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Tổng quan kế hoạch kinh doanh 2020

Tính đến ngày 03/07/2020, đã có tổng cộng 595/ 647 doanh
nghiệp trên sàn HSX và HNX (chiếm 92%) công bố kế hoạch
kinh doanh 2020. Theo đó tổng lợi nhuận sau thuế kế
hoạch của các doanh nghiệp này đạt hơn 198 nghìn tỷ
đồng, giảm 4% so với mức thực hiện 2019.

Xét theo doanh nghiệp: 53% số doanh nghiệp có kế hoạch
kinh doanh 2020 suy giảm, 14% kỳ vọng tăng trưởng dưới
10%, 14 % kỳ vọng tăng trưởng từ 10 – 30%, 4% kỳ vọng tăng
trưởng từ 30 – 50% và 15% kỳ vọng tăng trưởng trên 50%.

Xét theo ngành: Căn cứ vào phân ngành cấp 4 của Fiinpro,
595 doanh nghiệp này được phân thành 67 ngành, trong đó
41 ngành có kế hoạch tăng trưởng âm chiếm 61%, 12 ngành
kỳ vọng tăng trưởng dưới 10% chiếm 18%, 7 ngành kỳ vọng
tăng trưởng 10 – 30% chiếm 10%, 1 ngành kỳ vọng tăng
trưởng 30 – 50% chiếm 2% và 6 ngành có kế hoạch tăng
trưởng trên 50% chiếm 9%
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Hình 2: Kế hoạch kinh doanh theo ngành

Hình 1: Kế hoạch kinh doanh theo doanh nghiệp

Nguồn: Fiinpro, phòng phân tích Mirae Asset tổng hợp

Nguồn: Fiinpro, phòng phân tích Mirae Asset tổng hợp
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Những ngành đáng quan tâm
✓ Có 6 ngành đưa kế hoạch kinh doanh 2020 có mức tăng trưởng trên 50% so với 2019, tuy nhiên đây là những ngành chỉ

có 1 – 2 doanh nghiệp do đó kế hoạch kinh doanh tốt chỉ thể hiện riêng doanh nghiệp, thêm vào đó các ngành này có
mức vốn hóa thấp, ít được nhà đầu tư quan tâm.

✓ Chúng tôi ưu tiên lựa chọn các ngành có từ 10 doanh nghiệp trở lên, trong đó số doanh nghiệp có kế hoạch kinh doanh
lạc quan phải trên 50% số doanh nghiệp trong ngành và tổng LNST kế hoạch cao hơn mức thực hiện năm 2019. Các
ngành đáng quan tâm như sau:
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Hình 3: Các ngành có trên 50% doanh nghiệp lạc quan với kế hoạch kinh doanh 2020

Nguồn: Fiinpro, phòng phân tích Mirae Asset tổng hợp
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Danh sách cổ phiếu

Mã CK Ngành cấp 4 Tên Sàn P/E cơ bản P/B ROE Khối lượng KLTB
6 tháng

Giá trị KLTB 
6 tháng (VND)

Vốn hóa 
(tỷ VND)

Tăng trưởn
g LNST 2020
(Kế hoạch)

HDC Bất động sản Phát triển Nhà BR-VT HOSE 5.85 1.07 14.76% 639,647 11,255,598,402 1,028 37%
DIG Bất động sản DIC Corp HOSE 9.07 1.01 10.82% 1,345,977 16,073,725,775 3,972 37%
VHM Bất động sản Vinhomes HOSE 10.12 4.07 38.54% 1,528,394 113,054,218,836 255,924 27%

DPM Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & 

Hóa chất khác 
Đạm Phú Mỹ HOSE 13.04 0.69 4.60% 1,917,407 27,156,046,537 5,616 11%

PHR Nhựa, cao su & sợi Cao su Phước Hòa HOSE 12.40 2.65 17.02% 913,880 42,211,011,877 7,127 88%

DGC Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & 

Hóa chất khác 
Hóa chất Đức Giang HNX 8.20 1.50 17.13% 181,673 5,654,973,157 5,278 22%

KDH Bất động sản Nhà Khang Điền HOSE 12.97 1.62 12.57% 478,005 10,641,969,820 12,590 20%
HPG Thép và sản phẩm thép Hòa Phát HOSE 9.50 1.52 17.03% 9,418,749 223,137,456,119 75,930 19%
HDB Ngân hàng HDBank HOSE 6.87 1.28 21.61% 1,491,462 36,608,340,295 25,114 13%
PC1 Xây dựng Xây lắp điện I HOSE 7.57 0.77 10.26% 481,175 7,345,864,131 2,724 25%
PDR Bất động sản BĐS Phát Đạt HOSE 10.34 2.23 22.18% 632,017 16,140,726,951 9,071 37%
IMP Dược phẩm IMEXPHARM HOSE 17.37 1.81 10.60% 74,408 4,106,963,906 2,903.98 28%

Tiêu chuẩn lọc cổ phiếu: Dựa vào các ngành có kế hoạch kinh doanh lạc quan (hình 3), chúng tôi lựa chọn các cổ phiếu
tiềm năng theo tiêu chuẩn sau:

1. Có kế hoạch tăng trưởng LNST trên 10%

2. Giá trị giao dịch trung bình 6 tháng trên 1 tỷ đồng mỗi phiên

3. Vốn hóa thị trường từ 1.000 tỷ đồng trở lên
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