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Báo cáo chiến lược: Xu hướng tăng sẽ tiếp diễn vào năm 2022
TTCK Việt Nam vượt trội so với

Tiêu điểm

các thị trường trong cùng khu vực

► Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ tiếp
tục tăng vào năm 2022 và những năm tới.
► Nền tảng cơ bản vững chắc. Dự báo tăng
trưởng EPS năm 2022E của các bên là
+25% và năm 2023E là +21%.
► Tâm lý của các NĐT trong nước vẫn rất
tích cực, có thể nhận thấy thông qua số
lượng tài khoản mở mới tăng cao kỷ lục.

► Hoạt động công nghiệp và tiêu dùng
phục hồi sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Quan điểm tích cực của chúng tôi được hỗ trợ
bởi dự báo tăng trưởng EPS vững chắc
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Triển vọng thị trường
► Tăng trưởng lợi nhuận vững chắc, thanh
khoản dồi dào và tâm lý tích cực sẽ thúc đẩy
thị trường tăng trong năm 2022.
► Mục tiêu VN-Index vào cuối năm 2022: 1.898
điểm, tương ứng với mức TSSL 12T là 29% và
P/E 2023E đạt 14,7x.
► Hoạt động công nghiệp và tiêu dùng sẽ nhộn
nhịp trở lại giúp phục hồi nền kinh tế vĩ mô vào
năm sau.
► Lựa chọn hàng đầu: VHM, MBB, VCB, PNJ,
KBC, DHC và PC1.
► Rủi ro trọng yếu: Lợi nhuận không được như
kỳ vọng và tình hình dịch bệnh COVID.

Triển vọng thị trường năm 2022
Chúng tôi kỳ vọng TTCK Việt Nam (đã tăng trong 21 tháng vừa qua) sẽ tiếp
tục tăng trong năm 2022. Chúng tôi có quan điểm tích cực nhờ vào 1) nền tảng
cơ bản vững chắc do dự báo tăng trưởng lợi nhuận được kỳ vọng sẽ tăng hơn
20% trong cả năm 2022E và năm 2023E, 2) điều kiện thanh khoản dồi dào, như
lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp nhằm hỗ trợ cho tính bền vững của nợ, và
3) các nhà đầu tư trong nước vẫn tích cực gia nhập vào thị trường (số lượng tài
khoản chứng khoán mở mới tiếp tục tăng vọt lên nhiều mức cao kỷ lục mới). Tất
nhiên, đại dịch COVID vẫn là một rủi ro, nhưng vì dự báo tăng trưởng lợi nhuận
là yếu tố cơ bản quan trọng nhất trong luận điểm của chúng tôi, do vậy những
tác động tiêu cực khiến lợi nhuận sụt giảm có thể là rủi ro giảm giá đối với triển
vọng của chúng tôi.
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Mục tiêu VN-Index cuối năm 2022: 1.898 điểm, tương ứng với mức sinh lời
trong 12T là 29%. Mục tiêu này khá cao so với kỳ vọng của các bên, (trình bày
chi tiết tại trang 9). Theo Bloomberg, các bên kỳ vọng tăng trưởng EPS năm
2022E là +25% YoY và năm 2023E là +21%. Xin lưu ý rằng, thị trường vốn là cơ
chế chiết khấu lợi nhuận kỳ vọng ở tương lai về hiện tại, giá mục tiêu của VNIndex đạt 1.898 điểm trong năm 2022 tương ứng với tỷ lệ P/E dự phóng đạt
14,7x và P/E lũy kế (năm 2022E) là 17,8x, cả hai tỷ lệ này đều tương ứng mức
bình quân trong dài hạn của thị trường. Vì vậy, rủi ro trọng yếu đối với mục tiêu
tăng điểm của chúng tôi là lợi nhuận tăng trưởng dưới kỳ vọng.
Luận điểm đầu tư: Đối với 2 ngành lớn nhất xét theo tỷ trọng thị trường,
khuyến nghị chiến lược của chúng tôi đối với Ngành bất động sản là Tăng tỷ
trọng và Trung lập đối với Ngành ngân hàng. Các công ty phát triển bất động
sản quy mô vừa và nhỏ đã tăng rất mạnh trong thời gian gần gây, và những mã
này có thể sẽ tiếp tục tăng do lạm phát giá bất động sản. Tuy nhiên, VHM là lựa
chọn hàng đầu của chúng tôi trong lĩnh vực bất động sản nhờ vào mức định giá
hấp dẫn, vị thế thống lĩnh thị trường, và khả năng khai thác thị trường vốn – trái
ngược với các công ty phát triển bất động sản quy mô nhỏ có nguồn vốn phụ
thuộc vào ngân hàng. Lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong ngành ngân hàng
là các mã chất lượng cao như: MBB và VCB.
Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng kinh tế sẽ phục hồi vững chắc trong năm
2022, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam một lần nữa sẽ phục hồi trong những
tháng tới. Trong số các mã thuộc danh sách khuyến nghị của chúng tôi, chúng
tôi nhận thấy KBC và DHC là 2 đại diện cho câu chuyện này, Chúng tôi giảm tỷ
trọng đối với các doanh nghiệp nhiệt điện và lựa chọn các doanh nghiệp năng
lượng điện tái tạo. Công ty hàng đầu và cũng là công ty duy nhất được chúng tôi
khuyến nghị MUA là PC1. Nhu cầu tiêu dùng đang phục hồi chậm hơn chúng tôi
dự kiến, nhưng chúng tôi vẫn tin tưởng vào khả năng phục hồi có thể diễn ra
trong năm 2022; PNJ là lựa chọn của chúng tôi trong ngành. Mặc dù chúng tôi
có quan điểm tích cực theo mô hình top-down đối với thị trường chứng khoán,
nhưng chúng tôi vẫn khuyến nghị Giảm tỷ trọng đối với các công ty chứng
khoán đã niêm yết, chủ yếu là do định giá.
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Tăng trưởng lợi nhuận thúc đẩy thị trường tăng
Theo quan điểm của chúng
tôi, câu chuyện đầu tư hấp
dẫn vào thị trường Việt Nam
vẫn còn nguyên vẹn.

Thế giới có thể sẽ không
hoàn hoàn vượt qua thời kỳ
kinh khủng của đại dịch vào
năm 2022, nhưng chúng tôi
cho rằng rủi ro đang giảm
đi và sức hấp dẫn của nền
kinh tế đang dần tăng lên.

Cả 3 sàn giao dịch đều có
những dấu hiệu ủng hộ cho
triển vọng tăng giá của thị
trường.

Câu chuyện tăng trưởng mạnh mẽ “Tiger-in-the-making” của thị trường Việt
Nam vẫn còn nguyên vẹn bất chấp các sự kiện tiêu cực về đại dịch trên toàn thế
giới. Rõ ràng, COVID-19 vẫn là một rủi ro đối với sức khỏe, tăng trưởng kinh tế và
khả năng sinh lời của thị trường chứng khoán. Kịch bản giả định của chúng tôi
trong báo cáo này là chính sách “sống chung với đại dịch COVID” trở nên bình
thường hóa, đối với cả Việt Nam và các thị trường trên toàn cầu, và những ảnh
hưởng nghiêm trọng nhất từ đại dịch hiện đã đi qua.
Trên thực tế, chúng tôi thường không thay đổi quan điểm chỉ vì sang năm mới,
hoặc chúng tôi không nghĩ việc thay đổi chiến lược đầu tư tại ngày 1 tháng 1 mỗi
năm là một điều sáng suốt. Báo cáo này và các báo cáo triển vọng hằng năm
được sẽ được gửi đến các nhà đầu tư vào tháng 12 hoặc tháng 1 mỗi năm, tạo
cho chúng tôi cơ hội để bàn luận thêm về xu hướng sắp diễn ra và các ý tưởng mà
chúng tôi đã xác định và xem như là một phần của xu hướng sắp tới.
Cụ thể hơn, chúng tôi cho rằng hoạt động tiêm chủng đang được mở rộng trên
nhiều khu vực và điều này có thể giúp làm giảm rủi ro của đại dịch đối với sức
khỏe người dân và đem lại tác động tích cực đối với sức khỏe của nền kinh tế
trong tương lai. Số lượng người bị nhiễm bệnh tăng lên và việc áp dụng các chính
sách hạn chế đi lại để kiểm soát dịch bệnh thời gian vừa qua vẫn có thể đem lại
tác động tiêu cực vào đầu năm 2022, nhưng chúng tôi giả định rằng rủi ro sẽ giảm
vào nửa cuối năm 2022, khi tỷ lệ tiêm chủng vaccine tăng lên cao hơn. Quan điểm
của chúng tôi cho rằng dự báo tăng tưởng GDP đạt 6,0 – 7,0% là khả quan do
chúng tôi kỳ vọng giá trị xuất khẩu nguyên vật liệu công nghiệp sẽ tăng vọt (do nhu
cầu tăng), và điều này sẽ giúp phục hồi tâm lý của người tiêu dùng.
Chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022. Chúng tôi có
quan điểm rất tích cực đối với triển vọng năm 2022 nhờ vào 1) nền tảng cơ bản
vững chắc của thị trường (tăng trưởng lợi nhuận), 2) điều kiện thanh khoản dồi
dào (lãi suất tiếp tục duy trì ở mức thấp), và 3) tâm lý tích cực của các nhà đầu tư
trong nước (số lượng tài khoản chứng khoán mở mới tiếp tục tăng cao kỷ lục).

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam
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1) Tăng trưởng lợi nhuận = Động lực cơ bản trọng yếu. Theo Bloomberg, các
bên dự báo tăng trưởng EPS năm 2022 của VN-Index là 25% YoY. Mặc dù con số
này cao hơn nhẹ so với dự báo bình quân tỷ trọng của tăng trưởng EPS, được kỳ
vọng đạt 21% vào năm sau, nhưng danh mục các mã khuyến nghị của chúng tôi
không đủ lớn để có thể đại diện cho “thị trường” do (hiện tại) chúng tôi vẫn chưa
chính thức đưa ra khuyến nghị đối với một vài mã vốn hóa lớn. Tuy nhiên, các bên
dự báo năm 2023 sẽ tăng trưởng 21% YoY, tương ứng với dự báo tăng 21% đối
với danh mục khuyến nghị của chúng tôi.
Tăng trưởng lợi nhuận
vững chắc trong năm 20222023E sẽ hỗ trợ cho chỉ số
tăng cao hơn.

Tất nhiên, kết quả thực tế sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác không thể dự
báo trước, chẳng hạn như việc ghi nhận doanh thu của các công ty phát triển bất
động sản (BĐS) và quyết định trích lập dự phòng của các ngân hàng. Mặc dù để
dự báo mức tăng trưởng so với cùng kỳ một cách chính xác là rất khó khăn,
nhưng chúng tôi vẫn tin rằng bức tranh tổng thể đối với tăng trưởng lợi nhuận là
rất tích cực, tương ứng với kỳ vọng theo mô hình top-down của chúng tôi đối với
tăng trưởng kinh tế là khá vững chắc trong nhiều năm tới.

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam
Tăng trưởng lợi nhuận rất
quan trọng đối với câu
chuyện tổng thể, do thanh
khoản và tâm lý thị trường
sẽ có thể bị đảo ngược nếu
lợi nhuận không đạt được
như kỳ vọng.

Chúng tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận sẽ là một động lực thúc đẩy thị
trường tiếp tục tăng, đồng nghĩa với việc yếu tố này cũng là một rủi ro cơ
bản quan trọng nhất đối với luận điểm của chúng tôi. Các nhà đầu tư nên lưu ý
rằng, dự báo của bên bán (trong đó có dự báo của chúng tôi) được thể hiện trong
biểu đồ phía trên sẽ dễ bị điều chỉnh giảm đi đáng kể, trong trường hợp đó giá của
các cổ phiếu có thể cũng sẽ giảm tương ứng.
Các yếu tố ngoại sinh như lạm phát trên toàn cầu, chính sách tiền tệ, và địa chính
trị đều có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các nền kinh tế hướng tới
hoạt động xuất khẩu, trong đó có Việt Nam.
Như đã được đề cập trước đó, chúng tôi giả định rằng tình hình COVID tại Việt
Nam sẽ dần cải thiện trong năm 2022 và khi đó nền kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi;
đồng nghĩa với việc sẽ không có thêm đợt giãn cách nào được ban hành trên toàn
quốc. Tuy nhiên, chúng ta vẫn không thể loại trừ khả năng này sẽ tiếp diễn. Tâm lý
của người tiêu dùng đang phục hồi chậm hơn chúng tôi kỳ vọng; sự gián đoạn này
có thể sẽ làm trì trệ khả năng phục hồi kỳ vọng của cầu tiêu dùng.
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2) Thanh khoản thị trường cũng sẽ duy trì ổn định. Lãi suất tiền gửi có thể vẫn
ở mức thấp trong năm 2022 do chính sách tiền tệ vẫn còn nới lỏng và chủ yếu tập
trung vào tính bền vững trước tác động tiêu cực của đại dịch.
Mặc dù lãi suất sẽ không
giảm thêm, nhưng có khả
năng sẽ tiếp tục duy trì ở
mức thấp trong năm 2022
nhằm tập trung vào tính bền
vững.

Chúng tôi xem lãi suất tiền gửi ngân hàng nhà nước (NHNN) là lãi suất phi rủi ro
trên thực tế đối với các nhà đầu tư cá nhân trong nước – những nhà đầu tư này ít
có động lực mua trái phiếu chính phủ có mệnh giá là đồng VND với lãi suất thấp.
Lãi suất tiền gửi ngân hàng thấp đồng nghĩa với chi phí cơ hội sẽ giảm đi khi phân
bổ vốn đầu tư vào các lớp tài sản khác, và các kênh đầu tư thay thế của hầu hết
các nhà đầu tư cá nhân chỉ giới hạn ở tài sản, kim loại quý (và đối với nhiều nhà
đầu tư khác là tiền điện tử), và cổ phiếu niêm yết. Điều này khiến số lượng tài
khoản mở mới và nhu cầu vay ký quỹ gia tăng nhanh chóng.
Theo quan điểm của chúng tôi, thanh khoản thị trường tăng mạnh là một điểm
sáng và đà tăng vẫn chưa kết thúc: giá trị giao dịch bình quân tính theo ngày trong
tháng 11 là 1,8 tỷ USD - một kỷ lục mới, giúp xác nhận sức mạnh động lượng của
thị trường.

Nguồn: Fiinpro, Yuanta Việt Nam

3) Tâm lý của các nhà đầu tư cá nhân có thể vẫn sẽ tích cực đối với thị
trường chứng khoán do giá cổ phiếu được kỳ vọng sẽ tăng cao hơn trong năm
2022. Chúng tôi thực sự rất ấn tượng với sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư
trong nước, trái ngược hoàn toàn với sự kiện các nhà đầu tư nước ngoài liên tục
bán ròng (chủ yếu tập trung bán các mã vốn hóa lớn: vui lòng xem trang 50-54 để
biết thêm thông tin chi tiết về biểu đồ dòng tiền nước ngoài của các mã cổ phiếu
VN30).

30 December 2021
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Khối ngoại bán ròng trên HSX, HNX và UPCom

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam
Lưu ý: Dữ liệu tháng 12/2021 phản án tổng giá trị mua/bán ròng của khối ngoại tính đến
ngày 1/12/2021 – 9/12/2021.

Việc khối ngoại rút khỏi thị trường Việt Nam rõ ràng không gây tác động tiêu cực
đến khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư Việt Nam. Các nhà đầu tư trong nước đã mở
đến 1,3 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán trong 11 tháng vừa qua. Con số này
vẫn đang tiếp tục tăng trong những tháng gần đây. So sánh với mức thanh khoản
thị trường cao kỷ lục trong tháng 11, số lượng tài khoản mở mới trong tháng này
nhìn chung khá cao so với các giai đoạn khác.
Số lượng tài khoản mở mới
tiếp tục tăng trong Q4/2021,
và với mỗi tài khoản mở
mới là những tài khoản
đang hoạt động.

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán Việt Nam đã được mở trong tháng 11
đạt 221.314 tài khoản, đây là tháng có số lượng tài khoản mở mới cao nhất từ
trước đến nay. Một số lượng tài khoản không xác định trong số các tài khoản này
thuộc về các nhà đầu tư đang tìm kiếm nguồn vay ký quỹ do nguồn vốn dùng để
cho vay ký quỹ của nhiều công ty chứng khoán quy mô lớn một lần nữa lại đạt đến
ngưỡng giới hạn. Nhưng bất kể số lượng nhà đầu tư F0 so với số lượng các nhà
đầu tư nắm giữ nhiều tài khoản cùng lúc có là bao nhiêu thì những tài khoản mới
này có khả năng vẫn đang hoạt động.

Nguồn: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
30 December 2021
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Kết quả là tổng số lượng tài khoản hiện đã vượt hơn 4,1 triệu (tăng từ mức 2,8
triệu tài khoản vào cuối năm 2020). Như đã đề cập, có một số lượng nhà đầu tư
nhất định sở hữu nhiều tài khoản cùng lúc, nhưng nếu chúng tôi đơn giản hóa vấn
đề này, thì 4,1 triệu tài khoản trên tương ứng với 4% dân số Việt Nam.
Các điều kiện không hoàn
toàn giống nhau, nhưng thị
trường Việt Nam hiện nay
có những điểm tương đồng
với thị trường Đài Loan
trong thời kỳ khủng hoảng
Bong Bong Kinh Tế những
năm 1980.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đạt mức tương tự như thị trường Đài
Loan năm 1988, giai đoạn này thậm chí còn chưa đi hết một nửa quãng đường khi
thời kỳ “bong bóng” diễn ra trong vòng 5 năm và thị trường Đài Loan đã đạt đỉnh
vào năm 1990. Xin nhắc lại, thị trường Đài Loan đã ghi nhận mức tăng trưởng
vượt trội – tăng gấp 12x (tính theo đồng nội tệ) trong giai đoạn 1985 -1990 với sự
hỗ trợ từ các yếu tố tương đồng với Việt Nam hiện nay:
1) Lãi suất cho vay thấp nhằm hỗ trợ cho tín dụng,
2) Nhà đầu tư kỳ vọng đồng nội tệ sẽ gia tăng sau nhiều năm GDP và
thặng dư tài khoản vãng lai tăng trưởng ở mức cao;
3) Nhóm dân số trẻ ngày càng hứng thú với thị trường chứng khoán, dân
số giàu có ngày càng tăng, với
4) Ít kênh đầu tư thay thế, và
5) Xu hướng mang tính văn hóa đối với việc đặt cược vào thị trường, tất cả
những điều này dẫn đến
6) Thanh khoản của thị trường chứng khoán tăng đột biến.
Cuối cùng, những dấu hiệu này khiến thị trường Đài Loan không còn liên kết với
các yếu tố cơ bản và các mức định giá, vì thị trường đã tăng vọt lên mức đỉnh mà
30 năm sau đó mới có thể quay trở lại mức này. Đó là một giai đoạn không ổn định:
cổ phiếu không chỉ tăng, ngay cả trong thời kỳ bong bóng diễn ra; mà một nhà đầu
tư đã mua và nắm giữ với giả định không sử dụng đòn bẩy (chúng tôi cho rằng số
lượng nhà đầu tư này xấp xỉ bằng 0) có thể đã thu về số tiền gấp 12x so với khoản
đầu tư ban đầu của họ chỉ bằng việc mua cổ phiếu trên thị trường TWSE trong giai
đoạn 1985-1990.

Nguồn: TWSE, DGBAS, MOI, Ngân hàng Thế giới, Yuanta Việt Nam
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Theo quan điểm của chúng tôi, đây có thể không phải là thời điểm kết thúc
đà tăng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đúng vậy, thị trường Việt Nam
đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội hơn so với hầu hết các thị trường khác
trong cùng khu vực Châu Á (thực tế là so với hầu hết các thị trường có thể đầu tư
tại Châu Á) vào năm 2021, nhưng vẫn là một thị trường khá rẻ so với triển vọng
tăng trưởng vượt bậc của Việt Nam. Hiện nay, tỷ lệ P/E năm 2022E của VN-Index
đạt khoảng 14x, các bên kỳ vọng EPS sẽ tăng trưởng 24%. Đây không phải là
mức định giá quá đắt đối với chúng tôi, và thậm chí nếu các nhà đầu tư áp dụng
phương pháp chiết khấu thị trường cận biên khi tái định giá thị trường Việt Nam
cũng sẽ khó có thể xem đây là một thị trường với mức định giá cao. Vì thế, chúng
tôi tin rằng thị trường sẽ còn dư địa tăng trưởng đáng kể trong vòng 12 tháng tới.

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam (ngày 10/12)

30 December 2021

Bloomberg code: YUTA

Page 8 of 58

Mục tiêu VN-Index năm 2022
1.898 điểm có thể khá cao
so với dự báo của các bên
đối với năm 2022, nhưng
chúng tôi cho rằng đây là
mức hợp lý được tính toán
dựa theo dự báo tăng
trưởng lợi nhuận.

Mục tiêu của chúng tôi đặt ra cho VN-Index vào cuối năm 2022 là 1.898 điểm,
tương ứng với mức tỷ suất sinh lời trong 12 tháng là 29%. Con số này khá
cao so với các bên, nhưng chúng tôi cho rằng đây là mức hợp lý khi xem xét đến
những giả định tích cực về điều kiện thị trường (tức là mức tăng trưởng lợi nhuận,
thanh khoản và tâm lý thị trường) đã được thảo luận ở phần trước đó.
Mục tiêu chỉ số của chúng tôi được tính toán thông qua phương pháp định giá P/E
theo mô hình top-down đơn giản đã bao gồm dự báo lợi nhuận của các bên. Theo
Bloomberg, các bên kỳ vọng tăng trưởng EPS năm 2022E sẽ đạt 25% và năm
2023E đạt 21%. Cả 2 mức dự báo tăng tưởng này đều cao hơn đôi chút so với dự
báo của danh mục khuyến nghị Yuanta Việt Nam, nhưng chúng tôi vẫn đang mở
rộng danh mục này. Độ rộng của danh mục khuyến nghị và các góc nhìn khác
nhau được phản ánh vào dự báo trung bình các bên, nghĩa là dự báo của các bên
sẽ là đại diện phù hợp với kỳ vọng của thị trường hơn dự báo của các công ty
chứng khoán riêng lẻ.
Xin lưu ý rằng thị trường chứng khoán không chỉ là nơi để “đánh cược”, mà còn là
cơ chế chiết khấu lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai về hiện tại. Theo lý thuyết,
mức điểm số mục tiêu ở một thời điểm được xác định bằng cách chiết khấu từ
dòng tiền kỳ vọng trong tương lai của các mã cổ phiếu thành phần trong chỉ số
thông qua lãi suất chiết khấu. Chúng tôi không chạy hàng trăm mô hình chiết khấu
dòng tiền (DCF) khác nhau, mà chỉ nêu lên quan điểm của chúng tôi rằng mức
định giá thị trường nên được xem xét ở góc độ tương lai.
Như vậy, chúng tôi cho rằng việc sử dụng P/E dự phóng như một chỉ báo định giá
là một phương pháp hợp lý khi thiết lập mục tiêu cho chỉ số VN-Index. Mục tiêu chỉ
số đạt 1.898 điểm vào tháng 12/2022 của chúng tôi dựa trên tỷ lệ P/E dự báo 12T
(tức P/E năm 2023) đạt 14,7x và P/E lũy kế (tức P/E năm 2022E) đạt 17,8x. Cả 2
tỷ lệ P/E này đều tương ứng với mức trung bình trong dài hạn của thị trường. Tỷ lệ
PEG năm 2023E đạt 0,7x cũng có vẻ hợp lý, nếu không muốn nói là thận trọng.

Nguồn: Bloomberg (dữ liệu được tính đến ngày 13/12)

Điều này có nghĩa là việc lợi
nhuận không đạt được như
kỳ vọng có thể là rủi ro
trọng yếu.

30 December 2021

Từ đó, rủi ro cơ bản trọng yếu đối với mục tiêu tăng giá của chúng tôi là lợi
nhuận tăng trưởng dưới kỳ vọng, vì lợi nhuận thấp có thể sẽ khiến tâm lý của
các nhà đầu tư trong nước trở nên tiêu cực và mức định giá lũy kế giảm. Bảng bên
dưới phân tích một vài kịch bản sử dụng giả định tỷ lệ P/E dự báo và tăng trưởng
EPS khác nhau.
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Mục tiêu năm 2022 của chỉ số VN-Index: Phân tích các kịch bản lợi nhuận và P/E

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam

Thỏa thuận: Chúng tôi có
thể sai khi cho rằng thị
trường sẽ tăng, và chúng
tôi được phép thay đổi
quan điểm của mình.

Nhìn chung, chúng tôi khá tự tin với dự báo mục tiêu chỉ số VN-Index của
chúng tôi và cho rằng khả năng cao thị trường sẽ dao động từ 1.850 – 1.950 điểm.
Tuy nhiên, chúng tôi phải thừa nhận rằng các yếu tố tâm lý đóng một vai trò quan
trọng không chỉ đối với kết quả của thị trường, mà còn đối với các dự báo của
chúng tôi. Theo lời của một nhà tâm lý học đã thắng giải Nobel – ông Daniel
Kahneman: “Sự tin tưởng một cách chủ quan vào một phán quyết không phải là
một sự đánh giá hợp lý về khả năng có thể xảy ra mà chính bản thân sự xét định là
chính xác. Sự tin tưởng là một cảm giác, thứ phản ánh tính mạch lạc của thông tin
và sự nhận thức rõ ràng về quá trình tạo ra nó” (Tư duy nhanh và chậm, 2011).
Bản chất con người có xu hướng ngoại suy các xu hướng gần đây sẽ tiếp tục
trong tương lai, như cách chúng tôi dự báo thị trường (đã tăng trong 21 tháng
trước đó) sẽ tiếp tục tăng trong năm 2022. Chúng tôi cho rằng việc đánh giá các
điều kiện thị trường là một quá trình kéo dài liên tục chứ không chỉ đánh giá vài lần
trong mỗi năm.
Nói một cách ngắn gọn hơn, quan điểm cho rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng
của chúng tôi có thể sai, và chúng tôi có được phép thay đổi quan điểm của
mình.

30 December 2021
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Báo Cáo Ngành
Triển Vọng Ngành Ngân Hàng Năm 2022E

30 December 2021

Tiêu điểm

Quan điểm

▪

NHNN nâng hạn mức tăng trưởng
tín dụng cho các ngân hàng trong
Q4/2021.

▪

▪

Số hóa giúp cải thiện hiệu quả chi phí
hoạt động và tăng CASA.

▪

▪

Tỷ lệ CIR điều chỉnh toàn ngành là
40% trong 9T2021 (-8ppt YoY) và tỷ
lệ CASA là 22% (+80bps YoY) trong
Q3/2021.

▪

▪

Chất xúc tác: Tăng vốn trong 2022E.

Chúng tôi kỳ vọng thu nhập lãi ròng
và thu nhập phí sẽ hồi phục trong năm
2022E và những năm sau đó, tương ứng
với sự phục hồi của nền kinh tế.
Mức định giá hợp lý. Ngành đang giao
dịch tương ứng với P/E 2022E là 1,6x và
ROE là 20%.
Chúng tôi cho rằng chi phí tín dụng sẽ
tăng do nợ xấu được kỳ vọng sẽ tăng
lên. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị
tập trung vào các ngân hàng có tỷ lệ LLR
cao như VCB và MBB

Ourf

Định giá hợp lý; tập trung vào chất lượng
Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ cải thiện trong năm
2022E, tương ứng với sự phục hồi của nền kinh tế. Chúng tôi cho rằng các
ngân hàng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng từ đại dịch, và sẽ
làm ảnh hưởng NIM. Tuy nhiên, thu nhập phí sẽ tăng mạnh hơn nhờ vào
doanh thu mảng bancassurance và phí thẻ tín dụng.
Tỷ lệ CASA được kỳ vọng sẽ tăng lên do các ngân hàng đang tích cực đầu
tư vào ngân hàng số, giúp thúc đẩy tiền gửi CASA.
Số hóa cũng sẽ giúp cải thiện hiệu quả chi phí hoạt động năm 2022E và
những năm sau đó. Tỷ lệ CIR điều chỉnh của toàn ngành (bao gồm 27 ngân
hàng niêm yết) giảm còn 40% trong 9T2021 (-8ppt YoY), và chúng tôi kỳ vọng
tỷ lệ CIR sẽ tiếp tục giảm trong tương lai.
Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam

Chúng tôi kỳ vọng chi phí tín dụng sẽ tăng lên, đặc biệt là tại các ngân
hàng có tỷ lệ LLR thấp do khả năng cao nợ xấu (NPL) mới sẽ được hình
thành dưới tác động của COVID. Tuy nhiên, các ngân hàng có tỷ lệ LLR cao
sẽ linh hoạt hơn trong việc giảm dự phòng, từ đó thúc đẩy lợi nhuận mà
không làm ảnh hưởng đến chất lượng tài sản.
Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) của toàn ngành là 115% (-6ppt QoQ/ +32ppt)
trong Q3/2021. Tỷ lệ NPL của ngành là 1,62% (+21bps QoQ/ -23bps YoY),
và có sự khác biệt giữa các chính sách dự phòng của các ngân hàng
Khuyến nghị Trung Lập đối với ngành ngân hàng do tác động của COVID.
Chúng tôi kỳ vọng nợ xấu sẽ tăng vọt trong năm 2022E và các ngân hàng có
tỷ lệ LLR thấp có thể sẽ phải tăng dự phòng, từ đó làm giảm lợi nhuận của
các ngân hàng này.

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam

Định giá hợp lý. Ngành ngân hàng đang giao dịch với P/B 2022E trung bình
là 1,6x. Chúng tôi kỳ vọng thị trường chung sẽ tăng vào năm 2022 và ngành
ngân hàng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong xu hướng tăng này nhờ vào
quy mô của ngành.
Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị tập trung vào các ngân hàng chất lượng
cao với tỷ lệ LLR cao do tác động của đại dịch, đặc biệt là VCB và MBB.

Chuyên viên phân tích:
Trần Tánh
+84 28 3622 6868 ext 3874
tanh.tran@yuanta.com.vn

Bloomberg code: YUTA

ANALYST CERTIFICATION AND IMPORTANT DISCLOSURES ARE
LOCATED IN APPENDIX A.
Yuanta does and seeks to do business with companies covered in its
research reports. As a result, investors should be aware that the firm
may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this
report. Investors should consider this report as only a single factor in
making their investment decision.
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Chúng tôi kỳ vọng sự phục hồi sẽ diễn ra vào năm 2022E
Chúng tôi tin rằng thời kỳ mà nền kinh tế bị COVID tác động nặng nề nhất đã đi
qua, và chúng tôi kỳ vọng sự phục hồi sẽ diễn ra vào năm 2022E. Từ đó chúng tôi
kỳ vọng nhu cầu vay vốn sẽ tăng lên vào năm sau, tương ứng với sự phục hồi của
nền kinh tế. Các ngân hàng có nguồn vốn dồi dào, có năng lực quản trị rủi ro vững
chắc, và tuân thủ theo đúng chính sách hỗ trợ của NHNN (như tái cơ cấu dư nợ
cho vay và giảm lãi suất nhằm hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID
như VCB, MBB, ACB và TCB,...) có thể sẽ nhận được hạn mức tín dụng cao hơn.
Chúng tôi tin rằng NHNN sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng vào
năm 2022 để hỗ trợ cho nền kinh tế.
Tuy nhiên, chúng tôi không nghĩ rằng NHNN sẽ giảm mạnh lãi suất như họ đã
từng làm trong thời gian vừa qua. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng lãi suất cho vay sẽ tiếp
tục duy trì tương tự như mức hiện tại hoặc chỉ tăng nhẹ trong giai đoạn nửa đầu
năm 2022. Vì vậy, chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ NIM của ngân hàng sẽ đi ngang trong
tương lai.
Lãi suất liên ngân hàng

NIM toàn ngành ngân hàng từ 2010-2022E

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Số hóa thúc đẩy CASA
Nhiều ngân hàng đã và đang đầu tư vào công nghệ số hóa nhằm thu hút thêm
nhiều khoản tiền gửi CASA, giúp giảm chi phí huy động vốn, và chúng tôi cho rằng
đây sẽ là xu hướng chính trong tương lai. Tuy nhiên, quá trình này rõ ràng cần có
nhiều thời gian để hoàn thành. Các ngân hàng đã có tỷ lệ CASA cao (như VCB,
MBB, TCB và MSB) có thể sẽ thúc đẩy tăng NIM hiệu quả hơn so với các ngân
hàng có tỷ lệ CASA thấp.

30 December 2021
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Tỷ lệ CASA đang trong xu hướng tăng

Chi phí huy động vốn đang có xu hướng giảm

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Số hóa cũng giúp cải thiện hiệu quả chi phí hoạt động
Ngành ngân hàng đang ngày càng trở nên cạnh tranh, đặc biệt là khi mảng công
nghệ tài chính (Fintech) xuất hiện. Vì vậy, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động đang trở
nên quan trọng hơn bao giờ hết, và số hóa đóng vai trò quan trọng trong quá trình
này. Nếu hoàn thành theo đúng kế hoạch, các ngân hàng có thể tiết kiệm được
một khoản chi phí hoạt động đáng kể. Từ đó, các ngân hàng có thể sẽ có thêm
nguồn vốn để có thể mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh.
Tỷ lệ CIR điều chỉnh của ngành ngân hàng (bao gồm 27 ngân hàng niêm yết) giảm
còn 40% trong 9T2021 (-8ppt YoY) và chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ này sẽ tiếp tục giảm
trong năm 2022E và những năm sau đó, khi quá trình số hóa trở nên hiệu quả hơn.
Tỷ lệ CIR đang có xu hướng giảm nhờ vào số hóa

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Chúng tôi kỳ vọng chi phí tín dụng của các ngân hàng có tỷ lệ LLR
thấp sẽ tăng trong năm 2022E.
Có sự khác biệt trong chính sách dự phòng Q3/2021. Các ngân hàng có tỷ lệ bao
phủ nợ xấu (LLR) cao đã giảm dự phòng trong Q3/2021, điều này không có gì quá
ngạc nhiên do các ngân hàng này đã ghi nhận một khoản chi phí tín dụng đáng kể
trước đó. Ngược lại, các ngân hàng có tỷ lệ LLR thấp lại giảm dự phòng trong bối
cảnh phải hỗ trợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch thì không thực sự
hợp lý theo quan điểm của chúng tôi. Tuy nhiên, một vài ngân hàng có tỷ lệ LLR
thấp đã tăng dự phòng trong Q3/2021, chúng tôi cho rằng đây là một chiến lược
thận trọng.

30 December 2021
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Chính sách dự phòng Q3/2021 của các ngan hàng có sự khác biệt

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Tiếp tục tập trung vào các ngân hàng có tỷ lệ LLR cao
Mặc dù chúng tôi cho rằng thời kỳ khó khăn nhất của nền kinh tế diễn ra trong
Q3/2021 đã đi qua, nhưng theo chúng tôi, những hệ quả mà COVID để lại vẫn sẽ
tiếp tục tác động đến chất lượng tài sản cũng như lợi nhuận của ngành ngân hàng,
thậm chí có thể kéo dài đến năm sau. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị tập
trung vào các ngân hàng với tỷ lệ LLR cao. Mặc dù nhiều ngân hàng cho rằng tỷ lệ
dự phòng nên phụ thuộc vào giá trị của tài sản thế chấp, nhưng chúng tôi nghĩ
rằng giá trị của một vài loại tài sản thế chấp nhất định (như tài sản thế chấp cho
khoản cho vay mua xe và các khoản vay tài chính tiêu dùng khác) có thể sẽ dễ bị
biến động trong tương lai và cũng sẽ mất nhiều thời gian để thanh lý.
Vì vậy, chúng tôi ưu tiên tập trung vào các ngân hàng có tỷ lệ LLR cao.
Chúng tôi cho rằng các ngân hàng có tỷ lệ LLR cao sẽ là ngân hàng có nền tảng
vững chắc hơn nhằm hạn chế sự suy giảm trong chất lượng tài sản dưới tác động
của COVID-19. Tỷ lệ LLR của VCB (243%) là tỷ lệ cao nhất ngành, tạo cho VCB
sự linh hoạt trong việc giảm trích lập dự phòng nhằm thúc đẩy lợi nhuận năm
2022E mà không làm giảm chất lượng tài sản. TCB, MBB và ACB cũng đang áp
dụng chiến lược thận trọng với tỷ lệ LLR cao (vui lòng xem biểu đồ bên dưới).
Lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2022E phần lớn sẽ phụ thuộc vào khả năng thu
hồi lại những khoản nợ vay tái cơ cấu. Nếu những khoản nợ này trở thành nợ xấu,
thì các ngân hàng – đặc biệt là các ngân hàng có tỷ lệ LLR thấp – sẽ phải tăng
thêm dự phòng, điều này sẽ làm giảm lợi nhuận của họ.
Tỷ lệ bao phủ nợ xấu Q3/2021 (LLR/NPL)

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam
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Định giá
Giá cổ phiếu của các ngân hàng đã điều chỉnh giảm đáng kể vào đầu Q3/2021 sau
khi dẫn dắt thị trường tăng mạnh trong nửa đầu năm 2021. Tuy nhiên, giá cổ phiếu
đã hồi phục tăng do thông tin tích cực từ việc tăng hạn mức tín dụng trong
Q4/2021. Chúng tôi cho rằng cổ phiếu ngân hàng nói chung vẫn sẽ có diễn biến
tích cực trong tháng cuối năm và đầu năm 2022. Hiện nay, P/B 2022E trung vị
ngành ngân hàng là 1,6x với ROE năm 2022E là 20% (nguồn: Bloomberg), đây là
mức định giá hợp lý theo quan điểm của chúng tôi.
Cổ phiếu ngành ngân hàng từ đầu năm đến nay

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng các ngân hàng chất lượng cao xứng đáng với mức
định giá cao hơn. Những lựa chọn của chúng tôi gồm có MBB và VCB. MBB (MUA)
là một ngân hàng chất lượng cao có kết quả hoạt động kinh doanh vững chắc với
mức định giá hấp dẫn. VCB (MUA) đang giao dịch với mức định giá cao hơn so
với ngành, và chúng tôi nhận thấy đây là điều lo ngại đối với một số nhà đầu tư.
Tuy nhiên, việc VCB được đinh giá cao hơn ngành không phải là điều mới và vẫn
sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới. Chúng tôi nhận thấy VCB xứng đáng với mức
định giá cao hơn so với ngành do đây là ngân hàng có chất lượng tốt nhất trong số
các ngân hàng niêm yết tại Việt Nam (theo quan điểm của chúng tôi).
P/B 2022E vs. Điểm CAMEL Q3/2021

P/B 2022E vs. ROE 2022E
\

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam
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Chất xúc tác
Tăng vốn. Ngành ngân hàng thương mại là một ngành thâm dụng vốn. Chúng tôi
cho rằng việc tăng vốn sẽ là một chất xúc tác cho ngành ngân hàng trong năm
2022, đặc biệt là tại các ngân hàng nhà nước (như BID, CTG và VCB).
Xem xét tỷ lệ sở hữu của khối ngoại, BID và VCB vẫn còn dư nhiều room ngoại để
gia tăng vốn hơn là CTG. Room ngoại còn lại của VCB (6,4%) và BID (13,3%) cho
thấy các ngân hàng này vẫn còn dư địa để gia tăng vốn thông qua phương thức
bán cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, cả 2 nhà đầu tư chiến lược
của 2 ngân hàng này (KEB Hana Bank (BID), và Mizuho Bank (VCB)) hiện đang
sở hữu 15% cổ phần so với hạn mức là 20%, vì vậy VCB và BID vẫn còn trống
room ngoại để có thể tăng thêm vốn từ các nhà đầu tư chiến lược hiện nay của họ.
Trong khi đó, nhà đầu tư chiến lược của CTG (Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ)
hiện đang sở hữu 19,7%, đã gần bằng với hạn mức quy định là 20%.
Thị trường vẫn đang kỳ vọng việc tăng hạn mức tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư
nước ngoài đối với các ngân hàng lên cao hơn 30%, điều này rõ ràng sẽ làm tăng
room ngoại cho các ngân hàng để huy động thêm vốn. Ngoài ra, chúng tôi nhận
thấy một vài ngân hàng hiện vẫn chưa hợp tác với các nhà đầu tư chiến lược
nước ngoài, đồng nghĩa vẫn còn cơ hội để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài cho
các ngân hàng đó trong tương lai. Chúng tôi không cho rằng điều này sẽ diễn ra
ngay lúc này hoặc trong tương lai gần, nhưng đó là điều có thể sẽ diễn ra trong
tương lai.
Việc tăng vốn và kì vọng tăng room ngoại sẽ là chất xúc tác tích cực đối với giá cổ
phiếu của các ngân hàng.
Ngân
hàng
ACB
BID
CTG
EIB
HDB
LPB
MBB
MSB
OCB
SHB
SSB
STB
TCB
TPB
VCB
VIB
VPB

Room ngoại còn Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài
lại (%)
0,0%
13,3%
4,8%
0,4%
4,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,4%
5,0%
12,8%
0,0%
0,5%
6,4%
0,0%
0,0%

Không có
KEB Hana Bank
Mitsubishi UFJ Financial Group
Sumitomo Mitsui Financial Group
Không có
Không có
Không có
Không có
Aozora Bank
Không có
Không có
Không có
Không có
Không có
Mizuho Financial Group
Commonwealth Bank of Australia
Không có

% % sở hữu
của các nhà
đầu tư chiến
lược
15,0%
19,7%
15,0%

15,0%

15,0%
20,0%

Nguồn: Bloomberg
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Các tỷ lệ trọng yếu của ngành ngân hàng
Tỷ lệ NPL tính đến Q3/2021

Đòn bẩy TS/VCSH (x) tính đến Q3/2021
\

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

NIM (LTM)

Tỷ lệ CASA tính đến Q3/2021
\

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

ROAA (LTM)

ROAE (LTM)
\

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

30 December 2021
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Thống kê cơ bản
Diễn biến giá cổ phiếu của các ngân hàng vốn hóa lớn (>2 tỷ USD) so với VN-Index từ tháng 1-11/2021

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam
Diễn biến giá cổ phiếu của các ngân hàng vốn hóa lớn (<2 tỷ USD) so với VN-Index từ tháng 1-11/2021

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam
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Tỷ suất sinh lời (TSSL) tích lũy theo tháng của các mã cổ phiếu ngành ngân hàng từ 8/2021 – 11/2021

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam

Định giá – P/B lũy kế của các ngân hàng nhà nước

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam
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Định giá – P/B lũy kế của các ngân hàng thương mại

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam
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Correlation giữa ngành NH với chỉ số VN-Index (dựa trên TSSL hằng tháng từ tháng 8/2018-11/2021)

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam
Độ biến động hằng năm (1/2021-11/2021)

Hệ số Sharpe ratio (1/2021-11/2021)
\

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam

Giá trị drawdown hằng tháng

VaR tại mức 5% (8/2018-11/2021)

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam

30 December 2021

Bloomberg code: YUTA

Page 21 of 58

Báo Cáo Ngành
Triển Vọng Ngành Tiêu Dùng Năm 2022E

30 December 2021

Tiêu điểm
▪ Chuyện gì đã xảy ra đối với cầu chi tiêu?
Sự phục hồi của hoạt động tiêu dùng sau
thời kỳ đại dịch chậm hơn hơn chúng tôi dự
kiến.

▪ Nhưng xu hướng gia tăng của tầng lớp
giàu có và cầu tiêu dùng trong dài hạn có
thể vẫn chưa bị tác động bởi COVID-19.

▪ Thương mại điện tử có thể vẫn là động
lực chính trong năm 2022 và những năm
tới, vì tiêu dùng “kỹ thuật số” được kỳ vọng
sẽ chiếm 40% tiêu dùng trên toàn quốc tinh
đến năm 2030.

Quan điểm
▪ Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu tiêu dùng sẽ phục
hồi mạnh trong năm 2022E. Chúng tôi cho rằng
dự báo tăng 5,7% YoY của Fitch Solution khá
thận trọng.
▪ Triển vọng dài hạn vẫn tươi sáng, do sẽ có
thêm 36 triệu người dân được kỳ vọng sẽ tham
gia vào tầng lớp tiêu dùng trong thập kỷ tới.
▪ Các công ty thương mại điện tử có mức tăng
trưởng vượt trội. MWG và PNJ là 2 mã niêm yết
đại diện.
▪ PNJ (MUA) là lựa chọn hàng đầu của chúng
tôi trong ngành tiêu dùng đối với năm 2022E.

Tâm lý của người tiêu dùng sẽ cải thiện trong năm 2022
Chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ phục hồi trong
năm 2022 do nhu cầu trên thế giới tăng mạnh và các chính sách nới lỏng tiền
tệ - phi tiền tệ sẽ tiếp tục được duy trì trong tương lai. Lạm phát tiêu dùng nội
địa vẫn ở mức thấp, tạo điều kiện cho các chính sách tiền tệ tiếp tục được nới
lỏng, chẳng hạn như tiếp tục duy trì lãi suất thấp, điều này sẽ giúp tăng chi
tiêu và đầu tư. Chính phủ đã chi gói hỗ trợ khá lớn với giá trị lên đến 800
nghìn tỷ đồng, được củng cố bởi tỷ lệ nợ / GDP thấp (43,7%), nhằm thúc đẩy
nền kinh tế vào năm sau. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6,0 –
6,5% trong năm 2022 bất chấp những thách thức từ đại dịch COVID-19. IMF
cũng ước tính nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,8% trong năm 2022,
tương ứng với mục tiêu của chính phủ,
Cầu tiêu dùng được kỳ vọng sẽ tăng trở lại trong năm 2022. Nền kinh tế
Việt Nam đang dần mở cửa trở lại sau khi bị gián đoạn bởi làn sóng COVID
bùng nổ hồi Q3/2021, quá trình này được hỗ trợ bởi công tác tiêm chủng
vaccine trên diện rộng trong thời gian gần đây và trong thời gian sắp tới. Vì
vậy, chúng tôi kỳ vọng tiêu dùng sẽ phục hồi mạnh trong năm 2022. Fitch
Solutions dự báo cầu tiêu dùng sẽ tăng trưởng trở lại tương tự như xu hướng
trước đó với mức tăng trưởng ước tính là 5,7% YoY, đạt 92,7 tỷ USD. Các dự
báo này có thể quá thận trọng, nhưng cả 2 trường hợp này đều kỳ vọng sự
cải thiện vượt trội từ mức giảm -8,7% của doanh thu bán lẻ trong 11T2021.
Ngành tiêu dùng sẽ tăng trưởng mạnh nhờ vào tầng lớp trung lưu đang
ngày càng phát triển tại Việt Nam. Theo quan điểm của chúng tôi, đây là
một câu chuyện dài hạn đến nay hoàn toàn vẫn chưa bị COVID tác động. Việt
Nam vẫn là một thị trường tiêu dùng tiềm năng tại Châu Á. Đến năm 2030,
tầng lớp tiêu dùng – là những cá nhân có sức mua ngang giá ít nhất 11
USD/ngày – sẽ chiếm khoảng 75% dân số cả nước, hiện nay là 40%. Nghĩa
là sẽ có thêm 36 triệu dân gia nhập vào tầng lớp tiêu dùng trong thập kỷ tới.
Thương mại điện tử: Vẫn còn dư địa tăng trưởng tại Việt Nam. Gần 60%
dân số năm 2020 là người dùng internet, tỷ lệ này sẽ tăng cao hơn trong thập
kỷ tới, theo McKinsey. Đến năm 2030, thế hệ kỹ thuật số “Gen Z” và
“Millenials” (những người sinh từ năm 1980 – 2012) được kỳ vọng sẽ chiếm
khoảng 40% hoạt động tiêu dùng trên cả nước. Điều này phù hợp với sự xuất
hiện của các nền tảng thương mại điện tử như Tiki, Lazada và Shopee.
Trong dài hạn, chúng tôi có quan điểm tích cực đối với các doanh
nghiệp có kinh doanh online trong nước, vốn đã và đang hoạt động rất tốt.
MWG (Không đánh giá) – vận hành thegioididong.com và
bachhoaxanh.com – là nhà bán lẻ online hàng đầu. PNJ (MUA), là lựa chọn
của chúng tôi trong ngành tiêu dùng với vai trò là công ty bán lẻ trang sức
hàng đầu, đang đẩy mạnh bán hàng online được kỳ vọng sẽ đáp ứng được
nhu cầu đang ngày càng tăng cao.
Chuyên viên phân tích:
Trương Quang Bình – Phó GĐ Nghiên cứu
binh.truong@yuanta.com.vn
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Cầu tiêu dùng sẽ phục hồi trong năm 2022
Việt Nam đang dần mở cửa nền kinh tế sau khi chính sách giãn cách xã hội được
nới lỏng nhờ tăng cường công tác tiêm chủng vaccine trong thời gian gần đây.
Điều này có thể thấy qua kế hoạch của chính phủ trong việc mở lại các chuyến bay
quốc tế từ ngày 1/1/2022. Chúng tôi cho rằng tiêu dùng sẽ phục hồi mạnh hơn
trong năm 2022 và những năm sắp tới.
Fitch Solutions dự báo cầu tiêu dùng sẽ bắt đầu tăng trở lại tương tự như xu
hướng trước đó với tốc độ tăng trưởng ước tính là 5,7% YoY, tổng giá trị năm
2022 đạt 2.113 nghìn tỷ đồng (tương ứng với 92,7 tỷ USD). Tăng trưởng cầu tiêu
dùng ước tính phù hợp với dự báo của các cơ quan định giá, họ kỳ vọng mức tăng
trưởng thực của nền kinh tế sẽ đạt 8% YoY. Tốc độ tăng trưởng được ước tính
tăng mạnh hơn (>7,5%) trong năm 2023.
Theo Fitch Solutions, mặc dù tốc độ tăng trưởng vẫn sẽ duy trì ở mức thấp hơn so
với giai đoạn “tiền-COVID”, đạt 7,3% trong giai đoạn 2015 2019, nhưng ước tính
thận trọng này vẫn cao hơn đáng kể so với mức giảm -8,7% trong 11T2021.
Tăng trưởng cầu tiêu dùng sẽ phục hồi trong 2022 – 2023

Nguồn: Fitch Solutions
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Các cổ phiếu ngành tiêu dùng sẽ được hưởng
lợi khi tầng lớp tiêu dùng tăng trong dài hạn
Tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng mạnh. Theo quan điểm của chúng tôi,
Việt Nam vẫn là thị trường tiêu dùng tiềm năng tại Châu Á. Đến năm 2030, tầng
lớp tiêu dùng – những cá nhân tiêu dùng tối thiểu 11 USD/ngày - sẽ đạt xấp xỉ 75%
tổng dân số cả nước, so với mức hiện tại là 40%. Nghĩa là sẽ có thêm 36 triệu dân
gia nhập vàp tầng lớp tiêu dùng trong thập kỷ tới.
Sức mua của người tiêu dùng cũng được thúc đẩy bởi sự gia tăng mạnh mẽ trong
thu nhập của các tầng lớp tương ứng. McKinsey cho biết, sức mua của người tiêu
dùng không chỉ đến từ những người lần đầu gia nhập tầng lớp tiêu dùng, mà còn
đến từ tăng trưởng thu nhập của tầng lớp tiêu dùng nói chung. Hai tầng lớp tiêu
dùng với mức cao nhất đang gia tăng với tốc độ nhanh nhất và có thể sẽ chiếm
20% dân số Việt Nam vào năm 2030.
Tăng trưởng cầu tiêu dùng sẽ phục hồi trong 2022 – 2023

Nguồn: McKinsey

Theo McKinsey, có khoảng 60% dân số trong năm 2020 là người dùng internet, tỷ
lệ này sẽ gia tăng nhanh chóng trong thập kỷ tới. Thế hệ kỹ thuật số “Gen Z” và
“Millennials” (những người được sinh từ năm 1980 – 2012) được kỳ vọng sẽ chiếm
khoảng 40% cơ cấu tiêu dùng của cả nước trong năm 2030. Điều này phù hợp với
sự xuất hiện của các nền tảng thương mại điện tử như Tiki, Lazada, và Shopee.
Trong số các công ty trong nước đã được niêm yết, Thế Giới Di Động (MWG,
Không đánh giá) hiện đang là nhà bán lẻ online số một tại Việt Nam. Trong khi đó,
PNJ (MUA) – nhà bán lẻ trang sức hàng đầu – đang đẩy mạnh mảng bán hàng
online hơn bao giờ hết nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.
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Thương mại điện tử: Dư địa tăng trưởng lớn
Việt Nam có nền tảng vững chắc đối với mảng thương mại điện tử với tỷ lệ
thâm nhập của internet và điện thoại di động rất cao. Việt Nam là một trong
những quốc gia có sự liên kết chặt chẽ nhất với Thế giới, đặc biệt là nhờ vào tỷ lệ
thâm nhập của internet và điện thoại di động lớn như được thể hiện trong biểu đồ
dưới đây. Cu thể, tỷ lệ thâm nhập internet đạt 58%, cao hơn các quốc gia thuộc
khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) - chỉ đạt 51% trong năm 2018.
Tăng trưởng cầu tiêu dùng sẽ phục hồi trong 2022 – 2023

Nguồn: Nielsen

Ngân hàng Thế Giới chỉ ra rằng Việt Nam đã tạo ra một bước tiến lớn trong
việc mở rộng độ phủ của internet từ mức gần như bằng 0 vào những năm 1990
đến hiện nay là 64%. Kết nối internet bằng băng thông rộng cố định đang ngày
càng tăng chậm hơn, hiện nay chỉ có 3 quốc gia trong số 12 quốc gia cùng khu
vực với Việt Nam có số lượt đăng ký sử dụng internet bằng băng thông rộng nhiều
hơn. Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng điện thoại di động tăng rất mạnh, cao hơn rất
nhiều so với dân số tại Việt Nam. Khả năng mà người dân, doanh nghiệp và chính
phủ có thể kết nối internet với mức giá hợp lý và có tốc độ cao là nền tảng phát
triển của nền kinh tế số.
Kết nối internet là nền tảng phát triển của kinh tế số

Nguồn: Ngân hàng Thế Giới

Chúng tôi kỳ vọng nền kinh tế internet của Việt Nam sẽ ghi nhận tốc độ tăng
trưởng mạnh trong những năm tới nhờ vào tỷ lệ thâm nhập điện thoại di
động và internet rất ấn tượng. Theo Trung tâm Nghiên cứu và Hành động vì sự
Phát triển Hoà nhập (IDEA), Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ người mua hàng online
cao nhất ở khu vực Nam Á, với 53% dân số (tương ứng 49,3 triêu dân) đã mua
hàng online trong năm 2020.

30 December 2021
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Mặc dù mức độ chấp nhận thương mại điện tử đang tăng trưởng mạnh,
doanh thu bán lẻ của Việt Nam phần lớn vẫn đến từ các kênh bán hàng trực tiếp.
Deloitte đã đưa ra khảo sát cho biết 98% doanh thu của các nhà bán lẻ đến từ các
cửa hàng bán lẻ và kênh phân phối trực tiếp, kênh online chỉ chiếm 2% doanh thu.
Cho thấy vẫn còn rất nhiều dư địa tăng trưởng.
Ngân hàng Thế giới ước tính thị trường thương mại điện tử của Việt Nam sẽ
đạt 11,8 tỷ USD (tương đương với GDP tăng 2,5%) trong năm 2022, và Ngân
hàng Thế giới ước tính thị trường này sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR đạt
16% trong giai đoạn 2020 – 2025E. Mức tăng trưởng này khá thấp so với dự báo
của chính phủ, là 23,9% trong giai đoạn tương tự, với giá trị thị trường kỳ vọng đạt
35 tỷ USD vào năm 2025. Theo đó, cả 2 dự báo đều cao hơn đáng kể so với dự
báo tăng trưởng doanh thu của thị trường thương mại điện tử trên thế giới, với tốc
độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) từ 7%-12%. Thị trường đang phát triển
nhanh chóng này sẽ thu hút thêm nhiều công ty tham gia vào xu hướng chuyển đổi
số nhằm tìm kiếm cơ hội mở rộng thị phần.
Doanh thu từ thị trường thương mại điện tử Việt Nam sẽ tăng trưởng vượt trội với
thế giới trong những nắm tiếp theo

Nguồn: Ước tính Ngân hàng Thế Giới

Chuyển đổi số đã được thúc đẩy nhanh chóng nhờ vào đại dịch. Rõ ràng,
COVID-19 đã thay đổi cách chúng ta làm việc, học tập và sinh sống. Chi tiêu tiêu
dùng trên kênh online đã bùng nổ trong giai đoạn đại dịch diễn ra (và khi phải áp
dụng chính sách giãn cách xã hội), giúp các nền tảng online mở rộng thị phần,
trong đó có Bách Hóa Xanh của MWG và Vinmart của MSN.
Đại dịch đã củng cố và thúc đẩy các doanh nghiệp phải thích nghi nhanh chóng với
sự thay đổi của môi trường. Theo khảo sát gần đây của Deloitte, thời gian mà
người tiêu dùng bỏ ra để mua sắm hàng hóa và các loại mặt hàng thiết yếu đã
tăng 25%. Trên thực tế, nhiều nhà bán lẻ quy mô lớn đã bắt tay vào thực hiện
chiến lược chuyển đổi số và đưa ra các sáng kiến thúc đẩy thương mại điện tử
ngay cả trước khi đại dịch xuất hiện, chính những biện pháp giãn cách xã hội gần
đây đã thúc đẩy các doanh nghiệp này phải tìm cách thu hút khách hàng online
của họ một cách chủ động và hiệu quả hơn. Do một tỷ trọng lớn chi tiêu tiêu dùng
sẽ đến từ mảng thương mại điện tử, vì thế cả nhà bán lẻ trực tiếp và online đều
phải đánh giá lại chiến lược về trải nghiệm của khách hàng trong bối cảnh “bình
thường mới”
Chúng tôi có quan điểm tích cực đối với các nhà bán lẻ online đã và đang có hoạt
động rất tốt trong ngành tiêu dùng. Trong số các mã cổ phiếu niêm yết, MWG
(Không đánh giá) – tập đoàn vận hành thegioididong.com và bachhoaxanh.com là nhà bán lẻ online hàng đầu. PNJ (MUA) vẫn là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi
trong ngành tiêu dùng, do nhà bán lẻ trang sức số một của Việt Nam hiện đang
củng cố mảng bán hàng online của họ.
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Các công ty niêm yết hưởng lợi từ câu chuyện tăng trưởng dài hạn của Việt Nam

Nguồn: Bloomberg
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Báo Cáo Ngành
Triển Vọng Ngành Năng Lượng Tái Tạo Năm 2022

Tiêu điểm

Nguồn: Dự thảo Quy hoạch điện 8

Dự báo lợi nhuận và định giá
Covered
companies
PC1
NT2
POW

Recommend 2022 Revenue 2022E EBITDA EV/EBITDA
ation
growth
growth (x)
(x)
BUY
1.9%
49.6%
8.7
SELL
5.0%
7.8%
4.8
SELL
5.4%
0.0%
7.2

Nguồn: Ước tính của YSVN

Giá bán tiếp tục tăng

Chuyên viên phân tích:
Trương Quang Bình
binh.truong@yuanta.com.vn

Bloomberg code: YUTA

Quan điểm

▪ Nhu cầu điện sẽ tăng với tốc độ
9,8%/năm để hỗ trợ cho tăng trưởng
GDP đạt 6,5% trong tương lai.

▪ Chính phủ ưu tiên khuyến khích năng lượng
tái tạo hơn nguồn năng lượng điện truyền
thống.

▪ Nguồn cung điện được lên kế hoạch
mở rộng trong nhiều năm tới nhằm
đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

▪ Đầu tư một cách phù hợp. Các nhà cung cấp
năng lượng điện tái tạo được kỳ vọng sẽ tăng
trưởng mạnh mẽ trong dài hạn.

▪ Dự thảo Quy hoạch điện 8 khuyến
khích phát triển năng lượng tái tạo.

▪ Chất xúc tác ngắn hạn: Điện gió được kỳ
vọng sẽ thúc đẩy lợi nhuận của các nhà cung
cấp năng lượng điện tái tạo.

▪ Cần được đầu tư với quy mô lớn để
đảm bảo có đủ điện cho thế hệ
tương lai.

Cơ cấu công suất điện theo
Quy hoạch điện 8 năm 2045

30 December 2021

▪ PC1 là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong
danh sách các mã cổ phiếu khuyến nghị
ngành năng lượng của Yuanta Việt Nam.

Ngành Năng Lượng Việt Nam – Triển vọng 2022
Triển vọng ngành năng lượng tái tạo rất tươi sáng
“Cơn khát” nguồn năng lượng điện có thể kéo dài trong nhiều năm. Giả
định tỷ lệ đàn hồi tăng trưởng điện/ GDP duy trì ở mức trung bình lũy kế 5
năm là 1,4x, chúng tôi ước tính nhu cầu về điện sẽ tăng trưởng 9,8%/năm
nhằm hỗ trợ cho mức tăng tưởng GDP kỳ vọng trong giai đoạn 2021-2030 từ
6,5% -7,0%.
Nguồn cung điện sẽ tăng trưởng tương ứng với nhu cầu. Dự thảo Quy
hoạch điện 8 (PDP8) kỳ vọng công suất lắp đặt trên toàn quốc sẽ đạt
106.000MW vào năm 2025, tương ứng với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm
(CAGR) đạt 8,8% trong giai đoạn 2021-2025, và đạt 155.000MW vào năm
2030, tương ứng với CAGR đạt 8,0% trong giai đoạn 2025-2030. Để đạt
được những mục tiêu này, Việt Nam cần đầu tư từ 8,6-10,2 tỷ USD/năm vào
công suất sản xuất điện trong giai đoạn 2021-2030, tương ứng với GDP năm
2020 đạt 3,2% - 3,8%.
Kế hoạch này chủ yếu phát triển ngành năng lượng tái tạo. Tính đến năm
2045, PDP8 đặt mục tiêu mảng năng lượng tái tạo sẽ chiếm 42% tổng công
suất, tăng từ mức 27% (điện mặt trời và điện gió) trong tháng 11/2021. Theo
quan điểm của chúng tôi, dấu hiệu này cho thấy chính phủ đang ưu tiên phát
triển mảng năng lượng tái tạo nhiều hơn so với nguồn năng lượng điện
truyền thống. Các nhà cung cấp năng lượng điện tái tạo có triển vọng rất tươi
sáng trong dài hạn.
Điện gió sẽ thúc đẩy lợi nhuận năm 2022 cho các nhà cung cấp năng
lượng điện tái tạo. Các công ty đã vận hành công suất điện gió vào tháng
11/2021 sẽ bắt đầu ghi nhận dòng tiền từ năm 2022 do họ đã có đủ tư cách
để có thể được hưởng mức giá FIT ưu đãi.
PC1 (MUA) vẫn là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi xét về mảng năng lượng
điện tái tạo. Với vai trò là công ty xây lắp điện tích hợp lớn nhất, PC1 là một
đại diện phù hợp cho câu chuyện tăng trưởng trong dài hạn của ngành năng
lượng tái tạo sau khi những cam kết được thỏa thuận trong COP26 và PDP8.
PC1 đã tăng thêm 144MW công suất điện gió vào tháng 10/2021, và chúng
tôi kỳ vọng EBITDA năm 2022E của công ty sẽ tăng lên thêm 49,6% YoY.
Mảng nhiệt điện không còn hấp dẫn do cơ cấu ngành trên thực tế chỉ có 1
người mua và có sự tác động từ xu hướng đầu tư theo tiêu chí ESG (Môi
trường – Xã Hội – Quản trị). Chúng tôi không quá tự tin đối với NT2 (BÁN)
mặc dù chúng tôi dự báo EDITBA của công ty sẽ tăng trưởng khiêm tốn ở
mức +7,8% vào năm 2022E, sau khi giảm -19,7% YoY trong năm 2021.
Chúng tôi cũng hạ khuyến nghị đối với POW (BÁN) sau giai đoạn cổ phiếu
tăng mạnh do các nhà đầu tư kỳ vọng khoản thu nhập bất thường sẽ giúp
thúc đẩy EPS; trong khi đó, chúng tôi kỳ vọng EBITDA của công ty sẽ chỉ tăng
trưởng khiêm tốn ở mức +7,3% nếu không có khoản thu nhập bất thường.

ANALYST CERTIFICATION AND IMPORTANT DISCLOSURES ARE
LOCATED IN APPENDIX A.
Yuanta does and seeks to do business with companies covered in its
research reports. As a result, investors should be aware that the firm
may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this
report. Investors should consider this report as only a single factor in
making their investment decision.
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Năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Câu chuyện
tăng trưởng trong dài hạn hấp dẫn
Tốc độ tăng trưởng của công suất lắp đặt trên toàn quốc đã và đang tăng rất mạnh
trong vòng 5 năm vừa qua (2016-2020), do nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và từ
đó thúc đẩy nhu cầu tăng.
Công suất lắp đặt tiếp tục tăng lên bất chấp các tác động từ dịch bệnh COVID-19
trong năm 2021 do chính phủ khuyến khích phát triển điện gió. Tính đến tháng
11/2021, Việt Nam đã ghi nhận tổng công suất lắp đặp đạt 75.746MW, tăng +9%
so với đầu năm (YTD).
Công suất lắp đặt điện trên cả nước (MW)

Nguồn: EVN, YSVN

Mảng năng lượng tái tạo chiếm một tỷ trọng đáng kể trong công suất tăng thêm.
Cụ thể, Việt Nam ghi nhận công suất điện gió trên toàn quốc tính đến ngày
31/10/2021 đã tăng thêm 3.299 MW, chiếm 51% trong tổng công suất lắp đặt tăng
thêm YTD. Đây là ngày cuối cùng các công ty có thể được hưởng giá FIT ưu đãi
đối với điện gió, chính vì thế công suất điện gió trên toàn quốc đạt đến 3.980MW,
chiếm 5% tổng công suất sản xuất điện trên cả nước.
Công suất lắp đặt điện trên cả nước tính đến tháng 11/2021.

Nguồn: EVN, YSVN
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Nhu cầu sẽ tiếp tục tăng lên tương ứng với tốc độ tăng trưởng của GDP. Việt
Nam đã lên kế hoạch nhằm đáp ứng cho nhu cầu điện sẽ tăng lên đáng kể trong
nhiều năm tới. Giả định tỷ lệ đàn hồi điện/GDP trung bình trong 5 năm sẽ duy trì ở
mức đạt 1,4x, nhu cầu về điện sẽ tăng 9,8%/năm nhằm hỗ trợ cho mục tiêu tăng
trưởng GDP đạt 6,5% - 7,0% như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ
tướng đề ra đối với giai đoạn 2021-2030. Như đã nêu trước đó, chúng tôi ước tính
nguồn cung điện trên thị trường sẽ bị thiếu hụt 48 tỷ kWh vào năm 2030.
Nhu cầu tiêu thụ điện được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 9,8%/năm trong giai
đoạn từ 2021-2030

Nguồn: EVN, Ngân hàng Thế giới, YSVN, (*) CAGR 2021-2030

Nguồn cung điện sẽ tăng mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Dự
thảo PDP8 đặt mục tiêu công suất lắp đặt trên toàn quốc sẽ đạt 106.000 MW vào
năm 2025, tương ứng với CAGR đạt 8,8% trong giai đoạn 2021-2025, và đạt
155.000 MW, tương ứng với CAGR đạt 8% trong giai đoạn 2025-2030. Như vậy
công suất lắp đặt được kỳ vọng sẽ tăng lên trong giai đoạn từ năm 2021 – 2030.
Nguồn cung điện được kỳ vọng sẽ tăng trưởng nhằm đáp ứng nhu cầu
ngày càng tăng mạnh.

Nguồn: EVN, Dự thảo PDP8, YSVN
(*): Được đề ra bởi quyết định số 428/QĐ-TTg ban hành ngày 18/03/2016
(**): Đề ra bởi Dự thảo Quy hoạch điện 8
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Dự thảo PDP8 chú trọng phát triển năng lượng tái tạo. Tính đến năm 2045,
PDP8 đặt kế hoạch mảng năng lượng tái tạo sẽ chiếm 42% trong tổng công suất
lắp đặt trên toàn quốc, tăng từ mức 27% trong năm 2021. Theo quan điểm của
chúng tôi, dấu hiệu này cho thấy chính phủ đang ưu tiên phát triển mảng năng
lượng tái tạo hơn nguồn năng lượng điện truyền thống, phù hợp với cam kết của
COP26 nhằm hoàn thành nhiệm vụ “0 carbon” vào năm 2050. Để đạt được mục
tiêu này, chính phủ sẽ cần phải duy trì chính sách khuyến khích để thu hút các nhà
đầu tư, tạo ra các cơ hội rất lớn đối với ngành phát triển năng lượng điện tái tạo.
Mục tiêu cơ cấu điện vào năm 2030

Mục tiêu cơ cấu điện vào năm 2045

Nguồn: Dự thảo PDP8

Nguồn: Dự thảo PDP8

Cần đầu tư rất nhiều để phát triển công suất sản xuất năng lượng điện tái tạo.
Theo dự thảo PDP8, Việt Nam cần khoảng đầu tư 8,6 – 10,2 tỷ USD/năm cho
ngành điện trong giai đoạn 2021-2030. Cụ thể, ước tính của kế hoạch này yêu cầu
cần phải đầu tư 85,7 – 101,6 tỷ USD để phát triển công suất sản xuất điện trong 10
năm tới và cần đầu tư 180 – 227 tỷ USD cho giai đoạn từ năm 2031-2045. Rõ ràng
đây là một cơ hội rất lớn đối với các nhà sản xuất năng lượng điện tái tạo. Chúng
tôi cho rằng đây là một cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xây dựng điện – ngành
chưa được mở rộng để đón chào các doanh nghiệp nước ngoài.
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Triển vọng mảng năng lượng tái tạo tươi sáng
Điện gió được kỳ vọng sẽ là động cơ thúc đẩy lợi nhuận cho các nhà sản
xuất năng lượng điện tái tạo. Các doanh nghiệp có kế hoạch xây dựng và đưa
nhà máy điện gió chính thức vận hành trước tháng 11/2021 sẽ thu về dòng tiền từ
lượng công suất này trong năm 2022 và những năm sau đó, do họ có đủ tư cách
có thể được mức giá FIT ưu đãi.
PC1 (MUA) vẫn là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong số các mã cùng
ngành xét về xu hướng của năng lượng tái tạo. PC1 là công ty sản xuất điện tích
hợp lớn nhất tại Việt Nam, và do đó PC1 có thể sẽ hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng
của năng lượng tái tạo trong dài hạn nhờ vào những cam kết của Việt Nam được
đưa ra trong COP26 và dự thảo PDP8. PC1 vừa tăng thêm 144MW điện gió vào
tháng 10/2021, và chúng tôi kỳ vọng EBITDA năm 2022E sẽ tăng lên 49,6% YoY.
Giá cổ phiếu của PC1 đã tăng thêm 59% sau khi chúng tôi khuyến nghị MUA hồi
tháng 4 và hiện đã vượt quá giá mục tiêu của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn ưu
tiên lựa chọn PC1 khi xét đến câu chuyện tăng trưởng trong dài hạn.
Ngoài ra, chúng tôi cũng ưa thích GEG (Không đánh giá) và với vai trò là một trong
những nhà cung cấp năng lượng điện tái tạo quy mô lớn. GEG cũng đã tăng thêm
130 MW điện gió vào tháng 10/2021, và các bên Bloomberg kỳ vọng EPS 2022E
sẽ tăng 41,6%.
Một vài công ty khác cũng đã vận hành nhà máy điện gió trong khoảng thời gian
cho phép nhằm đáp ứng yêu cầu để có thể được hưởng giá FIT và từ đó mang lại
triển vọng lợi nhuận rất tươi sáng trong năm 2022.
Các doanh nghiệp sản xuất điện
Companies Wind Farms Projects

Capacity Investment Investment Province
(MW)
(VND bn) per MW
(VND bn)

HDG
TV2

Lien Lap
Phong Huy
Phong Nguyen
Tân Phu Dong 2
Ia Bang 1
VPL Ben Tre
Loi Hai 2
V1-3 Tra Vinh
Phu Lac 2
Gelex 1, 2, 3
Huong Phong 2,3
7A Thuan Nam
Tan Thuan Dong

VNE
FCN

Thuan Nhien Phong 1
Quoc Vinh - Soc Trang Phrase 1

PC1

GEG

REE

GEX

48
48
48
50
50
30
28.9
48
25.2
90
50
50
75

1921
1921
1921
2242
1790
1448
987
2010
860
4057
2196
1710
3600

40.0
40.0
40.0
44.8
35.8
48.3
34.2
41.9
34.1
45.1
43.9
34.2
48.0

32
30

1203
1400

37.6 Binh Thuan
46.7 Soc Trang

Quang Tri
Quang Tri
Quang Tri
Tien Giang
Gia Lai
Ben Tre
Ninh Thuan
Tra Vinh
Binh Thuan
Quang Tri
Quang Tri
Binh Dinh
Quang Tri

Commercial
operation date (COD)
as at 31 Oct 2021
COD
COD
COD
COD
COD
End of 2021
COD
COD
COD
COD
COD
COD
COD
Not yet
COD

Nguồn: YSVN

Tăng trưởng mảng nhiệt điện không mấy hấp dẫn. Nhiệt điện đang phải đối
mặt với sự canh tranh ngày càng gay gắt từ điện gió (và điện mặt trời) và thủy điện
nhờ vào hiện tượng La Nina. Tỷ trọng sử dụng nhiệt điện có thể sẽ không thay đổi
trong năm tới. Vì thế, lợi nhuận năm 2022 đối với các nhà máy nhiệt điện có vẻ
không mấy hấp dẫn theo quan điểm của chúng tôi.
Chúng tôi có quan điểm không mấy tích cực đối với NT2 (BÁN) và POW (BÁN). Cụ
thể, chúng tôi kỳ vọng NT2 sẽ ghi nhận mức tăng trưởng EBITDA khiêm tốn so với
cùng kỳ năm trước, chỉ tăng +7,8% vào năm 2022 sau khi giảm -19,7% trong năm
2021. Nói cách khác, chúng tôi không kỳ vọng lợi nhuận của công ty sẽ phục hồi
và không cho rằng công ty có mức sinh lời hợp lý. Đối với POW, các nhà đầu tư
trong nước đã quá tích cực đối với khoản thu nhập bất thường, nhưng các hệ số
cơ bản không hỗ trợ cho mức định giá hiện tại; chúng tôi chỉ kỳ vọng tăng trưởng
EBITDA năm 2022E sẽ chỉ khiêm tốn ở mức +7,3% nếu không xét đến các khoản
thu nhập bất thường.
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Bảng tóm tắt định giá
Companies

PC1 VN EQUITY
GEG VN EQUITY
REE VN EQUITY
GEX VN EQUITY
HDG VN EQUITY
TV2 VN EQUITY
VNE VN EQUITY
FCN VN EQUITY
Median

2021E PER

2022E PER

2021 PB

2021
EV/EBITDA

2022
EV/EBITDA

ROE LF

ROA LF

x

x

x

x

x

%

%

18.8
21.8
12.2
N/A
12.9
N/A
N/A
19.0
18.8

15.1
15.5
9.7
N/A
7.8
N/A
N/A
N/A
12.4

N/A
1.8
1.5
N/A
N/A
N/A
N/A
1.2
1.5

12.9
10.4
10.8
13.7
8.6
N/A
N/A
N/A
10.8

8.5
6.1
8.0
9.1
5.6
N/A
N/A
N/A
8.0

16.5
8.5
14.7
12.1
23.1
27.0
1.4
5.2
13.4

4.9
2.6
6.8
2.8
5.4
8.3
0.5
1.7
3.9

Nguồn: Bloomberg, YSVN

Rủi ro
Rủi ro về mức độ tập trung của người mua. Thị trường buôn bán điện cạnh
tranh Việt Nam (VWEM) chính thức được ra mắt vào tháng 01/2019 sau giai đoạn
kiểm định kéo dài 1 năm. VWEM có 5 bên mua: Công ty truyền tải điện miền Bắc,
Công ty truyền tải điện miền Trung, Công ty truyền tải điện miền Nam, và công ty
truyền tải điện TP.HCM. Tuy nhiên, tất cả các bên mua này đều là công ty con của
EVN. Nói cách khác, trên thực tế chỉ có một bên mua duy nhất, vì thế tạo ra đòn
bẩy đáng kể đối với các công ty sản xuất điện.
Lưới truyền tải điện bị quá tải. Giống như điện mặt trời, điện gió cũng chịu tình
trạng hệ thống truyền tải điện bị quá tải và sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn
khi công suất tăng lên. Tuy nhiên, rõ ràng là sự gia tăng trong chi phí đầu tư vào
hệ thống truyền tải – nằm trong lộ trình của dự thảo PDP8 trong nhiều năm tới sẽ
dần dần làm giảm mức độ nghiêm trọng của vấn đề này – có thể sẽ gặp phải một
vài khó khăn trong quá trình thực hiện.
Có thể dư cung trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chúng tôi rất tích cực đối
với nhu cầu điện tại Việt Nam trong dài hạn. Tuy nhiên, vấn đề dư cung trong ngắn
hạn có thể sẽ xuất hiện vào năm 2022. Lượng công suất điện tăng thêm trong năm
2021 (do công suất điện mặt trời tăng đột biến trong năm 2020) và khả năng nhu
cầu có thể tăng chậm lại (do những tác động lớn từ COVID làm ảnh hưởng đến sự
phục hồi của nền kinh tế) có thể khiến cung vượt cầu và từ đó làm giảm khả năng
mua điện của EVN.
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Báo Cáo Ngành
Triển Vọng Ngành Bất Động Sản Năm 2022

30 December 2021

Tiêu điểm
▪ Nguồn cung căn hộ tại TP.HCM và Hà
Nội giảm trong năm 2021, số lượng căn
hộ được mở bán mới trung bình trong quý
chỉ khoảng 3.000 căn.

▪ Đại dịch (hiển nhiên) là rủi ro trọng yếu,
phần lớn các dự án phải hoãn việc mở
bán từ năm 2021 sang 2022.

▪ Giá bán căn hộ sơ cấp tiếp tục tăng.
CBRE dự báo giá bán sẽ tăng trưởng với
CAGR đạt 5-7% trong giai đoạn 2021 –
2023E.

Số căn hộ được ra mắt và đã bán

Giá bán tiếp tục tăng

Nguồn: Giá không bao gồm thuế GTGT và phí bảo trì
Nguồn: CBRE, Yuanta Việt Nam

Chuyên viên phân tích:
Tâm Nguyễn
tam,nguyen@yuanta.com.vn
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Quan điểm
▪ Doanh thu và LNST năm 2021E của các
công ty phát triển BĐS chính được kỳ
vọng sẽ tăng từ 10-20% YoY.
▪ KQKD năm 2022 phụ thuộc vào các đợt
mở bán trong 1H22. Bên cạnh đó, lợi nhuận
từ M&A sẽ tiếp tục đóng góp vào KQKD năm
2022.
▪ Sức khỏe tài chính tốt và quỹ đất tiềm
năng vẫn là 2 luận điểm đầu tư chính.
▪ VHM (MUA) là lựa chọn hàng đầu trong ngành
của chúng tôi vào năm 2022.

Kỳ vọng lợi nhuận phục hồi trong năm 2022
Nguồn cung căn hộ tại các đô thị tiếp tục giảm. Theo CBRE, các nhà phát
triển BĐS tại Hà Nội đã chào bán mới 11.430 căn (+7% YoY) và bán được
10.981 căn (-1% YoY) trong 9T2021. Trong khi đó, TP.HCM có 7.464 căn
được ra mắt (-35% YoY) và đã bán được 8.956 căn (-17% YoY). Số căn hộ
được chào bán mới và số căn đã bán của mỗi quý trong năm 2020 và năm
2021 thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn “tiền COVID”, thường đạt từ 7.0008.000 căn / quý, điều này cho thấy nhu cầu đang bị dồn nén và có thể sẽ
bùng nổ khi nền kinh tế vĩ mô hồi phục trở lại trong năm 2022.
Giá bán căn hộ sơ cấp tiếp tục tăng. Giá bán Q3/2021 tăng 2-8% YoY trên
toàn bộ các phân khúc tại khu vực TP.HCM. Tại Hà Nội, giá bán đi ngang đối
với phân khúc căn hộ hạng sang và bình dân, tăng 5% YoY đối với phân khúc
trung cấp, và giảm 4% đối với căn hộ cao cấp. CBRE dự báo giá bán căn hộ
sơ cấp sẽ tăng 5-7% mỗi năm trong vòng 3 năm tới do vị thế của quỹ đất
dùng để phát triển các dự án khu đô thị được nâng cấp và dự kiến ra mắt các
dự án thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang tại các khu vực có vị trí đắc địa.
Sự hồi phục của nguồn cung phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh. Các
công ty phát triển BĐS đã phải hoãn ngày ra mắt dự án từ năm 2021 sang
năm 2022 do các hạn chế đi lại, đồng nghĩa với các hoạt động trên thị trường
bị kìm hãm đáng kể. CBRE kỳ vọng số căn chào bán mới sẽ tăng 41% YoY
tại Hà Nội và tăng 70% YoY tại TP.HCM trong năm 2022.
Mục tiêu tăng trưởng năm 2021 gặp khó do tác động của đại dịch. 20
công ty phát triển BĐS hàng đầu xét theo LNST đã đặt kế hoạch doanh thu
năm 2021 tăng 46% YoY và LNST tăng 28% YoY. Tuy nhiên, họ chỉ mới hoàn
thành 60% mục tiêu doanh thu và 73% mục tiêu LNST trong 9T2021.
Kết quả tài chính năm 2022 sẽ phụ thuộc vào các dự án được chào bán
trong 6T2022. Chúng tôi ước tính giá trị của các sản phẩm thấp tầng sẽ
chiếm phần lớn trong tổng lượng chào bán năm 2022. Sản phẩm thấp tầng
thường sẽ được ghi nhận vào doanh thu trong vòng 12 tháng sau khi khởi
công xây dựng. Ngoài ra, lợi nhuận từ việc thoái vốn các dự án có thể sẽ
đóng góp một phần lớn vào lợi nhuận năm 2022.
Hai luận điểm đầu tư chính: Tập trung vào sức khỏe tài chính mạnh và
danh mục quỹ đất sở hữu các dự án có tiềm năng cao, chúng tôi vẫn duy trì
thiên hướng thận trọng và ưa thích các công ty có nền tảng cơ bản chất
lượng trong bối cảnh tình hình tinh kế còn chưa ổn định dưới tác động của
COVID. Tuy nhiên, trong trường hợp các hạn chế đi lại không còn được áp
dụng trên diện rộng, thì chúng tôi cho rằng các công ty phát triển BĐS sẽ nắm
giữ một vị thế tốt để có thể dẫn dắt thị trường tăng cao hơn trong năm 2022.
Trong số các lựa chọn hàng đầu đã được thảo luận trước đó, KDH đã tăng
73% so với đầu năm và vượt giá mục tiêu của chúng tôi, vì thế VHM (MUA)
hiện đang là lựa chọn hàng đầu trong ngành của chúng tôi đối với năm 2022E.

ANALYST CERTIFICATION AND IMPORTANT DISCLOSURES ARE
LOCATED IN APPENDIX A.
Yuanta does and seeks to do business with companies covered in its
research reports. As a result, investors should be aware that the firm
may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this
report. Investors should consider this report as only a single factor in
making their investment decision.
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Kỳ vọng lợi nhuận hồi phục sau đại dịch
Kết quả tài chính năm 2022 sẽ phụ thuộc vào các đợt mở bán trong 6
tháng tới. Như biểu đồ dưới đây thể hiện, hầu hết các công ty phát triển
BĐS đều đang gặp khó khăn trong việc bán hàng (chúng tôi cho rằng những
khoản tạm ứng từ khách hàng trong ngắn hạn có thể là thước đo tốt cho kết
quả bán hàng của các công ty BĐS).
Ngoài ra, nếu tỷ số (người mua trả tiền trước / doanh thu lũy kế 4 quý gần
nhất) cao sẽ cho thấy các công ty BĐS có thể đạt mức tăng trưởng doanh
thu dương trong năm tài chính tiếp theo. Tuy nhiên, bình quân gia quyền của
tỷ số này trong Q3/2021 là 32%, cho thấy động lực tăng trưởng của doanh
thu năm 2022E khá yếu. Mặc dù vậy, doanh thu có thể tăng cao hơn kỳ vọng
do giá trị của các sản phẩm thấp tầng chiếm phần lớn trong tổng giá trị chào
bán vào năm 2022 (doanh thu từ các căn hộ thấp tầng thường được ghi
nhận trong vòng 12 tháng kể từ khi bắt đầu khởi công).
Các công ty BĐS: Khoản tạm ứng từ khách hàng trong ngắn hạn (tỷ đồng)

NLG hợp nhất 2 công ty trong năm 2021, vì vậy khoản tạm ứng của công ty này tăng vọt;
AFC: khoản tạm ứng từ khách hàng; tỷ trọng bình quân được tính toán dựa trên doanh thu năm 2020A
Nguồn: Fiinpro, Yuanta Việt Nam

Lợi nhuận từ việc thoái vốn dự án có thể sẽ đóng góp phần lớn vào lợi
nhuận năm 2022 đối với toàn ngành.
• NLG ước tính lợi nhuận từ việc bán 50% cổ phần của Paragon khoảng
300 tỷ đồng, một con số khá lớn khi LNTT 9T2021 của công ty chỉ đạt
690 tỷ đồng.
• NVL đã công bố rằng công ty đang tham gia đàm phán để bán dự án C,
thương vụ này được ước tính sẽ tạo ra khoảng 8.000 tỷ đồng LNST. Bên
cạnh đó, công ty vẫn đang tập trung mở bán các sản phẩm thấp tầng
(như Aqua City).
• Đối với VHM, chúng tôi kỳ vọng các sản phẩm thấp tầng và giao dịch
bán sỉ (bulk sales) sẽ chiếm một nửa trong tổng doanh thu năm 2022E.
• KDH hiện đang có 3 dự án chuẩn bị được ra mắt, tất cả đều là các dự án
căn hộ thấp tầng.
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Dự báo lợi nhuận (tỷ đồng)

Nguồn: Fiinpro, Yuanta Việt Nam

Năm 2022 là một năm bản lề đối với các công ty phát triển BĐS. Đại dịch
đã làm giảm số lượng căn hộ chào bán mới và số lượng căn bán được ít
nhất là trong vòng 2 năm, điều này làm ảnh hưởng đến dòng tiền. Ngoài ra,
nếu đại dịch được kiểm soát vào năm 2022 và thị trường BĐS hoạt động với
trạng thái “bình thường mới”, khi đó chúng ta có thể sẽ thấy được sức mua
đã bị ảnh hưởng như thế nào.Trong khi đó, các công ty phát triển BĐS đã
chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể ra mắt các dự án mới trong năm 2022. Như
được minh họa trong bảng bên dưới, giá trị hàng tồn kho của nhiều công ty
BĐS đã tăng đáng kể so với đầu năm, hàm ý rằng (1) các công ty đã mua
thêm các dự án mới hoặc (2) tiến độ xây dựng, giải phóng mặt bằng và
/hoặc đền bù đất đang có những tiến triển tích cực.
Bên cạnh đó, những thông tin tích cực liên quan đến các dự án trọng điểm
(như dự án khu đô thị Tân Tạo của KDH, dự án Cần Giờ và Green Hạ Long
của VHM) có thể sẽ được công bố trong năm 2022E nếu các công ty này
hoàn thành các thủ tục pháp lý quan trọng.
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Giá trị hàng tồn kho của các công ty BĐS đã tăng đáng kể (tỷ đồng)

Nguồn: Fiinpro, Yuanta Việt Nam
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Thắt chặt thị trường vốn
NHNN đã ban hành Thông tư 16/2021/TT-NHNN vào ngày 10/11/2021 quy
định về việc mua và bán trái phiếu doanh nghiệp. Thông tư có hiệu lực từ
ngày 15/01/2022. Tóm lại, các tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu
doanh nghiệp trong các trường hợp sau:
• Trái phiếu doanh nghiệp phát hành để cơ cấu lại các khoản nợ của
chính doanh nghiệp phát hành
• Trái phiếu doanh nghiệp phát hành để góp vốn, mua cổ phần tại các
doanh nghiệp khác
• Trái phiếu doanh nghiệp được phát hành để tăng quy mô vốn hoạt
động.
Trái phiếu là một trong những nguồn huy động vốn chính
đối với các công ty phát triển BĐS

Trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ

Lưu ý: Báo cáo tài chính của 57 công ty BĐS niêm yết được
lấy tại ngày 30/06/2021
Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Dữ liệu được tính đến ngày 30/9/2021
Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

\

Trái phiếu là một trong những nguồn vốn chính đối với các công ty
phát triển BĐS, chúng tôi cho rằng nhu cầu huy động vốn của các công ty
BĐS vẫn tiếp tục tăng lên đáng kể trong thời gian tới do các công ty này
đang hướng đến phát triển các dự án quy mô lớn như dự án khu đô thị thay
vì phát triển các dự án quy mô vừa và nhỏ như trước đây và họ cũng rất tích
cực mua lại quỹ đất mới hoặc đang phát triển thêm nhiều dự án cùng lúc.
Vì vậy, thông tư 16 là một trở ngại đối với ngành BĐS. Tuy nhiên, tác
động đối với mỗi công ty là khác nhau. Ví dụ, các nhà đầu tư mua trái phiếu
trên thị trường sơ cấp do VHM, NLG, KDH, DIG, và PDR phát hành không
phải là các ngân hàng thương mại, trong khi đó các ngân hàng thương mại
đã mua 51% tổng dư nợ trái phiếu của DXG và 58% tổng dư nợ trái phiếu
của NVL. Tổng cộng, trong 6T2021, các ngân hàng thương mại đã mua 28%
tổng giá trị trái phiếu của các công ty BĐS phát hành.
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Tỷ trọng những nhà đầu tư đã mua trái phiếu trên thị
trường sơ cấp trong 6T2021

Các công ty BĐS chưa niêm yết chiếm 80% tổng giá trị
trái phiếu đã phát hành trong 9T2021
\

Dữ liệu được tổng hợp từ các công ty BĐS đã phát hành trái
phiếu trong 6T2021
Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Dữ liệu được tổng hợp từ các công ty BĐS đã phát hành trái
phiếu trong 9T2021 (gồm 12 công ty đã niêm yết và 68 công
ty chưa niêm yết)
Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Theo dữ liệu từ Fiinpro, có 80 công ty BĐS đã phát hành trái phiếu trong
9T2021 (gồm có 12 công ty đã được niêm yết và 68 công ty chưa niêm yết),
68 công ty chưa được niêm yết chiếm 80% tổng giá trị trái phiếu đã phát
hành trong 9T2021. Trong năm 2019 và 2020, tổng giá trị trái phiếu đã được
phát hành bởi 68 công ty chưa niêm yết cao gấp 4x so với tổng giá trị trái
phiếu đã được phát hành bởi 12 công ty niêm yết. Vì vậy, các công ty BĐS
chưa niêm yết có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc huy động vốn
thông qua phương thức phát hành trái phiếu trong thời gian sắp tới.
NHNN đang nỗ lực cải thiện chất lượng trái phiếu bằng cách ban hành các
quy định cụ thể như Thông tư 16. Vì vậy, chúng tôi cho rằng các cơ quan
chức năng có thể sẽ tiếp tục ban hành thêm các quy định bổ sung để giảm
thiểu rủi ro tín dụng. Do đó, các công ty phát triển BĐS có nền tảng không
vững chắc có thể sẽ phải bán quỹ đất để tăng tiền mặt khi dòng tiền cạn kiệt.
Các công ty phát triển BĐS: Tỷ lệ Nợ / VCSH (x)

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam
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Triển vọng tích cực được phản ánh vào giá
Chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư cá nhân đã thay đổi quan điểm đầu tư
hoặc nhiều nhà đầu tư bất động sản phẩn bổ danh mục đầu tư của họ sang
thị trường chứng khoán do có khoảng 1,2 triệu tài khoản đã được mở mới
trong năm nay, vì thế các cổ phiếu BĐS đang trở nên khá “nóng” và đã tăng
rất mạnh.
Kết quả của các mã cổ phiếu bất động sản từ đầu năm đến nay

Nguồn: Fiinpro, Yuanta Việt Nam

Kết quả của các mã cổ phiếu bất động sản từ đầu năm đến nay

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam

Các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn đối với giá trị quỹ đất của các công ty
BĐS có thể cũng đã ước tính được lợi nhuận của dự án, vì vậy họ sẵn sàng
trả giá cao hơn cho các mã cổ phiếu của công ty phát triển BĐS. Họ mang
sự tích cực từ thị trường bất động sản (giá nhà ở hầu như đều tăng vào mỗi
năm, hay thậm chí mỗi tháng trong những năm gần đây) đến thị trường
chứng khoán. Tuy nhiên, họ không lường trước hoặc là đã bỏ qua khá nhiều
yếu tố mà các công ty BĐS không thể kiểm soát được như quá trình xử lý
thủ tục pháp lý, tiến độ hoàn thành dự án, và giá bán. Chi phí lãi vay có thể
sẽ tăng cao hơn lợi nhuận khi giá nhà ở tăng nếu tiến trình hoàn thành dự
án bị kéo dài.
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Tiến trình xây dựng dự án bất động sản: Kỳ vọng và Thực tế

Nguồn: Online

Hầu hết các cổ phiếu BĐS hiện đang giao dịch tương ứng với tỷ lệ P/B đạt
hơn 3x. Với mức định giá này, theo quan điểm của chúng tôi, thị trường
đang định giá bao gồm cả tiềm năng của quỹ đất và thậm chí là các dự án
đang được nghiên cứu. Tất nhiên, các cổ phiếu chắc chắn có thể tiếp tục
tăng lên, nhưng chúng tôi sẽ thận trọng với những cổ phiếu có tỷ lệ P/B cao.
Các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đang tăng mạnh: P/B lũy kế (x)

Nguồn: Bloomberg, Yuanta Việt Nam

Các cổ phiếu bất động sản vẫn còn nhiều động lực gia tăng giá trị như là
việc mua thêm các dự án mới có tiềm năng hoặc đang sở hữu các dự án có
vị trí đắc địa dẫn đến giá bán có thể tăng cao hơn so với mức kỳ vọng của
thị trường. Vì thế, VHM (MUA) là lựa chọn hàng đầu của chúng tôi trong
ngành BĐS đối với năm 2022E.
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Vĩ mô: Tăng trưởng GDP phục hồi vào năm 2022
Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có tăng trưởng GPD dương trong
năm 2020 (2,9%). Trong năm 2021, tăng trưởng kinh tế bị tác động bởi biến
thể Delta. Ngân hàng Thế giới ước tính GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng
từ 2,0-2,5% trong năm 2021, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình trên
toàn cầu, và quan trọng hơn là thấp nhiều so với đường xu hướng với mức
tăng trưởng từ 6-7%.
Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP sẽ đạt 6,0-6,5% vào năm 2022 bất
chấp những trở ngại mà đại dịch COVID-19 có thể gây ra. Một vài tổ chức đã
đưa ra dự báo tương ứng với dự báo của chính phủ. IMF ước tính nền kinh
tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,8% trong năm 2022 và tăng 9,7% trong năm
2023. Fitch Solutions kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 8%, mức
tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự phục hồi trong cầu tiêu dùng cũng
như tăng trưởng của giá trị xuất siêu.
Chúng tôi có xu hướng thiên về mặt tích cực khi đưa ra quan điểm đối với
nền kinh tế Việt Nam năm 2022 và những năm sau đó. Các chính sách tài
khóa và chính sách khuyến khích tiền tệ có thể sẽ tiếp tục nới lỏng vào năm
sau, khi lạm phát thấp sẽ giúp chính sách tiền tệ tiếp tục được nới lỏng và lãi
suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp, từ đó giúp thúc đẩy tăng hoạt động tiêu
dùng và đầu tư. Chính phủ đã chi gói hỗ trợ của trị giá đến 800 nghìn tỷ
đồng, được củng cố bởi tỷ lệ Nợ/GDP thấp (43,7%), điều này sẽ giúp kích
thích nền kinh tế tăng trưởng vào năm sau.
Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế đầy hứa hẹn trong dài hạn. Chiến
lược phat triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP
sẽ đạt 6,5 – 7,0% / năm trong giai đoạn từ năm 2020-2030. Đây là dấu hiệu
cho thấy các chính sách hỗ trợ sẽ tiếp tục được kéo dài để khuyến khích
hoạt động đầu tư, tiêu dùng và chi tiêu chính phủ.
Việt Nam sở hữu câu chuyện tăng trưởng đầy hứa hẹn

Nguồn: GSO, MoPI
(*): tốc độ tăng trưởng hằng năm.
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Sản xuất công nghiệp: Đang dần hồi phục
Sản xuất công nghiệp trên toàn quốc tiếp tục phục hồi trong tháng 11 sau khi
hạn chế đi lại được nới lỏng theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ
về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
Tổng cục thống kê (GSO) ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng
11 tăng +5,5% MoM/ +5,6% YoY. Con số này rõ ràng vẫn còn khá thấp,
nhưng đã cải thiện đáng kể so với mức giảm hồi tháng 10 (-1,6% YoY). Hoạt
động xuất khẩu cải thiện (sẽ được đề cập dưới đây) là động lực thúc đẩy
chính, do những rào cản logistics đã được nới lỏng khi nhu cầu trên thế giới
phục hồi sau khoảng thời gian xuất khẩu giảm.
Trong 11T2021, chỉ số IIP tăng +3,6% YoY. Xét về cơ cấu, sản xuất kim loại
ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất +23,4% YoY, sản xuất xe có động cơ
(+10,7% YoY), dầu và các sản phẩm tương tự (+9% YoY), dệt may (+8,3%
YoY), điện tử và máy tính (+6,2% YoY) cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích
cực. Trong khi đó, sản xuất dược phẩm giảm mạnh -18,2% YoY.
Sản xuất công nghiệp đang phục hồi, nhưng vẫn còn khá chậm

Nguồn: GSO

Quay trở lại với mức tăng trưởng dương rõ ràng là một dấu hiệu tốt. Tuy
nhiên, như chúng tôi đã tuyên bố trong 2 tháng vừa qua, việc khởi động lại
hoạt động sản xuất công nghiệp tại các tỉnh/thành phía Nam sau đợt giãn
cách Q3/2021 là không hề dễ dàng. Theo báo cáo từ các nhà sản xuất trên
toàn cầu – những doanh nghiệp mà họ đặt phần lớn các đơn hàng sản xuất
tại Việt Nam – cho thấy có thể đến năm 2022 thì hoạt động sản xuất mới
quay trở lại trạng thái bình thường hóa.
Tuy nhiên, câu chuyện quan trọng hơn là xu hướng dịch chuyển sản xuất ra
khỏi Trung Quốc vẫn còn đó, và Việt Nam vẫn có thể sẽ tiếp tục được
hưởng lợi từ xu hướng này trong tương lai.

PMI tháng 11 vẫn tích cực, nhưng bị tác
động do thiếu hụt nguồn cung lao động
Chỉ số PMI tăng cao hơn 0,1 điểm so với tháng trước, đạt 52,2 điểm trong
tháng 11. Kết quả đi ngang so với tháng trước đó, nhưng vẫn cao hơn so
nhiều so với mức đáy được ghi nhận vào tháng 8 và tháng 9 (40,2 điểm),
đây là mức thấp kỷ lục thứ hai từ trước đến nay. Do vậy, đây là tháng thứ
hai liên tiếp ghi nhận chỉ số PMI > 50, cho thấy các điều kiện sản xuất kinh
doanh đã được cải thiện, nhưng thiếu hụt nguồn nhân lực và sự gia tăng
trong giá đầu vào vẫn là những rào cản trọng yếu đối với hoạt động sản
xuất.

30 December 2021

Bloomberg code: YUTA

Page 43 of 58

Theo IHS Markit, những doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết lượng đơn
đặt hàng mới tăng lên ở mức hợp lý, nhưng hoạt động sản xuất tăng chậm
hơn, sự chênh lệch này chủ yếu là do thiếu hụt nguồn cung lao động. Kết
quả là số lượng đơn hàng tồn động tăng trong 3 tháng liên tiếp. Mặc dù hoạt
động sản xuất giảm, nhưng tồn kho đầu vào vẫn giảm so với tháng trước do
lượng đơn hàng tăng lên và khó có thể bảo toàn nguồn nguyên liệu, theo
báo cáo từ đợt khảo sát.
Những nhà phân tích theo dõi tình trạng lạm phát trên thế giới cần lưu ý
rằng: những doanh nghiệp tham gia khảo sát báo cáo giá đầu vào và đầu ra
đều tăng lên với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 4/2021. Nói cách khác, giá
vốn hàng bán đang tăng lên tương ứng với giá hàng hóa trên toàn cầu,
nhưng các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam đã thành công khi có thể
chuyển mức chênh lệch tăng trong giá chi phí đầu vào sang cho người mua
hạ nguồn thông qua phương thức tăng giá bán lên cao hơn.

Nguồn: IHS Markit

Xuất siêu quay trở lại đúng với kỳ vọng
GSO ước tính tháng 11 xuất siêu 100 triệu USD. Ngoài ra, GSO đã công bố
giá trị xuất siêu hàng hóa chính thức trong tháng trước (tháng 10) là 2,7 tỷ
USD, cao hơn rất nhiều so với giá trị ước tính là 1,1 tỷ USD được GSO công
bố vào tháng trước.
Vì vậy, cán cân thương mại hàng hóa trong 11T2021 ghi nhận mức thặng dư
225 triệu USD.
Trong tháng 11/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa được ước tính đạt 29,9
tỷ USD, tăng +3,6% MoM/ +18,5% YoY. Từ đó, kim ngạch xuất khẩu hàng
hóa trong 11T2021 được ước tính đạt 299,7 tỷ USD, tăng +17,5% YoY.
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong tháng 11 ước tính đạt 29,8 tỷ USD,
tăng +14% MoM / +20,8% YoY. Từ đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong
11T2021 được ước tính đạt 299,5 tỷ USD, +27,5% YoY.
Trong 11T2021, có 34 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD,
chiếm 93,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó có 7 mặt hàng xuất khẩu
trên 10 tỷ USD, chiếm 66,4% và hầu hết đều ghi nhận mức tăng trưởng khá
mạnh. Trong khi đó, mặt hàng dệt may và giày dép giảm mạnh do tác động
của đợt giãn cách xã hội tại TP.HCM và các tỉnh lân cận hồi Q3/2021.
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Top 7 mặt hàng ghi nhận kết quả tăng bất chấp giãn cách xã hội
Ước tính giá trị xuất khẩu
11T2021 (tỷ USD)

Tăng trưởng YoY của giá trị
xuất khẩu 11T2021 (% YoY)

Các mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ
USD

Điện thoại và linh kiện

52.0

11.6

Điện tử, máy tính và linh
kiện

45.1

11.9

Máy móc thiết bị, dụng cụ
PT khác

33.6

39.8

Dệt, may

28.9

7.1

Giày dép

15.5

3.3

Gỗ và sản phẩm gỗ

13.2

20.0

Sắt thép

10.8

129.8

Nguồn: GSO

Xét về cơ cấu thị trường xuất khẩu, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn
nhất, với kim ngạch tăng 22,2% YoY, đạt 84,8 tỷ USD trong 11T2021,
theo sau đó là thị trường Trung Quốc, đạt 50,5 tỷ USD, +16,8% YoY.
Xuất siêu hàng hóa quay trở lại (tỷ USD)

Nguồn: GSO

Hiện tại chúng tôi vẫn rất tự tin với quan điểm cho rằng thương mại hàng
hóa quốc tế của Việt Nam sẽ xuất siêu nhẹ trong năm 2021 do các nhà
máy ở các tỉnh phía Nam hoạt động trở lại, nhu cầu hàng hóa sản xuất
tăng cao vào dịp cuối năm, và sự suy giảm mang tính mùa vụ trong việc
nhập khẩu linh kiện, nguyên vật liệu vì ngành chế biến, chế tạo có thể đã
trữ đủ nguyên liệu để có thể sản xuất cho đến Q1/2022.
Nếu xét đến tình trạng nhập siêu dịch vụ và việc thiếu hụt lượng du khách
vẫn kéo dài (chúng tôi chỉ đang cố gắng nêu lên thực trạng hiện tại), thì
cán cân thương mại và tài khoản vãng lai cả năm có thể sẽ ghi nhận mức
thâm hụt, mặc dù điều này có thể sẽ là một sự kiện bất thường với điều
kiện sẽ không có đợt giãn cách nào được ban hành làm tác động tới
ngành chế biến, chế tạo của Việt Nam trong thời gian tới.
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Đầu tư công bắt đầu gia tăng
Vốn đầu tư nhà nước tháng 11 gia tăng so với tháng trước, đạt 48,5 nghìn tỷ
đồng, +16,7% MoM. Tuy nhiên, con số này vẫn giảm -12,9% YoY. Trong
11T2021, GSO ước tính vốn đầu tư Nhà nước đạt 367,7 nghìn tỷ đồng,
tương ứng với 73,8% kế hoạch năm (tăng từ 64,7% trong 10T2021), nhưng
giảm -8,7% YoY.
Mặc dù đầu tư công tăng lên nhanh chóng trong tháng 10 và tháng 11,
nhưng có vẻ kế hoạch đạt được 95% mục tiêu của thủ tướng có vẻ khó hoàn
thành tính đến thời điểm này do chỉ còn 1 tháng là hết năm 2021.
GSO ước tính vốn FDI giải ngân trong 11T2021 giảm -4,2% YoY, đạt 17,1 tỷ
USD. Ngành chế biến, chế tạo thu hút khoản 12,4 tỷ USD, chiếm 72,8% tổng
FDI giải ngân. Ngành bất động sản thu hút 2,27 tỷ USD, chiếm 13,3%. FDI
giải ngân đầu tư vào ngành sản xuất/ phân phối điện, khí đốt, nước nóng,
hơi nước và điều hòa không khí thu hút 1,31 tỷ USD, chiếm 7,7% tổng FDI
giải ngân trong 11T2021.
Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tính từ đầu năm đến nay với 5,4 tỷ USD,
chiếm 38,1% tổng vốn FDI đăng ký, theo sau đó là Nhật Bản với 2,7 tỷ USD
(chiếm 19,3%) và Trung Quốc đầu tư 1,6 tỷ USD (chiếm 11,6%).
Như chúng tôi đã đề cập trước đó, FDI sẽ dần được cải thiện do chính sách
giãn cách xã hội đã được nới lỏng. Tuy nhiên, chủng COVID-19 mới có nguy
cơ khiến các chính sách hạn chế đi lại quay trở lại, điều này sẽ gây tác động
tiêu cực lên hoạt động FDI. Tuy nhiên, trong dài hạn chúng tôi cho rằng Việt
Nam sở hữu những lợi thế vượt trội như có lực lượng lao động lành nghề
với mức lương hợp lý, hệ thống giao thông dễ dàng, gần với các nhà cung
cấp nguyên liệu đầu vào.
Quan trọng hơn, Việt Nam là “cửa ngõ” sản xuất có thể kết nối với các thị
trường trên toàn cầu nhờ vào 15 hiệp định FTA đã được ký kết và 2 hiệp
định FTA khác đang trong quá trình đàm phán, điều này sẽ giúp Việt Nam có
thể thu hút thêm vốn đầu tư FDI trong những năm tới.
FDI vững chắc, có thể sẽ gia tăng sau khi các hạn chế đi lại được nới lỏng

Nguòn: GSO
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Nhu cầu vẫn thấp, những sẽ cải thiện trong
tương lai
Đà tăng của doanh thu bán lẻ có vẻ đã bị chững lại so với tháng đầu sau
giãn cách (tháng 10). Cụ thể, GSO báo cáo doanh thu bán lẻ tháng 11 đạt
397 nghìn tỷ đồng, tăng +6,2% MoM và tăng chậm hơn nhiều so với mức
tăng +18,1% MoM được ghi nhận trong tháng 10.
Vì vậy, doanh thu bán lẻ tháng 11 ghi nhận giảm -12,2% YoY, thấp hơn
chúng tôi kỳ vọng. Mặc dù con số này có cải thiện đáng kể so với mức giảm
sâu hồi tháng 8 (-33,7% YoY) và tháng 9 (-19,5% YoY), vẫn còn đó một
đoan đường khá dài mới có thể phục hồi hoàn toàn.
Doanh thu bán lẻ trong 11T2021 đạt 4.128 nghìn tỷ đồng, giảm -8,7% YoY.
Tính đến lạm phát, mức tăng trưởng thực trong cầu tiêu dùng được ước tính
giảm -10,4% YoY trong 11T2021, so với mức giảm -3,8% trong 11T2020.
Một lý do giải thích cho câu hỏi tại sao tiêu dùng vẫn ở mức thấp là do các
hạn chế chỉ được nới lỏng một phần, một số dịch vụ nhất định vẫn chưa
được phép mở cửa hoạt động trở lại, chẳng hạn như trường học, spa và
dịch vụ ăn uống tại chỗ. Bên cạnh đó, với sự gia tăng trong số ca nhiễm
COVID trên cả nước, chúng tôi hiện cho rằng nền kinh tế Việt Nam vẫn còn
khá lâu mới có thể phục hồi hoàn toàn. Vì vậy, có thể sẽ mất nhiều thời gian
hơn những gì chúng tôi đã dự đoán để nhu cầu có thể phục hồi trở lại.
Nhu cầu bán lẻ vẫn ở mức thấp

Source: GSO

Giá hợp đồng tương lai đang cố gắng giữ cho
lạm phát ổn định trong ngắn hạn?
Lạm phát tháng 11 quay đầu ghi nhận giá trị dương từ giá trị âm của tháng
trước đó, do giá dầu và khí trong nước tăng trong tháng vừa qua. Cụ thể,
CPI tháng 11 đã tăng 0,32% MoM (so với -0,2% trong tháng 10) và tăng
+2,1% YoY và +2,0% YTD. Có 9/11 nhóm hàng hóa ghi nhận mức giá tăng.
Nhóm vận chuyển, chiếm 9,4% trong rổ tính CPI, ghi nhận mức tăng giá lớn
nhất +3,1% MoM, do giá dầu tăng 8,1% MoM.
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Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng, chiếm 15,7% trong rổ tính CPI, tăng
+0,5% MoM do giá điện tăng +1,0% MoM sau khi chính sách hỗ trợ của
chính phủ tại một vài tỉnh/thành đã kết thúc. Giá nguyên vật liệu xây dựng
cũng tăng +0,9% MoM.
Điều thú vị là giá hàng hóa trên thế giới gần đây đã giảm đi trong bối cảnh
nhu cầu suy giảm, điều này có thể sẽ làm giảm áp lực lạm phát trong ngắn
hạn. Ví vụ, giá dầu Brent giảm -15,3% MoM, giá khí đốt tự nhiên (-16,4%),
giá thép (-8,9% MoM) và giá các mặt hàng khác đều ghi nhận sự điều chỉnh
giảm đáng kể trong tháng 11. Số liệu lạm phát thấp sẽ tạo cơ hội mở rộng
các chính sách khuyến khích để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng (và theo
quan điểm của chúng tôi, lãi suất sẽ tiếp tục được duy trì ở mức thấp trong
ngắn hạn). Vui lòng xem báo cáo vĩ mô của chúng tôi với tiêu đề Rủi Ro Lạm
Phát Có Vẻ Đã Được Giới Hạn để biết thêm chi tiết quan điểm của chúng tôi.
Lạm phát vẫn chưa phải là vấn đề quá nghiêm trọng

Nguồn:

30 December 2021
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VN30 large caps: Share price performance in Nov and 11M2021
Ticker

Closing price
(VND K)

ACB

33.3

0.9%

4%

48.1%

5%

9.3

BID

44.4

7.0%

3%

-7.3%

0%

18.1

BVH

61.0

-4.4%

-1%

-6.3%

0%

24.5

CTG

33.6

6.5%

10%

25.3%

1%

9.7

FPT

97.1

0.2%

1%

92.8%

9%

21.9

GAS

98.3

-21.0%

-13%

17.1%

0%

23.1

GVR

38.8

-2.5%

-1%

31.6%

0%

30.7

HDB

30.5

20.8%

56%

60.5%

3%

10.9

HPG

49.0

-14.3%

-107%

60.5%

9%

6.9

KDH

46.5

-8.9%

-11%

74.4%

2%

24.9

MBB

29.0

1.8%

7%

71.8%

5%

9.8

MSN

149.2

-1.1%

-5%

69.2%

6%

74.5

MWG

138.9

5.7%

23%

75.8%

6%

22.3

NVL

110.0

0.6%

2%

128.7%

9%

45.9

PDR

93.6

-2.5%

-3%

123.3%

3%

28.9

PLX

54.1

0.0%

0%

1.2%

0%

20.5

PNJ

97.9

-5.9%

-7%

22.0%

0%

23.1

POW

13.5

6.7%

3%

0.9%

0%

10.9

SAB

154.0

-4.0%

-3%

-20.4%

0%

26.2

SSI

55.9

38.0%

86%

160.6%

7%

25.4

STB

28.9

8.6%

28%

71.0%

5%

15.4

TCB

51.8

0.4%

3%

64.4%

10%

10.4

TPB

45.1

0.6%

1%

68.3%

3%

10.2

VCB

98.9

0.9%

2%

1.0%

0%

17.6

VHM

84.6

-1.1%

-6%

24.6%

3%

10.0

VIC

105.0

9.6%

69%

9.2%

1%

83.7

VJC

122.5

-7.2%

-15%

-2.0%

0%

437.2

VNM

87.6

-3.4%

-16%

-16.3%

-2%

19.5

VPB

37.7

-0.9%

-6%

108.8%

15%

13.5

VRE

29.8

-4.5%

-6%

-5.1%

0%

31.2

Contribution to VN30 Index
MoM chg performance in November

YTD chg

Contribution to VN30 Index
performance in 11M21

TTM PE (x)

Source: Bloomberg, Yuanta Vietnam, Pricing date: Nov 30, 2021
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Khối ngoại bán ròng từ đầu năm đến nay:
Chủ yếu tập trung vào các mã vốn hóa lớn
Khối ngoại bán ròng: Các mã cổ phiếu VN30, quỹ ETF VN30 và quỹ ETF Diamomd

Nguồn: HOSE, Fiinpro, Yuanta Việt Nam (dữ liệu được cập nhật đến hết ngày
9/12/2021)

Khối ngoại mua ròng 142,7 triệu USD quỹ VN Diamond ETF trong năm 2021 và mua
333 triệu USD kể từ khi quỹ niêm yết vào tháng 5/2020

Nguồn: Fiinpro, Yuanta Việt Nam (dữ liệu được cập nhật đến hết ngày 9/12/2021)

30 December 2021
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ACB: Khối ngoại mua ròng 1,6 triệu USD YTD

BID: Khối ngoại bán ròng 52,0 triệu USD YTD

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

BVH: Khối ngoại bán ròng 37,7 triệu USD YTD

CTG: Khối ngoại bán ròng 248,6 triệu USD YTD

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

FPT: Khối ngoại mua ròng 8,0 triệu USD YTD

GAS: Khối ngoại bán ròng 21,7 triệu USD YTD

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

GVR: Khối ngoại bán ròng 4,5 triệu USD YTD

HDB: Khối ngoại mua ròng 4,8 triệu USD YTD

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

30 December 2021
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HPG: Khối ngoại bán ròng 772,9 triệu USD YTD

KDH: Khối ngoại bán ròng 45,7 triệu USD YTD

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

MBB: Khối ngoại mua ròng 9,5 triệu USD YTD

MSN: Khối ngoại bán ròng 79,8 triệu USD YTD

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

MWG: Khối ngoại mua ròng 6,6 triệu USD YTD

NVL: Khối ngoại mua ròng 10,5 triệu USD YTD

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

PDR: Khối ngoại mua ròng 36,7 triệu USD YTD

PLX: Khối ngoại mua ròng 47,2 triệu USD YTD

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

30 December 2021
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PNJ: Khối ngoại bán ròng 14,4 triệu USD YTD

POW: Khối ngoại bán ròng 78,4 triệu USD YTD

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

SAB: Khối ngoại bán ròng 22,7 triệu USD YTD

SSI: Khối ngoại bán ròng 172,5 triệu USD YTD

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

STB: Khối ngoại mua ròng 180,7 triệu USD YTD

TCB: Giá trị mua/bán ròng đi ngang YTD

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

TPB: Khối ngoại mua ròng 44,4 triệu USD YTD

VCB: Khối ngoại bán ròng 9,5 triệu USD YTD

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

30 December 2021
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VHM: Khối ngoại mua ròng 168,8 triệu USD YTD

VIC: Khối ngoại bán ròng 293,0 triệu USD YTD

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

VJC: Khối ngoại bán ròng 63,1 triệu USD YTD

VNM: Khối ngoại bán ròng 297,5 triệu USD YTD

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam
VPB: Khối ngoại bán ròng 353,0 triệu USD YTD

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam
VRE: Khối ngoại bán ròng 20,5 triệu USD YTD

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

Nguồn: FiinPro, Yuanta Việt Nam

30 December 2021
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Yuanta Universe: Valuations and ratings
Sector

Stock
Code

Banks

ACB VN

9.5

8.9

8.0

(3.3)

6.9

6.9

n/a

1.3

0.8

2.0

2.0

1.7

24.0

22.8

22.6

1.9

1.9

2.1

BID VN

21.5

17.7

15.1

16.5

21.4

21.4

1.3

0.8

0.9

2.2

2.1

1.9

10.9

12.4

13.7

0.7

0.7

0.7

HDB VN

11.6

10.6

8.1

(27.9)

9.7

30.8

n/a

1.1

0.3

2.0

1.9

1.5

18.8

20.5

21.1

1.7

1.8

2.0

MBB VN

9.5

7.6

6.9

8.5

24.1

10.9

1.1

0.3

0.6

1.7

1.8

1.4

18.4

21.4

21.5

1.9

2.4

2.7

STB VN

22.9

19.5

16.1

10.6

17.3

21.4

2.2

1.1

0.8

1.8

1.5

1.4

8.1

8.5

9.2

0.6

0.6

0.7

VCB VN

22.5

17.1

13.2

(0.6)

31.4

29.4

n/a

0.5

0.4

3.9

3.3

2.8

18.8

21.0

22.9

1.4

1.7

1.9

VPB VN

8.4

10.5

11.6

26.1

(19.6)

(10.2)

0.3

n/a

n/a

1.7

1.9

1.7

21.9

17.5

15.5

2.6

3.1

3.1

HCM VN

25.2

15.1

13.3

18.7

66.9

13.3

1.3

0.2

1.0

3.0

2.9

2.7

12.1

23.8

21.4

5.3

8.2

7.0

SSI VN

23.4

33.8

29.4

21.0

(30.7)

14.8

1.1

n/a

2.0

3.2

3.9

3.6

13.1

13.9

12.7

4.0

4.2

4.2

VCI VN

16.7

23.3

18.3

9.5

(28.2)

27.5

1.8

n/a

0.7

2.8

5.0

4.3

17.0

23.2

25.8

9.0

11.5

12.5

VND VN

24.9

17.3

29.3

75.7

44.1

(40.9)

0.3

0.4

n/a

4.3

5.8

5.3

19.7

31.7

19.8

5.1

9.0

6.2

PVD VN

68.8

109.9

20.4

(1.3)

(40.6)

438.5

n/a

n/a

0.0

0.9

0.8

0.8

1.3

0.8

4.2

0.9

0.5

2.9

NT2 VN

11.5

15.3

11.9

(17.1)

(25.3)

28.7

n/a

n/a

0.4

1.6

1.9

1.9

11.6

15.9

17.5

9.0

7.4

9.6

PC1 VN

13.3

15.0

11.9

34.7

(11.3)

25.6

0.4

n/a

0.5

1.3

1.2

1.1

11.9

9.0

10.3

5.3

3.6

4.1

MSN VN

35.6

29.0

(9.6)

22.9

20.9

n/a

1.3

4.5

3.9

3.4

13.5

14.5

15.2

7.0

8.0

8.9

PNJ VN

24.0

18.3

13.7

(5.8)

31.1

33.5

n/a

0.6

0.4

6.1

4.1

3.4

25.9

20.7

23.4

12.0

14.8

16.9

DGW VN

30.8

28.4

24.1

23.3

8.5

17.8

1.3

3.3

1.4

5.6

5.0

5.0

18.9

18.4

18.4

7.1

7.1

7.1

Oil & GAS

POW VN

19.3

16.9

15.7

(18.0)

14.1

7.5

n/a

1.2

2.1

1.1

1.1

1.1

6.8

7.4

7.6

3.9

4.5

4.5

Property

KBC VN

17.8

13.8

9.8

(54.0)

230.0

91.0

n/a

0.5

0.1

2.9

2.4

2.1

3.0

14.0

22.0

1.0

6.0

10.0

KDH VN

23.8

24.3

18.1

19.0

(2.0)

34.0

1.3

n/a

0.5

3.5

3.6

3.2

15.0

15.0

19.0

9.0

9.0

12.0

NLG VN

19.3

22.1

17.3

(35.0)

(13.0)

28.0

n/a

n/a

0.6

2.8

2.8

2.7

13.0

13.0

15.0

7.0

6.0

7.0

NVL VN

28.6

48.2

40.7

14.0

10.0

10.6

3.0

2.3

2.4

VHM VN

9.9

9.1

7.7

12.0
(41.7)
18.3
2.4
n/a
2.2
4.4
3.3
3.0
ANALYST CERTIFICATION AND IMPORTANT DISCLOSURES ARE
25.8LOCATED
8.5 IN 19.0
0.4A.
1.1
0.4
3.2
2.4
1.9
APPENDIX

37.0

31.0

28.0

14.0

14.0

14.0

ACV VN

26.6

20.7

18.8

20.2

11.0

11.4

11.3

5.2

Brokers

Energy

Consumer

Transport

PER (x)
2020A 2021E

2022E

Stock ratings and pricing data is as of close on Dec 10 2021.
30 December 2021
Source: Bloomberg, Yuanta Vietnam

EPS Growth (%)
2020A 2021E 2022E

PEG (x)
2020A 2021E

2022E

PBV (x)
2020A 2021E

2022E
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Appendix A: Important Disclosures
Analyst Certification
Each research analyst primarily responsible for the content of this research report, in whole or in part, certifies that with respect to each security
or issuer that the analyst covered in this report: (1) all of the views expressed accurately reflect his or her personal view s about those securities
or issuers; and (2) no part of his or her compensation was, is, or will be, directly or indirectly, related to the specific recommendations or views
expressed by that research analyst in the research report.

Ratings Definitions
BUY: We have a positive outlook on the stock based on our expected absolute or relative return over the investment period. Our thesis is based
on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile. We recommend investors add to their
position.
HOLD-Outperform: In our view, the stock’s fundamentals are relatively more attractive than peers at the current price. Our thesis is based on
our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.
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our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile.
SELL: We have a negative outlook on the stock based on our expected absolute or relative return over the investment period. Our thesis is
based on our analysis of the company’s outlook, financial performance, catalysts, valuation and risk profile. We recommend i nvestors reduce
their position.
Under Review: We actively follow the company, although our estimates, rating and target price are under review.
Restricted: The rating and target price have been suspended temporarily to comply with applicable regulations and/or Yuanta policies.
Note: Yuanta research coverage with a Target Price is based on an investment period of 12 months. Greater China Discovery Series coverage
does not have a formal 12 month Target Price and the recommendation is based on an investment period specified by the analyst in the report.
Global Disclaimer
© 2019 Yuanta. All rights reserved. The information in this report has been compiled from sources we believe to be reliable, but we do not hold
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report is not (and should not be construed as) a solicitation to act as securities broker or dealer in any jurisdiction by any person or company
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Yuanta research is distributed in the United States only to Major U.S. Institutional Investors (as defined in Rule 15a-6 under the Securities
Exchange Act of 1934, as amended and SEC staff interpretations thereof). All transactions by a US person in the securities m entioned in this
report must be effected through a registered broker-dealer under Section 15 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended. Yuanta
research is distributed in Taiwan by Yuanta Securities Investment Consulting. Yuanta research is distributed in Hong Kong by Yuanta Securities
(Hong Kong) Co. Limited, which is licensed in Hong Kong by the Securities and Futures Commission for regulated activities, includin g Type 4
regulated activity (advising on securities). In Hong Kong, this research report may not be redistributed, retransmitted or disclosed, in whole or in
part or and any form or manner, without the express written consent of Yuanta Securities (Hong Kong) Co. Limited.
Taiwan persons wishing to obtain further information on any of the securities mentioned in this publication should contact:
Attn: Research
Yuanta Securities Investment Consulting
4F, 225,
Section 3 Nanking East Road, Taipei 104
Taiwan
Hong Kong persons wishing to obtain further information on any of the securities mentioned in this publication should contact:
Attn: Research
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23/F, Tower 1, Admiralty Centre
18 Harcourt Road,
Hong Kong
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Tel: +822 3770 3454
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