.640 đồng mỗi cổ 
phiếu, tương đương với mức PB 1,7 lần. Với hơn 20,2 nghìn tỉ đồng thu về, BID trở 
thành ngân hàng lớn nhất về vốn điều lệ ở Việt Nam. Theo đó, hệ số an toàn vốn 
CAR theo Basel 1 tăng lên 10,5% và CAR theo Basel 2 tăng lên trên 9%. Sau thương 
vụ này, BID tiếp tục có kế hoạch phát hành thêm khoảng 10% vốn điều lệ nhằm 
đưa tỉ lệ sỡ hữu nhà nước xuống mức 65%, bắt đầu ngay từ năm 2020.  

- Thương vụ phát hành chiến lược giúp cải thiện nền tảng cơ bản và triển vọng 
của BID. Một mặt, NIM nhiều khả năng sẽ tăng nhẹ trong năm 2020 nhờ vào (1) 
tăng trưởng tín dụng mạnh hơn, dự đoán đạt 13%/năm và (2) áp lực huy động 
giảm bớt, do ngân hàng sẽ ít phải phụ thuộc hơn vào việc huy động thông qua 
tiền gửi và trái phiếu kỳ hạn dài. Mặt khác, năng lực cạnh tranh của BID trong lĩnh 
vực ngân hàng bán lẻ, SME, FDI, ngân hàng số và quản lí chất lượng tài sản cũng 
được kỳ vọng sẽ cải thiện nhờ vào sự tham gia quản lý của KHB. Đây là ngân hàng 
hàng đầu của Hàn Quốc về quy mô và các dịch vụ ngân hàng mới, đang quyết tâm 
triển khai chiến lược số hóa và toàn cầu hóa của mình.  

- Ưu tiên cải thiện chất lượng tài sản: Ưu tiên hiện tại của BID là làm sạch bảng 
cân đối kế toán, do đó tăng trưởng lợi nhuận chỉ ở mức thấp. Trong 9 tháng đầu 
2019, tỷ lệ nợ xấu tăng 19 điểm cơ bản và ngân hàng trích dự phòng đến 70% lợi 
nhuận trước dự phòng, nâng tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu từ 66,0% lên 78,2%. Trong 
khi đó, quá trình xử lý nợ VAMC cũng có tiến triển tốt. BID có thể tiếp tục trích một 
phần dự phòng để tất toán hết nợ ở VAMC trong nửa đầu năm sau, dù vậy gánh 
nặng dự phòng/thu nhập dự báo giảm và tăng trưởng lợi nhuận sẽ tăng tốc trong 
năm 2020.   

Dự phóng 2020 
- Chúng tôi ước tính cho vay và huy động khách hàng sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 

13% và 12,5%. Hệ số NIM sẽ tăng nhẹ lên 3,0% (từ mức 2,9%) và thu nhập lãi ròng 
sẽ tăng 17,2%, đóng góp vào 79,8% thu nhập hoạt động.  

- Thu nhập dịch vụ và thu nhập hoạt động ước tính sẽ tăng lần lượt 15% và 16,7%. 

- Chi phí trên thu nhập (CIR) dự báo sẽ tăng lên 39,2% do đầu tư nâng cấp ngân 
hàng lõi. Chi phí dự phòng ước đạt 20,7 ngàn tỷ, tương đương với 66,6% lợi nhuận 
trước dự phòng. 

- Chúng tôi kì vọng LNST sẽ tăng lên mức 11 nghìn tỉ (+36.4%), cho ra mức EPS 2.177 
đồng/cổ phiếu 

Rủi ro đối với khuyến nghị 
- Thách thức trong việc duy trì NIM do cạnh tranh tăng lên trong mảng cho vay 

bán lẻ 

- Chi phí trích lập dự phòng rủi ro vượt kì vọng  

Giá thị trường (VND) 41.900 
Giá mục tiêu (VND) 50.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 700 
 (*) Kì vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Ngân hàng 
Vốn hóa ( tỷ đồng) 168.522,6 
SLCPĐLH (triệu cp) 4.022,0 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 940,0 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 38,3 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 12,1 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 29,5 - 43 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 39.017 44.483 47.929 55.926 
% yoy 28,2 14,0 7,7 16,7 
LNST 6.787 7.358 8.062 10.998 
% yoy 10,6 8,4 9,6 36,4 
ROA (%) 0,6 0,6 0,6 0,7 
ROE (%) 14,9 14,2 12,3 13,6 
EPS 
(VND) 1.698 1.714 1.596 2.177 

GTSS 
(VND) 14.284  15.957  19.128  21.174  

Cổ tức 
tiền mặt 
(VND) 

850  700  700   700  

P/E (x) 8,1 14,9 24,9 18,2 
P/BV (x) 1,0 1,6 2,1 1,9 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Với lịch sử hình thành lâu đời ở Việt Nam, BIDV là 
một trong những ngân hàng thương mại hàng 
đầu với quy mô tổng tài sản đạt 1.425 nghìn tỷ 
đồng. Mạng lưới giao dịch của BIDV gồm 189 chi 
nhánh, 871 phòng giao dịch ở Việt Nam và 1 chi 
nhánh ở Yangon, Myanmar. 

Sau thương vụ phát hành chiến lược choKEB Hana 
Bank vào tháng 10 năm 2019 và nâng vốn điều lệ 
lên 40 nghìn tỷ đồng, BID đã trở thành ngân hàng 
có vốn điều lệ lơn nhất trong các ngân hàng ở 
Việt Nam.  
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NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM                                                Bloomberg: VCB VN  

Giữ vững vị trí ngân hàng hàng đầu 

TÍCH LŨY 8,4% VCB tiếp tục vượt trội so với các ngân hàng khác về cả kết quả kinh doanh và diễn biến giá 
cổ phiếu từ đầu năm đến nay. Dựa trên lợi thế về chi phí vốn thấp, ngân hàng đã mở rộng 
NIM thành công bằng cách mở rộng sang các phân khúc có tỷ suất lợi nhuận cao hơn như 
cho vay bán lẻ và trái phiếu tổ chức tín dụng khác trong khi vẫn duy trì chất lượng tài sản 
lành mạnh. Ngoài thu nhập lãi mở rộng tích cực thì phí dịch vụ cũng được dự báo sẽ tăng 
trưởng đáng kể trong trung hạn nhờ thu nhập bảo hiểm tăng mạnh. Chúng tôi cho rằng 
các động lực này sẽ giúp VCB duy trì tăng trưởng lợi nhuận kép hàng năm khoảng 20% 
trong giai đoạn 2020-2022. 

Luận điểm đầu tư  

- Tiềm năng tăng trưởng thu nhập dịch vụ cao. Sau khi ký thỏa thuận hợp tác 
phân phối bảo hiểm độc quyền với FWD, thu nhập bảo hiểm của VCB dự kiến sẽ 
tăng mạnh nhờ việc ngân hàng tăng cường bán chéo cho tập khách hàng rộng 
lớn hiện tại. Cùng với việc thu nhập từ thanh toán dự báo sẽ tiếp tục duy trì tăng 
trưởng tốt (theo kế hoạch duy trì biểu phí hiện tại), chúng tôi kỳ vọng rằng thu 
nhập dịch vụ của VCB sẽ tăng 50% mỗi năm trong ba năm tới và chiếm 20% thu 
nhập hoạt động vào năm 2022 (từ mức 9,8% trong 9 tháng đầu 2019). Thỏa thuận 
bancassurance này dự kiến cũng sẽ đem lại một khoản phí phân phối độc quyền 
bảo hiểm cao. 

- NIM còn dư địa để cải thiện, dù việc mở rộng sẽ chậm lại. Chúng tôi tin rằng 
với tỷ lệ CASA cao xấp xỉ 30%, VCB khả năng sẽ ít bị ảnh hưởng hơn bởi áp lực 
huy động và tăng lãi suất so với các ngân hàng khác. Trên thực tế, NIM đang có 
xu hướng tăng ổn định khi cải thiện từ 2,9% trong Q32018 lên 3,3% trong 
Q32019, nhờ sự mở rộng sang cho vay bán lẻ cùng với sự chuyển dịch trong cơ 
cấu doanh mục đầu tư (chuyển từ trái phiếu chính phủ sang trái phiếu các tổ chức 
tín dụng). Chúng tôi cho rằng ngân hàng vẫn có thể tiếp tục cải thiện NIM hiện 
tại, mặc dù dư địa sẽ trở nên hạn chế hơn do việc giảm tỷ lệ LDR tối đa cho phép 
về 85% so với mức 90% trước đây đối với các ngân hàng thương mại quốc doanh. 

- Chất lượng tài sản lành mạnh và thanh khoản tốt. VCB đang cân đối được giữa 
việc mở rộng biên lãi ròng và kiểm soát chất lượng tài sản. Vào quý 3/2019, tỷ lệ 
nợ xấu khá thấp ở mức 1,1% và tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu rất cao ở mức 185,2%. 
Bộ đệm vốn hiện tại tương đối dồi dào với CAR Thông tư 41 (Basel II) ở mức 9,9%. 
VCB vẫn đang có kế hoạch tăng vốn bằng cách phát hành riêng lẻ khoảng 7% 
vốn điều lệ nhằm có thể duy trì tăng trưởng tín dụng cao trong những năm tới. 

Triển vọng 2020 

- Tăng trưởng cho vay và tiền gửi của khách hàng được dự báo sẽ đạt lần lượt 
15,0% và 12,5%. NIM có thể tăng nhẹ lên khoảng 3,4%. Theo đó, thu nhập lãi dự 
kiến tăng 18,3% YoY và chiếm khoảng 75% TNHĐ. 

- Thu nhập dịch vụ ước tính sẽ tăng 60% nhờ tăng trưởng mạnh của 
bancassurance. Chúng tôi kỳ vọng rằng đóng góp từ phí dịch vụ vào TNHĐ sẽ 
tăng lên mức 14,4%, từ mức 9,8% trong 9T2019.  

- TNHĐ dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 18,7% YoY còn chi phí hoạt động và dự 
phòng nhiều khả năng tăng trưởng vừa phải ở mức lần lượt 16% và 14%. 

- LNST được dự báo sẽ tăng 21,4% YoY, mang lại mức EPS 5.505 VND. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Rủi ro tăng giá bao gồm 1) khoản phí trả trước rất lớn từ hợp đồng bancassurance 
độc quyền với FWD, 2) giá cổ phiếu tăng không đi liền với các yếu tố cơ bản mà 
do cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong rổ VN30 và còn tỷ lệ sở hữu nước ngoài. 

Giá hiện tại (VND) 88.400 
Giá mục tiêu (VND) 95.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 800 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Ngân hàng 
Vốn hóa (tỷ đồng) 327.864,8 
SLCPĐLH (triệu cp) 3.708,9 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 860,2 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 73,2 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 6,2 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 51 - 92,5 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 29.406 39.278 47.192 55.999 
% yoy 18,2 33,6 20,1 18,7 
LNST 9.091 14.606 18.783 22.795 
% yoy 32,2 60,7 28,6 21,4 
ROA (%) 1,0 1,4 1,6 1,8 
ROE (%) 18,1 25,5 25,7 24,2 
EPS (VND) 2.103 3.636 4.547 5.505 
GTSS (VND) 14.608 17.283 22.681 28.027 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 1.000   800   800   800  

P/E (x) - 14,9 18,6 15,4 
P/BV (x) -  3,1   3,7   3,0  
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

VCB là một cổ phiếu khá thú vị trong ngành ngân hàng 
ở Việt Nam vì tính minh bạch cao cũng như chất lượng 
tài sản lành mạnh. Mặc dù là ngân hàng quốc doanh 
lớn thứ tư về tổng tài sản, tín dụng và huy động, nhưng 
VCB tạo ra lợi nhuận cao nhất trong ngành và vẫn 
đang duy trì đà tăng trưởng rất tốt. VCB cũng được xem 
là ngân hàng giao dịch hàng đầu tại Việt Nam. 

Nhà nước sở hữu 74,8% trong khi nhà đầu tư chiến lược 
(Mizuho) sở hữu 15%. 
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NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU                                                                                          Bloomberg: ACB VN  

Tăng trưởng ổn định trong trung hạn 

MUA 21% Chúng tôi giữ quan điểm tích cực về ACB với thanh khoản dồi dào và sự tập trung cao độ 
vào các thế mạnh truyền thống thay vì mở rộng sang các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao. 
Thêm vào đó, tiềm năng mở rộng thu nhập mảng bảo hiểm sẽ được thúc đẩy bởi việc ký 
kết hợp đồng phân phối bảo hiểm không độc quyền với Manulife và FWD, dựa trên cơ sở 
khách hàng bán lẻ trung thành của ACB. Đây sẽ là động lực chính thúc đẩy thu nhập lõi 
trong bối cảnh dự báo sẽ không có nhiều đột biến về thu nhập lãi thuần hay thu nhập 
khác. Ngoài ra, chất lượng tài sản hàng đầu và khả năng kiểm soát chi phí tín dụng tốt là 
những lợi thế quan trọng sẽ giúp ACB duy trì được tăng trưởng lợi nhuận ổn định trong 
trung hạn. 

Luận điểm đầu tư 
- Tập trung vào mảng tín dụng bán lẻ với khẩu vị rủi ro thấp. Cơ cấu cho vay 

khách hàng tiếp tục mở rộng sang phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
vốn là thế mạnh truyền thống của ACB. Tỷ lệ cho vay cá nhân và SME luôn chiếm 
hơn 90% dư nợ, với tỷ lệ cho vay mua nhà ở mức vừa phải (khoảng 20%), cho vay 
kinh doanh bất động sản khá thấp (dưới 3%) và không có dư nợ trái phiếu doanh 
nghiệp. Ngân hàng có định hướng duy trì chính sách mở rộng cho vay thận trọng 
để kiểm soát CAR, tỷ lệ thanh khoản và chi phí huy động bình quân. 

- Chất lượng tài sản cao và dự trữ thanh khoản tốt. ACB đã duy trì thành công 
thanh khoản dồi dào với tỷ lệ LDR theo quy định trong quý 3/2019 ở mức 78,6% 
và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 29%. Hơn nữa, định hướng 
thận trọng giúp ACB trở thành ngân hàng có chất lượng tài sản hàng đầu trong 
số các ngân hàng niêm yết với tỷ lệ nợ xấu thấp nhất và tỷ lệ dự phòng bao nợ 
xấu cao nhất (lần lượt là 0,7% và 158,9% trong quý 3/2019). Do đó, gánh nặng dự 
phòng chỉ ở mức thấp với tỷ trọng chi phí dự phòng ở mức rất thấp so với các 
ngân hàng khác. 

- Thu nhập dịch vụ có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ bởi việc ký kết các hợp 
đồng phân phối bảo hiểm mới. Trong quá trình đẩy mạnh thu nhập dịch vụ, 
thu nhập từ phân phối bảo hiểm mở rộng mạnh mẽ và được dự đoán sẽ là động 
lực tăng trưởng chính khi tăng trưởng của các nguồn thu nhập khác còn hạn chế. 
Chúng tôi tin rằng mảng bảo hiểm nhân thọ của ACB có tiềm năng lớn và sẽ được 
đẩy mạnh hơn nữa sau việc hợp tác không độc quyền với Manulife và FWD – cùng 
với đối tác hiện tại AIA - và dự kiến sẽ đạt tăng trưởng kép hàng năm ở mức 50% 
trong ba năm tới. Theo kế hoạch, ACB vẫn đang tìm kiếm một đối tác bảo hiểm 
nhân thọ độc quyền, do đó chúng tôi kỳ vọng hợp đồng này có thể mang lại một 
khoảng thu tương đối từ phí trả trước cho ngân hàng sau năm 2020. 

Dự phóng 2020 
- Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ đạt 16% chủ yếu nhờ việc tiếp tục mở 

rộng hoạt động tín dụng bán lẻ và SME. Ngoài ra, NIM dự kiến sẽ giữ nguyên và 
NII sẽ tăng 15,6% lên 14,2 nghìn tỷ. 

- Thu nhập dịch vụ dự kiến đạt 2,5 nghìn tỷ (+29,7%) và lợi nhuận trước thuế hợp 
nhất dự kiến đạt 17,5 nghìn tỷ (+13,0%). 

- Chi phí hoạt động dự kiến sẽ tăng 11,5% lên 8,6 nghìn tỷ đồng, tương đương với 
mức CIR 49,5%. Chi phí dự phòng dự báo tăng trưởng tương đương với tín dụng 
(+16%) lên 385 tỷ đồng. 

- LNST ước tính đạt 6.790 tỷ (+14,6% YoY), mang lại mức EPS là 4.008 đồng. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 
- Thách thức trong việc tăng trưởng lợi nhuận do cạnh tranh ngày càng tăng trong 

mảng cho vay bán lẻ. 

Giá thị trường (VND) 23.200 
Giá mục tiêu (VND) 27.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 1.000 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Ngân hàng 
Vốn hóa ( tỷ đồng) 38.431,2 

SLCPĐLH (triệu cp) 1.656,5 

KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 3.014,8 

GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 71,7 

Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 0,0 

BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 20 - 26,3 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 11.439 14.033 15.487 17.496 
% yoy 51,3 22,7 10,4 13,0 
LNST 2.118 5.137 5.927 6.790 
% yoy 59,8 142,5 15,4 14,6 
ROA (%) 0,8 1,7 1,7 1,7 
ROE (%) 14,1 27,7 24,3 22,3 
EPS (VND)  1.220   3.076   3.487   4.008  
GTSS (VND)  9.321   12.963   16.794  19.894  
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 

0 0 0 1.000 

P/E (x) 27,5 9,6 6,5 5,6 
P/BV (x) 2,4 1,7 1,3 1,1 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Ngân hàng TMCP Á Châu được thành lập vào tháng 4 
năm 1993 với tư cách là một ngân hàng tư nhân nhỏ 
tập trung vào bán lẻ. Đây là ngân hàng tiên phong 
trong việc triển khai các hoạt động dịch vụ ngân hàng 
hiện đại bao gồm phát hành các loại thẻ tín dụng. 

ACB là ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn thứ 
3 về tổng tài sản và cũng được coi là một trong những 
ngân hàng bán lẻ hàng đầu. Ngân hàng ACB đã tiến 
hành IPO vào năm 2006 và là ngân hàng đầu tiên được 
niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán. 
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NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI VIỆT NAM                                                            Bloomberg: MBB VN  

Lợi nhuận tăng trưởng tích cực dù đang chậm lại 

MUA +27% MBB đã duy trì được tăng trưởng thu nhập vững chắc nhờ mở rộng cả thu nhập lãi và thu 
nhập dịch vụ. Mức tăng trưởng cao cho phép ngân hàng xóa nợ xấu sớm và duy trì bảng 
cân đối kế toán lành mạnh, dù xu hướng hình thành nợ xấu tại ngân hàng đang tăng lên. 

Luận điểm đầu tư 
- Biên lãi ròng mở rộng nhờ gia tăng đóng góp của mảng cho vay bán lẻ (bao 

gồm tài chính tiêu dùng). Trong 9 tháng đầu 2019 cho vay khách hàng tăng 
trưởng 11,9% nhờ đẩy mạnh cho vay bán lẻ ở ngân hàng mẹ (+17,7% YTD) và 
cho vay tiêu dùng ở Mcredit (+38,2% YTD). Tỉ trọng của phân khúc bán lẻ (bao 
gồm tài chính tiêu dùng) đã tăng lên hơn 40% so với tổng dư nợ cho vay. Do đó, 
NIM (trượt 4 quý) tăng liên tục và đạt 5,0% vào quý 3/2019. Tuy NIM của ngân 
hàng mẹ đang bị ảnh hưởng bởi xu hướng tăng chi phí huy đông do tỷ lệ CASA 
đã giảm 5,9 ppt trong một năm trở lại đây, chúng tôi cho rằng mảng cho vay tiêu 
dùng đã chiếm tỷ trọng đủ lớn để duy trì khả năng mở rộng NIM hợp nhất. Dù 
vậy, trong dài hạn tốc độ tăng trưởng cho vay và NIM của Mcredit ước tính sẽ 
chậm lại do tác động của thông tư 18 siết chặt các quy định trong cho vay tiêu 
dùng trực tiếp tới khách hàng. 

- Thu nhập từ bảo hiểm tăng tích cực, hỗ trợ cho tăng trưởng thu nhập dịch 
vụ. Mảng dịch vụ tăng trưởng mạnh (+37% YoY) trong 9 tháng đầu 2019, đóng 
góp vào 12,9% tổng TNHĐ (so với mức 12,2% cùng kỳ năm 2018), nhờ thu nhập 
từ bảo hiểm tăng mạnh tới 45,6% YoY. MB Ageas Life đã vươn lên dẫn đầu về thu 
nhập phí bancassurance trong nửa đầu năm 2019 bất chấp sự cạnh tranh quyết 
liệt từ TCB và VIB. Chúng tôi tin rằng thu nhập từ mảng bảo hiểm vẫn sẽ tiếp tục 
tăng mạnh, tuy vậy MBB cũng cần đẩy mạnh thêm những hoạt động dịch vụ khác 
(đặc biệt là từ thanh toán) nhằm duy trì được tăng trưởng thu nhập dịch vụ tổng 
thể ở mức cao. 

- Chất lượng tài sản lành mạnh, dù xu hướng hình thành nợ xấu đang gia tăng. 
Tỷ lệ NPL của MBB phần lớn được giữ ở mức 1,2-1,3% và tỷ lệ dự phòng bao nợ 
xấu luôn được giữ trên 100%. Mặc dù tỷ lệ NPL đã tăng 21 điểm cơ bản trong 9 
tháng đầu 2019 lên 1,5%, nhưng chúng tôi cho rằng tỉ lệ này sẽ giảm về lại mức 
1,2-1,3% nhờ tăng cường trích lập dự phòng và thu hồi nợ. Tuy nhiên, chúng tôi 
cũng nhận thấy xu hướng hình thành nợ xấu hiện nay ở MBB có thể làm tăng 
đáng kể chi phí dự phòng ở cả ngân hàng mẹ và Mcredit. 

- Kế hoạch phát hành 7,5% vốn cho nhà đầu tư nước ngoài. MBB đang tiến 
hành việc phát hành thêm 123 triệu cổ phiếu và bán 38,9 triệu cổ phiếu quỹ để 
tăng vốn. Nếu kế hoạch này thành công, ngân hàng sẽ thu về khoảng 4 nghìn tỷ 
và có đủ nguồn vốn đề duy trì tăng trưởng tín dụng cao trong vài năm tới. 

Dự phóng 2020  
- Chúng tôi kì vọng rằng tăng trưởng cho vay khách hàng ở ngân hàng mẹ sẽ đạt 

17% và ở Mcredit sẽ đạt 30%. Tăng trưởng huy động từ khách hàng kì vọng tăng 
trưởng 13%. NIM dự kiến tăng nhẹ lên 5,1%. 

- Theo đó, thu nhập lãi thuần dự kiến sẽ tăng 17,3% YoY và đóng góp vào 72,6% 
của TNHĐ. Thu nhập dịch vụ ước tính tăng trưởng 25% với động lực tăng trưởng 
đến từ thu nhập hoạt động bảo hiểm.  

- CIR dự kiến giảm về mức 40,7% và chi phí dự phòng ước đạt 5,4 nghìn tỷ (+16,8% 
YoY). LNST ước đạt 9.761 tỷ, với mức EPS 4.000 đồng/cổ phiếu  

Rủi ro đối với khuyến nghị 
- Thách thức trong việc tăng NIM do cạnh tranh gay gắt trong phân khúc bán lẻ 
- Chi phí dự phòng tăng do khẩu vị rủi ro cao hơn với việc mở rộng mảng bán lẻ, 

tài chính tiêu dùng, trái phiếu doanh nghiệp và hoạt động môi giới chứng khoán. 

Giá thị trường (VND) 21.800 
Giá mục tiêu(VND) 27.000 
Cổ tức bằng tiền mặt (VND)* 600 
 (*) kì vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Ngân hàng 
Vốn hóa ( tỷ đồng) 50.699,8 
SLCPĐLH (triệu cp) 2.325,7 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 4.767,7 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 108,9 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 0,0 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 16,3 - 23,9 

DIỄN BIẾN GIÁ 

 

DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 13.867 19.539 24.960 29.992 
% yoy 40,7 40,9 27,7 20,2 
LNST 3.520 6.148 7.817 9.761 
% yoy 20,9 74,7 27,2 24,9 
ROA (%) 1,2 1,8 2,0 2,2 
ROE (%) 12,8 19,3 21,3 22,5 
EPS (VND) 1.434   2.520   3.204   4.001  
GTSS (VND) 12.707   14.669   16.812   20.402  
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 600 600 600 600 
P/E (x) 14,6 7,7 6,9 5,5 
P/BV (x) 1,6 1,3 1,3 1,1 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Ngân hàng TMCP quân đội Việt Nam được thành lập 
vào năm 1994, nhằm đáp ứng nhu cầu về vốn cho các 
doanh nghiệp quân đội. Trong quá trình 20 năm hoạt 
động, MBB đã tăng trưởng mạnh mẽ và mở rộng thị 
trường hoạt động bên cạnh thị trường truyền thống. 
Ngân hàng hướng tới việc trở thành một tập đoàn tài 
chính với tỉ lệ sở hữu chi phối như MB Securities (80%), 
MB Ageas Life (61%), MB Shinsei (50%), và MIC (70%). 
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NGÂN HÀNG TMCP KĨ THƯƠNG VIỆT NAM                                                            Bloomberg: TCB VN  

Mở những lối đi riêng 

MUA +21% Chúng tôi cho rằng TCB có lợi thế dài hạn nhờ vào chiến lược rõ ràng, tập khách hàng thu 
nhập cao, quản trị nhân sự tiên tiến và vận hành hiệu quả. Ngân hàng cũng đã thành 
công trong việc củng cố các lợi thế về chi phí huy động vốn và mở rộng thu nhập dịch vụ 
từ bảo hiểm và trái phiếu. Hiện tại, chất lượng tài sản vẫn khá lành mạnh và chi phí dự 
phòng rủi ro đã giảm đáng kể. Tốc độ tăng trưởng kép bình quân hàng năm của lợi nhuận 
ước đạt 17% trong giai đoạn 2019-2022. 

Luận điểm đầu tư  

- Chiến lược rõ ràng với hệ sinh thái khách hàng. TCB triển khai cách tiếp cận 
theo hệ sinh thái bằng việc tập trung vào một số khách hàng lớn và phục vụ toàn 
bộ chuỗi giá trị trong một số lĩnh vực. Điều này giúp họ mở rộng thu nhập mạnh 
mẽ mà vẫn kiểm soát được rủi ro. Nhờ đó, TCB có thể xây dựng được cơ sở khách 
hàng có thu nhập cao và trở thành một trong những ngân hàng có hiệu quả hoạt 
động cao nhất trong ngành. 

- Chất lượng tài sản lành mạnh và thanh khoản dồi dào, mặc dù dư địa mở 
rộng NIM có thể hạn chế hơn. TCB đang kiểm soát tốt chất lượng tài sản với NPL 
cuối quý 3/2019 ở mức 1,8% (không đổi so với cuối 2018, giảm 25 bps so với cùng 
kỳ), tỷ lệ LLR ở mức 77% trong khi chi phí dự phòng 9 tháng đã giảm đáng kể (-
66% YoY). Thêm vào đó, TCBduy trì hệ số an toàn vốn cao (CAR Basel II ở mức 
16,5%) và thanh khoản dồi dào (LDR theo quy định ở mức 70,9%). Tuy vậy, tỉ lệ 
vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn hiện ở mức 36,1% - khá gần với ngưỡng 
quy định của NHNN. Do đó, TCB có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi thông tư 22/2019-
TT-NHNN và phải tái cơ cấu nguồn vốn huy động (tiền gửi và trái phiếu) để đáp 
ứng nhu cầu tăng trưởng cao tập trung vào mảng cho vay mua nhà (trong đó 
chủ yếu bao gồm các khoản vay dài hạn).  

- Tập trung nâng cao trải nghiệm số của khách hàng. Nhờ chương trình Zero 
Fee và hoàn tiền 1% trên kênh số, CASA đã cải thiện liên tục từ mức 22,7% của 
năm 2016 lên hơn 30%, vượt qua VCB và tiến gần với CASA của MBB. Trong trung 
hạn, chiến lược này có thể làm hạn chế tăng trưởng thu nhập phí nhưng sẽ hỗ 
trợ cho việc cải thiện chi phí huy động. Trong dài hạn, các lợi ích bao gồm (1) 
dịch chuyển thói quen khách hàng sang sử dụng ngân hàng số, (2) tiết kiệm chi 
phí vận hành và (3) tăng cường sự gắn kết với khách hàng. 

- Năng lực quản lý tiên tiến. Chúng tôi đánh giá cao cách thức tổ chức quản lý ở 
TCB với nhiều điểm tiên tiến so với mặt bằng chung của các ngân hàng trong 
nước khác, nhất là việc định vị thương hiệu, quản trị quan hệ khách hàng và 
quản lý nhân sự.  

Dự phóng 2020 

- Tốc độ tăng trưởng tín dụng ước đạt 18,1% (trong đó cho vay tăng trưởng 39% 
và trái phiếu doanh nghiệp giảm 43%). Tăng trưởng huy động ước đạt 13,5%. 
Chúng tôi kì vọng rằng NIM sẽ ổn định ở mức 4,2%.  

- Thu nhập lãi dự kiến sẽ tăng trưởng 15,6% YoY, đóng góp cho gần 70% TNHĐ. 
Thu nhập dịch vụ ước tăng 20% YoY, đóng góp vào 15,8% của TNHĐ.  

- CIR dự báo giảm xuống mức 34%. Tổng chi phí dự phòng ước tính tăng nhẹ 12% 
YoY tương đương 851 tỉ đồng. 

- LNST ước tăng 16,3% YoY lên mức 11 nghìn tỷ, cho ra mức EPS đạt 3.102 đồng. 
Rủi ro đối với khuyến nghị 
- Việc một số khách hàng lớn trong hệ sinh thái gặp khó khăn hoặc một số lĩnh 

vực kinh tế tập trung của TCB rơi vào chu kỳ đi xuống đều có thể ảnh hưởng đến 
kết quả lợi nhuận của ngân hàng. 

Giá thị trường (VND) 23.150 
Giá mục tiêu(VND) 28.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 0 
 (*) kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Ngân hàng 
Vốn hóa ( tỷ đồng) 81.028,2 

SLCPĐLH (triệu cp) 3.500,1 

KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 3.806,3 

GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 88,5 

Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 0,0 

BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 19,9 - 28,5 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 16.344 18.350 19.373 22.212 
% yoy 37,1 12,3 5,6 14,7 
LNST 6.446 8.463 9.421 10.997 
% yoy 104,7 31,3 11,3 16,7 
ROA (%) 2,6 2,9 2,7 2,8 
ROE (%) 27,7 21,5 16,7 16,5 
EPS (VND) 7.695   2.377   2.651   3.102  
GTSS (VND)  32.251   14.809   17.484  20.629  
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 0 0 0 0 
P/E (x) 0,0 10,9 8,7 7,5 
P/BV (x) 0,7 1,6 1,3 1,1 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Từ một ngân hàng quy mô nhỏ khi thành lập năm 1993 
với vốn điều lệ chỉ 20 tỉ đồng, TCB đã tăng trưởng mạnh 
mẽ để trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn thứ ba tại 
Việt Nam. Hiện nay, ngân hàng phục vụ hơn 6 triệu 
khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thông qua 
mạng lưới rộng khắp gồm 1 hội sở, 2 văn phòng đại 
diện và 314 điểm giao dịch bao phủ khắp 45 tỉnh thành 
cả nươc. TCB không chỉ cung cấp các dịch vụ ngân 
hàng truyển thống mà còn có các dịch vụ hiện đại như 
dịch vụ chứng khoán và quản lí tài sản. 
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NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                       Bloomberg: HDB VN  

Cho vay tiêu dùng hồi phục sẽ hỗ trợ tăng trưởng 

TÍCH LŨY 18% Thu nhập lãi vẫn sẽ là động lực tăng trưởng chính của HDB trong bối cảnh không có nhiều 
các yếu tố tăng trưởng cho phí dịch vụ và thu nhập khác. Vì thu nhập lãi chiếm hơn 80% 
TNHĐ (và vẫn đang có xu hướng tăng) trong khi phí dịch vụ chỉ chiếm khoảng 5%, chúng 
tôi tin rằng HDB sẽ cần xây dựng một cơ cấu thu nhập bền vững hơn. Mặc dù vậy, HDB là 
một trong số ít những ngân hàng đã mở rộng NIM đáng kể trong 9 tháng đầu năm năm 
2019 nhờ đẩy mạnh LDR, dịch chuyển sang các phân khúc có biên lãi cao hơn và mảng cho 
vay tiêu dùng hồi phục. 

Luận điểm đầu tư 

Tín dụng đang mở rộng hiệu quả trong khi vẫn duy trì được chất lượng tài sản tốt. 
Nhờ quan hệ đối tác chặt chẽ với các công ty định hướng bán lẻ lớn như Vietjet Air 
(HSX: VJC), Petrolimex (HSX: PLX), Vinamilk (HSX: VNM), Saigon Coop, HDB đã khai thác 
được hệ sinh thái khách hàng này để mở rộng cho vay đặc biệt là phân khúc bán lẻ và 
SME. Trong khi đó, ngân hàng vẫn duy trì được chất lượng tài sản lành mạnh với tỷ lệ 
nợ xấu hợp nhất ổn định trong ba năm qua ở mức 1,5%, còn dư nợ VAMC ròng giảm 
dần xuống mức 0,2% tổng dư nợ trong quý 3/2019. Xem xét chất lượng tài sản tốt ở 
ngân hàng mẹ (tỷ lệ NPL ổn định 1,1%, xóa nợ gần như bằng không) và tỷ lệ chi phí dự 
phòng ở HD Saison vẫn ở mức thấp hơn so với các công ty TCTD khác, chúng tôi kỳ 
vọng rằng áp lực về chi phí dự phòng sẽ chưa đáng lo ngại trong thời gian tới. 

Tài chính tiêu dùng đang trên đà hồi phục. Sau giai đoạn khó mở rộng cho vay trong 
1H, dư nợ của HD Saison đã phục hồi trong quý 3/2019 với mức tăng trưởng 3,1% YTD 
(+ 4,3% QoQ). Trong khi đó, tuy NIM giảm nhẹ từ 28,5% (năm 2018) xuống 28,3% 
nhưng vẫn tốt hơn kỳ vọng của chúng tôi khi xem xét mức độ cạnh tranh gay gắt trong 
mảng tài chính tiêu dùng. Với điều kiện kinh tế thuận lợi hiện nay và các dấu hiệu phục 
hồi gần đây, chúng tôi cho rằng HD Saison sẽ có khả năng duy trì mức tăng trưởng cho 
vay trên 12% vào năm 2020, từ đó góp phần mở rộng biên lãi ròng hợp nhất. Hơn nữa, 
với việc tập trung vào khoản vay có mục đích, HD Saison hầu như không bị ảnh hưởng 
bởi Thông tư 18/2019-TT của NHNN. Tuy nhiên, có khả năng quy định này sẽ thúc đẩy 
các đối thủ khác mở rộng sang cho vay xe máy/điện tử điện máy, theo đó đe dọa thị 
phần và NIM của HD Saison. 

Việc sáp nhập với PG Bank nếu thành công sẽ củng cố cơ sở khách hàng và mạng 
lưới giao dịch của ngân hàng, từ đó hỗ trợ cho chiến lược ngân hàng bán lẻ của HDB. 
HDB đã được sự chấp thuận NHNN về việc sáp nhập vào quý 3/2018. Nếu thương vụ 
thành công, HDB có thể được hưởng lợi từ hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn, tỷ 
lệ CASA tốt của PG Bank, và tăng thu nhập dịch vụ nhờ Petrolimex và các công ty liên 
kết. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng kết quả kinh doanh của ngân hàng sau sáp nhập sẽ 
bị ảnh hưởng trong ngắn hạn một phần bởi tỷ lệ nợ xấu và trái phiếu VAMC cao của 
PG Bank. 

Dự phóng 2020 
- Chúng tôi dự báo tăng trưởng cho vay hợp nhất sẽ đạt 17,1% (17,5% tại ngân 

hàng mẹ và 12,3% tại HD Saison), trong khi tiền gửi của khách hàng sẽ tăng 11,5%. 
Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng NIM hợp nhất sẽ tăng nhẹ lên 4,8%. 

- Thu nhập dịch vụ dự báo sẽ tăng 23,6%, chiếm 5,5% của TNHĐ. 
- Chúng tôi ước tính CIR hợp nhất sẽ giảm nhẹ xuống 45,2%. Chi phí dự phòng 

được dự báo sẽ ở mức tương tự như năm 2019, đạt 1.224 tỷ đồng. 
- LNST hợp nhất dự kiến sẽ tăng 20,6% YoY, cho ra mức EPS là 4.405 đồng. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 
- Rủi ro tăng giá: 1) Ngành tài chính tiêu dùng hồi phục nhanh hơn so với kỳ vọng 
- Rủi ro giảm giá: 1) Thách thức trong việc mở rộng NIM do cạnh tranh trong cho 

vay bán lẻ/tài chính tiêu dùng và 2) Suy giảm chất lượng tài sản của HD Saison.  

Giá hiện tại(VND) 27.950 
Giá mục tiêu (VND) 33.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 0 
 (*) Kỳ vọng 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Ngân hàng 
Vốn hóa (tỷ đồng) 27.418,9 
SLCPĐLH (triệu cp) 981,0 
KLBQ 3 tháng (nghìn c) 1.910,0 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 53,6 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 6,2 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 24,5 - 32,4 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 7.506 9.440 11.664 13.354 
% yoy 38,5 25,8 23,6 14,5 
LNST 1.746 2.842 3.587 4.325 
% yoy 136,6 62,7 26,2 20,6 
ROA (%) 1,0 1,4 1,6 1,8 
ROE (%) 14,5 18,0 19,4 19,8 
EPS (VND) 1.777 2.894 3.654 4.405 
GTSS (VND) 15.045 17.154 20.534 23.956 
Cổ tức tiền 
mặt (VND)  1.300   -   -  -  

P/E (x) - 10,5 8,0 6,6 
P/BV (x) -  1,8   1,4   1,2  
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

HDBank được thành lập năm 1990 với tên ban đầu là 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Thành 
phố Hồ Chí Minh. Năm 2013, HDBank đã tiếp quản 
Ngân hàng Đại A và mua lại Công ty Tài chính Việt Nam 
(hiện là HD Saison). HD Saison là công ty lớn thứ ba về 
tài chính tiêu dùng, sau FE Credit và Home Credit. 

Vào tháng 4 năm 2018, HDB đã ký thỏa thuận hợp tác 
chiến lược với Petrolimex, công ty dẫn đầu thị trường 
bán lẻ xăng dầu trong nước, bao gồm cả kế hoạch tiếp 
quản PG Bank. Nếu việc sáp nhập được thực hiện thành 
công, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng lên 12.810 tỷ 
đồng. Ngân hàng sau sáp nhập sẽ giữ nguyên cấu trúc 
quản lý hiện tại. 
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 Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, các dòng vốn đầu tư mới và các hiệp định thương mại tự do đã thúc đẩy các 
công ty đa dạng hóa và di dời nhà máy sang thị trường Việt Nam. Việt Nam có lợi thế với nguồn nhân công giá 
rẻ, tình hình chính trị ổn định và đang nổi lên là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng toàn cầu nhanh 
nhất --- những yếu tố hấp dẫn này khiến Việt Nam trở thành một môi trường đầu tư hấp dẫn. Năm 2019, xu thế 
này đang diễn rất mạnh mẽ, tạo kết quả kinh doanh ấn tượng cho các chủ đầu tư khu công nghiệp. Giá cho thuê 
bình quân theo đó cũng tăng 15-20% so với cuối năm 2018, bù đắp chi phí phát triển dự án. Năm 2020, chúng 
tôi tin rằng nhu cầu cho thuê sẽ tiếp tục tăng cao và đây sẽ là một năm thịnh vượng cho các doanh nghiệp vận 
hành cho thuê khu công nghiệp. 

Luận điểm đầu tư 

Nhu cầu cho thuê tăng cao 

Trong 11T2019, dòng vốn FDI giải ngân tăng nhẹ (+ 3,1% YoY), dẫn đầu bởi ngành sản xuất. Đáng chú ý, số 
lượng các công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam đã tăng mạnh (+ 30% YoY). Mục đích là để chuyển 
dịch các nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam. Các đối tác tiềm năng chủ yếu đến từ các thị trường như 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông và Singapore. 

• Hà Nội và TP HCM vẫn là trọng tâm, lần lượt chiếm 21,5% và 17,2% vốn đầu tư, tiếp theo là Bình 
Dương, Đồng Nai và Bắc Ninh. 

• Dòng vốn đầu tư chủ yếu từ các nước Đông Á, bao gồm Hồng Kông, Hàn Quốc và Trung Quốc. 

Áp lực môi trường cạnh tranh đã khiến nhiều công ty đa quốc gia Trung Quốc và nước ngoài phải di dời 
nhà máy đến khu vực Đông Nam Á. Quan trọng hơn, nhiều công ty đang tìm cách đa dạng hóa rủi ro kinh 
doanh do tình trạng leo thang cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong năm 2019. Có thể 
nhận thấy rằng, môi trường kinh doanh tại Việt Nam rất tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài và hấp 
dẫn hơn so với một số quốc gia khác trong khu vực, dựa trên chi phí lao động rẻ và tình hình chính trị ổn 
định. 

• Ước tính chi phí lao động của Việt Nam bằng 48% và 77% so với mức trung bình của Trung Quốc 
và các nước trong khu vực ASEAN. 

• Môi trường kinh doanh đang dần được cải thiện, xếp thứ 69 vào năm 2018, sau Malaysia, Thái Lan 
và Trung Quốc. Chúng tôi cho rằng Indonesia, xếp thứ 73, là đối thủ cạnh tranh chính của Việt Nam 
trong việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. 

Triển vọng tích cực cho các chủ đầu tư có quỹ đất lớn, sẵn sàng cho thuê 

Chúng tôi ưa thích KBC và VGC với quỹ đất sẵn sàng cho thuê lớn; tương ứng là 953 ha cho KBC và 1.182 ha 
cho VGC. Những quỹ đất này tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp phía Bắc với vị trí thuận lợi, thuộc 
các tỉnh như Bắc Ninh, Hải Phòng. Điều này sẽ giúp KBC và VGC nắm bắt tốt hơn nhu cầu cho thuê từ các 
doanh nghiệp điện tử và doanh nghiệp sản xuất phụ tùng & linh kiện. 

Tại khu vực miền Nam, BCM và PHR cũng sở hữu quỹ đất công nghiệp khổng lồ, rộng hơn 1.000 ha, nằm 
chủ yếu ở tỉnh Bình Dương. Khách thuê chính là các doanh nghiệp gỗ, bao gồm cả trong nước và FDI. Ngoài 
ra, cơ cấu khách thuê cũng rất đa dạng đến từ nhiều ngành bao gồm vận tải, điện, cơ khí, gỗ và hàng 
tiêu dùng. 

Rủi ro 

• Dòng vốn nước ngoài chậm lại do tình trạng bất ổn toàn cầu 

• Cản trở ban đầu do chi phí chuyển dịch nhà máy tăng cao 

• Quy định thủ tục gây chậm trễ trong việc triển khai và tăng chi phí giải phóng mặt bằng 

NGÀNH BĐS KHU CÔNG NGHIỆP – NHU CẦU TĂNG CAO 

Lại Đức Dương (duong.ld@vdsc.com.vn) Tiêu cực Tích cực Trung lập 
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Hình 1: Ước tính nguồn cung cho thuê (ha) 

 

Nguồn: CTCK Rồng Việt ước tính. Chúng tôi ước tính diện tích đát KCN Tân Bình mở rộng đối với PHR 

Hình 2: Giá thuê và tình hình thuê theo tỉnh thành 

  

Nguồn: JLL, CTCK Rồng Việt tổng hợp 

Hình 3: Lương tối thiểu (USD/tháng) 

 

Nguồn: Trading Economics, CTCK Rồng Việt ước tính 
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Hình 4: ROE, PB, PE của một số công ty niêm yết 

 

Nguồn: CTCK Rồng Việt 

Bảng 2: Cổ phiếu khu công nghiệp – vốn hóa, giá, khuyến nghị và dự phóng một số chỉ tiêu tài chính 

 
Vốn 

hóa (tỷ 
đồng) 

Giá 
hiện 
tại 

Giá 
mục 
tiêu 

Tỷ 
suất 
sinh 
lời 

Khuyến nghị 
P/E 

2019
F 

P/BVPS 
2019F 

ROE 
2019F 

DY 
2019

F 

P/E 
2020

F 

P/BVP
S 

2020F 

ROE 
2020

F 

DY 
2020

F 

Tỷ lệ sở 
hữu 

nước 
ngoài 
còn lại 

KBC 6.905,5 14.700 16.200 14% Tích lũy 8,3x 0,9x 9,1% 6,8% 7,4x 0,8x 9,5% 6,8% 21,9% 

VGC 8.182,4 18.250 N/A N/A N/A 13,1x 1,3x 9,2% 5,2% 12,3x 1,2x 9,9% 5,2% 35,6% 

NTC 2.742,7 171.418 127.000 -26% Bán 15,2x 5,0x 30,7% 2,9% 15,8x 3,9x 24,7% 0,0% 45,3% 

LHG 780,2 15.600 N/A N/A N/A 5,6x 0,7x 12,3% 10,2% 3,7x 0,5x 13,9% 0,0% 38,3% 

Nguồn: CTCK Rồng Việt dự phóng, giá tại ngày 13/12/2019 

(*) Bloomberg concensus, dữ liệu tại ngày 13/12/2019 
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TCT PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC                                                                             Bloomberg: KBC VN  
Nhu cầu thuê tăng cao 

TÍCH LŨY 14% Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực về hoạt động kinh doanh cốt lõi của KBC, với quỹ đất 
lớn cùng nhu cầu cho thuê ổn định tại khu vực phía Bắc. Doanh thu cho thuê hiện tại chủ 
yếu đến từ khu công nghiệp Quang Châu và Tân Phú Trung. Tuy nhiên, chúng tôi thấy 
rằng trong trung hạn, 669 ha từ Nam Sơn Hạp Lĩnh và Tràng Duệ 3 sẽ rất hứa hẹn và tiếp 
tục thúc đẩy tăng trưởng. Nhu cầu thuê đang duy trì ở mức cao. Tranh chấp thương mại 
Mỹ-Trung, theo quan điểm của chúng tôi, sẽ là chất xúc tác, thu hút các công ty thuê đất 
tại Việt Nam. Bên cạnh đó, các khu dân cư như Phúc Ninh và Trang Duệ cũng giúp đóng 
góp vào lợi nhuận công ty trong ba đến năm năm tới, với 40 ha đất thương phẩm chưa 
được bán.        

Luận điểm đầu tư 

- Nguồn cung dồi dào trong cả ngắn hạn và dài hạn. Diện tích chưa cho thuê 
ước tính khoảng 450 ha vào cuối tháng 9 năm 2019; tại các khu công nghiệp 
như Quang Châu, Tân Phú Trung và Nam Sơn Hạp Lĩnh. Đây sẽ là nguồn dự trữ 
đủ trong bốn năm tới, với kịch bản tích cực là 100 ha diện tích cho thuê mỗi 
năm. Ngoài ra, nguồn cung dài hạn sẽ đến từ các khu như Tràng Duệ 3 (456 ha 
- Hải Phòng) và Bình Giang (860 ha - Hải Dương), nơi hình thành các trung tâm 
sản xuất lớn. Năm 2019, KBC đã hoàn thành kế hoạch cho thuê là 110ha. Trong 
năm tới, công ty dự kiến sẽ cho thuê lên tới 150ha, với đóng góp mới từ Nam 
Sơn Hạp Lĩnh là 60ha. Hiện tại, một công ty sản xuất điện thoại di động toàn cầu 
đã ký biên bản ghi nhớ về hợp đồng thuê đất với KBC và đang chuẩn bị đặt cọc. 
Về thủ tục pháp lý của Nam Sơn Hạp Lĩnh, KBC dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu 
năm 2020 và có thể đón những công ty đầu tiên từ khoảng Q2 2020. Bên cạnh 
đó, nhu cầu tại Tân Phú Trung và Quang Châu sẽ tiếp tục được duy trì trong 
năm 2020, ước tính 90 - 100ha 

- Vị trí đắc địa thúc đẩy giá thuê. Mức tăng giá cho thuê trung bình ở Quang 
Châu và Tân Phú Trung vào khoảng 25% trong năm 2019. Căng thẳng thương 
mại Mỹ-Trung leo thang thúc đẩy nhu cầu di dời của các nhà máy khỏi lãnh thổ 
Trung Quốc. Việt Nam là một lựa chọn tiềm năng những lợi thế cạnh tranh như 
chi phí lao động thấp, cơ sở hạ tầng được tăng cường đầu tư và các chính sách 
ưu đãi. Xu hướng này được dự báo được duy trì trong 6-9 tháng tới. 

- Tăng trưởng từ bàn giao khu dân cư Phúc Ninh và Tràng Duệ. Bàn giao Phúc 
Ninh tiếp tục bị hoãn trong năm 2019, so với kế hoạch bàn giao khoảng 4 ha 
trong năm nay. Hiện tại, các thủ tục pháp lý vẫn chưa được hoàn thành. 

Dự phóng 2020 

- Năm 2020, chúng tôi dự phóng doanh thu đạt 2.719 tỷ đồng (-11% YoY) và LNST 
đạt 940 tỷ đồng (+12% YoY). 

- P/E và P/B cho năm 2020 dự phóng 7,4 lần và 0,8 lần. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Trì hoãn tại dự án Nam Sơn Hạp Lĩnh và bàn giao dự án Phúc Ninh. 

- Tăng chi phí giải phóng mặt bằng và đình trệ dòng vốn FDI. 

 

Giá hiện tại (VND) 14.700 
Giá mục tiêu (VND) 16.200 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 500 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Tài chính 
Vốn hóa (tỷ đồng) 6.905,5 
SLCPĐLH (triệu cp) 469,8 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 1.691,0 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 25,5 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 21,9 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 12,1 - 15,9 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 1.260 2.491 3.044 2.719 
% yoy -36,1 97,7 22,2 -10,7 
LNST 585 746 838 940 
% yoy 4,9 27,7 12,3 12,2 
ROA (%) 3,8 4,6 5,0 5,7 
ROE (%) 6,6 7,9 9,1 9,5 
EPS (VND) 1.229 1.569 1.761 1.975 
GTSS (VND) 17.423 18.992 16.366 18.001 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 0 1,000 1,000 1,000 

P/E (x) 12,0 9,4 8,3 7,4 
P/BV (x) 0,8 0,8 0,9 0,8 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Kinh Bắc là một trong những nhà phát triển khu công 
nghiệp hàng đầu Việt Nam. Công ty sở hữu quỹ đất lớn, 
bao gồm 5.174 ha cho đất công nghiệp và hơn 1.100 
ha cho phát triển đô thị. Các khu công nghiệp lớn tập 
trung chủ yếu ở Bắc Ninh, Hải Phòng và TP HCM cũng 
như các tỉnh thành khác. 
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CTCP KHU CÔNG NGHIỆP NAM TÂN UYÊN                                                   Bloomberg: NTC VN  

Khu công nghiệp NTU3 chuẩn bị triển khai 

BÁN -26% Tăng trưởng trong tương lai phụ thuộc rất lớn vào việc phát triển khu công nghiệp NTU3. 
Quỹ đất rất lớn (346ha) cùng vị trí đắc địa gần Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ đảm bảo tỷ lệ 
hấp thụ và hiệu suất cho thuê cao, ước tính khoảng 90 - 100 USD / m2. Mối quan tâm hiện 
nay là rủi ro quản trị doanh nghiệp đến từ việc bị chi phối bởi hai cổ đông chính là Công 
ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (sàn giao dịch: PHR) và công ty mẹ là Tập đoàn Cao su Việt 
Nam (UPCOM: GVR). Ngoài ra, định giá tuơng đối cao và thanh khoản trong cổ phiếu 
thấp. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên chờ đợi thêm cho việc đầu tư vào cổ phiếu. 

Luận điểm đầu tư 

- Nam Tân Uyên 3 đang có dấu hiệu sớm được triển khai. Tổng diện tích là 346 
ha; trong đó 255 ha là đất thương phẩm cho thuê. ĐHCĐ 2019 đã phê duyệt kế 
hoạch tăng vốn, nhằm đáp ứng số vốn điều lệ tối thiểu cho NTU3. Cổ đông lớn 
là PHR (32%) cũng đã công bố kế hoạch chuyển giao kế hoạch phát triển cho 
NTU3 trong nửa cuối năm 2019. Tuy nhiên, chưa có cập nhật nào mới nhất về 
việc bàn giao đất. Theo đó, kế hoạch có thể bị trì hoãn sang năm 2020. 

- Cổ tức tiền mặt hấp dẫn. NTC nắm giữ nhiều tiền mặt, 1.278 tỷ đồng, chiếm 
37% tổng tài sản vào cuối tháng 9/2019. Điều này đã mang lại một khoản thu 
nhập tài chính lớn cho NTC trong giai đoạn 2016-19. Cùng với việc nhận cổ tức 
từ các công ty liên kết, NTC luôn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt hấp dẫn, lần 
lượt là 60% / 200% / 50% trong năm 2017/2018 / 2019E. Tuy nhiên, chi phí cho 
quyền sử dụng đất và bồi thường đối với NTU3 có thể khiến dòng tiền bị thu 
hẹp, dẫn đến mức tiền gửi và thu nhập tài chính thấp hơn khi NTU3 chính thức 
triển khai. 

- Thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu cổ đông, theo quan điểm của chúng tôi, 
là tích cực. Việc thoái vốn của GVR hoặc PHR trong NTC sớm muộn cũng sẽ phải 
xảy ra, do luật không cho phép cấu trúc sở hữu chéo của GVR và PHR. Khi vấn đề 
này được giải quyết, tín hiệu triển khai dự án NTU3 sẽ rõ ràng. 

Dự phóng 2020 

- Năm 2020, chúng tôi dự báo doanh thu là 251 tỷ đồng (+ 9% YoY) và LNST là 
227 tỷ đồng (+ 3% YoY). 

- P/E và P/B cho năm 2020 sẽ ở mức 15,8x và 3,9 lần, không phải quá hấp dẫn. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Trì hoãn tiến độ và chi phí phát triển NTU3 bị đẩy lên cao. 

 

 

Giá hiện tại (VND) 171.418 
Giá mục tiêu (VND) 127.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* - 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Tài chính 
Vốn hóa (tỷ đồng) 2.742,7 
SLCPĐLH (triệu cp) 16,0 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 53,9 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 8,9 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 45,3 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 66,6 - 192,2 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 146 532 231 251 
% yoy -0,8 264,4 -56,6 8,7 
LNST 142 470 221 227 
% yoy 8,6 229,7 -53,0 2,7 
ROA (%) 5,8 15,1 6,2 5,4 
ROE (%) 41,8 97,0 30,7 24,7 
EPS (VND) 8.639 28.737 10.502 10.821 
GTSS (VND) 23.720 36.810 34.190 43.875 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 6.000 20.000 5.000 0 

P/E (x) 19,8 6,0 16,2 15,8 
P/BV (x) 7,2 4,7 5,0 3,9 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Công ty sở hữu ba khu công nghiệp tại tỉnh Bình 
Dương, trong đó có hai khu đã lấp đầy 100%. Khu còn 
lại đang chờ kế hoạch phát triển, với diện tích đất 346 
ha, trong đó 255ha là đất thương mại có thể cho thuê. 
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NGÀNH DẦU KHÍ – ÁP LỰC PHẢI ĐƯA CÁC DỰ ÁN MỚI VÀO HOẠT ĐỘNG 
Trần Hà Xuân Vũ (vu.thx@vdsc.com.vn)  

 Ngành dầu khí trong nước năm 2019 nhìn chung duy trì sự ổn định so với năm 2018. Tuy nhiên, xét về mặt cấu 
trúc, ngành đã có nhiều sự thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt là việc kiện toàn cơ cấu nhân sự trong tập đoàn PVN 
hay những công ty lớn, trọng điểm đối với ngành như PVEP. Bên cạnh đó, một vài dự án lớn có ý nghĩa quan 
trọng đã được triển khai như đường ống Nam Côn Sơn 2 GD2, LNG Thị Vải, Long Sơn sau một thời gian trễ 
tiến độ. 

Trong năm 2020, với áp lực phải gia tăng trữ lượng dầu khí trong bối cảnh sản lượng khai thác đang sụt giảm 
nhanh chóng, chúng tôi tin rằng PVN sẽ phải “ráo riết” đẩy mạnh cho hoạt động thăm dò tìm kiếm cũng như 
nhanh chóng đưa các dự án tiềm năng đi vào khai thác để đảm bảo nhu cầu năng lượng cũng như nguồn thu 
cho ngân sách trong thời gian tới. 

Triển vọng đầu tư 

Giá dầu kỳ vọng duy trì ở mức cao trong năm sau nhờ những nỗ lực cắt giảm từ OPEC+. Trong cuộc 
họp gần nhất, OPEC+ (gồm OPEC và các đồng minh) đã đồng ý tăng sản lượng cắt giảm từ 1,2 triệu 
thùng/ngày lên 1,7 triệu thùng/ngày đến tháng 3/2020. Sau thời gian đấy, OPEC+ sẽ tổ chức họp lại và 
đưa ra những quyết định mới. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế yếu và Mỹ-Trung chưa đạt được thỏa 
thuận, khả năng OPEC+ duy trì việc cắt giảm sau tháng 3/2019 là khá lớn nhưng sản lượng cắt giảm có 
thể được tăng lên so với hiện tại. 

Sản lượng khai thác dầu suy giảm bắt buộc PVN phải đầu tư nhiều hơn cho công tác thăm dò. Trong 
năm 2019, sản lượng khai thác dầu trong nước đạt 11 triệu tấn, xuống mức thấp nhất trong 20 năm trở 
lại đây. Đứng trước tình hình đấy, việc đầu tư thêm cho hoạt động tìm kiếm thăm dò là cần thiết để duy 
trì sản lượng khai thác và tạo nguồn thu cho ngân sách. Trước đây, PVN thường đầu tư trên 2 tỷ USD cho 
khoan từ 30 - 40 giếng thăm dò và gia tăng được 35 - 40 triệu tấn quy dầu/năm. Thế nhưng, từ năm 2015 
lại đây, đầu tư của PVN và đối tác nước ngoài đã giảm 4-5 lần so với trước. 

Không chỉ dầu, sản lượng khí cũng suy giảm khiến  PVN phải đẩy nhanh tiến độ các dự án. Nhu cầu 
khí trong nước dự báo sẽ tăng mạnh trong các năm tới để sử dụng cho các nhà máy điện trong bối cảnh 
nhu cầu năng lượng trong nước tăng đều hằng năm. Bên cạnh nguồn khí LNG nhập khẩu, các nguồn khí 
mới từ các dự án trong điểm như Sư Tử Trắng GD2, Lô B hay Cá Voi Xanh cũng cần phải được gấp rút đưa 
vào khai thác. Chính vì vậy, PVN phải đẩy nhanh tiến độ để đưa các dự án này đi vào hoạt động nếu không 
viễn cảnh thiếu khí cho các nhà máy diện trong tương lai là điều có thể dự báo. 

Nghi Sơn hoạt động ổn định và Long Sơn đang trong quá trình đầu tư sẽ là động lực cho các công 
ty vận tải dầu khí. Khi các nhà máy hoàn thiện, nhu cầu vận chuyển dầu thô đầu vào và các sản phẩm 
đầu ra sẽ tạo một khối lượng công việc lớn cho các công ty vận tải. 

Rủi ro 

• Giá dầu giảm mạnh sẽ tác động đến quá trình giải ngân cho hoạt động tìm kiếm thăm dò.  

• Tiến độ các dự án chậm cũng sẽ tác động đến khối lượng công việc các công ty thượng nguồn. 

 

 

 

 

Tiêu cực Tích cực  Trung lập 
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Hình 1: Chênh lệch cung cầu (triệu thùng/ngày) và giá 
dầu Brent (USD/thùng) 

 Hình 2: Sản lượng OPEC và mục tiêu cắt giảm trước cuộc 
họp tháng 12/2019 

 

 

 
Nguồn: CTCK Rồng Việt tổng hợp  Nguồn: CTCK Rồng Việt tổng hợp 

Hình 3: Đầu tư cho hoạt động thăm dò tìm kiếm của PVN 
(triệu USD) 

 Hình 4: Sản lượng khí khai thác (tỷ m3) và tỷ trọng đáp ứng 
nhu cầu nội địa (%) 

 

 

 

Nguồn: CTCK Rồng Việt thu thập  Nguồn: BMI 
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Hình 5: ROE, PB, PE của một số doanh nghiệp dầu khí niêm yết 

 
Nguồn:  FiinGroup, CTCK Rồng Việt  

Ghi chú: Kích thước bong bóng là ROE 

Bảng 1: Cổ phiếu dầu khí – vốn hóa, giá, khuyến nghị và dự phóng một số chỉ tiêu tài chính 

 
Vốn 

hóa (tỷ 
đồng) 

Giá 
hiện 
tại 

Giá 
mục 
tiêu 

Tỷ 
suất 
sinh 
lời 

Khuyến 
nghị 

P/E 
2019

F 

P/BVPS 
2019F 

ROE 
2019F 

DY 
2019F 

P/E 
2020F 

P/BVPS 
2020F 

ROE 
2020F 

DY 
2020

F 

Tỷ lệ sở 
hữu 

nước 
ngoài 
còn lại 

PVD 6.253 14.850 21.060 41,8% Mua 58,9x 0,4x 0,8% 0,0% 20,0x 0,4x 2,2% 0,0% 28,6% 

PVS 8.316 17.400 23.500 39,0% Mua 8,7x 0,7x 7,7% 4,0% 7,6x 0,6x 8,3% 5,7% 27,2% 

PVT 4.714 16.750 21.300 30,1% Mua 7,5x 1,0x 14,8% 2,9% 6,9x 0,9x 14,6% 2,9% 17,3% 

GAS (*) 187.565 98.000 N/A N/A N/A 15,2x 3,7x 25,8% 3,1% 15,1x 3,5x 25,5% 3,1% 45,3% 

BSR (*) 27.284 8.800 N/A N/A N/A 12,3x 0,7x 6,1% N/A 9,2x 0,7x 8,1% N/A N/A 

OIL (*) 9.904 9.100 N/A N/A N/A 35,5x N/A N/A N/A 32,5x N/A N/A N/A N/A 

Nguồn: CTCK Rồng Việt dự phóng, giá tại ngày 13/12/2019 

(*) Bloomberg concensus, dữ liệu tại ngày 13/12/2019 
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TCT CP KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ                                                     Bloomberg: PVD VN  

Hoạt động kinh doanh cốt lõi cải thiện rõ rệt 
MUA 41% Năm 2020 được dự báo sẽ là năm ghi nhận sự chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh 

doanh của PVD nhờ vào lượng công việc được đảm bảo cả năm và giá cho thuê giàn 
tăng cao so với 2019. Ngoài ra, thị trường giàn khoan trong khu vực được dự báo sẽ tiếp 
tục tốt dần lên khi chi tiêu cho hoạt động thăm dò tìm kiếm từ các nước tăng, kéo theo 
đó là nhu cầu giàn khoan tự nâng cũng như giá cho thuê giàn tăng cao trong 
thời gian tới. 

Luận điểm đầu tư 

- Hoạt động các giàn khoan tự nâng được đảm bảo cả năm 2020. Tính ở thời 
điểm hiện tại, các giàn khoan tự nâng của PVD đã được đảm bảo công việc 
xuyên suốt trong năm. Ngoài ra thời gian hoạt động các giàn khoan sẽ kéo dài 
liên tục giúp cho hiệu suất giàn khoan năm 2020 cải thiện so với năm 2019.  

- Giá thuê giàn trung bình cả năm 2020 dự báo tăng 10%. Nhờ nhu cầu các 
giàn khoan tự nâng tại khu vực tăng cao, giá cho thuê giàn cũng đã cải thiện từ 
2019. Và giá cho thuê giàn của PVD dự kiến tăng 10% cho năm 2020. 

- Giàn PVD V hoạt động trở lại từ 2021. Sau một thời gian dài không có việc, 
giàn PVD V sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ cho Shell tại thị trường Brunei theo một 
hợp đồng kéo dài 6 năm và có thể gia hạn thêm 4 năm. Với hợp đồng dài hạn 
này, PVD V có thể tạo ra dòng tiền để chi trả các nghĩa vụ nợ và bảo dưỡng thay 
vì phải tiêu tốn một khoảng chi phí hằng năm. 

- Đầu tư cho hoạt động thăm dò khai thác trong nước lẫn khu vực được kỳ 
vọng sẽ tích cực hơn. Theo báo cáo của Global data, sản lượng khai thác dầu 
của khu vực Đông Nam Á dự kiến sẽ tăng mạnh từ mức dưới 50.000 thùng 
dầu/ngày lên 223.000 thùng dầu/ngày vào năm 2025. Do đó, đầu tư cho hoạt 
động thăm dò khai thác dự kiến sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Từ đó đảm 
bảo cho nhu cầu các giàn khoan trong khu vực được ổn định. 

- Kỳ vọng hoàn nhập khoản dự phòng từ PVEP. Trong thời gian vừa qua, PVD 
đã bắt đầu thu hồi các khoản nợ từ PVEP và thực hiện hoàn nhập 263 tỷ đồng 
từ 2018 đến nay. Giả sử tiến độ thu tiền tiếp tục tốt trong thời gian đến, PVD có 
thể hoàn nhập tiếp 233 tỷ đồng và ghi nhận vào lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Dự phóng 2020 

- Giá giàn tự nâng trung bình đạt 65.000 USD/ngày. Hiệu suất hoạt động các giàn 
đạt 98% trong 2020 so với mức 89% của năm 2019. 

- Hoàn nhập 96 tỷ từ PVEP. 

- Cho năm 2020, chúng tôi dự phóng PVD đạt 6.068 tỷ đồng doanh thu, LNST cổ 
đông công ty mẹ đạt 317 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 41,9% và 198%. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Giá dầu giảm khiến hoạt động thượng nguồn bị ảnh hưởng.  

- Tiến độ các dự án dầu khí chậm ảnh hưởng đến hoạt động khoan thăm dò. 

- PVEP không trả nợ dẫn đến khả năng hoàn nhập các khoản dự phòng thấp. 

Giá hiện tại (VND) 14.850 
Giá mục tiêu (VND) 21.060 
Cổ tức tiền mặt (VND)*  
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Dầu khí 
Vốn hóa (tỷ đồng) 6.253 
SLCPĐLH (triệu cp) 421,1 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 1.820 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 30,3 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 28,6 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 12,6 – 19,6 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 3.902 5.503 4.276 6.068 
% yoy -27,2 41,0 -22,3 41,9 
LNST 26 124 106 317 
% yoy -93,7 374,9 -43,4 198,0 
ROA (%) 0,1 0,6 0,5 1,5 
ROE (%) 0,2 0,9 0,8 2,2 
EPS (VND) 74 396 252 744 
GTSS (VND) 34.413 35.440 33.289 34.033 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 0 0 0 0 

P/E (x) 315,5  36,9  58,9 20,0 
P/BV (x) 0,7 0,4 0,4 0,4 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

TCT Khoan và dịch vụ dầu khí hoạt động trong lĩnh vực 
cung cấp giàn khoan, dịch vụ kỹ thuật  khoan và giếng 
khoan, cung ứng nhân lực trong lĩnh vực dầu khí . Trong 
đó cung cấp giàn khoan là hoạt động cốt lõi với 4 giàn 
tự nâng (PVD I, PVD II, PVD III, PVD VI), 1 giàn TAD (PVD 
V) và 1 giàn đất liền (PVD 11). 

Sau giai đoạn 2016-2018 gặp nhiều khó khăn, hoạt 
động của công ty đang dần cải thiện nhờ nhu cầu giàn 
khoan và giá thuê giàn tại khu vực hồi phục. 
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TCT CP VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT NAM                                                                         Bloomberg: PVT VN  

Giá cước tăng mạnh và đội tàu tiếp tục mở rộng 
MUA 30% PVT tiếp tục đà tăng trưởng của mình trong năm 2019 nhờ đội tàu mở rộng cùng khối 

lượng công việc dồi dào và giá cước tích cực. Cho năm 2020, PVT tiếp tục mở rộng hơn 
nữa đội tàu nhằm đáp ứng nhu cầu về vận tải tăng cao ở trong nước lẫn quốc tế. Ngoài 
ra, giá cước vận tải tăng mạnh khi IMO 2020 có  hiệu lực cũng là một nhân tố hỗ trợ tích 
cực cho hoạt động kinh doanh của PVT trong bối cảnh mảng tàu dầu thô bị ảnh hưởng 
vì nhà máy Bình Sơn bảo dưỡng và tăng cường nhập khẩu dầu thô đầu vào từ 
nước ngoài. 

Luận điểm đầu tư 

- Tiếp tục mở rộng hơn nữa đội tàu với tổng chi phí 140 triệu USD. Trong năm 
2019, PVT đã đầu tư 7 tàu gồm 1 tàu dầu thô, 2 tàu dầu sản phẩm, 3 tàu LPG và 
1 tàu hàng rời. Kết quả là doanh thu mảng vận tải trong 9 tháng 2019 tăng 
trưởng 19,2% và cả năm dự kiến tăng 14,1% cho cả năm. Cho năm 2020, PVT sẽ 
tiếp tục chi 140 triệu USD đầu tư thêm 9 tàu gồm 1 tàu dầu thô Aframax, 4 tàu 
dầu sản phẩm, 2 tàu LPG và 2 tàu vận tải hàng rời. 

- Giá cước quốc tế tăng cao bù đắp cho sản lượng dầu thô sụt giảm từ Nhà 
máy Bình Sơn. Trong năm 2020, sản lượng dầu thô vận chuyển cho Bình Sơn 
dự kiến giảm 35%, còn 4,3 triệu tấn do nhà máy thực hiện bảo dưỡng lớn định 
kỳ và tỷ trọng nhập khẩu dầu thô tăng lên. Tuy nhiên, giá cước vận tải quốc tế 
đang tăng cao được kỳ vọng sẽ bù đắp cho phần suy giảm về sản lượng. Dự 
kiến PVT chỉ để 1 tàu phục vụ cho Bình Sơn trong năm 2020 và đưa 3 tàu còn 
lại hoạt động tuyến quốc tế. 

- Kỳ vọng nhà máy Nghi Sơn sẽ hoạt động ổn định hơn. Nhà máy Nghi Sơn 
luôn được kỳ vọng sẽ là động lực cho PVT từ lúc chính thức hoạt động. Tuy 
nhiên, hiệu suất hiện tại của nhà máy chỉ đạt 80% dẫn đến đóng góp vào hoạt 
động của PVT là chưa đáng kể. Qua năm 2020, chúng tôi kỳ vọng nhà máy sẽ 
hoạt động ổn định hơn, từ đó thúc đẩy nhanh tiến độ đầu tư tàu VLCC và phần 
nào bù đắp phần suy giảm sản lượng sản phẩm xăng dầu từ Bình Sơn trong giai 
đoạn nhà máy này thực hiện bảo dưỡng. Nếu Nghi Sơn hoạt động ổn định, sản 
lượng vận tải xăng dầu trong nước của PVT trong 2020 có thể lên đến 2,4 triệu 
m3, tăng 33% so với 2019. 

- PVN thoái vốn từ 51% xuống 36%. Theo kế hoạch, PVN sẽ thực hiện thoái vốn 
khỏi PVT và động thái này có thể là một chất “xúc tác” cho cổ phiếu. 

Dự phóng 2020 

- PVT vận chuyển 4,3 triệu tấn dầu thô cho Bình Sơn. Vận chuyển 2,4 triệu m3 
xăng dầu cho Bình Sơn và Nghi Sơn. Mảng LPG tiếp tục tăng trưởng 15%. 

- Doanh thu 2020 PVT có thể đạt 8.093 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,8%, hoạt động cốt lõi 
tăng 9,2%. LNST cổ đông công ty mẹ đạt 747 tỷ đồng, tăng 11,6%. Nếu PVT 
thanh lý tàu Athena, LNST cổ đông công ty mẹ sẽ cao hơn so với dự phóng. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Nhà máy Nghi Sơn hoạt động thiếu ổn định khiến sản lượng xăng dầu đầu ra 
bị ảnh hưởng.  

- Giá cước vận tải điều chỉnh giảm trong năm 2020. 

Giá hiện tại (VND) 16.750 
Giá mục tiêu (VND) 21.300 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 500 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Công nghiệp 
Vốn hóa (tỷ đồng) 4.714 
SLCPĐLH (triệu cp) 281,4 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 602,6 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 10,4 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 17,3 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 14,1 – 18,6 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 6.148 7.523 7.948 8.093 
% yoy -8,7 22,4 5,7 1,8 
LNST 450 652 669 747 
% yoy 10,4 44,9 2,6 11,6 
ROA (%) 4,9 6,4 6,0 6,0 
ROE (%) 12,2 16,2 14,8 14,6 
EPS (VND) 1.436 2.183 2.236 2.424 
GTSS (VND) 13.102 14.293 16.029 17.953 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 1.000 1.000 500 500 

P/E (x) 13,1  7,2  7,5 6,9 
P/BV (x) 1,1 0,9 1,0 0,9 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

TCT Cổ phần vận tải Dầu khí (PVTrans)  là thành viên 
của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Hiện công ty 
đang hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: vận tải dầu thô, 
vận tải dầu sản phẩm và vận tải LPG. Tính thời điểm 
hiện tại, PVTrans đang là đơn vị dẫn đâu trong lĩnh vực 
vận tải dầu thô và LPG với thị phần trong nước lên đến 
100%. Ngoài ra, PVTrans còn tham gia cung cấp dịch vụ 
tàu FSO, dịch vụ O&M cho các dự án dầu khí trong nước. 
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TCT CP DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM                                          Bloomberg: PVS VN  

2020 là điểm rơi ghi nhận các dự án M&C 
MUA 39% Trong bối cảnh giá dầu ổn định và nhu cầu xây lắp các công trình dầu khí, năng lượng 

được dự báo tăng cao trong tương lai để đáp ứng an ninh năng lượng trong nước, chúng 
tôi tin rằng PVS tiếp tục là doanh nghiệp hưởng lợi nhờ vị thế dẫn đầu của mình. Ngoài 
ra, những khó khăn còn tồn tại từ những năm trước (giải thể liên doanh, FPSO 
Lam Sơn…) sẽ được giải quyết nhằm tạo đà tăng trưởng trong thời gian tới. 

Luận điểm đầu tư 

- PVS được dự báo sẽ tiếp tục nhận thêm nhiều hợp đồng xây lắp dầu khí 
trong thời gian tới. Trong những năm vừa qua, chi tiêu cho hoạt động thăm dò 
dầu khí trong nước chỉ 1/4 so với khoảng thời gian trước (2 tỷ USD). Do đó, trữ 
lượng dự trữ và sản lượng khai thác dầu thô ngày càng giảm. Chính vì vậy, chúng 
tôi tin rằng hoạt động thăm dò khai thác trong nước sẽ sôi động trở lại trong bối 
cảnh giá dầu ổn định, PVN kiện toàn xong bộ máy lãnh đạo cùng với nhu cầu 
năng lượng trong nước tăng cao. Từ đó giúp PVS nhận thêm nhiều hợp đồng 
xây lắp trong tương lai. 

- PVS sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa mảng FSO/FPSO. Khi các dự án dầu khí được 
triển khai, nhu cầu cho các tàu FSO/FPSO sẽ tăng lên và PVS tận dụng các lợi thế 
của mình mở rộng hơn nữa mảng kinh doanh được xem là ổn định này. Trước 
mắt, FSO Sao Vàng sẽ đi vào hoạt động từ 2021 và có thể là FSO Lạc Đà Vàng từ 
năm 2022 nếu quá trình đấu thầu được thuận lợi.  

- Tập trung giải quyết những khó khăn tồn đọng. Trong Q4/2019, PVS sẽ hoàn 
tất các thủ tục giải thể liên doanh PTSC-CGGV và nhiều khả năng ghi nhận thêm 
một khoản chi phí tương ứng. Ngoài ra, PVS cũng đã bắt đầu trích lập dự phòng 
liên quan đến FPSO Lam Sơn từ Q3/2019.  

- Tiền mặt tại cuối Q3/2019 vượt vốn hóa thị trường 8.316 tỷ đồng. Tiền và 
tương đương tiền vào Q3/2019 hiện đạt 10.685 tỷ đồng, vượt mức vốn hóa thị 
trường 8.316 tỷ đồng tại mức giá 17.400 đồng/cp. 

Dự phóng 2020 

- 2020 sẽ là điểm rơi ghi nhận mảng xây lắp với các dự án như LNG Thị Vải, Nam 
Côn Sơn 2 GD2, Long Sơn và phần còn lại của Sao Vàng - Đại Nguyệt, Gallaf. 
Doanh thu mảng xây lắp trong năm 2020 được dự báo đạt 11.044 tỷ đồng, 
tăng trưởng 12,9%. 

- Cho năm 2020, chúng tôi dự phóng PVS có thể đạt 18.714 tỷ đồng doanh thu, 
LNST cổ đông công ty mẹ đạt 1.100 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 8,4% và 13,7%. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Giá dầu giảm khiến hoạt động thượng nguồn bị ảnh hưởng.  

- Tiến độ các dự án dầu khí không như mong đợi ảnh hưởng đến việc ký kết các 
hợp đồng mới. 

- Các khoản chi phí liên quan đến giải thể PTSC-CGGV hay dự phòng FPSO Lam 
Sơn có thể cao hơn so với kỳ vọng. 

Giá hiện tại (VND) 17.400 
Giá mục tiêu (VND) 23.500 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 700 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Dầu khí 
Vốn hóa (tỷ đồng) 8.316 
SLCPĐLH (triệu cp) 478,0 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 1.705 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 32,1 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 27,2 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 15,8 – 24,6 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 16.812 14.638 17.265 18.714 
% yoy -10,0 -12,9 17,9 8,4 
LNST 800 1.047 967 1.100 
% yoy -22,9 30,8 -7,6 13,7 
ROA (%) 3,4 4,5 4,1 4,0 
ROE (%) 7,4 8,8 7,7 8,3 
EPS (VND) 1.608 2.028 2.010 2.284 
GTSS (VND) 24.054 24.839 18.730 19.502 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 500 500 700 1.000 

P/E (x) 14,7  8,7 8,7 7,6 
P/BV (x) 0,9 0,7 0,7 0,6 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

TCT Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam là 
thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. 
Lĩnh vực hoạt động chính của Tổng công ty  là cung 
cấp các dịch vụ kỹ thuật cho dầu khí, công nghiệp như: 
EPCI công trình biển, EPC công trình công nghiệp, Kho 
nổi xử lý và xuất dầu thô FSO/FPSO, Tàu dịch vụ, Khảo 
sát địa chấn, địa chất và công trình ngầm, Lắp đặt, vận 
hành và bảo dưỡng công trình biển, Cảng dịch vụ và 
Dịch vụ cung cấp nhân lực kỹ thuật, bảo vệ và vật tư 
thiết bị dầu khí. 
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NGÀNH Ô TÔ VÀ PHỤ TÙNG – TIẾP ĐÀ PHÁT TRIỂN 
Trần Hà Xuân Vũ (vu.thx@vdsc.com.vn)  

Bùi Huy Hoàng (hoang.bh@vdsc.com.vn) 

 Năm 2018, thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc từ ASEAN về mức 0% khiến nguồn xe từ Thái Lan, Indonesia và 
Malaysia “ồ ạt” nhập về thị trường Việt Nam cạnh tranh với các nhà lắp ráp nội địa. Để hỗ trợ nền công nghiệp 
ô tô nội địa còn non yếu, Chính Phủ đã ban hành nghị định 116/2017/NĐ-CP với những yêu cầu khắt khe hơn 
trong hoạt động nhập khẩu ô tô nguyên chiếc. Thực tế, nguồn cung xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) đã 
sụt giảm 6% trong năm 2018, trong khi doanh số xe lắp ráp trong nước (CKD) tăng 11%. Tựu chung, tổng 
doanh số ngành ô tô năm 2018 tăng nhẹ 6%. Qua năm 2019, các nước xuất khẩu ô tô đã hoàn thiện các thủ 
tục pháp lý nhằm đáp ứng các yêu cầu của Nghị định 116, do đó, nguồn cung xe CBU tăng mạnh 118% trong 
10 tháng đầu năm. Cụ thể, số lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu từ hai nước Thái Lan và Indonesia tăng 88% 
(đạt 68.957 chiếc) và 287% (39.911 chiếc). Ngược lại, doanh số xe CKD sụt giảm 12%. Như vậy, tốc độ tăng 
trưởng toàn ngành đạt 15%, tổng doanh số bán hàng là 246.624 chiếc. Qua năm 2020, chúng tôi dự báo nhu 
cầu ô tô sẽ tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, giá bán nhìn chung giảm do áp lực thanh lý hàng tồn kho xe trong 
năm cũ cùng với áp lực cạnh tranh vẫn tiếp diễn như thời gian qua. 

Hiện cơ hội đầu tư vào ngành ô tô Việt Nam đang bị giới hạn khi phần lớn các công ty niêm yết trên sàn chứng 
khoán có quy mô tương đối nhỏ so với toàn thị trường. Năm 2020, chúng tôi dự báo doanh thu của các công 
ty trong ngành sẽ tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, cạnh tranh cao là yếu tố cản trở sự tăng trưởng lợi nhuận 
các công ty trong ngành. 

Triển vọng đầu tư 

Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển. Chúng tôi nhận thấy có ba yếu tố hỗ trợ 
cho sự phát triển của thị trường bán lẻ ô tô. Đầu tiên, tầng lớp giàu có, những người có nhu cầu mua xe 
nhiều nhất, hiện đang tăng nhanh tại Việt Nam. Cụ thể, theo Boston Consulting Group, tỷ lệ tăng trưởng 
CAGR của cộng đồng người thu nhập cao đang ở mức 29% cho giai đoạn 2012 – 2020. Trong năm 2012, 
cả nước có 2,6 triệu người giàu và dự kiến số lượng người giàu sẽ tăng lên 10,2 triệu người vào năm 2020. 
Dân số giàu vẫn sẽ duy trì đà tăng trưởng ở mức cao khi GDP Việt Nam được dự báo sẽ tăng đều 7%/năm 
trong giai đoạn 2021 – 2030. Hạ tầng giao thông phát triển mạnh là nhân tố thứ hai. Đầu năm 2019, cả 
nước có 950 km đường cao tốc được đưa vào sử dụng và Chính phủ kỳ vọng sẽ có thêm nhiều đoạn 
đường cao tốc khác sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Cuối cùng, so sánh với các nước trong khu vực 
Đông Nam Á, tỷ lệ người dân sở hữu xe ô tô ở Việt Nam hiện rất thấp. Cụ thể, trung bình 1.000 người Việt 
Nam chỉ sở hữu 23 chiếc xe ô tô, trong khi số xe sở hữu bởi 1.000 người tại Thái Lan, Indonesia và 
Philippines lần lượt là 226, 87 và 38. Do đó, chúng tôi tin tưởng ngành bán lẻ ô tô trong nước còn rất 
nhiều cơ hội để phát triển. 

Nguồn cung dự kiến tăng mạnh trong năm 2020. Dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc “đổ bộ” ngày càng 
nhiều kể từ thời điểm Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) có hiệu lực. Hiện tại, thuế nhập 
khẩu ô tô nguyên chiếc từ các quốc gia Đông Nam Á vào Việt Nam giảm về mức 0% kể từ năm 2018. Thuế 
nhập khẩu giảm dẫn đến giá bán giảm, nhu cầu mua xe nhập khẩu của người dân tăng mạnh. Dự báo, 
qua năm 2020 nguồn cung xe từ ba quốc gia kể trên vẫn tiếp tục đà tăng mạnh của năm 2019. Bên cạnh 
đó, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) nhiều khả năng chính thức có hiệu lực từ năm 
2020, sẽ làm giảm thuế nhập khẩu xe nguyên chiếc từ các nước EU. Cụ thể, hiện tại xe nguyên chiếc nhập 
khẩu từ châu Âu vào Việt Nam đang chịu thuế suất 70%, mức thuế suất này sẽ giảm theo lộ trình cam kết 
trong vòng 7 – 10 năm để về 0%. Do vậy, nguồn cung xe ô tô có xuất xứ từ châu Âu dự kiến sẽ tăng mạnh 
trong thời gian tới.  

Bên cạnh nguồn cung từ nhập khẩu, nguồn cung ô tô lắp ráp trong nước cũng sẽ “bùng nổ” trong các 
năm tới khi các công ty quốc nội đồng loạt mở rộng quy mô sản xuất. Cụ thể, Công ty ô tô Trường Hải đã 
nâng công suất nhà máy KIA từ 20.000 xe lên 50.000 xe/năm, TC Motor cũng lên kế hoạch xây dựng nhà 

Tiêu cực Tích cực  Trung lập 

mailto:vu.thx@vdsc.com.vn
mailto:hoang.bh@vdsc.com.vn
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máy lắp ráp ô tô mới trong năm 2020, với công suất 100.000 xe/năm. Ngoài ra, cả Công ty Ford Việt Nam 
và Vinfast đều sẽ tăng công suất các nhà máy nhằm tăng sản lượng sản xuất và mở rộng thị trường. 

Giá bán sẽ giảm. Áp lực từ nguồn cung mới và lượng hàng tồn kho cao của năm 2019 khiến cho cạnh 
tranh ngành ngày càng lớn. Các công ty ô tô buộc phải giảm giá để thu hút khách hàng.  Bên cạnh đó, 
năm 2020 sẽ có nhiều chính sách mới của Chính phủ hỗ trợ cho ngành công nghiệp ô tô, giúp cho giá 
bán nhiều khả năng sẽ giảm. Cụ thể, hiện đang có đề xuất về việc khi ô tô được lắp ráp trong nước sẽ 
được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt với các linh kiện sản xuất trong nước. Đồng thời, mức thuế 0% của linh 
kiện ô tô nhập khẩu cũng sẽ góp phần giảm giá thành sản xuất ô tô.  

Rủi ro 

• Mức độ cạnh tranh ngành bán lẻ ô tô ngày càng khốc liệt dẫn đến việc các công ty buộc phải 
giảm giá bán, tăng chi phí bán hàng và chi phí quản trị nhằm thu hút khách hàng dẫn đến sự sụt 
giảm biên LNG cũng như thu nhập của các công ty trong ngành. 

• Khi nền kinh tế Việt Nam phát triển chậm hơn so với dự kiến hoặc rơi phải khủng hoảng có thể 
dẫn đến nhu cầu mua xe ô tô thấp hơn. 

Hình 1: Doanh số xe theo nguồn gốc (đơn vị: chiếc) 

 

Nguồn: VAMA, CTCK Rồng Việt  

Hình 2: Doanh số xe theo kiểu xe (đơn vị: chiếc) 

 

Nguồn: VAMA, CTCK Rồng Việt  
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Hình xx: ROE, PB, PE của một số công ty niêm yết 

 

Nguồn:  Fiin Pro, CTCK Rồng Việt (kích thước bong bóng: ROE) 

Bảng 1: Cổ phiếu doanh nghiệp ngành ô tô – vốn hóa, giá, khuyến nghị và dự phóng một số chỉ tiêu tài chính 

 
Vốn 

hóa (tỷ 
đồng) 

Giá 
hiện 

tại 

Giá 
mục 
tiêu 

Tỷ 
suất 
sinh 
lời 

Khuyến 
nghị 

P/E 
2019

F 

P/BVPS 
2019F 

ROE 
2019F 

DY 
2019F 

P/E 
2020F 

P/BVPS 
2020F 

ROE 
2020F 

DY 
2020

F 

Tỷ lệ sở 
hữu 

nước 
ngoài 
còn lại 

DRC 2.726,3 22.950 27.900 26% Mua 10,3x 1,5x 15,6% 4,4% 9,5x 1,4x 15,9% 5,2% 25,6% 

HAX 659 18.000 19.600 17% Tích lũy 5,5x 1,2x 21,9% 8,3% 4,9x 1,0x 21,4% 8,3% 38,3% 

PAC 1.192 25.650 27.300 12% Tích lũy 13,7x 3,0x 22,1% 5,9% 12,1x 2,7x 23,0% 7,8% 23,9% 

VEA (*) 65.373 49.200 N/A N/A N/A 7,5x 2,1x 28,3% 7,9% 6,9x 2,0x 29,9% 7,9% 43,5% 

Nguồn: CTCK Rồng Việt dự phóng, giá tại ngày 13/12/2019 

(*) Bloomberg concensus, dữ liệu tại ngày 13/12/2019 
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CTCP CAO SU ĐÀ NẴNG                                                                                                 Bloomberg: DRC VN  

Kỳ vọng mảng radial tiếp đà tăng trưởng 
MUA +26% Chúng tôi tin rằng DRC có thể cải thiện doanh thu và lợi nhuận trong năm 2020. Động 

lực chính đến từ phân khúc lốp radial khi phân khúc này đang hoạt động hiệu quả hơn 
nhờ giá vốn hàng bán trên mỗi đơn vị sản phẩm giảm dần. Trong khi đó, phân khúc lốp 
bias dù giảm nhưng vẫn có thể duy trì tỷ trọng tương đối cao trong tổng lợi nhuận. Do 
đó, DRC là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong lĩnh vực sản xuất lốp xe trong 
năm 2020. 

Luận điểm đầu tư 

- Biên LNG của radial được kỳ vọng sẽ cải thiện trong năm 2020. Năm 2019, 
DRC chỉ sử dụng 85% công suất của nhà máy radial. Theo dự kiến của công ty, 
nhà máy sẽ sử dụng tối đa công suất (hoặc thậm chí cao hơn vì DRC hoàn toàn 
có thể nâng cấp công suất lên 110%) để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu ngày 
càng tăng. Hơn nữa, cao su là nguyên liệu chính trong quy trình sản xuất của 
DRC và giá cao su được dự báo sẽ giảm nhẹ trong năm 2020. Vì vậy, giá vốn hàng 
bán dự kiến sẽ giảm và biên LNG sẽ được cải thiện từ 8,3% (2019) lên 9,4% (2020). 

- DRC đang lên kế hoạch nâng công suất của nhà máy radial từ 600.000 
lốp/năm lên 1.200.000 lốp/năm để phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu. Chi phí 
mở rộng nhà máy vào khoảng 933 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với tổng chi phí 
của nhà máy hiện hữu (2.222 tỷ đồng). Hiện tại, công ty đang chờ sự chấp thuận 
từ phía Vinachem - cổ đông lớn nhất với 50,5%. Theo kế hoạch, việc mở rộng dự 
kiến hoàn tất trong năm 2020 và sẽ đưa vào hoạt động từ năm 2021. Trên cơ sơ 
là kết quả hoạt động kinh doanh của 9T2019, khi hoạt động ở mức công suất 
cao nhất nhà máy radial mở rộng (1.200.000 lốp/năm) có thể đạt doanh thu và 
lợi nhuận gộp lần lượt là 4.483 tỷ đồng và 321 tỷ đồng, tăng lần lượt 127% và 
95% so với dự phóng của năm 2019. 

- Mảng lốp Bias giảm chậm so với dự kiến. Quy mô thị trường lốp bias được dự 
đoán sẽ thu hẹp nhanh chóng do sự thay thế của lốp radial. Tuy nhiên, nhờ có 
thị phần lớn và được duy trì vững chắc nên doanh thu và lợi nhuận của DRC từ 
lốp bias dù giảm nhưng thấp hơn so với ước tính ban đầu. Thực tế, doanh thu và 
lợi nhuận gộp của phân khúc này chỉ giảm nhẹ 12% và 4% (kết quả của 9T2019). 
Bởi vì hầu hết các công ty lốp xe đã tập trung đẩy mạnh sản xuất lốp radial nên 
mức độ cạnh tranh của thị trường lốp bias không còn cao như những năm trước. 
Vì vậy, chúng tôi tin rằng mảng kinh doanh này vẫn đóng góp lớn vào lợi nhuận 
trong vòng 1-2 năm tới. 

Dự phóng 2020 

- Dự kiến doanh thu của công ty trong năm 2020 tăng 4,5%, đạt 4.145 tỷ đồng, 
nhờ phân khúc lốp radial tăng trưởng 11% (đạt 2.197 tỷ đồng). Biên LNG sẽ 
tương đương biên LNG 2019, vào khoảng 14,3%. LNTT đạt 346 tỷ đồng, cao hơn 
so với năm 2019 do giảm các dư nợ dẫn đến chi phí lãi vay thấp hơn.  

- DRC được sự chấp thuận của Vinachem về việc mở rộng nhà máy radial. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Giá nguyên liệu có thể tăng trong khi giá bán khó tăng do cạnh tranh ngày càng 
gay gắt. Vì vậy, biên LNG có thể sụt giảm. 

- DRC không được chấp thuận mở rộng nhà máy radial. 

Giá hiện tại (VND) 22.950 
Giá mục tiêu (VND) 27.900 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 1.000 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 

Ngành 
Ô tô và phụ 

tùng 
Vốn hóa (tỷ đồng) 2.726,3 
SLCPĐLH (triệu cp) 118,8 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 389 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 9,1 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 25,6 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 17,6 – 24,2 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 3.669 3.551 3.965 4.145 
% yoy 9 -3 11,7 4,5 
LNST 166 139 255 277 
% yoy -58,0 -16,5 84,4 8,4 
ROA (%) 5,9 4,9 10,6 10,8 
ROE (%) 10,9 9,1 15,6 15,9 
EPS (VND) 1.285 1.085 2.000 2.169 
GTSS (VND) 12.853 12.819 13.818 14.671 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 1.300 1.200 1.000 1.200 

P/E (x) 17,3 18,4 10,3 9,5 
P/BV (x) 1,9 1,7 1,5 1,4 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

DRC là công ty lớn nhất của Việt Nam đang hoạt động 
trong ngành lốp xe. Sản phẩm chính bao gồm lốp 
radial và lốp bias, được sử dụng cho xe tải nặng và xe 
tải nhẹ. 

Mảng lốp radial là động lực chính cho sự phát triển của 
DRC trong tương lai khi nhu cầu ngày càng tăng. DRC 
đang cạnh tranh với các sản phẩm của Trung Quốc tại 
2 thị trường xuất khẩu lớn là Brazil và Mỹ. 

Hiện thị trường lốp bias đang dần bị thu hẹp, tuy nhiên, 
mức độ cạnh tranh lại thấp hơn thị trường lốp radial. 
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CTCP PIN ẮC QUY MIỀN NAM                                                                                        Bloomberg: PAC VN  

Nỗ lực phát triển trong năm 2020 
TÍCH LŨY 12% LNTT và LNST của PAC tăng lần lượt 9% và 7% trong 9 tháng đầu năm 2019 trong khi 

doanh thu không có biến động nhiều. Tuy nhiên, sau khi giá cổ phiếu PAC dao động ở 
khoảng 34.000 đồng thì đã giảm sâu xuống còn 25.000 đồng. Có hai lý do để giải thích 
cho vấn đề này: vụ cháy ở nhà máy ắc quy Đồng Nai 2 và kết quả kinh doanh sụt giảm 
trong quý 3/2019. Tuy vậy, chúng tôi cho rằng trong năm 2020, việc thoái vốn của 
Vinachem, sự gia tăng trong nhu cầu xe hơi và năng suất cao hơn của nhà máy ắc quy 
Đồng Nai 2 là những chất xúc tác hỗ trợ giá cổ phiếu PAC.  

Luận điểm đầu tư 

- Nhu cầu bình ắc quy tăng nhờ tăng trưởng từ ngành ô tô. Theo Seasia, hiện 
trung bình 1.000 người Brunei sẽ sở hữu 721 chiếc ô tô, trong khi con số này ở 
Malaysia và Thái Lan lần lượt là 443 chiếc và 225 chiếc. Trong khi đó, 1.000 người 
Việt Nam hiện chỉ sở hữu 23 chiếc ô tô nên ngành công nghiệp ô tô được dự báo 
sẽ còn rất nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai, dẫn đến nhu cầu ắc quy cho 
việc thay thế và lắp ráp sẽ tăng trưởng mạnh. Do vậy, với thị phần tương đối lớn 
(khoảng 40%) chúng tôi nhận thấy PAC có nhiều cơ hội để gia tăng sản lượng 
tiêu thụ trong thời gian tới. 

- Đẩy mạnh sản xuất ở nhà máy ắc quy Đồng Nai 2. Năm 2019, PAC chỉ sử dụng 
87,5% công suất nhà máy (1,2 triệu kWh). Sau vụ hỏa hoạn vào tháng 7 năm nay, 
công ty đã chi 10 tỷ đồng để nâng cấp nhà máy lên thêm 10% và dự kiến sẽ tận 
dụng tối đa công suất (1,32 triệu kWh) trong năm 2020. Do đó, tổng biên LNG 
dự tính sẽ được cải thiện từ 13,8% (2019E) lên 15,6%, với giả định không có sự 
thay đổi đáng kể về giá nguyên vật liệu và giá bán. 

- Vinachem thoái vốn sẽ là động lực cho việc tăng giá cổ phiếu PAC. Ở Đại hội 
thường niên 2019, Vinachem đã lên kế hoạch thoái vốn và hiện đang tiến hành 
xác định giá trị cổ phần của Tập đoàn tại PAC. Việc thoái vốn của Vinachem có 
thể giúp các nhà đầu tư chiến lược nâng cao tỷ lệ sở hữu đồng thời tham gia sâu 
hơn vào quản trị của công ty. Bên cạnh đó, PAC có thể nắm quyền chủ động với 
những kế hoạch sản xuất trong tương lai. 

Dự phóng 2020 

- Chúng tôi dự kiến doanh thu PAC sẽ tăng 15,9%, đạt 3.348 tỷ đồng. Biên LNG dự 
tính đạt 13,9%. LNTT của công ty là 212 tỷ đồng. 

- Vinachem chính thức thoái vốn. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Giá của nguyên vật liệu đầu vào như chì và kẽm có thể tăng lên trong khi giá bán 
khó có khả năng tăng do cạnh tranh cao.  

- Vinachem không chấp thuận việc chuyển nhà máy ắc quy về KCN An Phước. 
Điều này có thể ảnh hưởng đến sự chủ động của PAC với các kế hoạch trong 
tương lai. 

Giá hiện tại (VND) 25.650 
Giá mục tiêu (VND) 27.300 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 1.500 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 

Ngành 
Ô tô và Phụ 

tùng 
Vốn hóa (tỷ đồng) 1.192 
SLCPĐLH (triệu cp) 46,5 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 60,8 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 1,7 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 23,9 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 24,3 – 38,3 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 2.613 2.965 2.888 3.348 
% yoy 14 13 -2,6 15,9 
LNST 136 158 147 165 
% yoy -28 16,3 -7,2 12,6 
ROA (%) 7,6 6,9 6,7 7,0 
ROE (%) 20,3 26,3 22,1 23,0 
EPS (VND) 2.513 3.058 2.839 3.195 
GTSS (VND) 14.386 14.423 12.906 14.239 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 4.500 2.000 1.500 2.000 

P/E (x) 7,0 17,7 13,7 12,1 
P/BV (x) 2,0 3,1 3,0 2,7 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

PAC là công ty lớn nhất trong ngành sản xuất pin và ắc 
quy, với thị phần khoảng 40%. Hiện tại, công ty đang 
có hai nhà máy sản xuất ắc quy và một nhà máy sản 
xuất pin có tổng công suất lần lượt là 2.320.000 kWh 
và 300 triệu cục. 

Ắc quy đóng góp 88% vào tổng doanh thu và phần lớn 
trong số đó đến từ kênh thay thế. PAC có hệ thống 
phân phối rộng lớn với 159 đại lý trên cả nước. GS hiện 
là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trên thị trường ắc quy 
nội dịa. Trong khi đó, 12% doanh thu còn lại đến từ việc 
sản xuất và phân phối pin, nơi PAC đang cạnh tranh 
với các sản phẩm đến từ Nhật Bản, Mỹ và Trung Quốc. 
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CTCP DỊCH VỤ Ô TÔ HÀNG XANH                                                                             Bloomberg: HAX VN  

Cạnh tranh ngày càng khốc liệt 
TÍCH LŨY 17% Sau một năm 2018 đầy “sóng gió”, thị trường ô tô đã có những dấu hiệu lạc quan hơn khi 

tiêu thụ tăng trưởng 18% sau 9T2019. Và Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) nhiều khả năng 
cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá nếu nhìn vào doanh thu của HAX - một trong những 
nhà phân phối xe lớn của MBV. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu HAX tăng trưởng 
11%. Trong bối cảnh giá bán xe không có nhiều thuận lợi do cạnh tranh cao, mức tăng 
trưởng trên nhiều khả năng đến từ gia tăng sản lượng bán hàng. Tuy nhiên, áp lực cạnh 
tranh khiến các chi phí gia tăng và hệ quả là LNTT của HAX giảm 31%, còn 56 tỷ đồng. 

Trong năm 2020, chúng tôi cho rằng cạnh tranh giữa các nhà phân phối ô tô vẫn sẽ gay 
gắt nhưng nhờ những yếu tố (1) tầng lớp giàu gia tăng (2) hiệp định Việt Nam EU có hiệu 
lực giúp giảm giá xe nhập khẩu, sẽ giúp HAX duy trì được tốc độ tăng trưởng về doanh số 
xe bán ra. 

Luận điểm đầu tư 

- HAX sẽ hưởng lợi từ thị trường xe hơi phân khúc hạng sang. Chúng tôi tin 
rằng nhu cầu về xe hơi cao cấp sẽ tăng trưởng theo 3 lý do: (1) theo Boston 
Consulting Group, dân số thuộc tầng lớp “giàu có” dự kiến có mức tăng trưởng 
CAGR là 29% trong giai đoạn 2012-2020. (2) Trung bình 1.000 người dân Việt Nam 
hiện chỉ sở hữu 23 chiếc xe hơi. Đây là một mức rất thấp so với Thái Lan (226 
chiếc), Indonesia (87 chiếc) và Philippines (38 chiếc). (3) Hiệp định thương mại 
Việt Nam-EU (EVFTA) sẽ giúp giá xe Mercedes giảm.  

- Mở rộng quy mô kinh doanh thông qua việc phân phối các thương hiệu 
khác. Cụ thể, hai công ty con của HAX là CTCP Cơ khí Ô tô Cần Thơ và CTCP Sản 
xuất Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM đã lên kế hoạch phân phối các dòng xe của 
Nissan và Vinfast trong năm 2019. Cụ thể, HAX đã bước đầu kiếm được lợi nhuận 
từ việc bán xe Nissan trong khi việc phân phối xe Vinfast vẫn còn đang trong giai 
đoạn chuẩn bị. Dù cho phần đóng góp của hai công ty con vào tổng thu nhập 
của HAX không quá đáng kể trong năm 2020, chúng tôi vẫn tin rằng việc đa dạng 
hoạt động phân phối sẽ hỗ trợ tăng trưởng thu nhập của công ty trong dài hạn. 

- Kỳ vọng mở rộng thị phần khi hợp tác với The Class Hyosung. Gần đây nhất 
The Class Hyosung (nhà phân phối lớn thứ hai của Mercedes-Benz tại Hàn Quốc) 
muốn mua 51% cổ phần tại HAX. Điều này ngay lập tực tạo hiệu ứng tích cực lên 
giá cổ phiếu. Xét về khía cạnh kinh doanh, với sự hỗ trợ của đối tác, chúng tôi kỳ 
vọng HAX có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh lẫn thị phần của mình tại Việt 
Nam. 

Dự phóng 2020 

- Dự kiến doanh thu sẽ tăng 10% trong năm 2020, đạt 5.877 tỷ đồng. Trong khi đó, 
biên LNG sẽ vào khoảng 4,6%. 

- LNTT dự phóng năm 2020 vào khoảng 150 tỷ đồng, trong đó 107 tỷ đồng đến từ 
Thu nhập khác (hoa hồng bán hàng). 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Cạnh tranh gay gắt từ các nhà phân phối khác của MBV sẽ tác động tiêu cực đến 
doanh số bán hàng của HAX. 

Giá hiện tại (VND) 18.000 
Giá mục tiêu (VND) 19.600 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 1.500 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 

Ngành 
Ô tô và Phụ 

tùng 
Vốn hóa (tỷ đồng) 659 
SLCPĐLH (triệu cp) 36,6 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 211,9 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 4,1 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 38,3 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 13,4 – 24,9 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 3.833 4.756 5.328 5.877 
% yoy 33,1 24,1 12,0 10,3 
LNST 78 84 99 108 
% yoy 8 8,1 17,0 9,6 
ROA (%) 9,1 5,7 5,4 6,1 
ROE (%) 25,9 21,8 21,9 21,4 
EPS (VND) 3.611 2.815 2.952 3.289 
GTSS (VND) 16.525 11.016 13.790 15.644 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 1.500 1.500 1.500 1.500 

P/E (x) 9,7 6,0 5,5 4,9 
P/BV (x) 1,4 1,3 1,2 1,0 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

HAX là nhà phân phối ủy quyền đầu tiên và duy nhất 
của Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) được niêm yết trên 
thị trường chứng khoán Việt Nam. Hoạt động kinh 
doanh chính của công ty bao gồm phân phối, bảo 
hành và sửa chữa xe hơi Mercedes-Benz. 

HAX và Vietnam Star là hai nhà phân phối lớn nhất của 
MBV với mỗi công ty chiếm khoảng 40% thị phần. 

Với nền tảng là một nhà phân phối xe ô tô nên nên biên 
lợi nhuận gộp (biên LNG) của HAX tương đối “mỏng”. 
Tuy vậy, hoa hồng bán hàng cũng đóng góp phần lớn 
vào tổng thu nhập của công ty. 
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 Tăng trưởng sử dụng điện tại Việt Nam vẫn cao hơn tăng trưởng nguồn cung, dẫn đến công suất huy động ở 
các nhà máy điện than và điện khí duy trì ở mức cao, trong khi các nhà máy thuỷ điện lớn hầu hết không tận 
dụng được tăng trưởng toàn ngành bởi giới hạn mực nước dự trữ. Mặc dù nhóm điện mặt trời đã bắt đầu hoà 
lưới điện, đóng góp của nhóm này vẫn ở mức thấp do đường dây truyền tải điện quá tải tại những nơi tập 
trung nhiều trang trại điện mặt trời. 

Hiện tượng El Nino sẽ đạt đỉnh vào năm 2020, dẫn đến khả năng cao các nhà máy thuỷ điện sẽ trải qua thêm 
một năm kết quả kinh doanh kém tích cực. Vì vậy, các nhà máy điện than và điện khí sẽ được huy động ở mức 
công suất tối đa. Theo đó, vấn đề trọng yếu hiện tại là chuẩn bị nguồn cung nguyên vật liệu cho các nhà máy 
này. Các tổ máy có năng lực cân bằng giữa tăng trưởng sản lượng và đội giá nguyên liệu (than/khí) sẽ đạt 
KQKD tích cực. Ngược lại, biên gộp của các nhà máy nhiệt điện này có thể chịu ảnh hưởng trong ngắn hạn.  

Triển vọng đầu tư 

Nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững. Fitch Solutions mới đây đưa ra dự báo nhu 
cầu điện của Việt Nam sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép 6,8%/năm trong vòng 5 năm tới, với lực hỗ trợ của 
xu hướng đô thị hoá và công nghiệp hoá. Theo đó, thị trường điện cần thiết phải bổ sung công suất mới 
trong tương lai gần, đồng nghĩa với việc sức ép giải ngân lên EVN lớn hơn bao giờ hết. EVN đặt mục tiêu 
giải ngân khoảng 22 tỷ USD trong vòng 10 năm tới để cải thiện cả công suất phát điện và cơ sở hạ tầng 
điện. Chúng tôi cho rằng điều này mang lại cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp phát điện có khả 
năng triển khai dự án mới để mở rộng công suất. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp 
ngành năng lượng tái tạo, như nhóm điện mặt trời thời gian qua và sắp tới là điện gió. 

Các nhà máy thuỷ điện gặp khó trong tăng trưởng do điều kiện thủy văn kém thuận lợi. Thời tiết 
khô hạn kéo dài đã khiến các nhà máy thuỷ điện lớn gặp khó trong tăng trưởng sản lượng năm 2019. 
9T2019, sản lượng của nhóm thuỷ điện giảm 18,3% so với cùng kỳ, buộc EVN phải huy động các tổ máy 
nhiệt điện chạy dầu với giá vốn cao. Trong trung hạn, xác suất El Nino vẫn được dự báo cao hơn La Nina 
(dự báo của NOAA), đồng nghĩa với khả năng cao nhóm thuỷ điện vẫn sẽ tiếp tục gặp chướng ngại vật 
trong năm 2020. Nhóm thuỷ điện nhỏ sẽ ít bị ảnh hưởng hơn do không phụ thuộc vào thị trường phát 
điện cạnh tranh. Trong số các doanh nghiệp niêm yết sở hữu nhà máy thuỷ điện nhỏ, chúng tôi lựa chọn 
cổ phiếu PC1 dựa vào tiềm năng tăng trưởng năm 2020 khá tích cực nhờ đưa 2 nhà máy mới vào hoạt 
động cuối năm 2019. 

Tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận của các tổ máy nhiệt điện than và nhiệt điện khí không nhiều mặc 
dù được huy động công suất ở mức cao cho năm 2020. Chúng tôi nhận thấy các nhà máy nhiệt điện 
đang gặp vấn dề về đội giá nguyên liệu trong trung hạn. Đối với các nhà máy than, dù phần lớn sản lượng 
được bao tiêu và cố định biên lợi nhuận, phần sản lượng phát trên thị trường cạnh tranh vẫn tiềm tàng 
rủi ro tăng giá vốn do giá than trộn hiện cao hơn khoảng 10% so với loại than nội địa truyền thống. Trung 
bình các nhà máy điện than phát khoảng 20% sản lượng trên thị trường phát điện cạnh tranh. Thêm vào 
đó, các tổ máy tăng tiêu hao than/kWh điện nhiều khả năng sẽ chịu biến động biên gộp lớn hơn. Đối với 
nhóm nhiệt điện khí, vấn đề chủ yếu nằm ở dài hạn khi các mỏ khí mới như Thiên Ưng- Đại Hùng và Sao 
Vàng Đại Nguyệt đi vào hoạt động khiến giá khí trung bình tăng. 

Năng lượng tái tạo có thể đóng góp nhiều hơn cho ngành điện, tuy nhiên cần nhiều thời gian hơn 
để lọc ra những cái tên tiềm năng. Về mảng điện mặt trời, chúng tôi đặt ra câu hỏi về khả năng cung 
cấp điện ổn định và công suất huy động thực tế từ các trang trại pin năng lượng mặt trời. Chúng tôi nhận 
thấy một lượng lớn các nhà máy điện mặt trời được hưởng chính sách giá mua ưu đãi từ Chính phủ. Tuy 
nhiên bởi rất nhiều nhà máy co cụm tại khu vực tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, tình trạng quá tải đang 
ảnh hưởng tới sản lượng thực tế của nhiều nhà máy. Vì vậy, tiềm năng tăng trưởng sẽ chỉ được xác định 
một cách có cơ sở khi hệ thống truyền tải điện ở khu vực này được nâng cấp. Đối với mảng điện gió, chính 

NGÀNH ĐIỆN – ÍT CƠ HỘI TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN DÙ NHU CẦU NGÀNH TỐT 

Nguyễn Hà Trinh (trinh.nh@vdsc.com.vn)  Tiêu cực Tích cực Trung lập 



 
TRIỂN VỌNG NGÀNH VÀ LỰA CHỌN CỔ PHIẾU 

   

CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Báo cáo chiến lược đầu tư  2020          76 

 

phủ vẫn đang khuyến khích đầu tư cho tới Q4/2021, đồng nghĩa với việc tiềm năng của mảng vẫn còn 
dồi dào. Tuy nhiên, sau cùng, năng lượng tái tạo tại Việt Nam hiện chưa ổn định do phụ thuộc nhiều vào 
tình trạng thời tiết cục bộ và cơ sở hạ tầng. Vì vậy, chúng tôi hiện tại vẫn chưa thể xác định vai trò của 
nhóm nhà máy điện này đối với ngành điện quốc gia, cũng như khả năng sinh lời của các doanh nghiệp 
tiêu biểu. 

Rủi ro 

• Việc nhập khẩu than (để sản xuất than trộn) và nhập khẩu khí hoá lỏng (LPG) sẽ ảnh hưởng lớn 
lên các nhà máy hoạt động tích cực trên thị trường phát điện cạnh tranh.  

• Rủi ro hoạt động và rủi ro môi trường vẫn tiềm tàng bởi một khi xảy ra sự cố, ảnh hưởng lên lợi 
nhuận đối với các nhà máy điện sẽ khá lớn. 

Hình 1: Tăng trưởng ngành 

 

Nguồn: Fitch Solutions, CTCK Rồng Việt tổng hợp 

Hình 2: Giá chào trên thị trường phát điện cạnh tranh 

 

Nguồn: CTCK Rồng Việt tổng hợp 
 

Hình 3: Dự báo xác suất thời tiết 

 

Nguồn: BCTC các ngân hàng, CTCK Rồng Việt 

Bảng 1: Cổ phiếu ngành điện- một số chỉ tiêu tài chính 

 
Vốn 

hóa (tỷ 
đồng) 

Giá 
hiện 

tại 

Giá 
mục 
tiêu 

Tỷ 
suất 
sinh 
lời 

Khuyến 
nghị 

P/E 
2019

F 

P/BVPS 
2019F 

ROE 
2019F 

DY 
2019F 

P/E 
2020F 

P/BVPS 
2020F 

ROE 
2020F 

DY 
2020

F 

Tỷ lệ sở 
hữu 

nước 
ngoài 
còn lại 

POW 28.922,1 12.350 15.300 26% Mua 11,1 1,1 9,9 2,4 9,5 1,0 10,7 2,4 35,1 

NT2 6.448,4 22.400 27.100 32% Mua 8,7 2,5 20,3 11,2 8,2 2,4 20,2 11,2 30,3 

PPC 9.394,0 29.300 23.000 -2,0% Trung 
lập 

8,9 1,6 17,6 10,2 9,2 1,5 18,3 10,2 32,8 

SHP 2.141,3 22.850 N/A N/A N/A 11,0 1,8 13,2 7,0 11,4 1,8 15,8 7,0 44,0 

CHP 2.799,7 20.200 N/A N/A N/A 14,8 1,8 11,1 7,9 14,8 1,4 13,3 7,9 45,5 

PGV 10.429,0 9,747 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nguồn: CTCK Rồng Việt dự phóng, giá tại ngày 13/12/2019 

(*) Bloomberg concensus 
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CTCP NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI                                                  Bloomberg: PPC VN 

Sản lượng cao nhưng chưa đủ 

TRUNG LẬP -2,0% Sau khi đạt đỉnh lợi nhuận vào năm 2018, việc sản lượng hợp đồng (Qc) cao hơn vào năm 
2019 đồng nghĩa lợi nhuận từ việc bán trên thị trường phát điện cạnh tranh (CGM) tăng 
trưởng ít hơn. Tuy vậy, chi phí sửa chữa ít hơn dự kiến đã tạo ra lợi nhuận và dòng tiền 
đáng kể cho PPC. Tuy nhiên, có lo ngại rằng khoản lợi nhuận bất thường này sẽ không 
được duy trì qua năm 2020 trong khi tình trạng thiếu than có thể ảnh hưởng đến hiệu 
suất của nhà máy nhiệt điện cũ Phả Lại 1. Do đó, ngoài khả năng giảm cổ tức, các nhà 
đầu tư cũng nên chú ý đến khả năng hoạt động ổn định của nhà máy Phả Lại 1. 

Luận điểm đầu tư 

- Tình hình thời tiết sẽ đẩy Qc cao hơn vào năm 2020. NCHMF dự báo lưu lượng 
nước sông sẽ giảm 20-50% vào đầu năm 2020, dẫn đến mực nước tại các hồ 
thuỷ điện có thể thấp hơn trung bình 20-40%. Do đó, sản lượng được giao cho 
PPC có thể sẽ duy trì ở mức cao trong vòng một năm nữa. Với một người chơi 
thông minh trên thị trường phát điện cạnh tranh như PPC, điều này đồng nghĩa 
việc ít có khả năng tăng thêm lợi nhuận cho năm 2020. 

- Tình hình tài chính của PPC trong dài hạn sẽ dễ nắm bắt hơn vì 2020 có khả 
năng là năm cuối cùng công ty nhận được nguồn doanh thu do biến động 
ngoại hối. Theo đó, biên lợi nhuận của PPC có thể ổn định trong dài hạn mà 
không phụ thuộc vào nguồn doanh thu trên. Ngoài ra, PPC có khả năng hưởng 
lợi từ dòng tiền thu nhập lãi và duy trì mức nợ ngắn hạn tối thiểu. 

- Hợp đồng mua bán điện (PPA) của nhà máy điện Phả Lại 1 sẽ được hoàn 
thành với doanh thu giảm tối đa 25 đồng/kWh. Điều này có nghĩa nhà máy 
điện đã khấu hao đầy đủ có thể đóng góp dòng tiền cho PPC thêm 4 năm nữa. 
Tuy nhiên, việc vận hành một nhà máy điện cũ khiến công ty gặp nhiều rủi ro 
trong các vấn đề về hoạt động, tài chính và pháp lý. 

Dự phóng 2020 

- Chúng tôi ước tính sản lượng điện của PPC năm 2020 sẽ quanh mức 5,5 tỷ kWh, 
gần với mức tối đa (6 tỷ kWh). Theo đó, doanh thu năm 2020 được dự báo sẽ 
tăng nhẹ do tỷ giá hối đoái và doanh thu từ thị trường phát điện cạnh tranh. 

- Khả năng sinh lợi sẽ giảm vào năm 2020. Chúng tôi tin rằng các hoạt động bảo 
dưỡng năm 2020 sẽ theo sát lịch trình, dẫn đến lợi nhuận năm 2020 được “bình 
thường hóa” so với năm 2019. Biên lợi nhuận của PPC 2020 cũng có thể bị ảnh 
hưởng bởi tình trạng thiếu than nội địa. Đặc biệt, lượng than sử dụng trên mỗi 
kWh tại Phả Lại 1 có thể tăng lên do sử dụng than trộn. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Lịch bảo dưỡng toàn diện năm 2019 khiến PPC vướng phải rủi ro hoạt động vào 
năm 2020 đặc biệt là cho nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1. Hoạt động từ năm 1982, 
Nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1 dễ gặp sự cố kỹ thuật, đặc biệt trong tình trạng 
không được bảo dưỡng như dự kiến. 

- Rủi ro môi trường là một yếu tố quan trọng cần được xem xét kỹ lưỡng. 

 

Giá hiện tại (VND) 27.760 
Giá mục tiêu (VND) 25.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 2.200 
 (*) Kỳ vọng 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 

Ngành Tiện ích cộng 
đồng 

Vốn hóa (tỷ đồng) 9.394,0 
SLCPĐLH (triệu cp) 320,6 
KLBQ 3 tháng (nghìn c) 314,1 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 8,3 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 32,8 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 16,9 - 32,2 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
DỰ PHÓNG 

VND (tỷ đồng) 2017 2018 2019E 2020F 
Doanh thu 6.236,0 7.116,8 8.073,4 8.095,8 
% yoy 4,3 14,1 13,4 0,3 
LNST 854,0 1.122,5 964,3 768,6 
% yoy 55,7 31,4 -14,1 -20,3 
ROA (%) 11,3 16,1 13,7 10,9 
ROE (%) 15,8 15,7 12,9 10,1 
EPS (VND) 2.680 3.282 2.820 2.247 
GTSS (VND) 17.083 17.488 17.635 17.705 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 3.200 2.800 2.700 2.200 

P/E (x) 8,5 8,3 9,6 12,1 
P/B (x) 1,3 1,6 1,5 1,5 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Nhiệt điện Phả Lại hiện đang vận hành hai nhà máy 
nhiệt điện chạy than là Phả Lại 1 và Phả Lại 2 với công 
suất hơn 1.000 MW. PPC cũng nắm giữ 26% cổ phần tại 
Nhiệt điện Hải Phòng (UpCOM- HND). Nằm tại một khu 
vực quan trọng trong hệ thống điện phía Bắc, nhu cầu 
về điện của PPC rất cao và ổn định trong những năm 
qua trong khi tình hình nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1 có 
thể không tạo thuận lợi cho hoạt động trong tương lai. 

Lợi nhuận từ phát điện cạnh tranh, thu nhập từ hoạt 
động đầu tư và hoạt động bảo dưỡng đã mang lại mức 
chi trả cổ tức hấp dẫn cho các cổ đông của PPC. 
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TCT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM                                                                           Bloomberg: POW VN  
Triển vọng dài hạn hấp dẫn 

MUA +26% Trong ngắn hạn, nguồn cung và giá nhiên liệu đầu vào, việc các nhà máy lần lượt hết khấu 
hao và trả hết nợ vẫn sẽ là động lực giúp cải thiện lợi nhuận và dòng tiền của POW. Ngoài 
ra, cụm dự án Nhơn Trạch 3&4 dự kiến sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn, trong bối cảnh 
nguy cơ thiếu điện ở miền Nam đang trở nên rõ ràng hơn khi nhiều dự án lớn bị chậm 
tiến độ. 

Luận điểm đầu tư 

- POW sở hữu danh mục nhà máy khổng lồ tập trung ở khu vực trọng điểm 
kinh tế phía Nam. Gần như toàn bộ lượng điện thiếu hụt được dự báo diễn ra ở 
miền nam, nơi tập trung 64% công suất của POW. Do đó, những nhà máy điện 
của POW sẽ được ưu tiên huy động tối đa công suất và áp lực cạnh tranh thậm chí 
thấp ngay cả vào mùa mưa. 

- Nhà máy mới với công nghệ hiện đại đảm bảo cho hoạt động vận hành ổn 
định. Cả 4 nhà máy điện khí của POW hiện nay đều sử dụng tuabin khí chu trình 
hỗn hợp thế hệ mới, do đó POW có thể sản xuất với hiệu suất phát điện cao so với 
các nhà máy nhiệt điện khí khác. Đây sẽ là lợi thế cạnh tranh của các nhà máy điện 
của POW nhằm đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ đang tăng trưởng mạnh trong bối 
cảnh thiếu hụt nguồn cung và áp lực cạnh tranh thấp.  

- Suất đầu tư thấp và dòng tiền khỏe mạnh giúp POW gia tăng năng lực tài 
chính cho hoạt động đầu tư dự án mới trong khi vẫn trả cổ tức tiền mặt. Chi 
phí đầu tư trung bình mỗi MW của POW chỉ có 16,4 tỷ đồng (0,8 triệu USD), trong 
đó bình quân 4 nhà máy điện khí là 10,5 tỷ đồng (0,5 triệu USD), thấp hơn so với 
suất đầu tư mỗi MW vào khoảng 2 triệu USD đối với thủy điện, 1,5 triệu USD đối 
với nhiệt điện than, và 0,9 triệu USD đối với điện khí. Thêm vào đó, nhờ vào chi 
phí khấu hao giảm và hết nợ phải trả (tại nhà máy Cà Mau, Nhơn Trạch 1), dự kiến 
POW sẽ tiếp tục cải thiện lợi nhuận tích cực trong năm 2020. 

Dự phóng 2020 

- Tổng lượng điện năng sản xuất ước giảm 0,8% YoY còn 22.378 triệu KWh. 

- Chúng tôi ước tính doanh thu tăng 16,3% YoY lên 40,7 nghìn tỷ, và LNST thuộc về 
công ty mẹ sẽ tăng 17,1% YoY, cho ra mức EPS 1.303 đồng/cổ phiếu.  

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Sụt giảm lượng cung khí và than nhanh hơn dự báo của chúng tôi. 

- Tỉ giá biến động mạnh hơn dự kiến (VND mất giá hơn 2% so với ngoại tệ). 

Giá thị trường (VND) 12,350 
Giá mục tiêu  (VND) 15,300 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 300 
 (*) expected in next 12 months 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 

Ngành Tiện ích cộng 
đồng 

Vốn hóa ( tỷ đồng) 28.922,1 
SLCPĐLH (triệu cp) 2.341,9 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 1.926,6 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 25,3 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 35,1 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 12,1 – 17,6 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
DỰ PHÓNG 
VND (tỷ 
đồng) 2017 2018 2019E 2020F 

Doanh 
thu 

29.710 32.663 34.990 40.701 

% yoy 5,3  9,9   7,1  16,3  
NPAT 2.233 1.676 2.616 3.064 
% yoy 107,8 -25,0 56,1 17,1 
ROA (%) 3,7  2,9   4,7   5,6  
ROE (%) 9,0  6,8   9,9  10,7  
EPS 
(VND) 1.014  749   1.112   1.303  

BV (VND) 11.437   10.474  11.241  12.191  
Div (VND) 0 0 300 300 
P/E (x) N/A 21,4 11,1 9,5 
P/BV (x) N/A 1,4 1,1 1,0 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

PV Power được thành lập năm 2007 là doanh nghiệp 
sở hữu bởi công ty dầu khí Việt Nam (PVN). Công ty 
phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào 
ngày 31 tháng 1 năm 2018. Hiện tại, POW đang là nhà 
sản xuất điện lớn thứ 2 cả nước với tổng công suất đạt 
4,2 GW, chiếm khoảng 9% tổng công suất hệ thống. 
Nhiệt điện khí đóng góp 64% tổng công suất, phần 
còn lại là nhiệt điện than (30%) và thủy điện (6%).   
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 Trong năm 2019, tốc độ tăng trưởng của lưu lượng hành khách hàng không ước tính duy trì ở mức 10%. Cụ 
thể, chúng tôi ước tính sản lượng hành khách quốc tế tăng trưởng 12%, chậm hơn mức 21% của 2018 do chịu 
ảnh hưởng từ sự suy giảm trong lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong nửa đầu 2019. Trong khi đó, 
tăng trưởng của sản lượng hành khách hàng không nội địa lại có sự cải thiện, tăng tốc từ 5% trong năm ngoái 
lên 10% trong năm 2019. Tăng trưởng này nhiều khả năng được thúc đẩy bởi lượng ghế cung ứng mới từ 
Bamboo Airways (BA), người chơi mới trên thị trường hàng không. Cho năm 2020, chúng tôi kỳ vọng tốc độ 
tăng trưởng tích cực của thị trường hàng không sẽ được duy trì, mặc dù có thể sẽ thấp hơn so với năm 2019 
do chịu ảnh hưởng từ sự quá tải của một số sân bay chính. 

Triển vọng đầu tư 

Việt Nam vẫn là một trong những thị trường hàng không hấp dẫn nhất thế giới. ACI dự báo thị 
trường hàng không Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng hành khách nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 
2017-2040 với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 7,8% (hình 5). Trên thực tế, thị trường hàng 
không Việt Nam được hỗ trợ bởi yếu tố thuận lợi như (1) sự gia tăng của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam, 
(2) sự phát triển của các hãng hàng không giá rẻ, kích thích nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không, 
và (3) triển vọng khả quan của lưu lượng hành khách hàng không quốc tế nhờ nỗ lực phát triển du lịch 
của Chính phủ.  

Tuy nhiên, nút thắt hạ tầng hàng không sẽ là lực cản trong ngắn hạn của thị trường. Tốc độ mở rộng 
công suất của các cơ sở hạ tầng hàng không chưa tương xứng với mới mức tăng trưởng cao của thị trường 
đã dẫn đến tình trạng quá tải tại nhiều sân bay, đặc biệt là các sân bay lớn. Ngoài việc nhà ga hành khách 
hàng tại các sân bay này đang phải hoạt động vượt quá công suất thiết kế, quỹ lượt cất hạ cánh mỗi giờ 
(slot bay) khả dụng tại đây cũng là một điểm hạn chế. Cụ thể, tại Tân Sơn Nhất, sân bay lớn nhất chiếm 
khoảng 40% lưu lượng hành khách hàng không cả nước, các hãng hàng không đã sử dụng hết các slot 
bay tại các khung giờ trong ngày trong kì bay mùa đông 2019/2020. Đây sẽ là rào cản ngắn hạn đối với 
các hãng hàng không trong việc tăng tần suất các chuyến bay tại đây. Ngoài ra, các đường cất hạ cánh 
tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài đã bị xuống cấp trầm trọng. Nhiều khả năng những đường bằng này 
sẽ phải đóng cửa để phục vụ bảo dưỡng trong năm 2020, ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng của ngành. 

Cạnh tranh giữa các hãng hàng không bắt đầu tăng dần. Năm 2019 đã đánh dấu sự thay đổi đáng kể 
trong bối cảnh cạnh tranh của ngành hàng không Việt Nam với sự tham gia của hãng hàng không thứ 5, 
Bamboo Airways (BA). Áp dụng chính sách giá vé hấp dẫn kết hợp với các dịch vụ của các hãng hàng 
không truyền thống (phục vụ suất ăn hàng không, miễn phí hành ý ký gửi) là lợi thế cạnh tranh của BA. 
Lợi thế này cùng với việc nhanh chóng mở rộng đội bay và tập trung khai thác các đường bay nội địa có 
nhu cầu lớn, như SGN-HAN hay SGN-DAD, đã giúp BA có đc gần 6% thị phần sau năm đầu tiên hoạt động. 
Chúng tôi cho rằng BA sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng đội bay, quy mô đội bay có thể tăng lên tới 30-35 
chiếc trong năm 2020 (tăng 40-50% so với thời điểm cuối năm 2019). Sau khi nhận thêm máy bay mới, 
BA sẽ kết hợp triển khai mở mới đường bay quốc tế bên cạnh việc củng cố thêm thị phần nội địa của 
mình. Nhìn chung, áp lực cạnh tranh của thị trường vận tải hàng không sẽ ngày càng gay gắt trong năm 
2020. 

Rủi ro 

• Lượng hành khách du lịch từ Trung Quốc hay Hàn Quốc bất ngờ sụt giảm. Du lịch Việt Nam 
có mức độ phụ thuộc khá lớn vào thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Hai thị trường này chiếm 
56% tổng lượng khách du lịch tới Việt Nam trong 11T 2019 (hình 7). Một xu hướng đảo ngược 
bất ngờ từ một trong hai thị trường trên có thể tác động tiêu cực tới sản lượng khách du lịch tới 
Việt Nam cũng như sản lượng hành khách quốc tế tới Việt Nam bằng đường hàng không. 

NGÀNH HÀNG KHÔNG – THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐAN XEN 

Đỗ Thanh Tùng (tung.dt@vdsc.com.vn)  
Tiêu cực Tích cực  Trung lập 
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• Việc đóng cửa đường cất hạ cánh để phục vụ bảo dưỡng tại sân bay Tân Sơn Nhất và Nội 
Bài có thể sẽ được thực hiện trong năm 2020, dẫn đến giảm hiệu suất hoạt động của các doanh 
nghiệp trong ngành. 

• Giá nhiên liệu tăng. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày một tăng cao, các hãng hàng không giá rẻ 
dường như có ít dư địa tăng giá vé để bù đắp cho biến động tăng của chi phí nhiên liệu, dẫn đến 
suy giảm biên lợi nhuận. 

• Tỷ giá. Các doanh nghiệp lớn trong ngành như ACV, HVN và VJC đều chịu ảnh hưởng của biến 
động tỷ giá do có các khoản vay/nguồn doanh thu/chi phí lớn bằng ngoại tệ (USD, JPY). 

Hình 1: Sản lượng hành khách hàng không tại Việt 
Nam (triệu lượt) 

 Hình 2: Sản lượng hành khách hàng không tại một số sân bay 
chính trong 10T 2019 (triệu lượt) 

 

 

 
Nguồn: ACV, CTCK Rồng Việt  Nguồn: ACV, CTCK Rồng Việt 

Hình 3: Hơn 50% dân số Việt Nam sẽ gia nhập tầng lớp 
trung lưu toàn cầu vào 2035, so với mức 15% hiện tại 

 Hình 4: Du lịch quốc tế của người dân Việt Nam tăng trưởng 
tích cực cùng với sự gia tăng thu nhập 

 

 

 
Nguồn: GSO, World Bank  Nguồn: ASEAN Travel, Outbox Consulting, CTCK Rồng Việt 
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Hình 5: Việt Nam được dự báo là quốc gia tăng trưởng 
nhanh nhất về lưu lượng hàng khách hàng không 
trong giai đoạn 2017-2040 

Hình 6: Tốc độ tăng trưởng TB của lượt khách du lịch quốc tế 
tới Việt Nam dự báo cao nhất trong khu vực châu Á khác 
trong giai đoạn 2019-2023 

 

 

 

Nguồn: ACI  Nguồn: PATA, CTCK Rồng Việt 

Hình 7: Cơ cấu thị trường khách du lịch tới Việt Nam  Hình 8: Tăng trưởng khách du lịch từ thị trường Đông Bắc Á, 
thị trường chiếm 2/3 tổng lượng khách du lịch tới Việt Nam 

 

 

 
Nguồn: GSO, CTCK Rồng Việt  Nguồn: GSO, CTCK Rồng Việt 

Hình 9: Hiệu suất sử dụng nhà ga hành khách ước tính 
tại một số sân bay chính năm 2019 

 Hình 10: Tương quan giữa tăng trưởng khách du lịch tới Việt 
Nam bằng đường hàng không và tăng trưởng lưu lượng 
hành khách hàng không quốc tế 

 

 

 
Nguồn: CTCK Rồng Việt  Nguồn: GSO, ACV, CTCK Rồng Việt 
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Hình 11: ROE, PE, PB của một số công ty niêm yết ngành hàng không  

 
Nguồn: Fiin Pro, CTCK Rồng Việt (kích thước bong bóng: ROE) 

Bảng 1: Bảng tổng hợp thông tin tài chính các cổ phiếu hàng không – Vốn hóa, giá, khuyến nghị, EPS, cổ tức và ROE  

 
Vốn hóa 

(tỷ 
đồng) 

Giá 
hiện 

tại 

Giá 
mục 
tiêu 

Tỷ 
suất 
sinh 
lời 

Khuyến nghị 
P/E 

2019F 
P/BVPS 
2019F 

ROE 
2019F 

DY 
2019

F 

P/E 
2020

F 

P/BVP
S 

2020F 

ROE 
2020

F 

DY 
2020F 

Tỷ lệ sở 
hữu 

nước 
ngoài 
còn lại 

ACV 163.020 74.883 85.000 14,7% Tích lũy 22,8x 4,7x 21,3% 1,2% 20,3x 3,8x 20,9% 1,2% 45,3 

SCS 7.223,2 
125.50

0 
130.000 10,0% Tích lũy 15,1x 7,0x 54,4% 6,4% 11,2x 5,8x 52,0% 6,4% 24,6% 

VJC 75.694,7 
144.50

0 
140.000 -1,0% Giảm tỷ trọng 14,9x 5,1x 30,5% 2,0% 16,5x 3,8x 22,7% 2,0% 10,4% 

AST 3.712,5 82.500 75.000 -6,7% Giảm tỷ trọng 18,9x 4,1x 25,9% 2,4% 16,3x 4,1x 25,2% 2,4% 3,1% 

Nguồn: CTCK Rồng Việt dự phóng, giá tại ngày 13/12/2019 
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TCT CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM                                                                   Bloomberg: ACV VN  

Tăng trưởng lợi nhuận giảm tốc 
TÍCH LŨY 15% Trong năm 2019, nhờ hiệu ứng từ việc tăng phí dịch vụ hàng không trong năm 2018, 

KQKD của ACV nhìn chung tương đối khả quan, LNST ước tính tăng 15% YoY. Bước 
sang năm 2020, khi hiệu ứng từ việc tăng phí không còn, tăng trưởng lợi nhuận của 
ACV sẽ phụ thuộc chủ yếu vào tăng trưởng lượt hành khách hàng không. Mặc dù 
chúng tôi kỳ vọng tốc độ tăng trưởng này nhiều khả năng sẽ chậm lại trong năm tới 
do dư địa hạn chế ở một số sân bay lớn, nhưng sự cải thiện trong tỷ suất lợi nhuận, 
dựa trên sự kỳ vọng vào tỷ trọng cao hơn của các chuyến bay quốc tế, có thể sẽ là một 
động lực tích cực cho tăng trưởng lợi nhuận của ACV. Ngoài ra, NĐT cũng cần theo 
dõi sát sao thông tin về việc bảo dưỡng đường cất hạ cánh tại 2 sân bay Tân Sơn Nhất 
và Nội Bài, bởi đây có thể sẽ là rủi ro lớn nhất ảnh hưởng tới mức hiệu suất hoạt dộng 
của ACV trong 2020. Trong trường hợp điều này không diễn ra, chúng tôi dự báo LNST 
của ACV tăng trưởng ổn định ở mức 11%, chậm hơn so với mức tăng của năm 2019. 

Luận điểm đầu tư 

- Với vị thế gần như độc quyền trong việc quản lý, vận hành và khai 
thác tất cả sân bay trong cả nước, ACV sẽ là người hưởng lợi chính từ 
tăng trưởng tích cực của thị trường hàng không Việt Nam trong dài hạn. 
Việt Nam được dự báo là nước có tốc độ tăng trưởng lưu lượng hành 
khách hàng không đạt 7,8% hàng năm, cao nhất thế giới trong giai đoạn 
2019-2040. 

- Biên lợi nhuận gộp nhiều khả năng tiếp tục cải thiện nhờ tỷ trọng cao 
hơn của các chuyến bay quốc tế. Khung giá dịch vụ phục vụ hành khách 
hàng đi các chuyến bay quốc tế cao hơn 4-6 lần (tùy thuộc sân bay) so với 
các chuyến bay nội địa. Tỷ lệ các chuyến bay quốc tế liên tục tăng trong 
những năm gần đây, từ 30% trong 2016 lên 36% trong 10T 2019, nhờ vào 
(1) các hãng không nội địa đang ưu tiên cho mở rộng các tuyến quốc tế và 
(2) triển vọng tích cực của nhu cầu du lịch quốc tế của người dân Việt Nam 
cũng như khách quốc tế tới Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ 
tiếp tục trong 2020, qua đó, tỷ suất LN gộp ước đạt 51%/52% trong năm 
2019-20F, so với 48% trong 2019. 

- Dư địa tăng trưởng từ mảng dịch vụ phi hàng không còn rất lớn. 
Doanh thu phi hàng không trên mỗi hành khách tại các sân bay Việt Nam 
rất thấp, ở mức 1 USD mỗi người. Tại Thái Lan và Malaysia, con số này vào 
khoảng 4 USD đến 5 USD. 

Dự phóng 2020 

- Tổng lưu lượng hành khách qua cảng hàng không trong 2019-20F đạt 
115/125 triệu lượt, tăng lần lượt 11%/9% YoY. Doanh thu thuần dự phóng 
tăng trưởng 11%. 

- LNST (sau CĐTS) ước tăng 15%YoY, đạt 8.928 tỷ đồng.  

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Đóng đường cất hạ cánh tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài để phục vụ bảo 
dưỡng. 

Giá hiện tại (VND) 74.883 
Giá mục tiêu (VND) 85.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 900 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Công nghiệp 
Vốn hóa (tỷ đồng) 163.020,2 
SLCPĐLH (triệu cp) 2.177,0 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 100,1 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 7,7 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 45,3 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 62,9 – 95,9 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 13.830 16.090 18.416 20.520 
% yoy -5,6 16,3 14,5 11,4 
LNST 4.101 6.135 7.788 8.928 
% yoy -19,7 49,6 26,9 14,6 
ROA (%) 8,5 11,9 12,8 12,9 
ROE (%) 15,9 21,1 21,3 20,9 
EPS (VND) 1.697 2.504 3.219 3.691 
GTSS 
(VND) 12.556 14.099 16.776 19.618 

Cổ tức tiền 
mặt (VND) 900 900 900 900 

P/E (x) 57,0 31,9 23,3 20,3 
P/BV (x) 8,5 6,4 4,5 3,8 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

ACV là doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm đầu 
tư, quản lý và khai thác hệ thống 22 cảng hàng không 
trong cả nước, bao gồm 9 cảng hàng quốc tế và 13 
cảng hàng không nội địa với tổng công suất đáp ứng 
khoảng 100 triệu lượt hành khách mỗi năm. 

Các nguồn thu của ACV đến từ (1) Dịch vụ hàng không, 
(2) Phi hàng không và (3) Bán hàng tại các sân bay. 
Trong đó, các dịch vụ hàng không là nguồn thu chủ lực, 
đóng góp 80% trong cơ cấu doanh thu. 
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CTCP HÀNG KHÔNG VIETJET                                                                                        Bloomberg: VJC VN  

Tăng trưởng từ mảng vận tải quốc tế bù đắp cho sự giảm tốc của hoạt động trong nước 
GIẢM TỶ TRỌNG -1% Sau nhiều năm tập trung mở rộng mạng đường bay quốc tế, doanh thu khai thác các 

chuyến bay quốc tế của VJC liên tục tăng và đã chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu 
vận tải của công ty trong năm 2019. Xu hướng tăng trưởng của các chuyến bay quốc 
tế nhiều khả năng tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong năm 2020 nhờ vào một loạt các 
đường bay quốc tế mới được mở gần đây. Qua đó, chúng tôi kỳ vọng mảng vận tải quốc 
tế sẽ trở thành động lực chính cho tăng trưởng lợi nhuận cốt lõi của VJC. Tuy nhiên, 
chúng tôi lo ngại về sự hạn chế trong dư địa tăng trưởng của hoạt động vận tải nội địa 
khi các sân bay lớn bị quá tải và áp lực cạnh tranh của thị trường hàng không trong 
nước đang dần tăng lên. 

Luận điểm đầu tư 

- Hoạt động vận tải quốc tế sẽ là động lực tăng trưởng chính trong tương 
lai. VJC đã tích cực mở rộng mạng đường bay quốc tế của mình trong những 
năm gần đây. Số đường bay quốc tế đã đạt 86 đường tại thời điểm cuối Q3 
2019, tăng gấp đôi sau 2 năm. Phần lớn trong số các đường bay này được tập 
trung vào thị trường Đông Bắc Á, thị trường chiếm 2/3 lượng du khách quốc tế 
tới Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng lượng du khách tới Việt nam từ thị trường này 
và ngược lại tiếp tục duy trì tốc dộ tăng trưởng 2 chữ số. Điều này, cùng với lợi 
thế cạnh tranh về giá vé rẻ nhất trên những đường bay này đảm bảo cho VJC 
duy trì được đà tăng của mảng vận tải quốc tế trong những năm tới. 

- Doanh thu phụ trợ/hành khách duy trì đà tăng trưởng. Trong xu hướng gia 
tăng tỷ trọng khai thác những chuyến bay quốc tế, doanh thu phụ trợ nhiều 
khả năng sẽ tiếp tục được cải thiện khi những chuyến bay này thường tạo ra 
nhiều doanh thu phụ trợ hơn so với các chuyến bay nội địa. 

- Hiệu suất hoạt động đội bay cải thiện. Từ năm 2019, VJC bắt đầu nhận biến 
thể ACF của dòng máy bay A321neo với 240 chỗ kết hợp với việc giảm dần 
dòng máy bay A320 cũ (180 chỗ). Bên cạnh khả năng vận chuyển nhiều hành 
khách hơn, dòng máy bay mới cũng sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn. 

Dự phóng 2020 

- Sản lượng vận tải hành khách trong 2019-20F đạt 26/29 triệu, tăng trưởng lần 
lượt 13%/12% YoY, dẫn dắt doanh thu hoạt động cốt lõi đạt 47 nghìn tỷ đồng 
(+18% YoY). Cùng với đó, doanh thu bán máy bay đạt 19 nghìn tỷ đồng với 15 
giao dịch bán tái thuê, giúp tổng doanh thu đạt 66 nghìn tỷ đồng (+28% YoY). 

- LNST (sau CĐTS) ước giảm 7%YoY, tương ứng với EPS 2020 ước đạt 8.738 đồng 
(P/E forward 16.5x). 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Đường băng tại Tân Sơn Nhất và Nội Bài có thể bị đóng cửa để phục vụ cho 
cồn tác bảo dưỡng, ảnh hưởng tới sản lượng hành khách của VJC. 

- Nhận máy bay chậm hơn so với kế hoạch. Sự cố kỹ thuật của dòng máy bay 
Boeing 737Max đã khiến Boeing hoãn việc bàn giao các máy bay này đến khách 
hàng trong năm 2019, trong đó có VJC, và có thể bị kéo dài sang năm 2020. Để 
đảm bảo kế hoạch vận tải, nhiều khả năng công ty sẽ phải thuê ướt máy bay 
để bù đắp cho số máy bay bị bàn giao chậm nói trên, dẫn đến chi phí hoạt 
động cao hơn. 

Giá hiện tại (VND) 144.500 
Giá mục tiêu (VND) 140.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 3.000 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Hàng không 
Vốn hóa (tỷ đồng) 75.694,7 
SLCPĐLH (triệu cp) 523,8 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 686,7 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 97,3 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 10,4 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 106,4 - 147,1 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 42.303 53.577 51.823 66.275 
% yoy 53,8 26,7 -3,3 27,9 
LNST 5.073 5.335 4.906 4.577 
% yoy 103,3 5,2 -8,0 -6,7 
ROA (%) 19,6 15,1 10,7 8,5 
ROE (%) 66,2 43,3 30,5 22,7 
EPS (VND) 11.241 9.850 9.365 8.738 
GTSS (VND) 23.469 25.917 30.692 38.438 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 4.000 3.000 3.000 3.000 

P/E (x) 12,9 14,7 15,4 16,5 
P/BV (x) 6,2 5,6 4,7 3,8 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Công ty cổ phần hàng không VietJet là hãng hàng 
không giá rẻ lớn nhất tại Việt Nam. Tính đến tháng 9 
năm 2019, VJC sở hữu một đội bay gồm 67 máy bay và 
khai thác 41 tuyến nội địa và 86 tuyến quốc tế, với hệ 
số lấp đầy trung bình là 88%. 
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CTCP DỊCH VỤ HÀNG HÓA SÀI GÒN                                                                         Bloomberg: SCS VN  

Theo dõi sát sao sản lượng hàng hóa quốc tế 
TÍCH LŨY 10% Trong năm 2019, sự giảm tốc của thị trường vận tải hàng hóa hàng không đã tác động 

đến sản lượng khai thác của SCS. Theo đó, tốc độ tăng trưởng của sản lượng hàng hóa 
quốc tế thông qua nhà ga của SCS trong 11T 2019 chỉ còn 7% YoY, thấp hơn so với mức 
tăng trưởng TB 3 năm trong giai đoạn 2015-2018 là 23%. Tuy nhiên, việc kiểm soát chặt 
chẽ chi phí cùng với khả năng tăng giá dịch vụ đã giúp công ty nâng cao tỷ suất lợi 
nhuận, qua đó, LNST 2019 ước tính tiếp tục tăng trưởng ở mức 14%. Trong năm 2020, 
chúng tôi kỳ vọng thị trường hàng hóa hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn tiếp 
tục tăng trưởng, nhưng với tốc độ chậm hơn. Ngoài ra, biên lợi nhuận cải thiện sẽ là 
động lực quan trọng khác cho triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của SCS. 

Luận điểm đầu tư 

- Lợi thế cạnh tranh của SCS nằm ở khả năng tăng công suất khai thác, 
trong khi đối thủ duy nhất TCS đã đang hoạt động ở mức công suất toàn dụng 
và không còn nhiều không gian để mở rộng. Trên thực tế, SCS có thể dễ dàng 
tăng công suất bằng việc đầu tư thêm máy móc và thiết bị. Do đó, trong dài 
hạn, chúng tôi kỳ vọng SCS sẽ là người hưởng lợi chính từ tăng trưởng tự 
nhiên của sản lượng hàng hóa hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

- Rào cản gia nhập ngành lớn, rủi ro cạnh tranh từ đối thủ mới gần như 
không có. Hiện tại, không gian rất hạn chế tại Tân Sơn Nhất tạo ra rất nhiều 
khó khăn cho các công ty muốn gia nhập ngành này. Trên thực tế, sau khi SCS 
gia nhập thị trường này từ cuối năm 2010 cho đến nay, bản chất nhị quyền 
của thị trường phục vụ hàng hóa hàng không tại đây không có sự thay đổi. 

- Biên lợi nhuận dự báo tiếp tục cải thiện. Thị trường thuận lợi với cầu lớn 
hơn cung đã giúp cho SCS có thể tăng giá dịch vụ 3-5% mỗi năm. Ngoài ra, 
đòn bày hoạt động cao (chi phí cố định chiếm tỷ trọng đáng kể, 30%, trong 
tổng chi phí giá vốn của SCS) cùng với chính sách kiểm soát chi phí chặt chẽ 
của công ty mở ra tiềm năng tăng biên lợi nhuận khi sản lượng hàng hóa tiếp 
tục tăng trưởng. Chúng tôi dự báo tỷ suất LN gộp có thể tăng lên 79%/80%  
trong 2019-20F so với 78% trong 2018. 

- Tình hình tài chính lành mạnh. Hoạt động kinh doanh của SCS cần ít chi phí 
đầu tư bảo trì trong khi đó lại tại ra dòng tiền lớn. Nhờ đó, công ty đã trả hết 
nợ vay kể từ năm 2018. Ngoài ra, hầu hết lợi nhuận tạo ra đều được trả cổ tức 
bằng tiền mặt, tỷ lệ chi trả cổ tức luôn ở mức cao, 86-87% LNST trong giai đoạn 
2017-2018. Dự báo lợi suất cổ tức trong năm 2020 đạt 6%. 

Dự phóng 2020 

- Sản lượng hàng quốc tế tăng 7% YoY, đạt 179 nghìn tấn, dẫn dắt doanh thu 
tăng trưởng 10%, đạt 828 tỷ đồng. 

- LNST (sau CĐTS) ước tăng 12% YoY, tương ứng với EPS 2020 ước đạt 11.200 
đồng (P/E forward 10,7x). 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Khối lượng hàng hóa quốc tế tăng trưởng chậm hơn so với kỳ vọng do chịu 
tác động từ việc đóng đường băng phục vụ bảo dưỡng. 

- Tác động khó lường từ căng thẳng thương mại tới tăng trưởng chung của thị 
trường hàng hóa hàng không. 

Giá hiện tại (VND) 125.500 
Giá mục tiêu (VND) 130.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 8.000 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Công nghiệp 
Vốn hóa (tỷ đồng) 7.223,2 
SLCPĐLH (triệu cp) 57,6 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 27,9 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 4,3 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 24,6 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 124,6 – 166,7 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 588 675 753 828 
% yoy 18,6 14,8 11,5 10,0 
LNST 344 416 502 564 
% yoy 40,5 20,7 14,8 12,5 
ROA (%) 35,2 43,6 50,1 48,4 
ROE (%) 40,9 48,0 54,4 52,0 
EPS (VND) 6.025 6.907 9.961 11.202 
GTSS (VND) 15.993 14.293 18.324 21.525 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 6.000 7.200 8.000 8.000 

P/E (x) 20,8 18,2 12,6 11,2 
P/BV (x) 7,8 8,8 6,8 5,8 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

SCS là một trong hai nhà cung cấp dịch vụ ga hàng hóa 
hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất, chiếm 35% thị 
phần tính theo khối lượng hàng hóa. 

Hiện tại, công ty vận hành nhà ga hàng hóa có công 
suất 200 nghìn tấn/năm. Hiệu suất hoạt động ước tính 
cho năm 2019 đạt 85%. Trong tương lai, công ty sẽ 
nâng dần công suất khai thác đến 350 nghìn tấn/năm 
bằng việc mua thêm máy móc, thiết bị. 

 

0

50

100

150

200

0

5

10

15

20

25

30

01
/1

8
03

/1
8

05
/1

8
07

/1
8

09
/1

8
11

/1
8

01
/1

9
03

/1
9

05
/1

9
07

/1
9

09
/1

9
11

/1
9

PE Giá (Nghìn VND, cột phải)



   

CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Báo cáo chiến lược đầu tư  2020          86 

 

CTCP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO                                                                 Bloomberg: AST VN  

Tăng trưởng lợi nhuận giảm tốc 
GIẢM TỶ TRỌNG -7% Trong năm 2019, AST đã mở rộng phạm vi hoạt động tại thị trường miền Nam với việc 

mở thêm nhiều điểm kinh doanh ở sân bay Tân Sơn Nhất (SGN) và Phú Quốc (PQC). 
Bên cạnh đó, công ty cũng đã hợp nhất hoạt động kinh doanh miễn thuế, trước đó được 
ghi nhận thông qua liên kết. Những yếu tố trên đã giúp LNST 2019 ước tính tăng trưởng 
21% YoY. Bước sang năm 2020, thu nhập từ những cửa hàng mới mở  kể trên (cả không 
miễn thuê và miễn thuế) được kỳ vọng tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng lợi 
nhuận của công ty. Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại số lượng điểm bán dự kiến mở mới thấp 
trong 2020 và hiệu quả hoạt động suy giảm của mảng khách sạn (do thị trường cạnh 
tranh gay gắt) sẽ là sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong những năm tới. 

Luận điểm đầu tư 

- Mảng bán lẻ, động lực tăng trưởng lợi nhuận chính, tiếp tục hưởng lợi từ 
xu hướng tăng trưởng tích cực của lưu lượng hành khách hàng không tại 
một số sân bay trọng điểm. Phần lớn điểm kinh doanh của AST được phần bổ 
tại các sân bay DAD, HAN và PQC. Trong 10T 2019, sản lượng hành khách hàng 
không qua những sân bay này đều tăng trưởng tích cực hai chữ số, lần lượt là  
17%, 12% và 10%. Trong đó, những sân bay như DAD hay PQC, chủ yếu phục 
vụ khách du lịch quốc tế, đã chứng kiến mức tăng trưởng hành khách quốc tế 
tăng mạnh 23% và 80%. Nhìn chung, chúng tôi cho rằng xu hướng tăng trưởng 
của khách quốc tế tới Việt Nam cũng như sản lưởng hành khách hàng không 
nói chung dự báo tiếp tục đà tăng trưởng trong năm 2020, thúc đẩy lợi nhuận 
mảng bán lẻ của công ty. Ngoài ra, với việc hợp nhất hoạt động kinh doanh 
miễn thuế cũng là một động lực khác cho mảng này. Chúng tôi ước tính lợi 
nhuận gộp mảng bán lẻ (cả miễn thuế và không miễn thuế) sẽ tăng trưởng 
15% trong năm 2020. 

- Lợi nhuận từ công ty liên kết, VINACS, tăng trưởng ổn định. Sau gần 2 năm 
chịu lỗ, KQKD của VINACS đã có sự khởi sắc trong năm 2019 nhờ ký được thêm 
nhiều hợp đồng với các khách hàng mới, đáng chú ý có Bamboo Airways (BA). 
Hãng này, sau khi gia nhập ngành vào đầu năm 2019, đã chóng mở rộng các 
mạng đường bay nội địa và trở thành một trong những khách hàng lớn nhất 
của VINACS tại sân bay Nội Bài và Cam Ranh. Dự báo BA sẽ đẩy mạnh mở rộng 
đội bay trong năm 2020, và tăng cường các hoạt động khai thác bay của mình. 
Điều này gián tiếp tác động tích cực tới hiệu quả hoạt động của VINACS. LN 
của VINACS ước tăng trưởng 20% trong 2020. 

Dự phóng 2020 

- Doanh thu dự phóng tăng trưởng 16%, đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, chủ yếu được 
dẫn dắt bởi tốc độ tăng trưởng 21% của mảng bán lẻ. 

- LNST (sau CĐTS) ước tăng 14%YoY. EPS 2020 ước đạt 5.050 đồng (P/E forward 
16x). 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Giá thuê mặt bằng kinh doanh tại các sân bay tăng nhanh hơn ước tính. 

- Thị trường khách sạn tại Đà Nẵng cạnh tranh khốc liệt do dư cung, dẫn đến lợi 
nhuận từ mảng khách sạn suy giảm mạnh hơn kỳ vọng.  

- Công ty đầu tư ngoài ngành có tỷ suất sinh lời thấp hơn so với các hoạt động 
kinh doanh cốt lõi hiện tại. 

Giá hiện tại (VND) 82.500 
Giá mục tiêu (VND) 75.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 2.000 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Công nghiệp 
Vốn hóa (tỷ đồng) 3.712,5 
SLCPĐLH (triệu cp) 45,0 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 62,0 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 4,4 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 3,1 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 47,4 – 89,9 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 659 865 1.117 1.341 
% yoy 108,0 31,2 29,2 20,0 
LNST 147 161 199 227 
% yoy 236,1 9,2 23,4 14,4 
ROA (%) 29,6 24,9 21,4 20,3 
ROE (%) 43,9 31,4 25,9 25,2 
EPS (VND) 3.970 4.336 4.414 5.051 
GTSS (VND) 12.924 15.253 17.016 20.067 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 2.500 1.500 2.000 2.000 

P/E (x) - 19,0 18,7 16,3 
P/BV (x) - 5,4 4,8 4,1 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

AST là một trong những doanh nghiệp hàng đầu kinh 
doanh trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không của Việt 
Nam. Hoạt động chính của công ty là vận hành chuỗi 
hơn 80 điểm kinh doanh bán các sản phẩm như quà 
lưu niệm, bách hóa, thực phẩm và hàng miễn thuế tại 
bảy sân bay tại Việt Nam.  

Ngoài ra, công ty còn quản lý một khách sạn bốn sao 
tại Đà Nẵng và tham gia vào thị trường suất ăn hàng 
không thông qua các công ty liên kết là VINACS. 
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 OECD dự báo GDP của Việt Nam có thể duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 6,0 - 6,2% mỗi năm đến năm 2025. 
Điều này kết hợp với tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm thấp (tổng phí bảo hiểm trên GDP, Hình 1) và dân số trẻ với thu 
nhập tăng nhanh tạo tiềm năng lớn cho ngành. Sau giai đoạn 2015-2018 phục hồi và tăng trưởng mạnh trên 
25%/năm (Hình 2), tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm đã và nhiều khả năng sẽ giảm tốc, chủ yếu ở mảng bảo 
hiểm nhân thọ, trong các năm tới do lãi suất TPCP đi xuống trong năm 2019 và dự kiến duy trì thấp trong các 
năm tiếp theo. 

Triển vọng đầu tư 

Tầng lớp trung lưu gia tăng thúc đẩy nhu cầu bảo hiểm cá nhân. Hơn 50% dân số Việt Nam sẽ gia nhập 
tầng lớp trung lưu toàn cầu vào năm 2035 so với 11% vào năm 2015 (Hình 3). Nhu cầu tiết kiệm, đầu tư và 
sở hữu xe hơi sẽ thúc đẩy nhu cầu bảo hiểm cá nhân bao gồm cả bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm chăm sóc 
sức khỏe và bảo hiểm xe cơ giới. 

Lãi suất TPCP thấp nhiều khả năng sẽ duy trì trong năm 2020 như đã thấy trong nửa cuối năm 2019 (Hình 
4). Do lãi suất tiền gửi cao hơn nhiều so với lãi suất TPCP, đầu tư vào TPCP có thể sẽ được thay thế một phần 
bằng tiền gửi ngân hàng nhằm duy trì lợi suất đầu tư và đảm bảo nghĩa vụ chi trả cho chủ hợp đồng.  

Bảo hiểm nhân thọ điều chỉnh tăng trưởng doanh thu phí và cơ cấu sản phẩm để thích nghi với môi 
trường lãi suất thấp. Tăng trưởng doanh thu phí mới bảo hiểm nhân thọ có thể sẽ phải thận trọng hơn 
(Hình 5) nhằm kìm hãm chi phí dự phòng toán học. Về cơ cấu, bảo hiểm liên kết đầu tư được đẩy mạnh trong 
khi bảo hiểm hỗn hợp bị hạn chế (Hình 6) do bảo hiểm hỗn hợp có cam kết chia lãi dẫn đến phải trích lập 
dự phòng toán học. Bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục xu hướng tăng trưởng tốt mảng bảo hiểm cá nhân 
(con người và xe cơ giới) trong khi các nghiệp vụ truyền thống (hàng hải, tài sản kỹ thuật và cháy nổ) vẫn 
gặp nhiều khó khăn. 

Cuộc đua doanh số thông qua kênh ngân hàng (bancassurance). Ở nhiều quốc gia, bancassurance đóng 
góp đáng kể vào tổng doanh thu của các công ty bảo hiểm: 72% ở Tây Ban Nha, 70% ở Ý, 60% ở Pháp. Tại 
Việt Nam, doanh thu qua kênh bancassurance trong tổng doanh thu phí bảo hiểm đã tăng từ 5% năm 2012 
lên hơn 30% trong 8 tháng đầu năm 2019. Nhiều hợp đồng đại lý với ngân hàng được ký kết trong năm 2019 
với giá trị cao, đặc biệt ở mảng bảo hiểm nhân thọ, cho thấy cạnh tranh ở kênh này sẽ ngày càng gay gắt. 
Phí hoa hồng trả trước một lần thường rất lớn sẽ ảnh hưởng đến biên khả năng thanh toán của các doanh 
nghiệp, gây áp lực tăng vốn để đảm bảo tăng trưởng trong các năm tiếp theo.  

Công nghệ 4.0 đã và đang tạo ra những thay đổi mang tính cách mạng trên mọi khâu của chuỗi giá trị 
ngành từ nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm, đánh giá rủi ro, bán hàng, hậu mãi cho đến bồi thường. 
Bên cạnh lợi ích lớn nhất cho các công ty bảo hiểm là tiết giảm chi phí nhờ nâng cao hiệu quả hoạt dộng, 
công nghệ 4.0 còn giúp các nhà bảo hiểm hỗ trợ các đại lý và đối tác tốt hơn, cũng như nâng cao trải nghiệm 
của khách hàng. 

Quy định quản lý kinh doanh bảo hiểm được hoàn thiện và kế hoạch thoái vốn của Chính phủ sẽ thu 
hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn. Quy định chi tiết cho Luật Kinh doanh bảo hiểm 2019, Nghị định 
80/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/11/2019) sửa đổi Nghị định 73/2016/NĐ-BTC và Nghị định 98/2013/NĐ-CP 
đặt ra khung pháp lý hoàn chỉnh cho các hoạt động phụ trợ bảo hiểm, chuẩn bị cho việc mở cửa thị trường 
bảo hiểm theo cam kết trong các hiệp định thương mại tự do đã ký. Ngoài ra, kế hoạch thoái vốn của Chính 
phủ đối với ngành bảo hiểm dự kiến sẽ tăng tốc trong thời gian tới. Đây sẽ là một chất xúc tác cho làn sóng 
hợp tác đang gia tăng giữa các công ty bảo hiểm trong nước và các đối tác nước ngoài trong việc nâng cao 
chuyên môn bảo hiểm và trình độ quản lý. 

 

NGÀNH BẢO HIỂM: TĂNG TRƯỞNG THẬN TRỌNG 

Phạm Thị Tố Tâm (tam.ptt@vdsc.com.vn) Tiêu cực Tích cực  Trung lập 
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Rủi ro 

Thiên tai nghiêm trọng hơn dự báo. Thiên tai là rủi ro quan trọng nhất đối với các công ty bảo hiểm do 
mức độ tổn thất lớn chúng có thể gây ra. Thiệt hại nghiêm trọng và không thể đoán trước có thể khiến chi 
phí bồi thường cao hơn dự báo. 

Lãi suất TPCP giảm mạnh. Lãi suất TPCP càng thấp sẽ tạo áp lực dự phòng càng lớn lên các công ty bảo 
hiểm nhân thọ. Lợi nhuận, do đó, có thể bị ăn mòn. 

Hình 1: Tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm 2018 (%) Hình 2: Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm 

  
Nguồn: Swiss Re Institute  Nguồn: ISA, GSO, CTCK Rồng Việt 

Hình 3: Cơ cấu dân số Việt Nam theo thu nhập Hình 4: Lãi suất tiền gửi và lãi suất TPCP (%/năm) 

 
 

Nguồn: GSO, World Bank Nguồn: Fiinpro 

Hình 5: Tăng trưởng doanh thu phí mới BH nhân thọ 
chậm lại 

Hình 6: Cơ cấu sản phẩm BH nhân thọ thay đổi 

 
 

Nguồn: ISA, CTCK Rồng Việt Nguồn: IAV, CTCK Rồng Việt 
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Hình: ROE, P/E, P/B các doanh nghiệp niêm yết 

 
Nguồn:  Fiin Pro, CTCK Rồng Việt (kích thước bong bóng: ROE) 

Bảng 1: Cổ phiếu bảo hiểm – vốn hóa, giá, khuyến nghị và dự phóng một số chỉ tiêu tài chính 

. 
Vốn 

hóa (tỷ 
đồng) 

Giá 
hiện 

tại 

Giá 
mục 
tiêu 

Tỷ 
suất 
sinh 
lời 

Khuyến 
nghị 

P/E 
2019

F 

P/BVPS 
2019F 

ROE 
2019

F 

DY 
2019F 

P/E 
2020F 

P/BVPS 
2020F 

ROE 
2020F 

DY 
2020

F 

Tỷ lệ sở 
hữu 

nước 
ngoài 
còn lại 

PGI 1.482 16.050 19.100 26% MUA 11,0x 1,0x 9,9% 7,5% 10,4x 1,0x 10,2% 7,5% 28,3% 

BVH* 50.478 68.000 N/A N/A N/A 39,5x 2,8x 8,3% 1,5% 29,7x 2,6x 9,6% 2,2% 20,6% 

PVI* 7.095 30.700 N/A N/A N/A 12,0x N/A 8,7% N/A N/A N/A N/A N/A 45,7% 

VNR* 2.622 20.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20,6% 

BMI* 2.247 24.600 N/A N/A N/A 13,2x N/A 7,9% N/A N/A N/A N/A N/A 11,5% 

MIG* 1.443 11.100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 48,9% 

PTI* 1.439 17.900 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 11,0% 

Nguồn: CTCK Rồng Việt dự phóng, giá tại ngày 13/12/2019 

(*) Bloomberg concensus, dữ liệu tại ngày 13/12/2019 
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TCT CP BẢO HIỂM PETROLIMEX                                                                                    Bloomberg: PGI VN  

Triển Vọng Nhờ Xếp Hạng Tín Nhiệm Tốt 
MUA 26% Tiếp tục bám sát chiến lược kinh doanh thận trọng tập trung vào lợi nhuận thay vì 

cạnh tranh thị phần, PGI duy trì tốc độ tăng trưởng 7% cho doanh thu phí bảo hiểm 
gốc năm 2020. Hoạt động kinh doanh và lợi nhuận sẽ ổn định trong môi trường cạnh 
tranh gay gắt. Cùng với một danh mục đầu tư được quản lý tốt, PGI là một khoản đầu 
tư đáng lưu ý trong lĩnh vực bảo hiểm. 

Luận điểm đầu tư 

- Ngành bảo hiểm được hưởng lợi từ nền kinh tế phát đạt. OECD dự báo GDP 
của Việt Nam sẽ tăng 6-6,2% mỗi năm trong 5 năm tới. Tỷ lệ tầng lớp trung lưu 
được dự báo sẽ đạt 23% dân số từ mức 11% trong năm 2012. Do đó, nhu cầu về 
nhiều loại sản phẩm bảo hiểm (sức khỏe, tài sản và xe cơ giới) sẽ tăng đáng kể, 
hỗ trợ cho tăng trưởng doanh thu của các công ty bảo hiểm. Trên thực tế, ngành 
bảo hiểm phi nhân thọ luôn tăng trưởng gấp đôi tốc độ tăng trưởng GDP trong 
bốn năm qua. 

- Tái cấu trúc sản phẩm tập trung vào các sản phẩm hiệu quả. Bảo hiểm sức 
khỏe và tai nạn dự kiến sẽ trở thành phân khúc ngày càng quan trọng của công 
ty trong khi bảo hiểm xe cơ giới sẽ giảm dần và duy trì ở mức 35% tổng phí bảo 
hiểm gốc. Các khách hàng yêu cầu bồi thường quá thường xuyên sẽ bị loại khỏi 
danh sách khách hàng. 

- Samsung Fire and Marine Insurance (SFMI), đối tác chiến lược, sẽ hỗ trợ đào 
tạo nhân viên, marketing, số hóa hoạt động và giới thiệu PGI đến các công ty 
con của Samsung và cộng đồng người Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam. SFMI 
được xếp hạng 1 tại Hàn Quốc và 23 trên thế giới. Samsung đã đầu tư 17,3 tỷ 
USD vào Việt Nam. Có khoảng 60.000 người Hàn Quốc đang sống ở Việt Nam. 
Điều này sẽ giúp PGI tăng doanh thu, giảm chi phí và bồi thường.  

- Lãi suất tiền gửi đi ngang so với cuối năm 2019 trong khi thị trường chứng 
khoán chưa có nhiều yếu tố hỗ trợ. Thu nhập từ đầu tư theo đó sẽ tăng chậm 
trong các năm tới. Hơn 96% danh mục đầu tư của PGI là tiền gửi ngân hàng. 

- Duy trì xếp hạng tín nhiệm tốt. Xếp hạng B+ (Tốt) về sức mạnh tài chính và 
bbb- (Tốt) về nhà phát hành dài hạn, bởi A.M. Best1. Nhờ đó, Công ty duy trì được 
lợi thế cạnh tranh trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Với hạn tín nhiệm tốt, 
PGI có thể cung cấp bảo hiểm cho khách hàng nước ngoài, những người có nhận 
thức tốt hơn về phòng ngừa rủi ro so với khách hàng trong nước. 

Dự phóng 2020 

- Phí bảo hiểm gốc tăng 6,5%. 

- Do tình trạng cạnh tranh gay gắt, tỷ lệ tổn thất vẫn ở mức 52,75%, xấp xỉ năm 
2019 trong khi tỷ lệ chi phí sẽ tăng nhẹ lên 43,04% so với ước tính 42,97% cho 
năm 2019. Tỷ lệ kết hợp đạt 95,79% và nghiệp vụ kinh doanh bảo hiểm có lãi. 

- PAT đạt 157 tỷ đồng, EPS là 1.629 đồng/ cổ phiếu. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Thiên tai nghiêm trọng hơn dự kiến có thể khiến bồi thường cao hơn dự kiến. 

Giá hiện tại (VND) 16.050 
Giá mục tiêu (VND) 19.100 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 1.200 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Tài chính 
Vốn hóa (tỷ đồng) 1.481,6 
SLCPĐLH (triệu cp) 88,7 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 5,6 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 0,1 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 28,4 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 14,1 - 18,7 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 2.335 2.413 2.573 2.735 
% yoy 13,0 3,4 6,6 6,3 
LNST 127 142 149 157 
% yoy 24,9 11,2 4,9 5,8 
ROA (%) 2,7 2,7 2,7 2,8 
ROE (%) 10,7 9,6 9,9 10,2 
EPS (VND) 1.436 1.468 1.540 1.629 
GTSS (VND) 16.546 16.827 16.998 17.563 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 1.200 1.200 1.200 1.200 

P/E (x) 15,6 11,6 11,0 10,4 
P/BV (x) 1,3 1,0 1,0 1,0 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Được thành lập vào năm 1995 và được niêm yết trên 
sàn giao dịch HSX vào năm 2011, Công ty cổ phần bảo 
hiểm Petrolimex là một trong năm công ty bảo hiểm 
phi nhân thọ lớn nhất tại Việt Nam với thị phần 
chiếm 6%. 

Cung cấp nhiều loại sản phẩm như các công ty bảo 
hiểm phi nhân thọ khác, bốn phân khúc chính bao 
gồm bảo hiểm sức khỏe và tai nạn, bảo hiểm xe cơ giới, 
bảo hiểm vận chuyển hàng hóa và bảo hiểm tài sản và 
thiệt hại. 

                                                                    
1 A.M. Best là tổ chức xếp hạng tín nhiệm duy nhất trên toàn cầu chuyên về xếp hạng các công ty bảo hiểm. 
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NGÀNH DƯỢC – THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH THUẬN LỢI CHO KÊNH BỆNH VIỆN 
Trần Thái Sơn (son.tt@vdsc.com.vn)  

 Chi tiêu y tế ngày càng tăng và việc thay thế thuốc ngoại bằng thuốc sản xuất trong nước tại các cơ sở chăm 
sóc sức khỏe là xu hướng tất yếu ở Việt Nam. Quá trình chuyển đổi này diễn ra chậm trong những năm trước 
nhưng bắt đầu tăng tốc vào năm 2019. Việc chuyển đổi được hỗ trợ bởi Thông tư 15 (có hiệu lực từ tháng 
10/2019), hướng dẫn cụ thể về đấu thầu tại các bệnh viện cũng như nâng cao yêu cầu kỹ thuật vốn tạo thuận 
lợi cho thuốc tiêu chuẩn EU-GMP. Do đó, các công ty dược phẩm lớn có nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-
GMP và tập trung vào kênh ETC sẽ được hưởng lợi nhất, cụ thể là PME và IMP. Ngoài ra, việc thị trường OTC 
tăng trưởng chậm lại và cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong phân khúc thuốc tiêu chuẩn WHO-GMP sẽ là 
một thách thức đối với các doanh nghiệp còn lại trong thị trường. Do đó, chúng tôi có quan điểm TRUNG LẬP 
về ngành dược nói chung cho năm 2020, mặc dù vẫn có những cơ hội đầu tư tốt từ một số cổ phiếu.  

Cơ hội đầu tư 

Dân số già hóa đòi hỏi tăng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe. 

Theo UNFPA, mặc dù vẫn còn là một quốc gia với dân số trẻ, Việt Nam đã bước vào "giai đoạn già hóa 
dân số” từ năm 2017. Báo cáo từ Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo quá trình già hóa tại Việt Nam sẽ 
diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn: chỉ khoảng 15 năm và hoàn tất trước 2040. Dân số già đi 
đồng nghĩa chi tiêu chăm sóc sức khỏe sẽ nhiều hơn. 

Chi phí chăm sóc sức khỏe phần lớn sẽ đổ vào kênh bệnh viện, trong khi kênh nhà thuốc chịu sự 
kiểm soát chặt chẽ hơn. 

Theo Fitch Solutions, doanh số ngành dược tại Việt Nam ước tính khoảng 6,5 tỷ USD vào năm 2019, trong 
đó doanh thu cho kênh bệnh viện (ETC) chiếm 75% và đang trong xu hướng tăng. Chính phủ đóng vai 
trò quan trọng nhất với hàng loạt các chính sách thúc đẩy bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ dân số tham gia BHXH 
đã tăng từ 76% năm 2015 lên 89% vào năm 2019 và đang tiến tới mục tiêu 90,7% vào năm 2020 (Quyết 
định số 1167/QĐ-TTg năm 2016). 

Bên cạnh đó, Thông tư 02/2018 kiểm soát việc lạm dụng thuốc kê đơn và thuốc không rõ nguồn gốc tại 
kênh OTC cũng gây áp lực lên doanh số của các nhà thuốc. Do đó, mặc dù vẫn tăng trưởng cùng với thị 
trường chung, tăng trưởng doanh số OTC được dự báo sẽ thấp hơn ETC. 

Xu hướng này sẽ có lợi đối với các nhà sản xuất thuốc tập trung vào kênh bệnh viện trong khi tạo thêm 
áp lực lên các công ty chủ yếu bán hàng qua kênh OTC. 

Thay thế thuốc ngoại bằng thuốc sản xuất trong nước – tiến triển nhanh hơn 

Theo kết quả đấu thầu năm 2019 báo cáo từ các cơ sở y tế, cho đến ngày 22/11/2019, 75% giá trị trúng 
thầu của thuốc tây là thuốc nhập khẩu, nếu chỉ tính thuốc generic thì con số này là 60%. Số liệu thống kê 
trên cho thấy Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào thuốc nhập khẩu, hầu hết là thuốc tiêu chuẩn cao và đắt 
tiền (thuốc biệt dược gốc và Nhóm đấu thầu số 1 & 2). 

Để thúc đẩy bảo hiểm xã hội cũng như kiểm soát lạm phát, một trong những việc Chính phủ cần thực 
hiện là giảm chi tiêu y tế. Cụ thể, thay thế thuốc ngoại bằng thuốc sản xuất trong nước, đặc biệt là ở phân 
khúc tiêu chuẩn cao (Nhóm 1 và 2) nơi chỉ thuốc được sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/S-GMP 
mới có thể đấu thầu. 

Thông tư 15 (có hiệu lực từ tháng 10/2019) đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thông qua các thay đổi có lợi 
cho các cơ sở sản xuất tiêu chuẩn EU-GMP trong khi nhiều loại thuốc ngoại được sản xuất theo tiêu chuẩn 
PIC/S-GMP không được cấp bởi nước tham gia ICH sẽ bị loại trong đấu thầu Nhóm số 2 (xem Bảng 1). Do 
đó, chúng tôi tin rằng các doanh nghiệp trong nước với dòng sản phẩm tiêu chuẩn EU-GMP sẽ được 

Tiêu cực Tích cực  Trung lập 
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hưởng lợi từ những thay đổi trên. Với cùng một tiêu chuẩn, cụ thể là EU-GMP, thuốc Việt Nam rẻ hơn 20-30% 
do chi phí lao động, xây dựng và vận hành nhà máy thấp hơn so với các nước phát triển. 

Trong số các công ty dược niêm yết, chỉ có PME và IMP có nhà máy theo tiêu chuẩn EU-GMP trong khi 
nhà máy mới của DBD vẫn đang chờ được phê duyệt tiêu chuẩn EU-GMP. Đối với tiêu chuẩn PIC/S-GMP 
được cấp bởi nước tham gia ICH, có 2 doanh nghiệp là DHG và MKP có nhà máy sản xuất đạt chuẩn, 
nhưng cả hai đều không tập trung vào kênh ETC. Trong khi DHG có danh mục sản phẩm tập trung vào 
kênh OTC thì MKP đi theo hướng gia công cho đối tác Nhật Bản là Nipro.  

Hiện đại hóa và hợp nhất thị trường bán lẻ dược phẩm - tiến triển chậm 

Hiện tại Việt Nam có khoảng 30.000 hiệu thuốc lớn nhỏ, cho thấy thị trường bán lẻ dược phẩm đang cực 
kỳ phân mảnh. Với việc thu nhập trung bình và nhận thức về sức khỏe ngày càng tăng, người dân có xu 
hướng chuyển từ các nhà thuốc nhỏ và không đủ tiêu chuẩn sang các chuỗi nhà thuốc hiện đại hoặc nhà 
thuốc uy tín có tiêu chuẩn (GPP - Thực hành tốt quản lý nhà thuốc). Quá trình chuyển dịch có thể mất 
nhiều thời gian nhưng các chính sách của Chính phủ nhằm kiểm soát thị trường OTC (Thông tư 02/2018) 
và việc mở rộng nhanh chóng của các chuỗi nhà thuốc hiện đại như Pharmacity và Long Châu (FRT) sẽ 
đẩy nhanh quá trình này. 

Rủi ro 

• Rủi ro chính sách là vấn đề chính vì ngành dược phụ thuộc nhiều vào chính sách. 

• Các chính sách bảo vệ môi trường tại Trung Quốc có thể làm tăng giá nguyên liệu đầu vào. 

Hình 1: Dự báo doanh thu thuốc (tỷ USD) và % tỷ trọng của 
BDG/thuốc generic vào tổng doanh thu ở Việt Nam 

Hình 2: Dự báo doanh thu theo kênh (tỷ USD) và % tỷ trọng 
kênh ETC/OTC trên tổng doanh thu ở Việt Nam 

  

Nguồn: FitchSolutions, CTCK Rồng Việt Nguồn: FitchSolutions, CTCK Rồng Việt 
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Hình 3: Giá trị trúng thầu theo nhóm thuốc (tỷ đồng)  Hình 4: Kết quả trúng thầu vào từng nhóm của một số 
doanh nghiệp dược lớn (tỷ đồng) 

 

 

 

Nguồn: Cục quản lý dược, CTCK Rồng Việt tổng hợp 
* Tổng hợp kết quả trúng thầu năm 2019 theo báo cáo của các cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh đên ngày 22/11/2019 

 Nguồn: Cục quản lý dược, CTCK Rồng Việt tổng hợp 
 

Bảng 1: Các thay đổi chính trong phân chia nhóm thuốc của Thông tư 15/2019 

Nhóm 
thuốc 

Thông tư 11 - 2016 Thông tư 15 - 2019 

Nhóm 1 
Thuốc sản xuất trên dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-
GMP hoặc PIC/s-GMP tại cơ sở sản xuất thuộc nước tham gia 
ICH và Australia. 

Được sản xuất toàn bộ trên dây chuyền sản xuất thuốc đạt tiêu 
chuẩn EU-GMP hoặc tiêu chuẩn tương đương EU-GMP tại nước 
thuộc danh sách SRA. 

Nhóm 2 
Thuốc sản xuất trên dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-
GMP hoặc PIC/s-GMP nhưng không thuộc nước tham gia 
ICH và Australia 

Được sản xuất toàn bộ trên dây chuyền sản xuất thuốc đạt tiêu 
chuẩn EU-GMP hoặc PIC/S của nước là thành viên PIC/s đồng 
thời là thành viên ICH. 

Nhóm 3 
Thuốc sản xuất trên dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO-
GMP. 

Thuốc sản xuất trên dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO-GMP 
và có nghiên cứu tương đương sinh học. 

Nhóm 4 
Thuốc có chứng minh tương đương sinh học do Bộ Y tế công 
bố 

Thuốc sản xuất trên dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO-GMP 
tại Việt Nam. 

Nhóm 5 Thuốc không đáp ứng tiêu chí của các nhóm 1, 2, 3 và 4 
Thuốc sản xuất trên dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO-GMP 
và không thuộc nhóm 1, 2, 3 và 4. 

Nguồn: Bộ Y Tế, CTCK Rồng Việt tổng hợp 
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Hình 5: ROE, PE và PB của một số công ty dược phẩm niêm yết 

 

Nguồn: Fiingroup, CTCK Rồng Việt 

Bảng 2: Cổ phiếu ngành dược – Vốn hóa, giá, khuyến nghị và dự phóng một số chỉ tiêu tài chính 

 
Vốn hóa 

(triệu USD) 
Giá thị 
trường 

Giá mục 
tiêu 

LN kỳ 
vọng (%) 

Đánh giá 
P/E  

2019F 
P/BVPS 
2019F 

ROE 
2019F 

Tỷ suất  

có tức 
2019F 

P/E  

2020F 
P/BVPS 
2020F 

ROE  

2020F 

Tỷ suất  

cổ tức 
2020F 

Tỷ lệ sở 
hữu 

nước 
ngoài 
còn lại 

PME 177,4 54.800 76.500 43,0% Mua 13,2x 2,1x 16,1% 3,6% 11,3x 1,9x 16,9% 3,6% 37,9% 

IMP 111,2 52.200 64.500 27,0% Mua 18,9x 1,7x 10,1% 3,8% 16,0x 1,6x 11,4% 3,8% 0,0% 

DHG * 519,0 92.000 N/A N/A N/A 20,2x 3,6x 20,1% 3,6% 18,9x 3,4x 20,0% 3,8% 45,6% 

Nguồn:  CTCK Rồng Việt dự phóng, giá ngày 13/12/2019 

(*) Tổng hợp dự phóng từ Bloomberg, số ngày 13/12/2019 
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CTCP DƯỢC PHẨM  IMEXPHARM                                                                              Bloomberg: IMP VN  

Chính sách đấu thầu mới giúp củng cố lợi thế cạnh tranh 

MUA 27% Sau nhiều năm tập trung vào kênh OTC do những khó khăn tại kênh ETC, IMP đang 
chuyển trọng tâm trở lại kênh ETC. Doanh số kênh ETC của công ty đã bắt đầu tăng 
trưởng mạnh từ năm 2019 nhờ vào quá trình thay thế thuốc ngoại bằng thuốc nội đang 
diễn ra nhanh hơn. Cùng với hệ thống nhà máy mới hiện đại và các thay đổi chính sách 
của Nhà nước theo hướng có lợi cho thuốc nội, chúng tôi cho rằng tiềm năng tăng trưởng 
doanh số từ kênh ETC trong các năm tới của IMP là rất hứa hẹn. Chúng tôi tin rằng cổ 
phiếu ngành dược với triển vọng tăng trưởng bền vững như IMP sẽ thích hợp là lựa chọn 
phòng thủ trong bối cảnh thị trường nhiều rủi ro hiện tại. 

Luận điểm đầu tư 

- Thông tư 15/2019 giúp đẩy nhanh quá trình chuyển dịch từ thuốc ngoại sang 
thuốc nội và giảm mức độ cạnh tranh trong Nhóm thầu số 2 (nhóm thế mạnh 
của IMP) khi thuốc tiêu chuẩn PIC/S ngoài ICH sẽ không còn được đấu vào nhóm 
này theo quy định mới. 

- Quy chế đấu thầu tập trung quốc gia tạo ra môi trường minh bạch và thuận 
lợi cho các doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn và tiêu chuẩn cao như IMP. 

- Dư địa gia tăng sản xuất dồi dào từ các nhà máy EU-GMP. Ngoài nhà máy 
IMP4 mới sẽ vận hành thương mại từ năm 2020, các nhà máy EU-GMP hiện tại 
hoặc là mới bắt đầu vận hành thương mại (IMP2) hoặc đang chạy với công suất 
thấp trong năm 2019 do tái xét tiêu chuẩn EU-GMP (IMP3). 

Dự phóng 2020 

- Chúng tôi dự báo doanh thu ETC tăng trưởng 50%, đạt 470 tỷ đồng, trong khi 
doanh thu OTC tăng trưởng 5%, đạt 807 tỷ đồng. 

- Nhà máy IMP4 tại Bình Dương bắt đầu vận hành thương mại. Nhà máy này sẽ 
sản xuất dòng thuốc đặc trị, phục vụ chủ yếu cho đấu thầu vào bệnh viện. 

- Các nhà máy EU-GMP hiện tại có công suất chạy cao hơn do IMP thắng thầu 
nhiều hơn vào kênh ETC. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Thay đổi chính sách mất nhiều thời gian để thực hiện. 

- Thị trường OTC không hồi phục như kỳ vọng. 

- IMP tìm được một đối tác chiến lược. 

Giá hiện tại (VND) 52.200 
Giá mục tiêu (VND) 64.500 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 2.000 
 (*) kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Dược phẩm 
Vốn hóa (tỷ đồng) 2.578,0 
SLCPĐLH (triệu cp) 49,4 
KLGDBQ 3 tháng (nghìn cp) 51,7 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 2,5 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 0,0 
BĐ giá 52 tuần (‘000 VND) 46,1 - 58,5 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 1.165 1.185 1.317 1.524 
% yoy 15,4 1,7 11,2 15,7 
LNST 117 139 155 184 
% yoy 16,0 18,2 11,7 18,6 
ROA (%) 6,6 7,8 8,4 9,4 
ROE (%) 8,4 9,2 10,1 11,4 
EPS (VND) 2.090 2.469 2.758 3.271 
GTSS (VND) 32.466 30.445 31.176 32.518 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 500 2.000 2.000 2.000 

P/E (x) 27,5 24,7 18,9 16,0 
P/BV (x) 2,0 2,0 1,7 1,6 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Một trong năm công ty dược phẩm lớn nhất cả nước. 
IMP là một trong hai doanh nghiệp Việt Nam duy nhất 
có 3 nhà máy EU-GMP, cùng với PME. 

Các sản phẩm chủ lực bao gồm thuốc kháng sinh và 
thuốc tiêu hóa như Pms-Claminat, Pms-Probio và 
thuốc kháng sinh tiêm, tất cả đều được sản xuất theo 
công nghệ Enzim của Tây Ban Nha. 
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CTCP PYMEPHARCO                                                                                                        Bloomberg: PME VN  

Nâng cao tiêu chuẩn, gia tăng vị thế 

MUA 43% Pymepharco (PME) là nhà sản xuất thuốc tây lớn thứ hai tại Việt Nam về doanh thu và 
lợi nhuận. Khi nhà máy thuốc viên non-beta được xét duyệt EU-GMP vào Q2 năm sau, 
PME sẽ là một trong hai doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam (cùng với IMP) sở hữu 3 nhà 
máy EU-GMP, cùng với thế mạnh sẵn có tại kênh ETC và các thay đổi chính sách của Nhà 
nước theo hướng có lợi cho thuốc nội, tiềm năng tăng trưởng trong các năm tới của PME 
là rất hứa hẹn. Chúng tôi cũng kỳ vọng Stada sẽ tăng cường chuyển giao sản phẩm cho 
PME sau khi tập đoàn này gia tăng sở hữu tại PME và thoái vốn khỏi liên doanh Stada 
Việt Nam, qua đó sẽ gia tăng năng lực của PME tại phân khúc thuốc chất lượng cao đang 
bị thống trị bởi thuốc ngoại. 

Luận điểm đầu tư 

- Các chính sách của nhà nước có lợi cho thuốc nội có tiêu chuẩn cao tại kênh 
bệnh viện. Cụ thể là Thông tư 15 tái phân chia nhóm thầu theo hướng có lợi 
cho thuốc tiêu chuẩn EU-GMP cũng như ban hành hướng dẫn cụ thể cho việc 
thay thế thuốc ngoại bằng thuốc nội. 

- Dẫn đầu thị trường ETC trong số các công ty nội nhờ vào lợi thế cạnh tranh 
từ các nhà máy EU-GMP và hỗ trợ từ tập đoàn Stada. PME là doanh nghiệp 
có giá trị trúng thầu vào kênh ETC cao nhất cho giai đoạn 2019 – 2020 (chủ yếu 
vào Nhóm 1 và 2). Với sự hỗ trợ từ tập đoàn Stada, PME có lợi thế trong việc xin 
visa xuất khẩu vào châu Âu, vốn là điều kiện tiên quyết để đấu thầu vào Nhóm 
1, là nhóm thuốc có giá trị và biên lợi nhuận cao nhất trong các nhóm thuốc 
generic. 

- Stada được kỳ vọng sẽ đẩy mạnh doanh thu thông qua PME để duy trì ảnh 
hưởng tại Việt Nam sau khi tập đoàn này hoàn tất thoái vốn khỏi liên doanh 
Stada Việt Nam vào năm 2020, đồng nghĩa với việc PME là đại diện duy nhất 
còn lại của tập đoàn này tại Việt Nam. 

Dự phóng 2020 

- Chúng tôi kỳ vọng doanh thu tăng trưởng 13%, chủ yếu đến từ kênh ETC. Biên 
lợi nhuận ròng tăng lên 17,6% nhờ vào giảm tỷ lệ chi phí bán hàng & QLDN trên 
doanh thu, trong khi biên lợi nhuận gộp duy trì tại 49,3%. 

- Nhà máy viên non-beta mới, kỳ vọng sẽ nhận EU-GMP vào đầu Q2/2020, sẽ gia 
tăng năng lực đấu thầu của PME vào kênh ETC trong phân khúc thuốc non-beta 
chất lượng cao cũng như phân phối qua kênh OTC. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Thay đổi chính sách mất nhiều thời gian để thực hiện. 

- Doanh thu bổ sung từ các sản phẩm của STADA không cao như mong đợi. 

Giá hiện tại (VND) 54.800 
Giá mục tiêu (VND) 76.500 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 2.000 
 (*) Kỳ vọng 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Dược phẩm 
Vốn hóa (tỷ đồng) 4.110,6 
SLCPĐLH (triệu cp) 75,0 
KLGDBQ 3 tháng (nghìn cp) 8,0 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 0,4 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 37,9 
BĐ giá 52 tuần (‘000 VND) 44,7 - 61,7 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 1.622 1.675 1.843 2.075 
% yoy 7,6 3,2 10,1 12,6 
LNST 286 309 313 366 
% yoy 19,7 8,0 1,2 16,9 
ROA (%) 14,6 14,5 13,4 14,6 
ROE (%) 17,8 17,3 16,1 16,9 
EPS (VND) 3.818 4.124 4.146 4.837 
GTSS (VND) 24.677 23.803 25.950 28.787 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 2.000 2.000 2.000 2.500 

P/E (x)  19,1   15,4  13,2 11,3 
P/BV (x) 3,4 2,7 2,1 1,9 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Với sự hỗ trợ từ tập đoàn dược phẩm STADA (Đức), PME 
là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên sở hữu dây chuyền 
kháng sinh uống đạt chuẩn EU-GMP vào năm 2013. 

Công ty hiện tại sở hữu ba nhà máy: Nhà máy thuốc 
viên và nhà máy thuốc tiêm (cả 2 đều có các dây 
chuyển kháng sinh EU-GMP) và một nhà máy non-
betalactam mới sẽ nhận EU-GMP vào đầu năm 2020. 
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 Theo Cục Hàng hải Việt Nam, tổng sản lượng container thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam trong năm 
2019 ước đạt 19,4 triệu TEU, tăng 6% YoY. Nếu so sánh với tốc độ tăng trưởng trong năm 2018 là 24%, sản 
lượng container năm 2019 đã giảm tốc tương đối mạnh. Xu hướng giảm tốc cũng được nhìn thấy tại khu vực 
Hải Phòng. Trong 11T 2019, sản lượng container tại đây gần như không cho thấy sự tăng trưởng so với năm 
2018, đạt 4,5 triệu TEU. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận chi tiết hơn, tốc độ tăng trưởng này chủ yếu bị ảnh hưởng 
do sự sụt giảm của sản lượng container nội địa, do Trung Quốc siết chính sách nhập khẩu tiểu ngạch từ Việt 
Nam. Trong khi đó, sản lượng container xuất nhập khẩu tại Hải Phòng vẫn duy trì đà tăng ổn định. Trên thực 
tế, trong 9T 2019, sản lượng container nội địa đã giảm 16% YoY trong khi, sản lượng contaner xuất nhập khẩu 
lại 9% YoY. Nhìn sang năm 2020, xu hướng tăng trưởng ổn định của container xuất nhập khẩu tại Hải Phòng 
nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì, giúp những nhà khai thác tại đây chống chọi được với ảnh hưởng tiêu 
cực từ tình trạng cạnh tranh khốc liệt do dư thừa công suất bốc dỡ trầm trọng. 

Cơ hội đầu tư 

Khối cảng khu vực Hải Phòng cạnh tranh ngày càng khốc liệt 

Tình trạng dư cung dự báo ngày càng trầm trọng hơn. Tổng năng lực bốc dỡ tại khu vực Hải Phòng 
đã liên tục tăng mạnh trong 2 năm trở lại đây. Một loạt các cảng mới đi vào hoạt động (cảng nước sâu 
HICT, cảng Nam Đình Vũ và cảng MIPEC) đã nâng tổng năng lực bốc dỡ container của thị trường Hải 
Phòng cuối năm 2019 đạt gần 8 triệu TEU/năm, tăng 38% trong vòng 2 năm. Tốc độ tăng này lớn hơn 
nhiều so với tăng trưởng nhu cầu của thị trường, ở mức 10% trong cùng thời kỳ. Tới năm 2021, dự kiến 
giai đoạn 2 của cảng Nam Đình Vũ sẽ được hoàn thiện, nâng tổng cung bốc dỡ container mỗi năm của 
thị trường Hải Phòng lên mức 8,4 triệu TEU. Khi đó, chúng tôi ước tính thị trường sẽ dư cung khoảng 40% 
với giả định sản lượng container qua các cảng biển tại đây tăng trưởng với CAGR 8% trong giai đoạn 
2019-2021. 

Áp lực cạnh tranh từ cảng nước sâu HICT ở Lạch Huyện sẽ ngày một tăng dần. Cảng HICT, với lợi thế 
về khả năng tiếp nhận các tàu có trọng tải lớn cộng với một chính sách giá phí có tính cạnh tranh cao, đã 
liên tục thu hút thành công hơn 10 hãng tàu quốc tế vào làm hàng kể từ khi đi vào hoạt động vào tháng 
5/2018. Trong số các khách hàng của HICT, hầu hết là những hàng tàu lớn của thị trường Hải Phòng, như 
MAERSK, MSC, WAN HAI, EVERGREEN. Đáng chú ý là, những hãng tàu này đa phần là những khách hàng 
hiện hữu của các cảng sông khác tại Hải Phòng. Trong dài hạn, sẽ là không hiệu quả cho hoạt động của 
các hãng tàu nếu phải sử dụng hai kích cỡ tàu khác nhau (để cập cảng nước sâu và cảng sông) cho một 
tuyến hàng hải tại một thị trường. Thay vào đó, các hãng tàu thường có xu hướng sử dụng các tàu có 
trọng tải ngày càng lớn, để tiết kiệm chi phí vận tải trên mỗi đơn vị container, và cập cảng nước sâu. Điều 
này cũng có nghĩa là, trong dài hạn, các cảng sông sẽ đối mặt với rủi ro bị mất khách hàng vào tay của 
cảng nước sâu HICT. Trong năm 2019, sản lượng qua cảng này ước đạt 380 nghìn TEU, cao hơn gấp 5 lần 
so với năm 2018, chiếm khoảng 7% thị phần thị trường Hải Phòng. 

Các cảng thượng nguồn tiếp tục gặp khó khăn. Bên cạnh xu hướng mất thị phần hàng xuất nhập khẩu, 
các cảng này còn phải đối mặt với sự suy giảm trong lượng hàng nội địa. Sự thay đổi chính sách giao 
thương biên mậu Việt - Trung đã kéo theo sự suy giảm sản lượng các mặt hàng nông, thủy sản tại các 
cảng biển ở Hải Phòng trong năm 2019. Những mặt hàng này chủ yếu là hàng nội địa được vận chuyển 
từ miền Nam ra Hải Phòng trước khi xuất sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. Do đó, diễn biến trên 
có thể sẽ làm giảm sản lượng container nội địa thông qua Hải Phòng, qua đó, gây khó khăn cho các doanh 
nghiệp cảng ở khu vực thượng lưu vốn đang phải phụ thuộc nguồn hàng nội địa. 

 

 

NGÀNH CẢNG BIỂN – NGÀY MỘT KHÓ KHĂN 

Đỗ Thanh Tùng (tung.dt@vdsc.com.vn)  
Tiêu cực Tích cực  Trung lập 
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Rủi ro 

• Biến động khó lường của căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tác động đến dòng chảy đầu tư, 
thương mại toàn cầu và khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam. 

Hình 1: Cung cầu thị trường cảng biển Hải Phòng  Hình 2: Sản lượng container (triệu TEU, cột trái) thông 
qua các cảng container chính ở Cái Mép, Vũng Tàu 

 

 

 

Nguồn: Cảng vụ Hải Phòng, CTCK Rồng Việt  Nguồn: VPA, Cục hàng hải, CTCK Rồng Việt 
* Chỉ tính cảng chuyên dụng phục vụ tàu container 

Hình 3: Lượt tàu trung bình cập các cảng ở Hải Phòng trong 2015-2019E 

 
Nguồn: Cảng vụ Hải Phòng, CTCK Rồng Việt 
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Hình 4: Chỉ số định giá các doanh nghiệp khai thác cảng niêm yết 

 
Nguồn:  Fiin Pro, CTCK Rồng Việt (kích thước bong bóng: ROE) 

Bảng 1: Cổ phiếu cảng biển – Vốn hóa, giá, khuyến nghị và dự phóng một số chỉ tiêu tài chính 

 
Vốn hóa 

(tỷ 
đồng) 

Giá 
hiện tại 

Giá 
mục 
tiêu 

Tỷ 
suất 
sinh 
lời 

Khuyến nghị 
P/E 

2019F 
P/BVPS 
2019F 

ROE 
2019F 

DY 
2019

F 

P/E 
2020

F 

P/BVPS 
2020F 

ROE 
2020

F 

DY 
2020F 

Tỷ lệ sở 
hữu 

nước 
ngoài 
còn lại 

VSC 1.411,1 25.600 28.200 20,0% Mua 7,2x 0,8x 11,5% 9,8% 5,4x 0,8x 13,9% 9,8% 11,5% 

GMD 7.007,4 23.600 26.000 14,4% Tích lũy 11,2x 1,1x 10,1% 6,3% 13,5x 1,1x 8,1% 4,2% 0% 

DVP 1.532,0 36.800 38.000 14,1% Tích lũy 5,9x 1,3x 19,5% 8,1% 5,9x 1,3x 17,2 8,1% 35,5% 

Nguồn:  CTCK Rồng Việt dự phóng, giá tại ngày 13/12/2019
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CTCP GEMADEPT                                                                                                            Bloomberg: GMD VN  

Theo dõi sát sao đà tăng trưởng lợi nhuận từ công ty liên kết 
TÍCH LŨY 14% Thị trường cảng biển chung tại Hải Phòng suy yếu đã tác động đáng kể lên tốc độ tăng 

trưởng của khối lượng hàng hóa container thông qua hệ thống cảng của GMD, qua đó 
khiến doanh thu 2019 đi ngang. Tuy nhiên, biên lợi nhuận cải thiện, nhờ kiểm soát tốt 
chi phí hoạt động, cùng với tăng trưởng LN mạnh từ các công ty liên kết đã giúp có 
công ty có sự tăng trưởng trong LNTT từ hoạt động kinh doanh cốt lõi năm 2019, ước 
tính đạt 25%. Trong năm tới, mặc dù chúng tôi tin rằng lợi nhuận từ hệ thống cảng 
hiện hữu của GMD sẽ giúp LN từ hoạt động kinh doanh của công ty tăng trưởng ổn 
định, nhưng lợi nhuận từ công ty liên kết, ước tính đóng góp 25% vào LNTT của GMD, 
nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng bởi dự án cảng nước sâu Gemalink (dự kiến đi vào 
hoạt động từ Q3/2020) cũng như sự giảm tốc trong tăng trưởng lợi nhuận SCSC, một 
công ty liên kết khác. 

Luận điểm đầu tư 
- Sở hữu hệ thống cảng biển tại các khu vực kinh tế trọng điểm, đầu mối 

giao thương hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam. Hiện GMD khai thác 3 
cảng container ở Hải Phòng, 1 cảng tổng hợp Dung Quất và 01 cảng ICD ở 
TP.HCM với tổng công suất gần 1,7 triệu TEU/năm. Điều này tạo ưu thế cho 
GMD trong việc tận dụng tiềm năng tăng trưởng của lượng hàng xuất nhập 
khẩu của Việt Nam, vốn được hỗ trợ bởi dòng vốn FDI mạnh mẽ. Lượng vốn 
FDI giải ngân vào Việt Nam đạt bình quân ~17 tỉ USD/năm và tăng trưởng với 
tốc độ TB đạt 10%/năm trong vòng 3 năm qa. Đây là yếu tố quan trọng giúp 
kim ngạch xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng hai chữ số trong những năm 
qua, tạo động lực cho sự tăng trưởng ổn định của khối lượng hàng hóa xuất 
nhập của Việt Nam nói chung và qua cảng biển nói riêng. Chúng tôi tin rằng 
xu hướng này sẽ tiếp tục diễn ra mạnh mẽ khi các hiệp định thương mại tự do 
được kí kết gần đây phát huy hiệu quả. 

- Đón đầu tăng trưởng dài hạn với dự án cảng nước sâu Gemalink và dự án 
cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2. Khi hai dự án then chốt này đi vào hoạt động, 
lần lượt vào Q3/2020 và Q1/2021, công suất khai thác cảng của GMD đạt 3.8 
triệu TEU/năm, tăng hơn gấp đôi so với thời điểm cuối 2019. Năng lực bốc dỡ 
của GMD sẽ đứng thứ hai tại Vũng Tàu (1.5 triệu TEU/năm) và Hải Phòng (1.8 
triệu TEU/năm). Ngoài ra, khi các đối thủ khác cùng phân khúc tại hai khu vực 
này đang hoạt động ở mức công suất toàn dụng, lợi thế về công suất khả dụng 
của những dự án mới này có thể giúp GMD nhanh chóng tăng thị phần và sản 
lượng khai thác trong tương lai. 

Dự phóng 2020 
- Tổng sản lượng container dự phóng tăng 5% (không bao gồm Gemalink), đạt 

1,9 triệu TEU, và mảng logistics tăng trưởng ổn định. Qua đó, doanh thu hợp 
nhất ước đạt 2.9 nghìn tỷ đồng (+5% YoY). 

- LNTT ước giảm 9% YoY với giả định (1) không thực hiện giao dịch thoái vốn 
nào và (2) LN từ công ty liên kết giảm 17% YoY. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 
- Cạnh tranh gay gắt tại Hải Phòng dẫn đến giá dịch vụ giảm sâu hơn dự báo. 
- Lỗ từ liên doanh cảng Gemalink và mảng cao su lớn hơn dự kiến. 
- Hãng tàu MSC, khách hàng hiện hữu của GMD, đã thiết lập tuyến hàng hải mới 

cho tàu mẹ cập cảng HICT ở Lạch Huyện. Rủi ro hãng này chuyển hẳn ra làm 
hàng tại Lạch Huyện sẽ tác động tiêu cực tới sản lượng hàng của GMD.  

Giá hiện tại (VND) 23.600 
Giá mục tiêu (VND) 26.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 1.000 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Công nghiệp 
Vốn hóa (tỷ đồng) 7.007,4 
SLCPĐLH (triệu cp) 296,9 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 590,6 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 15,7 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 0,0 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 22,7 – 27,5 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 3.984 2.708 2.753 2.951 
% yoy 6,5 -32,0 1,7 7,2 
LNST 508 1.848 636 528 
% yoy 30,3 263,8 -65,6 -17,0 
ROA (%) 4,7 17,4 6,2 4,8 
ROE (%) 7,8 27,1 10,1 8,1 
EPS (VND) 1.661 5.929 2.108 1.750 
GTSS (VND) 22.005 19.804 21.140 21.953 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 1.500 8.000 1.500 1.000 

P/E (x) 14,2 4,0 11,2 13,5 
P/BV (x) 1,1 1,2 1,1 1,1 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

CTCP Gemadept là doanh nghiệp tư nhân đầu ngành 
trong lĩnh vực logistics tại Việt Nam. Công ty tập trung 
vào lĩnh vực khai thác cảng biển tại các địa bàn giao 
thương hàng hóa sôi nổi như Đông Nam Bộ, Hải Phòng 
và KCN Dung Quất. GMD chiếm gần 10% thị phần 
hàng container thông quan qua các cảng biển tại Việt 
Nam trong năm 2018. GMD cũng cũng cấp các dịch vụ 
logistics khác như khai thác nhà ga hàng hóa hàng 
không, kho hàng, hay vận tải biển. Các dịch vụ này 
được thực hiện thông qua các công ty liên kết 
của GMD. 
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CTCP TẬP ĐOÀN CONTAINER VIỆT NAM                                                                Bloomberg: VSC VN  

Định giá hấp dẫn 
MUA 20 % VSC đã trải qua năm 2019 đầy sóng gió khi phải đối mặt với những yếu tố không mấy 

tích cực như ghi nhận chi phí khác liên quan đến thay đổi trong chính sách chiết khấu 
với khách hãng và việc phải trích lập thêm chi phí thuế TNDN do nộp thiếu những năm 
trước. Ngoài ra, thị trường Hải Phòng giảm tốc cũng đã ảnh hưởng tới tăng trưởng sản 
lượng của VSC. Những sự cố này đã ảnh hưởng đáng kể tới lợi nhuận của công ty, ước 
tính LNST 2019 giảm 34%. Cho năm 2020, chúng tôi kỳ vọng những yếu tố tiêu cực bất 
thường trên nhiều khả năng sẽ không tiếp diễn, hoạt động khai thác cảng ổn định và chi 
phí lãi vay giảm mạnh. Những điều này cùng với mức cơ sở lợi nhuận thấp trong 2019, 
sẽ giúp LNST ước tăng 32% YoY trong 2020. 

Luận điểm đầu tư 

- Mức LN cơ sở thấp trong năm 2019 mở ra cơ hội tăng trưởng LN trong tới 
khi các hoạt động kinh doanh chính ổn định. Trong năm 2019, VSC đã phải 
trích lập 26 tỷ dự phòng nộp thiếu thuế TNDN và ghi nhận CP khác bất thường 
là 14 tỷ. Hai khoản này chiếm khoảng 12% EBIT ước tính của VSC. Những khoản 
mục này nhiều khả năng sẽ không còn ghi nhận trong năm 2020, giúp hỗ trợ 
triển vọng LN trong 2020. Bên cạnh đó, chúng tôi kỳ vọng lượt tàu cập cảng TB 
mỗi tuần tại hai cảng trên duy trì ổn định so với năm 2019. Trong đó, cảng VIP 
Green phục vụ 9-10 lượt tàu/tuần và cảng Green phục vụ 4-5 lượt tàu mỗi tuần. 

- Chi phí lãi vay giảm mạnh 67% YoY, hỗ trợ triển vọng lợi nhuận. Nhờ vào 
dòng tiền hoạt động kinh doanh ổn định và nhu cầu đầu tư thấp, Cảng VIP 
Green, công ty con của VSC, liên tục trả nợ vay TB 50 tỷ đồng mỗi quý trong 3 
năm gần đây. Tính đến cuối Q3/2019, cảng này còn 109 tỷ đồng dư nợ vay dài 
hạn. Trên cơ sở kỳ vọng hoạt động khai thác tại cảng VIP Green tiếp tục ổn định, 
chúng tôi dự báo cảng này nhiều khả năng thanh toán hết dư nợ vay trong năm 
tới. Điều này giúp dư nợ vay của VSC giảm mạnh do phần lớn nợ vay của công 
ty đến từ cảng VIP Green, qua đó giảm mạnh chi phí lãi vay. 

- Định giá hấp dẫn. VSC đang được giao dịch ở mức P/E dự phóng cho năm 2020 
là 5,4x và P/B là 0,8x. Cùng với mức tỷ suất cổ tức kỳ vọng là 7,8% và mức tăng 
trưởng LN kỳ vọng cao trong năm 2020, chúng tôi cho rằng mức định giá này là 
tương đối hấp dẫn. 

Dự phóng 2020 

- Doanh thu dự phóng tăng trưởng 6%, đạt 1,9 nghìn tỷ đồng. 

- LNST (sau CĐTS) ước tăng 32%YoY, đạt 260 tỷ đồng. EPS 2020 ước đạt 4.700 
đồng (P/E forward 5,4x). 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Biên lợi nhuận giảm mạnh hơn so với dự báo do (1) cước phí dịch vụ bốc dỡ 
container giảm sâu do áp lực cạnh tranh, và (2) VSC phải tăng thuê ngoài các 
cảng khác do tình trạng trùng lịch tàu diễn ra.  

Giá hiện tại (VND) 25.600 
Giá mục tiêu (VND) 28.200 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 2.500 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Công nghiệp 
Vốn hóa (tỷ đồng) 1.411,1 
SLCPĐLH (triệu cp) 55,1 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 108,0 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 2,8 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 11,5 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 23,5 – 38,8 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 1.303 1.694 1.815 1.929 
% yoy 20,4 30,1 7,1 6,3 
LNST 237 300 197 260 
% yoy -5,6 26,6 -34,3 31,7 
ROA (%) 9,7 12,1 8,1 10,3 
ROE (%) 14,7 16,4 11,5 13,9 
EPS (VND) 4.290 5.496 3.578 4.714 
GTSS (VND) 29.307 32.808 31.131 34.027 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 2.000 2.500 2.500 2.500 

P/E (x) 6,0 4,7 7,2 5,4 
P/BV (x) 0,9 0,8 0,8 0,8 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

VSC là một trong những nhà khai thác cảng tư nhân có 
kinh nghiệm lâu năm ở Việt Nam. Công ty quản lý và 
khai hai cảng: cảng Xanh và cảng Xanh VIP tại Hải 
Phòng, với tổng công suất 900k TEU mỗi năm. Hai 
cảng này đóng góp 20% sản lượng container thông 
quan tại Hải Phòng năm 2018. Tốc độ tăng trưởng sản 
lượng trung bình của VSC trong giai đoạn 2015-2018 
đạt 42%.  
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 Trong năm 2019, dưới tác động tiêu cực từ thương chiến Mỹ - Trung, rào cản về yêu cầu nguồn gốc xuất xứ từ 
các hiệp định thương mại cùng những ngoại tác tác động vào, ngành dệt may Việt Nam phải đối mặt với 
nhiều áp lực. Rào cản về nguồn gốc xuất xứ vẫn là “nút thắt” khiến nhiều doanh nghiệp không thể tận dụng 
được lợi ích từ các hiệp định thương mại tự do mang lại. Bên cạnh đó, tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương 
mại Mỹ - Trung khiến các thương hiệu thời trang lựa chọn việc chia nhỏ sản lượng đơn hàng, đa dạng hóa thị 
trường cung ứng để giảm thiểu rủi ro. Kết quả là, một số doanh nghiệp dệt may nội địa chịu áp lực do sự sụt 
giảm đơn hàng nhanh chóng, chưa thể tìm được đơn hàng thay thế làm giảm hiệu quả kinh doanh. Nhìn sang 
2020, chúng tôi cho rằng toàn ngành sẽ tiếp tục tình trạng phân hóa, cơ hội sẽ dành phần nhiều cho các doanh 
nghiệp có đủ năng lực, tiềm lực, đáp ứng được những yêu cầu đặt ra về chất lượng và giá thành sản phẩm để 
duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Triển vọng đầu tư 

Mỹ - thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, được dự báo sụt giảm tăng trưởng kinh tế năm 
2020. Theo dự báo mới nhất từ IMF, tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm 2020 sẽ giảm từ 2,4% YoY năm 
2019 xuống còn 2,1% vào năm 2020. Trước bối cảnh này, người tiêu dùng có thể sẽ giảm chi tiêu cho các 
sản phẩm may mặc. 

Dệt may Việt Nam giảm tốc, nhưng vẫn ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn so với các đối thủ cạnh 
tranh. Kim ngạch nhập khẩu dệt may toàn cầu trong 9 tháng đầu năm giảm 1% YoY (9T2018: +7% YoY). 
Trong đó, các quốc gia xuất khẩu lớn như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ đều ghi nhận mức tăng trưởng âm, lần 
lượt là -3% YoY và -1% YoY (Hình 5). Các quốc gia khác như Bangladesh, Indonesia có tốc độ tăng trưởng 
thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, lần lượt là 5% YoY và 4% YoY (9T2018: 11% YoY và 7% YoY). Trong 
khi đó, Việt Nam vẫn đang dẫn đầu mức tăng trưởng, tăng 9% YoY (9T2018: 16% YoY). Đây là tín hiệu khả 
quan cho thấy dù nhu cầu may mặc thế giới chững lại, Việt Nam vẫn là một trong những lựa chọn hàng 
đầu để phân bổ đơn hàng dệt may từ các thương hiệu thời trang quốc tế. 

Sự chuyển dịch đơn hàng từ Trung Quốc sang các quốc gia lân cận vẫn tiếp tục gia tăng. Chủ trương 
của Trung Quốc là chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang tiêu dùng và sản xuất hàng công nghệ với giá trị gia 
tăng cao, hạn chế phát triển khâu hạ nguồn dệt may cần nhiều lao động, gây ra ô nhiễm môi trường. Do 
đó, các thương hiệu thời trang thế giới sẽ tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung, chuyển dịch đơn hàng may 
mặc từ Trung Quốc sang các quốc gia lân cận, trong đó có Việt Nam. 

Rủi ro 

• Lợi thế cạnh tranh về nhân công giá rẻ suy giảm. Rủi ro sẽ dành phần nhiều cho những doanh 
nghiệp may mặc quy mô vừa và nhỏ, không có nhiều lợi thế cạnh tranh và chỉ tập trung sản xuất 
các đơn hàng đại trà theo phương thức gia công CMT. Khi đó, những đơn hàng này có thể dịch 
chuyển sang các thị trường có chi phí lao động rẻ hơn như Bangladesh, Campuchia, Myanmar. 

• Rủi ro từ việc truy xuất nguồn gốc nguyên phụ liệu và áp thuế bổ sung. Không loại trừ khả 
năng Mỹ sẽ tiến hành truy xuất nguồn gốc các sản phẩm dệt may sản xuất tại Việt Nam để hạn 
chế các sản phẩm có nguồn gốc nguyên phụ liệu từ Trung Quốc. Do đó, bắt buộc các doanh 
nghiệp trong nước phải chủ động đa dạng hóa thị trường cung ứng nguyên phụ liệu may mặc 
thay vì phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc như hiện nay (50% NVL vải nhập khẩu từ 
Trung Quốc). 

• Chưa đầu tư nhiều vào khâu thượng nguồn dệt may. Điểm “nghẽn” của ngành nằm ở khâu 
dệt nhuộm do Việt Nam chưa đầu tư đúng mức để phát triển chuỗi cung ứng hoàn chỉnh. Các 

NGÀNH DỆT MAY – TIẾP TỤC PHÂN HÓA 

Đặng Thị Phương Thảo (thao.dtp@vdsc.com.vn)  
Tiêu cực Tích cực  Trung lập 
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doanh nghiệp nội địa hiện chủ yếu tham gia vào khâu hạ nguồn gia công may. Vì thế, khả năng 
cạnh tranh của nước ta vẫn chưa cao, lợi nhuận từ đó sẽ giảm sút dưới áp lực cạnh tranh. 

Hình 1: Lương tối thiểu công nhân may mặc thế giới Hình 2: Top 10 nước xuất khẩu hàng may mặc thế giới (tỷ USD) 

  
Nguồn: PRI, CTCK Rồng Việt Nguồn: WTO, CTCK Rồng Việt 

 

Hình 3:  Kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam (triệu 
USD) 

Hình 4: Tăng trưởng KNXK từng ngành hàng (%) 

  
Nguồn: VITAS, CTCK Rồng Việt Nguồn: VITAS, CTCK Rồng Việt 
Hình 5: Tăng trưởng KNXK các quốc gia cạnh tranh (%) Hình 6: Thị trường xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam (%) 

 

 

Nguồn: Trademap, TCDM, CTCK Rồng Việt Nguồn: VITAS, CTCK Rồng Việt 
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Hình 7: ROE, PE và PB của các doanh nghiệp trong ngành 

 
Nguồn: FiinGroup, CTCK Rồng Việt, *Kích thước của bong bóng: ROE 

Bảng 1: Cổ phiếu dệt may – Vốn hóa, giá, khuyến nghị và dự phóng một số chỉ tiêu tài chính 

 
Vốn 

hóa (tỷ 
đồng) 

Giá 
hiện tại 

Giá 
mục 
tiêu 

Tỷ 
suất 
sinh 
lời 

Khuyến 
nghị 

P/E 
2019F 

P/BVPS 
2019F 

ROE 
2019F 

DY 
2019F 

P/E 
2020F 

P/BVPS 
2020F 

ROE 
2020F 

DY 
2020F 

Tỷ lệ sở 
hữu 

nước 
ngoài 
còn lại 

MSH 2.302,9 46.050 60.000 38,9% Mua 5,6x 2,0x 39,9% 8,5% 5,1x 1,7x 36,1% 8,7% 40,7% 
STK 1.213,0 17.150 23.000 37,0% Mua 6,4x 1,1x 19,0% 2,9% 5,4x 1,0x 20,0% 2,9% 40,1% 

TCM 1.155,4 19.000 20.500 11,0% Trung lập 6,9x 0,8x 12,6% 2,6% 6,0x 0,7x 12,9% 2,6% 0,0% 
 

       Nguồn: CTCK Rồng Việt dự phóng, giá tại ngày 13/12/2019 
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CTCP MAY SÔNG HỒNG                                                                                                  Bloomberg: MSH VN  
Tiến lên phía trước 
MUA +39% Dù kết quả kinh doanh ngành may mặc trong năm 2019 ghi nhận sự phân hóa, MSH vẫn 

giữ được đà tăng trưởng khả quan nhờ gia tăng tỷ trọng đơn hàng FOB. Bước sang 2020, 
chúng tôi vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với mã cổ phiếu này nhờ dư địa tăng trưởng 
tích cực của đơn hàng FOB thông qua khách hàng mới Walmart và kế hoạch mở rộng 
quy mô mảng chăn ga gối đệm.  

Luận điểm đầu tư 

- Tiếp tục cải thiện khả năng sinh lời vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh. 
Trong 9T đầu năm, tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận ròng của MSH tiếp 
tục cải thiện so với mức cơ sở cao cùng kỳ, lần lượt là 20,9% và 10,6% (TB ngành: 
15% và 5%). Chúng tôi cho rằng MSH có lợi thế cạnh tranh hơn so với các đối 
thủ nhờ việc thiết lập quy trình kiểm soát chất lượng đồng bộ từ nguyên liệu 
đầu vào cho đến thành phẩm đầu ra giúp tiết giảm hao phí sản xuất, đồng thời 
công ty đang đầu tư áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao 
năng suất, chất lượng lao động.  

- Vẫn còn dư địa dịch chuyển chuỗi sản xuất từ phương thức CMT lên FOB. 
Ước tính đơn hàng FOB chiếm 60% công suất nhà máy và đóng góp khoảng 
82%-85% tổng doanh thu may mặc xuất khẩu trong 9T đầu năm (2018: ~70%). 
Do đó, vẫn còn dư địa để công ty dịch chuyển toàn bộ chuỗi sản xuất từ CMT 
lên FOB nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, MSH đã có thêm 
đơn hàng mới từ khách hàng Walmart (Mỹ), công ty đang lên kế hoạch sản xuất 
và cung ứng 6 triệu sản phẩm may mặc cho khách hàng này trong Q2 và Q3 
2019. Dự kiến tổng giá trị đơn hàng FOB năm 2020 vào khoảng 165 triệu USD 
(+18% YoY). 

- Mở rộng quy mô mảng chăn ga gối đệm (CGGĐ), vốn mang lại tỷ suất lợi 
nhuận gộp cao nhất (37% - 40%) trong tất cả ngành hàng. Công ty đang tiến 
hành quốc tế hóa bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm, cách thức tiếp cận thị 
trường để tăng cường xuất khẩu sang các nước châu Á. Tháng 3/2020, MSH dự 
kiến sẽ cho ra mắt bộ sưu tập CGGĐ mới, kỳ vọng doanh số 2020 tăng gấp 1,5 
lần so với cùng kỳ năm trước.   

- Nhà máy SH10 giúp giải quyết bài toán về công suất. Nhà máy dự kiến đi 
vào hoạt động cuối 2020, vận hành khoảng 50% công suất trong năm 2021. 
Nhờ đó, SH10 sẽ giúp công ty tăng thêm dư địa phát triển đơn hàng FOB. Tuy 
nhiên, chúng tôi ước tính nhà máy mới mất khoảng 3 năm để hòa vốn do doanh 
thu tạo ra chưa đủ để bù đắp chi phí hoạt động trong kỳ. 

Dự phóng 2020 

- Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 20,7%. 

- Doanh thu đạt 4.909 tỷ đồng (+13% YoY) và LNST ở mức 503 tỷ đồng (+10% 
YoY). Chi phí bán hàng & QLDN trên doanh thu lần lượt là 4% và 5%.   

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Suy thoái kinh tế toàn cầu khiến nhu cầu may mặc giảm sút, đặc biệt tại hai thị 
trường lớn là US và EU. 

- Giá nguyên liệu vải tăng mạnh. 

Giá hiện tại (VND) 46.050 
Giá mục tiêu (VND) 60.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 4.000 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Dệt may 
Vốn hóa (tỷ đồng) 2.302,9 
SLCPĐLH (triệu cp) 50,0 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 50,6 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 2,8 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 40,7 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 35,8 – 60,3 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 3.282 3.951 4.362 4.909 
% yoy 9,7 20,4 10,4 12,5 
LNST 200 370 456 503 
% yoy 8,4 84,5 23,3 10,3 
ROA (%) 8,4 14,7 16,9 16,5 
ROE (%) 26,5 39,6 39,9 36,1 
EPS (VND) 4.007 9.745 8.205 9.054 
GTSS (VND) 31.711 19.601 22.849 27.904 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 4.500 4.000 4.500 4.000 

P/E (x) N/A  4,0  5,6 5,1 
P/BV (x) N/A 2,1 2,0 1,7 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

CTCP May Sông Hồng là một trong số những doanh 
nghiệp may mặc đầu ngành với tình hình sản xuất kinh 
doanh ổn định và cổ tức tiền mặt cao được duy trì đều 
đặn qua các năm. Hoạt động kinh doanh chính của 
MSH bao gồm sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm may 
mặc theo 2 phương thức CMT, FOB và sản xuất chăn ga 
gối đệm với thương hiệu riêng “Sông Hồng”. Hiện tại, 
công ty đang tiếp tục chuyển dịch phương thức sản 
xuất sang FOB thay vì CMT, mở rộng thị trường xuất 
khẩu cho mảng chăn ga gối đệm để cải thiện tỷ suất lợi 
nhuận, nâng cao năng lực cạnh tranh.  
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CTCP SỢI THẾ KỶ                                                                                                                 Bloomberg: STK VN  

Sợi tái chế tiếp tục dẫn dắt đà tăng trưởng 
MUA +37% 2019 được đánh giá là một năm đầy biến động của ngành sợi. Đối với STK, các sản phẩm 

sợi nguyên sinh vẫn đang gặp khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực từ (1) việc Trung Quốc, 
Ấn Độ bán phá giá sợi polyester filament để giải phóng tồn kho và (2) khách hàng trì 
hoãn việc đặt hàng, chia nhỏ sản lượng đơn hàng để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, chúng 
tôi đánh giá cao việc STK tiếp tục gia tăng đơn hàng sợi tái chế để cải thiện hiệu quả kinh 
doanh. Với xu hướng thời trang “bền vững”, thời trang “xanh” đang trỗi dậy mạnh mẽ 
trong thời gian gần đây, sản phẩm sợi tái chế được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng khả 
quan. Bên cạnh đó, nhờ sử dụng công nghệ chip spinning thay vì direct spinning, công ty 
hoàn toàn có thể chuyển đổi sang sản xuất hoàn toàn sản phẩm sợi tái chế nếu tăng 
được sản lượng đơn hàng. Đây sẽ là ưu thế giúp công ty trụ vững bên cạnh khó khăn 
chung của toàn ngành.  

Luận điểm đầu tư 

- Dư địa tăng trưởng đơn hàng sợi tái chế vẫn còn khá lớn. Theo Textile 
Exchange, số lượng công ty/thương hiệu thời trang quốc tế cam kết sử dụng ít 
nhất 25% nguyên liệu polyester tái chế vào năm 2020 đã tăng từ 48 (tháng 
10/2017) lên 62 (tháng 10/2018). Cụ thể, Nike cam kết sử dụng hoàn toàn 
nguyên liệu tái chế vào năm 2020 (2018: 19%). Adidas và H&M dù không công 
bố tỷ lệ sử dụng nhưng đã cam kết chuyển dịch hoàn toàn sang tiêu dùng sợi 
tái chế vào năm 2024 và 2030. Thế vận hội 2020 tổ chức tại Nhật Bản dự kiến sẽ 
sử dụng quần áo và giày thể thao sản xuất từ nguyên liệu tái chế. Nhờ đó, dư 
địa cải thiện là rất lớn, nhưng điều này đòi hỏi STK phải chủ động kết nối với 
chuỗi cung ứng toàn cầu để gia tăng sản lượng đơn hàng cung ứng. 

- Công ty tiếp tục nghiên cứu phát triển các dự án sợi chất lượng cao để tối 
đa hóa lợi nhuận. STK đang sản xuất thử nghiệm sản phẩm sợi màu đen, dự 
kiến phát triển thêm các loại sợi màu xám và xanh navy để chào mẫu khách 
hàng. Giá bán dự kiến cao hơn 20-30% các dòng sợi nguyên sinh với biên lợi 
nhuận gộp ~18%, công suất ước tính khoảng 4.000 tấn/năm. 

Dự phóng 2020 

- Đóng góp của sợi tái chế trên doanh thu ước tính vào khoảng 43%, với biên lợi 
nhuận gộp đạt 21,6%. 

- Sợi nguyên sinh tiếp tục chịu ảnh hưởng từ việc bán phá giá, giảm 3,5% so với 
cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận gộp ở mức 12%. 

- Doanh thu và LNST tăng trưởng lần lượt 7% và 20% so với cùng kỳ. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Giá sợi nguyên sinh giảm mạnh do các nhà sản xuất Trung Quốc và Ấn Độ tiếp 
tục bán phá giá để giải phóng tồn kho. 

- Giá dầu thô giảm mạnh khiến giá bán sợi đầu ra sụt giảm theo, không đủ bù 
đắp nguyên liệu dự trữ đầu vào có chi phí vốn cao. 

Giá hiện tại (VND) 17.150 
Giá mục tiêu (VND) 23.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 500 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Dệt may 
Vốn hóa (tỷ đồng) 1.213,0 
SLCPĐLH (triệu cp) 70,7 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 33,0 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 0,6 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 40,1 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 12,1 – 25,5 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 1.989 2.408 2.217 2.382 
% yoy 46,0 21,0 -7,9 7,4 
LNST 100 178 209 250 
% yoy 248,0 79,1 17,1 19,7 
ROA (%) 5,0 8,4 9,9 11,8 
ROE (%) 12,8 19,6 19,0 20,0 
EPS (VND) 1.408 2.522 2.658 3.182 
GTSS (VND) 12.991 15.167 15.537 17.719 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 800 1.500 1.000 1.000 

P/E (x) 12,1  6,8  6,4 5,4 
P/BV (x) 1,3 1,2 1,1 1,0 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

STK là một trong số những doanh nghiệp sản xuất sợi 
xơ dài polyester filament lớn nhất Việt Nam, định vị 
phân khúc trung cao cấp. Hiện tại, tổng công suất của 
STK vào khoảng 63.000 tấn/năm, chỉ xếp sau Formosa 
(72.000 tấn/năm) và Hualon (84.000 tấn/năm). Công 
ty đang tiến hành việc nâng cao tỷ trọng sợi tái chế trên 
doanh thu và phát triển sản phẩm sợi màu, sợi chập 
chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu phát triển bền 
vững của ngành dệt may toàn cầu.  
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CTCP DỆT MAY – ĐT – TM THÀNH CÔNG                                                                Bloomberg: TCM VN  

Khó khăn trong ngắn hạn  
TRUNG LẬP  TCM là một trong số ít những doanh nghiệp may mặc tại Việt Nam sở hữu dây chuyền 

sản xuất khép kín từ sợi đến may mặc. Do đó, công ty có nhiều cơ hội tận dụng lợi thế từ 
các FTAs để nâng cao năng lực cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, trong ngắn hạn ảnh hưởng 
tiêu cực từ mảng sợi cotton cùng việc ngưng hợp tác với đối tác Sears nhưng chưa phát 
triển được đơn hàng đủ lớn để thay thế là những rủi ro cần cân nhắc khi đầu tư vào doanh 
nghiệp này. 

Luận điểm đầu tư 

- Mảng sợi cotton gặp khó khăn dưới tác động thương chiến Mỹ-Trung. 
Doanh thu thuần mảng sợi 9T giảm mạnh 25% YoY, trong đó sản lượng bán ra 
giảm 22% YoY. Biên lợi nhuận gộp sụt giảm đáng kể, chỉ còn 1-2% so với mức 
cơ sở cao 10% cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi cho rằng mảng sợi sẽ tiếp tục đối 
mặt với khó khăn trong ngắn hạn do Trung Quốc tiếp tục bán phá giá để giải 
phóng tồn kho. 

- Mảng vải dệt là điểm sáng tăng trưởng. Từ tháng 4/2019, TCM đã tăng thêm 
17% công suất vải dệt, nâng tổng công suất nhà máy dệt thoi lên 14,4 triệu mét 
vải/năm. Vải dệt vẫn ghi nhận tốc độ tăng trưởng tích cực nhất trong tất cả 
ngành hàng (9T2019: +7% về doanh số). Thông qua các FTAs, chúng tôi cho 
rằng TCM có cơ hội thuận lợi để phát triển thị trường trong nước, hỗ trợ các 
doanh nghiệp gia công may giải quyết bài toán về nguồn gốc xuất xứ. 

- Mảng may mặc chưa có nhiều đột phá dù TCM có lợi thế rất lớn nhờ vào 
chuỗi sản xuất khép kín. Công ty đang phát triển các đơn hàng mới tại thị 
trường Mỹ và EU, tuy nhiên chưa đủ thể bù đắp sự sụt giảm đơn hàng từ Sears 
(chiếm 7% doanh số). Bên cạnh đó, năng suất lao động tại nhà máy mới Trảng 
Bàng chưa cao nên công ty phải nhận thêm các đơn hàng đại trà không đòi hỏi 
nhiều tay nghề nhân công, điều này sẽ khiến mảng may mặc của TCM sụt giảm 
tỷ suất lợi nhuận. 

- Kế hoạch đầu tư mở rộng nhà máy Vĩnh Long trong trung hạn. Trong 2-3 
năm tới, TCM lên kế hoạch đầu tư xây dựng các nhà máy đan, nhuộm và may 
mặc tại tỉnh Vĩnh Long. Tổng vốn đầu tư ước tính vào khoảng 40 triệu USD. 
Công ty đang xem xét tài trợ dự án thông qua việc phát hành thêm cho cổ đông 
hiện hữu, hoặc phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược. 

Dự phóng 2020 

- Doanh thu và LNST tăng trưởng lần lượt 4% và 14% so với cùng kỳ. 

- Biên lợi nhuận gộp ước tính ở mức 16,1%. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Suy thoái kinh tế toàn cầu khiến nhu cầu may mặc sụt giảm. 

- Giá sợi cotton giảm mạnh do Trung Quốc tiếp tục bán phá giá để giải phóng 
tồn kho. 

- Chi phí vận chuyển hàng hóa tăng mạnh. 

Giá hiện tại (VND) 19.000 
Giá mục tiêu (VND) 20.500 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 500 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Dệt may 
Vốn hóa (tỷ đồng) 1.155,4 
SLCPĐLH (triệu cp) 57,9 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 441,7 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 9,7 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 0,0 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 18,9 – 32,6 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 3.209 3.662 3.625 3.770 
% yoy 4,5 14,1 -1,0 4,0 
LNST 192 259 178 214 
% yoy 67,8 35,1 -31,5 14,1 
ROA (%) 6,3 8,0 5,4 6,2 
ROE (%) 18,0 20,4 12,6 12,9 
EPS (VND) 2.681 3.803 2.755 3.144 
GTSS (VND) 20.595 23.380 24.370 27.014 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 800 1.500 500 500 

P/E (x) 9,5  7,0  6,9 6,0 
P/BV (x) 1,4 1,2 0,8 0,7 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

TCM là một trong số ít những doanh nghiệp may mặc 
tại Việt Nam sở hữu dây chuyền sản xuất khép kín từ 
sợi đến may mặc. Các sản phẩm chính của công ty bao 
gồm sợi, vải dệt, vải đan và sản phẩm may mặc. Công 
ty đang từng bước giảm dần tỷ trọng sợi bán ra, 
chuyển sang tiêu dùng sợi nội bộ để giảm thiểu rủi ro 
mảng kinh doanh đầy biến động này. Tuy nhiên, trong 
ngắn hạn dưới ảnh hưởng việc bán phá giá sợi tại thị 
trường Trung Quốc, tình hình hoạt động kinh doanh 
của TCM đang đối mặt với nhiều khó khăn. 
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 Việt Nam là nhà sản xuất và xuất khẩu cá tra lớn nhất thế giới do điều kiện tự nhiên thuận lợi và kinh nghiệm 
nuôi trồng lâu đời cho sản phẩm chất lượng cao với chi phí sản xuất thấp. Cá tra được xếp hạng thứ 6 trong 
số hải sản được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới nhờ mùi vị ngon và giá bán thấp. Vì hải sản đánh bắt bị giới 
hạn để duy trì nguồn lợi tự nhiên, nuôi trồng thủy sản có cơ hội tăng trưởng rất lớn để đáp ứng nhu cầu thực 
phẩm của dân số toàn cầu đang ngày càng gia tăng.  

Triển vọng đầu tư 

Nhu cầu thủy sản nuôi ngày càng tăng. Dân số thế giới sẽ vượt 9,5 tỷ người vào năm 2030. Ngành đánh 
bắt cá từ tự nhiên sẽ không tăng trưởng để đảm bảo đa dạng sinh học. Tỷ lệ cá nuôi trong tổng nguồn 
cung cấp cá sẽ tăng từ 47% trong năm 2016 lên 54% vào năm 2030 (theo FAO, Hình 1). 

Thị trường Mỹ sẽ phục hồi về lượng. Tồn kho lớn do các đợt nhập hàng giá cao nửa cuối năm 2018, 
tâm lý chờ đợi kết quả cuối cùng thuế chống bán phá giá (CBPG) kỳ 14 và diễn biến khó lường của căng 
thẳng Mỹ-Trung làm giảm xuất khẩu vào Mỹ trong năm 2019. Cá tra đến nay đã lấy lại lợi thế cạnh tranh 
so với cá rô (loài thay thế gần nhất) khi giá đã điều chỉnh về mức tương đương với giá cá rô trong tháng 
9/2019 và ổn định cho đến nay (Hình 2). Trung Quốc cung cấp hầu như tất cả lượng cá rô Mỹ nhập khẩu 
(Hình 3, Hình 4) nhưng cá rô Trung Quốc đã bị Mỹ áp thuế 25% từ ngày 10/5/2019. Quy trình sản xuất cá 
tra của Việt Nam đã được Cơ quan Kiểm định và An toàn Thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) (trực thuộc Bộ Nông 
nghiệp Mỹ - USDA) công nhận tương đồng về vệ sinh an toàn thực phẩm với hệ thống của Mỹ. Ngoài ra, 
thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với cá tra trong kỳ xem xét hành chính lần thứ 15 (POR 15) thấp hơn 
đáng kể so với POR 14 (Bảng 1). Các yếu tố trên sẽ kích thích sức cầu đối với cá tra. Tuy nhiên, giá xuất 
khẩu nhiều khả năng sẽ không phục hồi so với năm 2019 do các nhà nhập khẩu có thể sẽ đặt hàng cầm 
chừng để chờ đợi kết quả cuối cùng của POR 15 và của thỏa thuận dỡ bỏ thuế quan lên cá rô Trung Quốc 
khi đàm phán Mỹ - Trung đã có những tiến triển tích cực. 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có thể sẽ được phê duyệt vào giữa năm 2020. 
EVFTA dự kiến sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2021. Thuế nhập khẩu sẽ được giảm từ mức hiện tại 5,5% 
xuống 0% trong ba năm đối với cá tra nguyên liệu và từ 7% xuống 0% trong bảy năm đối với cá tra chế 
biến. Thuế giảm sẽ kích thích nhu cầu cá tra của người dân EU.  

Nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nhằm giảm rủi ro. Mỹ và EU là các thị trường lớn truyền 
thống nhưng xuất khẩu vào các thị trường này vài năm gần đây bấp bênh do các rào cản ngày càng siết 
chặt, cùng với các bất ổn chính trị. Trong khi đó, Trung Quốc và khối ASEAN nổi lên như các thị trường 
thay thế (Hình 5). Vị trí gần, dân số lớn, nhu cầu thủy sản tăng theo thu nhập tại hai khu vực này, sự khan 
hiếm thịt lợn và chính sách giảm sản xuất thủy sản của Trung Quốc (Hình 6) tạo sức cầu lớn cho cá tra 
Việt Nam. 

Giá cá nguyên liệu trên thị trường có thể tăng nhưng chi phí tự nuôi của các công ty lại giảm. Giá 
bán cá nguyên liệu duy trì dưới giá thành trong phần lớn thời gian của năm 2019 (Hình 7) đã làm nông 
dân hạn chế thả nuôi mới. Tình trạng thiếu hụt nguyên liệu có thể tạo áp lực tăng giá nguyên liệu trên 
thị trường. Đối với cá tự nuôi của các công ty, giá thành sẽ giảm do giá con giống giảm sâu trong năm 
2019. 

Rủi ro 

• Bất ổn chính trị ở châu Âu có thể khiến Hiệp định EVFTA chậm được thông qua. 

 

 

NGÀNH CÁ TRA: ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG ĐỂ GIỮ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG   

Phạm Thị Tố Tâm (tam.ptt@vdsc.com.vn)  
Tiêu cực Tích cực  Trung lập 
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Hình 1: Thủy sản đánh bắt và nuôi trồng trên toàn 
cầu 

Hình 2: Tại Mỹ, giá cá tra (USD/kg) đã về mức tương đương với 
giá cá rô Trung Quốc 

  
Nguồn: FAO Nguồn: Cục quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ (NOAA), CTCK Rồng Việt 

Hình 3: Các loại cá thịt trắng nhập khẩu vào Mỹ (theo 
khối lượng, 10T2018) 

Hình 4: Các nhà cung cấp cá rô cho Mỹ (theo khối lượng) 

  
Nguồn: VASEP, CTCK Rồng Việt Nguồn: ITC, CTCK Rồng Việt 
Hình 5: Tỷ trọng thị trường Trung Quốc và ASEAN 
ngày càng tăng (theo giá trị) 

Hình 6: Sản lượng thủy sản của Trung Quốc giảm dần trong dài 
hạn 

  
Nguồn: VASEP, CTCK Rồng Việt Nguồn: Rabobank (2018), CTCK Rồng Việt 

Hình 5: Giá cá nguyên liệu, giá cá giống và chi phí nuôi 

 

Nguồn: VASEP, Agromonitor, CTCK Rồng Việt  
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Hình 6: ROE, PB, PE của một số công ty niêm yết 

 

Nguồn:  Fiin Pro, CTCK Rồng Việt (kích thước bong bóng: ROE) 

Bảng 1: Thuế chống phá giá ở Mỹ lên cá tra Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2: Cổ phiếu cá tra – vốn hóa, giá, khuyến nghị và dự phóng một số chỉ tiêu tài chính 

 
Vốn hóa 

(tỷ 
đồng) 

Giá 
hiện tại 

Giá 
mục 
tiêu 

Tỷ 
suất 
sinh 
lời 

Khuyến 
nghị 

P/E 
2019F 

P/BVPS 
2019F 

ROE 
2019F 

DY 
2019F 

P/E 
2020F 

P/BVPS 
2020F 

ROE 
2020F 

DY 
2020F 

Tỷ lệ sở 
hữu 

nước 
ngoài 
còn lại 

ANV 2.924 23.000 31.800 47% MUA 5,8x 1,5x 25,8% 8,7% 4,7x 1,2x 26,4% 8,7% 47,4% 

VHC 7.132 78.400 97.100 24% MUA 6,1x 1,4x 23,9% 0% 6,0x 1,2x 20,4% 4,5% 65,8% 

IDI* 1.184 5.270 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 47,7% 

ACL* 529 23.600 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 36,7% 

ABT* 390 34.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 46,3% 

Nguồn: CTCK Rồng Việt dự phóng, giá tại ngày 13/12/2019 

(*) Bloomberg concensus, dữ liệu tại ngày 13/12/2019 

    Bị đơn bắt buộc Bị đơn tự nguyện Toàn quốc Kỳ xem xét 

POR 10 USD/kg 0 0,97 2,39 08/01/2012 - 07/31/2013 

POR 11 USD/kg 0 0,69 2,39 08/01/2013 - 07/31/2014 

POR 12 USD/kg 0,69 2,39 2,39 08/01/2014 - 07/31/2015 

POR 13 USD/kg 3,87 7,74 2,39 08/01/2015 - 07/31/2016 

POR 14 USD/kg 1,37-3,87 1,37 2,39 08/01/2016 - 07/31/2017 

POR 15* USD/kg 0 0 2,39 08/01/2017 – 07/31/2018 

*Kết quả sơ bộ    

Nguồn: Bộ thương mại Hoa Kỳ (DoC), Phòng quản lí thương mại quốc tế (ITA) 
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CTCP VĨNH HOÀN                                                                                                               Bloomberg: VHC VN  

Vững vàng trong khó khăn nhờ liên tục cải tiến 
MUA 24% Nhóm sản phẩm lợi nhuận cao Collagen-Gelatin bắt đầu ghi dấu ấn quan trọng về chất 

lượng trên thị trường, cho thấy tiềm năng gia tăng doanh số và lợi nhuận. Về dài hạn, sự 
đầu tư liên tục cho năng lực nuôi trồng, chế biến, phát triển sản phẩm cũng như đa dạng 
hóa kênh phân phối sẽ giúp Công ty giảm thiểu được các tác động của tính chu kỳ của 
ngành lên khả năng sinh lời. 

Luận điểm đầu tư 

- Thị trường Mỹ sẽ phục hồi về lượng trong năm 2020. Giá cá tra giảm mạnh 
trong năm 2019, cá rô Trung Quốc bị áp thuế 25% từ 10/5/2019 và hệ thống 
quản lý sản xuất cá tra Việt Nam được Mỹ công nhận tương đồng là các yếu tố 
hỗ trợ cho nhu cầu cá tra tại Mỹ. Giá xuất khẩu nhiều khả năng sẽ không phục 
hồi so với năm 2019 do các nhà nhập khẩu có thể sẽ đặt hàng cầm chừng để chờ 
đợi kết quả cuối cùng của POR 15 và thỏa thuận dỡ bỏ thuế quan lên cá rô Trung 
Quốc khi đàm phán Mỹ - Trung đã có những tiến triển tích cực. 

- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có thể sẽ được phê duyệt 
vào giữa năm 2020 và dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2021. Thuế nhập khẩu cá 
tra sẽ giảm từ mức 5,5% xuống còn 0% trong ba năm đối với cá tra nguyên liệu 
và từ 7% xuống 0% trong bảy năm đối với cá tra chế biến, sẽ kích thích nhu cầu 
cá tra tại EU.  

- “Dấu ấn” Collagen-Gelatin (C-G). Một sản phẩm từ collagen đã đạt chứng 
nhận ASC về nuôi trồng bền vững, tạo cơ hội tăng giá bán và giữ ổn định biên 
lợi nhuận chung. Công suất chế biến C-G sẽ tăng từ 2.000 tấn/năm hiện tại lên 
3.500 tấn/năm từ tháng 7/2020. C-G có biên lợi nhuận gộp hơn 40%, so với 22-
25% của các sản phẩm cá tra GTGT và 12-16% của philê đông lạnh.  

- Dự án giống giúp cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm giá thành. Công 
nghệ cao và kinh nghiệm từ Na Uy giúp giảm thời gian nuôi và tỷ lệ tử vong, ít 
hoặc không sử dụng kháng sinh, giảm hao phí thức ăn và bảo vệ môi trường. 

- Năng lực nuôi trồng và sản xuất mở rộng. Vùng nuôi mới rộng 220 ha sẽ bắt 
đầu hoạt động vào tháng 1/2020 và cho thu hoạch lứa cá nguyên liệu đầu tiên 
vào Q3/2020. Nguyên liệu tự sản xuất sẽ tăng 30-40% YoY khi vùng nuôi mới 
hoạt động tối đa công suất. Công suất chế biến được dự báo sẽ tăng từ mức hiện 
tại là 1.000 tấn nguyên liệu/ngày lên 1.100 tấn nguyên liệu/ngày vào cuối 
năm 2020. 

Dự phóng 2020 

- Chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ tăng 19,2%, tương đương 9.214 tỷ đồng. Giá trị 
xuất khẩu cá tra đạt 308 triệu USD, tăng 16,2%, trong đó tỷ trọng các thị trường 
chính là Mỹ 52%, EU 10% và Trung Quốc 25%. 

- Công ty sẽ đẩy mạnh bán hàng vào nhiều thị trường khác, đặc biệt là thị trường 
lớn Trung Quốc, nhằm giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Khối lượng xuất 
khẩu có thể tăng 15,4% trong khi giá bán trung bình đi ngang. Giá mua cá 
nguyên liệu từ bên ngoài tăng do tình trạng thiếu nguyên liệu khi nhiều nông 
dân treo ao do thua lỗ trong năm 2019. Biên lãi gộp giảm xuống 19,06% từ 20,4% 
trong năm 2019. 

- LNST đạt 1.204 tỷ đồng, tương ứng với EPS 13.131 đồng/cổ phiếu. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Bất ổn chính trị tại châu Âu có thể trì hoãn việc thông qua Hiệp định EVFTA. 

Giá hiện tại (VND) 78,400 

Giá mục tiêu (VND) 97,100 

Cổ tức tiền mặt (VND)* 0 

 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Hàng tiêu dùng 
Vốn hóa (tỷ đồng) 7.132,3 
SLCPĐLH (triệu cp) 91,0 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 126,9 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 10,1 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 65,8 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 75 - 98,3 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 8.151 9.271 7.732 9.214 
% yoy 11,6 13,7 -16,6 19,2 
LNST 605 1.442 1.181 1.204 
% yoy 6,7 138,5 -18,1 1,9 
ROA (%) 12,7 25,4 17,0 14,6 
ROE (%) 22,7 41,5 23,9 20,4 
EPS (VND) 6.544 15.607 12.878 13.131 
GTSS (VND) 31.844 43.452 54.333 64.972 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 2.000 4.000 0 3.500 

P/E (x) 8,3 6,1 6,1 6,0 
P/BV (x) 1,7 2,2 1,4 1,2 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Ngành nghề chính của Vĩnh Hoàn là chế biến và xuất 
khẩu phi-lê cá tra, bột cá, dầu cá và collagen và gelatin 
từ cá. 

Chiếm 15% thị phần xuất khẩu toàn ngành cá tra Việt 
Nam, VHC là doanh nghiệp đầu ngành kể từ năm 2010. 

Công ty hiện có 600 hec-ta vùng nuôi cá và công suất 
chế biến đạt 1.000 tấn nguyên liệu/ngày. 
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CTCP NAM VIỆT                                                                                                                    Bloomberg: ANV VN  
Tự chủ sản xuất và thị trường đa dạng tạo đà tăng trưởng 

MUA 47% Năm 2020, giá xuất khẩu toàn cầu, thường biến động theo xu hướng giá của thị trường 
Mỹ, nhiều khả năng sẽ không phục hồi so với năm 2019. Tuy nhiên khả năng kiểm soát 
chi phí sản xuất tốt nhờ tự chủ hoàn toàn về nguyên liệu và vùng nuôi mới chi phí thấp 
cho thu hoạch sản lượng lớn từ năm 2020 sẽ là các yếu tố giúp ANV duy trì sức tăng 
trưởng doanh số và gia tăng khả năng sinh lời. 

Luận điểm đầu tư 

- Khả năng tự chủ hoàn toàn nguyên liệu giúp giảm giá thành sản xuất. ANV 
tự cung cấp thức ăn, con giống (70% hiện tại, 100% từ 2020 nhờ vùng nuôi Bình 
Phú). Con giống tốt có tỷ lệ sống cao, giúp giảm hao phí thức ăn, giảm sử dụng 
kháng sinh và do đó giảm chi phí nuôi và rủi ro tồn dư kháng sinh trong 
sản phẩm. 

- Vùng nuôi Bình Phú nhân đôi năng lực cung cấp cá tự nuôi từ năm 2021. Đầu 
tư từ cuối năm 2018, sản lượng cá nguyên liệu đạt 100.000 tấn năm 2020 và 
250.000 tấn/năm từ năm 2021 khi vận hành toàn bộ, tăng 108% so với năm 2019. 
Địa chất và công nghệ cao giúp nâng chất lượng nuôi, bảo vệ môi trường và 
giảm chi phí. Khả năng cung ứng khối lượng lớn là tiền đề để phân phối trực tiếp 
vào các hệ thống siêu thị trong tương lai khi thương hiệu ANV trở nên quen 
thuộc với người tiêu dùng, đặc biệt là tại Trung Quốc. 

- Thị trường đa dạng hạn chế ảnh hưởng của các rào cản xuất khẩu và các rủi 
ro chính trị lên khả năng gia tăng doanh số. Thị trường lớn nhất chiếm tỷ 
trọng dưới 30%. Trung Quốc là thị trường chiến lược từ năm 2018. Vị trí địa lý, 
các chính sách về cải tổ ngành thủy sản, thuế quan và kiểm soát nhập khẩu tiểu 
ngạch qua biên giới là các yếu tố thuận lợi cho xuất khẩu cá tra Việt Nam vào 
Trung Quốc. 

- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có thể sẽ được phê duyệt 
vào đầu năm 2020 và dự kiến sẽ có hiệu lực từ giữa năm 2020. Thuế nhập khẩu 
cá tra sẽ giảm từ mức 5,5% xuống còn 0% trong ba năm đối với cá tra nguyên 
liệu và từ 7% xuống 0% trong bảy năm đối với cá tra chế biến, sẽ kích thích nhu 
cầu cá tra tại EU. 

Dự phóng 2020 

- Chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ tăng 12,4%, tương đương 4.866 tỷ đồng. Giá trị 
xuất khẩu đạt 165 triệu USD, tăng 12%. 

- Khối lượng xuất khẩu có thể tăng 12% trong khi giá bán trung bình không đổi. 
Vùng nuôi Bình Phú có chi phí thấp sẽ cho thu hoạch sản lượng lớn từ năm 2020 
làm giảm giá thành nguyên liệu. Biên lãi gộp theo đó tăng lên 21,7% từ 20,1% 
trong năm 2019. 

- LNST đạt 711 tỷ đồng, tương ứng với EPS 5.595 đồng/cổ phiếu. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Bất ổn chính trị tại châu Âu có thể trì hoãn việc thông qua Hiệp định EVFTA.  

Giá hiện tại (VND) 23.000 

Giá mục tiêu (VND) 31.800 

Cổ tức tiền mặt (VND)* 2.000 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Hàng tiêu dùng 
Vốn hóa (tỷ đồng) 2.923,9 
SLCPĐLH (triệu cp) 127,1 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 482,4 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 12,3 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 47,4 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 21,3 – 32,5 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 2.949 4.118 4.329 4.866 
% yoy 4,4 39,6 5,1 12,4 
LNST 142 600 577 711 
% yoy 632,2 321,4 -3,8 23,2 
ROA (%) 5,0 19,6 15,1 15,9 
ROE (%) 10,5 37,0 25,8 26,4 
EPS (VND) 1.136 4.795 4.542 5.595 
GTSS (VND) 11.179 14.779 17.577 21.171 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 1.200 1.500 2.000 2.000 

P/E (x) 9,7 6,0 5,8 4,7 
P/BV (x) 1,0 1,9 1,5 1,2 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Khởi đầu là một công ty xây dựng dân dụng và công 
nghiệp, ANV chuyển hướng sang lĩnh vực nuôi, chế 
biến và xuất khẩu cá tra từ năm 2000. Công ty đã từng 
là doanh nghiệp đầu ngành thủy sản giai đoạn 2006-
2009. Mở rộng đầu tư sang ngành ngân hàng, khoáng 
sản và phân bón từ năm 2009 nhưng không hiệu quả, 
ANV đã thoái vốn các mảng này từ năm 2016 để tập 
trung vào mảng cá tra. 

Cơ cấu cổ đồng cô đặc. Gia đình chủ tịch sở hữu 72% 
cổ phần. 

Công suất thức ăn thủy sản 800.000 tấn thành 
phẩm/năm, đang vận hành ở mức gần 400.000 
tấn/năm. 

Công suất chế biến cá tra 1.200 tấn nguyên liệu/ngày, 
đang vận hành ở mức 500 tấn/ngày. 
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 Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới, sau Ấn Độ và Ecuador (Hình 1) nhờ khí 
hậu nhiệt đới thuận lợi cho nuôi trồng và kỹ thuật chế biến đạt trình độ cao. Chỉ chiếm 6% sản lượng nhưng 
chiếm đến 16% giá trị thương mại thủy sản toàn cầu, tôm là loài thủy sản có giá trị cao được tiêu thụ chính 
tại các nước phát triển do có giá trị dinh dưỡng cao. Dân số thế giới ngày càng tăng trong khi ngành đánh 
bắt từ tự nhiên sẽ không tăng trưởng để đảm bảo đa dạng sinh học. Đây sẽ là các yếu tố chính thúc đẩy nhu 
cầu đối với tôm nuôi.  

Triển vọng đầu tư 

Kỹ thuật chế biến cao. So với các đối thủ, sản phẩm giá trị gia tăng (GTGT) chiếm phần đáng kể trong 
cơ cấu xuất khẩu tôm của Việt Nam (Hình 2), cho thấy thế mạnh về tay nghề chế biến của Việt Nam. Tôm 
GTGT thường có giá cao hơn tôm nguyên liệu 15-20%.  

Giá tôm thế giới có thể chưa phục hồi trong năm 2020. Giá xuất khẩu năm 2019 duy trì mở mức thấp 
kỷ lục kể từ năm 2014 (Hình 3) do các nước sản xuất chính (Ấn Độ, Ecuador, Indonesia, Việt Nam) (Hình 
4) cải cách ngành tôm, tăng sản lượng nhằm giành thị phần xuất khẩu. Các vùng nuôi ở Ấn Độ bị ảnh 
hưởng bởi thời tiết xấu và dịch bệnh trong nửa cuối năm 2019 có thể sẽ giảm sản lượng trong năm 2020. 
Tuy nhiên, sản lượng tăng tốt tại Ecuador có thể bù đắp cho nguồn cung toàn cầu. 

Cơ hội và thách thức đan xen tại thị trường Mỹ. Tôm Trung Quốc chịu thuế nhập khẩu 25% vào Mỹ đã 
tạo cơ hội cho tôm Việt Nam tăng xuất khẩu vào Mỹ, nhất là tôm tẩm bột do tôm tẩm bột Việt Nam có 
giá bán thấp xếp thứ hai chỉ sau tôm Trung Quốc và tôm tẩm bột không bị áp thuế CBPG. Tôm Việt Nam 
hiện đang được hưởng thuế CBPG 0% theo kết quả cuối cùng của kỳ rà soát thứ 13 (Bảng 1). Mức thuế 
này thấp hơn rất nhiều so với kết quả của kỳ 12. Tuy nhiên, chương trình truy xuất nguồn gốc SIMP (hiệu 
lực từ 1/1/2019) của Mỹ đối với 13 loài thủy sản, trong đó có tôm, là một rào cản phức tạp mà ngành tôm 
cần nhiều thời gian thay đổi để đáp ứng. Do đó, cơ hội tận dụng mức thuế CBPG thấp không dành cho 
tất cả các công ty. 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có thể sẽ được thông qua vào giữa năm 2020. 
EVFTA dự kiến sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2021. Thuế nhập khẩu tôm nguyên liệu sẽ được giảm từ mức 
hiện tại 4,2% xuống 0% ngay hoặc trong vòng 3 đến 5 năm và thuế nhập khẩu tôm chế biến giảm từ 7% 
xuống 0% trong bảy năm. Châu Âu là khách hàng lớn nhất của tôm Việt Nam. Tôm nguyên liệu chiếm 
hơn 70% giá trị xuất khẩu tôm Việt Nam vào EU. Do đó, thuế giảm sẽ là một chất xúc tác quan trọng cho 
tăng trưởng của ngành tôm trong các năm tới. 

Trung Quốc là thị trường thay thế nhiều tiềm năng. Chính sách cải cách ngành thủy sản của chính 
phủ Trung Quốc chuyển trọng tâm từ số lượng sang chất lượng được dự báo sẽ làm giảm sản lượng thủy 
sản nuôi trồng và khai thác của Trung Quốc trong dài hạn (Hình 5). Tầng lớp trung lưu tăng nhanh làm 
tăng nhu cầu đối với tôm. Vị trí địa lý, các chính sách về thuế quan và kiểm soát nhập khẩu tiểu ngạch 
qua biên giới cũng là các yếu tố thuận lợi cho xuất khẩu tôm Việt Nam vào thị trường này. 

Rủi ro 

Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận về giảm/dỡ bỏ thuế quan đã áp lên hàng hóa của nhau. 

Dịch bệnh và thời tiết diễn biến bất thường. Thay đổi nhiệt độ vượt quá ngưỡng thích nghi của tôm, 
bão, lũ lụt làm giảm độ mặn trong ao nuôi và dịch bệnh bùng phát là các yếu tố khó kiểm soát có thể 
làm sụt giảm sản lượng tôm nuôi. 

Bất ổn chính trị ở châu Âu có thể khiến Hiệp định EVFTA được thông qua chậm hơn dự kiến. 

NGÀNH TÔM: GIÁ XUẤT KHẨU CÓ THỂ CHƯA PHỤC HỒI 

Phạm Thị Tố Tâm (tam.ptt@vdsc.com.vn)  
Tiêu cực Tích cực  Trung lập 
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Hình 1: Thị phần xuất khẩu tôm nước lợ của Việt Nam  Hình 2: Tỷ trọng tôm chế biến/tôm nguyên liệu năm 2017 (theo 
khối lượng) 

  
Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), CTCK Rồng Việt Nguồn: ITC, CTCK Rồng Việt 
Hình 3: Giá xuất khẩu (USD/lb) vào thị trường Mỹ 
giảm mạnh 

Hình 4: Sản lượng tôm của các nước nuôi tôm chính (nghìn tấn) 

 

 
Nguồn: Ngân hàng Wells Fargo, CTCK Rồng Việt Nguồn: Hội nghị thế giới về sản xuất thủy sản 2018, CTCK Rồng Việt 

Hình 5: Sản lượng thủy sản của Trung Quốc giảm dần 
trong dài hạn 

 

 

 

Nguồn: Rabobank (2018), CTCK Rồng Việt  
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Hình: ROE, PB, PE của một số công ty niêm yết 

 
Nguồn:  Fiin Pro, CTCK Rồng Việt (kích thước bong bóng: ROE) 

Bảng 1: Thuế chống phá giá ở Mỹ lên tôm Việt Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 2: Cổ phiếu tôm – vốn hóa, giá, khuyến nghị và dự phóng một số chỉ tiêu tài chính 

 
Vốn 

hóa (tỷ 
đồng) 

Giá 
hiện 

tại 

Giá 
mục 
tiêu 

Tỷ 
suất 
sinh 
lời 

Khuyến 
nghị 

P/E 
2019

F 

P/BVPS 
2019F 

ROE 
2019F 

DY 
2019F 

P/E 
2020F 

P/BVPS 
2020F 

ROE 
2020F 

DY 
2020

F 

Tỷ lệ sở 
hữu 

nước 
ngoài 
còn lại 

MPC 4.366 22.000 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13,1% 

FMC 1.359 26.750 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 41,7% 

SJ1 380 19.900 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 47,8% 

CMX 196 15.200 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 47,1% 

Nguồn: CTCK Rồng Việt dự phóng, giá tại ngày 13/12/2019 

(*) Bloomberg concensus, dữ liệu tại ngày 13/12/2019 

    Bị đơn bắt buộc Bị đơn tự nguyện Toàn quốc Kỳ xem xét 

POR 8 % 4,98-9,75 6,37 25,76 1/2/2012 – 31/1/2013 

POR 9 % 0-1,16-1,39 0,91 25,76 1/2/2013 – 31/1/2014 

POR 10 % 4,78 4,78 25,76 1/2/2014 – 31/1/2015 

POR 11 % 4,78 4,78 25,76 1/2/2015 – 31/1/2016 

POR 12 % 4,58 4,58 25,76 1/2/2016 – 31/1/2017 

POR 13 % 0 0 25,76 1/2/2017 – 31/1/2018 

Nguồn: Bộ thương mại Hoa Kỳ (DoC), Phòng quản lí thương mại quốc tế (ITA), CTCK Rồng Việt 
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 Thị trường bất động sản trong năm 2019 bị phủ bóng bởi thắt chặt nguồn cung do trì trệ pháp lý. Nhiều dự án 
đã được triển khai vào cuối năm nay, dự báo tăng trưởng nguồn cung trong thời gian sắp tới. Quỹ đất nội thành 
dần cạn kiệt tại hai thị trường trọng điểm là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển dịch "sức nóng" sang các 
tỉnh thành lân cận. Rủi ro tại đây là vẫn thiếu điều kiện cơ sở hạ tầng, dẫn đến nhu cầu mua bất động sản chủ 
yếu đến từ đầu tư và đầu cơ. Bên cạnh đó, giá đất cũng đã tăng vọt trong các năm gần đây trên tất cả các phân 
khúc, làm gia tăng mức độ rủi ro. 

Năm 2020, chúng tôi tin rằng các điều kiện pháp lý sẽ được nới lỏng hơn, nhưng nguồn cung sẽ tiếp tục bị hạn 
chế. Các chủ đầu tư bất động sản có uy tín, sở hữu quỹ đất sạch sẽ được hưởng lợi từ xu hướng này. Điểm trừ sẽ 
là chính sách thắt chặt tín dụng và mức giá bán hiện tại tương đối cao, sẽ làm giảm tỷ lệ hấp thụ tại các dự án. 
Bất động sản là một ngành có tính chu kỳ cao và chúng tôi cho rằng, ngành đang dần tiến vào vùng điều chỉnh 
trong ngắn hạn. Tuy nhiên, đây sẽ là bàn đạp cho tăng trưởng trong dài hạn. 

Luận điểm đầu tư 

Lượng giao dịch tăng chủ yếu đến từ các dự án quy mô lớn 

Thị trường bất động sản 2019 được thúc đẩy bởi các dự án quy mô lớn từ chủ đầu tư Vinhomes. Xét về khối 
lượng giao dịch căn hộ, trong 9 tháng năm 2019, Hà Nội ghi nhận tăng 22% trong khi Hồ Chí Minh cải thiện 
nhẹ 5% so với cùng kỳ. Mặt khác, nếu loại trừ giao dịch đến từ ba dự án lớn của Vinhomes, tình hình tương 
đối ảm đạm do nguồn cung bị thắt chặt. Điểm sáng là nhu cầu vẫn tốt với tỷ lệ hấp thụ cao. Giá bán tại 
phân khúc nhà chung cư tăng trung bình 15-20% so với cuối năm 2018, do nguồn cung sụt giảm. 

Nhìn sang năm 2020, chúng tôi dự báo nguồn cung tổng thể sẽ cải thiện đôi chút nhờ nới lỏng các điều 
kiện pháp lý, cùng với tăng trưởng giá bán sẽ thấp hơn so với năm 2019. Bên cạnh đó, nhiều chủ đầu tư 
cũng đang chuyển trọng tâm sang các thị trường lân cận, để nắm bắt xu thế cải thiện các dự án cơ sở hạ 
tầng cũng như bù đắp cho sự thiếu hụt tại thị trường Hà Nội và Hồ Chí Minh. Việc giá đất tăng nhanh ở các 
tỉnh thành loại 2 và 3 đã thúc đẩy lo ngại về tính bền vững của giá bán và sức khỏe của thị trường bất động 
sản. Theo đó, một số chính quyền địa phương đã siết chặt việc mở bán và phát triển dự án bất động sản 
trong vài tháng qua để hạ nhiệt thị trường và tăng cường nỗ lực để kiềm chế đầu cơ. 

Thắt chặt tín dụng kiềm chế tăng trưởng 

Dữ liệu chỉ ra rằng tăng trưởng tổng dư nợ tín dụng trong tám tháng đầu năm 2019 là 8,5%, trong khi tín 
dụng bất động sản tăng 14,6%, tương ứng với 19,1% tổng dư nợ tín dụng. Nhu cầu vay mua nhà hiện nay 
còn rất lớn, do mặt bằng lãi suất vẫn ở mức hợp lý. Điều đáng chú ý là nguyên nhân cho sự tăng trưởng tín 
dụng cao đến từ nhu cầu cho vay đối với người mua nhà. Rủi ro qua đó được phân tán hơn, làm giảm rủi ro 
chung cho toàn bộ nền kinh tế. Đối với các chủ đầu tư bất động sản, thắt chặt tín dụng đã khiến dòng vốn 
chuyển dịch sang các hình thức khác, đặc biệt là thị trường trái phiếu. Tính đến tháng 9 năm 2019, ước tính 
41% các công ty bất động sản trên thị trường đã tham gia chào bán trái phiếu doanh nghiệp, với tổng giá 
trị phát hành lên đến 37.000 tỷ đồng (1,6 tỷ USD). 

Nhìn sang năm 2020, tăng trưởng tín dụng sẽ giảm do lộ trình tăng hệ số rủi ro cho vay bất động sản và 
giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho các khoản vay trung và dài hạn từ 40% xuống 30% từ năm 2020 cho đến năm 
2022. Ngân hàng trung ương đang hạn chế các khoản vay cho lĩnh vực bất động sản, nhằm đảm bảo sự 
phát triển bền vững và sự an toàn của cả ngành ngân hàng. Chúng tôi cho rằng việc thắt chặt sẽ có chút 
tác động tiêu cực lên tâm lý và ảnh hưởng đến thị trường bất động sản. 
Quỹ đất lớn cho tăng trưởng dài hạn 

Nhìn trong dài hạn, triển vọng cho tăng trưởng bất động sản tại Việt Nam là rất tích cực. Các chủ đầu tư tích 
cực trong việc tích lũy quỹ đất để chuẩn bị trong tương lai, đặc biệt là quỹ đất ở các tỉnh ngoại thành. Tuy 

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN – THÊM NHIỀU THỬ THÁCH   

Lại Đức Dương (duong.ld@vdsc.com.vn) Tiêu cực Tích cực Trung lập 
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nhiên, chúng tôi đánh giá trong bối cảnh hiện tại, chỉ những dự án ở khu vực trung tâm như Hà Nội hay Hồ 
Chí Minh đạt được tỷ lệ hấp thụ cao, và tình hình sẽ khó khăn hơn đối với các tỉnh thành còn lại. Do đó, xét 
trên quỹ đất, chúng tôi chỉ đánh giá tích cực với các chủ đầu tư tiếp tục còn quỹ đất tại trung tâm và có thể 
chắc chắn về điều kiện pháp lý, gồm có Khang Điền và Vinhomes. 

Xét về tổng quỹ đất hiện tại ở các thành phố lớn nhất như Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, VHM, 
NLG và KDH là những nhà phát triển lớn nhất: 

• VHM chiếm lĩnh thị trường, với 50% quỹ đất tại Hà Nội và TP HCM và phần còn lại nằm ở những 
điểm nóng như tỉnh Quảng Ninh. 

• Nam Long là một trong những nhà phát triển tích cực nhất trong số các công ty bất động sản, với 
quỹ đất bổ sung mới 230ha trong năm 2019, nằm tại các tỉnh thành “mới nổi” như như Đồng Nai 
và Hải Phòng. 

• KDH: Quỹ đất được tích lũy thông qua việc mua lại BCCI vào cuối năm 2017, nằm tại trung tâm 
thành phố Hồ Chí Minh.  

Rủi ro 

• Sốt đất có thể gây ra bong bóng: Giá tăng vọt bình quân từ 50% - 300% trong vài năm trở lại đây. 

Đầu cơ: tỷ lệ giao dịch đầu tư và đầu cơ tại các dự án cao tầng tại Hà Nội và HCM là khoảng 50% (Savills). 
Đối với các dự án ở các tỉnh lân cận, chúng tôi tin rằng tỷ lệ này còn cao hơn. 

Hình 1: Số căn hộ bán sơ cấp (căn)  

  

Nguồn: CBRE, CTCK Rồng Việt 
Hình 2: Giá bán căn hộ sơ cấp 

  

Nguồn: CBRE, CTCK Rồng Việt 
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Hình 3: Quỹ đất theo chủ đầu tư lớn 

 

Nguồn: CTCK Rồng Việt 

Bảng 1: ROE, PB, PE của một số công ty niêm yết 

 

Nguồn: CTCK Rồng Việt 

Bảng 2: Cổ phiếu bất động sản – vốn hóa, giá, khuyến nghị và dự phóng một số chỉ tiêu tài chính 

 
Vốn hóa 
(tỷ đồng) 

Giá 
hiện tại 

Giá 
mục 
tiêu 

Tỷ 
suất 
sinh 
lời 

Khuyến nghị 
P/E 

2019F 
P/BVPS 
2019F 

ROE 
2019F 

DY 
2019F 

P/E 
2020

F 

P/BVPS 
2020F 

ROE 
2020

F 

DY 
2020F 

Tỷ lệ sở 
hữu 

nước 
ngoài 
còn lại 

NLG 6.829,4 27.350 38.900 42% Mua 7,4x 1,4x 13,1% 0,0% 6,3x 1,1x 14,0% 0,0% 0,0% 

DXG 7.432,9 14.300 20.500 43% Mua 5,4x 0,9x 21,6% 0,0% 4,7x 0,7x 21,8% 0,0% 3,4% 

KDH 14.754,0 27.100 29.500 11% Tích lũy 16,3x 1,5x 11,5% 1,8% 11,8x 1,5x 13,2% 1,8% 4,5% 

DIG 4.314,7 13.700 19.500 42% Mua 10,9x 1,1x 11,2% 5,1% 7,6x 1,0x 14,0% 0,0% 13,1% 

HDG 3.903,5 23.900 40.100 22% Mua 4,9x 1,0x 25,2% 0,0% 4,0x 0,8x 23,1% 0,0% 31,4% 

VHM* 293.095,7 89.100 N/A N/A N/A 14,6x 4,7x 33,5% 0,0% 10,5x 3,2x 35,8% 0,0% 34,0% 

Nguồn: CTCK Rồng Việt dự phóng, giá tại ngày 13/12/2019 

(*) Bloomberg concensus, dữ liệu tại ngày 13/12/2019
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CTCP ĐẦU TƯ NAM LONG                                                                                               Bloomberg: NLG VN 
Khai thác quỹ đất lớn 

MUA 42% Nam Long là một trong những chủ đầu tư tích cực nhất hiện nay. Nhiều dự án mới sắp 
mở bán trong hoàn cảnh thiếu hụt nguồn cung mới ra thị trường mang lại giá bán cao 
hơn cùng lợi nhuận tốt hơn cho công ty. Trong thời gian tới, công ty sẽ hoàn thành các 
thỏa thuận hợp tác để cùng phát triển hai dự án dân cư tại Đồng Nai, là Paragon Đại 
Phước và Waterfront với các đối tác chiến lược. Ngoài ra, Nam Long đang liên tục mở rộng 
quỹ đất sang các tỉnh mới, bao gồm cả Cần Thơ và Hải Phòng. Có thể nhận thấy, các dự 
mua lại gần đây khá lớn và chủ yếu nằm tại khu vực chiến lược thuộc các tỉnh lân cận Hà 
Nội và Hồ Chí Minh. Những khu vực này đang hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển dần 
sang vùng ngoại ô. Đây cũng là tầm nhìn dài hạn, đảm bảo cho sự phát triển của Nam 
Long trong năm đến mười năm tới. 

Luận điểm đầu tư 

- Mở khóa quỹ đất. Năm 2019 được xem là một năm thành công của Nam Long 
so với năm 2018, với việc khởi động thành công hai dự án là Waterpoint và Akari 
City. Thêm vào đó, giá bán cũng cao hơn ước tính của công ty trong năm 2018, 
qua dó mang lại lợi nhuận cao hơn. Nhìn sang năm 2020-2021, bức tranh sẽ trở 
nên tích cực hơn, với các dự án được kì vọng là Nam Long Hải Phòng và hai dự 
án mới được mua lại, bao gồm Waterfront City và Paragon Đại Phước. 

- Quỹ đất mới ở những vị trí thuận lợi. Tổng quỹ đất mới là hơn 230ha, nằm ở 
những vị trí thuận lợi như Đồng Nai và Hải Phòng, sở hữu tiềm năng tăng trưởng 
rất lớn trong trung hạn do sự cải thiện về điều kiện cơ sở hạ tầng. Các thủ tục 
pháp lý gần hoàn tất, đảm bảo một dòng tiền trung hạn. 

- Định giá hấp dẫn. Tỷ lệ P/E và P/B 2020 ước tính là 6,3 lần và 1,1 lần, tương đối 
hấp dẫn đối với công ty sở hữu quỹ đất như Nam Long. 

Dự phóng 2020 

- Chúng tôi ước  tính doanh thu và lợi nhuận là 2.042 tỷ đồng (-22% YoY) và 1.134 
tỷ đồng (+19% YoY). Động lực tăng trường dựa trên việc bàn giao các dự án hiện 
hữu như Mizuki Park, Waterpoint và chuyển nhượng cổ phần tại dự án Paragon 
City và Akari City. 

    Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Sụt giảm thị trường bất động sản ảnh hưởng đến các thị trường tỉnh vùng ven. 

 

Giá hiện tại (VND) 27.350 
Giá mục tiêu (VND) 38.900 
Cổ tức tiền mặt (VND)* - 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Tài chính 
Vốn hóa (tỷ đồng) 6.829,4 
SLCPĐLH (triệu cp) 249,7 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 718,4 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 20,8 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 0,0 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 21,9 - 29,4 
 
DIỄN BIẾN GIÁ  

 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 3.161 3.480 2.633 2.042 
% yoy 24,8 10,1 -24,3 -22,4 
LNST 535 763 953 1.134 
% yoy 55,0 42,7 24,9 19,0 
ROA (%) 7,6 8,7 9,1 8,8 
ROE (%) 15,6 17,0 13,1 14,0 
EPS (VND) 3.165 3.023 3.671 4.975 
GTSS (VND) 18.573 19.237 20.244 24.722 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 414 489 0 0 

P/E (x) 7,3 7,8 7,4 6,3 
P/BV (x) 1,0 1,1 1,4 1,1 
*Giá tại ngày 20/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Khởi đầu thành công trong phân khúc nhà ở giá rẻ, 
chiến lược của NLG đã chuyển sang nhà ở trung cấp với 
các sản phẩm như biệt thự nhỏ và căn hộ cao cấp hơn, 
dưới thương hiệu Valora và Flora. 

Hiện tại, công ty sở hữu một quỹ đất lớn nằm ở các tỉnh 
Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ và 
Hải Phòng. 
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TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ                                                                                                                Bloomberg: HDG VN  

Mở bán dự án Charm Villas 

MUA 22% Việc mở bán dự án Charm Villas sẽ tác động tích cực lên HDG trong thời gian tới. Đây được 
coi như dự án tiềm năng nhất trong danh mục dự án hiện tại của công ty. Thêm vào đó, 
dự án cũng mang lại biên lợi nhuận cao, do chi phí đất thấp, giúp công ty ghi nhận lợi 
nhuận cao, đặc biệt sau khi hoàn tất dự án Centrosa Garden. Đối với mảng năng lượng, 
HDG vẫn tiếp tục tích cực trong việc phát triển các dự án mới, đặc biệt là năng lượng tái 
tạo. Rủi ro cho mảng này sẽ là chính sách của Nhà nước.  

Nhìn chung, HDG là cổ phiếu ưa thích của chúng tôi, với tiềm năng tăng trưởng từ các 
mảng kinh doanh chiến lược như bất động sản và năng lượng trong thời gian tới. 

Luận điểm đầu tư 

- Bất động sản: Mở bán dự án Charm Villas. Trong năm 2019, công ty tập trung 
vào việc phát triển hạ tầng và cảnh quan dự án này. Đây được coi là dự án trọng 
điểm của HDG trong ba năm tới, nối tiếp dự án Centrosa Garden. Dự án còn 376 
căn thấp tầng chưa bán, tương đương với tổng diện tích thương phẩm là 6ha. 
Công ty dự định sẽ mở bán đợt đầu tiên trong đầu năm 2020. Ban lãnh đạo rất 
lạc quan vào triển vọng bán hàng tại dự án này. Theo đó, công ty cũng tăng mức 
giá bán so với ước tính ban đầu, qua đó, tăng thêm 500 tỷ đồng vào doanh thu. 

- Năng lượng: Tiếp tục tăng trưởng. Năng lượng được coi là trụ cột của công ty 
trong những năm tới. HDG liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại các dự án năng lượng 
cũng như kiểm soát đúng tiến độ xây dựng các dự án mới. Hai dự án thủy điện 
đang xây dựng là Sông Tranh 4 và Đak Mi 2 hiện đang đúng theo tiến độ. Kì vọng 
các dự án này sẽ đưa vào vận hành vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Ngoài 
ra, HDG cũng đang có kế hoạch xây dựng dự án năng lượng mặt trời tại Ninh 
Thuận trong đầu năm 2020, Bắc Ái 14. Quy mô dự án là 120MW. Hiện tại, chúng 
tôi chưa phản ánh dự án này vào mô hình định giá do rủi ro quá tải điện và chờ 
chính sách điều hành mới trong năng lượng mặt trời. 

Dự phóng 2020 

- Năm 2020, chúng tôi dự phóng doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 5.699 tỷ đồng 
(+26% YoY) và 983 tỷ đồng (+23% YoY). Mảng bất động sản tiếp tục đẩy mạnh 
tăng trưởng lợi nhuận, nhờ vào việc bàn giao dự án Centrosa Garden. Trong khi 
đó, mảng năng lượng dự phóng tăng trưởng lợi nhuận gộp là 32%, nhờ đóng 
góp mới từ dự án Hồng Phong và Sông Tranh 4. 

- HDG vẫn là cổ phiếu ưa thích của chúng tôi, với mức P/E và P/B cho năm 2020 rất 
hấp dẫn, tương ứng là 4,0 lần và 0,8 lần. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Chính sách trong mảng năng lượng mặt trời ảnh hưởng đến tăng trưởng công ty. 

 

 

Giá hiện tại (VND) 32.900 
Giá mục tiêu (VND) 40.100 
Cổ tức tiền mặt (VND)* - 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Tài chính 
Vốn hóa (tỷ đồng) 3,903.5 
SLCPĐLH (triệu cp) 118.6 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 488.2 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 17.0 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 31.4 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 25.8 - 37.7 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 2.297 3.221 4.512 5.699 
% yoy 15,5 40,2 40,1 26,3 
LNST 178 633 795 983 
% yoy -24,3 255,1 25,6 23,6 
ROA (%) 2,4 6,5 7,5 9,1 
ROE (%) 9,1 26,5 25,2 23,1 
EPS (VND) 2.277 6.560 6.700 8.284 
GTSS (VND) 16.760 19.314 29.365 37.470 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 500 1,000 0 0 

P/E (x) 11,9 8,3 4,9 4,0 
P/BV (x) 1,0 1,3 1,0 0,8 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 
Được thành lập từ công ty xây dựng, Hà Đô mở rộng 
sang các mảng kinh doanh cốt lõi hiện nay là phát triển 
bất động sản và năng lượng, gồm có thủy điện và năng 
lượng tái tạo. 
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CTCP ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN                                                  Bloomberg: KDH VN  

Tăng trưởng vững chắc 

TÍCH LŨY 11% Khang Điền là một trong số ít các chủ đầu tư bất động sản có sự chắc chắn trong tăng 
trưởng và phát triển dự án. Kinh nghiệm trong việc phát triển các dự án thấp tầng, với 
quỹ đất tập trung chủ yếu ở quận 9, TP HCM, Khang Điền có thể tối ưu hóa dòng tiền và 
rút ngắn thời gian triển khai dự án. Bên cạnh đó, các sản phẩm của công ty cũng đáp ứng 
đúng sở thích của người Việt về sở hữu nhà đất. Kế hoạch phát triển và tăng trưởng trong 
hai năm tới rất vững chắc, nhờ đóng góp từ hai dự án mới là Verosa Park và Clarita, kỳ 
vọng sẽ giúp công ty đạt được tăng trưởng lợi nhuận bình quân hàng năm là 30-40%. 

Luận điểm đầu tư 

- Tăng trưởng lợi nhuận gần như chắc chắn trong hai năm tới. Hai dự án công 
ty đang và chuẩn bị triển khai là Verosa Park và Clarita, với quy mô lần lượt là 
296 và 159 căn thấp tầng, nằm ở quận 9, TP HCM. Những vị trí này khá cao cấp, 
tại trung tâm Hồ Chí Minh, với điều kiện cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Hiện tại, dự 
án Verosa Park giai đoạn 1 đã được ra mắt thị trường, với 150 căn, và tỷ lệ hấp 
thụ đạt 70%. Dự án Clarita dự kiến sẽ mở bán đợt đầu tiên trong năm 2020 và 
bắt đầu bàn giao từ năm 2021. Chúng tôi ước tính giá trị trước khi bán vào cuối 
năm 2019 là gần 5.000 tỷ đồng. Tiến độ xây dựng của các dự án hiện tại như 
Verosa Park, Safira hay Lovera Vista đang đi đúng kế hoạch, giúp tăng thêm độ 
tin cậy cho khách hàng và cổ đông. Chúng tôi dự kiến LNST vào năm 2020 đạt 
1.254 tỷ đồng (+38% YoY), chủ yếu nhờ vào hai dự án Verosa Park và Safira. 

- Rủi ro phát triển thấp. Hai dự án phát triển sắp tới của công ty đều là các dự án 
thấp tầng, do đó, thời gian triển khai sẽ ngắn hơn. Ngoài ra, công ty còn được 
biết đến là một trong những chủ đầu tư đáng tin cậy về quy trình pháp lý, và 
nhận được sự tin tưởng từ khách hàng. Dự án phát triển sắp tới là Clarita cũng 
đã hoàn thành các thủ tục pháp lý và sẵn sàng ra mắt. 

Dự phóng 2020 

- Chúng tôi dự phóng doanh thu và LNST sẽ tăng lần lượt 33% và 38% trong năm 
2020. Năm 2021 cũng sẽ là một năm tốt cho công ty, phụ thuộc vào sự thành 
công của dự án Clarita ra mắt trong năm tới. Đây cũng được xem là chất xúc tác 
cho giá cổ phiếu trong trung hạn. 

- P/E và P/B dự phóng 2020 sẽ ở mức 11,8 lần và 1,5 lần, tương đối hợp lý.  

 Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Tiến độ phát triển của dự án Clarita. 

 

Giá hiện tại (VND) 27,100 
Giá mục tiêu (VND) 29,500 
Cổ tức tiền mặt (VND)* - 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Tài chính 
Vốn hóa (tỷ đồng) 14.754,0 
SLCPĐLH (triệu cp) 544,4 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 836,0 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 21,7 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 4,5 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 21,6 - 27,4 
 
DIỄN BIẾN GIÁ  

 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 3.055 2.917 2.804 3.731 
% yoy -22,3 -4,5 -3,9 33,1 
LNST 502 808 908 1.254 
% yoy 35,1 60,9 12,4 38,1 
ROA (%) 5,7 8,1 8,3 11,5 
ROE (%) 9,5 12,3 11,5 13,2 
EPS (VND) 1.420 1.854 1.668 2.304 
GTSS (VND) 15.517 16.579 16.450 18.507 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 500 500 500 500 

P/E (x) 19,1 14,6 16,3 11,8 
P/BV (x) 1,7 1,6 1,5 1,4 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

KDH được biết đến là chủ đầu tư bất động sản thấp 
tầng tại TP HCM. Hiện tại, công ty sở hữu quỹ đất ~ 700 
ha tại Hồ Chí Minh, bảo đảm phát triển trong 10 
năm tới. 
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CTCP TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH                                                                                          Bloomberg: DXG VN  

Định giá hấp dẫn 

MUA 43% Công ty chịu ảnh hưởng đáng kể do yếu tố pháp lý dự án trong hai năm qua, với quỹ đất 
tập trung chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Hầu như không có dự án đáng chú ý nào mở 
bán trong giai đoạn này, ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị của công ty. Chúng tôi cho rằng 
các tin tức tiêu cực hiện tại đã phản ảnh lên giá cổ phiếu. Rủi ro là các điều kiện pháp lý có 
thể mất nhiều thời gian hơn mong đợi. Trong năm 2019, mảng kinh doanh môi giới và đầu 
tư thứ cấp ở các tỉnh ngoại thành bù đắp thiếu hụt về lợi nhuận. Nhìn sang năm 2020, triển 
vọng có thể sáng sủa hơn, với kì vọng nới lỏng pháp lý, và đặc biệt, triển khai dự án mới 
được mua lại trong năm 2019, là Long Thành Township. 

Luận điểm đầu tư 

- Mở bán dự án và tích lũy quỹ đất mới. Trong năm 2019, DXG tiếp tục không 
hoàn thành mục tiêu mở bán dự án mới, do tình trạng pháp lý bị chậm và kéo 
dài. Trong đó, gồm có dự án trọng điểm là Gem Riverside, tại Hồ Chí Minh. Nhìn 
sang năm 2020, ban lãnh đạo dự kiến sẽ đưa ra thị trường tổng cộng 12.000 căn 
hộ và đất nền. Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng đối với kế hoạch này. Các 
dự án đáng chú ý nhất sẽ là Long Thành Township (4.000 lô đất nền) và dự án 
Gem Riverside (3.200 căn hộ). 

- Chia tách mảng môi giới. Hiện tại, DXG đang dẫn đầu về thị phần môi giới căn 
hộ, đặc biệt là phân khúc trung cấp, với thị phần ước tính 20-25% trong giai 
đoạn 2018-19. Trong năm 2019, phân khúc này là động lực chính cho tăng 
trưởng lợi nhuận của công ty. Nhìn sang năm 2020, mảng kinh doanh này sẽ là 
động lực chính, trong khi doanh thu mảng phát triển bất động sản sẽ phụ thuộc 
vào các dự án mở bán sắp tới. Công ty đang tái cấu trúc hoạt động kinh doanh 
dịch vụ môi giới và chuẩn bị cho kế hoạch chia tách. Mục tiêu không chỉ tìm 
kiếm hỗ trợ về mặt tài chính mà còn tận dụng lợi thế về kinh nghiệm quản lý và 
mạng lưới đối tác. Dự kiến thương vụ này sẽ được hoàn thành trong năm 2020. 

Dự phóng 2020 

- Năm 2020, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 6.623 tỷ đồng (+32% YoY) và LNST 
đạt 1.581 tỷ đồng (+15% YoY). 

- Lợi nhuận phát triển bất động sản được thúc đẩy nhờ việc phát triển dự án mới 
mua, Long Thành Township. Mảng kinh doanh môi giới và đầu tư thứ cấp sẽ có 
mức tăng trưởng thấp hơn so với các năm trước, ở mức +10% YoY, do nguyên 
nhân thị trường bất động sản tại tỉnh thành loại 2 và 3 sẽ dần chậm lại. 

- Dự phóng P/E và P/B năm 2020 sẽ ở mức 4,7 lần và 0,7 lần, rất hấp dẫn. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Pháp lý kéo dài ảnh hưởng đến tiến trình phát triển. Tiến độ xây dựng bị trì 
hoãn. Bên cạnh đó, những tin đồn về tình trạng pháp lý của một số dự án bắt 
đầu từ năm 2018, khiến giá cổ phiếu sụt giảm. Chúng tôi cho rằng các tin tức 
tiêu cực hiện tại đã được định giá một phần. Rủi ro là pháp lý có thể tốn thêm 
thời gian hơn mong đợi. 

Giá hiện tại (VND) 14,300 
Giá mục tiêu (VND) 20,500 
Cổ tức tiền mặt (VND)* - 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Tài chính 
Vốn hóa (tỷ đồng) 7.432,9 
SLCPĐLH (triệu cp) 519,8 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 2.029,7 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 32,4 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 3,4 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 11,3 - 20,6 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 2.879 4.645 5.007 6.623 
% yoy 14,9 61,3 7,8 32,3 
LNST 751 1.178 1.375 1.581 
% yoy 39,8 56,9 16,7 15,0 
ROA (%) 9,5 9,8 10,4 9,3 
ROE (%) 18,3 21,7 21,6 21,8 
EPS (VND) 2.402 3.265 2.649 3.046 
GTSS (VND) 12.578 14.282 15.368 20.442 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 0 0 0 0 

P/E (x) 7,7 6,9 5,4 4,7 
P/BV (x) 1,2 1,3 0,9 0,7 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Khởi đầu là công ty môi giới, tập đoàn Đất Xanh chuyển 
hướng kinh doanh sang phát triển bất động sản, dựa 
trên kinh nghiệm và dữ liệu khách hàng trong mảng 
môi giới. Hiện nay, công ty rất tích cực trong việc thâu 
tóm quỹ đất và hướng đến phân khúc khách hàng 
trung cấp. 
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TCT CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG                                                                  Bloomberg: DIG VN  

Quỹ đất lớn với chi phí thấp 

MUA 42% Năm 2019, DIG tiếp tục cải thiện hiệu quả kinh doanh trên phương diện về tăng trưởng 
lợi nhuận (+21% YoY) và phát triển thêm dự án mới (Nam Vĩnh Yên giai đoạn 2). Tuy 
nhiên, mức tăng trưởng vẫn chưa cao so với tiềm năng của công ty. Công ty sở hữu quỹ 
đất rất lớn, nằm ở các vị trí chiến lược như Đồng Nai (350ha) và Vũng Tàu (120ha). Nhìn 
sang năm 2020, tăng trưởng lợi nhuận sẽ được cải thiện đáng kể và tương đối chắc chắn, 
nhờ đóng góp từ các dự án hiện hữu như Gateway, Cap Saint Jacques và Nam Vĩnh Yên. 
Chúng tôi cho rằng công ty nên tích cực hơn trong việc phát triển dự án để tương xứng 
mức định giá cao hơn. 

Luận điểm đầu tư 

- Tăng trưởng lợi nhuận được thúc đẩy. Lợi nhuận ròng năm 2020 ước tính là 
567 tỷ đồng (+45% YoY), tương ứng tỷ lệ P/E là 7,6 lần, tương đối hấp dẫn. 
Chúng tôi nghĩ rằng công ty có thể đẩy mạnh việc phát triển dự án. Tăng 
trưởng lợi nhuận năm 2020 có thể cao hơn, tùy theo tiến độ phát triển của 
Nam Vinh Yên giai đoạn 2. Dự án đã hoàn thành gần như tất cả các thủ tục 
pháp lý và sẵn sàng khởi công. Tổng diện tích đất là 74ha, trong đó 30ha là đất 
thương mại. Ban lãnh đạo rất tích cực về triển vọng từ dự án này. 

- Quỹ đất lớn và chất lượng tài sản tốt. Gần đây, DIG đã đẩy nhanh việc mở 
bán hai dự án nhà cao tầng là Phoenix và Gateway, và sẽ hoàn thành bàn giao 
vào năm 2020. Các quỹ đất còn lại, cụ thể là Nam Vĩnh Yên và Đại Phước sẽ là 
chất xúc tác tiếp theo. Trong tương lai, dự án Long Tân sẽ là động lực chính, 
với diện tích đất hơn 300ha cùng vị trí được hưởng lợi từ những cải thiện cơ sở 
hạ tầng trong trung hạn. Hiện tại, công ty đang rất tích cực trong công tác bồi 
thường, với 70 ha đã được đền bù và dự kiến sẽ tăng lên 80 ha trong năm 2020. 
Cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/B dự phóng cho năm 2020 là 1,0 lần, rất hấp 
dẫn đối với nhà đầu tư. 

Dự phóng 2020 

- Năm 2020, chúng tôi dự phóng doanh thu đạt 3.912 tỷ đồng (+102% YoY) và 
LNST đạt 567 tỷ đồng (+45% YoY). Việc bàn giao hai dự án Gateway, Cap Saint 
Jacques và một phần Nam Vinh Yên là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng. 

- P/E và P/B dự phóng năm 2020 sẽ ở mức 7,6x và 1,0x, rất hấp dẫn đối với quỹ 
đất lớn và vị trí tương đối đắc địa. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Thị trường bất động sản chậm lại, đặc biệt tại cái tỉnh lân cận như Vũng Tàu, 
Đồng Nai. 

Giá hiện tại (VND) 13.700 
Giá mục tiêu (VND) 19.500 
Cổ tức tiền mặt (VND)* - 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Tài chính 
Vốn hóa (tỷ đồng) 4.314,7 
SLCPĐLH (triệu cp) 314,9 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 1.321,2 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 18,4 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 13,1 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 11,9 – 16,1 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 1.594 2.345 1.931 3.912 
% yoy 38,4 47,1 -17,7 102,6 
LNST 196 324 392 567 
% yoy 235,8 65,1 21,0 44,6 
ROA (%) 3,3 5,0 5,1 6,6 
ROE (%) 6,9 10,6 11,2 14,0 
EPS (VND) 792 1.283 1.244 1.801 
GTSS (VND) 11.829 12.406 11.371 13.804 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 0 700 700 0 

P/E (x) 23,6 15,1 10,9 7,6 
P/BV (x) 1,6 1,5 1,1 1,0 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

DIG sở hữu quỹ đất lớn, chủ yếu tập trung tại các thành 
phố cấp hai gần các khu công nghiệp lớn, điểm thu hút 
du lịch và cảng như Vũng Tàu, Đồng Nai và Vĩnh Phúc. 

Về cơ cấu sở hữu, Dragon Capital, VCSC và ban lãnh 
đạo nắm chi phối. 
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CTCP VINCOM RETAIL                                                                                                   Bloomberg: VRE VN  

Khai trương các dự án Vincom Megamall 

TÍCH LŨY 18% Chúng tôi duy trì quan điểm tích cực trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của VRE nhờ 
vào (1) tiềm năng tăng trưởng lớn trong những năm tới trong các khu dân cư của 
Vinhomes và (2) hiệu suất dự báo tiếp tục được cải thiện. Vincom Retail hiện đang 
thống trị thị trường cho thuê bán lẻ tại Việt Nam, với thị phần ước tính là 45%. Chất xúc 
tác cho năm 2020 sẽ đến từ việc khai trương ba trung tâm Vincom Megamall mới. 

Luận điểm đầu tư 

- Tiếp tục mở rộng quy mô. Hiện có 79 trung tâm thương mại đi vào hoạt động 
tính đến cuối năm 2019, tương đương với tổng diện tích sàn cho thuê (GFA) 
là 1,7 triệu m2, chiếm 45% tổng quy mô toàn thị trường. Vincom Retail là công 
ty đầu ngành trong thị trường cho thuê bán lẻ Việt Nam. Nhìn sang năm 2020, 
công ty có kế hoạch khai trương thêm 12 trung tâm. Trong đó, đáng chú ý 
nhất là ba trung tâm Vincom Megamall nằm trong các khu đô thị phức hợp 
của Vinhomes. Dự tính sẽ được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2020, tăng 
thêm 180.000 m2 GFA ra toàn thị trường. 

- Hiệu suất liên tục được cải thiện. Tỷ lệ lấp đầy trung bình được cải thiện trên 
tất cả các loại hình, đạt bình quân 91,9% vào T9/2019 (+250 bps YoY). Ngoài 
ra, giá cho thuê bịnh quân cũng tăng nhẹ, ước tính (+10% YoY), nhờ các hợp 
đồng mới với đối tác lớn. Công ty cũng định kỳ nâng cấp và thay đổi cơ cấu 
khách thuê theo hướng tăng tỷ trọng các lĩnh vực F&B, giải trí và dịch vụ, qua 
đó thu hút lượt khách và tối ưu hóa năng suất cho thuê. 

Dự phóng 2020 

- Năm 2020, chúng tôi dự báo doanh thu là 10,513 tỷ đồng (+ 20% YoY) và LNST 
là 3,578 tỷ đồng (+ 22% YoY). Tăng trưởng lợi nhuận cao hơn là do đóng góp 
nhiều hơn từ hoạt động kinh doanh cho thuê cốt lõi với biên lợi nhuận 
cao hơn. 

- Giá cho thuê trung bình trong năm 2020 ước tính khoảng 22 USD/m2/tháng 
(+10% YoY).  

- Tổng GFA tăng thêm 250.000 m2, nâng tổng quy mô lên 2,0 triệu m2 (+ 
15% YoY).  

- P/E và P/B 2020 là 21,8 lần và 2,2 lần. 

 Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Cạnh tranh từ thương mại điện tử. 

Giá hiện tại (VND) 33.550 
Giá mục tiêu (VND) 39.500 
Cổ tức tiền mặt (VND)* - 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Tài chính 
Vốn hóa (tỷ đồng) 78.131,9 
SLCPĐLH (triệu cp) 2.328,8 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 4.527,7 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 153,4 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 16,3 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 25,9 - 38,8 
 
PERFORMANCE 
 

 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 5.518 9.124 9.276 10.513 
% yoy -13,6 65,3 1,7 13,3 
LNST 2.027 2.404 2.927 3.578 
% yoy -16,8 18,6 21,8 22,2 
ROA (%) 5,6 6,3 7,5 8,6 
ROE (%) 8,0 8,8 9,8 10,8 
EPS (VND) 1.066 1.032 1.257 1.536 
GTSS (VND) 13.710 12.224 13.472 15.013 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 0 1.050 0 0 

P/E (x) 31,5 32,5 29,4 21,8 
P/BV (x) 2,4 2,7 2,8 2,2 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Vincom Retail hiện đang là công ty bất động sản bán lẻ 
lớn nhất Việt Nam, với mức tăng trưởng quy mô liên tục 
trong các năm gần đây. Tính đến tháng 9/2019, VRE 
vận hành 70 trung tâm thương mại tại 39 tỉnh và thành 
phố trên khắp Việt Nam. Tổng diện tích sàn là 1,5 
triệu m2. 
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 Năm 2019 chứng kiến ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn vì ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, sự tăng 
trưởng chậm hơn dự kiến của kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến nhu cầu về hàng nông sản mà Việt Nam là một 
trong những nhà xuất khẩu lớn. Thứ hai, cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã làm giảm nhu 
cầu tiêu thụ hàng hóa ở cả hai quốc gia này. Trong khi đây là hai thị trường xuất khẩu nông sản lớn của Việt 
Nam. Thứ ba, thời tiết nắng nóng đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Qua năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn lên kế hoạch cải thiện năng suất ngành nông nghiệp thông qua việc tái cấu trúc: chuyển hướng 
sang các sản phẩm chất lượng cao, áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và tìm kiếm các thị trường 
xuất khẩu mới. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng những khó khăn trong năm 2019 sẽ kéo dài sang năm 2020. Kết 
hợp cùng với những thay đổi khó lường của các thị trường xuất khẩu hiện hữu, chúng tôi tin rằng năm 2020 sẽ 
là một năm đầy thách thức đối với ngành nông nghiệp Việt Nam. 

Nói riêng về thị trường phân bón, những khó khăn của ngành nông nghiệp đã trực tiếp ảnh hưởng đến nhu cầu 
tiêu thụ phân bón trong năm 2019 khiến kết quả kinh doanh toàn ngành giảm mạnh. Ngoài ra, chính sách thuế 
VAT cũng chưa được thay đổi để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Trong năm 2020, với dự báo vẫn còn nhiều thách 
thức từ ngành nông nghiệp, sản lượng tiêu thụ các công ty phân bón nhìn chung khó có sự bứt phá mạnh mẽ.    

Triển vọng đầu tư 

Ngành nông nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhẹ trong năm tới. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, ngành nông nghiệp ghi nhận tăng trưởng 2,02% sau 9 tháng đầu năm 2019. Bộ cũng dự 
báo 1,5% sẽ là mức tăng trưởng của ngành trong năm 2020. 

Chính phủ khuyến khích phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và ứng dụng công 
nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Trong bối cảnh các nước ngày càng siết chặt quy định về tiêu chuẩn 
hàng hóa nhập khẩu, ngành nông nghiệp trồng trọt cần phải tìm một hướng đi mới và nông nghiệp công 
nghệ cao là giải pháp đáp ứng được mọi vấn đề hiện tại. Với việc áp dụng nông nghiệp công nghệ cao, 
ngành nông nghiệp manh mún và lạc hậu trước đây sẽ dần được thay thế bởi ngành nông nghiệp tập 
trung và hiện đại. Việc áp dụng các kỹ thuật công nghệ cao cho phép tạo ra được những nông sản có năng 
suất cao, chất lượng tốt, tươi sạch an toàn và đồng thời thỏa mãn các rào cản chất lượng ngày càng cao ở 
các thị trường xuất khẩu tiềm năng. 

Cùng với xu hướng nông nghiệp chất lượng cao, ngành phân bón cũng phải chuyển đổi mình khi toàn 
ngành đang rơi vào tình trạng bão hòa vì mức độ sử dụng phân bón, chủ yếu là phân hóa học, trên mỗi 
hecta đất tại Việt Nam đang ở mức cao so với thế giới (373 tấn/ha sv 120 tấn/ha). Bên cạnh đó, tổng nhu 
cầu phân bón Việt Nam chỉ xoay quanh mức 11 triệu tấn – 11,5 triệu tấn trong vài năm trở lại đây. Với động 
thái khuyến khích nông nghiệp công nghệ cao của chính phủ, nhu cầu cho phân bón hóa học sẽ ngày 
càng sụt giảm khiến ngành phân bón phải chuyển hướng phát triển nhiều hơn cho phân bón hữu cơ khi 
mà nhu cầu cho các sản phẩm này sẽ tăng lên trong tương lai. 

Sẽ có những chuyển dịch từ nông sản giá trị thấp sang nông sản giá trị cao đồng thời cơ cấu sử dụng 
đất cũng sẽ dịch chuyển cùng. Ngân hàng thế giới dự báo tỷ lệ đô thị hóa tại Việt Nam sẽ vào khoảng 
50% vào năm 2025 và tầng lớp trung lưu sẽ tăng trưởng rất nhanh. Do đó, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm sẽ 
thay đổi theo hướng giảm nhu cầu gạo chất lượng thấp và trung bình, trong khi tăng nhu cầu đối với gạo 
chất lượng cao, thịt, trái cây, rau và thực phẩm chế biến. Do đó, định hướng của chính phủ sẽ dịch chuyển 
một phần ba diện tích đất trồng lúa hiện tại sang các mục đích nông nghiệp khác hoặc dịch vụ sinh thái 
để mang lại mức lợi nhuận cao hơn cho người nông dân. Đồng thời, diện tích đất nhiễm mặn được sử dụng 
để trồng lúa sẽ được thay đổi sang nuôi trồng thủy sản. Như vậy, đất trồng lúa sẽ bị thu hẹp trong năm tới 
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trong khi đất sử dụng cho các mục đích khác như thủy sản hoặc hoa quả được mở rộng. Tuy nhiên, tổng 
diện tích đất nông nghiệp vẫn sẽ duy trì ở mức hiện tại, khoảng 27 nghìn ha. 

Cơ hội thâm nhập vào những thị trường xuất khẩu tiềm năng. Việc tham gia các hiệp định FTAs giúp 
cho Việt Nam có cơ hội thâm nhập vào những thị trường có nhu cầu lớn như Nhật Bản, EU… 

Rủi ro 

• Quá trình đàm phán của Mỹ và Trung Quốc không như mong đợi sẽ ảnh hưởng chung đến nền 
kinh tế thế giới năm 2020. 

• Thời tiết nắng nóng bất thường và xâm nhập mặn đang diễn ra ở đồng bằng sông Cửu Long có 
thể ảnh hưởng đến năng suất ngành nông nghiệp cũng như nhu cầu phân bón. 

• Việc phát triển nông nghiệp chất lượng cao - công nghệ cao tốn rất nhiều thời gian và nguồn lực 
hơn so với kỳ vọng, do vậy sẽ không dễ để cải cách ngành nông nghiệp một cách “tốc hành”. 

• Rào cản kỹ thuật cao từ các nước ký hiệp định FTAs khiến cho hoạt động xuất khẩu các sản 
phẩm nông nghiệp gặp khó khăn hơn. 

Hình 1: Tình hình gieo trồng lúa của cả nước 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan, Tổng cục thống kê, CTCK Rồng Việt  

Hình 2: Giá trị xuất khẩu gạo và rau củ quả, giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu (tỷ USD) 

 

Nguồn: Tổng cục Hải quan, CTCK Rồng Việt  
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Hình 3: Nhập khẩu các mặt hàng phân bón 

 

Nguồn: CTCK Rồng Việt tổng hợp 

Hình 4: Biên LN gộp các doanh nghiệp phân bón  Hình 5: Biên LN sau thuế các doanh nghiệp phân bón 

 

 

 

Nguồn: CTCK Rồng Việt thu thập  Nguồn: CTCK Rồng Việt thu thập 

Hình 6: Chỉ số định giá các doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết 

 

Nguồn:  Fiin Pro, CTCK Rồng Việt (kích thước bong bóng: ROE) 
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Bảng 1: Cổ phiếu nông nghiệp – vốn hóa, giá, khuyến nghị và dự phóng một số chỉ tiêu tài chính 

 
Vốn 

hóa (tỷ 
đồng) 

Giá 
hiện 
tại 

Giá 
mục 
tiêu 

Tỷ 
suất 
sinh 
lời 

Khuyến 
nghị 

P/E 
2019F 

P/BVPS 
2019F 

ROE 
2019F 

DY 
2019F 

P/E 
2020F 

P/BVPS 
2020F 

ROE 
2020F 

DY 
2020F 

Tỷ lệ sở 
hữu 

nước 
ngoài 
còn lại 

LTG 1.722,1 21.370 29.400 45% Mua 4,1x 0,6x 17,7% 7,5% 4,7x 0,6x 14,5% 9,4% 4,7% 

BFC 686 11.510 12.100 15% Tích lũy 8,5x 0,7x 9,1% 10,4% 6,3x 0,7x 11,7% 9,0% 35,1% 

DPM 5.204 13.300 13.600 9,7% Tích lũy 17,4x 0,7x 4,4% 7,5% 11,3x 0,6x 6,7% 7,5% 30,0% 

DCM (*) 3.494 6.600 N/A N/A N/A 8,8x 0,6x 6,4% 13,6% 10,7x 0,6x 5,3% 13,6% 46,6% 

Nguồn: CTCK Rồng Việt dự phóng, giá tại ngày 13/12/2019 

(*) Bloomberg concensus, dữ liệu tại ngày 13/12/2019 
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CTCP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI                                                                                             Bloomberg: LTG VN  
Quyết tâm tái cơ cấu trong năm 2020 

MUA +45% Lộc Trời có thị phần lớn và ổn định ở thị trường thuốc bảo vệ thực vật (thuốc BVTV). Trong 
một thị trường gần như bão hòa của thuốc BVTV, LTG hiện vẫn là công ty lớn nhất và 
biên lợi nhuận gộp (biên LNG) đã được cải thiện trong năm 2019. Trong khi đó, biên LNG 
mảng hạt giống cũng ngày càng cao hơn. Ngược lại, phân khúc gạo còn đối mặt với 
nhiều khó khăn vì vậy LTG sẽ tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ phân khúc này trong năm 
2020. Hiện tại, chi phí lãi vay cao và những khó khăn trong việc thu nợ từ các đại lý phân 
phối là những rủi ro trong hoạt động kinh doanh của công ty. 

Luận điểm đầu tư 
- Thuốc BVTV vẫn đóng góp phần lớn vào lợi nhuận của LTG. Mặc dù thị 

trường được dự đoán sẽ sớm bão hòa nhưng LTG vẫn có nhiều cơ hội để phát 
triển. Nguyên nhân chúng tôi đưa ra là (1) diện tích đất nông nghiệp vẫn duy trì 
ở mức 27 nghìn ha trong các năm qua thay vì bị thu hẹp và (2) nông dân vẫn còn 
lệ thuộc khá nhiều vào việc sử dụng thuốc BVTV và không dễ để thay đổi thói 
quen sản xuất của người nông dân. Thực tế, LTG hoàn toàn có khả năng để tăng 
trưởng doanh thu và duy trì LNG ở mức cao khi doanh thu và LNG tăng lần lượt 
8% và 13% trong 9T2019. LTG hiện đang hợp tác với Cục Bảo vệ Thực vật để kiểm 
tra tính hiệu quả phân bón sinh học của công ty để từ đó lên kế hoạch phát triển 
các sản phẩm thuốc BVTV sinh học trong tương lai. 

- Hiệu quả của mảng gạo có thể được cải thiện trong năm 2020. Từ ngày đầu 
sản xuất gạo, cả doanh thu và LNG của mảng gạo đều không ổn định và khó có 
thể dự đoán trước. Do vậy, LTG đã lên kế hoạch để cải tổ mảng gạo. Cụ thể, công 
ty đã ngừng sản xuất loại gạo không có thương hiệu (có biên LNG thấp) và tập 
trung nhiều hơn cho thị trường nội địa (có biên LNG cao hơn so với thị trường 
xuất khẩu). Trong năm 2020, chúng tôi kỳ vọng biên LNG của mảng gạo sẽ được 
cải thiện so với năm 2019. 

- Thị trường hạt giống mang lại lợi nhuân ổn định và còn dư địa tăng trưởng. 
Với doanh thu tăng trưởng trung bình 6,4% trong giai đoạn 2012-2018 và biên 
lợi nhuận ở mức 22% trong những năm qua, mảng giống đang mang lại lợi 
nhuận đều đặn cho LTG trong thời gian gần đây. Ngoài ra, với thị phần còn thấp 
trong ngành, chúng tôi tin rằng LTG có nhiều khoảng trống để gia tăng lợi nhuận 
từ mảng hạt giống trong tương lai nhờ lợi thế lớn trong ngành nông nghiệp. 

- Hiện giá trị LTG đang được định giá tương đối thấp khi P/E của công ty thấp 
hơn nhiều so với các công ty cùng ngành. Công ty đang đối mặt với nhiều vấn 
đề nội tại như phụ thuộc nhiều vào các khoản vay và gặp nhiều khó khăn trong 
việc thu hồi nợ. Vì vậy, thị trường xác định P/E của Lộc Trời ở mức thấp 3,6 lần 
trong khi P/E các công ty cùng ngành được định giá vào khoảng 7,0 đến 10,0 lần. 
Nếu LTG có thể giải quyết những vấn đề trên, các nhà đầu tư có thể đánh giá 
công ty cao hơn so với hiện tại. 

Dự phóng 2020 
- Dự kiến doanh thu giảm 3,2%, đạt 8.224 tỷ đồng. Doanh thu giảm phần lớn do 

mức giảm mạnh 16% của mảng gạo, xuống 1.792 tỷ đồng. Biên LNG được cải 
thiện, lên 23,6%.  

- LNTT là 575 tỷ đồng, thấp hơn 14% so với năm 2019 vì trong năm 2019 LTG có 
khoản thu nhập khác là 162 tỷ đồng đến từ việc chuyển nhượng bất động sản 
tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 
- Giá bán của thuốc BVTV có thể giảm do cạnh tranh gia tăng. 
- Thị trường xuất khẩu gạo có thể diễn biến tiêu cực nếu như Trung Quốc hay 

Philippines giảm nhập khẩu gạo. 
- Hiệu quả quản lý vốn lưu động thấp dẫn đến chi phí lãi cao hơn và lợi nhuận 

thấp hơn. 

Giá hiện tại (VND) 21.370 
Giá mục tiêu (VND) 29.400 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 1.600 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Nông dược 
Vốn hóa (tỷ đồng) 1.722,1 
SLCPĐLH (triệu cp) 80,6 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 37,9 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 0,9 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 4,7 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 19,6 – 26,5 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 8.687 9.031 8.498 8.224 
% yoy 12 4,0 -5,9 -3,2 
LNST 415 412 493 431 
% yoy 19 -0,8 19,7 -12,5 
ROA (%) 6,3 5,3 7,4 6,4 
ROE (%) 17,9 16,5 17,7 14,5 
EPS (VND) 5.243 4.341 5.195 4.548 
GTSS (VND) 29.075 31.207 34.469 37.017 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 

3.000 2.000 1.600 2.000 

P/E (x) 10,3 6,3 4,1 4,7 
P/BV (x) 1,6 0,9 0,6 0,6 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 
LTG là công ty lớn nhất của Việt Nam hoạt động trong 
ngành hóa chất nông nghiệp. Các sản phẩm chính bao 
gồm thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), gạo và hạt giống. 
LTG chiếm thị phần lớn nhất trong ngành thuốc BVTV 
với 20%. Phân phối các sản phẩm của Syngenta mang 
lại nguồn thu chính yếu cho mảng thuốc BVTV, chiếm 
60%. Dù đã hoạt động ở mảng gạo từ năm 2011, 
nhưng công ty vẫn chưa thể hưởng lợi nhiều vì hoạt 
động của mảng còn nhiều khó khăn. Hiện LTG là công 
ty lớn thứ hai trên thị trường hạt giống. Mảng hạt 
giống đóng góp 10% vào tổng doanh thu của LTG. 
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TCT PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ                                                                Bloomberg: DPM VN  

Sản lượng bán hàng hồi phục và nhiều khoản đột biến 
TÍCH LŨY 9.7% Trong năm 2020, dù nhà máy phải trải qua bảo dưỡng định kỳ nhưng sản lượng vẫn 

được dự báo cao hơn so với 2019 do không phải dừng máy trong một khoảng thời gian 
dài. Ngoài ra, những khoản lợi nhuận đột biến đến từ bảo hiểm tổn thất của việc dừng 
máy trong năm 2019 là một nhân tố hỗ trợ lớn cho lợi nhuận 2020 trong bối cảnh giá 
cước vận chuyển khí áp dụng cho năm sau vẫn chưa được chính thức công bố. Và chúng 
tôi tin rằng giá cước vận chuyển khí nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng so với mức đang 
tạm sử dụng hiện tại - 1,4 USD/MMBTU. 

Luận điểm đầu tư 

- Sản lượng tiêu thụ Ure hồi phục. Do ảnh hưởng từ khó khăn ngành nông 
nghiệp và nhà máy Ure dừng 71 ngày để bảo dưỡng, sản lượng Ure của DPM 
giảm mạnh trong năm 2019. Tuy nhiên, khi nhà máy chạy dài ngày hơn trong 
năm 2020 và tình hình ngành nông nghiệp không quá xấu so với 2019, sản 
lượng tiêu thụ Ure của DPM được dự báo sẽ tăng trở lại trong 2020. 

- Khoản lợi nhuận bất thường đến từ đền bù bảo hiểm. DPM được kỳ vọng sẽ 
nhận 2 khoản đền bù bảo hiểm đến từ việc dừng nhà máy (1) bảo hiểm máy 
móc (2) bảo hiểm tổn thất trong hoạt động kinh doanh khi nhà máy dừng hoạt 
động. Nếu nhận đầy đủ 2 khoản đền bù này, kết quả kinh doanh của DPM sẽ 
tăng đột biến so với 2019 cho dù lợi nhuận cốt lõi về cơ bản ghi nhận tăng 
trưởng so với cùng kỳ. 

- Hồi tố cước phí vận chuyển. Bên cạnh khoản tiền đền bù bảo hiểm, việc hồi 
tố cước phí vận chuyển trong năm 2020 (chênh lệch giữa 1,4 USD/MMBTU và 1 
USD/MMBTU) cũng là một khoản lợi nhuận đột biến. Dự kiến DPM có thể ghi 
nhận thêm 119 tỷ đồng từ việc hồi tố này. 

- Nhà máy NPK sẽ giảm lỗ. Trong năm 2019, DPM đã thay đổi chính sách khấu 
hao cho nhà máy NPK bằng việc thay đổi thời gian khấu hao từ 10 năm lên 15 
năm. Kết hợp với sản lượng tiêu thụ được kỳ vọng tăng cao hơn trong năm 
2020, nhà máy NPK được dự báo sẽ giảm lỗ cho năm sau. 

Dự phóng 2020 

- Sản lượng Ure tiêu thụ cả năm đạt 780 nghìn tấn. Giá bán trung bình đạt 6.635 
đồng/kg 

- Sản lượng NPK tiêu thụ cả năm đạt 158 nghìn tấn. Giá bán trung bình đạt 8.845 
đồng/kg. 

- Cho năm 2020, chúng tôi dự phóng doanh thu đạt 9.106 tỷ đồng, LNST cổ đông 
công ty mẹ đạt 541 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 16,4% và 53,4%. Nếu nhận 
khoản tiền bảo hiểm và hoàn nhập cước vận chuyển, LNST cổ đông công ty mẹ 
sẽ cao hơn so với dự phóng. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Thời tiết không thuận lợi và ngành nông nghiệp chuyển biến xấu khiến nhu 
cầu phân bón không như kỳ vọng.  

- Cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. 

- Không nhận được phần đền bù từ bảo hiểm. DPM và công ty bảo hiểm đang 
đàm phán thêm để xác định liệu công ty có được nhận phần bảo hiểm liên quan 
đến tổn thất trong hoạt động kinh doanh do nhà máy dừng hoạt động.  

Giá hiện tại (VND) 13.300 
Giá mục tiêu (VND) 13.600 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 1.000 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Nguyên vật liệu 
Vốn hóa (tỷ đồng) 5.204 
SLCPĐLH (triệu cp) 391,3 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 403,8 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 5,6 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 30,0 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 12,6 – 22,5 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 7.996 9.297 7.826 9.106 
% yoy 0,9 16,3 -15,8 16,4 
LNST 694 700 353 541 
% yoy -38,5 0,7 -49,6 53,4 
ROA (%) 6,8 6,3 3,2 4,9 
ROE (%) 8,8 8,7 4,4 6,7 
EPS (VND) 1.532 1.551 766 1.176 
GTSS (VND) 20.113 20.662 20.423 20.593 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 2.000 1.000 1.000 1.000 

P/E (x) 14,0 14,4  17,4 11,3 
P/BV (x) 1,0 1,1 0,7 0,6 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Đạm  Phú Mỹ được biết đến như là nhà máy sản xuất 
đạm lâu đời tại Việt Nam với công suất thiết kế đạt 
800.000 tấn/năm. Nhà máy luôn chạy hơn 100% nhờ 
vào nhu cầu trong nước luôn cao  hơn so với khả năng 
cung cấp. Từ năm 2018, Đạm Phú Mỹ tiếp tục đưa vào 
dây chuyền sản xuất phân NPK để mở rộng hơn nữa 
hoạt động kinh doanh của mình. 

PVN hiện là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 59,5%. Và 
đang có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu trong tương lai. 
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CTCP PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN                                                                                          Bloomberg: BFC VN  

Hồi phục từ điểm trũng 
TÍCH LŨY 15% Cạnh tranh gay gắt cùng với nhu cầu suy giảm vì ngành nông nghiệp gặp nhiều khó 

khăn khiến kết quả kinh doanh năm 2019 của BFC rơi xuống vùng thấp nhất trong 7 
năm trở lại đây. Với dự báo sản lượng tiêu thụ hồi phục nhờ ngành nông nghiệp ổn định, 
kết quả kinh doanh 2020 của BFC được kỳ vọng sẽ tốt hơn so với “điểm trũng” của năm 
2019 nhưng vẫn còn thấp so với mức trung bình trong các năm trước đó khi mà thị 
trường NPK được đánh giá vẫn đầy cạnh tranh.  

Luận điểm đầu tư 

- Ngành nông nghiệp được kỳ vọng sẽ không xấu hơn trong năm 2020. 
Ngành nông nghiệp trải qua năm 2019 đầy khó khăn với (1) thời tiết không ổn 
định đầu năm (2) chiến tranh thương mại khiến thị trường Trung Quốc giảm 
nhu cầu (3) một số mặt hàng nông sản chính giảm giá. Trong năm 2020, dù vẫn 
còn khó khăn về mặt điều kiện tự nhiên, nhất là khu vực ĐBSCL nhưng thời tiết 
được dự báo sẽ bớt nóng hơn. Ngoài ra, chiến tranh thương mại Mỹ Trung đang 
bước vào giai đoạn đàm phán giúp cho nhu cầu từ Trung Quốc cải thiện. Giá 
một số mặt hàng nông sản chính như cà phê, cao su cũng đang hồi phục. 

- Nhu cầu phân bón NPK cải thiện nhẹ. Với những kỳ vọng về ngành nông 
nghiệp, nhu cầu phân bón NPK dự báo không quá tiêu cực trong năm 2020. Từ 
Q3/2019, sản lượng tiêu thụ của BFC đã tăng trưởng trở lại và được kỳ vọng sẽ 
ổn định trong 6 tháng đầu năm 2020, giúp cho tổng sản lượng tiêu thụ của 
công ty tăng trưởng so với thấp điểm của năm 2019. 

- Biên lợi nhuận gộp cải thiện. Trong năm 2019, giá nguyên vật liệu đầu vào 
tăng cao nhưng giá bán của BFC không thể tăng do cạnh tranh, chính vì vậy 
biên lợi nhuận gộp chung bị suy giảm. Tuy nhiên, giá đầu vào đang giảm nhiệt 
là một yếu tố giúp công ty cải thiện biên lợi nhuận gộp từ 11,4% lên 12%. 

- Tỷ lệ cổ tức tiền mặt trên giá trở nên hấp dẫn. Trong những phiên gần đây, 
cổ phiếu BFC bị nước ngoài bán mạnh khiến giá thị trường giảm sâu. Với dự 
phóng hoạt động kinh doanh trong các năm tiếp theo, chúng tôi nhận thấy 
BFC có thể duy trì cố tức tiền mặt 1.200 đồng – 1.500 đồng, tương đương tỷ 
suất cổ tức 9,7%-12,2%, khá hấp dẫn so với lãi suất tiền gửi hiện tại. 

Dự phóng 2020 

- Sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 634 nghìn tấn. Giá bán trung bình đạt 9.847 
đồng/kg. 

- Biên lợi nhuận gộp đạt 12%. 

- Cho năm 2020, chúng tôi dự phóng doanh thu đạt 6.128 tỷ đồng, LNST cổ đông 
công ty mẹ đạt 113 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 0,1% và 35,1%. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Thời tiết không thuận lợi và ngành nông nghiệp chuyển biến xấu khiến nhu 
cầu phân bón không như kỳ vọng.  

- Cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. 

- Giá nguyên vật liệu tăng cao làm giảm biên lợi nhuận gộp. 

Giá hiện tại (VND) 11.510 
Giá mục tiêu (VND) 12.100 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 1.200 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Nguyên vật liệu 
Vốn hóa (tỷ đồng) 686.0 
SLCPĐLH (triệu cp) 57.2 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 85.2 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 1.2 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 35.1 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 11.8 - 26.1 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 6.306 6.405 6.122 6.128 
% yoy 6,1 1,6 -4,4 0,1 
LNST 277 194 84 113 
% yoy -0,3 -30,1 -56,7 35,1 
ROA (%) 7,2 5,2 2,4 3,2 
ROE (%) 28,4 20,7 9,1 11,7 
EPS (VND) 4.457 3.048 1.349 1.823 
GTSS (VND) 17.049 16.329 16.478 17.301 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 3.500 3.500 1.200 1.000 

P/E (x) 7,5  8,4  8,5 6,3 
P/BV (x) 1,6 1,2 0,7 0,7 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Bình Điền được biết đến là doanh nghiệp hàng đầu 
trong mảng NPK với thương hiệu “Đầu Trâu”. Tổng 
công suất công ty lên đến 975.000 tấn/năm. Hiên BFC 
đang hoạt động khoảng 70% công suất thiết kế. Không 
chỉ sản xuất NPK, Bình Điền còn đang mở rộng hoạt 
động kinh doanh sang phân hữu cơ hay các sản phẩm 
nông dược khác. 

Vinachem hiện là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 65%. 
Và đang có kế hoạch giảm tỷ lệ sở hữu trong tương lai. 
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 Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, ngành thép đã có dấu hiệu chững lại. Vấn đề lớn nhất là mức tăng trưởng 
khá yếu của ngành xây dựng, không đủ để thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu vật liệu xây dựng. Trong khi đó, hoạt 
động xuất khẩu thép cũng không mấy thuận lợi do xu hướng bảo hộ thương mại đối với ngành thép gia tăng. 
Đồng thời, các công ty sản xuất thép phẳng đang phải đối mặt với lượng thép cán nóng (HRC) giá rẻ nhập 
khẩu từ Ấn Độ. Xu hướng giảm giá của HRC từ tháng 5/2019 đã khiến ngay cả những công ty lớn nhất trong 
ngành tôn mạ cũng phải chịu lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh. Để giải quyết khó khăn, chỉ một số ít công ty 
sản xuất thép chọn giải pháp mở rộng chuỗi giá trị, trong khi phần còn lại trở nên thận trọng hơn trong mục 
tiêu tăng trưởng và tập trung hơn vào thị trường nội địa, vốn ít rủi ro hơn thị trường xuất khẩu. 

Triển vọng đầu tư 

Hầu hết các nhà sản xuất thép sẽ phục hồi chậm và tiếp tục chịu gánh nặng từ chi phí lãi vay. Việc 
tích lũy tài sản cố định trong những năm gần đây đã khiến nợ dài hạn của các công ty thép tăng đáng kể. 
Ngoài ra, một số công ty thậm chí còn tham gia vào các hoạt động đầu cơ, khiến các khoản nợ ngắn hạn 
cũng tăng mạnh. Hệ quả là chi phí lãi vay của các công ty này trở thành gánh nặng lớn, đặc biệt trong bối 
cảnh giá bán giảm, gây áp lực đáng kể lên lợi nhuận. Vì vậy, chúng tôi cho rằng quá trình phục hồi sẽ tốn 
nhiều thời gian, trong khi, rủi ro lãi suất vẫn sẽ ảnh hưởng lớn lên KQKDcủa các doanh nghiệp. 

Chỉ những công ty đầu ngành với nguồn tài chính vững mạnh mới có thể mở rộng quy mô sản xuất 
để tăng trưởng. Chúng tôi thấy rằng các nhà sản xuất thép có đòn bẩy tài chính cao quá mức đã hoãn 
kế hoạch mở rộng sản xuất của họ để tập trung giải quyết các khoản nợ dài hạn. Hơn nữa, các công ty có 
lịch sử đầu cơ đã hạn chế các hoạt động này do rủi ro lãi suất đã cao hơn lợi ích từ đầu cơ nguyên liệu. 
Kết quả là chỉ các công ty sở hữu sức khỏe tài chính lành mạnh mới có thể gia tăng lợi nhuận. HPG là một 
công ty trong nhóm này khi đã vận hành nhà máy thép tại Hải Dương rất hiệu quả, với dòng tiền dương 
hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm, đủ để tài trợ cho việc mở rộng công suất. 

Nhà đầu tư nên thận trọng khi xem xét những công ty có biên lợi nhuận gộp không ổn định. Quan 
sát tác động của giá nguyên liệu đầu vào lên KQKD của các công ty thép niêm yết, chúng tôi cho rằng các 
nhà đầu tư cân nhắc kỹ bởi vẫn có khả năng các công ty này sẽ tiếp tục thua lỗ trong tương lai. Giá cả 
hàng hóa liên quan đến thép thường rất biến động, khiến lợi nhuận của các công ty có thể thay đổi mạnh 
theo từng quý. Do đó, các nhà đầu tư chỉ nên nắm giữ cổ phiếu các công ty thép trong trung và dài hạn 
có khả năng sinh lời bền vững và có thể phòng vệ rủi ro giá đầu vào. Thực tế, có rất ít nhà sản xuất Việt 
Nam sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro một cách thích hợp. 

Rủi ro 

• Với 38% sản lượng tôn mạ được xuất khẩu (11T2019), xu hướng bảo hộ thương mại có thể tác 
động tiêu cực lên doanh thu của các nhà xuất khẩu thép Việt Nam. Một rủi ro khác đối với các 
hoạt động xuất khẩu tôn mạ là khả năng Bộ Công Thương áp dụng các biện pháp bảo hộ thương 
mại đối với HRC nhập khẩu, khiến chi phí nguyên liệu đầu vào của các nhà sản xuất trong nước 
cao hơn. 

• Các biện pháp chống bán phá giá đối với thép thanh và phôi thép sẽ hết hiệu lực vào tháng 3 
năm 2020. Nếu không được gia hạn, biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép xây dựng trong 
nước nhiều khả năng bị sụt giảm và một số công ty có khả năng bị đào thải khỏi ngành do thua 
lỗ kéo dài. 

 

 

NGÀNH THÉP – CÔNG SUẤT MỞ RỘNG TRONG BỐI CẢNH NHU CẦU YẾU 

Nguyễn Hà Trinh (trinh.nh@vdsc.com.vn) 

Phạm Minh Tú (tu.pm@vdsc.com.vn)  Tiêu cực Tích cực  Trung lập 
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Hình 1: Sản lượng sản xuất thép qua các năm  Hình 2: Thị phần thép xây dựng 
 

 

 

 

Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam, CTCK Rồng Việt tổng hợp  Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam, CTCK Rồng Việt tổng hợp 

    
Hình 3: Thị phần tôn mạ  Hình 4: Thị phần ống thép 

 

 

 

Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam, CTCK Rồng Việt tổng hợp  Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam, CTCK Rồng Việt tổng hợp 
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Hình 5: Biên lợi nhuận ròng của các công ty thép niêm yết 

 

  

Nguồn: Báo cáo tài chính của các công ty,  CTCK Rồng Việt tổng hợp 

Bảng 1: Thông tin cổ phiếu ngành Thép 

 
Vốn hóa 

(tỷ 
đồng) 

Giá 
hiện tại 

Giá 
mục 
tiêu 

Tỷ 
suất 
sinh 
lời 

Khuyến 
nghị 

P/E 
2019F 

P/BVPS 
2019F 

ROE 
2019F 

DY 
2019F 

P/E 
2020F 

P/BVPS 
2020F 

ROE 
2020F 

DY 
2020F 

Tỷ lệ sở 
hữu 

nước 
ngoài 
còn lại 

HPG 65.713,6 23.800 33.400 40,3% Mua 8,9 1,4 16,1 0,0 6,0 1,1 19,8 0,0 10,9 

HSG 3.546,6 8.380 N/A N/A N/A 9,0 0,6 6,2 12,4 6,9 0,5 8,0 N/A 31,3 

NKG 1.294,0 7.110 N/A N/A N/A 15,1 0,4 2,1 N/A 14,7 0,5 2,9 N/A 60,7 

SMC 624,9 10.250 N/A N/A N/A N/A 0,5 N/A N/A N/A 0,7 N/A N/A 15,5 

VGS 294,8 7.000 N/A N/A N/A N/A 0,4 N/A N/A N/A 0,5 N/A N/A 47,4 

TVN 4.418,5 6.517 N/A N/A N/A N/A 0,5 N/A N/A N/A 0,7 N/A N/A 48,9 
 

Nguồn: Bloomberg,  CTCK Rồng Việt tổng hợp 
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CTCP TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT                                                                                         Bloomberg: HPG VN 

Trên đường trở thành “Vua Thép” 
MUA 40% Chúng tôi tin rằng HPG đang trên đường trở thành “Vua Thép” tại thị trường nội địa khi 

đóng vai trò ngày càng lớn trong ngành thép nhờ vào Khu liên hợp (KLH) gang thép Dung 
Quất. Bên cạnh đó, chúng tôi đánh giá cao khả năng sản xuất thép với chi phí thấp hơn 
đáng kể các đối thủ trong ngành của HPG. Trong năm tới, biên lợi nhuận cũng có thể 
được hỗ trợ nhờ diễn biến thuận lợi của giá nguyên vật liệu. Vì vậy, HPG là lựa chọn hàng 
đầu của chúng tôi trong ngành thép cho năm 2020. 

Luận điểm đầu tư 

- KLH thép mới là động lực tăng trưởng quan trọng khi giúp HPG nâng cao vị 
thế trong ngành cả về thị phần, chuỗi giá trị và độ đa dạng sản phẩm. Đầu tiên, 
KLH mới này sẽ là bệ phóng giúp công ty chinh phục thị trường miền Nam. Thứ 
hai, năng lực sản xuất thép cán nóng (HRC) giúp HPG hoàn thiện chuỗi giá trị 
thép phẳng và có thể trở thành nhà cung cấp cho các nhà sản xuất thép phẳng 
nội địa. Cuối cùng, các sản phẩm mới và cạnh tranh nhập khẩu như thép cuộn 
chất lượng cao và thép dự ứng lực sẽ nâng cao độ đa dạng sản phẩm của HPG, 
giúp công ty thâm nhập vào các thị trường ngách tiềm năng. 

- Lợi thế bền vững của HPG nhờ chi phí sản xuất thấp. Việc sở hữu các lò thổi 
oxy giúp HPG duy trì khả năng cạnh tranh mạnh mẽ ở thị trường nội địa, do chi 
phí sản xuất thấp hơn đáng kể so với lò hồ quang điện. 

- Biên gộp nhiều khả năng sẽ cải thiện trong năm 2020 nhờ diễn biến tích cực 
của giá than luyện cốc và quặng sắt. Tăng trưởng yếu của ngành thép Trung 
Quốc khiến nhu cầu than luyện cốc giảm, và dẫn đến giá bán than thấp hơn. 
Trong khi đó, giá quặng sắt đang có xu hướng giảm về mức trước cú sốc cung 
do Vale gây ra. Mặc dù giá thép giảm (-4%, so với cùng kỳ), chúng tôi tin rằng 
biên lợi nhuận gộp thép của HPG vẫn sẽ được mở rộng vào năm 2020. 

Dự phóng 2020 

- Chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ tăng 33,8%, đạt 85.215 tỷ đồng, nhờ mức tăng 
trưởng 43,6% của sản lượng bán thép (khoảng 5,2 triệu tấn). 

- Sản lượng bán hàng năm 2020 có thể đạt 4,17 triệu tấn đối với thép xây dựng và 
0,84 triệu tấn đối với HRC. 

- Giá trung bình của thép thanh được dự phóng sẽ giảm 4,0% tại Việt Nam trong 
năm 2020, so với giá trung bình của năm 2019 (ước tính). 

- Biên lợi nhuận gộp của mảng thép có thể tăng lên mức 20,8% nhờ giá nguyên 
liệu đầu vào giảm. Cụ thể, chúng tôi kỳ vọng giá quặng sắt giảm 8,0%, còn giá 
than luyện cốc giảm 10,0%. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Diễn biến giá nguyên liệu đầu vào có thể không như kỳ vọng. Giá quặng sắt và 
than luyện cốc thường thay đổi khó lường, và có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận 
của HPG nếu không được phòng vệ đầy đủ. 

- Lãi suất có thể tăng. Chúng tôi ước tính rằng mỗi phần trăm tăng lên của lãi suất 
sẽ khiến chi phí lãi vay của HPG tăng hơn 200 tỷ đồng trong năm 2020.  

- HPG có thể cần nhiều thời gian hơn dự kiến để vận hành KLH thép Dung Quất 
một cách trơn tru và hiệu quả, do chưa có kinh nghiệm vận hành dây chuyền sản 
xuất thép HRC. 

Giá hiện tại (VND) 23.800 
Giá mục tiêu (VND) 33.400 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 0 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Thép 
Vốn hóa (tỷ đồng) 65.713,6 
SLCPĐLH (triệu cp) 2.761,1 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 6.036,7 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 135,5 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 10,9 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 20,3-27,4 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 46.162 55.836 63.669 85.215 
% yoy 38,7 21,0 14,0 33,8 
LNST 8.007 8.573 7.678 11.569 
% yoy 21,3 7,1 -10,4 50,7 
ROA (%) 15,3 11,0 7,6 10,5 
ROE (%) 24,8 21,2 16,1 19,8 
EPS (VND) 4.961 3.794 2.614 3.939 
GTSS (VND) 11.694 14.661 17.272 21.210 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 0 0 0 0 

P/E (x) 8,9 7,7 9,1 6,0 
P/BV (x) 1,6 1,6 1,4 1,1 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

HPG là công ty thép hàng đầu trong thị trường thép 
xây dựng và ống thép với thị phần lần lượt là 25,0% và 
31,0% (10T2019). 

Hiện tại, HPG đang hoàn thành khu liên hợp thép Dung 
Quất. Qua đó, HPG có thể tăng gấp đôi công suất thép 
xây dựng của HPG và cho phép tự chủ đầu vào mảng 
thép phẳng.  

Mảng nông nghiệp đang đóng vai trò ngày càng quan 
trọng trong hoạt động kinh doanh của HPG. Hiện tại, 
công ty đang cung cấp thịt lợn, thịt bò và trứng cho thị 
trường và sở hữu nhà máy thức ăn chăn nuôi riêng. 
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CTCP TẬP ĐOÀN HOA SEN                                                               Bloomberg: HSG VN  

Nỗ lực để cải tổ hoạt động 
N/A N/A Trong số các công ty sản xuất vật liệu xây dựng, chỉ có HSG sở hữu mạng lưới bán lẻ trực 

tiếp cho người tiêu dùng. Lợi thế này cho phép HSG giữ vững biên gộp trong khi diễn biến 
giá thép cán nóng (HRC) biến động, đây là đặc điểm quan trọng để dự phóng tốc độ phục 
hồi lợi nhuận của HSG so với các doanh nghiệp khác trong ngành. Ngoài ra, HSG cũng 
đang nỗ lực hạn chế các hoạt động đầu cơ để giảm nợ ngắn hạn và chi phí lãi vay. Mặc 
dù cải thiện trong ngắn hạn, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng đối với tính bền vững 
nợ dài hạn của HSG và khuyến khích các nhà đầu tư theo dõi sát sao dòng vốn của công 
ty cũng như giao dịch giữa các bên liên quan để đưa ra các quyết định đầu tư. 

Luận điểm đầu tư 

- Năng lực bán lẻ củng cố thị phần mảng tôn mạ. Thị phần của HSG duy trì trên 
30%, theo sau là Tôn Đông Á (17%). Sở hữu 500 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc 
đảm bảo sản lượng đều đặn, đây là lợi thế quan trọng so với các đối thủ trong 
ngành. Là thương hiệu có tiếng trong mảng tôn mạ, thép ống và ống nhựa, 
điều này cho phép HSG hưởng mức biên cao hơn nhờ giá bán. 

- Tốc độ hồi phục lợi nhuận, nỗ lực của HSG để cải tổ tài chính và quản trị 
doanh nghiệp có thể là câu chuyện cho 2020. Nếu HSG hạn chế các giao dịch 
đầu cơ trong thời gian dài, biên ròng của doanh nghiệp sẽ được ổn định hoá. 
Quan trọng hơn, việc hạn chế đầu cơ có thể cũng giảm chi phí lãi vay giúp cải 
thiện lợi nhuận. Ngoài ra, trong trường hợp HSG loại bỏ hoàn toàn giao dịch với 
các bên liên quan, rủi ro quản trị doanh nghiệp sẽ giảm và câu chuyện hồi phục 
của HSG sẽ là cơ hội đầu tư dài hạn đáng chú ý.  

Triển vọng 2020 

- HSG sẽ ghi nhận sản lượng thép giảm trong năm 2020 do chiến lược của công 
ty nhắm vào mục tiêu giữ mức biên lợi nhuận thay vì cạnh tranh giá để giành 
thị phần. 

- HSG cần giữ nợ ngắn hạn ở mức hiện tại nhằm giảm chi phí lãi vay. Ngoài ra, 
chi phí QL&BH đã được cắt giảm đáng kể trong năm tài chính vừa qua, do đó 
khó cắt giảm thêm. 

- Phân khúc ống nhựa của HSG có thể tăng trưởng ổn định trong năm 2020 do 
giữ nguyên chính sách chiết khấu. Tuy nhiên, đóng góp doanh thu nhiều khả 
năng sẽ vẫn giữ ở mức thấp và lợi nhuận mảng này sẽ ở mức tối thiểu. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Các hoạt động đầu cơ ngắn hạn rất khó để ghi nhận kịp thời. Do đó, nhà đầu tư 
cần đặc biệt thận trọng khi giá HRC có xu hướng giảm hoặc có biến động mạnh. 

- Tương tự, giao dịch với các bên liên quan có thể không được các nhà đầu tư 
biết đến. Do đó, các nhà đầu tư cần đánh giá rủi ro quản trị doanh nghiệp trước 
khi giải ngân đầu tư vào cổ phiếu HSG. 

Giá hiện tại (VND) 8.360 
Giá mục tiêu (VND) N/A 
Cổ tức tiền mặt (VND)* N/A 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Nguyên vật liệu 
Vốn hóa (tỷ đồng) 3.546,6 
SLCPĐLH (triệu cp) 423,2 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 3.630,2 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 27,4 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 31,3 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 5,4 - 9,5 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
TÀI CHÍNH 
Tỷ đồng ’15-16 ’16-17 ’17-18 ’18-19 
DT thuần 17.886 26.148 34.441 28.035 
% yoy 2,5 46,2 31,7 -18,6 
LNST 1.501 1.331 410 361 
% yoy 129,9 -11,3 -69,2 -11,9 
ROA (%) 12,2 6,2 1,9 2,1 
ROE (%) 36,4 26,1 8,0 6,6 
EPS (VND) 3.544 3.144 969 854 
GTSS (VND) 9.748 12.041 12.085 12.912 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 541 422 376 0 

P/E (x) 12,4 8,0 6,7 9,8 
P/BV (x) 2,1 1,7 0,5 0,6 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen có thị phần lớn nhất 
trong thị trường tôn mạ trong nước và cũng sở hữu đại 
lý bán lẻ riêng. Các sản phẩm khác của HSG bao gồm 
thép ống và ống nhựa.  

Tương tự các doanh nghiệp thép phẳng khác, HSG chịu 
tác động bởi biến động giá đầu vào. Tuy nhiên, HSG có 
lợi thế nhờ hoạt động bán lẻ, do đó ít phụ thuộc vào 
giá HRC.  

Thị trường gần đây quan tâm tới hoạt động đầu cơ của 
HSG và tình hình quản trị doanh nghiệp. 
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CTCP THÉP NAM KIM                                                                         Bloomberg: NKG VN  

Phụ thuộc nhiều vào diễn biến giá nguyên liệu 
N/A N/A Mở rộng quy mô bằng cách lạm dụng đòn bẩy tài chính đã trở thành con dao hai lưỡi đối 

với NKG. Một mặt, điều này cho phép NKG nắm bắt cơ hội để tăng xuất khẩu và đạt lợi 
nhuận cao kỷ lục trong giai đoạn 2016-2017. Tuy nhiên, trong thời kỳ khó khăn kéo dài 
của thị trường thép phẳng giai đoạn 2018-2019, công suất hạ nguồn của NKG đã không 
thể duy trì được lợi nhuận bền vững. Chúng tôi cho rằng những biến động khó lường của 
giá thép cán nóng (HRC) sẽ tiếp tục là trở ngại lớn cho tốc độ phục hồi lợi nhuận của NKG. 

Luận điểm đầu tư 

- NKG là một trong những nhà sản xuất tôn lạnh đầu ngành sở hữu công 
suất lớn và là một trong số ít các công ty tự cung cấp thép cán nguội (CRC). 
Tổng công suất của NKG đạt trên một triệu tấn tôn mạ/ năm và hơn 200.000 
tấn thép ống/ năm, tương đương với lần lượt khoảng 16% và 6% nhu cầu của 
thị trường. Tự chủ nguồn nguyên liệu CRC đồng nghĩa với việc NKG có thể giữ 
lại lợi nhuận dày hơn trong mùa cao điểm tiệu thụ và ít phụ thuộc vào thị các 
xưởng gia công. 

- Không kể đến công suất cán nguội, lợi nhuận của NKG vẫn phụ thuộc nhiều 
vào giá HRC. Về thị trường trong nước, NKG chủ yếu giao dịch với các đại lý và 
phải chấp nhận mức giá thấp hơn để tăng doanh số. Theo đó, biến động giá 
HRC thường được phản ánh trực tiếp và đầy đủ vào biên gộp của doanh nghiệp. 
Vì vậy, điều kiện giá HRC không thuận lợi có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của 
NKG. 

- Nợ quá nhiều kể cả ngắn hạn và trung hạn, là nguyên nhân ảnh hưởng lên 
lợi nhuận của NKG. Điều này thậm chí sẽ tác động lâu dài hơn do chi phí lãi 
cao. 

Triển vọng 2020 

- Sản lượng bán ra của NKG có thể giảm trong năm 2020 do cạnh tranh khốc liệt 
ở thị trường nội địa cũng như phòng vệ thương mại tại các điểm đến xuất khẩu 
tiềm năng. Biên gộp của NKG sẽ vẫn ở mức thấp và có thể khó quay trở lại mức 
đỉnh năm 2017. 

- Mặc dù giá HRC đang trong xu hướng hồi phục, biến động giá nguyên liệu và 
giá bán khó lường có thể gây ảnh hưởng lên KQKD hàng quý của NKG. 

- NKG sẽ không xây dựng nhà máy mới trong tương lai gần bởi điều kiện bất lợi 
ở cả nội tại và ngoại cảnh. Theo chúng tôi đây là điều cấp thiết, khi doanh 
nghiệp cần có thời gian thu hồi vốn đầu tư và giảm nợ trước khi tiếp tục mở 
rộng quy mô. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Nếu giá HRC hồi phục và ổn định ở mức tốt hơn kỳ vọng của chúng tôi, KQKD 
của NKG có thể đạt mức cao, khác với quan điểm tiêu cực của chúng tôi về bức 
tranh hoạt động kinh doanh năm 2020 của doanh nghiệp. 

Giá hiện tại (VND) 6.900 
Giá mục tiêu (VND) N/A 
Cổ tức tiền mặt (VND)* N/A 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Nguyên vật liệu 
Vốn hóa (tỷ đồng) 1.294,0 
SLCPĐLH (triệu cp) 182,0 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 414,0 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 2,6 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 60,7 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 5,6 - 8,2 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2015 2016 2017 2018 
DT thuần 5.750,8 8.936,3 12.619,3 14.811,8 
% yoy -1,5 55,4 41,2 17,4 
LNST 126,1 517,8 707,5 57,3 
% yoy 64,5 310,7 36,6 -91,9 
ROA (%) 3,5 8,1 7,0 0,7 
ROE (%) 19,7 32,8 24,1 1,9 
EPS (VND) 2.728 1.192 1.759 214 
GTSS (VND) 3.515 8.667 16.156 16.325 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 0 0 0 0 

P/E (x) 2,6 3,0 2,1 52,9 
P/BV (x) 0,5 1,0 1,0 1,4 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

CTCP thép Nam Kim được biết đến là một trong các nhà 
sản xuất tôn mạ lớn nhất Việt Nam. Công ty đã mở 
rộng công suất mạnh mẽ trong giai đoạn 2015-2017, 
nhằm tận dụng lợi thế từ thị trường thép thế giới, xuất 
khẩu gần một nửa sản lượng. 

Tuy nhiên, việc thiếu công suất thượng nguồn đã gây 
ra khó khăn khi biên gộp của NKG rất dễ bị tác động 
bởi biến động giá đầu vào. Trong xu hướng giảm giá 
HRC, NKG chịu lỗ hoạt động trong khi triển vọng xuất 
khẩu không còn xán lạn khi doanh nghiệp phải đối 
mặt với các biện pháp phòng vệ thương mại. 

 

 

0

10

20

30

40

0

10

20

30

01
/1

8

03
/1

8

05
/1

8

07
/1

8

09
/1

8

11
/1

8

01
/1

9

03
/1

9

05
/1

9

07
/1

9

09
/1

9

11
/1

9

PE Giá (Nghìn đồng, cột phải)



 
TRIỂN VỌNG NGÀNH VÀ LỰA CHỌN CỔ PHIẾU 

   

CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Báo cáo chiến lược đầu tư  2020          138 

 

 Như kỳ vọng của chúng tôi từ đầu năm, ngành xây dựng tiếp tục xoay sở tìm kiếm động lực sau đỉnh tăng 
trưởng năm 2017. Trong hai năm vừa qua, các tổng thầu xây dựng lớn lần lượt ra khỏi danh sách cổ phiếu yêu 
thích của chúng tôi do các điểm yếu ở cả nội tại và yếu tố ngành. Thứ nhất, quy trình pháp lý khiến nhiều nhà 
phát triển bất động sản bị chậm tiến độ tại các dự án lớn, trong khi chính sách tín dụng của hệ thống ngân 
hàng ‘‘siết’’ lượng dự án đăng ký mới. Mặc dù nhóm ngành xây dựng công nghiệp và cơ sở hạ tầng vẫn tăng 
trưởng tích cực, toàn bộ ngành xây dựng vẫn bị ảnh hưởng bởi thị trường nhà ở chậm lại. Trong giai đoạn 
2020-2021, chúng tôi cho rằng có rất ít sự lựa chọn cho các nhà đầu tư quan tâm tới cổ phiếu ngành xây dựng 
dân dụng. Thay vào đó, một số phân khúc bao gồm xây dựng điện và xây dựng công nghiệp, mặc dù có dung 
sai thị trường nhỏ, vẫn có các nhà thầu tiêu biểu hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư đổ vào các ngành này.  

Triển vọng đầu tư 

Cổ phiếu xây dựng dân dụng không có nhiều lựa chọn cho 2020. Sự chậm trễ kéo dài tại các dự án lớn ở các 
đô thị loại 1 đã khiến các công ty xây dựng hàng đầu gặp khó khăn trong duy trì tăng trưởng ngắn hạn. Trong 
trung hạn, các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý có khả năng ảnh hưởng đến số lượng dự án mới. Mặc dù 
nhu cầu sở hữu nhà ở và thuê văn phòng vẫn sẽ tăng trưởng tích cực ở một nền kinh tế đang phát triển như 
Việt Nam, thị trường vẫn thiếu quỹ đất sạch có thủ tục pháp lý đầy đủ. Do đó, các nhà thầu lớn trong phân 
khúc nhà ở bao gồm CTD, HBC và HTN sẽ không còn hưởng lợi nhờ nguồn công ăn việc làm dồi dào. Một số 
nhà thầu mở rộng sang các phân khúc khác có tiềm năng để tìm kiếm tăng trưởng, nhưng gần như không có 
tổng thầu nào bù đắp được thiếu hụt khối lượng của thị trường bất động sản dân dụng. 

Nhóm ngành xây dựng điện xuất hiện cái tên tiềm năng do hoạt động đầu tư dự án nguồn điện sôi động. Nhu 
cầu điện năng tiềm năng tăng trưởng dồi dào đã thu hút đầu tư từ tất cả các khu vực công, tư nhân và nước 
ngoài. Đặc biệt, áp lực giải ngân của EVN hiện tại tương đối lớn khi Việt Nam vẫn thiếu các nhà máy điện, lưới 
điện và thậm chí cả các đường dây truyền tải để nhập khẩu điện. EVN ước tính giải ngân khoảng 10 tỷ USD 
cho các dự án đã đưa vào quy hoạch, hứa hẹn cung cấp việc làm dồi dào cho các nhà thầu trong ngành. Trong 
số các công ty xây dựng điện niêm yết, nhà đầu tư có thể chú ý đến TV2 và PC1, hai công ty có vị thế trong 
ngành và tiềm năng tăng trưởng lớn trong trung hạn.  

Giải ngân từ khu vực đầu tư công và nước ngoài sẽ ổn định và hỗ trợ cho thị trường xây dựng. Trong 9T2019, 
khối FDI giải ngân tăng 7,3% so với cùng kỳ. Một số nhà thầu đã đón đầu xu hướng chuyển dịch của các nhà 
sản xuất nước ngoài về khu vực Đông Nam Á và tận dụng điều này để ổn định tốc độ tăng trưởng. Ngoài ra, 
khối đầu tư công chỉ đạt giải ngân 192.130 tỷ đồng trong 9T2019, hoàn thành 45% mục tiêu của năm. Do đó, 
chúng tôi tin rằng áp lực giải ngân lớn trong giai đoạn 2020-2021 hứa hẹn nguồn việc làm đáng kể cho các 
tổng thầu xây dựng. 

Rủi ro 

• Rủi ro lớn nằm ở sự hồi phục của tốc độ giải ngân. Trong trường hợp giải ngân đầu tư công cũng như 
giải ngân vốn nước ngoài không cải thiện, hoạt động xây dựng sẽ thiếu động lực để tăng trưởng 
trong trung hạn.  

• Việc ngưng/chậm tiến độ do pháp lý nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng tới các dự án lớn và giảm động lực 
tăng trưởng cho cả ngành xây lắp.  

 

 

 

 

 NGÀNH XÂY DỰNG – TĂNG TRƯỞNG TRUNG HẠN GẶP RÀO CẢN 

Nguyễn Hà Trinh (trinh.nh@vdsc.com.vn)  Tiêu cực Tích cực Trung lập 
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Hình 1: Tăng trưởng ngành 

 

Nguồn: CTCK Rồng Việt tổng hợp 

Hình 2: Tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp tiêu biểu 

 

Nguồn: Báo cáo tài chính của các Công ty, CTCK Rồng Việt tổng hợp. (*) Tăng trưởng doanh thu của PC1 chỉ tính mảng Xây lắp. 

Bảng 1: Thông tin các cổ phiếu ngành Xây dựng tiêu biểu 

 
Vốn hóa 

(tỷ 
đồng) 

Giá 
hiện tại 

Giá 
mục 
tiêu 

Tỷ 
suất 
sinh 
lời 

Khuyến nghị 
P/E 

2019F 
P/BVPS 
2019F 

ROE 
2019F 

DY 
2019F 

P/E 
2020F 

P/BVPS 
2020F 

ROE 
2020F 

DY 
2020F 

Tỷ lệ sở 
hữu 

nước 
ngoài 
còn lại 

CTD 4.730,1 62.000 N/A N/A N/A 6,2 0,5 8,4 5,5 6,6 1,5 7,8 6,2 0,5 

HBC 2.562,7 11.100 N/A N/A N/A 5,5 0,8 13,9 2,3 7,3 1,3 10,7 5,5 0,8 

PC1 2.820,0 17.700 26.800 51,4% Mua 8,0 0,8 15,0 2,8 6,4 0,8 11,6 2,8 9,9 

TV2 1.971,2 82.100 N/A N/A N/A N/A 2,2 N/A N/A N/A 2,3 N/A N/A 2,2 

HTN 581,9 17.600 N/A N/A N/A N/A 1,0 N/A N/A N/A 1,1 N/A N/A 1,0 

DPG 1.998,0 44.400 N/A N/A N/A N/A 2,6 N/A N/A N/A 2,1 N/A N/A 2,6 

FCN 1.225,3 10.250 N/A N/A N/A N/A 0,6 N/A N/A N/A 0,8 N/A N/A 0,6 

TA9 101,8 8.200 N/A N/A N/A N/A 0,7 N/A N/A N/A 0,8 N/A N/A 0,7 

Nguồn: CTCK Rồng Việt dự phóng, giá tại ngày 13/12/2019 

(*) Bloomberg concensus, dữ liệu tại ngày 13/12/2019 
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CTCP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2                                                               Bloomberg: TV2 VN  

Hưởng lợi từ sự thịnh vượng của ngành điện 
N/A N/A TV2 đạt tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây nhờ vào việc tham gia đấu thầu 

EPC (hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình). Nhờ đó, TV2 
hưởng lợi từ việc các hợp đồng EPC có khối lượng công việc lớn hơn khá nhiều so với các 
hợp đồng truyền thống. Trong trung hạn, chúng tôi cho rằng TV2 cần tập trung vào việc 
thắng các gói thầu EPC để bổ sung backlog. Tiến độ tại nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1, 
nhân tố chủ lực trong kế hoạch 5 năm của TV2, sẽ quyết định kết quả kinh doanh trong 
trung hạn và dài hạn. Tuy nhiên, TV2 vẫn có thể duy trì sức khỏe tài chính lành mạnh với 
việc vay nợ ít và có nguồn tài sản thanh khoản cao dồi dào. 

Luận điểm đầu tư 

- Hưởng lợi từ các khoản đầu tư ngày càng lớn vào ngành điện. Để bổ sung 
khoảng 10.000 MW điện cho tới năm 2030, EVN cần giải ngân tổng vốn đầu tư 
tài sản cố định (Capex) lên tới 22 tỷ USD trong tương lai. Chúng tôi ước tính lượng 
backlog khả thi của TV2 có thể vượt mức 4.300 tỷ đồng, tương đương 1,5% tổng 
Capex của EVN. 

- Năng lực tổng thầu EPC là lợi thế quan trọng. Với kinh nghiệm dày dạn trong 
việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện dưới dạng thầu EPC, TV2 có thể giành được 
các gói thầu tương tự trong tương lai. Ngoài ra, sở hữu kinh nghiệm làm việc với 
các tập đoàn quốc tế cũng giúp TV2 có khả năng thực hiện các dự án liên quan 
đến khối FDI, bao gồm dự án TPP Quảng Trị 1 sắp tới (do EGATi của Thái Lan đảm 
nhận) và Dung Quất TPP (do Semcorp của Singapore đảm nhận). 

- Sở hữu tài chính vững mạnh là sự khác biệt của TV2 so với các đối thủ cùng 
ngành. TV2 có năng lực tạo dòng tiền tốt, mang đặc trưng của một công ty trong 
ngành dịch vụ ở điểm quản lý vốn lưu động hiệu quả. Công ty có khả năng giữ 
dòng tiền từ các nhà cung cấp hoặc giảm hàng tồn kho để tài trợ cho các khoản 
nợ. Bên cạnh đó, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của TV2 cao hơn lợi nhuận 
ròng trong bảy trên tám năm gần nhất, thể hiện khả năng quản lý dòng tiền hiệu 
quả của công ty.  

Dự phóng 2020 

- Năm 2020, nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1 có thể bổ sung khoảng 4.500 tỷ đồng 
vào backlog giai đoạn 2020-2024. 

- Xây dựng nhà máy điện gió Tân Thuận và nhà máy thủy điện Thác Bà cũng sẽ 
đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh năm 2020. 

- Giả định chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ổn định, chúng tôi ước tính 
lợi nhuận sau thuế của TV2 sẽ đạt 220 tỷ đồng vào năm 2020. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Một trong những rủi ro lớn đối với tăng trưởng lợi nhuận của TV2 là khả năng 
giành thêm các hợp đồng EPC mới. 

- Rủi ro chậm tiến độ xây dựng là mối quan tâm chung của những nhà thầu tham 
gia thực hiện các dự án của EVN. Tuy nhiên, mảng kinh doanh truyền thống của 
TV2 là các dịch vụ tiền xây dựng; do đó, chúng tôi cho rằng một bộ phận lớn 
hoạt động kinh doanh của công ty này sẽ ít chịu tác động từ tiến độ các dự 
án EVN. 

Giá hiện tại (VND) 82.100 
Giá mục tiêu (VND) N/A 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 2.500 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Công nghiệp 
Vốn hóa (tỷ đồng) 1.971,2 
SLCPĐLH (triệu cp) 24,0 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 28,3 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 2,5 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 0,7 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 73,8 – 96,0 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 
 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2015 2016 2017 2018 
DT thuần 708,4 1.646,6 1.838,0 1.840,5 
% yoy 50,4 132,4 11,6 0,1 
LNST 57,1 99,4 214,5 224,1 
% yoy 57,7 74,3 115,7 4,5 
ROA (%) 9,4 14,2 11,9 11,9 
ROE (%) 32,9 42,7 32,1 32,1 
EPS (VND) 8.076 17.417 9.335 18.203 
GTSS (VND) 7.063 12.606 20.894 29.073 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 2.200 1.000 1.000 1.000 

P/E (x) 3,9 10,6 3,9 4,3 
P/BV (x) 1,3 3,4 1,6 2,7 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

TV2 là một trong những công ty con thuộc Tập đoàn 
EVN có khả năng lên kế hoạch, khảo sát, thiết kế, kiểm 
tra, giám sát và vận hành các dự án xây dựng điện 
công nghiệp và dân dụng. Ngoài ra, TV2 cũng có nhiều 
kinh nghiệm trong xây dựng và vận hành các dự án 
thủy điện, nhiệt điện và lưới điện của EVN. 

TV2 được niêm yết trên sàn HSX từ tháng 6 năm 2019 
và kể từ đó đã thu hút sự chú ý từ thị trường nhờ tăng 
trưởng KQKD ấn tượng và cổ tức tiền mặt đều đặn. 

 

 

20

40

60

80

100

0

5

10

01
/1

8
03

/1
8

05
/1

8
07

/1
8

09
/1

8
11

/1
8

01
/1

9
03

/1
9

05
/1

9
07

/1
9

09
/1

9
11

/1
9

PE Giá (Nghìn đồng, cột phải)



 

CTCP Chứng khoán Rồng Việt – Báo cáo chiến lược đầu tư  2020          141 

 

CTCP XÂY LẮP ĐIỆN 1                                                                                                        Bloomberg: PC1 VN  

Đạt đỉnh năm 2020 
MUA 51% PC1 là một trong những cổ phiếu được chúng tôi chọn cho năm 2020, bởi tiềm năng tăng 

trưởng dài hạn mặc dù diễn biến giá cổ phiếu không thuận lợi trong thời gian gần đây. 
Chúng tôi cho rằng năm 2020 sẽ là năm KQKD của PC1 đạt điểm rơi nhờ cả bốn mảng 
hoạt động (xây lắp, sản xuất công nghiệp, phát điện và bất động sản) đều đóng góp tích 
cực vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận. 

Luận điểm đầu tư 

- Với vai trò là nhà thầu dẫn đầu thị trường trong ngành xây lắp điện có khả 
năng tăng trưởng mạnh mẽ trong trung hạn bởi dòng vốn đổ vào ngành. 
Sau đường dây 500kV mạch 3, các dự án truyền tải khác sẽ chiếm lượng đáng kể 
trong backlog của PC1 bởi sức ép giải ngân của EVN để cung cấp cơ sở hạ tầng 
cho lượng công suất phát điện mới. PC1 cũng có thể hưởng lợi từ dòng tiền đổ 
vào ngành năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng gió khi nhiều nhà đầu tư 
gấp rút hoàn thành xây dựng trước Q4/2021 để hưởng các chính sách trợ giá của 
nhà nước. 

- Mảng thủy điện tăng tốc giúp ổn định lợi nhuận và dòng tiền. PC1 đang vận 
hành 4 nhà máy thuỷ điện hiệu quả. Hai nhà máy thuỷ điện mới bắt đầu đi vào 
hoạt động vào cuối năm 2019, nâng công suất của PC1 lên 268 MW. Do tất cả 
đều là các nhà máy quy mô nhỏ, việc ít phụ thuộc vào thời tiết và dòng tiền đều 
đặn sẽ góp phần ổn định biên lợi nhuận cho PC1. 

Triển vọng 2020 

- Chúng tôi kỳ vọng doanh thu đi ngang bởi mảng xây dựng tăng trưởng mạnh 
trong khi mảng bất động sản gần như không có doanh thu. Với việc doanh thu 
ước tính 2019 tăng 96% yoy, năm 2020 dự kiến sẽ là một năm thành công, chỉ 
cần PC1 duy trì được mức này. Theo đó, thiếu hụt doanh thu xây dựng có thể 
được bù đắp bởi doanh thu bán điện cũng như doanh số bán bất động sản. 

- LNST dự báo tăng 17% do tính ổn định về biên gộp của danh mục thuỷ điện 
cũng như doanh thu từ việc bàn giao căn hộ PCC1 Thanh Xuân trong năm 2020. 

- Trang trại gió Liên Lập của PC1 đang bắt đầu xây dựng trong năm nay, kỳ vọng 
hưởng lợi từ các chính sách của chính phủ cho năng lượng tái tạo. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- PC1 có thể gặp trở ngại trong việc tìm kiếm công trình mới bởi ngành hoạt động 
xây lắp điện phụ thuộc nhiều vào các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ. 

- Tốc độ giải ngân của EVN có thể tác động đến kết quả kinh doanh cũng như 
dòng tiền của PC1. 

Giá hiện tại (VND) 17.800 
Giá mục tiêu (VND) 26.800 
Cổ tức tiền mặt (VND)* - 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Công nghiệp 
Vốn hóa (tỷ đồng) 2.820,0 
SLCPĐLH (triệu cp) 159,3 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 256,3 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 5,0 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 9,9 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 15,5 – 21,7 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 3.161 5.084 6.197 5.948 
% yoy 5,1 60,9 21,9 -4,0 
LNST 236,7 466,5 416,0 505,5 
% yoy -22,3 97,1 -10,8 21,5 
ROA (%) 7,8 4,8 7,3 5,4 
ROE (%) 14,8 9,1 15,0 11,9 
EPS (VND) 1.782 3.514 2.350 2.856 
GTSS (VND) 16.847 19.578 22.006 24.957 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 0 0 0 0 

P/E (x) 14,7 7,1 7,6 6,3 
P/BV (x) 1,1 1,0 0,8 0,7 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Công ty CP Xây dựng Điện 1 là một trong những nhà 
thầu uy tín hàng đầu trong thị trường xây lắp điện. Là 
một doanh nghiệp tư nhân hóa, PC1 có khả năng đóng 
vai trò chủ thầu trong các dự án công cộng lớn cũng 
như khả năng đấu thầu các gói thầu xây lắp điện tư 
nhân và vốn đầu tư nước ngoài. 

PC1 sở hữu một danh mục các nhà máy thủy điện quy 
mô nhỏ với hoạt động ổn định và hiện đang khởi động 
các dự án năng lượng tái tạo bao gồm một trang 
trại gió. 

PC1 cũng là một nhà phát triển bất động sản, chuyên 
về các chung cư ở khu vực ngoại ô Hà Nội. 
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 CTCP FPT                                                                                                                                   Bloomberg: FPT VN  

Tăng trưởng bền vững từ HĐKD cốt lõi 

MUA 26% Từ một tập đoàn đa ngành, FPT thoái vốn khỏi FPT Retail và FPT Trading, thu về 1.072 tỷ 
thu nhập tài chính và tập trung vào mảng công nghệ & viễn thông từ năm 2017. FPT là 
công ty công nghệ lớn nhất tại Việt Nam và cũng nằm trong top 3 nhà cung cấp internet. 
Công ty hưởng lợi nhiều nhất từ xu hướng phát triển của ngành CNTT toàn cầu, qua hoạt 
động xuất khẩu phần mềm và chuyển đổi số. Không chỉ hưởng lợi từ giá nhân công rẻ của 
Việt Nam, FPT còn có mô hình kinh doanh bền vững, bao gồm từ giáo dục nhân lực, phát 
triển phần mềm cho đến gần đây là tư vấn chuyển đổi số. 

Luận điểm đầu tư 

- Chi tiêu phần mềm toàn cầu đạt 466 tỷ USD vào năm 2020, tăng trưởng 8,2% 
YoY. FPT, với chi phí nhân công rẻ hơn các đối thủ từ Ấn Độ và Trung Quốc, có lợi 
thế cạnh tranh đáng kể. 

- Gia tăng hiệu quả hoạt động xuất khẩu phần mềm, đến từ: (1) Tăng cơ cấu 
doanh thu chuyển đổi số - vốn có biên lợi nhuận cao hơn gia công, (2) Tăng năng 
suất lao động và (3) Cung cấp thêm các dịch vụ có giá trị gia tăng cao nhờ vào 
M&A lại các công ty bản địa. Thương vụ mua lại Intellinet giúp doanh thu từ Mỹ 
của FPT tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2019, đến từ cung cấp dịch vụ chuyển 
đổi số cho tập khách hàng hiện tại của Intellinet.  

- Định giá hấp dẫn. FPT đang giao dịch tại P/E dự phóng 2019 khoảng 12 lần. 
Chúng tôi cho rằng đây là mức định giá hấp dẫn khi FPT có khả năng duy trì tăng 
tưởng lợi nhuận trung bình gần 20%/năm trong 5 năm tới. Động lực chính sẽ đến 
từ xuất khẩu phần mềm, trong khi đóng góp tăng lên của mảng giáo dục cũng sẽ 
góp phần quan trọng. 

- Chất lượng tăng trưởng bền vững hơn. Tăng trưởng lợi nhuận của FPT đã từng 
luôn biến động trong quá khứ do ảnh hưởng từ mảng bán lẻ & phân phối và hệ 
thống thông tin. Thời điểm hiện tại, FPT đã thoái vốn khỏi bán lẻ & phân phối, 
trong khi đóng góp lợi nhuận của mảng hệ thống thông tin đã trở nên rất nhỏ. 

Dự phóng 2020 

- Doanh thu và LNST tăng trưởng lần lượt 17% và 21% YoY. 

- Hai mảng đóng góp nhiều nhất vào doanh thu: (1) Xuất khẩu phần mềm vẫn sẽ 
là động cơ chính (doanh thu +27%, LNTT +29%) và (2) Dịch vụ viễn thông sẽ có 
mức tăng trưởng tốt (doanh thu +14%, LNTT +16%), dẫn dắt bởi khối khách hàng 
doanh nghiệp, trong khi dịch vụ internet cho khách hàng cá nhân sẽ tăng chậm 
lại do cạnh tranh cao hơn. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Biến động về địa chính trị tại các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Mỹ và châu 
Âu ảnh hưởng đến tăng trưởng xuất khẩu phần mềm. 

- Cạnh tranh gia tăng trong mảng dịch vụ Internet cố định có thể khiến mảng này 
chậm lại nhanh hơn dự báo. 

 

Giá hiện tại (VND) 57.100 
Giá mục tiêu (VND) 70.000 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 2.000 
 (*) kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Công nghệ 
Vốn hóa (tỷ đồng) 38.729,6 
SLCPĐLH (triệu cp) 678,3 
KLGDBQ 3 tháng (nghìn cp) 1.966,2 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 114,1 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 0,0 
BĐ giá 52 tuần (‘000 VND) 35,4 - 61,3 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 42.659 23.214 28.143 32.981 
% yoy 7,9 -45,6 21,2 17,2 
LNST 2.932 2.615 3.238 3.911 
% yoy 37 -10,8 23,9 20,8 
ROA (%) 11,7 8,8 10,5 11,3 
ROE (%) 25,7 21,0 21,5 22,2 
EPS (VND) 4.340 3.871 4.775 5.768 
GTSS (VND) 21.520 20.306 22.305 26.058 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 2.500 2.000 2.000 2.000 

P/E (x)  10,3   9,9  12,0 9,9 
P/BV (x) 2,3 1,8 2,6 2,2 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

FPT cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống, gia công phần 
mềm, internet và viễn thông. FPT là công ty mẹ của FPT 
Telecom (UpCom-FOX), một trong những nhà cung 
cấp dịch vụ Internet lớn nhất tại Việt Nam, chiếm trên 
10% thị phần.  

FPT là một trong những công ty công nghệ hàng đầu 
tại Việt Nam với một tỷ lệ đáng kể doanh thu từ nước 
ngoài đến từ việc cung cấp dịch vụ gia công phần mềm 
cho các nước phát triển. Sau khi được tách khỏi các 
công ty con mảng phân phối và bán lẻ, FPT có thể cải 
thiện tài chính bằng cách tập trung vào hai lĩnh vực 
chủ chốt là công nghệ và viễn thông. 
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CTCP PHÚ TÀI                                                                                                                         Bloomberg: PTB VN  
Động lực tăng trưởng trung hạn từ xuất khẩu gỗ 

MUA 22% Chúng tôi ưa thích khả năng tích lũy mỏ dá, dựa trên hơn 10 năm kinh nghiệm và năng 
lực tài chính lành mạnh. Nỗ lực tái cơ cấu sản phẩm, nhân sự và quy trình sản xuất ở cả 
mảng gỗ và đá là yếu tố quan trọng cho phát triển bền vững. Nhu cầu tiêu thụ đá hiện 
đang chững lại nhưng triển vọng dài hạn vẫn tích cực do xây dựng các công trình cơ sở 
hạ tầng và bất động sản dân dụng gia tăng, bao gồm các dự án nhà ở, du lịch và văn 
phòng. Năm 2020, động lực tăng trưởng được thúc đẩy bởi mảng kinh doanh gỗ. Tranh 
chấp thương mại Mỹ-Trung sẽ tiếp tục đẩy mạnh các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ trong 
trung hạn. Tăng trưởng cũng sẽ đến từ thị trường EU, đặc biệt là Anh, nhờ các thỏa thuận 
VPA / FLEGT và EVFTA. 

Luận điểm đầu tư 

- Xuất khẩu gỗ thúc đẩy tăng trưởng trung hạn. Cơ hội trong cả ngắn hạn và 
dài hạn cho xuất khẩu gỗ. Đầu tiên, tranh chấp thương mại Mỹ - Trung đang dịch 
chuyển đơn hàng Mỹ sang Việt Nam. Xuất khẩu sang thị trường EU cũng sẽ được 
thúc đẩy bởi các luật định VPA/FLEGT và EVFTA. Chúng tôi tin rằng PTB là một 
trong những công ty hưởng lợi do (1) thống trị thị trường Hoa Kỳ; (2) định hướng 
xuất khẩu bền vững; (3) nguồn cung nguyên liệu ổn định và (4) năng lực sản xuất 
gia tăng. 

- Tái cấu trúc mảng đá dự kiến thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Các kế hoạch M&A 
liên tiếp nhằm tích trữ mỏ đá là một trong những điểm nổi bật của PTB. Công ty 
liên tục mua hai mỏ đá mới mỗi năm và hiện có trữ lượng hơn 53 triệu m3 tại 13 
mỏ đá. Nhu cầu xây dựng bất động sản dân cư chậm lại và cạnh tranh gay gắt từ 
đá nhập khẩu Trung Quốc khiến mảng kinh doanh này sụt giảm. Tuy nhiên, 
những nỗ lực tái cấu trúc về cơ cấu sản phẩm và sản xuất dự kiến sẽ thúc đẩy 
doanh thu và duy trì mức tăng trưởng ước tính bình quân 10,6% trong giai đoạn 
2019-23. 

- Dự án khu dân cư đầu tiên sắp ra mắt. Công ty bắt đầu dự án từ tháng 7/2019 
và dự định ra mắt sắp tới. Dự án sở hữu vị thế thuận lợi, nằm ở giao lộ ba con 
đường chính ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Đây không phải là mảng kinh 
doanh cốt lõi. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng dự án này là chất xúc tác bổ sung 
và sẽ không đóng góp lớn cho công ty. 

- Tài chính lành mạnh và hiệu xuất kinh doanh ổn định. Cơ cấu tài chính lành 
mạnh mặc dù tăng dư nợ do mở rộng kinh doanh, đặc biệt là tích lũy mỏ đá và 
đầu tư vào nhà máy sản xuất gỗ. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đã giảm từ 1,86 lần 
trong năm 2012 xuống còn 0,96 lần trong 6T2019. 

Dự phóng 2020 

- Năm 2020, chúng tôi dự báo đạt doanh thu 6.179 tỷ đồng (+11% YoY) và LNST là 
593 tỷ đồng (+25% YoY). 

- P/E và P/B dự phóng 2020 sẽ ở mức 5,8 lần và 1,6 lần, tương đối hấp dẫn. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Thiếu hụt lao động và biến động giá nguyên liệu. 

- Cạnh tranh khốc liệt từ gỗ có nguồn gốc từ Trung Quốc xuất khẩu sang thị 
trường Mỹ. 

Giá hiện tại (VND) 72.700 
Giá mục tiêu (VND) 86.600 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 2.400 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Công nghiệp 
Vốn hóa (tỷ đồng) 3.438,7 
SLCPĐLH (triệu cp) 47,3 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 110,9 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 8,1 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 25,7 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 54,1 - 76,5 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 3.971 4.719 5.552 6.179 
% yoy 8,5 18,8 17,7 11,3 
LNST 345 385 476 593 
% yoy 30,1 11,6 23,6 24,6 
ROA (%) 15,7 12,9 12,2 12,0 
ROE (%) 36,4 27,9 26,7 27,4 
EPS (VND) 12.669 7.534 10.061 12.542 
GTSS (VND) 40.411 33.071 36.661 44.473 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 1.000 3.200 3.200 2.400 

P/E (x) 5,7 9,6 7,2 5,8 
P/BV (x) 1,8 2,2 1,9 1,6 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Phú Tài là một trong số ít các công ty niêm yết trên sàn 
hoạt động kinh doanh sản xuất cả đá và gỗ. Công ty 
hiện có trữ lượng đá dồi dào (53 triệu m3, 13 mỏ đá) và 
đang thúc đẩy mảng xuất khẩu gỗ trong vài năm 
gần đây. 
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CTCP ĐẦU TƯ CMC                                                                                                 Bloomberg: CVT VN  

Tỷ suất cổ tức hấp dẫn 

MUA 30% CVT là một công ty tương đối tích cực trong việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm 
gạch mới trên thị trường Việt Nam. Tình hình tài chính của công ty cũng lành mạnh, với 
dư nợ dài hạn duy trì ở mức thấp. Trong tương lai gần, công ty không có kế hoạch đầu 
tư mới. Mức PE trượt hiện tại chỉ 5,1 lần. Chúng tôi cho rằng các công ty trong ngành 
gạch có đang có định giá thấp dưới giá trị thực, do những thách thức chung đối với cả 
ngành. Nhìn sang năm 2020, ngành gạch sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, 
trên cả phương diện tiêu thụ và cạnh tranh. Điểm sáng của riêng CVT là chính sách cổ 
tức hấp dẫn trong các năm gần đây, ước tính 12% tính theo giá cổ phiếu hiện tại. 

Luận điểm đầu tư 

- Ngành đang phải đối mặt với những “cơn gió ngược, với áp lực cạnh tranh 
gay gắt cũng như sự chậm lại của nhu cầu từ ngành bất động sản dân dụng. 
Theo đó, giá bán trung bình các sản phẩm gạch của CVT đã giảm 5 - 7% trong 
năm 2019. Điều này tác động tiêu cực đến biên lợi nhuận của công ty CVT 
trong năm 2019 (-2% YoY). Do đó, công ty sẽ không mở rộng quy mô và đầu 
tư mới trong tương lai gần. Tổng sản lượng năm 2019 ước tính là 17 triệu m2, 
và ước tính đi ngang trong năm 2020. Điểm cộng là các nhà máy sản xuất của 
CVT rất linh hoạt và sản xuất nhiều loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị 
trường. Tuy nhiên, tình hình tiêu thụ các sản phẩm mới và cao cấp chưa khả 
quan do cần thời gian để tiếp cận thị trường. Công ty đã bắt đầu sản xuất các 
sản phẩm cao cấp như muối tan với độ bền và chất lượng cao cấp hơn, tuy 
nhiên nhu cầu chưa cao.. 

- Chỉ số tài chính lành mạnh. Tổng dư nợ dài hạn hiện tại chỉ khoảng 40 tỷ, tạo 
áp lực thấp lên chi phí tài chính. Công ty cũng dự tính trả hết nợ vay trong 
năm 2020. 

- Chính sách cổ tức hấp dẫn. Công ty duy trì chính sách cổ tức tiền mặt 20-
25% trong nhiều năm gần đây, và tiếp tục duy trì trong năm 2020. Theo đó, tỷ 
suất cổ tức lên đến hơn 10%. 

Dự phóng 2020 

- Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng lần lượt 2,0% và 11,3%. Sản 
lượng sẽ đi ngang. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng sẽ tăng trưởng mạnh hơn, nhờ: 
1) Biên lợi nhuận gộp được cải thiện (+0,5% YoY) do tối ưu hóa chi phí vận 
hành cũng như tỷ trọng bán cao hơn của các sản phẩm cao cấp; và 2) Giảm 
chi phí lãi vay do thanh toán khoản nợ dài hạn. 

- Duy trì chính sách cổ tức tiền mặt 25%, tương đương với tỷ suất cổ tức là 12%. 

- P/E và P/B 2020 dự phóng ở mức 4,5 lần và 1,3 lần, tương đối hấp dẫn. Chúng 
tôi tin rằng các công ty trong ngành gạch đang bị định giá thấp, do sự suy 
giảm của cả ngành. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Sụt giảm nhu cầu từ bất động sản. 

- Cạnh tranh cao từ các công ty gạch. 

Giá hiện tại (VND) 20.750 
Giá mục tiêu (VND) 24.500 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 2.500 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Công nghiệp 
Vốn hóa (tỷ đồng) 761,3 
SLCPĐLH (triệu cp) 36,7 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 294,0 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 6,6 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 86,6 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 15,7 - 24,3 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 1.181 1.451 1.506 1.536 
% yoy 5,7 22,8 3,8 2,0 
LNST 174 162 150 167 
% yoy 14,3 -6,8 -7,4 11,3 
ROA (%) 15,5 12,6 11,2 12,8 
ROE (%) 37,5 27,6 24,6 28,3 
EPS (VND) 5.849 4.194 4.080 4.539 
GTSS (VND) 18.944 17.127 15.816 16.276 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 1.500 2.500 2.500 2.500 

P/E (x) 3,5 4,9 5,1 4,5 
P/BV (x) 1,1 1,2 1,3 1,3 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

CMC là một doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm gạch 
ốp lát có trụ tại khu vực miền Bắc, Việt Nam. Trong 
những năm gần đây, công ty đã liên tục tăng công suất 
và đa dạng hóa các sản phẩm gạch, nhắm đến các sản 
phẩm cao cấp với tỷ suất lợi nhuận cao hơn. 

Hiện tại, công ty hiện đang sở hữu hai dây chuyền sản 
xuất, với tổng công suất hàng năm là 17 triệu m2. Các 
sản phẩm truyền thống là gạch ceramic và granit, 
chiếm phần lớn tổng sản lượng. 
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CTCP CAO SU PHƯỚC HÒA                                                                                          Bloomberg: PHR VN  

Dồn lực phát triển bất động sản khu công nghiệp 
TÍCH LŨY +5% Trong hai năm rưỡi vừa qua, giá cao su đã dao động ở mức thấp dẫn đến lợi nhuận của 

những công ty ngành cao su bị sụt giảm và PHR không phải là một ngoại lệ. Để giải 
quyết vấn đề này, công ty đã quyết định chuyển dần vườn cây cao su tại Việt Nam sang 
Campuchia trong khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây cao su sang đất 
công nghiệp để cho thuê. Chúng tôi tin rằng phần lớn thu nhập của PHR trong năm 
2020 sẽ đến từ việc thanh lý gỗ và cho thuê đất khu công nghiệp. 

Luận điểm đầu tư 
- Tiền đền bù đất từ VSIP và Nam Tân Uyên (NTC) đảm bảo kế hoạch lợi 

nhuận cho PHR và giúp công ty trả cổ tức 40%-50% trong năm 2020. Trong 
quý 3/2019, PHR đã nhận được 300 tỷ đồng tiền đền bù đất từ VSIP và NTC (150 
tỷ đồng từ mỗi công ty). Trong kế hoạch bàn giao 1.037 ha đất cho hai công ty 
trên, PHR dự kiến nhận được khoản đền bù 1.763 tỷ đồng trong hai năm 2019 
và 2020. Tuy nhiên, nhiều khả năng PHR sẽ không thể ghi nhận một phần tiền 
đền bù trong năm 2019 do một số vấn đề liên quan đến thủ tục. Do vậy, chúng 
tôi cho rằng công ty chỉ có thể hoàn thành thủ tục và đủ điều kiện ghi nhận lợi 
nhuận 1.763 tỷ đồng trong năm tới. Việc nhận được số tiền đền bù lớn sẽ giúp 
PHR tự tin trong việc đạt được lợi nhuận 2020 cũng như trả cổ tức từ 40% - 50%. 

- KCN Tân Lập với mục tiêu hỗ trợ cho ngành công nghiệp gỗ nội địa được 
đưa vào hoạt động trong năm 2020. 400 ha được quy hoạch cho KCN này với 
mục đích thu hút các doanh nghiệp gỗ về tỉnh Bình Dương. Theo đó PHR sẽ 
nắm giữ 51%, 49% còn lại được chia cho các đối tác khác, trong đó có 1 đối tác 
chuyên làm về gỗ là Kaiser. Dự kiến 200 ha đầu tiên sẽ bắt đầu được cho thuê 
từ năm 2020 và 200 ha còn lại đang xin phê duyệt vào quy hoạch KCN của tỉnh 
giai đoạn 2021-2025. 

- Mở rộng KCN Tân Bình để đón đầu nguồn vốn FDI “đổ” về tỉnh Bình Dương 
ngày càng nhiều. Hiện tỷ lệ lấp đầy của KCN Tân Bình hiện hữu đạt xấp xỉ 85% 
trong khi nhu cầu thuê đất KCN ngày càng gia tăng do nhiều công ty đa quốc 
gia di dời nhà máy từ Trung Quốc về Việt Nam. Do đó, Phước Hòa đang gấp rút 
xin mở rộng KCN Tân bình thêm 1.500 ha cho giai đoạn 2021-2025. Nếu cho 
thuê hết 15% diện tích còn lại của KCN Tân bình trong năm tới, chúng tôi dự 
kiến số tiền thu được sẽ vào khoảng 792 tỷ đồng. 

Dự phóng 2020 
- PHR bàn giao nốt 861 ha đất cho VSIP và NTC. Đổi lại, công ty sẽ nhận khoản bồi 

thường trị giá 1.463 tỷ đồng. Chúng tôi giả định PHR không có đủ pháp lý để 
ghi nhận 300 tỷ tiền đền bù trong năm 2019 nên toàn bộ 1,763 tỷ sẽ được ghi 
nhận trong năm 2020. 

- Dự kiến doanh thu sẽ tăng 31,4%, đạt 2.088 tỷ đồng. Biên LNG vào khoảng 44% 
nhờ vào biên LNG tương đối cao từ việc cho thuê đất khu công nghiệp. LNTT 
đạt 2.934 tỷ đồng (+392% YoY). 

Rủi ro đối với khuyến nghị 
- Giá cao su có thể giảm sâu hơn mức giá hiện tại trong trường hợp nhu cầu sản 

xuất của Trung Quốc sụt giảm do chiến tranh thương mại Trung – Mỹ leo thang. 
Điều này dẫn đến sự sụt giảm trong doanh thu và lợi nhuận của mảng cao su. 

- Quá trình chuyển nhượng đất cho NTC và VSIP chậm tiến độ do vấn đề pháp lý 
có thể ảnh hưởng đến việc nhận tiền đền bù. Tuy nhiên, trong trường hợp ghi 
nhận đủ số tiền 1.763 tỷ đồng trong năm 2020, giá cổ phiếu PHR có thể tăng 
mạnh do lợi nhuận tăng đột biến so với 2019. 

- Nhu cầu thuê đất khu công nghiệp thấp hơn dự báo và việc cạnh tranh giữa các 
khu công nghiệp có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ lấp đầy và giá cho thuê 
của các KCN thuộc quyền quản lý của Phước Hòa. 

Giá hiện tại (VND) 48.300 
Giá mục tiêu (VND) 47.500 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 3.000 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Hóa chất 
Vốn hóa (tỷ đồng) 7.018,9 
SLCPĐLH (triệu cp) 135,5 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 495,7 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 28,5 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 42,4 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 29,3 – 76,1 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 1.654 1.558 1.589 2.088 
% yoy 40,4 -5,8 2,0 31,4 
LNST 327 628 459 2.326 
% yoy 48,7 92,2 -26,9 406,6 
ROA (%) 7,6 12,4 7,9 35,6 
ROE (%) 13,9 24,0 16,1 59,9 
EPS (VND) 3.331 3.788 2.768 14.025 
GTSS (VND) 29.892 19.710 21.441 29.243 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 2.300 2.000 1.000 6.000 

P/E (x) 14,2 12,5 17,1 3,4 
P/BV (x) 0,8 1,6 2,2 1,6 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

PHR là một trong những công ty lớn nhất trong ngành 
cao su. Hiện công ty đang quản lý 15.300 ha cây cao su 
và 3 nhà máy cao su có công suất 27.000 tấn/năm. 
Ngoài ra, công ty còn sở hữu 7.764 ha cây cao su ở 
Kampongthom - Campuchia. 

Những năm qua, nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhập, 
PHR đã mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc 
cho thuê đất khu công nghiệp (KCN). KCN Tân Bình là 
KCN duy nhất hiện đang được vận hành bởi PHR. Do 
vậy, để mở rộng quy mô hoạt đông, công ty đang xin 
Chính phủ phê duyệt cho hai dự án: KCN Tân Lập và 
KCN Tân Bình mở rộng. Bên cạnh đó, PHR đã và sẽ đầu 
tư vào 2 công ty trong ngành bất động sản KCN là Nam 
Tân Uyên và VSIP. 
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CTCP NHỰA BÌNH MINH                                                                    Bloomberg: BMP VN  

Duy trì sức khỏe tài chính vượt trội 
TRUNG LẬP 17% Không giống như hầu hết các công ty sản xuất vật liệu xây dựng của Việt Nam vẫn đang 

trong giai đoạn tăng trưởng, BMP đã bước vào giai đoạn “trưởng thành”. Là doanh 
nghiệp ống nhựa có thị phần số 1 tại thị trường miền Nam, nhận biết thương hiệu tốt 
của Ống nhựa Bình Minh cho phép doanh nghiệp này hưởng lợi nhuận bền vững và 
dòng tiền hoạt động mạnh mẽ. Kể từ khi Nawaplatics tiếp quản vào năm 2018, BMP đã 
tập trung vào chuẩn hóa quy trình và ổn định hiệu quả dài hạn. Theo đó, chúng tôi kỳ 
vọng BMP sẽ duy trì trạng thái không vay nợ và giữ lượng tiền mặt dồi dào, trong khi 
dòng tiền thu về phần lớn sẽ được trả cho cổ đông dưới dạng cổ tức bằng tiền mặt. 

Luận điểm đầu tư 

- Chúng tôi tin rằng giai đoạn khó khăn đã qua, BMP có thể ổn định hiệu 
suất do cạnh tranh trên thị trường giảm bớt. Mặc dù tiềm năng tăng trưởng 
sản lượng không nhiều, biên gộp của BMP có thể hưởng lợi từ giá bột nhựa 
PVC thấp hơn cũng như sự ổn định hơn của thị trường ống nhựa. Chúng tôi hy 
vọng rằng sau một vài năm tăng chiết khấu để chiếm thị phần, các công ty cần 
nhắm tới mục tiêu lợi nhuận hoạt động. Do đó, biên gộp và biên ròng hiện tại 
lần lượt ở mức khoảng 23% và 12%, đây có thể là mức bền vững đối với một 
doanh nghiệp hàng đầu như BMP. 

- Tình hình tài chính lành mạnh là yếu điểm. BMP đã và đang tận dụng lợi thế 
là một thương hiệu phổ biến để tạo ra dòng tiền ổn định và tương đương với 
lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp, do đó lượng tiền mặt luôn được duy trì 
dồi dào. Cộng thêm việc Nawaplastics đã tham gia tích cực hơn vào hội đồng 
quản trị, chúng tôi dự đoán rằng tỷ lệ chi trả cổ tức của BMP sẽ giữ ở mức cao 
trong những năm tới.  

Triển vọng 2020 

- BMP có khả năng đạt doanh thu 4.248 tỷ đồng (+ 3.0% yoy) và LNST đạt 499 
tỷ đồng (-3,7% yoy). 

- Chúng tôi dự báo BMP sẽ tiếp tục huy động các dây chuyền hàng đại trà ở 
mức tối đa để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đồng thời, không mở rộng 
công suất sẽ hạn chế tăng trưởng doanh thu của BMP. Đổi lại, BMP giữ được 
lượng tiền mặt lớn và giảm thiểu chi phí tài chính. 

- BMP đang tập trung cải thiện nhà xưởng theo tiêu chuẩn của công ty mẹ. 
Theo đó, tỷ suất lợi nhuận ròng có thể bị ảnh hưởng cho tới khi các hệ thống 
mới đi vào hoạt động ổn định. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Quản trị doanh nghiệp phải được theo dõi chặt chẽ vì một nửa nguyên liệu 
đầu vào BMP được mua từ một bên liên quan. 

- Lợi nhuận gộp và biên ròng của BMP vẫn ở mức cao và vẫn có thể thu hút 
những nhà sản xuất mới, gây ra sự cạnh tranh về giá và tác động đến 
lợi nhuận.  

Giá hiện tại (VND) 47,900 
Giá mục tiêu (VND) 51,100 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 5.000 
 (*) Kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Công nghiệp 
Vốn hóa (tỷ đồng) 3.921,1 
SLCPĐLH (triệu cp) 81,9 
KLBQ 3 tháng (nghìn cp) 155,7 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 8,2 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 19,6 
BĐ giá 52 tuần (nghìn đồng) 39,4 - 53,3 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 3.824,7 3.919,6 4.123,2 4.248,5 
% yoy 15,6 2,5 5,2 3,0 
LNST 464,7 427,6 518,3 499,1 
% yoy -25,9 -8,0 21,2 -3,7 
ROA (%) 16,2 15,2 17,9 17,0 
ROE (%) 19,0 17,4 20,9 20,0 
EPS (VND) 4.825 4.440 5.381 5.183 
GTSS (VND) 29.918 53.952 30.355 30.538 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 4.000 4.000 5.000 5.000 

P/E (x) 13,2 9,5 8,6 9,0 
P/BV (x) 2,5 1,7 1,5 1,5 
*Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Công ty CP nhựa Bình Minh, được thành lập vào năm 
1977 với tư cách là một doanh nghiệp nhà nước và là 
một công ty hàng đầu trong thị trường ống nhựa. Là 
công ty con của Nawaplatics (một công ty Thái Lan 
cùng ngành), BMP chiếm thị phần lớn nhất ở 
miền Nam. 

Ống PVC Bình Minh là thương hiệu được người tiêu 
dùng Việt Nam đánh giá cao. Tận dụng thế mạnh quan 
trọng này giúp BMP có được khả năng thương lượng 
cao hơn các nhà phân phối và lợi nhuận ổn định so với 
các công ty cùng ngành. 
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CTCP CƠ ĐIỆN LẠNH Bloomberg: REE VN 

Duy trì đà tăng trưởng vừa phải 

TÍCH LŨY 14% Do không còn đóng góp từ doanh thu chuyển nhượng bất động sản và thu nhập bất 
thường của mảng điện, LN ròng của REE trong năm 2019 được dự báo giảm từ mức tăng 
trưởng mạnh trong năm 2018. Năm 2020, với triển vọng trái chiều thủy điện và nhiệt điện, 
dự báo lợi nhuận mảng điện sẽ đi ngang. Trong khi đó, cho thuê văn phòng tiếp tục là 
động lực tăng trưởng của REE trong giai đoạn 2020 - 2022. Nhìn chung, REE sẽ hồi phục 
nhẹ vào năm 2020. 

Luận điểm đầu tư 

- Cho thuê văn phòng trở thành động lực tăng trưởng trong năm 2020. Tổng 
diện tích cho thuê văn phòng ước tăng xấp xỉ 24% YoY trong năm 2019 và 7,3% 
YoY vào năm 2020. Với tỷ lệ lấp đầy khoảng 100% tại tất cả tòa nhà, cho thuê 
văn phòng đang và sẽ là một trong những trụ cột chính của REE, xét về cả về 
thu nhập và dòng tiền. Bên cạnh đó, REE cũng có kế hoạch phát triển thêm 
100.000 m2 cho thuê. Nếu tiến độ phù hợp với kế hoạch, tổng diện tích cho thuê 
sẽ tăng hơn 60% sau năm 2022. 

- Thúc đẩy các hoạt động M&A: đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài 
hạn. Nếu như 2018 là một năm thành công của REE xét về tốc độ tăng trưởng 
lợi nhuận, thì năm 2019 lại là một năm thành công khác xét về tốc độ M&A. Công 
ty đã giải ngân hơn 1 ngàn tỷ đồng vào mảng năng lượng (nhà máy thủy điện 
và điện gió), và mảng cấp nước. Vì phần lớn các khoản giải ngân có thể được 
thực hiện trong nửa cuối năm 2019, chúng tôi kỳ vọng các khoản đầu tư này sẽ 
được phản ánh dần vào kết quả kinh doanh của REE từ năm 2020, trở thành chất 
xúc tác trung và dài hạn. 

- Tăng trưởng thu nhập bền vững và cổ tức tiền mặt ổn định khiến định giá 
đang tương đối hấp dẫn. CAGR 5 năm của EPS là 11% và dự kiến sẽ duy trì ở 
mức 10% trong giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, bên cạnh thu nhập lớn giữ lại nhằm 
tái đầu tư, REE cũng duy trì mức cổ tức tiền mặt ổn định, xoay quanh 1.800 
đồng/cổ phiếu, tương ứng với tỷ suất cổ tức là 5%. 

Dự phóng 2020 

- Mặc dù mảng nước có thể duy trì mức tăng trưởng thu nhập ổn định quanh 
14%, thu nhập ròng từ phân khúc điện dự báo đi ngang, do: (1) Kết quả trái chiều 
về hoạt động kinh doanh của mảng thủy điện và nhiệt điện, do hiệu ứng của El 
Nino, (2) Nhà máy Thượng Kon Tum sẽ đi vào hoạt động từ Q2/2020. Do khấu 
hao cao nhưng doanh thu thấp, lợi nhuận 2020 của VSH dự báo sẽ âm. 

- Diện tích cho thuê văn phòng dự báo tăng 7,3% và thu nhập ròng sẽ tăng 
16% YoY, đóng góp 25% vào tổng LNST (2019E: 22%). 

- Một số dự án bất động sản dân dụng đang được công ty con (VIID) và công ty 
liên kết (SGR: HSX) của REE phát triển. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng các dự án 
này sẽ đóng góp đáng kể vào LN của REE trong năm 2020. 

- Chúng tôi dự báo tổng LNST sẽ tăng 7% YoY, EPS đạt 5.252 đồng. 

Rủi ro đối với khuyến nghị 

- Rủi ro tăng giá: Do việc ghi nhận lợi nhuận từ các dự án BĐS sớm hơn kỳ vọng 
của chúng tôi. 

- Rủi ro giảm giá: REE có thể chịu tổn thất nhiều hơn từ VSH do điều kiện thủy văn 
kém, hoặc thậm chí trong trường hợp REE tăng quyền sở hữu tại VSH và hợp 
nhất VSH thành công ty con. 

Giá hiện tại (VND) 36.500 
Giá mục tiêu (VND) 39.900 
Cổ tức tiền mặt (VND)* 1.800 
 (*) kỳ vọng trong 12 tháng tới 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU 
Ngành Công nghiệp 
Vốn hóa (tỷ đồng) 11.316,9 
SLCPĐLH (triệu cp) 310,1 
KLGDBQ 3 tháng (nghìn cp) 898,2 
GTGDBQ 3 tháng (tỷ đồng) 33,8 
Tỷ lệ sở hữu NĐTNN còn lại (%) 0,0 
BĐ giá 52 tuần (‘000 VND) 28 - 40.2 
 
DIỄN BIẾN GIÁ 

 
 
DỰ PHÓNG 
Tỷ đồng 2017 2018 2019E 2020F 
DT thuần 4.995 5.101 4.991 4.971 

% yoy 36,5 2,1 -2,1 -0,4 

LNST 1.377 1.784 1.526 1.629 

% yoy 26,0 29,5 -14,5 6,8 

ROA (%) 27,6 35,0 30,6 32,8 

ROE (%) 8,9 9,7 8,1 8,1 

EPS (VND) 14,8 17,3 13,4 13,0 

GTSS (VND) 4.441 5.754 4.918 5.252 
Cổ tức tiền 
mặt (VND) 

4.441 5.754 4.918 5.252 

P/E (x) 25 ,9 30 ,0 33 ,1 36 ,6 

P/BV (x) 1 ,6 1 ,8 1 ,8 1 ,8 
* Giá tại ngày 13/12/2019 
 
TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Công ty Cổ phần Cơ Điện lạnh được thành lập vào năm 
1977 và cổ phần hóa vào năm 1993. REE là công ty với 
hoạt động chính là đầu tư vào M & E, Reetech và ngành 
điện / nước. Nhóm các công ty con của REE bao gồm: 
REE M & E, Công ty điện lực REE và Công ty bất động 
sản. Công ty bất động sản điều hành văn phòng và các 
tòa nhà cho thuê của REE. REE Land chịu trách nhiệm 
phát triển các dự án bất động sản. Giới hạn sở hữu 
nước ngoài của REE vẫn còn 49% và hiện tại các nhà 
đầu tư nước ngoài đang nắm giữ hoàn toàn. 
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KHỐI PHÂN TÍCH & TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
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lam.ntp@vdsc.com.vn 
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+ 84 28 6299 2006 | 1518 

Nguyễn Hà Trinh 

trinh.nh@vdsc.com.vn 

+ 84 28 6299 2006 | 1551 

Vũ Anh Tú 

tu.va@vdsc.com.vn 

+ 84 28 6299 2006 | 1511 

Trần Thái Sơn 

son.tt@vdsc.com.vn 

+ 84 28 6299 2006 | 1527 

Đỗ Thanh Tùng 

tung.dt@vdsc.com.vn 
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Đặng Thị Phương Thảo 
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Phạm Minh Tú 
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Bernard Lapointe 
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Trương Thị Thảo Vi 
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Bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán chứng 
khoán cụ thể nào. Các quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự khác biệt về mục tiêu, nhu cầu, chiến lược 
và hoàn cảnh cụ thể của từng nhà đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản 
báo cáo này. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo khi đưa ra quyết định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với 
quyết định đầu tư của chính mình. CTCK RỒNG VIỆT tuyệt đối không chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là 
thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản báo cáo này. 

Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong báo cáo này đều là quan điểm cá nhân của người phân tích. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của 
người phân tích liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong bản cáo cáo này. 

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được CTCK RỒNG VIỆT thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không 
đảm bảo rằng những thông tin này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo 
cáo và có thể thay đối mà không cần báo cáo trước.  

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của CTCK RỒNG VIỆT. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp nào mà 
không có sự đồng ý của CTCK RỒNG VIỆT đều trái luật. Bản quyền thuộc CTCK RỒNG VIỆT, 2019. 
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