
 
 

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 2022 Kỳ 
2 – Tháng 3. 2022 

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022 



 

1 
 Link gốc Báo cáo chiến lược năm 2022 - Abs 

 

TÂM ĐIỂM THỊ TRƯỜNG: XUNG ĐỘT NGA - UKRAINE 
 

 

 

 

MỤC LỤC 

LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................................................................................................. 2 

TÂM ĐIỂM THỊ TRƯỜNG: XUNG ĐỘT NGA-UKRAINE .......................................................................................................................... 3 

TIÊU ĐIỂM KINH TẾ THẾ GIỚI ................................................................................................................................................................. 4 

TIÊU ĐIỂM KINH TẾ VIỆT NAM ................................................................................................................................................................ 4 

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2022.............................................................................................. 6 

TRIỂN VỌNG TTCK VIỆT NAM THÁNG 3/2022: ...................................................................................................................................... 8 

CẬP NHẬT NGÀNH NGÂN HÀNG – DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG BÊN CẠNH NỖI LO NỢ XẤU ....................................................... 8 

CẬP NHẬT  NGÀNH CHỨNG KHOÁN – HƯỞNG LỢI TỪ BÙNG NỔ THANH KHOẢN ...................................................................... 11 

CẬP NHẬP NHÓM NGÀNH HƯỞNG LỢI ĐẦU TƯ CÔNG .................................................................................................................... 15 

CẬP NHẬT NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN .................................................................................................................................................... 17 

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ............................................................................................................................................... 17 

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP ........................................................................................................................... 18 

CẬP NHẬT NGÀNH THỦY SẢN - TIẾP TỤC LẠC QUAN ...................................................................................................................... 20 

CẬP NHẬT NGÀNH CẢNG BIỂN – TIẾP TỤC LẠC QUAN .................................................................................................................... 23 

CẬP NHẬT NGÀNH DẦU KHÍ – TRIỂN VỌNG TỪ SỰ PHỤC HỒI CỦA GIÁ DẦU ............................................................................... 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.abs.vn/uploads/files/bao_cao_chien_luoc_nam_2022.pdf?fbclid=IwAR0uEU3Qsbbz-axu-orHNLEBsjNgWi44RWtN8kJ48ZsyqzixaFbNQW5arC8


 

2 
 Link gốc Báo cáo chiến lược năm 2022 - Abs 

LỜI MỞ ĐẦU 

 

Kính gửi Quý Nhà đầu tư, 

 

Đầu năm, CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) có gửi tới Quý nhà đầu tư Báo cáo chiến lược năm 2022. Theo đó, 

chúng tôi có đưa ra quan điểm thị trường năm 2022 sẽ có sự phân hóa rõ nét và dự phóng VN-Index năm 2022 dao 

động trong biên độ từ 1.372 – 1.724 điểm. Thị trường năm 2022 sẽ vẫn có nhiều yếu tố thuận lợi như kinh tế phục 

hồi sau đại dịch, mặt bằng lãi suất thấp, hệ thống giao dịch mới KRX sẽ dự kiến đi vào vận hành trong năm nay… 

Bên cạnh đó, thị trường cũng phải đối mặt với một số thách thức như tính ổn định của dòng tiền đổ vào thị trường 

chưa cao do có nhiều NĐT F0, áp lực bán ròng từ Nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN), rủi ro lạm phát và rủi ro lãi 

suất… 

Chúng tôi cũng đã khuyến nghị các NĐT hướng tới các cổ phiếu có câu chuyện riêng (thời vụ lợi nhuận, kế hoạch 

tăng vốn, M&A…) và hướng tới các nhóm ngành: 

 Các ngành liên quan tới sự tăng giá hàng hóa: Ngành dầu khí, đường… 

 Các ngành hưởng lợi từ đầu tư công: Ngành Vật liệu xây dựng, xây dựng, bất động sản… 

 Các ngành liên quan tới sự phục hồi kinh tế hậu Covid: Ngành Ngân hàng, thủy sản, dệt may, gỗ… 

Trong báo cáo gốc, chúng tôi cũng có khuyến nghị một số cổ phiếu cụ thể thuộc các nhóm ngành sau: Ngành 

ngân hàng, chứng khoán, ngành xi măng, ngành xây dựng hạ tầng, ngành bất động sản, ngành thủy sản, ngành 

cảng biển và ngành dầu khí.  

Chúng tôi hiểu được rằng điều kiện thị trường luôn biến đổi và khi xuất hiện các nhân tố mới thì chiến lược đầu tư 

cần được cập nhật. Do đó, từ tháng 3/2022, chúng tôi sẽ phát hành thêm Báo cáo chiến lược cập nhật khi cần 

thiết để gửi tới Quý Nhà đầu tư nhằm cập nhật những yếu tố mới, phân tích và quan điểm mới của chúng tôi 

về thị trường và cơ hội đầu tư. 

Trong Báo cáo chiến lược 2022 - kỳ số 2 này, chúng tôi xin gửi tới Quý Nhà đầu tư báo cáo với tựa đề “Tâm điểm 

thị trường: Xung đột Nga-Ukraine”. 
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TÂM ĐIỂM THỊ TRƯỜNG: XUNG ĐỘT NGA-UKRAINE 

 

 Tâm điểm thị trường trong 2 tháng đầu năm 2022 nổi cộm lên là xung đột Nga-Ukraine. Nga là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn 

thứ 3 thế giới sau Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và Ả-rập Xê-út. Sự gián đoạn trong cung ứng dầu từ Nga đã đẩy 

giá dầu lên cao. Trong khi đó, sản lượng Amoni nitrat xuất khẩu của Nga đạt khoảng 15 triệu tấn/năm, chiếm 75% nguồn cung 

toàn thế giới. Động thái cấm xuất khẩu Amoni nitrat của Nga có thể đẩy giá phân đạm trên toàn cầu tiếp tục tăng. Về sản phẩm 

thép, Nga và Ukraine có lượng xuất khẩu lớn vào EU, trong đó Nga đứng thứ vị trí thứ 2 về xuất khẩu thép vào khu vực này. Theo 

ước tính của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Nga và Ukraine lần lượt là nhà xuất khẩu lúa mỳ lớn nhất và thứ tư trên thế giới. Hai 

nước này chiếm gần 1/3 thương mại thế giới về lúa mỳ. Về mặt hàng ngô, Ukraine đứng thứ tư trong số những nước xuất khẩu 

hàng đầu thế giới và chiếm khoảng 22% kim ngạch thương mại mặt hàng nông sản này… Chính bởi vậy, căng thẳng địa chính trị 

giữa 2 quốc gia này đã đẩy  giá cả các hàng hóa như phân bón, lúa mì, ngũ cốc, thép và đặc biệt là giá dầu tăng vọt (giá dầu đã 

tăng trên 50% kể từ đầu năm 2022). Giá cả hàng hóa leo thang đã khiến cho áp lực lạm phát tại Mỹ và Khu vực Eurozone tăng 

cao. 

 Trước khả năng FED có thể tăng lãi suất nhanh hơn để kiềm chế lạm phát cùng với căng thẳng Nga-Ukraine, TTCK thế giới đã 

có những diễn biến kém khả quan khi đa phần các chỉ số chứng khoán lớn trên thế giới đều sụt giảm.  

 TTCK Việt Nam cũng không nằm ngoài “quỹ đạo chung” của TTCK thế giới khi chỉ số VN-Index giằng co, dao động trong biên độ 

hẹp và đóng cửa ngày 28/2/2022 tại mốc 1.490,13 điểm, giảm 0,55% so với thời điểm cuối  năm 2021. Chỉ số HNX-Index có phần 

tiêu cực hơn khi sụt giảm 7,2% về mốc 440 điểm.  

 Thanh khoản thị trường sụt giảm khi tâm lý NĐT thận trọng. Dòng tiền suy giảm ở nhóm ngành bđs và ngành tài chính trong khi 

gia tăng ở nhóm ngành năng lượng, thủy sản, phân bón, cảng biển… 

 Trong báo cáo chiến lược đầu năm, chúng tôi có đưa ra khuyến nghị khả quan với ngành thủy sản, cảng biển và dầu khí. Các 

nhóm ngành này đều có bước tăng giá tích cực so với thị trường chung (“OUTPERFORM”) trước sự tăng giá của các hàng hóa 

thế giới. Tuy nhiên, một số nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, bđs lại có diễn biến kém khả quan do tác động chung từ 

thị trường. 

 Về kịch bản thị trường tháng 3/2022, chúng tôi cho rằng TTCK Việt Nam trong tháng 03/2022 có thể tiếp tục giằng co, dao 

động trong biên độ 1.450-1.535 điểm. Thị trường có thể tiếp tục phải đối mặt với một số thách thức sau: Xung đột Nga-Ukraine 

vẫn chưa có hồi kết làm dấy lên áp lực lạm phát khi giá cả các hàng hóa tiếp tục “leo thang”; Cuộc họp FED dự kiến diễn ra vào 

giữa tháng 3/2022 với khả năng FED sẽ lần đầu tăng lãi suất ngay trong tháng 3/2022 & Các quỹ ETF cơ cấu danh mục. Tuy 

nhiên, cũng có một số yếu tố hỗ trợ thị trường phải kể đến như Chính phủ có thể thúc đẩy tiến độ triển khai gói kích thích kinh tế 

& đẩy mạnh tiến độ giải ngân đầu tư công; một số DN sẽ hé lộ dần kết quả kinh doanh Q1/2022 & các DN đang hướng tới mùa 

ĐHĐCĐ với kế hoạch kinh doanh năm 2022 dần lộ diện.  

 Về triển vọng nhóm ngành, chúng tôi tiếp tục hướng tới các nhóm ngành: 

 Nhóm ngành hưởng lợi từ giá cả hàng hóa tăng cao: căng thẳng Nga-Ukraine có thể khiến giá cả hàng hóa tiếp tục “leo thang”. 

Các cổ phiếu ngành phân bón, thép và dầu khí có thể tiếp tục hưởng lợi từ sự tăng giá này. Chúng tôi tiếp tục lạc quan 

về triển vọng kinh doanh các DN ngành dầu khí khi giá dầu tiếp tục được “neo” ở mức cao và dự kiến tiếp tục tăng trong thời 

gian tới. Các dự án dầu khí lớn có thể được đẩy nhanh tiến độ triển khai khi giá dầu duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, giá cả hàng 

hóa cũng có thể đảo chiều bất ngờ khi xung đột chấm dứt và tác động ngược tới giá cổ phiếu. 

 Nhóm ngành hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế sau đại dịch: các nhóm ngành xuất khẩu (thủy sản, dệt may, cảng biển…), 

ngân hàng sẽ hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế sau đại dịch khi nhu cầu tiêu thụ hàng hóa gia tăng và hoạt động sản xuất được 

thúc đẩy khiến nhu cầu giải ngân vốn gia tăng. 

 Nhóm ngành hưởng lợi từ đầu tư công: các nhóm ngành xây dựng cơ sở hạ tầng, vật liệu xây dựng (thép, đá, nhựa 

đường,…) sẽ hưởng lợi khi gói kích thích kinh tế và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được thúc đẩy. 
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TIÊU ĐIỂM KINH TẾ THẾ GIỚI 

Lạm phát tại Mỹ và Eurozone đang tăng cao do giá hàng hóa tăng vọt bởi tác động của xung đột giữa Nga - Ukraine 

 Theo số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 10/2, giá tiêu dùng ở Mỹ tăng 0,6% vào tháng 1/2022, sau khi đã tăng 0,6% vào 

tháng 12/2021. Trong vòng 12 tháng tính đến tháng 1/2022, chỉ số giá tiêu dùng ở Mỹ tăng 7,5% và là mức tăng lớn nhất kể từ 

đầu năm 1982. Trước đó, chỉ số giá tiêu dùng trong 12 tháng tính đến tháng 12/2021 của Mỹ là 7%. Do sự chuyển dịch của chi 

tiêu từ dịch vụ sang hàng hóa trong đại dịch COVID-19, nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với tình hình lạm phát tăng cao. 

 Tại khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone), theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), lạm phát trong tháng 

2/2022 đã tăng lên mức 5,8%. Yếu tố này được xem là trở ngại lớn, gây ảnh hưởng không nhỏ tới tiến trình phục hồi kinh tế 

hậu đại dịch Covid-19 của khu vực này. 

 Lạm phát tại 2 khu vực này tăng cao là do căng thẳng giữa Nga và Ukraine trong tháng 2 vừa qua. Cuộc chiến giữa hai nước 

tiếp tục kéo dài sẽ tác động tới giá cả hàng hóa trên thế giới, đem lại những rủi ro lớn cho nền kinh tế thế giới vốn chưa hồi 

phục hoàn toàn sau đại dịch COVID-19. 

TIÊU ĐIỂM KINH TẾ VIỆT NAM 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2022 tăng 1% so với tháng trước 

 Trong 2 tháng đầu năm 2022, việc giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới; giá lương thực, thực phẩm, ăn uống và giá 

dịch vụ giao thông công cộng đều tăng chính là những nguyên nhân làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2022 tăng 1% so 

với tháng trước; tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,2% so với tháng 12/2021. Bình quân 2 tháng đầu năm 2022, 

CPI tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 0,67%. 

 

Nguồn: GSO, ABS tổng hợp 

 Cũng trong tháng 2/2022, chiến tranh giữa Nga và Ukraine bùng nổ trở thành tâm điểm chú ý của cả thế giới. Bên cạnh những 

tác động về chính trị, cuộc chiến cũng để lại nhiều ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu. Xung đột giữa Nga và Ukraine trong 

ngắn hạn tuy không tác động trực tiếp tới Việt Nam nhưng lại khiến cho giá cả hàng hóa leo thang, đặc biệt là giá dầu, từ đó 

ảnh hưởng tới lạm phát. Đây sẽ là bài toán khó cho NHNN khi áp lực lạm phát tăng cao nhưng vẫn phải đảm bảo kích thích 

phục hồi kinh tế sau đại dịch. 

Chỉ số PMI và IIP của Việt Nam 2 tháng đầu năm 

 Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 02/2022 ước tính giảm 12,4% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng 

kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, IIP ước tính tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 tăng 

6,8%). 

 Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (Purchasing Managers’ Index - PMI) ngành sản xuất Việt Nam đạt 54,3 điểm trong tháng 2, so 

với 53,7 điểm của tháng 1, tăng tháng thứ tư liên tiếp. Các điều kiện kinh doanh đã cải thiện suốt năm tháng qua, sau khi bị 

gián đoạn do làn sóng Delta của đại dịch COVID-19 trong năm 2021. 
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Nguồn: GSO, ABS tổng hợp 

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm đều tăng so với cùng kỳ năm trước 

 

Nguồn: GSO, ABS tổng hợp 

 Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện tháng 1/2022 đạt 30,84 tỷ USD, cao hơn 1,84 tỷ USD so với số ước tính. Ước tính 

tháng 2/2022 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 22,95 tỷ USD, giảm 25,6% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ 

năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 53,79 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng 

kỳ năm trước. 

 Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa thực hiện tháng 1/2022 đạt 29,45 tỷ USD, thấp hơn 51 triệu USD so với số ước tính. Ước tính 

tháng 2/2022 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 25,28 tỷ USD, giảm 14,2% so với tháng trước và tăng 21,9% so với cùng kỳ 

năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 54,73 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng 

kỳ năm trước. 

 Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 1 xuất siêu 1,4 tỷ USD; tháng 2 ước tính nhập siêu 2,34 tỷ USD. Tính chung 2 

tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính nhập siêu 937 triệu USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1,6 tỷ 

USD).  
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Vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tăng so với cùng kỳ 

 

Nguồn: Bộ KH&ĐT, ABS tổng hợp 

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến 

ngày 20/02/2022 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký 

điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước 

ngoài đạt gần 5 tỷ USD, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 2 tháng 

đầu năm 2022, ước tính đạt 2,68 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng 

kỳ năm trước. 

 

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

Diễn biến TTCK thế giới kém khả quan:  

Trong 2 tháng đầu năm 2022, TTCK thế giới có những diễn biến kém khả quan khi đa phần các chỉ số chứng khoán thế giới đều có xu 

hướng giảm giá trước khả năng Mỹ tăng lãi suất nhanh hơn để kiềm chế lạm phát, bên cạnh đó là căng thẳng Nga–Ukraine leo thang. 

BIẾN ĐỘNG TTCK THẾ GIỚI 

CHỈ SỐ 31/12/2021 28/02/2022 % thay đổi 

DJI  36.338,3 33.879,5   -6,8% 

Nasdaq  15.644,9 13.751,4  -12,1% 

S&P 500  4.778,7  4.373,9  -8,5% 

FTSE 100  7.384,5 7.458,3   1% 

Nikkei 225   28.791,7 26.526,8   -7,9% 

Nguồn: ABS tổng hợp 

TTCK Việt Nam giằng co, dao động trong biên độ hẹp:  

 Không nằm ngoài guồng quay của TTCK  thế giới, diễn biến VN-Index trong 2 tháng đầu năm trong thế giằng co, dao động biên độ 

hẹp. Theo đó, chỉ số VN-Index đóng cửa ngày 28/02/2022 tại 1.490,13 điểm, giảm 0,55% so với thời điểm cuối năm 2021. Trong khi 

đó, chỉ số HNX-Index có phần tiêu cực hơn khi đóng cửa cuối tháng 2/2022 ở mức 440 điểm, giảm 7,2% so với cuối năm 2021. 

 Trước những diễn biến kém tích cực từ TTCK thế giới, tâm lý NĐT trở nên thận trọng & thanh khoản có phần sụt giảm. Theo số liệu 

từ HOSE, thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 2 ghi nhận giá trị và khối lượng giao dịch bình quân phiên lần lượt đạt trên 23.206 

tỷ đồng và 705,93 triệu cổ phiếu, giảm lần lượt 15,83% về giá trị và 19,28% về khối lượng bình quân so với tháng 1/2022. Dòng tiền 

có sự suy giảm ở nhóm ngành BĐS và ngành tài chính trong khi gia tăng ở nhóm ngành năng lượng, nhóm ngành công nghiệp, 

ngành dịch vụ nguyên vật liệu. Xung đột Nga-Ukraine đã khiến cho giá cả các hàng hóa, đặc biệt là giá dầu tăng vọt. Điều này đã 

giúp cho giá các cổ phiếu phân bón, cảng biển, thép, dầu khí có những diễn biến tích cực và hút tiền trong 2 tháng qua. 
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Nguồn: Fiinpro, ABS tổng hợp 

 

Giao dịch tự doanh & khối ngoại:  

 Trong 2 tháng đầu năm 2022, khối tự doanh mua ròng gần 400 tỷ đồng trên sàn HSX chủ yếu tập trung vào chứng chỉ quỹ E1VFVN30 

và 1 số cổ phiếu Bluechips như TCB, ACB, MWG, PNJ,… Ở chiều ngược lại bán ra chứng chỉ quỹ FUEVFVND, MSN, FLC, KDH, 

VHM,… 

 Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên TTCK Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2022.  Trên sàn HSX, khối này bàn ròng với  giá trị bán 

ròng là 3.304,59 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào các mã cổ phiếu như MSN, VIC, HPG, NVL, CII, VNM,... Ngược lại, họ mua ròng 

trên sàn HNX 238,05 tỷ đồng và 147,31 tỷ đồng trên sàn UPCOM. 
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Nguồn: Fiinpro, ABS tổng hợp 

 

TRIỂN VỌNG TTCK VIỆT NAM THÁNG 3/2022: 

Chúng tôi cho rằng TTCK Việt Nam trong tháng 03/2022 có thể tiếp tục giằng co, dao động trong biên độ 1.450-1.535 điểm.  

Thị trường có thể tiếp tục phải đối mặt với một số thách thức sau: 

 Xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có hồi kết. Căng thẳng giữa Nga-Ukraine tuy không tác động trực tiếp tới Việt Nam nhưng  có thể 

tiếp tục làm cho giá cả các hàng hóa, đặc biệt là giá dầu “leo thang”, làm tăng áp lực lạm phát cho các quốc gia trên thế giới, trong 

đó có Việt Nam. 

 Cuộc họp FED dự kiến diễn ra vào giữa tháng 3/2022. Theo đó, FED dự kiến tăng lãi suất ngay trong tháng 03/2022 nhằm kiềm chế 

lạm phát. Chúng tôi cho rằng yếu tố này đã phần nào tác động tâm lý thị trường trong thời gian qua nên mức độ ảnh hưởng thời 

gian tới có thể không lớn. Bên cạnh đó, việc giá dầu tăng mạnh do xung đột Nga-Ukraine có thể phần nào ảnh hưởng tới quyết định 

của FED.  

 Các quỹ ETF cơ cấu danh mục vào tuần thứ 3 của tháng 3/2022 cũng phần nào ảnh hưởng tới tâm lý NĐT. 

Tuy nhiên, cũng có một số yếu tố hỗ trợ thị trường phải kể đến: 

 Chính phủ có thể thúc đẩy tiến độ triển khai gói kích thích kinh tế & đẩy mạnh tiến độ giải ngân đầu tư công. 

 Tháng 03/2022 cũng là tháng cuối Quý 1/2022, một số DN sẽ lộ dần KQKD Quý 1/2022. 

 Hướng tới mùa Đại hội cổ đông, các DN sẽ dần lộ diện kế hoạch kinh doanh năm 2022. 

CẬP NHẬT NGÀNH NGÂN HÀNG – DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG BÊN CẠNH NỖI LO NỢ XẤU 

Toàn cảnh Ngành ngân hàng hai tháng đầu năm 

Hai phần ba chặng đường quý 1 năm 2022 đã trôi qua, các Ngân hàng thương mại (NHTM) cũng đã lần lượt công bố báo cáo quý 4 

năm 2021 với nhiều kết quả tích cực. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận toàn ngành ngân hàng 2021 lần lượt ở mức 406.694 tỷ đồng 

(tăng 16,7% so với năm trước) và 163.846 tỷ đồng (tăng 24,2%). Tốc độ tăng trưởng này vẫn bứt phá so với năm 2020 và cao hơn mức 

tăng trưởng lợi nhuận chung của toàn thị trường. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của nhóm NHTM tư nhân có sự phân hóa lớn giữa các 

ngân hàng có quy mô lớn và nhỏ, rất nhiều ngân hàng nhỏ báo lỗ quý 4 năm 2021 như PG Bank, Bắc Á Bank, ngân hàng Bản Việt,…đa 

số do dồn trích dự phòng cuối năm. Nhìn chung, đầu năm 2022 nhóm cổ phiếu Ngành ngân hàng có xu hướng chậm lại, các thông tin 

hỗ trợ thị trường có thể kể tới như sau: 

 Tín dụng 

 Số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy, tính đến ngày 28/01/2022, dư nợ tín dụng tăng khoảng 2,74% 

so cuối năm trước (tăng 16,32% so cùng kỳ, tháng 1/2021 chỉ tăng 0,53%). Đây được xem là mức tăng tháng 1 mạnh nhất 

trong vòng 10 năm qua. Những năm trước, dòng vốn tín dụng phục vụ thị trường thường rất hạn chế dịp đầu năm dương lịch, 

một phần vì các ngân hàng cần tiền để đáp ứng nhu cầu tiền mặt tăng cao trước Tết Nguyên đán (chi trả lương, thưởng…), 

phần khác vì doanh nghiệp cũng chưa vội đẩy mạnh hoạt động, họ thường đợi đến khoảng cuối quý 1 đầu quý 2 mới vay vốn. 
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Tuy nhiên, năm nay do tình hình dịch bệnh, các hoạt động du xuân đa phần hủy bỏ, dòng vốn ưu đãi đã được “tung” ra thị 

trường ngay những ngày đầu năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. 

 Tỷ giá 

 Trong năm 2021, thị trường ngoại tệ, tỷ giá tiếp tục giữ vững sự ổn định.  

 Tuy nhiên, sang năm 2022, Tỷ giá dự báo có thể tăng nhẹ. Điều này được lý giải bởi năm nguyên nhân. Thứ nhất, hoạt động 

kinh tế phục hồi khiến nhu cầu thanh toán, vay ngoại tệ bằng đồng đô la Mỹ tăng lên. Thứ hai, phải thực hiện thu hẹp nới lỏng 

định lượng, tăng lãi suất khiến cho giá trị đồng đô la Mỹ duy trì ở mức cao. Thứ ba, dự trữ ngoại hối duy trì ở mức cao giúp giá 

trị đồng Việt Nam ổn định. Thứ tư, cán cân thương mại dự báo tiếp tục thặng dư. Cuối cùng, kiều hối tiếp tục tăng so với năm 

2021, hỗ trợ cho tỷ giá ổn định. 

 Lãi suất 

 Trong tháng 1/2022, hàng loạt ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi kèm nhiều chương trình khuyến mại nhân dịp Tết. 

Động thái này nhằm thu hút tiền nhàn rỗi của người dân, đáp ứng nhu cầu cho vay cuối năm, đồng thời, hạn chế xu hướng 

dòng tiền đang đổ dồn vào thị trường bất động sản và chứng khoán. Cụ thể, ngân hàng VPBank đã điều chỉnh khung lãi suất 

tiết kiệm áp dụng cho hình thức gửi tại quầy từ 3,2%/năm đến 6,3%/năm, lần lượt áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 

tháng. Các ngân hàng Agribank, VietinBank, BIDV, Vietcombank… cũng đồng loạt áp dụng mức lãi suất cao nhất là 5,5 đến 

5,6%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.  

 Nguyên nhân lãi suất huy động tăng nhẹ trở lại là do lạm phát đang có xu hướng nhích lên. Các ngân hàng cần nâng lãi suất 

huy động để duy trì mặt bằng lãi suất thực dương. Bên cạnh đó, nhu cầu tín dụng cũng tăng cao khi hoạt động sản xuất kinh 

doanh phục hồi và phát triển trong bối cảnh bình thường mới. 

 Còn về lãi suất đầu ra, mặt bằng sẽ duy trì như mức hiện tại và có thể giảm nhẹ ở một số ngành, lĩnh vực ưu tiên khi gói hỗ trợ 

lãi suất của Chính phủ đi vào cuộc sống. 

 Trong tuần thứ 3 của T2/2022, Ngân hàng Nhà nước hút bớt dòng tiền trong bối cảnh lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có 

dấu hiệu hạ nhiệt. Lãi suất vay mượn vốn giữa các ngân hàng trong tuần ở các kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 2 tuần có chung diễn 

biến hạ nhiệt, giảm lần lượt 0,66%, 0,52% và 0,37% xuống còn 2,74% 2,78% và 2,93%/năm. 

 Công bố các kế hoạch tăng vốn, nới room ngoại 

 Vietcombank phát hành hơn 1,02 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 với tỷ lệ 27,6% (tức cổ đông 

sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận 276 cổ phiếu mới). Sau phát hành, vốn điều lệ của Ngân hàng thêm 10.236 tỷ đồng, lên 

hơn 47.325 tỷ đồng. 

 BIDV sẽ phát hành tối đa gần 1,037 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 25,77%. Thời gian phát hành trong 

năm 2022. Sau phát hành thành công, vốn điều lệ BIDV sẽ tăng từ 40.220 tỷ đồng lên hơn 50.585 tỷ đồng. 

 Ngoài ra, các ngân hàng ACB, MB, MSB, OCB có kế hoạch chia cổ tức năm 2020 trên dưới 20% bằng cổ phiếu để tăng vốn 

điều lệ trong năm 2022, nhằm đáp ứng các chuẩn mực quốc tế. 

 MSB, VIB, VPB, OCB và STB cũng lần lượt công bố các kế hoạch nới room ngoại trong năm 2022. 

 M&A 

 VPBank dự kiến có thể hoàn tất kế hoạch bán vốn cho SMBC để trở thành cổ đông chiến lược của ngân hàng này trong quý 

2/2022. 

 Lãnh đạo MSB cho biết đã ký thỏa thuận bảo mật với các đối tác trong thương vụ bán 100% cổ phần tại công ty tài chính 

FCCOM. Lợi nhuận ước tính từ thương vụ này là khoảng 2.000 tỷ đồng. Ngân hàng sẽ hoàn tất trong năm 2022. 

 Nợ xấu 

 Báo cáo tài chính năm 2021 mới được công bố của các ngân hàng cho thấy, nợ xấu có xu hướng gia tăng rõ rệt tại một số ngân 

hàng, thí dụ như VPBank (tăng 60% so với 2020), Vietinbank (49%), VIB (58%), HDB (43%)…v.v.; bình quân số dư nợ xấu 28 

ngân hàng thương mại niêm yết và Agribank tăng 17,3% so với năm 2020. 

 Mặc dù vậy, con số nợ xấu được công bố mới chỉ là các khoản nợ xấu nội bảng, chưa tính đến các khoản nợ xấu bán cho Công 

ty TNHH MTV Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) chưa được xử lý và các khoản nợ xấu tiềm ẩn từ nợ tái 

cơ cấu và khả năng chuyển các khoản nợ từ nhóm 1,2 thành nợ xấu do điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp không 

thuận lợi trong thời gian tới… (ước tính khoảng 7,31% tổng dư nợ). 

https://www.abs.vn/uploads/files/bao_cao_chien_luoc_nam_2022.pdf?fbclid=IwAR0uEU3Qsbbz-axu-orHNLEBsjNgWi44RWtN8kJ48ZsyqzixaFbNQW5arC8
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Triển vọng và thách thức Ngành ngân hàng năm 2022 

 Triển vọng  

 Các thông tin về việc tăng vốn, nới room ngoại cũng như động thái chuyển sàn của một số nhà băng sẽ là động lực giúp 

cổ phiếu ngân hàng bật tăng trở lại, dẫn dắt thị trường. 

 Tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận nhờ vào sự hồi phục kinh tế cùng gói kích thích của chính phủ. 

 Thách thức 

 Áp lực cải thiện NIM đang dần đè nặng lên các ngân hàng. Lãi suất cho vay dự báo khó tăng trong năm 2022 do mục đích 

hỗ trợ các DN phục hồi sau đại dịch, trong khi đó lãi suất huy động đang có xu hướng tăng trở lại khi thanh khoản hệ thống 

ngân hàng có phần bớt dồi dào do áp lực mùa vụ cận Tết nguyên đán… 

 Áp lực nợ xấu của ngân hàng có nguy cơ gia tăng và sẽ dần lộ rõ bản chất khi TT (01, 03 và 14) về cơ cấu lại nợ và giữ 

nguyên nhóm nợ hết hiệu lực. 

Cập nhật biến động giá nhóm cổ phiếu ngân hàng 2 tháng 2022 

 

Nguồn: Fiinpro, ABS tổng hợp 

 Theo thống kê biến động giá như trên, toàn Ngành ngân hàng không có biến động mức giá quá lớn ở tất cả các mã trong 

hai tháng đầu năm 2022. Mức chênh lệch giá lớn nhất có thể nhìn thấy ở mã VCB, cụ thể mức giá thấp nhất tính đến thời 

điểm 28/02/2022 là 77.900 đồng và cao nhất là 96.000 đồng, đứng thứ 2 là BID với mức chênh lệch giá khoảng 38%. 

 Trong Báo cáo chiến lược 2021, chúng tôi đã khuyến nghị hai mã là TCB và MSB. Tại thời điểm khuyến nghị ngày 

12/01/2022, cổ phiếu TCB có giá 50.400 đồng, và MSB là 28.000 đồng, do trước đó đã có một nhịp tăng nên càng về cuối 

tháng 2, nhóm cổ phiếu ngân hàng bị chốt lời mạnh mẽ và còn vì những ảnh hưởng từ những thông tin vĩ mô tiêu cực trên 

thế giới. Tại thời điểm ngày 28/02/2022, giá cổ phiếu TCB đóng cửa đúng tại mức giá 50.400 đồng và MSB giảm còn 

26.650 đồng. Diễn biến giá TCB và MSB cũng như các cổ phiếu các ngân hàng nói chung trong 2 tháng đầu năm có xu 

hướng giằng co, chưa rõ xu hướng khi tăng trong tháng 1/2022 nhưng sau đó lại giảm trong tháng 2/2022. Tuy nhiên, 

chúng tôi vẫn kiên định với triển vọng khả quan của cổ phiếu ngành ngân hàng khi múa ĐHĐCĐ đang đến gần và kế hoạch 

kinh doanh năm 2022 các ngân hàng dần lộ diện. 

Mã Đánh giá Luận điểm đầu tư 

TCB Khả quan 

 KQKD tăng trưởng mạnh mẽ. LNST năm 2021 đạt gần 18.400 tỷ đồng, tăng 46,23% yoy. 

 NIM cải thiện dần theo thời gian với tỷ lệ CASA ngày càng tăng và hiện tỷ lệ CASA của 

TCB đang đứng đầu hệ thống. 

 Chất lượng tài sản tốt 

 TCB sở hữu hệ sinh thái bất động sản – bản lẻ – tài chính hiệu quả, tệp khách hàng chất 

lượng Hiện nay Tập đoàn Masan là cổ đông sở hữu tỷ lệ lớn nhất tại TCB với tỷ lệ 15%. 

Với bất động sản, mối quan hệ với Tập đoàn Vingroup mang lại nguồn thu vay mua nhà rất 

lớn cho TCB. 
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Biến động giá nhóm ngành ngân hàng 2 tháng đầu năm 2022  

Giá cao nhất từ đầu năm đến cuối tháng 2 Giá thấp nhất từ đầu năm đến cuối tháng 2

https://www.abs.vn/uploads/files/bao_cao_chien_luoc_nam_2022.pdf?fbclid=IwAR0uEU3Qsbbz-axu-orHNLEBsjNgWi44RWtN8kJ48ZsyqzixaFbNQW5arC8
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MBB Khả quan 

 Hưởng lợi hệ sinh thái là các DN thuộc Bộ Quốc Phòng. 

 KQKD năm 2021 khả quan với LNTT đạt 16.527 tỷ đồng, tăng 54,6%yoy. 

 CASA đứng thứ 2, đạt mức 48,7%. 

 Tiềm năng tăng trưởng tín dụng cao, khả năng sinh lời dự kiến tiếp tục gia tăng. 

 

Tổng hợp chỉ tiêu của các ngân hàng niêm yết (31/12/2021) 

STT 
Mã 
CK 

Tên Sàn 
Tổng Tài 

Sản 
Thu nhập 
lãi thuần 

LNST  ROE % ROA % (NIM) (NPL) (CIR) (LDR) 

1 ABB Ngân hàng An Bình UPCOM 121.695 3.067 1.560 15,12% 1,31% 2,77% 2,06% -41,78% 101,69% 

2 ACB Ngân hàng Á Châu HOSE 527.770 18.945 9.603 23,90% 1,98% 4,09% 0,77% -34,93% 95,26% 

3 BAB Ngân hàng Bắc Á HNX 119.792 2.117 726 8,34% 0,61% 1,98% 0,77% -53,25% 90,54% 

4 BID BIDV HOSE 1.761.939 46.818 10.879 13,11% 0,66% 2,92% 0,98% -31,03% 98,13% 

5 BVB Ngân hàng Bản Việt UPCOM 76.511 1.435 249 5,84% 0,36% 2,21% 2,53% -60,66% 102,53% 

6 CTG VietinBank HOSE 1.531.468 41.788 14.219 15,88% 0,99% 3,02% 1,26% -32,32% 97,32% 

7 EIB Eximbank HOSE 165.832 3.524 965 5,58% 0,59% 2,26% 1,96% -53,39% 83,48% 

8 HDB HDBank HOSE 374.612 13.891 6.453 23,26% 1,86% 4,44% 1,65% -38,09% 110,87% 

9 KLB Ngân hàng Kiên Long UPCOM 83.822 1.931 770 17,92% 1,09% 2,89% 1,89% -52,92% 74,69% 

10 LPB LienViet Post Bank HOSE 289.194 9.017 2.873 18,52% 1,08% 3,53% 1,33% -50,65% 115,91% 

11 MBB MBBank HOSE 607.140 26.200 13.221 23,49% 2,40% 5,09% 0,90% -33,51% 94,51% 

12 MSB MSB Bank HOSE 203.665 6.216 4.035 20,74% 2,12% 3,66% 1,74% -37,13% 107,34% 

13 NAB Ngân hàng Nam Á UPCOM 153.238 4.283 1.434 19,62% 1,00% 3,12% 1,57% -46,48% 89,02% 

14 NVB Ngân hàng Quốc Dân HNX 73.784 1.259 1 0,03% 0,00% 2,03% 3,00% -55,85% 64,50% 

15 OCB Ngân hàng Phương Đông HOSE 184.491 5.686 4.405 22,45% 2,61% 3,64% 1,32% -26,94% 103,29% 

16 PGB PG Bank UPCOM 40.613 991 263 6,49% 0,69% 2,69% 2,24% -56,86% 97,95% 

17 SGB Sài Gòn Công thương UPCOM 24.609 589 123 3,35% 0,51% 2,60% 1,97% -64,94% 91,14% 

18 SHB SHB HOSE 506.556 15.632 4.982 16,69% 1,08% 3,69% 1,43% -24,22% 110,72% 

19 SSB SeABank HOSE 211.664 5.186 2.607 16,12% 1,33% 2,87% 1,65% -35,95% 116,22% 

20 STB Sacombank HOSE 521.196 11.964 3.411 10,79% 0,67% 2,60% 1,47% -55,52% 90,77% 

21 TCB Techcombank HOSE 568.811 26.699 18.399 21,95% 3,65% 5,79% 0,66% -30,14% 110,35% 

22 TPB Ngân hàng Tiên Phong HOSE 292.827 9.946 4.830 22,61% 1,94% 4,32% 0,82% -33,81% 101,19% 

23 VAB Ngân hàng Việt Á UPCOM 101.038 1.551 657 10,86% 0,70% 1,86% 1,86% -33,51% 80,45% 

24 VBB VietBank UPCOM 103.780 1.486 505 9,17% 0,52% 1,60% 3,65% -52,41% 75,69% 

25 VCB Vietcombank HOSE 1.414.765 42.387 21.928 21,37% 1,60% 3,17% 0,64% -30,99% 84,62% 

26 VIB VIBBank HOSE 309.517 11.816 6.410 30,33% 2,31% 4,38% 2,32% -35,47% 116,10% 

27 VPB VPBank HOSE 547.626 34.349 11.651 16,73% 2,41% 7,70% 4,47% -24,20% 146,91% 

(Nguồn: ABS tổng hợp) 

 

CẬP NHẬT  NGÀNH CHỨNG KHOÁN – HƯỞNG LỢI TỪ BÙNG NỔ THANH KHOẢN 

Toàn cảnh Ngành chứng khoán hai tháng đầu năm 

 Từ cuối năm 2021, nhóm cổ phiếu chứng khoán đã bước vào chu kỳ giảm giá kéo dài đến hết tháng 1 năm 2022 Mức giảm 

trong 2 tháng liên tục đã lấy đi của nhiều cổ phiếu thuộc nhóm ngành này hơn 20% giá. 

 Kỳ vọng tăng trưởng cho Ngành chứng khoán 2022 kém đi do Ngành này đã có một năm 2021 tăng trưởng rực rỡ, dẫn tới 

hiện tượng giảm giá của nhóm Ngành chứng khoán trong suốt hai tháng. 

 Chỉ thị số 01/CT-NHNN ban hành ngày 13/01/2022 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng 

trong năm 2022. Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề cập đến là “tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng 

https://www.abs.vn/uploads/files/bao_cao_chien_luoc_nam_2022.pdf?fbclid=IwAR0uEU3Qsbbz-axu-orHNLEBsjNgWi44RWtN8kJ48ZsyqzixaFbNQW5arC8
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vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông, trái 

phiếu doanh nghiệp…”. Điều này khiến nhóm ngành chứng khoán bị bán tháo sau thông tin trên vì sự lo lắng các công ty 

chứng khoán sẽ không còn được thuận lợi trong việc tăng vốn điều lệ theo lộ trình hoàn tất từ nay đến hết tháng 6/2022. 

 Sang tháng 2/2022, hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quay đầu phục hồi, nhiều mã có sự đảo chiều rõ rệt khi có những 

phiên tăng hết biên độ như VCI, VND. FTS, TVS. Đà tăng của nhóm cổ phiếu chứng khoán có thể từ việc hàng loạt công 

ty chứng khoán công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2021 khá tích cực. Chẳng hạn SSI ước kết quả lãi trước thuế 

2021 đạt mức kỷ lục 3.350 tỉ đồng; VND đạt lợi nhuận trước thuế 2.734 tỉ đồng gấp 3,2 lần năm 2020. 

 Số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết trong tháng 1/2022, nhà đầu tư trong nước mở mới 

195.068 tài khoản chứng khoán, giảm 31.512 tài khoản so với thời điểm kỷ lục mở tài khoản trong tháng 12/2021. 

Triển vọng ngành 

 Triển vọng kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán trong năm 2022 dự kiến tiếp tục khả quan.  

 Ngành chứng khoán nhiều khả năng sẽ giảm nhiệt so với năm 2021 vì có nhiều áp lực từ kiềm chế lạm phát, song nhìn 

chung vẫn là kênh đầu tư tiềm năng.  

 Lợi suất trái phiếu ước tính chỉ 2%năm, còn cổ phiếu đến 6%/năm. Thị trường trái phiếu và cổ phiếu là bình thông nhau 

nên nếu không điều chỉnh gì thì cổ phiếu vẫn thu hút nhà đầu tư rót vốn. 

 Áp lực rút vốn khối ngoại không còn nhiều và sự chuyển dịch dòng tiền sang thị trường mới nổi và thị trường cận biên có 

thể xảy ra do tương quan hấp dẫn giữa tăng trưởng và định giá hợp lý. 

 Tỷ lệ bao phủ vắc xin tăng nhanh tạo điều kiện mở cửa và thúc đẩy phục hồi kinh tế cũng như cơ hội thị trường Việt Nam 

được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong 2-3 năm tới sẽ thu hút nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại Việt Nam. 

 Hệ thống giao dịch chứng khoán mới (KRX) dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2022. Hệ thống giao dịch mới cũng giúp 

giải quyết điểm nghẽn về tỷ lệ ký quỹ giao dịch bằng tiền mặt, từ đó có thể thúc đẩy dòng vốn nước ngoài trở lại Việt Nam. 

 Thách thức  

 Năm 2022 thanh khoản có khả năng chậm lại hoặc không tăng trưởng thêm sẽ gây áp lực lên doanh thu mảng môi giới 

của các công ty chứng khoán. 

 Thứ hai, ở hoạt động cho vay margin. Tốc độ tăng trưởng trung bình hằng quý trong năm 2020 và 2021 lần lượt là 15% và 

19%. Kết quả là, dư nợ margin hiện tại đang ở mức cao nhất lịch sử với xấp xỉ 170 nghìn tỷ đồng tăng 98,7%. Nhiều công 

ty chứng khoán tiếp tục lên kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn để có thể cải thiện năng lực cho vay margin. 

 Lãi suất tăng mạnh ngay từ đầu năm 2022 nhằm thu hút dòng tiền quay về ngân hàng sẽ ảnh hưởng tới dòng tiền trên thị 

trường chứng khoán 

 Thứ ba, hoạt động tự doanh vốn dĩ là mảng mang lại lợi nhuận lớn nhất cho các công ty chứng khoán lại được đánh giá 

sẽ khó khăn hơn trong năm 2022 do chứng khoán không còn hấp dẫn như năm 2021.  

Biến động giá cổ phiếu ngành chứng khoán 

https://www.abs.vn/uploads/files/bao_cao_chien_luoc_nam_2022.pdf?fbclid=IwAR0uEU3Qsbbz-axu-orHNLEBsjNgWi44RWtN8kJ48ZsyqzixaFbNQW5arC8
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(Nguồn: FiinPro,  ABS tổng hợp) 

 Nhóm Ngành chứng khoán có mức biến động giá rất lớn tính từ thời điểm đầu năm, do kỳ vọng của nhà đầu tư về tiềm năng 

lợi nhuận của các công ty sẽ sụt giảm khi thị trường chứng khoán “hạ nhiệt”, cộng thêm quá trình tăng giá dài khiến nhiều nhà 

đầu tư và quỹ lớn có xu hướng chốt lời các cổ phiếu chứng khoán. Điển hình là VND, CSI, VCI có mức chênh lệch giữa giá cao 

nhất và thấp nhất lần lượt là 43%, 61% và 44%. 

 Về 2 cổ phiếu mà chúng tôi khuyến nghị trong Báo cáo chiến lược năm 2021 là VND và SSI, sau chuỗi giảm liên tiếp trong 

tháng 1 thì nhóm cổ phiếu chứng khoán đã có sự hồi phục đáng kể. Tuy nhiên, tính đến thời điểm 28/02/2022, cổ phiếu VND 

về lại mức giá ngày 12/01/2022 và SSI đã giảm 8,7%.  

 Dưới đây là một vài đánh giá của chúng tôi về triển vọng của một vài cổ phiếu chứng khoán 

 

Mã Đánh giá Luận điểm đầu tư 

SSI Khả quan 

 SSI mới ký hợp đồng thỏa thuận vay vốn với CTG với hạn mức tín dụng 10 nghìn tỷ đồng, thời 

hạn dưới 12 tháng. SSI dự kiến sẽ phân bổ vốn cho các hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận 

cao và ít rủi ro, đầu tư vào giấy tờ có giá và hoạt động kinh doanh trái phiếu. Với nguồn vốn lớn 

từ các ngân hàng quốc trong và ngoài nước cũng như từ thị trường chứng khoán 

 Tính đến quý 4/2021, nợ/vốn chủ sở hữu của SSI đạt 2,6 lần, vẫn thấp hơn nhiều so với ngưỡng 

quy định là 5 lần. 

 KQKD năm 2021 khả quan. Top 2 thị phần Môi giới chứng khoán trên sàn Hose. 

VCI Khả quan 

 VCI huy động khoản vay hợp vốn nước ngoài 100 triệu USD. 

 Lợi nhuận từ thương vụ tư vấn VPBank bán vốn FE CREDIT cho SMBC. 
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Tổng hợp chỉ tiêu của các công ty chứng khoán niêm yết (31/12/2021) 

STT 
Mã 

CK 
Tên công ty Sàn 

Tổng cộng 

tài sản 
Vốn chủ sở hữu 

Cho vay nghiệp vụ 

ký quỹ (margin) 
LNST  ROE % ROA % 

1 SSI Chứng khoán SSI HOSE 50.793 14.220 22.746 2.696 22,38% 6,23% 

2 VND Chứng khoán VNDIRECT HOSE 37.095 9.822 14.418 2.383 34,94% 9,15% 

3 HCM Chứng khoán TP.HCM HOSE 24.369 7.325 13.690 1.147 19,50% 6,22% 

4 VCI Chứng khoán Bản Việt HOSE 16.636 6.542 7.516 1.499 27,09% 11,98% 

5 MBS Chứng khoán MB HNX 11.047 3.412 6.140 587 21,45% 6,50% 

6 SHS Chứng khoán SG - HN HNX 10.911 6.056  1.396 30,09% 15,65% 

7 FTS Chứng khoán FPT HOSE 9.456 2.983 5.007 846 32,63% 13,17% 

8 TVS Chứng khoán Thiên Việt HOSE 7.186 1.754 396 516 33,69% 9,30% 

9 CTS Chứng khoán Vietinbank HOSE 6.686 1.812  387 23,79% 7,05% 

10 BSI Chứng khoán BIDV HOSE 6.005 1.719 2.659 357 22,24% 8,00% 

11 BVS Chứng khoán Bảo Việt HNX 5.719 2.144  282 14,04% 6,18% 

12 PHS Chứng khoán Phú Hưng UPCOM 4.767 1.605 3.111 141 10,85% 4,08% 

13 ORS Chứng khoán Tiên Phong HOSE 4.764 2.172 1.589 211 13,45% 6,05% 

14 VIX Chứng khoán VIX HOSE 4.730 3.762 2.641 736 26,70% 21,50% 

15 VDS Chứng khoán Rồng Việt HOSE 4.033 1.646  426 30,28% 12,90% 

16 EVS Chứng khoán Everest HNX 3.211 1.868 1.641 422 31,91% 20,64% 

17 AGR Agriseco HOSE 2.739 2.457  396 17,39% 15,76% 

18 PSI Chứng khoán Dầu khí HNX 2.225 652 1.022 48 7,33% 2,15% 

19 DSC Chứng khoán DSC UPCOM 1.809 1.032 304 25 4,52% 2,65% 

20 TVB Chứng khoán Trí Việt HOSE 1.805 1.371 105 302 30,56% 21,80% 

21 AAS Chứng khoán SmartInvest UPCOM 1.646 1.214  378 48,41% 32,89% 

22 APS CK Châu Á - TBD HNX 1.613 1.410 414 563 62,16% 55,61% 

23 TCI Chứng khoán Thành Công UPCOM 1.573 1.197  173 21,23% 14,83% 

24 BMS Chứng khoán Bảo Minh UPCOM 1.213 808 13 157 21,73% 15,20% 

25 ART Chứng khoán BOS HNX 1.171 1.157 170 34 2,97% 2,94% 

26 APG Chứng khoán APG HOSE 1.168 1.007  267 37,97% 33,73% 

27 VFS Chứng khoán Nhất Việt UPCOM 953 942  89 9,49% 9,37% 

28 IVS Chứng khoán Goutai Junan (Việt Nam) HNX 842 712  37 5,27% 4,80% 

29 SBS Chứng khoán Sacombank UPCOM 746 216  9 4,38% 1,41% 

30 WSS Chứng khoán Phố Wall HNX 537 532  9 1,71% 1,70% 

31 VUA Chứng khoán Stanley Brothers UPCOM 429 364 57 19 5,41% 4,90% 

32 HBS Chứng khoán Hòa Bình HNX 402 398 47 8 2,06% 2,04% 

33 HAC Chứng khoán Hải Phòng UPCOM 376 341 157 39 11,68% 10,86% 

34 VIG CK TM và CN Việt Nam HNX 215 192  1 0,76% 0,68% 

35 CSI Chứng khoán Kiến thiết VN UPCOM 183 181  9 5,17% 5,10% 

(Nguồn: FiinPro,  ABS tổng hợp) 

  

https://www.abs.vn/uploads/files/bao_cao_chien_luoc_nam_2022.pdf?fbclid=IwAR0uEU3Qsbbz-axu-orHNLEBsjNgWi44RWtN8kJ48ZsyqzixaFbNQW5arC8


 

15 
 Link gốc Báo cáo chiến lược năm 2022 - Abs 

CẬP NHẬP NHÓM NGÀNH HƯỞNG LỢI ĐẦU TƯ CÔNG 

Cập nhật giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm 

 Theo Bộ Tài chính, trong 2 tháng đầu năm, cả nước giải ngân được trên 44.600 tỷ đồng, đạt 8,61% kế hoạch Thủ tướng giao. 

Tỷ lệ này cao hơn so với cùng kỳ năm 2021 (5,09%). Trong đó, vốn trong nước đạt 9,22% (cùng kỳ năm 2021 đạt 5,68%), vốn 

nước ngoài đạt 0,20% (thấp hơn cùng kỳ năm 2021 là 0,38%). Hiện có 7 bộ và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 15%. 

 Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn 2 tháng đầu năm tuy cao hơn cùng kỳ năm 2021 nhưng vẫn đạt thấp so với tổng kế hoạch vốn 

được giao. Nguyên nhân là trong tháng 1, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung thanh toán khối lượng hoàn 

thành của kế hoạch vốn năm 2021 đến hết thành 31/1 và khiển khai phân bổ kế hoạch vốn năm nay. 

 Bên cạnh đó, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trong tháng 2 và dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại số địa phương đã ảnh hưởng 

lớn đến công tác thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. 

Triển vọng các tháng tới 

 Luật Đất đai 2013 có thể sẽ được xúc tiến sửa đổi trong năm 2022 để hoàn thành vào tháng 5/2023 như dự kiến sẽ có thể đưa 

ra quy định cụ thể về hệ số đền bù giá đất nhằm giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng vốn là điểm vướng của nhiều dự án 

BĐS hiện nay.  

 Bên cạnh đó, việc Chính phủ quyết tâm đẩy mạnh đầu tư công cùng những gói hỗ trợ về phục hồi kinh tế, đặc biệt GDP được 

dự báo tăng 6,5% - 7% trong năm 2022 không chỉ tạo cơ hội cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản mà còn cả 

những công trình khác về hạ tầng kỹ thuật, văn hoá, xã hội,...  

Do đó, ngành xây dựng và vật liệu xây dựng dự kiến sẽ hưởng lợi từ điều này. 

Biến động giá cổ phiếu 

Trong báo cáo chiến lược cuối năm 2021, chúng tôi khuyến nghị mã HT1, BCC, FCN, LCG, trong 2 tháng qua, nhóm cổ phiếu này ghi 

nhận những diễn biến giảm giá theo diễn biến chung của thị trường.  

 

Nguồn: FiinPro,  ABS tổng hợp 
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Mã CK Đánh giá Luận điểm đầu tư 

LCG Khả quan  Lợi nhuận trong năm 2022 dự báo phục hồi mạnh. Dù là doanh nghiệp có nguồn thu từ Bất động sản 

nhưng một yếu tố khiến LCG có bản lĩnh hơn các cổ phiếu khác là Công ty còn đang tham gia mảng xây 

lắp, xây dựng cơ sở hạ tầng & hạ tầng năng lượng. 

 Việc Chính phủ đang định hướng kích cầu nền kinh tế sau giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19 với 

số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước dự kiến cân đối được trong năm 2022 là 526.106 tỷ đồng là cơ 

sở hỗ trợ cho các hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng trong những năm tới. 

FCN Khả quan  Vị thế đầu ngành trong lĩnh vực công trình ngầm & nền móng yếu 

 Lợi thế từ hợp tác với đối tác chiến lược Raito Kogyo 

 Ngành xây dựng phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng 10%/năm trong giai đoạn 2020 – 2025 

 Nhu cầu ngày càng cao về sử dụng năng lượng sạch 

 

Bảng chỉ tiêu tài chính các doanh nghiệp xây dựng năm 2021 

Đơn vị: tỷ đồng 

ST

T 
Mã CK Tên DTT  2020 DTT 2021 

LNG 

2020 

LNG 

2021 

LNST 

2020 

LNST 

2021 

Nợ/ 

TTS 
ROA % ROE% P/e P/b 

1 HBC 

Tập đoàn Xây dựng Hòa 

Bình 11.224,70 11.355,10 736,20 771,6 83,70 92,30 0,75 0,61% 2,35% 68,20 1,83 

2 PC1 Xây lắp điện I 6.678,60 9.812,90 1.161,7 1.144,7 544,10 764,10 0,67 4,68% 12,51% 13,17 1,94 

3 CTD Xây dựng Coteccons 14.558,10 9.087,30 856,40 268,5 334,60 24,30 0,44 0,17% 0,29% 313,86 0,93 

4 CTR Công trình Viettel 6.359,20 7.454,10 474,60 626,2 274,20 375,80 0,67 9,56% 31,66% 21,34 6,11 

5 S99 Sông Đà 9.09 (SCI) 1.608,50 6.454,00 562,70 327,2 252,50 173,70 0,70 2,93% 10,44% 9,29 1,15 

6 SCI SCI E&amp;C 1.544,80 6.296,10 390,90 257 183,70 135,30 0,79 5,53% 32,49% 5,94 1,77 

7 VCG VINACONEX 5.551,40 5.741,80 836,30 830,3 1.690,30 531,50 0,76 1,60% 5,48% 48,33 3,02 

8 SHN Đầu tư Tổng hợp Hà Nội 3.657,50 3.745,80 183,10 67,5 42,90 46,70 0,57 1,22% 2,91% 41,80 1,21 

9 FCN FECON CORP 3.154,20 3.484,20 473,40 517,7 133,60 114,80 0,60 1,51% 3,93% 36,20 1,45 

10 TCD ĐT Phát triển CN và Vận tải 2.852,60 3.111,80 373,30 380,3 146,70 342,40 0,78 5,24% 32,51% 6,76 1,73 

11 CII Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM 5.374,10 2.867,60 1.144,7 801,7 472,00 -246,50 0,73 -1,13% -4,20% -27,75 1,95 

12 L18 LICOGI - 18 1.993,40 2.860,00 91,30 152,5 23,00 46,80 0,81 1,13% 6,66% 72,92 5,13 

13 LCG LICOGI 16 3.536,30 2.120,10 305,00 431,2 311,70 183,10 0,59 3,08% 8,69% 18,57 1,47 

14 HHV 

Đầu tư Hạ tầng Giao thông 

Đèo Cả 1.201,30 1.859,30 701,90 912,8 175,60 292,90 0,77 0,82% 3,62% 23,06 1,94 

(Nguồn: Tổng hợp bởi ABS) 
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CẬP NHẬT NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN 

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ 

Tổng quan ngành 2 tháng đầu năm 

Trong 2 tháng đầu năm 2022, các căn biệt thự, nhà phố liền kề đang trở thành phân khúc nóng nhất thị trường bất động sản 

dân cư khi liên tục ghi nhận nhu cầu tìm kiếm và giao dịch bùng nổ tại các tỉnh thành trên cả nước. Tại thị trường phía Nam, 

TP.HCM ghi nhận lượt tìm mua biệt thự, nhà phố tăng hơn 30% so với cùng kỳ; đối với Long An là 55% và Bà Rịa – Vũng Tàu là 51%. 

Đối với thị trường miền Bắc, điển hình là Hà Nội, Hà Nam, Bắc Giang và Hưng Yên đã ghi nhận lượng tìm kiếm đất nền tăng mạnh trong 

tháng 1/2022. Trong đó, nhu cầu tìm mua đất nền tại Hà Nội tăng 12%, Hà Nam tăng hơn 36%. Các tỉnh Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc 

Giang cũng có lượt quan tâm tìm mua đất nền tăng 18-22%, trong khi con số này đối với hai tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương là 8-13%.  

Triển vọng ngành thời gian tới 

Nhìn chung, triển vọng ngành BĐS dân cư trong những tháng tới vẫn tương đối lạc quan nhờ các yếu tố sau: 

 Gói hỗ trợ, kích thích kinh tế trị giá 350.000 tỷ đồng sẽ được Chính phủ triển khai trong thời gian tới. Gói hỗ trợ kinh tế này sẽ 

thúc đẩy đầu tư công, phát triển cơ sở hạ tầng, sẽ là tiền đề và động lực tăng trưởng chính cho thị trường bất động sản.  

 Các gói giải pháp tài khoá như miễn, giảm thuế phí, đầu tư phát triển... có thể giúp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần 

tăng tiêu dùng, cải thiện sức mua, từ đó thúc đẩy nhu cầu sở hữu nhà đất để ở lẫn đầu tư.  

 Việt Nam với quy mô dân số dự kiến đạt gần 100 triệu dân trong năm 2022, độ tuổi từ 25 - 40 chiếm tỷ lệ 55%, nhu cầu nhà ở 

và sức mua sắm vẫn rất lớn.  

 Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 được kỳ vọng đạt ngưỡng 6.5%, cơ sở hạ tầng giao thông đang dần phát 

triển, quá trình đô thị hóa cũng diễn ra mạnh mẽ, dịch bệnh dần được kiểm soát trên cả nước, đó chính là những điều kiện tốt 

cho thấy thị trường bất động sản vẫn được đánh giá tích cực trong những tháng tới.  

Tuy nhiên, ngành BĐS dân cư cũng sẽ phải đối mặt với một số rủi ro có thể xảy ra trong thời gian tới: 

 Rủi ro bong bóng tài sản từ hoạt động đầu cơ và rủi ro nợ xấu từ vay mua BĐS cũng có thể khiến NHNN đưa ra các chính sách 

kiểm soát chặt chẽ hơn đối với hoạt động cho vay mua nhà, làm giảm nguồn cầu. 

 Giá nguyên vật liệu có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây có thể gây ảnh hưởng tới biên lợi nhuận của các doanh nghiệp 

bất động sản và tốc độ bàn giao sản phẩm trong giai đoạn tới. 

Biến động giá cổ phiếu Bất động sản dân cư 2 tháng đầu năm 

Trong 2 tháng đầu năm 2022, cổ phiếu bất động sản đã trải qua nhiều phiên điều chỉnh, các cổ phiếu liên tục nằm sàn, mất thanh khoản 

liên tục do đã tăng nóng trong quý IV/2021 và chịu tác động kép của hai sự kiện liên tiếp: sự kiện Chủ tịch Tập đoàn FLC bán chui cổ 

phiếu và thông tin Tập đoàn Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm.  

Trong báo cáo chiến lược phát hành cuối năm 2021, chúng 

tôi có khuyến nghị mã VHM, NLG và NVL. Trong 2 tháng qua, 

do chịu áp lực chung của ngành bất động sản nên các cổ 

phiếu đều có sự điều chỉnh khá mạnh so với thời điểm đầu 

năm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kỳ vọng khả quan đối với các 

cổ phiếu bất động sản dân cư có các yếu tố cơ bản tốt vẫn 

còn tiềm năng tăng giá trong năm 2022. 

 

Nguồn: ABS tổng hợp 
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Nguồn: FiinPro, Vietstock, ABS tổng hợp 

THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP 

Tổng quan ngành 2 tháng đầu năm 

 Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), hai tháng đầu năm 2022, các nhà đầu tư nước ngoài đã 

đầu tư vào 17/21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 1,52 

tỷ USD, chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái (tăng gần 485 triệu USD). 

 Ngay trong tháng 1/2022, một số dự án khu công nghiệp đã được phê duyệt chủ trương đầu tư như: Khu công nghiệp Phúc 

Yên tại Vĩnh Phúc, cụm công nghiệp Vạn Thắng – Yên Thọ tại Thanh Hóa, Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng tại Quảng 

Nam. Bên cạnh đó, khu phi thuế quan – logictics và công nghiệp tại Lạch Huyện, Hải Phòng sẽ được khởi công xây dựng đầu 

năm 2022, dự kiến nâng tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê tại miền Bắc đạt hơn 10.200ha. 

Mã Đánh giá Luận điểm đầu tư 

VHM Khả quan  Cơ cấu tài chính ổn định, lành mạnh, tăng trưởng bền vững 

 Kết quả kinh doanh năm 2021 đạt thành tích tốt, doanh thu thuần tăng 19%, 

LNST tăng 39% so với năm 2020 

 Tiềm năng lợi nhuận lớn đến từ các dự án, được hưởng lợi từ hệ sinh thái 

Vingroup 

NLG Khả quan  Tình hình tài chính ổn định, tương đối lành mạnh 

 Kết quả kinh doanh năm 2021 ấn tượng, vượt chỉ tiêu về doanh thu và lợi 

nhuận, lần lượt đạt 105% và 108% so với kế hoạch đầu năm 

 Năm 2022 là điểm rơi lợi nhuận với hàng loạt dự án sắp được bàn giao hoặc 

mở bán mới 

NVL Trung lập  Lợi nhuận của NVL trong thời gian tới sẽ được thúc đẩy bởi đô thị vệ tinh và 

bất động sản nghỉ dưỡng 

 Đòn bẩy tài chính cao, nợ phải trả chiếm đến 79,6% có thể dẫn đến rủi ro cho 

cơ cấu tài sản của doanh nghiệp 

 Kết quả kinh doanh năm 2021 chưa thực sự ấn tượng, LNST giảm 11% so với 

năm 2020, NVL mới chỉ hoàn thành 54% kế hoạch về doanh thu và 84% kế 

hoạch về lợi nhuận trong năm 2021 

Mã CK 

Tỷ 

suất 

LN 
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trưởng 
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(YoY) 
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trưởng 
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(YoY) 
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thu 

thuần 

(2021) 

LNST 

(2021) 

Tiến độ 

doanh 

thu so 

với KH 

Tiến độ 

LN so với 

kế hoạch 

ROE 

(TTM) 

ROA 

(TTM) 

EPS 

(VND) 
P/E P/B 

VHM 57% 18.9% 32,7% 85.094 39.231 95% 112% 35% 18% 8.960 8,71 2,65 

NLG 34% 134,8% 61,6% 5.206 1.478 105% 108% 11% 6% 2.796 20,21 2,42 

PDR 76% -7,4% 52,2% 3.620 1.861 77% 100% 28% 10% 3.785 22,33 5,9 

NVL 41% 196% 9,6% 14.903 3.460 54% 84% 9% 2% 1.673 45,06 4,15 
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 Trong 2 tháng đầu năm 2022, nhiều thông tin tích cực về việc mở rộng quỹ đất đã được doanh nghiệp niêm yết công bố. Tổng 

công ty IDICO – CTCP (IDC) đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ việc giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh tại xã 

Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An trong năm nay.  

Triển vọng ngành thời gian tới 

Trong thời gian tới, triển vọng ngành BĐS KCN vẫn được đánh giá khả quan nhờ các yếu tố sau: 

 Các doanh nghiệp bất động sản nắm giữ quỹ đất khu công nghiệp được kỳ vọng hưởng lợi nhờ nhu cầu thuê đất tại các khu 

công nghiệp theo hợp đồng ghi nhớ (MOU) đã ký trong 2021 sẽ được hoàn tất trong 2022. Hiện tại, diện tích đã ký MOU tại 

Bình Dương đạt 250ha, tại Bà Rịa-Vũng Tàu và Long An đạt khoảng 200ha. 

 Việc giá đất khu công nghiệp ở Việt Nam dần được cải thiện cũng là điểm sáng cho sự tăng trưởng cho các doanh nghiệp bất 

động sản khu công nghiệp trong thời gian tới khi giá đất trước đó vẫn ở mức thấp so với các nước trong khu vực. 

 Đầu tư công được đẩy mạnh cũng là yếu tố thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp 

trong năm 2022. Các dự án hạ tầng như cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Dầu Dây – Phan Thiết, cao tốc Bắc – Nam, cảng Thị 

Vải – Cái Mép, cảng Gemalink sẽ tạo giao thông thuận tiện kết nối các khu công nghiệp. 

 Việc thích ứng linh hoạt với đại dịch, chủ trương tiến đến trạng thái bình thường mới cùng việc mở lại các đường bay quốc tế 

cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tìm đến các dự án bất động sản khu công nghiệp tại Việt Nam 

trong thời gian tới. 

Tuy nhiên, chúng tôi cần lưu ý một số rủi ro của ngành BĐS KCN như sau:  

 Rủi ro đến từ chính sách giá mới của Chính phủ đối với đất Khu công nghiệp có thể tăng chi phí đền bù của các doanh nghiệp 

kinh doanh Bất động sản Khu công nghiệp từ năm 2022. 

 Rủi ro đến từ việc chi phí vận chuyển cao nhất so với các quốc gia khác, ở mức 25% sẽ gây khó khăn trong việc cung ứng hàng 

hóa. 

Biến động giá một số cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp 2 tháng năm 2022 

Trong 2 tháng đầu năm 2022, các cổ phiếu bất động sản 

đều đã trải qua nhiều phiên điều chỉnh mạnh do áp lực 

bán chung của thị trường và đặc biệt là ngành bất động 

sản. Tuy nhiên, các cổ phiếu bất động sản khu công 

nghiệp đều ghi nhận sự bật tăng trở lại ngay sau đó, về 

gần vùng giá cũ trước khi bị điều chỉnh. 

 

Nguồn: ABS tổng hợp 
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Mã Đánh giá Luận điểm đầu tư 

KBC Khả quan 

 KBC là doanh nghiệp dẫn đầu về khả năng thu hút nguồn vốn FDI vào các khu công nghiệp, 

80% khách hàng trong khu công nghiệp đều là nhà đầu tư nước ngoài. 

 KBC có những dự án với tiềm năng phát triển và dự kiến sẽ đem lại nguồn thu lớn trong thời 

gian tới: KCN Tràng Duệ III, KĐT Tràng Cát… 

 Kết quả kinh doanh năm 2021 tăng trưởng ấn tượng với doanh thu tăng 100% và LNST 

tăng 198% so với năm 2020 

LHG Khả quan 

 Cấu trúc tài chính tương đối lành mạnh 

 LHG có tiềm năng tăng trưởng dài hạn lớn nhờ các dự án KCN: KCN Long Hậu 3 giai đoạn 

2, KCN An Định 

 Kết quả kinh doanh năm 2021 tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2020, doanh thu tăng 21% 

và LNST tăng 48%. Bên cạnh đó, chỉ tiêu LNST của LHG vượt kế hoạch đặt ra từ đầu năm 

của doanh nghiệp, đạt 183%. 
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KBC 57% 100,3% 201,1% 4.309 955 65% 48% 6% 3% 1.361 42,24 2,38 

LHG 53% 21,5% 52,4% 782 295 85% 183% 21% 11% 5.898 8,92 1,8 

SZC 63% 64,7% 80,5% 713 324 122% 184% 24% 6% 3.236 25,15 5,55 

IDC 17% -4,8% 44,5% 4.325 576 436% 135% 10% 3% 1.508 50,05 5,79 

Nguồn: FiinPro, Vietstock, ABS tổng hợp 

 

CẬP NHẬT NGÀNH THỦY SẢN - TIẾP TỤC LẠC QUAN 

Xuất khẩu thủy sản những tháng đầu năm tiếp tục tăng mạnh: 

 Theo Thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 01/2022, kim ngạch XK thủy sản của VN đạt 872,5 triệu USD, giảm 3,1% so với tháng 

12/2021 nhưng tăng mạnh so với cùng kỳ của 3 năm gần đây. Xuất khẩu thủy sản tháng 02/2022 ước đạt 600 triệu USD, bằng 

153% so với cùng kỳ 2021. Xuất khẩu thủy sản 2T đầu năm 2022 ước đạt 1.472 triệu USD, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2021. 

 Hoa kỳ là thị trường XK thủy sản lớn nhất của VN trong T01/2022, đạt 199,8 triệu USD, tăng 81,9% so với T01/2021, tăng 130,5% 

so với T01/2020 và tăng 70,4% so với T01/2019. Nhật Bản là thị trường XK lớn thứ 2, đạt 133,9 triệu USD, tăng 19,2% so với 

T01/2021, tăng 50,9% so với T01/2020.  

 Mặt hàng Cá tra: Trong T01/2022, XK cá tra của VN đã phục hồi ngoạn mục với tổng giá trị kim ngạch XK đạt 213,6 triệu USD, tăng 

gần 73% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị XK ở hầu hết các thị trường lớn đều tăng trưởng dương. Mặc dù kim ngạch 

XK cá tra vào Trung Quốc liên tục sụt giảm 12,6% so với trước, nhưng Trung Quốc vẫn giữ vững vị trí là nước nhập khẩu cá tra 

hàng đầu Việt Nam với kim ngạch 450 triệu USD. 

 Mặt hàng tôm: Trong T01/2022, XK tôm VN đạt 313 triệu USD, tăng 43% so với T01/2021. Trong đó, XK tôm thẻ chân trắng đạt 

238 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 76% trong tổng sản lượng XK tôm của VN. XK tôm sú đạt 43 triệu USD, 

tăng 92% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 14%. Về thị trường, Mỹ tiếp tục đứng đầu trong các thị trường nhập khẩu đơn lẻ sản 

phẩm tôm lớn nhất của VN. Trong T01/2022, XK tôm VN sang Mỹ đạt 67 triệu USD, tăng 9% so với T12/2021, tăng 61% so với cùng 

kỳ năm 2021 và chiếm 21,5% tổng XK tôm cả nước. Đứng vị trí thứ 2 là thị trường Nhật Bản, kim ngạch XK tôm sang thị trường này 

trong T01/2022 đạt 54 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2021. XK tôm Việt Nam sang EU tăng mạnh, đạt gần 54 triệu USD, 
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tăng 79% so với cùng kỳ năm 2021. 3 thị trường chính trong khối EU nhập khẩu tôm VN là Đức tăng 32%; Bỉ tăng 91% và Hà Lan 

tăng 116%. Trong khi đó, XK tôm VN sang Trung Quốc trong T01/2022 có sự sụt giảm chỉ đạt 18 triệu USD, giảm 7% so với cùng 

kỳ năm 2021. Nguyên nhân là do chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng thủy sản nhập khẩu. 

  

(Nguồn: TCHQ, ABS tổng hợp) 

Giá cá tra & giá tôm tăng mạnh từ đầu năm: 

 Tình trạng thiếu cá tra nguyên liệu cộng với nhu cầu phục hồi cao tại các thị trường  tiêu thụ khiến giá cá tra tiến dần đến mốc kỷ 

lục thiết lập năm 2018. Theo đó, Giá bán cá tra giống hiện nay (năm 2022) đang dao động khoảng 35.000 - 40.000 đồng/kg (loại 30 

con/kg), tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với cuối năm 2021. Giá bán cá tra thương phẩm hiện dao động trong khoảng 29.500-30.000 

đ/kg (size cá từ 0,8 đến > 1,2kg), tăng 5.000-5.500 đồng/kg so với cuối năm 2021. Dự báo cá tra thời gian tới sẽ tiếp tục tăng do 

thiếu nguyên liệu sau đại dịch và thị trường xuất khẩu khả quan. 

 Trong khi đó, trong 4 tuần đầu năm 2022, giá tôm có phần hạ nhiệt do nhu cầu ở các thị trường xuất khẩu giảm bớt và doanh nghiệp 

Trung Quốc e ngại về các quy định nhập khẩu nông sản thời dịch bệnh của Bắc Kinh. Tuy nhiên, bước sang tuần thứ 5 của năm 

2022, giá tôm nguyên liệu đảo chiều tăng. Các tập đoàn thủy sản quốc tế dự báo giá tôm nguyên liệu của VN tiếp tục duy trì ở mức 

cao trong Quý 1/2022 do nguồn cung eo hẹp trước mùa thu hoạch chính. 

 
 

(Nguồn: AgroMonitor, ABS tổng hợp) 

Triển vọng xuất khẩu thủy sản tiếp tục lạc quan: 

 Dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2022 sẽ đạt 9,2 tỉ USD, tăng khoảng 3, 5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trong 

đó, tôm & cá tra tiếp tục là điểm sáng của ngành. Theo VASEP, dự báo XK tôm năm 2022 của VN sẽ tăng khoảng 10%, đạt 4,3 tỷ 
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USD trong khi đó kim ngạch XK cá tra dự báo đạt trên 1,6 tỷ USD. Giá cá tra & giá tôm dự báo tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao 

trong Quý 1/2022 & cả Q2/2022 này do tình trạng thiếu nguyên liệu và nhu cầu phục hồi tại các thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, 

ngành thủy sản của VN cũng được hưởng lợi từ các Hiệp định thương mại như EVFTA & UKVFTA… 

 Tuy nhiên, ngành thủy sản cũng sẽ phải đối mặt với một số thách thức như: giá thức ăn cho tôm & cá tăng cao, chi phí vận chuyển 

logistics tăng, giá dầu tăng làm tăng chi phí vận chuyển, cũng như áp lực cạnh tranh từ các nước XK khác như Ấn Độ, Ecuador, 

Indonesia… 

Biến động giá cổ phiếu ngành thủy sản:  

 Trong 2 tháng đầu năm 2022, diễn biến thị trường giằng co và có phần không thuận lợi khi VN-Index đóng cửa ngày 28/2/2022 ở 

mức 1.490 điểm (giảm 0,5% so với cuối năm 2021) trong khi HNX-Index đóng cửa ở 440 điểm (giảm 7,2% so với thời điểm cuối 

năm 2021). Tuy nhiên, diễn biến giao dịch các cổ phiếu thủy sản nhìn chung tích cực hơn thị trường khi đa phần các cổ phiếu đều 

tăng tốt.  

 Trong Báo cáo chiến lược đầu năm 2022, chúng tôi có khuyến nghị mã VHC và FMC, trong 2 tháng qua, cả 2 mã này đều có bước 

tăng tốt so với ngành khi VHC tăng 21,8% lên mức 76.500 đ/cp và FMC tăng 17,3% lên mức 61.000 đ/cp. 

 

(Nguồn: Fiinpro, ABS tổng hợp) 

 

Mã CK Đánh giá Luận điểm đầu tư 

VHC Khả quan  Là công ty dẫn đầu ngành cá tra Việt Nam từ 2010 đến nay với 15% thị phần ngành. 

 KQKD năm 2021 khả quan với doanh thu đạt 9.054 tỷ đồng (+28,7% yoy) & LNST 

đạt 1.110 tỷ đồng (+54,38% yoy). Biên LNG đạt 19,35%.  

 Tỷ lệ đòn bẩy thuộc mức thấp trong khi các chỉ tiêu sinh lời (ROA, ROE) thuộc mức 

cao so với các DN cùng ngành. 

 VHC không chịu thuế chống bán phá giá cá tra vào Mỹ (0 usd/kg). 

 Triển vọng xuất khẩu phục hồi sau đại dịch khi nhu cầu từ các thị trường tiêu thụ 

tăng cao. Ngoài ra, VHC cũng được hưởng lợi từ Hiệp định EBVFTA. 

 Doanh thu xuất khẩu tháng 1 tăng 23% lên 777 tỷ đồng, kỳ vọng một năm 2022 tiếp 

đà tăng trưởng. 

 

FMC Khả quan  FMC là doanh nghiệp xuất khẩu tôm đứng thứ 3 Việt Nam. FMC có 270ha diện tích 

nuôi trồng tôm đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Sóc Trăng, đáp ứng nhu cầu 25-30% đầu 

vào, và FMC đạt được tỷ lệ tự chủ nguyên liệu hàng đầu trong ngành nuôi trồng tôm. 

 KQKD năm 2021 khả quan với lãi cao nhất trong lịch sử 26 năm của Công ty. Doanh 

thu đạt gần 5.200 tỷ đồng (+17,8% yoy), LNST đạt 287 tỷ đồng (+27% yoy). 

 Triển vọng xuất khẩu năm 2022 dự báo lạc quan.  
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 Cổ tức bằng tiền mặt cao và ổn định 20-25%/năm. 

 

 

(Nguồn: Fiinpro, ABS tổng hợp) 

CẬP NHẬT NGÀNH CẢNG BIỂN – TIẾP TỤC LẠC QUAN 

Chúng tôi vẫn tiếp tục lạc quan với triển vọng ngành cảng biển trong năm 2022: 

 Trong 2 tháng đầu năm, theo thống kê sơ bộ tổng khối lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển Việt Nam ước đạt gần 117 triệu tấn, 

tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong số đó, hàng xuất khẩu ước đạt hơn 30 triệu tấn, tăng gần 13%; hàng nhập khẩu đạt hơn 

33 triệu tấn, giảm khoảng 3%; hàng nội địa đạt hơn 53 triệu tấn, tăng hơn 11%. 

 Năm 2022, Lượng hàng hóa thông qua cảng biển dự kiến tăng 10% yoy lên 765 triệu tấn nhờ hoạt động sản xuất phục hồi. Sự phục 

hồi của ngành nhờ những yếu tố hỗ trợ cũng như gặp phải một số thách thức như sau: 

Thuận lợi 

Hoạt động giao thương XNK là động lực chính cho ngành tăng trưởng 

 Kinh tế thế giới hồi phục và mở cửa trở lại khi việc tiêm chủng vaccines covid-19 được triển khai rộng rãi toàn cầu; 

Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn FDI 

 Do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và sự dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam; 

 Hưởng lợi từ các Hiệp định FTAs: Hiệp định CPTPP, RCEP, EVFTA, UKVFTA...; 

 Nguồn vốn FDI vào Việt nam đạt mức tăng trưởng kép trên 8% trong giai đoạn 2014-2021, giúp tăng sản lượng hàng hóa qua cảng 

biển.  

Tăng giá dịch vụ xếp dỡ tại cảng 

 Bộ GTVT đang trình Chính phủ dự thảo sửa đổi TT 54/2018/TT-BGTVT về khung giá dịch vụ xếp dỡ tại các cảng biển VN. Theo đó, 

giá dịch vụ xếp dỡ tại cảng sẽ tăng 10% trong giai đoạn 2022-2024 tùy từng Khu vực cảng. Nếu xảy ra, điều này sẽ giúp gia tăng 

lợi nhuận cho các DN cảng biển. 

Phí dịch vụ xếp dỡ tại cảng dự kiến tăng 2022-2024: 

Khu vực 2022F 2023F 2024F 

Khu vực I (cụm cảng phía Bắc) 10,00% 10,00% 10,00% 

Khu vực II (cụm cảng miền Trung)   10,00% 10,00% 

Khu vực III (cụm cảng miền Nam) 10,00%   10,00% 

(Nguồn: VPA, ABS tổng hợp) 

Thách thức 

Giá cước vận tải tăng làm gia tăng rủi ro ngắn hạn: 

STT Mã CK DTT 2020 DTT 2021 % thay đổi LNG 2021
Biên LNG 

(%)

LNST 

2020

LNST 

2021
% thay đổi Nợ/TTS (%) ROE (%) ROA (%) P/E P/B

1 MPC 14,329 13,575 -5.3% 1,945 14.33% 674 659 -2.23% 42.54% 9.80% 6.09% 12.50 1.47

2 IDI 6,367 5,719 -10.2% 511 8.94% 107 143 33.64% 58.40% 4.56% 1.90% 25.67 1.12

3 VHC 7,037 9,054 28.7% 1,752 19.35% 719 1,110 54.38% 32.65% 18.87% 12.71% 12.74 2.43

4 ANV 3,439 3,494 1.6% 553 15.83% 202 128 -36.63% 52.22% 5.48% 2.62% 36.29 1.99

5 FMC 4,415 5,199 17.8% 529 10.18% 226 287 26.99% 26.54% 14.52% 10.66% 14.95 2.24

6 CMX 1,425 2,190 53.7% 281 12.83% 60 83 38.33% 46.43% 6.38% 3.42% 26.72 1.59

7 ACL 952 1,213 27.4% 154 12.70% 28 43 53.57% 49.92% 5.82% 2.92% 23.35 1.36

8 ABT 318 342 7.5% 65 19.01% 14 34 142.86% 27.63% 7.86% 5.69% 16.03 1.26

9 AAM 121 134 10.7% 7 5.22% -12 -100.00% 3.36% 0.12% 0.11% 697.22 0.80

BẢNG CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÁC DN THỦY SẢN NĂM 2021

ĐVT: tỷ đồng
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 Chỉ số BDI (cước hàng rời) sau khi tăng lên mức cao 5.650 hiện đã giảm về 2.148. Tuy đã giảm mạnh so với hồi tháng 10/2021 

nhưng chỉ số BDI hiện tại vẫn cao hơn thời điểm đầu năm 60%. 

 Do khan hiếm container và tắc nghẽn tại các cảng lớn trên thế giới  nên giá cước vận tải đã bị đẩy lên cao, và điều này khiến cho 

lượng hàng hóa lưu thông qua cảng giảm; 

 Giá dầu tăng cũng làm tăng chi phí vận chuyển và giảm nhu cầu vận tải biển; Giá dầu hiện đang tăng khá mạnh so với thời điểm 

đầu năm do tác động từ nguồn cung thắt chặt và từ cuộc xung đột Nga-Ukraina. 

Diễn biến Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang phức tạp trên toàn cầu: 

 Dịch bệnh làm gián đoạn chuỗi cung ứng trên thế giới và làm giảm nhu cầu tiêu thụ, đồng thời ảnh hưởng tới cả khía cạnh nhân sự 

của ngành; 

Biến động giá cổ phiếu: 

 Diễn biến giao dịch các cổ phiếu cảng biển nhìn chung tích cực hơn thị trường khi đa phần các cổ phiếu đều tăng tốt.  

 Trong Báo cáo chiến lược đầu năm 2022, chúng tôi có khuyến nghị mã GMD, SGP & PHP, cả 3 mã đều có bước tăng giá khả quan 

so với thị trường trong 2 tháng qua. 

 

 

Mã CK Đánh giá Luận điểm đầu tư 

GMD Khả quan  Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành cảng biển và logistics, GMD 

hiện đang khai thác 8 cảng/ICD với mạng lưới nằm ở cả 3 miền Bắc (Nam Hải ICD, 

cảng Nam Đình Vũ, cảng Nam Hải Đình Vũ, cảng Nam Hải), Trung (cảng Dung Quất) 

và Nam (cảng Bình Dương, cảng ICD Phước Long và cảng Gemalink). 

 KQKD năm 2021 khả quan. Năm 2021, GMD ghi nhận sản lượng khai thác đạt 2,6 

triệu TEU, tăng 53% so với năm trước; doanh thu thuần tăng 23%, đạt gần 3.206 tỷ 

đồng; LNST tăng 63%, đạt gần 605 tỷ đồng. 

 Triển vọng năm 2022 tiếp tục lạc quan. Nhóm cảng khu vực miền Bắc & nhóm cảng 

khu vực miền Nam, đặc biệt là cảng Gemalink (cảng Gemalink đã có lãi trở lại từ 

Q3/2021) kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và khai thác hết công suất trong 

năm 2022.  

 Hưởng lợi từ việc tăng giá dịch vụ xếp dỡ tại cảng giai đoạn 2022-2024. 

 Cổ tức bằng tiền đều đặn 10-15%/năm. 

SGP Khả quan  Là thương cảng loại I có quy mô lớn nhất trong hệ thống cảng biển tại Việt Nam với 

gần 3000m cầu cảng bao gồm 20 cầu tàu và 463.448m2 hệ thống kho bãi nằm dọc 

theo sông Sài Gòn và sông Cái Mép – Thị Vải. 

 KQKD năm 2021 tích cực. Doanh thu năm 2021 của SGP đạt 1.372 tỷ đồng 

(+46,58% yoy) & LNST đạt 893 tỷ đồng (+283,26% yoy). Biên LNG đạt 41,11%, thuộc 

top cao các DN trong ngành. Các chỉ tiêu ROA & ROE cũng đạt mức cao. 

 Hưởng lợi từ việc tăng giá dịch vụ xếp dỡ tại cảng giai đoạn 2022-2024. 

ĐVT: đồng

STT Mã CK
Giá 

31/12/2021

Giá 

28/02/2022
% thay đổi

Giá thấp 

nhất 2T

Giá cao 

nhất 2T

% biến 

động

1 GMD 47,300 49,700 5.1% 39,950 53,300 33.4%

2 PHP 26,800 27,600 3.0% 21,900 29,300 33.8%

3 SGP 33,647 37,245 10.7% 27,500 37,600 36.7%

4 VSC 43,500 42,300 -2.8% 37,650 44,400 17.9%

5 HAH 67,800 82,500 21.7% 57,500 82,500 43.5%

6 DVP 58,805 60,200 2.4% 56,100 62,000 10.5%

BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU CẢNG BIỂN
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 Động lực tăng trưởng trong dài hạn của SGP là Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước dần 

hoàn thiện và đi vào hoạt động. 

 Triển vọng tích cực từ cảng Cái Mép – Thị Vải: các công ty liên kết của SGP hoạt 

động tại khu vực cảng có triển vọng tích cực này sẽ giúp SGP ghi nhận phần nào lợi 

nhuận đến từ hoạt động liên doanh liên kết. 

 Sở hữu mảnh đất vàng tại trung tâm SG là khu liên hợp Nhà Rồng – Khánh Hội. 

PHP Khả quan  Là công ty dẫn đầu mảng thị trường cảng biển phía Bắc, chiếm 30% thị phần, đứng 

thứ 2 thị trường cảng biển cả nước với 9% thị phần. 

 KQKD năm 2021 khả quan với DTT đạt 2.284 tỷ đồng (+12,46% yoy), LNST đạt 695 

tỷ đồng (+23,23% yoy). 

 Dự án cảng nước sâu dự kiến được xây dựng vào Quý 3/2021 sẽ là động lực tăng 

trưởng mới cho PHP từ năm 2024.   

 Hưởng lợi từ việc tăng giá dịch vụ xếp dỡ tại cảng giai đoạn 2022-2024. 

 Chi trả cổ tức đều đặn 6%/năm. 

 

 

(Nguồn: Fiinpro, ABS tổng hợp) 

  

CẬP NHẬT NGÀNH DẦU KHÍ – TRIỂN VỌNG TỪ SỰ PHỤC HỒI CỦA GIÁ DẦU 

Giá dầu tiếp tục “leo thang” & dự báo đà tăng chưa dừng lại: 

 Năm 2021, giá dầu đã có những bước tăng giá tốt do các kế hoạch phục hồi kinh tế của các quốc gia trên thế giới & việc siết chặt 

các quy định về môi trường đã gây ra sự thiếu hụt năng lượng toàn câu, bên cạnh các động thái thắt chặt nguồn cung của OPEC+….  

 Bước sang năm 2022, giá dầu tiếp tục “leo thang” không ngừng khi vọt lên ngưỡng 115,68 USD/thùng (dầu thô), tăng trên 50% so 

với đầu năm 2022. Nguyên nhân thúc đẩy giá dầu tăng mạnh là do cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nga là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ 

lớn thứ 3 thế giới với tổng sản lượng xuất khẩu dầu mỏ đạt khoảng 10 triệu thùng/ngày. Sự gián đoạn trong các chuyến dầu từ Nga 

tới các đường ống ở châu Âu sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung năng lượng toàn cầu. 

 Một số tổ chức lớn trên thế giới dự báo giá dầu có thể lên tới 150 USD/thùng trước những căng thẳng địa chính trị ngày càng gia 

tăng. 

 Tuy nhiên, thị trường dầu sẽ phải đối mặt với một số rủi ro chính trong năm 2022. Nhu cầu có thể giảm do giá tăng đột biến trong 

ngắn hạn và thứ 2 là tăng trưởng suy yếu do gián đoạn chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, rủi ro lớn nhất về nguồn cung đến từ Iran. 

Nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận vào nửa đầu năm 2022, sản lượng dầu của Iran sẽ tăng lên rõ rệt vào 6 tháng cuối năm, tác 

động lớn đến giá dầu thế giới. Ngoài ra, phía Mỹ đang có kế hoạch xả kho dự trữ dầu nhằm khắc phục nguồn cung trong ngắn hạn. 

Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời và khó có thể duy trì trong thời gian dài. 

 

 

Diễn biến giá dầu thô & dầu Brent 

STT Mã CK DTT 2020 DTT 2021 % thay đổi LNG 2021
Biên LNG 

(%)
LNST 2020 LNST 2021 % thay đổi Nợ/TTS (%) ROA (%) ROE (%) P/E P/B

1 GMD 2,606 3,206 23.02% 1,145 35.71% 440 721 63.86% 34.38% 5.88% 8.87% 24.77 2.37

2 PHP 2,031 2,284 12.46% 827 36.21% 564 695 23.23% 18.13% 9.21% 11.36% 16.46 2.12

3 SGP 936 1,372 46.58% 564 41.11% 233 893 283.26% 52.72% 17.21% 36.82% 9.07 3.34

4 VSC 1,689 1,892 12.02% 602 31.82% 296 414 39.86% 8.27% 12.23% 13.55% 13.30 1.77

5 HAH 1,192 1,955 64.01% 714 36.52% 147 551 274.83% 41.16% 16.73% 27.52% 9.03 2.59

6 DVP 518 609 17.57% 319 52.38% 238 277 16.39% 8.43% 19.14% 20.87% 8.69 1.75

BẢNG SO SÁNH CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH MỘT SỐ DN CẢNG BIỂN NĂM 2021

ĐVT: tỷ đồng
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Biến động giá cổ phiếu: 

 Diễn biến giao dịch các cổ phiếu dầu khí đã có những bước tăng tốt so với thị trường trong 2 tháng qua khi đa phần các cổ phiếu 

đều tăng rất tích cực. 

 Trong Báo cáo chiến lược đầu năm 2022, chúng tôi có khuyến nghị mã BSR, GAS, PVD & PVS, cả 4 cổ phiếu đều có những diễn 

biến tăng giá rất tích cực. 

 

 

Mã CK Đánh giá Luận điểm đầu tư 

BSR Khả quan  Là đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất với công suất chế biến 6,5 

triệu tấn dầu thô/năm, BSR hiện chiếm khoảng 30% nhu cầu xăng dầu của nước ta. 

Các sản phẩm của Công tỷ chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường VN. 

 Kết quả kinh doanh năm 2021 cải thiện đáng kể với DTT đạt 101.079 tỷ đồng, tăng 

74,4% yoy và LNST đạt 6.673 tỷ đồng, tăng 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2020. 

 Lượng tiền dồi dào với hơn 20.500 tỷ đồng, chiếm 30,75% cơ cấu TTS. 
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 Lợi thế từ lượng hàng tồn kho giá rẻ: tại thời điểm 31/12/2021, Công ty có 10.317 tỷ 

đồng hàng tồn kho. Với diễn biến giá dầu tăng mạnh như hiện nay, đây là một lợi thế 

đối với BSR. 

 Năm 2022 dự báo triển vọng BSR tiếp tục lạc quan nhờ việc crack spread cải thiện 

do giá dầu dự báo tiếp tục neo ở mức cao và sự phục hồi của các hoạt động vận tải 

sau đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, với lượng hàng tồn kho lớn giá rẻ sẽ là lợi thế 

tăng crack spread và biên lợi nhuận cho BSR. 

 

GAS Khả quan  Là DN đứng đầu về cung cấp LPG tại Việt Nam với thị phần 70%: Năm 2021, PVGas 

cung cấp 7.093,7 tỷ m3 khí khô; trên 61,2 nghìn tấn condensate; 1.975,8 triệu tấn 

LPG (đạt 123% kế hoạch và về đích trước kế hoạch 02 tháng); tiếp tục duy trì cung 

cấp khí ổn định để sản xuất gần 15% sản lượng điện, 70% đạm.  

 Kết quả kinh doanh cải thiện bất chấp ảnh hưởng của Covid-19: Năm 2021, DTT đạt 

gần 79.000 tỷ đồng, tăng 23,2% yoy & LNST đạt 8.852 tỷ đồng, tăng 11,04% yoy. 

 Nguồn lực tài chính vững chãi: Lượng tiền dồi dào với 5.600 tỷ đồng tiền và 24.500 

tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, chiếm trên 38,21% cơ cấu TTS. Tỷ lệ đòn bẩy thấp, nợ 

phải trả/TTS trên 33,74%, nợ vay/TTS là 10,15%. 

 Triển vọng lạc quan đến từ việc giá dầu neo ở mức cao & nhu cầu khí phục hồi. 

 PVGas dự kiến tham gia 4 dự án lớn: DA Nam Côn Sơn 2 -  giai đoạn 2, DA LNG 

Thị Vải, DA Lô B – Ô Môn, DA LNG Sơn Mỹ. Trong đó, mảng LNG đang được 

PVGas tích cực đầu tư sẽ là động lực tăng trưởng trung và dài hạn của DN. 

Hiện, PVGas đang tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư xây dựng Dự án LNG Thị 

Vải – GĐ 1 với công suất 1 triệu tấn/năm  và dự kiến đi vào hoạt động vào Q3/2022. 

Ngoài ra, còn có DA Kho LNG Sơn Mỹ với tổng VĐT là 1,3 tỷ USD, công suất 3,6 

triệu tấn/năm, dự kiến hoàn thành vào Q4/2023. 

 

PVD Khả quan  Chiếm thị phần lớn trong lĩnh vực dịch vụ khoan và các dịch vụ liên quan đến khoan 

dầu khí tại Việt Nam: với 04 giàn tự nâng, 01 giàn đất liền và 01 giàn nước sâu, 

PVDrilling đã và đang chiếm lĩnh 50% dịch vụ khoan và 70% dịch vụ kỹ thuật giếng 

khoan trong nước. Các dịch vụ kỹ thuật khác: PV Drilling đang chiếm lĩnh khoảng 

80% - 100% thị phần các dịch vụ như dịch vụ cung ứng nhân lực, dịch vụ tiện ren và 

ứng cứu sự cố tràn dầu. 

 Lượng tiền dồi dào & tỷ lệ đòn bẩy thấp 

 Dự kiến chi trả cổ tức 20% khi được PVN & UBQL vốn NN chấp thuận. 

 Triển vọng lạc quan từ việc giá dầu neo ở mức cao, thị trường giàn khoan phát đi 

những tín hiệu tích cực, các giàn khoan đều có việc làm (trong đó từ năm nay sẽ có 

thêm sự đóng góp nguồn thu từ giàn TAD). 

 Các Dự án lớn của ngành được triển khai: khi giá dầu neo ở mức cao, các Dự án 

lớn trong ngành được kỳ vọng triển khai nhanh như: Dự án Nam Côn Sơn giai đoạn 

2 (Mỏ Sư tử trắng – giai đoạn 2), Dự án Lô B - Ô môn, Dự án Cá Voi xanh…, trong 

đó Dự án Lô B – Ô Môn có những dấu hiệu tích cực khi các DA ở khâu hạ nguồn 

được đẩy nhanh. 
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PVS Khả quan  PTSC được đánh giá là Tổng Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ 

kỹ thuật dầu khí tại Việt Nam. PTSC thị phần chiếm khoảng 90% dịch vụ tàu chuyên 

dụng phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam. PTSC đang sở 

hữu, quản lý đội tàu dịch vụ dầu khí lớn nhất Việt Nam với tổng số 20 tàu. 

 Tài chính lành mạnh với lượng tiền dồi dào & tỷ lệ đòn bẩy thấp. 

 Triển vọng lợi nhuận ổn định từ hoạt động kho nổi FSO/FPSO 

 Triển vọng phục hồi từ mảng hoạt động cơ khí dầu khí M&C: triển vọng mảng hoạt 

động này năm 2022 có thể phục hồi mạnh mẽ do năm 2021 Công ty đã trúng thầu 

các DA lớn ở nước ngoài như: DA Gallaf- gđ 3 & DA điện gió Hai Long 2 &3 ngoài 

khơi Đài Loan (đây là DA đầu tiên của PVS trong lĩnh vực năng lượng tái tạo).  

 Các Dự án lớn của ngành được triển khai: khi giá dầu neo ở mức cao, các Dự án 

lớn trong ngành được kỳ vọng triển khai nhanh như: Dự án Nam Côn Sơn giai đoạn 

2 (Mỏ Sư tử trắng – giai đoạn 2), Dự án Lô B - Ô môn, Dự án Cá Voi xanh…, trong 

đó Dự án Lô B – Ô Môn có những dấu hiệu tích cực khi các DA ở khâu hạ nguồn 

được đẩy nhanh. 

 

 

(Nguồn: Fiinpro, ABS tổng hợp) 

 

STT Mã CK DTT 2020 DTT 2021 % thay đổi LNG 2021
Biên LNG 

(%)

LNST 

2020

LNST 

2021
% thay đổi Nợ/TTS (%) ROA (%) ROE (%) P/E P/B

1 BSR 57,959 101,079 74.4% 7,733 7.65% -2,858 6,673 333.48% 44.00% 10.93% 19.54% 12.89 2.30

2 GAS 64,135 78,992 23.2% 13,986 17.71% 7,972 8,852 11.04% 33.74% 12.22% 17.06% 21.23 3.53

3 OIL 50,028 57,836 15.6% 3,186 5.51% -166 776 567.47% 58.00% 2.47% 5.57% 34.49 2.09

4 PLX 123,919 169,113 36.5% 12,706 7.51% 1,253 3,112 148.36% 56.00% 4.51% 10.81% 28.48 3.22

5 POS 3,402 2,094 -38.4% 112 5.35% 102 26 -74.51% 51.00% 1.32% 3.24% 31.85 1.07

6 PTV 409 245 -40.1% 29 11.84% -1 2 300.00% 30.00% -0.07% -0.12% -849.56 1.12

7 PVB 695 39 -94.4% -18 -46.15% 61 -        -100.00% 16.00% 0.06% 0.08% 1,585.49 1.40

8 PVC 2,179 2,776 27.4% 182 6.56% 21 24 14.29% 56.00% 0.40% 0.86% 157.26 1.60

9 PVD 5,229 3,988 -23.7% 371 9.30% 184 36 -80.43% 33.00% 0.09% 0.14% 764.53 1.08

10 PVS 20,180 14,221 -29.5% 876 6.16% 710 678 -4.51% 49.00% 2.36% 4.74% 27.71 1.41

BẢNG CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CÁC DN DẦU KHÍ NĂM 2021

ĐVT: tỷ đồng
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 

 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin đáng 

tin cậy vào thời điểm công bố. Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin này.  

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

không thể hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình và có thể thay đổi mà không cần báo cáo trước. Báo cáo 

này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của Công ty Cổ phần Chứng khoán 

An Bình và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của 

nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và thích hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt.  

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng 

văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. 

 

Nhóm thực hiện 

Phòng Phân tích- Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình 

Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 35624626     số máy lẻ: 135 
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Tel: (0222) 3893088;  Fax: (0222) 3893087 
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Chi nhánh Cần Thơ 
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