
Rủi ro dần tăng lên

Báo cáo Chiến lược thị trường

Tháng 5/2021



2Tóm tắt nội dung chính

• VN-INDEX vượt đỉnh lịch sử và chốt phiên ngày 26/04/2021 tại 1.215,77 điểm, tăng 2,0% sv cuối tháng 3/2021 và tăng

10,1% sv cuối năm 2020.

• Thanh khoản trong tháng 4/2021 lập kỷ lục mới với GTGD bình quân trên 3 sàn đạt xấp xỉ 1 tỷ USD/phiên, tăng gấp 5,6

lần svck khi dòng tiền trong nước tiếp tục đổ mạnh vào TTCK và tình trạng nghẽn lệnh trên sàn HOSE đã thuyên giảm.

• Định giá thị trường ở mức hợp lý. Tại ngày 26/04/2021, P/E của VN-INDEX ở mức 18,4 lần, cao hơn 11,5% sv mức bình

quân 5 năm là 16,5 lần và cao hơn 6,4% sv thời điểm đầu năm 2021. P/E forward 2021 của VN-INDEX đang ở mức 16,3

lần (theo VNDIRECT RESEARCH).

• Những yếu tố hỗ trợ thị trường trong tháng 5 bao gồm (1) FED tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ và (2) tăng

trưởng kinh tế toàn cầu cũng như nền kinh tế Việt Nam phục hồi mãnh mẽ hơn trong tháng 5/2021 và Q2/2021.

• Tuy nhiên thị trường cũng phải đối diện với mối lo ngại “Sell in May and go away”. Tháng 5 là thời điểm trống thông tin

của thị trường. Bên cạnh đó, thị trường cũng phải đối diện với một số rủi ro như (1) nguy cơ dịch COVID-19 quay trở lại,

(2) lạm phát được dự báo tăng cao trong Q2/2021, (3) margin toàn thị trường đang ở mức cao.

• Chúng tôi cho rằng rủi ro của thị trường đang tăng lên và nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro danh mục hơn là kỳ vọng

lợi nhuận cao trong tháng 5. Chúng tôi dự báo chỉ số VN-INDEX dao động trong vùng 1.160-1.260 điểm trong tháng

5/2021

• Chúng tôi nhận thấy một số cổ phiếu tiềm năng trong tháng 5/2021 như MWG, HPG, CTG, SCS, PHP, v.v
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Diễn biến TTCK 
Tháng 4/2021

Vượt đỉnh lịch sử

3



4VN-INDEX chính thức vượt đỉnh lịch sử

• Chỉ số VN-INDEX khởi đầu tích cực trong

tháng 4/2021 với việc chính thức chinh

phục mức đỉnh lịch sử 1.204 điểm. Chỉ

số VN-INDEX duy trì xu hướng tăng điểm

trong nửa đầu tháng 4 và đạt mức cao

nhất 1.268 điểm (chốt phiên 20/04/2021).

• Tuy nhiên, áp lực chốt lời tăng mạnh

trong giai đoạn cuối tháng 4, kéo chỉ số

VN-INDEX nhanh chóng lùi về vùng hỗ

trợ 1.200-1.210 điểm.

• Chốt phiên 26/04/2021, chỉ số VN-INDEX

đạt mức 1.215,77 điểm, ghi nhận mức

tăng 2,0% sv cuối tháng 3/2021 và tăng

10,1% sv cuối năm 2020.

• HNX-INDEX và UPCOM-INDEX giảm lần

lượt là 2,1% và 2,4% sv cuối tháng

3/2021. Tính từ đầu năm 2021, HNX-

INDEX và UPCOM-INDEX tăng lần lượt

là 38,2% và 6,7%.

Áp lực bán tăng mạnh trong nửa sau tháng 4 kéo chỉ số VN-INDEX lùi

dần về vùng hỗ trợ 1.200-1.220 điểm

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, dữ liệu đến ngày 26/04/2021
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Tăng trưởng lũy kế 4 tháng đầu năm của VN-INDEX đạt

mức cao nhất so với cùng kỳ giai đoạn 2015-2020

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH 

TTCK Việt Nam vượt trội sv phần lớn các nước trong

khu vực và nhóm thị trường cận biên của MSCI

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH

Hiệu quả đầu tư của VN-Index vượt trội so với các chỉ số khác

trong khu vực
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GTGD bình quân trên 3 sàn đạt xấp xỉ 1 tỷ USD/phiên

trong tháng 4/2021

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

• Thanh khoản trong tháng 4/2021 lập kỷ lục mới với GTGD bình quân trên 3 sàn đạt xấp xỉ 1 tỷ USD/phiên, tăng gấp 5,6 lần svck khi dòng

tiền trong nước tiếp tục đổ mạnh vào TTCK và tình trạng nghẽn lệnh trên sàn HOSE đã thuyên giảm. Theo dữ liệu từ Trung tâm Lưu ký

Chứng khoán Việt Nam (TTLKCK), tính đến cuối tháng 3/2021 đã có tổng cộng gần 3,0 triệu tài khoản chứng khoán, tăng 257.998 tài khoản

so với đầu năm. Trung bình mỗi tháng có gần 86.000 tài khoản chứng khoán mới được mở, tăng gấp 4,5 lần svck năm 2020

Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu

tư cá nhân trong nước cao kỷ lục trong tháng 3/2021

Nguồn: TTLKCK, VNDIRECT RESEARCH

Thanh khoản lập kỷ lục mới



7Top 10 mã có thanh khoản cao nhất thị trường trong 4T/2021 

• HPG là mã có thanh khoản cao nhất toàn

thị trường với GTGD bình quân đạt 1.048

tỷ đồng/phiên (chiếm 5,2% thanh khoản

toàn thị trường).

• Nhóm ngành tài chính ngân hàng đóng

góp tới 7 cái tên trong Top 10 thanh

khoản, bao gồm STB, SHB, TCB, MBB,

SSI, CTG và ACB. 7 cổ phiếu này chiếm

tới 18,2% GTGD toàn thị trường.

Tỷ trọng của Top 10 mã có thanh khoản cao nhất thị trường trong

4T/2021 (dữ liệu cập nhật ngày 26/04/2021)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH
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• Thép là ngành có diễn biến tốt nhất

trong tháng 4/2021, tiếp theo là ngành

Bán lẻ, BĐS, Ngân hàng và Công

nghệ.

• Ngược lại, ngành Dầu khí, Hóa chất,

Viễn thông, Dịch vụ thiết yếu và VLXD

là những ngành sụt giảm mạnh nhất

trong tháng 4/2021.

Diễn biến giá của các ngành trong tháng 4/2021 (dữ liệu ngày 26/04/2021)

Nguồn: FIINPRO, VNDIRECT RESEARCH

Thép là ngành có diễn biến giá tốt nhất trong tháng 4/2021



9Diễn biến chỉ số ngành kể từ đầu năm 2021 

* Mốc 100 là mức thời điểm đầu năm 2021                                                                                           Nguồn: FIINPRO, VNDIRECT RESEARCH
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• VIC là cổ phiếu đóng góp nhiều nhất

vào mức tăng của chỉ số VN-INDEX

trong tháng 4/2021 (đóng góp 50,3%

vào mức điểm tăng của VN-INDEX).

Các cổ phiếu đóng góp tích cực khác

bao gồm NVL, HPG, VPB, và VCB.

• Ngược lại, GVR là cổ phiếu tác động

lớn nhất vào VN-INDEX theo chiều

giảm, với giá cổ phiếu ghi nhận mức

sụt giảm 14,8% tính từ đầu tháng 4.

Các cổ phiếu tác động tiêu cực khác

bao gồm GAS, BIB, PLX và SAB.

VIC là cổ phiếu có tác động nhất đến VN-INDEX trong tháng 4 (dữ 

liệu ngày 26/04/2021)

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH

VIC là cổ phiếu có tác động tích cực nhất đến VN-INDEX trong

tháng 4
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Khối ngoại bán ròng 14.639 tỷ đồng kể từ đầu

năm 2021 (đv: tỷ đồng) (tính đến ngày 26/04/2021)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Khối ngoại bán ròng nhẹ 156 tỷ đồng trên 3 sàn

(đv:tỷ đồng) (từ 01/04-26/04/2021)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

NĐTNN đã bán ròng 156 tỷ đồng trên 3 sàn trong tháng 4/2021, giảm mạnh sv mức bán ròng 11.454 tỷ đồng trong tháng trước đó. Lũy

kế 4T/2021, khối ngoại bán ròng 14.639 tỷ đồng, giảm 12,4% svck năm 2020.  

Khối ngoại giảm bán ròng trong tháng 4/2021 là nhờ việc quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF bắt đầu giải ngân sau khi IPO thành công vào

cuối tháng 3/2021. Tính đến ngày 27/04/2021, quy mô của quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF đạt 321 triệu USD (xấp xỉ 7.450 tỷ đồng).  

Khối ngoại giảm bán ròng trong tháng 4
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Dòng vốn từ quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF đổ mạnh

vào TTCK Việt Nam trong tháng 4/2021

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH

Giá trị tài sản ròng cũng một số quỹ ETF trên

TTCK Việt Nam

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH

Dòng vốn từ quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF đổ mạnh vào TTCK 

Việt Nam 
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Những cổ phiếu khối ngoại mua ròng mạnh nhất kể

từ đầu năm 2021 (triệu USD, dữ liệu ngày 23/04/2021)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Những cổ phiếu khối ngoại bán ròng mạnh nhất kể từ

đầu năm 2021 (triệu USD, dữ liệu ngày 23/04/2021)

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

VIC, MWG và NVL được khối ngoại mua ròng nhiều nhất
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Triển vọng TTCK 
Tháng 5/2021

Rủi ro dần tăng lên
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FED duy trì lãi suất điều hành 0-0,25% trong 9 kỳ họp

liên tiếp để hỗ trợ nền kinh tế đối phó với COVID-19

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

• Trong cuộc họp gần nhất ngày 27-28/4, FED cam kết duy trì lãi suất thấp đến khi nền kinh tế “tạo việc làm tối đa và lạm phát tăng lên trên

2%” và tiếp tục duy trì chương trình mua trái phiếu 120 tỷ USD mỗi tháng (gói nới lỏng định lượng QE)

• Thị trường tài chính quốc tế tiếp tục hưởng lợi từ chính sách nởi lỏng tiền tệ của FED.

Bảng cân đối kế toán của FED tăng mạnh do thực hiện

gói nới lỏng định lượng QE

Nguồn: TTLKCK, VNDIRECT RESEARCH

Yếu tố hỗ trợ #1: FED duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ
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Tăng trưởng dự báo phục hồi mạnh trong Q2/2021

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Bộ Tài Chính

• Trong báo cáo mới nhất, IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 6% trong năm 2021 từ mức 5,5% trong báo cáo trước đó.

• GDP Việt Nam chỉ tăng trưởng 0,4% svck trong Q2/2020, mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ. Chúng tôi dự báo tăng trưởng GDP có thể

cải thiện mạnh lên mức 7,5% svck trong Q2/2021 với điều kiện không để dịch COVID-19 bùng phát trong nước.

Chỉ số PMI tháng 3/2021 của Việt Nam đạt mức cao nhất kể

từ tháng 1/2019

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Bộ Tài Chính

Yếu tố hỗ trợ #2: Tăng trưởng GDP Việt Nam Q2/2021 sẽ được

khuếch đại từ mức nền thấp của cùng kỳ năm trước
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Tuy vậy, TTCK cũng phải đối diện với nhiều rủi ro trong

Q2/2021

• Tình hình dịch COVID-19 trong khu vực Đông Nam Á diễn biến khó lường, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát làn sóng lây

nhiễm thứ 4 tại Việt Nam. Nếu dịch bùng phát trở lại sẽ ảnh hưởng lớn đến đà phục hồi kinh tế.

• Nguy cơ lạm phát tăng mạnh trong quý 2/2021 do giá xăng dầu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trước diễn biến

mới của lạm phát, NHNN sẽ phải thận trọng hơn trong việc nới lỏng thêm chính sách tiền tệ để thúc đẩy tăng trưởng

kinh tế.

• TTCK dần bước vào vùng trống thông tin (không có nhiều thông tin hỗ trợ) sau khi hầu hết các doanh nghiệp đã công

bố KQKD quý 1/2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

• Margin đang ở mức cao, một số CTCK đã vượt trần cho vay ký quỹ. Theo thống kê của VnEconomy, hơn 30 công ty

chứng khoán trên thị trường tính đến 31/3/2021 đã cho nhà đầu tư vay hơn 110.000 tỷ đồng, là mức cao kỷ lục của

chứng khoán Việt Nam. Margin cao tiềm ẩn rủi ro lớn khi thị trường điều chỉnh.
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Số ca nhiễm mới COVID-19 hàng ngày tại Cambodia và

Laos tăng mạnh kể từ đầu tháng 4/2021 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

• Nguy cơ COVID-19 xâm nhập vào Việt Nam qua các nước láng giềng như Cambodia và Laos hiện nay là rất cao.

• Chúng tôi dự báo lạm phát bình quân Q2/2021 có thể chạm ngưỡng 4-5% do giá xăng dầu trong nước tăng mạnh svck năm trước.

CPI nhóm giao thông quay đầu tăng trong bối cảnh giá

dầu thô tăng

Nguồn: TTLKCK, VNDIRECT RESEARCH

Nguy cơ dịch COVID-19 quay trở lại và lạm phát tăng cao

trong Q2/2021 hiện là mối quan ngại lớn của thị trường
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P/E hiện tại của VN-INDEX còn cách khá xa so với đỉnh lịch sử

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Bộ Tài Chính

• Tại ngày 26/04/2021, P/E của VN-INDEX ở mức 18,4 lần, cao hơn 11,5% sv mức bình quân 5 năm là 16,5 lần và cao hơn 6,4% sv thời điểm

đầu năm 2021. P/E forward 2021 của VN-INDEX đang ở mức 16,3 lần (theo VNDIRECT RESEARCH).

• Chúng tôi cho rằng mặt bằng định giá hiện tại của thị trường đang ở mức hợp lý, thị trường cần thêm thời gian để kết quả kinh doanh cải

thiện và kéo mặt bằng định giá về mức hấp dẫn hơn. 

So sánh của VN-INDEX với các thị trường trong khu vực

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Bộ Tài Chính

Định giá thị trường không còn rẻ
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• Rủi ro tăng lên trong tháng 5/2021 khi

thị trường thiếu vắng các thông tin hỗ

trợ. Bên cạnh đó, (1) nỗi lo về dịch

bệnh quay trở lại, (2) margin thị

trường ở mức cao và (3) lạm phát

được dự báo tăng cao trong Q2/2021

sẽ có tác động không nhỏ đến tâm lý

thị trường. “Sell in May and go away”

là lựa chọn đang được ưa tiên của

một bộ phận không nhỏ nhà đầu tư.

• Chúng tôi dự báo chỉ số VN-INDEX

dao động trong vùng từ 1.160-1.260

điểm trong tháng 5/2021. Nhà đầu tư

nên chủ động hạ tỷ trọng cổ phiếu về

ngưỡng an toàn để giảm thiểu rủi ro.

Chỉ số VN-INDEX khó có thể bứt phát mạnh trong tháng 5/2021 

Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT RESEARCH

Rủi ro đang tăng lên
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Chiến lược đầu tư
Tháng 5/2021
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Diễn biến giá lương thực toàn cầu từ T1/2020 

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FAO

• Theo tổ chức Lương thực Quốc tế (FAO), chỉ số giá lương thực toàn cầu đã tăng 2,1% trong T3/2021 và đang ở mức cao nhất kể từ T6/2014 do 
các yếu tố nguồn cung bị gián đoạn, tỷ lệ dự trữ nông sản thấp và đồng Đô la Mỹ suy yếu tác động. 

• Xu hướng giá này dự kiến sẽ tiếp tục tăng do 1) triển vọng mùa vụ năm 2021 bị ảnh hưởng do thời tiết bất lợi và 2) sự phục hồi nhanh hơn kỳ vọng 
tại Trung Quốc thúc đẩy nhu cầu về lương thực tăng cao. 

Giá dầu thương mại là yếu tố tác động chínhtăng

cao

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, FAO, INDEX MUNDI

Chủ đề #1: Giá lương thực toàn cầu đã tăng 10 tháng liên tiếp
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• Chúng tôi ưa thích LTG và QNS do các công

ty này tự chủ được nguồn nguyên liệu đầu

vào và hưởng lợi từ mức giá bán cao hơn.

Trong đó, QNS có thể được hưởng lợi kép từ

quyết định mới về thuế chống bán phá giá lên

đường nhập khẩu Thái Lan và giá đường

tăng theo giá thế giới.

• Các công ty phân bón như DPM, DCM cũng

được hưởng lợi gián tiếp từ nhu cầu về vật tư

nông nghiệp tăng cao do nông dân tăng sản

xuất để tận dụng xu hướng giá lương thực

tăng.

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH

Tác động của giá nông sản toàn cầu đến các doanh nghiệp

Nông nghiệp – Thực phẩm

HDDKD chính
Cổ phiếu 

liên quan 
Tác động Nhận định về cổ phiếu trong danh sách khuyến nghị

Kinh doanh gạo LTG và TAR

Đại dịch Covid-19 đã buộc nhiều quốc gia phải tăng cường dự trữ lương thực, đặc biệt là gạo. 

Do vậy, nguồn cung đang có dấu hiệu thắt chặt ở các nước xuất khẩu gạo và  các nước nhập 

khẩu cũng đang đẩy mạnh nhập khẩu để dự phòng, từ đó đẩy giá gạo lên cao. Chúng tôi cho 

rằng giá gạo tiếp tục tăng sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh trong ngành gạo 

được hưởng lợi với hàng tồn kho giá thấp. Cụ thể, đối với LTG, công ty đã có các đơn hàng cố 

định trong nước và  quốc tế vào tháng 2, 6 và  9 hàng năm, do đó chúng tôi kỳ vọng giá gạo thế 

giới tăng sẽ hỗ trợ cho doanh thu xuất khẩu của công ty và  cải thiện biên lợi nhuận mảng gạo. 

Bên cạnh đó, trong năm 2021, LTG sẽ tập trung vào các đơn hàng xuất khẩu sang EU với mặt 

hàng gạo thơm Jasmine 85 để được hưởng ưu đãi thuế 0% trong khuôn khổ hiệp định EVFTA.

Sản xuất đường
QNS, SBT, 

và SLS

Tổ chức Đường quốc tế (ISO) dự báo thị trường đường thế giới trong niên vụ 2020-2021 sẽ 

chuyển từ tình trạng cung vượt cầu sang cung không đủ cầu với mức thiếu hụt là 3,5 triệu tấn. 

Do vậy, giá đường thế giới sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong năm 2021. Theo quan điểm của 

chúng tôi, các doanh nghiệp sản xuất đường như QNS có thể tận dụng xu hướng tăng giá 

đường và  mở rộng biên LNG mảng kinh doanh này do QNS có quy mô lớn thứ hai về vùng 

nguyên liệu mía để sản xuất đường. Trong khi đó, việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với 

đường Thái Lan cũng sẽ làm giúp giảm áp lực cạnh tranh đối với công ty và  tăng giá bán đường 

trong nước. Tuy nhiên, mảng kinh doanh sữa đậu nành của QNS sẽ bị ảnh hưởng bởi giá 

nguyên liệu đang tăng cao trong thời gian gần đây, từ đó sẽ ảnh hưởng đến biên LNG của 

mảng sữa đậu nành do chi phí nguyên liệu tăng không thể được chuyển hoàn toàn vào giá bán.

Phân bón DPM và DCM

Giá khí đốt toàn cầu tăng mạnh làm tăng giá vốn hàng bán của phân bón, dẫn đến giá phân bón 

tăng đột biến gần đây (+ 30% ytd). Tuy nhiên, giá lương thực cao hơn giúp nông dân có đủ khả 

năng chi trả khi giá phân bón tăng.

NOTE:     = “Tích cực”
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Ngành bán lẻ, BĐS, vận tải & kho bãi được kỳ vọng phục hồi và ghi nhận KQKD tích cực trong Q2/2021 khi so sánh với mức

nền thấp của cùng kỳ năm trước. 

Chủ đề #2: Ngành bán lẻ, BĐS , vận tải & kho bãi, được kỳ

vọng phục hồi tích cực trong Q2/2021 

Tăng trưởng GDP lĩnh vực kinh doanh bất động sản và

lĩnh vực bán buôn-bán lẻ

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Bộ Tài Chính

Tổng mức bán lẻ hàng hóa có thể ghi nhận mức tăng

trưởng cao trong Q2/2021

Nguồn: VNDIRECT RESEARCH, Bộ Tài Chính
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MWG: MWG thông báo lợi nhuận ròng Quý 1/2021 đạt 1.337 tỷ đồng (+18% svck), hoàn thành 24,8% dự phóng cả năm của chúng

tôi. Chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng của MWG sẽ tăng lần lượt 24,5%/37,6% svck trong năm 2021 nhờ (1) Doanh thu

BHX trong năm 2021 được dự báo tiếp tục tăng mạnh 56,5% svck và (2) số lượng cửa hàng DMS, một mô hình chuỗi điện tử tiêu

dùng (CE) quy mô nhỏ, có thể đạt 902 vào cuối năm 2021 (gần gấp ba so với con số tại thời điểm cuối năm 2020). Chúng tôi duy trì

khuyến nghị Khả quan đối với MWG với giá mục tiêu là 173.000 đồng, tương đương tiềm năng tăng giá là 21,4% và lợi tức cổ phần

đạt 1,1% (dựa trên giá đóng cửa của phiên giao dịch ngày 23/4). LINK BÁO CÁO

SCS: SCS thông báo lợi nhuận ròng Quý 1/2021 đạt 137 tỷ đồng (+13,0% svck), hoàn thành 24,2% dự phóng cả năm của chúng tôi.

Với kỳ vọng đường bay quốc tế được mở lại vào cuối Quý 3/2021, chúng tôi dự phóng tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển sẽ tăng

10,3% svck trong năm 2021, trong đó lượng hàng hóa nội địa tăng 6,9% svck và lượng hàng hóa quốc tế tăng 11,5% svck. Chúng tôi

ước tính doanh thu và lợi nhuận ròng của SCS sẽ tăng lần lượt 17,2%/22,0% svck trong năm 2021 và duy trì khuyến nghị Khả quan

với giá mục tiêu là 161.400 đồng, tương đương tiềm năng tăng giá 28,1% và lợi tức cổ phần đạt 6,7% (dựa trên giá đóng cửa của

phiên giao dịch ngày 26/4). LINK BÁO CÁO

PHP: Trong giai đoạn 2021-27, chúng tôi kỳ vọng LN ròng của PHP sẽ tăng trưởng ở mức 9,5% CAGR trong đó (1) giai đoạn 2021-

22, chúng tôi kỳ vọng LN ròng của PHP sẽ tăng 7,6%/10,2% svck nhờ nhu cầu tăng ở cụm cảng Hải Phòng và giá phí sẽ tăng 5%

svck trong năm 2022 theo đề xuất tăng phí dịch vụ cảng biển dự kiến được phê duyệt trong năm 2021, (2) trong giai đoạn 2023-27,

chúng tôi dự báo LN ròng của PHP sẽ tăng trưởng kép ở mức 9,8%/năm nhờ cảng nước sâu của PHP đi vào hoạt động. PHP đang

giao dịch tại mức P/E 12 tháng là 12,1 lần, chiết khấu 30,4% so với mức bình quân ngành (dựa trên giá đóng cửa của phiên giao dịch

ngày 26/4). Chúng tôi khuyến nghị Khả quan đối với PHP với giá mục tiêu là 24.200 đồng, tương đương tiềm năng tăng giá là 46,7%

và lợi tức cổ phần đạt 3,3%. LINK BÁO CÁO

https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/mwg-file.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/SCS_CapnhatKQKD_20210422.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/PHP_BCPT_20210422.pdf
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Ngoài ra, chúng tôi vẫn nhìn thấy những cổ phiếu tiềm năng ở 

các ngành nghề kinh doanh khác 

HPG: HPG thông báo lợi nhuận sau thuế Quý 1/2021 đạt 7.005 tỷ đồng (+203,9% svck), hoàn thành 30,7% dự phóng cả năm của

chúng tôi. Chúng tôi nâng EPS dự phóng năm 2021–23 lên 32,8%-46,3% nhờ việc 1) tăng 13,3%–18,8% giả định giá bán thép do đà

tăng giá mạnh mẽ của các mặt hàng thép kể từ đầu năm và 2) tăng 16,4%–20% dự phóng sản lượng tiêu thụ thép sau khi HPG ghi

nhận sản lượng bán HRC ấn tượng vài tháng gần đây. HPG đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2021 là 8,9 lần, thấp hơn

21,2% sv mức trung vị của các doanh nghiệp thép trong khu vực. Do đó, chúng tôi cho rằng định giá vẫn còn hấp dẫn do HPG sở

hữu hiệu suất sinh lời vượt trội sv các đối thủ khác. Chúng tôi duy trì khuyến nghị Khả quan và nâng giá mục tiêu đối với HPG lên

65.400 đồng, tương đương tiềm năng tăng giá 18,7% và lợi tức cổ phần đạt 0,8% (dựa trên giá đóng cửa của phiên giao dịch ngày

26/4). LINK BÁO CÁO

CTG: Chúng tôi dự báo LN ròng tăng trưởng kép 24% giai đoạn 2021-23, được thúc đẩy bởi 1) tăng trưởng kép cho vay 8%/năm; 2)

NIM tăng 10 điểm cơ bản nhờ định hướng cho vay bán lẻ; và 3) thu nhập ngoài lãi đạt CAGR 23%. Chúng tôi dự phóng chi phí dự

phòng giảm bình quân 7% trong năm 2021-23 từ mức tăng 13,3% trong 2017-20 sau khi CTG đã thanh lý hết trái phiếu VAMC năm

2020. CTG đang giao dịch tại mức 1,5x P/B 2021 (dựa trên mức giá đóng cửa phiên 26/4), thấp hơn một chút so với trung bình

ngành. Chúng tôi cho rằng tỷ lệ cơ hội/rủi ro đủ hấp dẫn với 1 ngân hàng có quy mô lớn và có ROE trung bình 2021-22 ở mức 19%.

Chúng tôi phát hành báo cáo lần đầu với khuyến nghị Khả quan đối với CTG với giá mục tiêu 53.700đ/cp, tương đương tiềm năng

tăng giá 35,3% và lợi tức cổ phần đạt 1,3%. LINK BÁO CÁO

https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/HPG_BCCapnhat_20210420.pdf
https://www.vndirect.com.vn/cmsupload/beta/CTG_BCPT_20210420.pdf




Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình

bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm

thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo

cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi.

VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này.

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành.

Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo

trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán

VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong

báo cáo này. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu

tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề

quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu

của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh

từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của
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