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NHÌN LẠI KINH TẾ VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG 2022   

VĨ MÔ

• Theo số liệu ước tính từ IMF, nền kinh tế toàn cầu đang suy yếu nhanh chóng, Lạm

phát toàn cầu liên tục vượt mức kỷ lục tại các khu vực kinh tế, gây khó khăn cho

hoạt động sản xuất và dịch vụ. IMF cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng khoảng kinh tế

trong 2023.

• Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là điểm sáng trong khu vực với GDP tăng 8,02%.

lạm phát được được kiểm soát tốt với chỉ só CPI bình quân chỉ tăng 3,15% YoY, là

mức thấp so với khu vực.

• Tuy nhiên ngành sản xuất chế biến chế tạo có biểu hiện suy yếu từ Quý IV với tốc độ

tăng giảm thấp hơn 3 quý liền trước. Chỉ số PMI giảm xuống dưới 50 điểm trong 2

tháng cuối năm.

• Mức tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ tăng từ cuối năm 2021 đến tháng 8/2022 YoY do

nhu cầu của người dân tăng vọt và hạ nhiệt vào cuối năm 2022 do lạm phát.

• Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu vượt mốc 700 tỷ USD sau khi

các Hiệp định thương mại EVFTA và RCEP có hiệu lực.

• NHNN đã phải bán ra khoảng 25 tỷ USD ngoại hối nhằm ổn định tỷ giá. Tính đến

cuối năm 2022, dự trữ ngoại hối ở mức 89 tỷ USD, duy trì trong ngưỡng an toàn.

• Tăng trưởng tín dụng năm 2022 ước đạt 14,5%, cao hơn mức tăng 14% của năm

2021.

• NHNN đã có hai đợt tăng lãi suất vào 22/09 và 25/10 là một biện pháp quan trọng

để chống lạm phát và bình ổn tỷ giá.

• NHNN đã có nhiều giải pháp hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống NHTM qua việc nới

room tín dụng, thực hiện nghiệp vụ thị trường mở, mua vào USD từ 15/12/22 và bổ

sung các loại giấy tờ có giá mà NHTM có thể dùng để vay tái chiết khấu từ NHNN.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

• 2022 là năm mất mát lớn của TTCK Việt Nam: VNIndex lọt top thị trường giảm

mạnh nhất trên thế giới, mất đến ~34% giá trị tương đương 519 điểm từ vùng

đỉnh 1.500 điểm. Giá trị vốn hóa giảm -31%. Thanh khoản bình quân trên HOSE

giảm lần lượt 11,3% về khối lượng và 21,24% về giá trị so với 2021.

• Các nguyên nhân chính khiến thị trường sụt giảm đến từ bối cảnh quốc tế với

việc các NHTW các nước lớn thắt chặt tiền tệ, xung đột Nga – Ucraina khiến

giá hàng hóa tăng và triển vọng suy thoái tại nhiều nền kinh tế lớn. Trong nước,

việc chính phủ siết lại thị trường TPDN và tăng lãi suất cũng như việc vốn ngoại

rút ròng khiến lãi suất và tỷ giá biến động bất lợi cho thị trường chứng khoán.

• Cùng với việc NĐT ngoại chuyển tiền VND sang USD, thanh khoản thị trường

tiền tệ cũng như thị trường vốn cạn kiệt, hoạt động bán giải chấp trải rộng trên

toàn thị trường, tập trung nhiều vào nhóm doanh nghiệp đa ngành hay bất

động sản. Dòng tiền trên TTCK sụt giảm nghiêm trọng khiến giá cổ phiếu liên

tiếp giảm mạnh.

• Dòng tiền mua/bán ròng năm 2022 cho thấy xu hướng rời bỏ TTCK của NĐT cá

nhân. Trong khi đó nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng trong năm với

giá trị hơn 26.7 ngàn tỷ đồng, phần lớn thực hiện trong 2 tháng cuối năm khi

định giá VNIndex ở mức thấp kỷ lục. Chủ yếu lực mua vào đến từ các quỹ ETF

ngoại.

• Cuối 2022, cả P/E và P/B của VNIndex đang ở vùng đáy 10 năm, cả 2 chỉ số

này đều đã giảm ~40% từ vùng đỉnh tháng 4/2022.



• Kịch bản khả quan: Trong nước, Việt Nam thực hiện thành công Chương trình phục hồi và phát triển kinh

tế trong năm 2023, với giải ngân đầu tư công cải thiện mạnh so với năm 2022. Xung đột Ukraine-Nga

sớm đi đến hồi kết trong nửa đầu năm. Các nền kinh tế lớn hạ cánh mềm, suy thoái không kéo dài và kinh

tế sớm phục hồi trở lại nhờ giảm giá hàng hóa, giảm lạm phát.

• Kịch bản cơ sở: Việc giải ngân đầu tư công đạt hơn 70% so với kế hoạch cả năm. Thiên tai dịch bệnh

không xảy ra nghiêm trọng. Tổng cầu phục hồi khá nhờ tiêu dùng nội địa và gia tăng xuất khẩu sang

Trung Quốc. Suy thoái kinh tế thế giới không kéo dài và các cuộc xung đột toàn cầu sớm chấm dứt.

• Kịch bản kém khả quan: Trong nước, tiến độ giải ngân đầu tư công chậm trễ hơn dự kiến do chiến dịch

bài trừ tham nhũng, sai phạm. Trên thế giới, các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn và leo thang. Nền kinh tế

toàn cầu suy thoái mạnh và kéo dài.

DỰ BÁO CÁC CHỈ SỐ VĨ MÔ CHÍNH 2023

Kịch bản khả quan Kịch bản cơ sở Kịch bản kém khả quan

Tăng trưởng GDP 6.5-6.8% 6.3-6.5% 5.8-6.2%

CPI 4.20% 4.50% 5%

Các chỉ số vĩ mô khác như sau:

Chỉ số 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023F

Cán cân thương mại (tỷ USD) 2,7 7,4 11,1 19,1 4,0 11,2 4,5 

Tỷ giá (VND/USD) 22.750 23.300 23.230 23.215 22.930 23.780 24.137

Dự trữ ngoại hối (tỷ USD) 50,0 60,0 79,0 94,4 107,0 82,0 86,0 

Tăng trưởng tín dụng (% YTD) 18,1 13,9 13,7 12,0 13,0 14,5 14,0 
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TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 2023   

• Chúng tôi dự báo LNST các doanh nghiệp niêm yết năm 2022 sẽ chỉ

tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2021. Năm 2023, chúng tôi dự

báo LNST các doanh nghiệp niêm yết sẽ chỉ tăng trưởng 12,5%, giảm

so với mức tăng trung bình 16,4% trong giai đoạn 2018-2021. Mức

tăng dự báo hồi phục lên 14% trong 2024.

• P/E forward 2023 ước tính hiện đang ở mức 9,7x, nằm sâu dưới mức -

2 lần độ lệch chuẩn quá khứ. P/E 2024F ước tính ở mức 8,5x. Đây là

mức định giá thấp kỷ lục trong lịch sử của thị trường chứng khoán Việt

Nam và rất hấp dẫn trong trung và dài hạn.

• Mức lãi suất huy động kỳ hạn 1 năm hiện tại phổ biến trong khoảng

6,7-9,5%/năm, tương đương P/E 10,5-14,9x, cao hơn mức định giá

của VNIndex. Ngoài ra, xu hướng lãi suất sẽ giảm dần từ quý cuối

năm 2023 trở đi trong khi tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp dự

kiến cải thiện trong 2024 khiến kênh gửi tiền tiết kiệm sẽ có xu hướng

trở nên sinh lời kém hơn so với đầu tư cổ phiếu.

• Thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, lượng TPDN

phát hành mới sẽ giảm thấp, hạn chế cơ hội cho nhà đầu tư.

• Dự báo nguồn vốn ngoại sẽ đóng vai trò nâng đỡ và dẫn dắt thị

trường trong 2023 trong bối cảnh đồng USD yếu đi và triển vọng suy

thoái ở các nước phát triển trở nên rõ ràng hơn.

• Tuy nhiên trong nửa đầu năm 2023, dòng vốn ngoại ETF sẽ chiếm ưu thế hơn
các quỹ đầu tư chủ động, khiến thị trường có nhiều biến động. Từ quý 2/2023 trở
đi, các quỹ đầu tư chủ động sẽ gia tăng mua vào cho chu kỳ đầu tư mới và do đó
gia tăng vai trò trên thị trường Việt Nam.

• Các cổ phiếu được dòng vốn ngoại ưu tiên mua vào dự báo là các cổ phiếu trong
các rổ chỉ số ETF và các blue-chip đầu ngành.

• Với dòng tiền nội, lượng trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng đến hạn năm
2023 ở mức 185 nghìn tỷ đồng, và việc siết tín dụng bất động sản trong bối
cảnh mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao ít nhất trong nửa đầu năm dự
kiến tiếp tục gây áp lực thanh khoản và vốn cho các doanh nghiệp và ngân
hàng.

• Dòng tiền nội có thể bị ảnh hưởng bởi:

(i) chính sách tiền tệ thắt chặt của NHNN khi phải đối diện với áp lực lạm
phát cao trong 6T2023,

(ii) chính sách trung hòa tiền tệ nếu dòng vốn ngoại vào nhiều,

(iii) các tin tức tiêu cực về triển vọng lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp và

(iv) việc bắt bớ liên quan đến quá trình thanh lọc thị trường của cơ quan
quản lý vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2023.

• Điểm tích cực là thời điểm hiện tại áp lực bán giải chấp đã giảm mạnh so với thời
điểm cao nhất năm 2022, dù tỷ lệ cho vay margin/vốn hóa tăng lên tại vùng giá
thấp.

• Nếu hệ thống giao dịch mới của KRX được đưa vào vận hành từ giữa năm 2023
sẽ giúp tăng thanh khoản cho thị trường.



Về mặt kỹ thuật, đóng cửa năm 2022, VNIndex đã có nhịp hồi phục thứ nhất từ vùng đáy 874đ,

tương ứng mức tăng 25,9% tới 1.100đ và có một nhịp điều chỉnh -10,5% xuống từ 1.100đ xuống

984đ trong vòng 4 tuần. Bước vào đầu năm 2023, VNIndex đã xác nhận nhịp hồi phục thứ 2 trong

nhịp hồi trung hạn với mục tiêu lên ngưỡng 1160đ và xa hơn là 1.215đ.

Với triển vọng kinh tế tăng trưởng chậm và lạm phát cao trong 2-3 quý đầu năm và cải thiện dần về

cuối năm, ABS dự báo VNIndex năm 2023 có thể dao động mạnh trong 2-3 quý đầu năm trong

biên độ 350 điểm và hồi phục trong quý cuối năm với mức điểm số có thể tăng lên 1.275đ.

Diễn biến thị trường trong nửa đầu năm có 2 kịch bản như sau:

• Kịch bản 1 – kịch bản cơ sở: Chỉ số VNIndex sau nhịp hồi trung hạn lên vùng cao nhất 1.215đ

trong Quý 1 có thể sẽ biến động theo xu hướng sideway trong vùng 780-1150 điểm cho đến khi

các rủi ro và bất ổn lớn được giải quyết. Trong quý cuối năm, VNIndex có thể tăng điểm lên

1.275đ.

Thanh khoản thị trường mức cao có thể đạt 25.000 tỷ đồng/phiên. Thanh khoản trung bình phiên

ước đạt 10.000 – 12.000 tỷ đồng/phiên.

• Kịch bản 2 – kịch bản xấu: VNIndex giảm điểm về mức thấp nhất 700-660đ rồi hồi phục trở lại

trong nửa cuối năm.

DỰ BÁO VNINDEX NĂM 2023
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TÂM ĐIỂM ĐẦU TƯ 2023

Câu chuyện đầu tư mà chúng tôi hướng tới năm 2023 sẽ xoay quanh các chủ điểm chính:

1. Câu chuyện đầu tư công

Câu chuyện đầu tư công sẽ là điểm sáng của năm 2023 do đây là một động lực tăng trưởng chủ chốt của năm. Triển vọng giải ngân dự kiến khả quan hơn năm
2022 nhờ (i) Quyết tâm chính trị của chính phủ, (ii) Giá nguyên vật liệu như sắt thép, xi măng, đá xây dựng, cát.….đã hạ nhiệt, (iii) Nguồn cung đất, đá xây dựng
được cải thiện khi Chính phủ cấp phép khai thác cho các mỏ mới, và (iv) Rút ngắn thời gian triển khai khi Bộ Giao thông Vận tải được chỉ định thầu tại Dự án Cao
tốc Bắc – Nam giai đoạn 2.

Ngành xây dựng hạ tầng và vật liệu xây dựng sẽ là những ngành hưởng lợi từ việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. 

2. Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng dịch và mở cửa nền kinh tế

Kể từ ngày 8/1/2023, Trung Quốc tiến hành mở cửa sau một thời gian dài duy trì chính sách Zero-Covid. Sự kiện này dự báo tác động tích cực lên nền kinh tế Việt
Nam, đặc biệt tại các ngành: (i) Hàng không và du lịch, (ii) Một số ngành xuất khẩu chủ lực sang thị trường Trung Quốc được hưởng lợi như dệt may, thủy sản, 
lương thực, xi măng, và ngành thép hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ ngành bất động sản của Trung Quốc, (iii) Về phía cung, việc Trung Quốc dần từ bỏ chính sách
zero Covid giúp giảm chi phí chuỗi cung ứng cho công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam. 

3. Các câu chuyện khác

• Dự thảo Quy hoạch điện VIII dự kiến được ban hành chính thức sẽ tạo ra hiệu ứng tâm lý tích cực lên nhóm cổ phiếu ngành điện. Việc chuyển dịch cơ cấu huy
động sang nhiệt điện giúp cải thiện triển vọng ngành này.

• Tiến độ triển khai các dự án lớn ngành Dầu khí: Việc các dự án lớn của ngành, đặc biệt là Dự án Lô B-Ô Môn được thúc đẩy tiến độ triển khai sẽ giúp cho các
doanh nghiệp trong ngành thêm việc làm và từ đó kỳ vọng sự cải thiện kết quả kinh doanh.

• Câu chuyện lãi suất tiếp tục duy trì cao: mặt bằng lãi suất dự kiến tiếp tục duy trì ở mức cao ít nhất cho tới hết Quý 2/2023 và sẽ là điều kiện lý tưởng cho các
doanh nghiệp bảo hiểm và các doanh nghiệp có lượng tiền dồi dào.

• Câu chuyện M&A: Chúng tôi cho rằng sẽ có xu hướng các doanh nghiệp lớn đầu ngành chiếm lĩnh thêm thị phần từ các doanh nghiệp nhỏ yếu kém phải thu
hẹp quy mô và/hoặc rời bỏ thị trường. Dự kiến hoạt động M&A có thể diễn ra sôi động trong năm 2023, đặc biệt trong ngành bất động sản và ngân hàng.



Với kịch bản cơ sở là kịch bản 1 của VNIndex, chúng tôi khuyến nghị chiến lược đầu tư chủ đạo năm

nay là chiến lược giao dịch năng động mua thấp bán cao, ít nhất trong 2-3 quý đầu năm.

Có 2 vùng giá giải ngân đầu tư khi thị trường giảm xuống các vùng giá 870-930đ và 780-820đ.

Nhà đầu tư nắm giữ trung dài hạn nên chờ đợi vùng đáy trung – dài hạn của thị trường, nhiều khả

năng sẽ xác nhận trong quý 3/2023 ở mức 780-820đ để giải ngân.

• Các dòng cổ phiếu ưu tiên cho Giao dịch năng động bao gồm các dòng cổ phiếu có thông tin vĩ

mô hỗ trợ, có câu chuyện đầu tư như Đầu tư công (Xây dựng hạ tầng, VLXD), Trung Quốc mở

cửa (Thủy sản, Thép, Xi măng), Dầu khí, Nhiệt điện, Y tế, Bảo hiểm, một số Ngân hàng và

doanh nghiệp bất động sản có câu chuyện M&A.

• Với chiến lược đầu tư giá trị, nhà đầu tư nên ưu tiên các cổ phiếu trong các ngành có tính chất

phòng thủ, có dòng tiền đều, trả cổ tức tiền mặt cao và định giá thấp như Điện, Nước, Dầu khí, 

Bảo hiểm, một số Ngân hàng có cơ bản tốt và triển vọng lợi nhuận tăng mạnh trong 2023 …

• Các cổ phiếu chúng tôi ưa thích nhất trong năm bao gồm: VCB, BID, STB, BVH, VCG, C4G, 

KSB, HT1, HPG, GAS, PVD, PVS, PVT, GEG, PC1, NT2, POW, HND, QTP, IDC, KBC, GMD, VNM, 

DBC, BAF.

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN
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TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ THẾ GIỚI

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
phí trên Zalo của ABS

RỦI RO SUY THOÁI NGÀY CÀNG LỚN TRONG BỐI CẢNH ĐÌNH LẠM



• Theo số liệu ước tính từ IMF, nền kinh tế toàn cầu đang suy yếu nhanh chóng. Tăng trưởng kinh tế thế giới

sẽ chậm lại từ 3,2% năm 2022 xuống 2,7% năm 2023 (thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo tháng 7).

• Mỹ và châu Âu được dự báo sẽ trải qua suy thoái trong thời gian rất gần, mức dự báo GDP của Mỹ chỉ đạt

1,6% và đánh mất 0,6 điểm cơ bản vào năm 2023. Tương tự với châu Âu, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023

ước tính chỉ đạt 0,5%. Ở chiều ngược lại, Trung Quốc được đánh giá sẽ hồi phục trong năm 2023, tuy nhiên

IMF cũng điều chỉnh dự báo cho năm 2023 giảm từ 4,6% xuống 4,4% do các lo ngại về các hạn chế liên quan

đến dịch bệnh sẽ gây khó khăn đối với người dân. Trong khi đó, Nhật Bản và các nước ASEAN sẽ có sự

chững lại về tăng trưởng trong năm tới.

• Lạm phát toàn cầu liên tục vượt mức kỷ lục tại các khu vực kinh tế, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất và

dịch vụ. Mặc dù được dự báo hạ nhiệt trong năm 2023 nhưng mức lạm phát ước tính của IMF vẫn cao hơn

cùng kỳ 2021 trở về trước cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng hoảng kinh tế.
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KINH TẾ THẾ GIỚI ĐƯỢC DỰ BÁO SẼ GIẢM TỐC, CHỈ SỐ PMI TOÀN CẦU SUY YẾU   

Nguồn: IMF, số liệu của ASEAN do ADB ước tính, ABS Research
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• Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh
chóng trong nửa sau năm 2022 nhờ chi tiêu tiêu
dùng phục hồi tại Bắc Kinh, Thượng Hải và đầu
tư công tăng ổn định. Tuy nhiên, số ca nhiễm
tăng cao trong tháng 10 trở đi đã làm giảm
doanh số bán lẻ 0,5% YoY trong tháng 10. Đầu
tư tư nhân đã giảm tốc kể từ tháng 3 và có khả
năng vẫn yếu vào năm 2023 do lĩnh vực bất
động sản đang gặp khó khăn. Xuất khẩu giảm
0,3% so với cùng kỳ trong tháng 10 và khó bật
tăng trong năm tới do nhu cầu thế giới giảm. Do
đó, tăng trưởng kinh tế sẽ cải thiện trong nửa cuối
năm 2023 và được thúc đẩy chủ yếu nhờ tiêu
dùng trong nước và đầu tư công, mặc dù chậm
hơn so với mức trước đại dịch.
• Mặc dù đã có những động thái nới lỏng chính
sách Zero-Covid, tăng trưởng kinh tế trong vài
năm tới sẽ không bằng mức trước đại dịch do bất
động sản sụt giảm và hạn chế công nghệ cao.
Trong lĩnh vực bất động sản, doanh số bán và
giá nhà ở đã giảm kể từ tháng Giêng. Với doanh
thu giảm và khoản nợ 238 tỷ đô la đáo hạn vào
năm tới, khả năng trả nợ của các nhà phát triển
vẫn bị hạn chế. Vì vậy, các gói giải cứu mới được
tung ra gần đây để cải thiện tính thanh khoản.
Chúng tôi hy vọng các biện pháp này sẽ trì hoãn
sự suy thoái của lĩnh vực bất động sản trong
ngắn hạn, nhưng tác động trung hạn đối với tăng
trưởng kinh tế vẫn còn đáng lo ngại.
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KINH TẾ TRUNG QUỐC 2023 SẼ PHỤC HỒI NHỜ TÁI MỞ CỬA NHƯNG TIỀM ẨN RỦI RO

Nguồn: National Bureau of Statistics, CEIC, Bloomberg, Krungsri Research , ABS Research



TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ VIỆT NAM

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
phí trên Zalo của ABS

TĂNG TRƯỞNG TỪ NỀN THẤP
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GDP 2022 CAO NHẤT TRONG VÒNG MỘT THẬP KỶ, ĐẠT 8.0%   

Nguồn: GSO, ABS Research
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Nguồn: ABS Research, số liệu năm 2022 và 2023 của Thailand, Malaysia, Indonesia 
và Philippines theo ước tính của Worldbank

Tốc độ tăng GDP cả năm 2022 của Việt Nam đã vượt mục tiêu đề ra của Chính phủ (6 - 6,5%), ước đạt 8,0%. Đây là một

thành tích rất nổi trội so với mặt bằng chung thế giới, tổng sản phẩm trong nước hàng quý tăng lần lượt 5,1%, 7,8%, 13,7%

và 5,9% cụ thể:

• Quý 1/2022 được hỗ trợ từ kết quả hoạt động tốt từ lĩnh vực sản xuất, trong khi khu vực dịch vụ dần phục hồi khi Chính

phủ nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19.

• Sang quý 2, tốc độ tăng GDP tiếp tục tạo một cột mốc tăng trưởng mới, động lực tăng trưởng đến từ việc thực hiện chính

sách tài khóa - tiền tệ, hoạt động sản xuất kinh doanh đã trở lại trạng thái bình thường khi dịch COVID-19 được kiểm

soát.

• Quý 3 cũng cho thấy một sự tăng trưởng nóng lên tới 13,7% trước mức nền thấp của năm ngoái do hai đầu tàu kinh tế là

TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh lân cận lần lượt rơi vào trạng thái phong tỏa vì dịch Covid, kéo tốc độ tăng GDP giảm 6%.

• Khép lại năm 2022, xu hướng tăng trưởng có phần chững lại trong bối cảnh các ngân hàng siết chặt vốn vay, nhu cầu

trong và ngoài nước suy giảm khiến khu vực Công nghiệp thu hẹp quy mô sản xuất, toàn quý chỉ tăng 4,2%, thấp nhất

trong 3 quý liền trước.

Nhìn chung, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn là một điểm sáng trong khu vực. Triển vọng tăng trưởng trong năm

2023 của Việt Nam cũng được kỳ vọng cao nhất tương ứng với mức tăng 6,3%.



• Chỉ số công nghiệp có sự hồi phục mạnh mẽ vào đầu năm nhưng sau đó chững lại về cuối năm do tác

động từ việc nhu cầu nhà ở trong nước và nước ngoài đều giảm. Tính chung cả năm 2022, chỉ số IIP tăng

7,8% YoY, toàn ngành công nghiệp 4 quý lần lượt +6,8% YoY, +9,8% YoY, +10,9% YoY và +3,0% YoY.

• Các công ty đã giảm việc làm và hoạt động mua hàng, trong khi niềm tin kinh doanh vẫn ở mức thấp. Chỉ

số PMI của Việt Nam cho thấy xu hướng tương tự với cả hai đối tác xuất khẩu chủ lực là Trung Quốc và

Mỹ. Tháng 12, chỉ số PMI của Việt Nam đã giảm xuống mức 46,4 điểm trong tháng 12 so với 47,4 của

tháng 11, đây là lần thứ hai liên tiếp chỉ số này nằm dưới ngưỡng trung tính 50 điểm.

• Xu hướng trên dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong năm 2023. Việc kiếm thêm các đơn đặt hàng mới sẽ vẫn khó

khăn cho đến khi những thị trường này khởi sắc.
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CHỈ SỐ CÔNG NGHIỆP CHỮNG LẠI VÀO CUỐI NĂM 

Nguồn: GSO, ABS Research

Nguồn: GSO, ABS Research
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• Tổng mức bán lẻ hàng hóa cả năm 2022 ước đạt 5.679,9 ngàn tỉ đồng, tăng 19,8% so với năm trước, sau khi loại trừ yếu tố giá thì tỷ lệ này tăng 15,6% (năm 2021

giảm 6,7%). Trong quý 4/2022, chỉ tiêu này ước đạt 1.514,6 ngàn tỷ đồng, tăng 4,8% QoQ và tăng 17,1% YoY. Mức tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ tăng từ cuối năm

2021 đến tháng 8/2022 YoY do nhu cầu của người dân tăng vọt và hạ nhiệt vào cuối năm 2022 giữa bối cảnh vật giá leo thang.

• Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 1.180,4 ngàn tỷ đồng, tăng 5,3% QoQ và tăng 11,1% YoY; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 147,7 ngàn tỷ đồng,

giảm 7,7% QoQ và tăng 46,3% YoY; doanh thu du lịch lữ hành đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, giảm 29,4% QoQ và tăng 231,5% YoY; doanh thu dịch vụ khác đạt 180 ngàn tỷ

đồng, tăng 15,6% QoQ và tăng 41,2% YoY.

• Xét theo ngành hoạt động, trong doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2022 có ngành hàng vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 22,9% so với năm trước; may mặc tăng

19,1%; phương tiện đi lại tăng 13,8%; lương thực, thực phẩm tăng 10%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 7%.
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TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ 2022 TĂNG GẦN 20%

Nguồn: GSO, FiinPro, ABS Research Nguồn: GSO, FiinPro, ABS Research
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Năm 2022, vốn đầu tư công thực hiện ước đạt 435.689,97 tỷ đồng, đạt 67,27% kế hoạch, đạt 75,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Vốn nước ngoài là 11.637,28

tỷ đồng, đạt 33,65% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân được cho là thấp hơn so với kế hoạch đề ra. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt

75,11%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2021 (77,30%); trong đó vốn trong nước đạt 77,74% (cùng kỳ năm 2021 đạt 83,66%), vốn nước ngoài đạt 33,65% (cùng kỳ năm

2021 đạt 26,77%).

Các nguyên nhân khiến tốc độ giải ngân chậm chạp như:

• Giá vật liệu xây dựng tăng cao

• Tác động của dịch Covid-19 khiến thời gian thực hiện dự án kéo dài.

• Thiếu vật liệu đất đắp

• Năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu không đáp ứng nhu cầu

• Công tác giải phóng mặt bằng chậm gây kéo dài tiến độ dự án

Năm 2023 kế hoạch giải ngân 700.000 tỉ đồng tổng vốn đầu tư công, tăng khoảng 25% (khoảng 140.000 tỉ đồng) so với kế hoạch năm 2022.
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GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG GẶP NHIỀU TRỞ NGẠI

Nguồn: ABS Research Nguồn: GSO, ABS Research
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XUẤT NHẬP KHẨU GẶP KHÓ VỀ CUỐI NĂM

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam lần đầu vượt mốc 700 tỷ USD sau khi các Hiệp định thương mại EVFTA và RCEP có hiệu lực, trở thành động lực lớn

cho công tác xuất – nhập khẩu. Quy mô xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam có xu hướng tăng lên trong suốt giai đoạn 10 năm từ 2012 – 2022. Tổng kim ngạch

xuất – nhập khẩu hàng hóa năm 2022 ước đạt 732,5 tỷ đồng (+9,6% YoY). Tính riêng kim ngạch xuất khẩu cả năm đạt 371.9 USD (+10.6% YoY) và nhập khẩu đạt

360.7 tỷ USD (+8.4% YoY).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng vọt do nhu cầu quay trở lại. Tính chung cả năm 2022, con số này đạt 5,679.9 nghìn tỷ đồng, tăng

19,8% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 14.4% đạt 4.476 nghìn tỷ đồng, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 52.5% đạt 578,7 nghìn tỷ

đồng, Với xu hướng mở cửa toàn bộ nền kinh tế hiện tại, doanh thu du lịch lữ hành tăng gần 4 lần so với cùng kỳ đạt 24,5 nghìn tỷ đồng. Khách quốc tế đến Việt Nam

đã tăng gấp 23 lần, chủ yếu qua đường hàng không (tăng gấp 29.5 lần).

Nguồn: Bộ Công Thương, ABS Research
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Nguồn: FiinPro, ABS Research

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam (2012 - 2022) - tỷ USD



Tốc độ tăng lạm phát được được kiểm soát dưới ngưỡng 4%, đạt mục tiêu đề ra của Chính phủ. Chỉ só

CPI bình quân chỉ tăng 3,15% YoY, đây là mức thấp so với khu vực.

• Nguyên nhân tăng CPI chủ yếu do trong năm 2022, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh 34

đợt, làm CPI chung tăng 1,01 điểm phần trăm.

• Về nguyên nhân làm giảm CPI, trong năm 2022, giá thịt lợn giảm 10,68% so với năm trước, làm CPI

chung giảm 0,36 điểm phần trăm do dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát và nguồn cung lợn đảm

bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Mặc dù Chính phủ đã có các biện pháp kiềm hãm lạm phát rất tốt tuy nhiên áp lực lạm phát cho năm

tới còn lớn. Giá cả hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu trên thế giới đang có xu hướng giảm do tăng

trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại trong khi diễn biến của cuộc xung đột Nga – Ucraina vẫn rất phức

tạp. Ngoài ra, sự phục hồi kinh tế Trung Quốc có thể kéo nhu cầu năng lượng gia tăng.
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LẠM PHÁT DƯỚI NGƯỠNG MỤC TIÊU 4%, CPI CẢ NĂM TĂNG LÊN 3.15%

Nguồn: GSO, 
ABS Research
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Nguồn: GSO, ABS Research
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DỰ TRỮ NGOẠI HỐI GIẢM MẠNH

Lỗi và sai sót trong cán cân thanh toán quốc tế có xu hướng tăng đáng kể từ đầu năm

• Tính đến hết Q3/2022, lỗi và sai sót toàn hệ thống lên đến 12 tỷ USD, là mức cao kỷ lục trong nhiều năm qua. Điều này thể hiện lượng ngoại tệ không nằm trong hệ thống

tài chính chính thức có giá trị rất lớn. Đây là yếu tố có tác động tiêu cực lớn đến dự trữ ngoại hối và tỷ giá.

• Con số đó có thể được giải thích khi đặt trong bối cảnh năm 2022 với rất nhiều đại án tham nhũng và sai phạm nghiêm trọng, chiếm đoạt tài sản, gây thất thoát ngân

sách quốc gia bị phanh phui.

Nguồn: Wichart, ABS Research
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Nguồn: ABS Research

Dự trữ ngoại hối giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn ở ngưỡng an toàn

• Để kìm cương lạm phát, NHNN đã phải bán ra khoảng 25 tỷ USD ngoại hối nhằm ổn định tỷ giá. Tính đến cuối năm 2022, dự trữ ngoại hối ở mức 89 tỷ USD, vẫn duy trì trong

ngưỡng an toàn.

• Tuy nhiên, diễn biến tăng lãi suất chống lạm phát của Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Theo đó, NHNN sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ để sẵn sàng bổ sung

nguồn cung ngoại tệ cho thị trường thường xuyên hơn nữa, tạo điều kiện cho hệ thống tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức và

cá nhân gồm có nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu. Qua đó, góp phần bình ổn thị trường và hỗ trợ

phục hồi kinh tế.
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TỶ GIÁ USD/VND CAO NHẤT LỊCH SỬ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA NHNN

Tăng cung tiền, tăng hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống NHTM
• Nới room tín dụng: Tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng năm nay thêm 1,5 - 2%, ước tính quy mô tín dụng cho nền kinh tế có thể tăng thêm 240.000 tỷ đồng. Đến đầu tháng 12, tăng trưởng tín dụng

12,2%. Như vậy room tín dụng mà theo phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 14% vẫn còn 1,8%, cộng gần 2% tăng thêm thì có khoảng 3,8% room tín dụng, tương đương gần 400.000 nghìn tỷ đồng cho

thời gian tới.

• Hỗ trợ thanh khoản qua các nghiệp vụ thị trường mở: Trong tuần trước, NHNN đã bơm ròng 8.100 tỷ đồng VND ra thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Bên cạnh kỳ hạn 14 ngày thường thấy,

NHNN đã phát hành thêm 9.000 tỷ đồng kỳ hạn 91 ngày với lãi suất 6,3-7%/năm. Việc phát hành thêm ở kỳ hạn 91 ngày cho thấy thông điệp của cơ quan quản lý về việc cung cấp thanh khoản dài hạn

hơn, đảm bảo thanh khoản cho thị trường trong giai đoạn cao điểm cận Tết Nguyên đán.

• Tăng mua vào USD: Ngày 15/12, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức niêm yết lại tỷ giá mua vào USD tại Sở giao dịch sau khi dừng mua vào hồi đầu tháng 9. Hiện cán cân thanh toán đang tốt lên nhờ

vốn FDI thực hiện, vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, kiều hối… Tỷ giá đến hôm nay đã giảm -4.9% so với mức đỉnh hồi cuối tháng 10, chỉ còn tăng +3.3% sv đầu năm.

• Chỉ đạo các NHTM giảm lãi suất huy động, lãi suất cho vay: Các ngân hàng đồng thuận mức trần lãi suất huy động 9.5%/năm. 16 ngân hàng đã cam kết giảm tiền lãi với số tiền khoảng 3.500 tỷ đồng,

với mức lãi suất giảm từ 0,5% - 3%/năm.

• Bổ sung các loại giấy tờ có giá mà NHTM có thể dùng để vay tái chiết khấu từ NHNN:

• Thông tư 15/2022/TT-NHNN: Quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của VAMC

• Thông tư 16/2022/TT-NHNN: Quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN bổ sung trái phiếu VAMC, trái phiếu do NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (trừ các ngân 

hàng thương mại đã được mua bắt buộc); trái phiếu được phát hành bởi tổ chức tín dụng (trừ các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt) và doanh nghiệp khác;

Nguồn: Investing, ABS Research Nguồn: Wichart, ABS Research

Tỷ giá Việt Nam NHNN bơm ròng thanh khoản trở lại trong Q4/2022
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• Tăng trưởng tín dụng năm 2022 ước đạt 14,5%. Ước tính, hệ

thống ngân hàng đã bơm ra nền kinh tế hơn 1,5 triệu tỷ

đồng trong năm 2022 - mức tăng lớn nhất 5 năm trở lại đây.

Tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế ước đạt xấp xỉ 12 triệu

tỷ đồng. Việc NHNN cấp thêm room tín dụng phần nào giúp

nền kinh tế bớt “ách tắc” luồng vốn.

• Tuy nhiên, các NHTM vẫn gặp khó khăn trong việc huy động

tiền gửi. bất chấp lãi suất huy động liên tục tăng cao. Tính

đến cuối năm, tiền gửi chảy vào hệ thống ngân hàng qua

kênh tổ chức và dân cư ước gần 12 triệu tỷ đồng, chỉ tăng

khoảng 6% so với đầu năm.

• Bên cạnh đó, tăng trưởng cung tiền M2 trong cả năm 2022

ước đạt từ 6,3 – 7,5% thấp hơn rất nhiều so với mức bình

quân 14% trong một thập kỷ trước đây. Nguyên nhân do

NHNN buộc phải bán ra khoảng 25 tỷ USD ngoại tệ để kìm

hãm đà tăng của lạm phát, đồng thời, các con số giải ngân

đầu tư công ở mức thấp khiến cung tiền sụt giảm.

• Về chính sách điều chỉnh lãi suất: NHNN đã có hai đợt tăng

lãi suất vào 22/09 và 25/10 là một biện pháp quan trọng để

chống lạm phát. Trước làn sóng tăng lãi suất của các nền

kinh tế lớn, USD lên giá mạnh, gia tăng áp lực lên mặt bằng

lãi suất và tỷ giá trong nước. Việc NHNN tăng lãi suất là một

phản ứng chủ động, kịp thời để giảm bớt các áp lực lạm

phát.
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NHNN HAI LẦN TĂNG LÃI SUẤT ĐIỀU HÀNH

Nguồn: GSO, FiinPro, ABS Research Nguồn: GSO, FiinPro, ABS Research
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Nguồn: Wichart, ABS Research

Tăng trưởng tín dụng các tháng năm 2022
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Công chúng Riêng lẻ

CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ THỊ TRƯỜNG TPDN

• Sửa đổi Nghị định 65: Giãn thời gian áp dụng một số

điều khoản sau 1 năm đến 1/1/2024. Cho phép kéo dài

thời hạn trái phiếu, cho phép DN phát hành TP hoán đổi

tài sản lấy TP…

• NHNN hỗ trợ các NH khó khăn về thanh khoản dùng

trái phiếu doanh nghiệp: Thông tư 16/2022/TT-NHNN

Quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại

NHNN bổ sung trái phiếu VAMC, trái phiếu do NHTM do

Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (trừ các ngân

hàng thương mại đã được mua bắt buộc); trái phiếu

được phát hành bởi tổ chức tín dụng (trừ các tổ chức tín

dụng được kiểm soát đặc biệt) và doanh nghiệp khác;

• Chỉ đạo các NHTM giảm lãi suất huy động, lãi suất cho

vay: Các ngân hàng đồng thuận mức trần lãi suất huy

động 9.5%/năm. 16 ngân hàng đã cam kết giảm tiền lãi

với số tiền khoảng 3.500 tỷ đồng, với mức lãi suất giảm

từ 0,5% - 3%/năm. => Ngoài việc giảm chi phí lãi cho DN

còn cải thiện lực cầu mua nhà thế chấp, giúp DN BĐS

cải thiện dòng tiền.

Nguồn: VBMA, ABS Research

Trước thông tin nhiều tập đoàn bất động sản lớn bị khởi tố liên quan đến các vi phạm

trong việc phát hành và sử dụng trái phiếu doanh nghiệp, thị trường trái phiếu đã có

cú sốc khi lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp một số trái phiếu có lúc chạm mức

18-19% (theo khảo sát của ABS) và chứng kiến dòng vốn rút ròng từ các quỹ trái

phiếu.

Chỉ tính riêng trong tháng 10, loạt quỹ trái phiếu lớn như TCBF, MBBond, DCBF,

SSIBF giảm gần 20% tài sản quản lý với tổng giá trị trên 5.500 tỷ đồng.

Tâm lý nhà đầu tư trở nên thiếu tin tưởng với các sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp

và có xu hướng chuyển sang các kênh đầu tư khác an toàn hơn, như gửi tiết kiệm.

Nhiều doanh nghiệp dự kiến khó có thể thanh toán cho nhà đầu tư khi trái phiếu đáo

hạn năm 2023, tổng số 390.000 tỷ đồng.

LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU TĂNG MẠNH VÀ KHỦNG HOẢNG NIỀM TIN



NHÌN LẠI THỊ TRƯỜNG 
CHỨNG KHOÁN NĂM 2022

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
phí trên Zalo của ABS



SỰ KIỆN THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 2022
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15/2: Việt Nam dỡ bỏ 
hạn chế tần suất khai 
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24/2: Nga phát động 
chiến dịch quân sự tại 
Ukraine

15/3: Việt Nam 
chính thức mở 
cửa du lịch

16/3: FED tăng 
lãi suất 0.25 
điểm cơ bản

5/4: Chủ tịch tập đoàn 
Tân Hoàng Minh bị bắt

29/3: Chủ tịch tập đoàn 
chính thức FLC bị bắt

Tối 27/3: Tin đồn 
chủ tịch tập đoàn 
FLC bị bắt
28/3: Trung Quốc 
phong tỏa một nửa 
Thượng Hải

4/5: FED tăng 
lãi suất 0.50 
điểm cơ bản

15/6: FED tăng 
lãi suất 0.75 
điểm cơ bản

13/7: Công bố mức 
lạm phát Mỹ lập 
đỉnh sau 40 năm

(1) Án kinh tế nổi bật
(2) Các tin tức quốc tế
(3) Các tin tức trong nước

29/6: TTCK VN 
tiếp tục lỡ hẹn 
nâng hạng lên 
TTCK theo đánh 
giá của MSCI 

30/1: Ban hành gói 
cứu trợ kinh tế trị giá 
350,000 tỷ VND

27/7: FED tăng 
lãi suất 0.75 
điểm cơ bản

16/9: Chính phủ 
ban hành nghị định 
65/2022/NĐ-CP

13/12: Dự thảo sửa 
đổi, bổ sung NĐ 65 

22/9: FED tăng lãi suất
0.75 điểm cơ bản
22/9: NHNN lần đầu
tăng lãi suất điều hành

7/10: Tin đồn chủ 
tịch Tập đoàn Vạn 
Thịnh Phát bị bắt

8/10: Chủ tịch 
Tập đoàn Vạn 
Thịnh Phát 
chính thức bị bắt

24/10: NHNN 
tăng lãi suất 
điều hành 
thêm 1%

3/11: FED tăng 
lãi suất 0.75 
điểm cơ bản

1/12: Công bố báo cáo 
PMI ngành sản xuất 
Việt Nam dưới 50

7/12: Trung Quốc 
đưa ra các chính 
sách nới lỏng 
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DIỄN BIẾN ĐIỂM SỐ VÀ THANH KHOẢN VNINDEX TRONG NĂM 2022

1.526 

Diễn biến VNIndex trong năm 2022
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14.253 
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Trung bình giá trị giao dịch theo tháng (tỷ VND)

NĂM “MẤT MÁT LỚN” CỦA CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

• VNIndex đổ đèo sau năm 2021 hưng phấn: Kể từ đầu năm đến phiên cuối cùng

trong năm 2022, VNIndex đã mất đến ~34% giá trị tương đương 519 điểm từ

vùng đỉnh 1.500 điểm. Thậm chí tại thời điểm giảm sâu nhất, VNI đã về đến vùng

880 điểm, tương đương giảm ~42% từ vùng đỉnh. Theo thống kê, VNIndex lọt top

thị trường giảm mạnh nhất trong năm 2022 trên thế giới.

• Các nguyên nhân chính khiến thị trường sụt giảm đến từ bối cảnh quốc tế với việc

các NH trung ương các nước lớn thắt chặt tiền tệ, xung đột Nga – Ucraina khiến

giá hàng hóa tăng và triển vọng suy thoái tại nhiều nền kinh tế lớn. Trong nước,

việc chính phủ siết lại thị trường TPDN và tăng lãi suất cũng như việc vốn ngoại

rút ròng khiến lãi suất và tỷ giá biến động bất lợi cho thị trường chứng khoán.

• Thanh khoản tuột dốc: Vắng bóng dần những phiên thanh khoản tỷ USD. Dòng

tiền nhà đầu tư cá nhân trong nước tiếp tục hồ hởi và dẫn dắt thị trường chạm

mốc 1500 trong đầu năm. Tuy nhiên sau loạt tin xấu xảy ra, dòng tiền trên ngày

càng vắng bóng dần trong những tháng cuối năm cho đến khi cuối tháng 11, đầu

tháng 12 ghi nhận dòng tiền bắt đáy đến từ NĐT khối ngoại. Tính cho cả năm

2022, thanh khoản thị trường trên HOSE có khối lượng giao dịch bình quân phiên

đạt 653,96 triệu cổ phiếu và giá trị giao dịch bình quân đạt 17.004 tỷ đồng; giảm

lần lượt 11,3% về khối lượng và 21,24% về giá trị so với năm trước đó.

• Giá trị vốn hóa niêm yết giảm mạnh: Giá trị vốn hóa niêm yết của riêng sản

HOSE tại cuối ngày 30/12 đạt hơn 4,01 triệu tỷ đồng. So với kết phiên 31/12/2021

đạt 5,8 triệu tỷ đồng, vốn hóa của HOSE đã “bốc hơi” 1.8 triệu tỷ đồng, -31%

trong 1 năm vừa qua.
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DIỄN BIẾN ĐIỂM SỐ VÀ THANH KHOẢN VNINDEX TRONG NĂM 2022

% thay đổi YTD % thay đổi 1M % thay đổi 3M % thay đổi 6M

MOEX -43.12% -0.94% 10.06% -2.30%

Nasdaq -33.10% -8.73% -1.03% -5.10%

VNINDEX -32.54% -4.04% 0.31% -12.64%

S&P 500 -19.44% -5.90% 7.08% 1.42%

Shanghai -15.13% -1.97% 2.14% -9.10%

DAX -12.35% -3.29% 14.93% 8.92%

Nikkei 225 -9.37% -6.70% 0.61% -1.13%

Dow Jones -8.78% -4.16% 16.84% 7.69%

SET 0.67% 2.04% 4.98% 6.40%

FTSE 100 0.91% -1.60% 8.09% 3.94%

Thống kê biến động của một số TTCK trên TG (tính từ 1/1 – 31/12/2022)
NHIỀU ĐỢT BÁN GIẢI CHẤP DIỆN RỘNG

• Các đợt điều chỉnh mạnh tập trung vào Quý 2 và tháng 9, tháng 10 trong năm
tương ứng với thời điểm chính phủ có các động thái quyết liệt để thanh lọc thị
trường vốn (TPDN, chứng khoán) dẫn đến việc bắt bớ lãnh đạo một số doanh
nghiệp vi phạm và nhiều doanh nghiệp phải mua lại trái phiếu trước hạn.

• Cùng với việc NĐT ngoại chuyển tiền VND sang USD, thanh khoản thị trường
tiền tệ cũng như thị trường vốn cạn kiệt, hoạt động bán giải chấp trải rộng trên
toàn thị trường, tập trung nhiều vào nhóm doanh nghiệp đa ngành hay bất
động sản. Dòng tiền trên TTCK sụt giảm nghiêm trọng dẫn đến việc giải chấp
chéo sang các cổ phiếu khác, bán giải chấp các cổ đông lớn của nhiều doanh
nghiệp, khiến giá cổ phiếu liên tiếp giảm mạnh.

• Nhìn chung, dòng tiền mua/bán ròng năm 2022 cho thấy xu hướng rời bỏ TTCK
của NĐT cá nhân và lực bắt đáy của NĐT nước ngoài, đặc biệt trong 2 tháng
cuối năm.
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NĐT cá nhân rời bỏ thị trường
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Tự doanh bán ròng hầu hết các tháng trong năm 2022
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DÒNG TIỀN KHỐI NGOẠI QUAY LẠI DẪN DẮT THỊ TRƯỜNG VÀO CUỐI NĂM

• Trong 2 năm 2020-2021 và 10 tháng đầu năm 2022, NĐT ngoại bán ròng tổng cộng
75.089 tỷ đồng.

• Hai tháng cuối năm 2022 chứng kiến sự quay trở lại mạnh mẽ của NĐT ngoại sau 3
năm bị áp đảo hoàn toàn bởi dòng tiền NĐT cá nhân trong nước. NĐT mua ròng giá trị
lớn kỷ lục trong nhiều năm gần đây. Chủ yếu lực mua vào đến từ các quỹ ETF ngoại,
tiêu biểu là Fubon, VanEck…

• Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện mua ròng trong năm với giá trị hơn 26.7 ngàn tỷ

đồng, phần lớn thực hiện trong 2 tháng cuối năm khi định giá VNIndex ở mức thấp kỷ
lục. NĐT ngoại mua ròng chủ yếu các cổ phiếu bluechip đầu ngành như VHM, STB,
HPG, SSI, chứng chỉ quỹ VN Diamond, VIC, MSN, KDH, CTG, VND…

• Tính chung cả năm 2022 trên HOSE, tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
đạt gần 670 ngàn tỷ đồng, chiếm hơn 7.9% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán
của toàn thị trường.
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ĐỊNH GIÁ VNINDEX

2,69

1,61

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

P/B VNIndex

17,61

10,46

0,00

10,00

20,00

30,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

P/E VNIndex
VNINDEX ĐANG Ở VÙNG ĐỊNH GIÁ THẤP

• Nhìn chung, cả P/E và P/B của VNIndex đang ở vùng đáy 10 năm, cả
2 chỉ số này đều đã giảm ~40% từ vùng đỉnh tháng 4/2022.

• Tỷ số vốn hóa thị trường/ GDP của Việt Nam cũng ở mức thấp nhất
trong khu vực, ở mức ½ so với Malaysia. Đồng thời tỷ số này cũng
giảm mạnh ~50% so với năm 2021, trong khi trung bình các thị
trường trong khu vực chỉ giảm trong khoảng 15-20%.

29
Nguồn: Bloomberg, ABS Research
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ĐỊNH GIÁ CÁC NHÓM NGÀNH

Thống kê chỉ số P/E của các nhóm ngành chính trong giai đoạn 2014 - 2022

• Năm 2022 ghi nhận P/E thấp nhất trong giai đoạn 2014 – 2022 ở hầu hết các nhóm ngành, có đến 5/11 ngành có chỉ số P/E thấp nhất trong lịch sử 9 năm trở lại đây

(BĐS, Dầu khí, Chứng khoán, Ngân hàng, Thủy sản, Thực phẩm).

• Hầu hết các nhóm ngành chính đều đã chiết khấu khá sâu so với trung bình khoảng 8 năm trở lại. Các nhóm ngành có P/E chiết khấu sâu nhất gồm có: Dầu khí, 

Ngân hàng, Bất động sản, Thủy sản (xuất khẩu).

Có thể thấy, 2 ngành có vốn hóa lớn top đầu thị trường gồm Bất động sản và Ngân hàng đều đã chiết khấu sâu. Đây vừa là tác nhân kéo VNIndex về mức thấp trong

năm 2022, vừa có khả năng thu hút dòng vốn bắt đáy – là động lực cho thị trường hồi phục.

Năm Dầu khí Ngân hàng Thủy sản BĐS Chứng Thực phẩm Bảo hiểm VLXD Điện Cảng Bán lẻ

2014 8.03          10.01        14.16        15.67        11.34        17.06        16.78        19.82        5.01          10.10        11.79        

2015 5.76          13.68        21.30        17.94        9.98          15.81        18.21        10.26        7.30          10.73        10.50        

2016 8.15          14.05        19.20        23.32        10.73        17.09        21.82        11.58        11.43        15.54        12.62        

2017 16.04        13.69        33.45        23.99        18.64        19.14        20.68        12.21        9.96          24.96        16.22        

2018 14.73        14.71        14.54        36.16        12.58        22.36        27.72        12.44        10.73        25.12        15.07        

2019 17.34        11.55        13.48        23.85        10.30        20.51        27.29        10.33        13.99        19.50        13.55        

2020 15.53        10.66        19.92        17.07        11.48        17.74        18.54        9.35          11.35        17.21        11.69        

2021 14.65        13.14        21.39        21.60        14.88        23.34        16.74        13.66        12.14        43.16        20.08        

2022 6.35          7.89          12.49        14.89        9.30          14.19        17.45        10.30        8.94          18.38        12.47        
Trung bình giai 

đoạn 2014 - 2021
12.53        12.69        19.68        22.45        12.49        19.13        20.97        12.46        10.24        20.79        13.94        

# (6.18)         (4.80)         (7.19)         (7.56)         (3.19)         (4.94)         (3.52)         (2.16)         (1.30)         (2.41)         (1.47)         

% -49% -38% -37% -34% -26% -26% -17% -17% -13% -12% -11%
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THỐNG KÊ

Chuyển động các nhóm ngành trong năm 2022
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Top cổ phiếu đóng góp tăng/(giảm) điểm và biến động giá trong năm 2022

Điểm đóng góp (cột trái) Biến động giá (cột phải)
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TRIỂN VỌNG VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG 
CHỨNG KHOÁN NĂM 2023

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
phí trên Zalo của ABS



THÁCH THỨC LỚN TỪ TỔNG CẦU SUY GIẢM

TĂNG TRƯỞNG

• Năm 2023, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đối diện với nhiều khó khăn, thách thức.

❖ Triển vọng suy giảm tăng trưởng của các nền kinh tế lớn trên thế giới, trong đó có các

đối tác xuất khẩu và đầu tư lớn nhất của Việt Nam như Mỹ và Châu Âu tác động tiêu

cực đến khu vực sản xuất hàng xuất khẩu của Việt Nam.

❖ Lạm phát (trang 35) dự kiến tăng cao trong năm 2023 góp phần làm giảm tổng cầu và

suy yếu đà tăng trưởng.

❖ Lượng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn năm 2023 ở mức 309 nghìn tỷ đồng gây áp lực

thanh khoản và vốn cho các doanh nghiệp và thị trường vốn.

❖ Thị trường bất động sản dự báo tiếp tục đình trệ.

• Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng chính được kỳ vọng bao gồm:

❖ Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công cơ sở hạ tầng: các dự án tiêu biểu như cao tốc Bắc –

Nam, Sân bay Long Thành, đường vành đai ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

❖ Triển khai các dự án thăm dò và khai thác dầu khí, tiêu biểu là dự án Lô B – Ô Môn.

❖ Trung Quốc nới lỏng các quy định phòng dịch Covid 19 giúp tăng nhu cầu với hàng

xuất khẩu từ Việt Nam (chủ yếu là nông, thủy sản) và tăng lượng khách du lịch từ

Trung Quốc tới Việt Nam. Tuy nhiên các ca bệnh Covid 19 có thể gia tăng tại Việt Nam.

❖ Về phía cung, việc Trung Quốc dần từ bỏ chính sách zero Covid giúp giảm chi phí chuỗi

cung ứng cho công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam.

❖ Quy hoạch điện VIII được thông qua, giúp ban hành giá điện năng lượng tái tạo thúc

đẩy đầu tư trong lĩnh vực này.

❖ Việc sửa đổi Luật đất đai có thể giúp giảm chi phí đất đai cho sản xuất, tiêu dùng trong

dài hạn.
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LẠM PHÁT DO CẢ CHI PHÍ ĐẨY VÀ CẦU KÉO

LẠM PHÁT

• Lạm phát năm 2023 chịu nhiều áp lực từ nhiều yếu tố:

❖ Việc triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội 2023 trong đó có việc

giải ngân các gói đầu tư công giá trị lớn và các làm tăng mạnh tổng cầu.

❖ Giá USD tăng cao năm 2022 làm tăng chi phí nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu.

❖ Giá dầu thế giới dự báo tăng trong thời gian tới do OPEC và Nga thông báo cắt

giảm sản lượng dầu mở vào đầu năm 2023.

❖ Chính phủ điều chỉnh tăng giá điện do giá khí và than đầu vào đã tăng cao thời

gian qua. Cơ cấu nhiệt điện than và điện khí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản

lượng điện phát ra và sẽ tăng trong 2023 do nhu cầu điện sẽ tăng khi tổng cầu

tăng và hiện tượng El Nino quay lại từ Q2/2023. Theo tính toán của TCTK, nếu giá

điện tăng 8% làm GDP giảm 0,36% và lạm phát tăng 0,5%; nếu giá điện tăng 10%

sẽ làm GDP giảm 0,45% và lạm phát tăng 0,61%.

❖ Đầu tháng 7/2023 sẽ điều chỉnh mức tăng lương cơ sở thêm 20,8%. Theo TCTK,

điều này sẽ tác động làm lạm phát tăng 0,67%.

❖ Năm 2023, chính phủ sẽ tăng học phí, dịch vụ y tế công theo lộ trình sẽ khi đã trì

hoãn nhiều lần.

❖ Thiên tai, hạn hán do El Nino và dịch bệnh năm 2023 có thể làm tăng giá lương

thực, thực phẩm tại một số địa phương.

❖ Ngoài ra, một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong thời kỳ Covid

đã kết thúc trong năm 2022 có thể khiến tăng chi phí sản xuất của doanh nghiệp từ

2023.

❖ Mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao tăng chi phí vốn cho nền kinh tế.

Nguồn: GSO, ABS Research
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THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ TIỀN TỆ DỰ BÁO ỔN ĐỊNH

TỶ GIÁ VÀ DỰ TRỮ NGOẠI HỐI

• Cán cân thanh toán của Việt Nam năm 2023 dự kiến tích cực do:

❖ Cán cân thương mại dự kiến vẫn thặng dư do xuất khẩu suy giảm nhưng nhập khẩu

cũng giảm tương ứng.

❖ Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục vào ròng nhờ xu thế chuyển dịch sản xuất từ

Trung Quốc sang Việt Nam vẫn tiếp diễn, dù có chậm lại so với trước do suy thoái.

❖ Dòng vốn ngoại tiếp tục xu thế mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhờ

định giá đang ở mức thấp kỷ lục.

❖ Việc NHNN tăng cường giám sát việc chuyển tiền ra nước ngoài có thể hạn chế giá trị

Lỗi và Sai sót ròng trên cán cân thanh toán.

❖ Dự báo cả năm, tỷ giá VND/USD về cơ bản ổn định. Tỷ giá cuối năm tăng khoảng 1-

2% so với đầu năm.

❖ Cán cân thanh toán 2023 dự báo thặng dư 4 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối cuối 2023 ước

tính ở mức 86 tỷ USD.

CUNG TIỀN VÀ LÃI SUẤT

• Dự kiến áp lực nợ xấu gia tăng trong hệ thống ngân hàng khi kinh tế suy giảm tăng

trưởng, lạm phát và môi trường lãi suất cao. Trong bối cảnh đó, NHNN có thể nới lỏng

một số tỷ lệ an toàn hoạt động (như LDR…) và gia tăng hỗ trợ thanh khoản cho các

NHTM.

• Chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm sẽ ở mức 14% do nhu cầu yếu từ nhóm

khách hàng đủ tiêu chuẩn, thấp hơn 2022 ở mức 14,5%.

• Mặt bằng lãi suất huy động dự kiến tăng thêm +50-100 điểm cơ bản trong 6 tháng đầu

năm nhưng giảm dần trong nửa cuối năm khi lạm phát hạ nhiệt.
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• Kịch bản khả quan: Trong nước, Việt Nam thực hiện thành công Chương trình phục hồi và phát triển kinh

tế trong năm 2023, với giải ngân đầu tư công cải thiện mạnh so với năm 2022. Xung đột Ukraine-Nga

sớm đi đến hồi kết trong nửa đầu năm. Các nền kinh tế lớn hạ cánh mềm, suy thoái không kéo dài và kinh

tế sớm phục hồi trở lại nhờ giảm giá hàng hóa, giảm lạm phát.

• Kịch bản cơ sở: Việc giải ngân đầu tư công đạt hơn 70% so với kế hoạch cả năm. Thiên tai dịch bệnh

không xảy ra nghiêm trọng. Tổng cầu phục hồi khá nhờ tiêu dùng nội địa và gia tăng xuất khẩu sang

Trung Quốc. Suy thoái kinh tế thế giới không kéo dài và các cuộc xung đột toàn cầu sớm chấm dứt.

• Kịch bản kém khả quan: Trong nước, tiến độ giải ngân đầu tư công chậm trễ hơn dự kiến do chiến dịch

bài trừ tham nhũng, sai phạm. Trên thế giới, các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn và leo thang. Nền kinh tế

toàn cầu suy thoái mạnh và kéo dài.

DỰ BÁO CÁC CHỈ SỐ VĨ MÔ CHÍNH 2023

Kịch bản khả quan Kịch bản cơ sở Kịch bản kém khả quan

Tăng trưởng GDP 6.5-6.8% 6.3-6.5% 5.8-6.2%

CPI 4.20% 4.50% 5%

Các chỉ số vĩ mô khác như sau:

Chỉ số 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023F

Cán cân thương mại (tỷ USD) 2,7 7,4 11,1 19,1 4,0 11,2 4,5 

Tỷ giá (VND/USD) 22.750 23.300 23.230 23.215 22.930 23.780 24.137

Dự trữ ngoại hối (tỷ USD) 50,0 60,0 79,0 94,4 107,0 82,0 86,0 

Tăng trưởng tín dụng (% YTD) 18,1 13,9 13,7 12,0 13,0 14,5 14,0 
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DỰ BÁO LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

• Trong 9T/2022, lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết tăng

trưởng 20,5% so với cùng kỳ do mức nền thấp của năm 2021 trước ảnh

hưởng của dịch Covid-19.

• Tuy nhiên, những khó khăn dần bộc lộ như xuất khẩu yếu do tăng trưởng

kinh tế toàn cầu chậm lại, lãi suất tăng cao làm tăng chi phí tài chính của

các doanh nghiệp, lỗ tỷ giá, rủi ro từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp tác

động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp bất động sản,

rủi ro gia tăng nợ xấu ngành ngân hàng… có thể khiến lợi nhuận các doanh

nghiệp chậm lại đáng kể từ Quý 4/2022 và dự kiến có thể kéo dài tới Quý

3/2023.

• Chúng tôi dự báo LNST các doanh nghiệp niêm yết năm 2022 sẽ chỉ tăng

trưởng khoảng 18% so với năm 2021. Năm 2023, chúng tôi dự báo LNST

các doanh nghiệp niêm yết sẽ chỉ tăng trưởng 12,5%, giảm so với mức

tăng trung bình 16,4% trong giai đoạn 2018-2021. Mức tăng dự báo hồi

phục lên 14% trong 2024.

• Vẫn có một số yếu tố tích cực như giải ngân đầu tư công dự kiến diễn ra

mạnh mẽ trong năm 2023, kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại …

• Chúng tôi cho rằng năm 2023 sẽ chứng kiến xu hướng các doanh nghiệp

lớn đầu ngành chiếm lĩnh thêm thị phần từ các doanh nghiệp nhỏ yếu kém

phải thu hẹp quy mô và/hoặc rời bỏ thị trường. Trong các ngành sẽ có sự

phân hóa rõ nét với nhiều doanh nghiệp đầu ngành có mức tăng trưởng lợi

nhuận nổi trội so với các doanh nghiệp khác.
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• Bên cạnh đó, một số ngành có thể tăng trưởng yếu như ngành bất động sản

trước những khó khăn vẫn còn chồng chất; ngành xuất khẩu cũng có sự tăng

trưởng chậm lại do sự suy yếu của kinh tế thế giới….

• Ngành ngân hàng có sự phân hóa do một mặt lo ngại rủi ro nợ xấu ngân

hàng gia tăng, nhưng mặt khác vẫn có những ngân hàng có tốc độ tăng

trưởng lợi nhuận tốt do duy trì được chất lượng tài sản, gia tăng thị phần nhờ

ưu thế đầu ngành, ký hợp đồng bán báo hiểm độc quyền; hoặc đã mạnh tay

trích lập dự phòng trong giai đoạn 2020-2022, hoặc đã và đang hoàn thành

việc tái cơ cấu …

38Nguồn: Bloomberg, CEIC data, ABS Research

DỰ BÁO LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Mức tăng lợi nhuận toàn thị trường năm 2023 được kỳ vọng đến từ các ngành:

• Ngành bảo hiểm do mặt bằng lãi suất dự báo vẫn tiếp tục duy trì ở mức

cao trong năm 2023;

• Ngành dầu khí do các dự án lớn của ngành được thúc đẩy tiến độ &

crack spread các doanh nghiệp hạ nguồn vẫn duy trì ở mức cao do giá

dầu dự báo tiếp tục “neo” cao;

• Ngành điện dự kiến tiếp tục tăng trưởng tốt do kỳ vọng Dự thảo Quy

hoạch điện VIII sớm được ban hành chính thức & giá đầu vào như khí,

than hạ nhiệt;

• Ngành Vật liệu xây dựng cũng kỳ vọng có sự tăng trưởng do giá nguyên

liệu đầu vào như than, quặng…đang trên đà giảm;

• Ngành hàng không & du lịch dự kiến tăng trưởng ấn tượng do kinh tế

Trung Quốc mở cửa;

• Ngành công nghệ thông tin dự kiến vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con

số

• Ngành hàng tiêu dùng thiết yếu cũng có sự tăng trưởng tốt trước nhu

cầu tiêu dùng nội địa vững chắc…
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ĐỊNH GIÁ

• P/E forward 2023 ước tính hiện đang ở mức 9,7x, nằm sâu dưới mức -2

lần độ lệch chuẩn quá khứ. P/E 2024F ước tính ở mức 8,6x.

• Đây là mức định giá thấp kỷ lục trong lịch sử của thị trường chứng khoán

Việt Nam và rất hấp dẫn trong trung và dài hạn.

• Lịch sử cho thấy việc mua và nắm giữ cổ phiếu ở các vùng định giá 9-

10x thường với thời gian dài hơn 1 năm thường đem lại lợi nhuận vượt

trội so với kênh tiền gửi tiết kiệm.

CÁC KÊNH ĐẦU TƯ KHÁC

• Mức lãi suất huy động kỳ hạn 1 năm hiện tại phổ biến trong khoảng 6,7-

9,5%/năm, tương đương P/E 10,5-14,9x, cao hơn mức định giá của

VNIndex. Ngoài ra, xu hướng lãi suất sẽ giảm dần từ nửa cuối năm 2023

trở đi trong khi tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp dự kiến cải thiện

trong 2024 khiến kênh gửi tiền tiết kiệm sẽ có xu hướng trở nên sinh lời

kém hơn so với đầu tư cổ phiếu.

• Thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, lượng TPDN

phát hành mới sẽ giảm thấp, hạn chế cơ hội cho nhà đầu tư.

39Nguồn: Bloomberg, CEIC data, ABS Research
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TRIỂN VỌNG TTCK 2023

DÒNG TIỀN

Nhà đầu tư ngoại

• Cả 2 chỉ số định giá của P/E và P/B Việt Nam đều đang ở mức thấp trong

khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, hiệu suất sử dụng vốn ROE của

VNIndex cao thứ 2 trong khu vực, chỉ sau Singapore và triển vọng tăng

trưởng lợi nhuận của VNIndex vẫn ở mức tích cực.

• Dự báo nguồn vốn ngoại sẽ đóng vai trò nâng đỡ và dẫn dắt thị trường

trong 2023 trong bối cảnh đồng USD yếu đi và triển vọng suy thoái ở các

nước phát triển trở nên rõ ràng hơn.

• Tuy nhiên trong nửa đầu năm 2023, dòng vốn ngoại ETF sẽ chiếm ưu thế

hơn các quỹ đầu tư chủ động, khiến thị trường có nhiều biến động. Từ quý

2/2023 trở đi, các quỹ đầu tư chủ động sẽ gia tăng mua vào cho chu kỳ

đầu tư mới và do đó gia tăng vai trò trên thị trường Việt Nam.

• Các cổ phiếu được dòng vốn ngoại ưu tiên mua vào dự báo là các cổ

phiếu trong các rổ chỉ số ETF và các blue-chip đầu ngành.
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DÒNG TIỀN

Nhà đầu tư nội

• Với dòng tiền nội, lượng trái phiếu doanh nghiệp phi ngân hàng đến hạn năm

2023 ở mức 185 nghìn tỷ đồng, và việc siết tín dụng bất động sản trong bối

cảnh mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức cao ít nhất trong nửa đầu năm dự

kiến tiếp tục gây áp lực thanh khoản và vốn cho các doanh nghiệp và ngân

hàng.

• Dòng tiền nội có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ thắt chặt của NHNN

khi phải đối diện với áp lực lạm phát cao trong 6T2023. Ngoài ra, nếu dòng

ngoại tệ từ tài khoản vốn và tài chính gia tăng mạnh, NHNN sẽ tăng cường

mua ngoại tệ và thực hiện hút bớt tiền về để trung hòa tiền tệ, ảnh hưởng đến

dòng vốn của nhà đầu tư nội.

• Dòng tiền nội cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các tin tức tiêu cực về triển vọng lợi

nhuận của nhiều doanh nghiệp và việc bắt bớ liên quan đến quá trình thanh lọc

thị trường của cơ quan quản lý vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2023.

• Điểm tích cực là thời điểm hiện tại áp lực bán giải chấp đã giảm mạnh so với

thời điểm cao nhất năm 2022, dù tỷ lệ cho vay margin/vốn hóa tăng lên tại

vùng giá thấp.

• Nếu hệ thống giao dịch mới của KRX được đưa vào vận hành từ giữa năm 2023

sẽ giúp tăng thanh khoản cho thị trường.

41Nguồn: Bloomberg, ABS Research
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CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 2023

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
phí trên Zalo của ABS



Về mặt kỹ thuật, đóng cửa năm 2022, VNIndex đã có nhịp hồi phục thứ nhất từ vùng đáy 874đ,

tương ứng mức tăng 25,9% tới 1.100đ và có một nhịp điều chỉnh -10,5% xuống từ 1.100đ xuống

984đ trong vòng 4 tuần. Bước vào đầu năm 2023, VNIndex đã xác nhận nhịp hồi phục thứ 2 trong

nhịp hồi trung hạn với mục tiêu lên ngưỡng 1160đ và xa hơn là 1.215đ.

Với triển vọng kinh tế tăng trưởng chậm và lạm phát cao trong 2-3 quý đầu năm và cải thiện dần về

cuối năm, ABS dự báo VNIndex năm 2023 có thể dao động mạnh trong 2-3 quý đầu năm trong

biên độ 350 điểm và hồi phục trong quý cuối năm với mức điểm số có thể tăng lên 1.275đ.

Diễn biến thị trường trong nửa đầu năm có 2 kịch bản như sau:

• Kịch bản 1 – kịch bản cơ sở: Chỉ số VNIndex sau nhịp hồi trung hạn lên vùng cao nhất 1.215đ

trong Quý 1 có thể sẽ biến động theo xu hướng sideway trong vùng 780-1150 điểm cho đến khi

các rủi ro và bất ổn lớn được giải quyết. Trong quý cuối năm, VNIndex có thể tăng điểm lên

1.275đ.

Thanh khoản thị trường mức cao có thể đạt 25.000 tỷ đồng/phiên. Thanh khoản trung bình phiên

ước đạt 10.000 – 12.000 tỷ đồng/phiên.

• Kịch bản 2 – kịch bản xấu: VNIndex giảm điểm về mức thấp nhất 700-660đ rồi hồi phục trở lại

trong nửa cuối năm.

DỰ BÁO VNINDEX NĂM 2023
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DỰ BÁO VNINDEX – KỊCH BẢN 1

Nguồn: ABS Research 44



DỰ BÁO VNINDEX – KỊCH BẢN 2

Nguồn: ABS Research 45



TÂM ĐIỂM ĐẦU TƯ NĂM 2023

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
phí trên Zalo của ABS

Câu chuyện đầu tư mà chúng tôi hướng tới năm 2023 sẽ xoay quanh các chủ điểm chính:

1. Câu chuyện đầu tư công

2. Mở cửa Trung Quốc

3. Các câu chuyện khác



• Đầu tư công có tính dẫn dắt & lan tỏa đối với nền kinh tế: Cơ cấu đầu tư chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng vốn đầu tư Nhà nước trong tổng vốn đầu

tư toàn xã hội & Đầu tư công đóng vai trò nguồn vốn mồi, dẫn dắt các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư. Theo đó, tỷ trọng vốn đầu tư Nhà nước/tổng vốn đầu

tư toàn Xã hội giảm dần từ 39,04% (giai đoạn 2011-2015) xuống còn 34,34% (giai đoạn 2016-2020) và năm 2021 & 2022 tiếp tục giảm xuống 24,6% & 25,6%.

Theo Nghị Quyết 29/2021/QH15, mục tiêu giai đoạn 2021-2025 tỷ trọng VĐT công/ tổng VĐT toàn XH bình quân là 16-17%. Tỷ trọng vốn đầu tư Nhà nước đóng

góp vào GDP trong giai đoạn 2016-2020 duy trì quanh 11-12%, từ đó thúc đẩy các thành phần kinh tế ngoài khu vực Nhà nước tham gia đầu tư mạnh hơn.

• Trong những năm qua, hiệu quả vốn đầu tư cũng được nâng lên. Hệ số ICOR (hệ số sử dụng vốn) giai đoạn 2016-2019 là 6,13, thấp hơn hệ số 6,25 của giai đoạn

2011-2015. Tuy nhiên, năm 2020 & năm 2021, do ảnh hưởng bởi tình hình Dịch bệnh Covid-19 & bão lũ (GDP có phần chậm lại) nên hệ số ICOR của nước ta đẩy lên

mức cao 14,28 & 15,54. Hệ số ICOR 17 năm (2005 -2021) là 6,89; 11 năm (2011 – 2021) là 6,9; 6 năm (2016 – 2021) là 7,55. Nhìn chung, hệ số ICOR của nước ta

còn khá cao so với các nước khác trên thế giới, phản ánh vốn đầu tư thực hiện chưa thật sự hiệu quả, đầu tư còn dàn trải, manh mún, kéo dài.

• Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: Theo Nghị Quyết 29/2021/QH15, tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2021-

2025 là 2.870 nghìn tỷ đồng, tổng dự án thực hiện là gần 5.000 Dự án (với mức vốn bình quân 210,4 tỷ đồng/Dự án), tăng 2,4 lần so với giai đoạn trước (88 tỷ

đồng/Dự án). Dự báo giai đoạn 2021-2025, nếu giải ngân đầu tư công tăng thêm 1% thì GDP ước tăng thêm 0,058%. Đây sẽ là động lực và cú hích đặc biệt quan

trọng cho tăng trưởng kinh tế từng năm và cả giai đoạn 2021-2025.
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1. ĐẦU TƯ CÔNG – VAI TRÒ DẪN DẮT & LÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

0,00%

15,00%

30,00%

45,00%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tỷ trọng vốn đầu tư Nhà nước/Tổng vốn đầu tư toàn XH (%) 

 -

 4,00

 8,00

 12,00

 16,00

 20,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Hệ số ICOR của Việt Nam giai đoạn 2011-2021 
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❖ Chúng tôi cho rằng câu chuyện đầu tư công sẽ tiếp tục là điểm sáng của năm 2023, triển vọng giải ngân dự kiến khả quan hơn năm 2022 với các

lý do sau:

• Sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ Ban Ngành & sự vào cuộc rốt ráo của các địa phương có dự án đi qua.

• Giá nguyên vật liệu như sắt thép, xi măng, đá xây dựng, cát.….cũng có dấu hiệu hạ nhiệt, sẽ tác động tích cực tới việc triển khai các dự án.

• Nguồn cung đất, đá xây dựng cũng phần nào được giải quyết khi Chính phủ cấp phép khai thác cho các mỏ mới.

• Rút ngắn thời gian khi Bộ Giao thông Vận tải được chỉ định thầu tại Dự án Cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2.

❖ Các dự án hạ tầng giao thông đáng chú ý thời gian tới:

• Triển khai các dự án thành phần còn lại thuộc Dự án Cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 1

• Dự án Cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2

• Dự án sân bay quốc tế Long Thành

• Đường Vành đai 3 (Tp. HCM)

• Đường Vành đai 4 (Hà Nội)

❖ Bộ Tài chính đã công bố kế hoạch ngân sách nhà nước và chi đầu tư phát triển năm 2023 dự kiến là 726 nghìn tỷ đồng (tương đương 30,5 tỷ USD), tăng

khoảng 29,65% (khoảng 166.000 tỉ đồng) so với kế hoạch được sửa đổi năm 2022.

❖ Ngành xây dựng hạ tầng và vật liệu xây dựng sẽ là những ngành hưởng lợi từ việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
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CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ & CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN & MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 VÀ 2023

• Luật Đầu tư công 2019, Luật số 39/2019/QH14

• Nghị Quyết 29/2021/QH15 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

• Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối

năm 2022.

• Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 2/5/2022: thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư

công năm 2022.

• Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM được Quốc hội thông qua vào sáng 16/6/2022 với mục tiêu: Đầu tư

xây dựng tuyến đường Vành đai 3 TPHCM, kết nối TPHCM với tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An và các địa phương khác trong vùng;dự án

đường vành đai 4 tại Hà Nội, 3 dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Biên Hòa-Vũng Tàu, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

• Thường vụ Quốc hội thông qua chủ trương chuyển đổi hơn 4.400 hecta đất làm cao tốc Bắc-Nam 10/07/2022.

• Quyết định 913/QĐ-BGTVT ngày 13/07/2022 phê duyệt 12 dự án thành phần của đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông (giai đoạn 2021-2025). Trong

đó, tiêu biểu phải kể tới là danh mục dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành số 1, số 2, số 3 của các hãng hàng không tại Cảng hàng không quốc

tế Long Thành.

• Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM đoạn Sài Gòn – Nha Trang với tổng mức đầu tư gần

1.099 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách nhà nước trung hạn 2021 - 2025.

• 12 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đã được Bộ Giao thông vận tải và các địa phương đồng loạt

khởi công ngày 01/01/2023.



1. ĐẦU TƯ CÔNG – CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG TRỌNG ĐIỂM

STT DỰ ÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 
(TỶ ĐỒNG) TIẾN ĐỘ (DỰ KIẾN)

1 11 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam (giai đoạn 1):

1.1 Cam Lộ - La Sơn 7.700 2019 - 2022

1.2 Cao Bồ - Mai Sơn 1.600 Đã hoàn thành

1.3 Cầu Mỹ Thuận 2 5.000 2020 - 2023

1.4 Mai Sơn - Quốc Lộ 45 12.920 2020 - 2022

1.5 Vĩnh Hảo - Phan Thiết 10.853 2020 - 2022

1.6 Phan Thiết - Dầu Giây 14.360 2020 - 2022

1.7 Nghi Sơn - Diễn Châu 8.380 2021 - 2023

1.8 Quốc lộ 45 - Nghi Sơn 6.330 2021 - 2023

1.9 Diễn Châu - Bãi Vọt 13.340 2022 - 2024

1.10 Nha Trang - Cam Lâm 7.615 2022 - 2024

1.11 Cam Lâm - Vĩnh Hảo 13.690 2022 - 2024

2 Sân bay Long Thành (giai đoạn 1) 109.112 2022 - 2025

3 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam (giai đoạn 2) 146.990 2023 - 2025

4 Đường vành đai 3 (TP. HCM) 75.378 2023 - 2026

5 Đường vành đai 4 (Hà Nội) 85.813 2023 - 2026
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1. ĐẦU TƯ CÔNG – DỰ ÁN CAO TỐC BẮC – NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2

STT DỰ ÁN THÀNH PHẦN CHIỀU DÀI 
DỰ KIẾN (KM)

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 
(TỶ ĐỒNG)

1 Bãi Vọt - Hàm Nghi 35 7.643

2 Hàm Nghi - Vũng Áng 54 9.735 

3 Vũng Áng - Bùng 55 12.548

4 Bùng - Vạn Ninh 49 9.361

5 Vạn Ninh - Cam Lộ 66 9.920

6 Quảng Ngãi - Hoài Nhơn 88 20.470

7 Hoài Nhơn - Quy Nhơn 70 12.401

8 Quy Nhơn - Chí Thạnh 62 14.802

9 Chí Thạnh - Vân Phong 48 10.774

10 Vân Phong - Nha Trang 83 11.808

11 Cần Thơ - Hậu Giang 38 10.371

12 Hậu Giang - Cà Mau 73 17.153

Nguồn: Bộ Giao thông Vận tải, ABS Research

• Dự án được Bộ GTVT chỉ định thầu, đã khởi công 12/25 gói thầu tại 12 dự án

thành phần và 13 gói thầu còn lại dự kiến sẽ được lựa chọn nhà đầu thầu trước

15/01/2023 & khởi công trước Tết âm lịch.

• Các đơn vị xây lắp hàng đầu, có kinh nghiệm và năng lực như VCG, HHV,

C4G…sẽ có nhiều lợi thế.



• Tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2022 nhìn chung còn chậm. Năm 2022, vốn đầu tư công thực hiện ước đạt 435.689,97 tỷ đồng, đạt 67,27% kế

hoạch, đạt 75,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

• Các nguyên nhân khiến tốc độ giải ngân diễn ra chậm là do:

– Giá vật liệu xây dựng tăng cao

– Tác động của dịch Covid-19 khiến thời gian thực hiện dự án kéo dài.

– Thiếu vật liệu đất đắp

– Năng lực của chủ đầu tư, nhà thầu không đáp ứng nhu cầu

– Công tác giải phóng mặt bằng chậm gây kéo dài tiến độ dự án
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1. ĐẦU TƯ CÔNG – TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN NĂM 2022 CÒN CHẬM

Nguồn: ABS Research Nguồn: GSO, ABS Research
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1. TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 THEO BỘ & TỈNH THÀNH

Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư & GSO, ABS Research

Chỉ tiêu (ĐVT: tỷ đồng) Giải ngân vốn 
NSNN 2022 

% hoàn thành KH 
năm 2022

Cả nước 435,69 75.11%

Bộ, cơ quan Trung ương 83,922 61.62%

Trong đó:

Bộ Giao thông Vận tải 43,903 79.75%

Bộ Quốc Phòng 10,586 87.48%

Bộ Công an 5,731 82.38%

Bộ NN & PT nông thôn 4,034 62.66%

Bộ Xây dựng 894 73.70%

Bộ Tài nguyên và Môi trường 652 44.81%

Ngân hàng Nhà nước 480 88.09%

Bộ Tài chính 456 62.15%

Bộ Giáo dục và Đào tạo 401 28.67%

Bộ Công thương 351 42.47%

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 350 30.14%

Bộ Ngoại giao 318 48.82%

Bộ Y tế 229 21.68%

Bộ Kê hoạch và Đầu tư 161 26.29%

Địa phương 351,768 51.50%

Chỉ tiêu (ĐVT: tỷ đồng) Giải ngân vốn NSNN 
2022 

% hoàn thành KH năm
2022

Hà Nội 34,747 67.36%

TP. Hồ Chí Minh 18,577 34.23%

Quảng Ninh 13,457 119.91%

Hải Phòng 12,798 100.61%

Bà Rịa - Vũng Tàu 10,332 131.20%

Thanh Hóa 9,316 78.16%

Bắc Giang 8,848 106.84%

Nghệ An 8,312 75.53%

Bình Định 8,272 94.16%

Đồng Nai 7,831 99.34%

Long An 7,664 109.99%

Thái Nguyên 6,936 115.75%

Hà Tĩnh 6,801 97.11%

Hưng Yên 6,761 147.93%

Hà Nam 6,480 142.32%

Bình Phước 6,361 85.81%

Ninh Bình 6,207 119.12%

Thái Bình 6,050 143.13%

Vĩnh Phúc 5,835 84.11%

Quảng Ngãi 5,646 123.98%

Bắc Ninh 5,423 75.46%



54
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Kể từ ngày 8/1/2023, Trung Quốc tiến hành mở cửa sau một thời gian dài

duy trì chính sách Zero-Covid. Sự kiện này dự báo tác động tích cực lên

nền kinh tế Việt Nam trên một vài phương diện:

2.1. NGÀNH HÀNG KHÔNG & DU LỊCH HƯỞNG LỢI:

Có thể nói, Trung Quốc mở cửa trở lại thì ngành hàng không và du lịch là

ngành được hưởng lợi lớn.

Trước dịch, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam chiếm 32% tổng lượng

khách du lịch quốc tế. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi tình hình dịch Covid-19

& chính sách Zero Covid của Trung Quốc nên lượng khách du lịch nước này

đến Việt Nam đã giảm đáng kể.

Năm 2020 chỉ có hơn 959 nghìn lượt khách Trung Quốc tới Việt Nam, giảm

83,5% so với năm 2019 và năm 2021 tiếp tục giảm 94% so với năm 2020.

Lượng khách du lịch Trung Quốc thường chiếm trên 34% lượng du khách

đến từ Châu Á. Tuy nhiên, khi Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh và mở

cửa trở lại, kéo theo lượng du khách từ Châu Á gia tăng nhưng do chính

sách Zero-Covid nên khách Trung Quốc đến Việt Nam chỉ chiếm 5,2% tổng

lượng du khách Châu Á tới Việt Nam.
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Nguồn: Tổng cục Du lịch Việt Nam, ABS Research

Bởi vậy, Trung Quốc tháo bỏ chính sách Zero-Covid và mở cửa trở lại

hứa hẹn thúc đẩy mạnh mẽ ngành hàng không và du lịch nước ta.
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2. TRUNG QUỐC MỞ CỬA – TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

2.2. CẢI THIỆN XUẤT KHẨU:

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam nhưng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang quốc gia này đang có sự suy giảm đáng kể:

• Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Trung Quốc trong năm 2022 đạt hơn 57,7 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó,

tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang thị trường này của nước ta trong năm 2020 và 2021 lần lượt là 17,8% & 14,3%.

• Nguyên nhân của mức tăng trưởng thấp này là do Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid nên xuất khẩu của nước ta bị ảnh hưởng, trong đó rau

quả, gạo, hàng dệt may, hạt điều, dầu thô, sản phẩm từ chất dẻo... bị sụt giảm mạnh.

• Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chủ lực của nhiều ngành hàng xuất khẩu của nước ta, do đó việc Trung Quốc mở cửa sẽ mang lại nhiều kỳ vọng cho

các ngành hàng này.

Nguồn: GSO, ABS Research
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Nguồn: GSO, ABS Research
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Máy ảnh, máy quay phim và linh 
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Hàng rau quả
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Hàng dệt may

Triệu USD

Các mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc 
11T/2022 có giá trị trên 1 tỷ USD

2.2. CẢI THIỆN XUẤT KHẨU:

Một số ngành xuất khẩu chủ lực sang thị trường Trung Quốc được

hưởng lợi như dệt may, thủy sản, lương thực, xi măng:

• Một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường Trung

Quốc có giá trị trên 1 tỷ USD trong 11T/2022 phải kể đến như điện thoại,

máy tính, linh kiện, cao su, sợi, dệt may, giầy dép, thủy sản, gỗ, hàng rau

quả…

• Thủy sản: Trung Quốc luôn thuộc nhóm thị trường tiêu thụ cá tra lớn

nhất. Do đó, Trung Quốc mở cửa sẽ mở ra cơ hội gia tăng sản lượng

xuất khẩu cá tra của Việt Nam.

• Lương thực: các mặt hàng gạo, ngô, sắn, hàng rau quả…. dự kiến cũng

sẽ tăng sản lượng xuất khẩu vào thị trường này khi Trung Quốc mở cửa

trở lại.

• Dệt may: các mặt hàng xơ, sợi dệt các loại xuất khẩu sang thị trường

Trung Quốc chiếm 46,5% giá trị xuất khẩu các mặt hàng này. Trong khi

đó, cả xơ sợi và dệt may đều là những nhóm ngành có giá trị xuất khẩu

lớn sang quốc gia này (tên 1 tỷ USD).

• Xi măng: nhóm ngành này dự báo cũng được hưởng lợi do thị trường

Trung Quốc chiếm 27,5% cơ cấu kim ngạch xuất khẩu clanker và xi

măng của Việt Nam.
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3. CÁC CÂU CHUYỆN KHÁC

MỘT SỐ CÂU CHUYỆN KHÁC PHẢI NHẮC TỚI NHƯ

• Dự thảo Quy hoạch điện VIII dự kiến được ban hành chính thức sẽ tạo ra hiệu ứng tâm lý tích cực lên nhóm cổ phiếu ngành điện.

• Tiến độ triển khai các dự án lớn ngành Dầu khí: Dự án Lô B-Ô Môn đã chậm tiến độ hơn 10 năm nay. Mới đây, Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng

điểm về dầu khí đã có kết luận đốc thúc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, PVN, EVN, MOECO, PTTEP đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, ký hợp đồng EPC cùng các

thỏa thuận thương mại, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thiện phương án thu xếp vốn... ngay trong những tháng đầu năm 2023. Việc các

dự án lớn của ngành, đặc biệt là Dự án Lô B-Ô Môn được thúc đẩy tiến độ triển khai sẽ giúp cho các doanh nghiệp trong ngành thêm việc làm và từ đó

kỳ vọng sự cải thiện kết quả kinh doanh.

• Câu chuyện lãi suất tiếp tục duy trì cao: mặt bằng lãi suất dự kiến tiếp tục duy trì ở mức cao ít nhất cho tới hết Quý 2/2023 và sẽ là điều kiện lý tưởng

cho các doanh nghiệp bảo hiểm và các doanh nghiệp có lượng tiền dồi dào.

• Câu chuyện M&A: Chúng tôi cho rằng sẽ có xu hướng các doanh nghiệp lớn đầu ngành chiếm lĩnh thêm thị phần từ các doanh nghiệp nhỏ yếu kém phải

thu hẹp quy mô và/hoặc rời bỏ thị trường. Dự kiến hoạt động M&A có thể diễn ra sôi động trong năm 2023, đặc biệt trong ngành bất động sản và ngân

hàng.



Với kịch bản cơ sở là kịch bản 1 của VNIndex, chúng tôi khuyến nghị chiến lược đầu tư chủ đạo năm

nay là chiến lược giao dịch năng động mua thấp bán cao, ít nhất trong 2-3 quý đầu năm.

Có 2 vùng giá giải ngân đầu tư khi thị trường giảm xuống các vùng giá 870-930đ và 780-820đ.

Nhà đầu tư nắm giữ trung dài hạn nên chờ đợi vùng đáy trung – dài hạn của thị trường, nhiều khả

năng sẽ xác nhận trong quý 3/2023 ở mức 780-820đ để giải ngân.

• Các dòng cổ phiếu ưu tiên cho Giao dịch năng động bao gồm các dòng cổ phiếu có thông tin vĩ

mô hỗ trợ, có câu chuyện đầu tư như Đầu tư công (Xây dựng hạ tầng, VLXD), Trung Quốc mở

cửa (Thủy sản, Thép, Xi măng), Dầu khí, Nhiệt điện, Y tế, Bảo hiểm, một số Ngân hàng và

doanh nghiệp bất động sản có câu chuyện M&A.

• Với chiến lược đầu tư giá trị, nhà đầu tư nên ưu tiên các cổ phiếu trong các ngành có tính chất

phòng thủ, có dòng tiền đều, trả cổ tức tiền mặt cao và định giá thấp như Điện, Nước, Dầu khí, 

Bảo hiểm, một số Ngân hàng có cơ bản tốt và triển vọng lợi nhuận tăng mạnh trong 2023 …

• Các cổ phiếu chúng tôi ưa thích nhất trong năm bao gồm: VCB, BID, STB, BVH, VCG, C4G, 

KSB, HT1, HPG, GAS, PVD, PVS, PVT, GEG, PC1, NT2, POW, HND, QTP, IDC, KBC, GMD, VNM, 

DBC, BAF.

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN
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MỤC LỤC NGÀNH

1. NGÂN HÀNG 66

2. CHỨNG KHOÁN 83

3. BẢO HIỂM 96

4. VẬT LIỆU XÂY DỰNG 105

5. XÂY LẮP CƠ SỞ HẠ TẦNG 121

6. BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP 128

7. BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ 139

8. ĐIỆN 154

9. DẦU KHÍ 176

10. CẢNG BIỂN 199

11. LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM 213

12. BÁN LẺ 253

13. DƯỢC 262



NGÀNH TRIỂN VỌNG CỔ PHIẾU 
KHUYẾN NGHỊ TRIỂN VỌNG CỔ PHIẾU GIÁ MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ

NGÂN HÀNG TRUNG LẬP

VCB

NIM duy trì ở mức cao, chất lượng tài sản tốt. Tín dụng dự kiến sẽ tiếp tục
tăng trưởng mạnh. Hạn mức tăng trưởng tín dụng của VCB hiện đang cao
nhất trong nhóm ngân hàng nhà nước ở 18,6% trong khi BID và CTG chỉ được
cấp hạn mức 10,7%. Chúng tôi nhận định, với tiềm năng tăng trưởng lợi
nhuận tốt cũng như chất lượng tài sản ổn định và nhận lại ngân hàng không
đồng thì VCB sẽ tiếp tục được NHNN giao cho mức tăng trưởng tín dụng cao
trong các năm tới.

94.100 MUA

STB

Tốc độ xử lý tài sản tồn đọng đang được đẩy mạnh. STB là ngân hàng có
dư nợ cho vay lớn nhất nếu xét trong khối ngân hàng tư nhân niêm yết. Các
năm gần đây, phần lớn lợi nhuận của doanh nghiệp được dùng để trích lập dự
phòng và và xử lý các tài sản tồn đọng. 9T/2022 ngân hàng đã tiến hành xử
lý được hơn 13 nghìn tỷ đồng tài sản tồn đọng giúp giá trị các khoản này hiện
chỉ còn 23.623 tỷ đồng (chiếm 4,19% tổng tài sản). Chúng tôi kỳ vọng ngân
hàng sẽ xử lý được hết giá trị các tài sản này trong năm 2023 và 2024 từ đó
tạo tiền đề cho lợi nhuận bứt phá.

28.700 MUA

BID

Tín dụng dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh với mục tiêu hướng tới phân
khúc bán lẻ. Việc cơ cấu lại tài sản theo hưởng đẩy mạnh cho vay bán lẻ sẽ
giúp cho NIM của ngân hàng BID được cải thiện phần nào. Hiện NIM của
ngân hàng đạt 2,77% tại thời điểm cuối quý 3/2022. Trong khi áp lực tăng chi
phí vốn được giảm thiểu nhờ vị thế NHQD và nguồn tiền vốn giá rẻ từ Kho bạc
Nhà nước.

46.400 MUA

CHỨNG KHOÁN TRUNG LẬP SSI, VND, HCM, 
VCI, MBS

Là các cổ phiếu thuộc nhóm hưởng lợi nhiều nhất khi thanh khoản thị
trường hồi phục. Chúng tôi kỳ vọng cơ hội đầu tư lướt sóng ngắn hạn cho các
cổ phiếu này khi xuất hiện các đợt sóng hồi trong thời kỳ đi ngang của thị
trường.

N/A TRUNG LẬP

BẢO HIỂM TRUNG LẬP BVH

Hưởng lợi trong môi trường lãi suất tăng nhờ tỷ trọng nắm giữ các khoản
tiền gửi cao, chiếm hơn 50% tổng tài sản, thu nhập từ hoạt động đầu tư cao
gấp 3.8 lần thu nhập trước thuế Áp lực chi phí dự phòng được giảm bớt nhờ
lợi suất TPCP tăng. Kỳ vọng khả năng thoái vốn nhà nước và đón nhận
dòng vốn ngoại.

72.000 MUA

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
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NGÀNH TRIỂN VỌNG CỔ PHIẾU 
KHUYẾN NGHỊ TRIỂN VỌNG CỔ PHIẾU GIÁ MỤC TIÊU ĐÁNH GIÁ

VLXD TRUNG LẬP

HPG

Giá nguyên vật liệu đầu vào hạ nhiệt. Giá quặng sắt và than được dự báo
lần lượt giảm 10% - 15% và 20% - 25% vào năm 2023 sẽ giảm áp lực chi phí
đầu vào sản xuất thép. Trung Quốc mở cửa và động thái giải cứu bất động
sản sẽ giúp làm tăng nhu cầu sử dụng thép.

25.000 MUA

PLC

Hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công. Ngày 01/01/2023, Thủ tướng Chính phủ
đồng ý cho khởi công 12 gói thầu đầu tiên thuộc 12 dự án thành phần cao tốc
Bắc - Nam giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 của
11 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam. Giá dầu được dự báo giảm nhẹ vào
năm 2023 giúp cải thiện biên lợi nhuận.

33.000 MUA

KSB

Hưởng lợi từ đầu tư công khi đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng điểm sắp
tới, đặc biệt là Dự án Sân bay quốc tế Long Thành. Nhu cầu đá xây dựng gia
tăng trong khi các mỏ đá của KSB có vị trí thuận lợi gần các dự án trọng
điểm, đây sẽ là động lực thúc đẩy lợi nhuận các DN đá xây dựng thời gian tới
trong đó có KSB.

25.300 MUA

HT1

Hưởng lợi từ chính sách thúc đẩy đầu tư công và việc Trung Quốc mở
cửa nền kinh tế. Năm 2023, Chính Phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công
và các dự án trọng điểm sẽ được triển khai trong thời gian tới như dự án
Sân bay Quốc tế Long Thành; Cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2... Thêm vào
đó, việc Trung Quốc gỡ bỏ chính sách ZeroCovid, mở cửa nền kinh tế
cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng. Đây là những động
lực tăng trưởng chính cho các doanh nghiệp đầu tư công như HT1 trong
năm 2023.

16.000 MUA

XÂY LẮP CƠ SỞ 
HẠ TẦNG TÍCH CỰC

C4G

CIENCO 4 có vị thế là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng hạ
tầng giao thông tại Việt Nam với năng lực, thi công đã được khẳng định qua
bề dày lịch sử và các công trình lớn.
C4G có nhiều lợi thế nhờ năng lực thi công vượt trội với nhiều kinh nghiệm
trong mảng hạ tầng.

12.800 MUA

VCG

Là doanh nghiệp có năng lực thi công hàng đầu thị trường, có quy mô lớn
và tiềm lực tài chính dồi dào giúp VCG có lợi thế trong hoạt động đấu thầu dự
án và hưởng lợi từ xu hướng đầu tư công. VCG đã trúng thầu nhiều gói thầu
lớn trong Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc – Nam với giá trị thầu đạt
hơn 6.500 tỷ đồng.

23.500 MUA
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BĐS KCN TRUNG LẬP

IDC

Diện tích đất sẵn sàng cho thuê vẫn còn nhiều với hơn 758ha tại 5 KCN
như Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, Hữu Thành, Cầu Nghìn, Quế Võ. KCN Hữu
Thạnh và Phú Mỹ 2 sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng trong tương lai của
doanh nghiệp nhờ vị trí đắc địa cũng như gia cho thuê cao.

48.100 MUA

KBC

Đóng góp tới từ các dự án mới. KBC đang tiến hành đầu tư, xây dựng cơ sở
hạ tầng cho 2 KCN mới là Tràng Duệ và Tràng Cát. Quỹ đất tiếp tục được mở
rộng. Doanh nghiệp đang đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quỹ đất trên toàn
lãnh thổ Việt Nam với diện tích hơn 5.000 ha.

29.100 MUA

BĐS DÂN CƯ TIÊU CỰC

KDH
Khang Điền có tiềm năng trung và dài hạn tốt nhờ sở hữu quỹ đất 650 ha
tập trung ở khu vực TP. Hồ Chí Minh. Doanh thu năm 2022 và 2023 chủ yếu
đến từ các dự án trọng điểm The Classia và Clarita

N/A TRUNG LẬP

NLG
Nam Long có tiềm năng trung và dài hạn tốt nhờ sở hữu quỹ đất 681 ha.
Quỹ đất của Nam Long tập trung vào phân khúc trung cấp và bình dân sẽ là
lợi thế khi triển khai do nguồn cung ở phân khúc này đang khan hiếm.

N/A TRUNG LẬP

ĐIỆN TÍCH CỰC

PC1

Trong những năm tới, PC1 tiếp tục thực hiện đầu tư thêm vào các dự án
nguồn điện mới, trong đó có các dự án thủy điện nhỏ có công suất 81MW. Kế
hoạch phát triển đầu tư nguồn điện với mục tiêu đến năm 2025 dự kiến sẽ
đầu tư và vận hành khoảng 350 MW điện NLTT. Mảng bất động sản hứa hẹn
mang lại nguồn thu từ năm 2023. Lĩnh vực khoáng sản tiềm năng: dự án khai
thác và chế biến Nickel-Đồng với tổng vốn đầu tư 2,500 tỷ đồng, dự kiến đi
vào hoạt động cuối 2023.

28.000 MUA

GEG
GEG có hai dự án điện gió dự kiến được hoàn thành trong năm 2022-2025 với
tổng công suất 130 MW sẽ là động lực cho GEG tiếp tục tăng trưởng trong
tương lai.

18.800 MUA

POW Triển vọng ngắn hạn khả quan khi giá khí năm 2023 dự kiến giảm. Dài hạn,
POW hưởng lợi khi dự thảo QH điện VIII nâng cao vai trò điện khí. 14.500 MUA

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
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ĐIỆN TÍCH CỰC

QTP
Sắp trả hết nợ vay và hết khấu hao TSCĐ. QTP sẽ thanh toán hết nợ vay vào
năm 2024 và TSCĐ sẽ hết khấu hao vào năm 2026. Kết quả kinh doanh được
kỳ vọng sẽ cải thiện mạnh mẽ trong thời gian tới.

18.000 MUA

HND

Nguồn nhiên liệu than được công ty ký hợp đồng dài hạn với các nhà cung
cấp lớn trong nước là Tập đoàn Công nghiệp Than và khoán sản Việt Nam
(TKV) và TCT Đông Bắc, đảm bảo 90% nhu cầu than hàng năm. Lợi thế từ
hết khấu hao TSCĐ: HP1 về cơ bản đã hết khấu hao các hạng mục chính vào
năm 2021 và HP2 từ 2022 tăng thời gian trích lập khấu hao từ 10 năm lên 15
năm (làm giảm khấu hao hơn 300 tỷ/năm). Khấu hao năm 2021 là 1,290 tỷ
đồng (giảm 477 tỷ so với 2020) & dự kiến 2022 chỉ khoảng trên 950 tỷ.

17.600 MUA

DẦU KHÍ TÍCH CỰC

GAS

PVGas dự kiến tham gia 4 dự án lớn: Dự án Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2, Dự
án LNG Thị Vải, Dự án Lô B – Ô Môn, Dự án 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. Tính đến hiện
tại, tiến độ Dự án Kho LNG Thị Vải hoàn thành khoảng trên 97% khối lượng
công việc, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động chậm nhất Q2/2023. GĐ 2
với công suất 3 triệu tấn/năm dự kiến sẽ vận hành từ Q4/2023.

130.000 MUA

PVS

Triển vọng lợi nhuận ổn định từ hoạt động kho nổi FSO/FPSO: giá dầu “neo”
cao thời gian qua đã giúp cải thiện giá cho thuê kho nổi của PVS , đây cũng là
mảng đóng góp thứ 2 vào cơ cấu lợi nhuận của PVS trong 9T2022 (21% cơ
cấu lợi nhuận gộp, sau dịch vụ căn cứ cảng). Triển vọng từ Dự án điện gió Hai
Long 2 &3 ngoài khơi Đài Loan (đây là Dự án đầu tiên của PVS trong lĩnh vực
năng lượng tái tạo).

28.000 MUA
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DẦU KHÍ TÍCH CỰC

PVD

Triển vọng lạc quan khi thị trường giàn khoan phát đi các tín hiệu tích cực:
hoạt động giàn khoan ở Khu vực Châu Á TBD đã tăng đáng kể trong năm
nay. Ở Khu vực Đông Nam Á, Malaysia đang dẫn đầu yêu cầu về giàn JU, tiếp
đến là Indonesia và Việt Nam. IHS Markit dự báo nhu cầu giàn JU trung bình ở
Đông Nam Á sẽ là 35,1 giàn vào năm 2023, tăng nhẹ so với năm 2022. IEA
dự báo từ nay tới năm 2030 có khoảng 470 tỷ USD được đầu tư vào thượng
nguồn mỗi năm. Đây được coi là bệ đỡ cho thị trường giàn khoan thế giới thời
gian tới.

23.000 MUA

PVT

Triển vọng lạc quan nhờ nhu cầu sử dụng nhiên liệu gia tăng & giá cước tàu
chở xăng dầu đang trong xu hướng tăng do dòng chảy thương mại năng
lượng toàn cầu thay đổi trước căng thẳng Nga và EU. Chúng tôi cho rằng
PVTrans có thể hưởng lợi từ việc Công ty đã tăng cường đầu tư trẻ hóa đội
tàu trong thời gian qua trong bối cảnh giá cước vận tải dầu tăng.

27.000 MUA

CẢNG BIỂN TRUNG LẬP

GMD
Là doanh nghiệp niêm yết có vị thế top đầu trong ngành Cảng biển. Chúng
tôi ưa thích GMD do có cơ hội mở rộng công suất và sở hữu các cảng có lợi
thế cạnh tranh đặc biệt như Gemalink và Nam Đình Vũ.

N/A TRUNG LẬP

VSC

VSC là doanh nghiệp Cảng biển có vị thế cao tại khu vực Hải Phòng cũng
như chuỗi giá trị ngành Logistic tương đối hoàn thiện. Tuy nhiên, khu vực
hoạt động chính của VSC là Hải Phòng – hiện vẫn duy trì tình trạng dư cung,
cạnh tranh gay gắt.

N/A TRUNG LẬP

THỦY SẢN TRUNG LẬP

VHC

VHC là doanh nghiệp dẫn đầu về xuất khẩu cá tra với hơn 17% thị phần
xuất khẩu. VHC hiện đang xuất khẩu tới 42 thị trường. Vĩnh Hoàn hiện đang
tự chủ khoảng 70% nguồn nguyên liệu đầu vào và vẫn tiếp tục mở rộng để
gia tăng tỷ trọng tự chủ nhằm cải thiện biên lợi nhuận. Kỳ vọng doanh thu từ
thị trường Trung Quốc phục hồi và tăng trưởng khi Trung Quốc dỡ bỏ chính
sách Zero Covid.

N/A TRUNG LẬP

ANV

Các dự án và kế hoạch mở rộng sản xuất khác đi vào hoạt động vào cuối
năm 2022 và trong năm 2023. Trong thời gian tới, ANV sẽ tiếp tục hoàn
thiện vùng nuôi công nghệ cao Bình Phú rộng 600 ha, được kỳ vọng sẽ giúp
tăng 240% năng lực sản xuất. Kỳ vọng đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường
Trung Quốc.

N/A TRUNG LẬP
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CHĂN NUÔI TÍCH CỰC

DBC

Năm 2023, dự báo TACN sẽ hạ nhiệt so với năm 2022 giúp cải thiện biên
lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. Các dự án được mở rộng dự kiến đi vào
hoạt động cuối năm 2022, đầu năm 2023 có thể đem lại doanh thu cho DBC
trong thời gian tới. DBC có kế hoạch mở rộng quy mô đàn lợn với 4 dự án tại
Bình Phước, Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ nhằm nâng công suất thiết kế với
tổng mức đầu tư lên đến 2.167 tỷ đồng, sản lượng thương phẩm dự kiến tăng
khoảng 30% trong năm 2023.

17.700 MUA

BAF

Hưởng lợi từ việc giá nguyên liệu TACN có xu hướng giảm. BAF hướng tới
mục tiêu sở hữu 100 trại chăn nuôi (tổng đàn heo đạt 6 triệu con), 11 nhà
máy sản xuất thức ăn chăn nuôi có tổng công suất 1,5 triệu tấn/năm, 2 nhà
máy chế biến công suất 4.000 con heo/ngày cùng hệ thống phân phối toàn
quốc với 15.200 cửa hàng (tương đương mức tăng trưởng trung bình là
56%/năm).

22.000 MUA

SỮA TÍCH CỰC VNM

Triển vọng từ các dự án đang được triển khai sẽ đem lại nguồn doanh thu
cho VNM. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là động lực tăng trưởng chính của VNM
trong thời gian tới, giúp doanh nghiệp tiến gần hơn với mục tiêu lọt vào top
30 doanh nghiệp sữa hàng đầu Thế giới.

90.000 MUA

GẠO TÍCH CỰC PAN

Trong giai đoạn 2023-2025, PAN định hướng tập trung phát triển mảng
sản xuất, phân phối giống cây trồng có chất lượng cao. Đồng thời, tập đoàn
cũng đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang các thị trường lớn. Nhờ lợi thế tự chủ
giống cây trồng, PAN kiểm soát được chất lượng gạo và nhắm vào phân khúc
gạo chất lượng cao, Việc đáp ứng được những thị trường khó tính như EU sẽ
giúp biên lợi nhuận của công ty được cải thiện đáng kể.

N/A TRUNG LẬP

BÁN LẺ TRUNG LẬP PNJ

Doanh nghiệp đầu ngành với giá trị thương hiệu cao và vượt trội so với đối
thủ về khả năng thiết kế, sản xuất và hệ thống phân phối dày đặc. PNJ
đang chiếm lĩnh trên 50% thị phần bán lẻ trang sức. PNJ tiến hành mở rộng
thêm 2 dây chuyền sản xuất tại nhà máy Long Hậu để đáp ứng nhu cầu mở
mới các cửa hang sang các đô thị cấp 2,3.

118.000 MUA

DƯỢC TÍCH CỰC DBD

Triển vọng từ việc nhà máy điều chế thuốc đặc trị ung thư được phê
duyệt đạt chuẩn EU-GMP. Dự kiến năm 2023, nhà máy này sẽ dược phê
duyệt tiêu chuẩn EU-GMP giúp tăng khả năng đấu thầu và gia tăng thị
phần tại kênh phân phối của DBD.

N/A TRUNG LẬP
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DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU

Biến động của các cổ phiếu ngân hàng

• Năm 2022, các cổ phiếu ngân hàng rung lắc mạnh trước các thông tin tiêu

cực tác động tới thị trường chứng khoán nói chung và kết quả kinh doanh của

các ngân hàng nói riêng.

• Hầu hết các cổ phiếu ngân hàng đã ghi nhận mức giảm khá mạnh từ đầu

năm và nhiều cổ phiếu hiện đã giao dịch với mức giá thấp nhất lịch sử.

• P/B trung bình của ngành hiện đang ở mức 1,4 thấp hơn so với mức trung vị 5

năm là 3,4.

Một năm đầy biến động

Nguồn: Fiinpro, ABS Research

Biến động của ngành Ngân hàng và VNIndex trong năm 2022

STT Mã CK 30/12/2022 Biến động
1 tháng

Biến động
3 tháng

Biến động
6 tháng

Biến động
từ đầu
năm

1 BID 38.600 -6,1% 13,9% 15,2% 3,2%
2 VCB 80.000 -1,2% 9,3% 7,0% 1,3%
3 SSB 32.900 9,1% 7,5% 4,1% -7,4%
4 EIB 27.950 27,0% -18,3% -12,7% -17,6%
5 ACB 21.900 -0,9% -1,4% -8,8% -20,4%
6 CTG 27.250 0,0% 17,5% 4,2% -21,6%
7 VPB 17.900 6,5% -0,6% -7,4% -25,5%
8 LPB 13.100 14,4% 16,8% 15,4% -25,8%
9 NVB 19.500 7,7% 6,6% -39,8% -26,0%

10 SGB 13.283 4,5% 2,1% 0,0% -28,4%
11 MBB 17.100 -1,7% -14,5% -15,2% -29,5%
12 STB 22.500 12,5% 9,2% 4,7% -29,9%
13 OCB 18.000 17,6% 17,6% 7,1% -35,6%
14 HDB 15.950 2,6% -16,7% -16,9% -35,9%
15 BAB 13.200 -3,6% -15,4% -19,0% -37,5%
16 MSB 12.500 -3,8% -1,8% -4,4% -42,8%
17 NAB 8.335 -2,3% -13,6% -21,8% -46,0%
18 VIB 19.000 -6,2% -13,6% -11,6% -46,2%
19 VAB 7.910 14,3% -14,1% -17,2% -46,6%
20 SHB 9.950 -1,5% -8,1% -15,2% -49,1%
21 TCB 25.850 -0,2% -20,5% -27,3% -49,2%
22 TPB 21.050 -4,3% -15,8% -22,5% -50,8%
23 ABB 7.976 -1,1% -19,9% -24,1% -51,1%
24 PGB 16.188 1,8% -13,9% -9,6% -51,6%
25 KLB 12.091 -23,5% -50,9% -51,5% -52,5%
26 BVB 9.905 12,8% -15,8% -25,7% -57,4%
27 VBB 7.627 -5,2% -13,1% -27,5% -59,9%

-33%

-22%

-60%

-40%

-20%

0%

04/01 04/02 04/03 04/04 04/05 04/06 04/07 04/08 04/09 04/10 04/11 04/12

VNIndex Ngành ngân hàng

67



ĐIỂM NHẤN 2022 – ROOM TÍN DỤNG ĐƯỢC MỞ RỘNG HƠN DỰ KIẾN

Hạm mức tín dụng của các ngân hàng năm 2022

• Trong năm 2022, Ngân hàng nhà nước đã có 2 đợt đánh giá cấp thêm hạn mức tín

dụng với các ngân hàng thương mại. Trong đó, VPB, HDB, MBB, VCB là các ngân

hàng được chấp thuận nới room tín dụng ở mức cao nhất do là 4 ngân hàng tham gia

vào việc tái cơ cấu 4 ngân hàng 0 đồng.

• Tốc độ tăng trưởng tín dụng đã tăng mạnh trở lại ngay sau khi NHNN cấp tín dụng

cho các NHTM. Tuy nhiên, tốc độ này đã có sự chậm lại trong quý 3.

• Dư nợ cho vay của toàn hệ thống tại thời điểm cuối Q3/2022 đạt hơn 11.597 tỷ đồng.

Trong đó, tỷ trọng lớn nhất nằm ở các nhóm Công Nghiệp, BĐS và thương mại. Đáng

chú ý là mặc dù lĩnh vực Bất động sản đang được coi là lĩnh vực có rủi ro cao và đang

bị siết tín dụng những dư nợ cho vay của lĩnh vực này trong năm 2022 vẫn ghi nhận

mức tăng trưởng tương đương mức tăng trưởng bình quân toàn hệ thống.

Dư nợ cho vay của toàn hệ thống tại thời điểm T10/2022 
Hạn mức tín

dụng đầu năm
Hạn mức tín dụng
điều chỉnh lần 1

Hạn mức tín dụng
điều chỉnh lần 2

Tăng trưởng tín 
dụng cả năm

VPB 15,0% 0,7% 11,5% 27,2%
HDB 15,0% 3,4% 5,1% 23,5%
MBB 15,0% 3,2% 5,0% 23,2%
VCB 15,0% 2,7% 0,9% 18,6%
ABB 13,0% 2,2% 15,2%
OCB 10,0% 3,1% 13,1%
ACB 10,0% 3,0% 13,0%
VIB 10,0% 3,0% 13,0%
TPB 12,0% 1,2% 13,2%
TCB 9,0% 2,7% 11,7%
EIB 10,0% 1,2% 11,2%
STB 7,0% 4,0% 11,0%
LPB 10,0% 1,0% 11,0%
BID 10,0% 0,7% 10,7%
CTG 10,0% 0,7% 10,7%
Agribank 7,0% 3,5% 10,5%
SHB 7,0% 3,2% 10,2%
MSB 9,5% 0,7% 10,2%

Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống

Nông, lâm, thủy 
sản, 7,66%

Công nghiệp, 
18,36%

Xây dựng, 8,34%

BĐS, 20,30%

Thương mại, 
23,92%

Vận tải và Viễn 
thông, 2,35%

Khác, 19,06%

Nguồn: Các ngân hàng, ABS Research
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ĐIỂM NHẤN 2022 – MỘT SỐ NGÂN HÀNG CHUYỂN DỊCH TỪ TPDN SANG CHO VAY

• Mặc dù các ngân hàng đã được NHNN phân bổ thêm room tín dụng trong thời gian qua nhưng thực tế mức phân bổ này chỉ ở trong khoảng “quota” còn lại của mục
tiêu tăng trưởng tín dụng 14% trong năm 2022.

• Tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng niêm yết mặt bằng chung là tăng chậm trong Q3/2022 do đã tăng mạnh từ đầu năm và gần hết room tăng trưởng. Tuy
nhiên, vẫn có một số ngân hàng ghi nhận mức tăng khá nhờ được cấp thêm room tín dụng cũng như là điều chỉnh giảm giá trị trái phiếu doanh nghiệp trong danh
mục.

• Dẫn đầu về thị phần cho vay vẫn là nhóm SOCBs với tổng giá trị cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp đạt hơn 45% tổng dư nợ sau đó mới tới các ngân
hàng thương mại như MBB, STB, TCB,...

• Dư nợ trái phiệu doanh nghiệp hiện tại đang tập trung lớn ở các ngân hàng thương mại dẫn đầu là MBB (49,1 nghìn tỷ đồng), TCB (43,5 nghìn tỷ đồng) và VPB (38,3
nghìn tỷ đồng). Đang chú ý, TCB là ngân hàng ghi nhận mức giảm giá trị trái phiếu doanh nghiệp mạnh nhất với hơn 19 nghìn tỷ đồng từ đầu năm.

Thị phần cho vay của các ngân hàng niêm yết Q3/2022 Giá trị TPDN hiện đang được các ngân hàng nắm giữ (Nghìn tỷ đồng)

BID

CTG

VCB

MBBSTB
TCB

ACB

VPB

SHB

HDB

Khác

Nguồn: BCTC ngân hàng, ABS Research
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ĐIỂM NHẤN 2022 – CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG SUY YẾU

Chi phí trích lập dự phòng và tỷ lệ dự phòng/ nợ xấu 9T/2022

• Thông tư 14/2021/TT-NHNN quy định về việc cho phép các ngân hàng được cơ

cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí với số dư nợ gốc, hoặc lãi của khoản nợ

phát sinh trước ngày 1/8/2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính và phát

sinh nghĩa vụ trả nợ gốc, hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/1/2020 đến

30/6/2022.

• Tính tới cuối Q3/2022, tổng nợ nhóm 3-5 của 27 ngân hàng niêm yết ở mức

131,9 nghìn tỷ đồng tăng 30,7% so với đầu năm và tăng hầu hết ở tất cả nhóm nợ.

Bên cạnh đó, tỷ lệ NPL cũng ghi nhận tăng ở hầu hết các ngân hàng kể cả những

ngân hàng thường có các chỉ số an toàn cao.

• Trước áp lực nợ xấu gia tăng các ngân hàng đã tích cực gia tăng giá trị trích lập dự

phòng nhằm cải thiện tỷ lệ dự phòng/nợ xấu. Dẫn đầu mức tăng trưởng là CTG

(+42%), STB (+35%), LPB (+32%).

Áp lực nợ xấu gia tăng sau khi Thông tư 14/2021/TT-NHNN hết

hiệu lực

Giá trị tỷ lệ NPL của các ngân hàng tại 30/09/2022

214% 222%

62%

402%

154%
208%
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143% 142% 165%

0%
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 -

 15.000

 30.000

BID CTG VPB VCB STB MBB SHB HDB LPB TPB TCB

Dự phòng Dự phòng/nợ xấu

Tỷ lệ NPL Q3/2022 %YTD Tỷ lệ NPL Q3/2022 %YTD
ACB 1,01% 0,23% OCB 2,47% 1,14%
BAB 0,59% -0,19% PGB 2,98% 0,46%
BID 1,35% 0,35% SGB 2,13% 0,16%
BVB 3,23% -1,71% SHB 2,33% 0,65%
CTG 1,42% 0,15% SSB 1,59% -0,06%
EIB 1,90% -0,06% STB 0,90% -0,60%
HDB 1,54% -0,12% TCB 0,65% -0,01%
KLB 1,95% 0,06% TPB 0,91% 0,09%
LPB 1,40% 0,03% VAB 1,56% -0,33%
MBB 1,04% 0,14% VBB 4,33% 0,68%
MSB 1,50% -0,24% VCB 0,80% 0,16%
NAB 2,03% 0,46% VIB 2,35% 0,03%
NVB 14,72% 11,72% VPB 5,02% 0,44%

32,2%

-6,9%

18,6%

63,0%

-20%

10%

40%

70%

-20.000

30.000

80.000

130.000

Nợ nhóm 2 Nợ nhóm 3 Nợ nhóm 4 Nợ nhóm 5

 2021 Q3/2022 Tăng trưởng

Cơ cấu nhóm nợ của toàn hệ thống

Nguồn: BCTC doanh nghiệp, ABS Research 70
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ĐIỂM NHẤN 2022 – ÁP LỰC TPDN ĐÁO HẠN TĂNG TRONG NĂM TỚI

Danh mục đầu tư trái phiếu có sự phân hóa giữa các ngân hàng:

• MBB, TCB, SHB và VPB là các doanh nghiệp có giá trị đầu tư vào TPDN lớn

nhất trong các ngân hàng, trong đó trái phiếu phát hành cho các doanh nghiệp

bất động sản chiếm tỷ trọng cao.

• Một số ngân hàng có tỷ trọng trái phiếu thấp trong 9 tháng/2022 phải kể đến

là ABB, ACB hay STB gần như không nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp.

• Việc nắm giữ tỷ trọng TPDN lớn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng nợ xấu cho ngân

hàng. Ước tính có 309 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong

2023, trong đó phần lớn là trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản.

• Tổng giá trị TPDN các ngân hàng trong danh sách theo dõi của chúng tôi hiện

ở mức 268 nghìn tỷ đồng.

Nguồn: VBMA, BCTC doanh nghiệp, FiinPro, ABS Research

25.000

50.000

75.000

100.000

CTG MBB BID TCB VPB TPB VCB VIB HDB OCB SHB

Trái phiếu chính phủ Trái phiếu của TCTD phát hành
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ĐIỂM NHẤN 2022 – LÃI SUẤT HUY ĐỘNG GIA TĂNG TRONG KHI THẮT CHẶT ĐẦU RA

Tổng hợp các lần điều chỉnh lãi suất của NHNN

Biến động NIM của các ngân hàng

• Trong năm 2022, NHNN đã tiến hành 2 lần tăng lãi suất điều hành với biên độ

1 -2% với các mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu và mức trần lãi suất

tiền gửi. Động thái này của ngân hàng nhà nước đã khiến cho các ngân hàng

thương mại tiến hành tăng mức lãi suất huy động ngay sau đó.

• Tuy nhiên, việc lãi suất đầu ra không biến động nhiều khiến cho biên lãi thuần

và NIM của các ngân hàng bị ảnh hưởng. Trung bình NIM của 10 bank lớn nhất

ghi nhận giảm 3 điểm cơ bản so với đầu năm.

Lãi suất huy động gia tăng trước động thái tăng lãi suất điều

hành của ngân hàng nhà nước

Nguồn: Fiinpro, ABS Research
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Mã CK NIM Q3/2021 NIM Q3/2022 +/-
NVB 1,05% 2,03% 0,98%
TCB 5,47% 5,79% 0,32%
VPB 7,39% 7,70% 0,32%
KLB 2,61% 2,89% 0,28%
TPB 4,07% 4,32% 0,25%
CTG 2,84% 3,02% 0,18%
BID 2,77% 2,92% 0,15%
VAB 1,85% 1,86% 0,01%
NAB 3,14% 3,12% -0,02%
BAB 2,01% 1,98% -0,03%
BVB 2,26% 2,21% -0,05%
STB 2,68% 2,60% -0,08%
ACB 4,19% 4,09% -0,10%
VCB 3,27% 3,17% -0,11%
OCB 3,80% 3,69% -0,11%
VIB 4,50% 4,38% -0,12%
SHB 3,82% 3,68% -0,14%
SSB 3,14% 2,87% -0,27%
ABB 3,06% 2,77% -0,29%
HDB 4,83% 4,44% -0,39%
VBB 2,00% 1,60% -0,40%
MBB 5,54% 5,09% -0,46%
LPB 4,12% 3,53% -0,59%
MSB 4,34% 3,66% -0,68%
EIB 3,07% 2,26% -0,81%
SGB 3,49% 2,60% -0,89%
PGB 2,91% 2,00% -0,91%
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ĐIỂM NHẤN 2022 – MẤT CÂN ĐỐI GIỮA HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY

Chênh lệch tăng trưởng tín dụng và huy động Q3/2022 so với đầu năm
• Tốc độ tăng trưởng vốn huy động hiện đang chậm hơn so với dư nợ tín dụng

khiến cho các tỉ lệ an toàn tài chính của ngân hàng mất cân đối.

• Bên cạnh đó, áp lưc mua lại trái phiếu trước hạn cũng làm gia tăng gánh nặng

trong việc huy động tiền gửi để đảm bảo tỷ lệ LDR của các ngân hàng.

• Tỷ lệ LDR đơn giản (lấy tổng tín dụng chia cho tổng huy động) đa số các ngân

hàng tăng lên so với đầu năm. Một số ngân hàng trong Q3/2022 ghi nhận tỷ lệ

LDR đơn giản tăng rất cao so với các ngân hàng khác như VPB, SSB, TCB.

Nguồn: Fiinpro, ABS Research

Mã cổ phiếu Tăng trưởng tổng tín dụng (% YTD) Tăng trưởng huy động KH (% YTD)

HDB 18,0% 10,8%
MBB 17,2% 6,1%
VCB 16,7% 5,1%
VPB 14,8% 8,4%
VAB 13,2% -3,7%
SSB 12,9% 5,6%
OCB 12,9% 4,1%
VIB 12,5% 3,9%
TPB 11,7% 10,0%
ACB 11,4% 5,3%
SGB 11,1% 1,3%
BAB 11,1% 4,8%
VBB 10,8% 5,2%
NAB 10,7% 4,2%
TCB 10,6% 3,8%
EIB 10,4% 5,7%

MSB 10,3% 1,4%
BVB 9,5% -1,8%
BID 9,3% 3,6%
CTG 9,2% 3,6%
STB 8,9% 8,0%
LPB 8,5% 6,1%
SHB 6,8% 2,1%
NVB 6,8% -0,3%
KLB 6,3% -18,1%
ABB 2,8% 7,2%
PGB -1,0% 3,0%

Tỷ lệ LDR của các ngân hàng
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Kết thúc quý 3/2022, tổng thu nhập hoạt động của 27 ngân hàng niêm yết đã đạt

ngưỡng 138 nghìn tỷ đồng (+28% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 48 nghìn tỷ

đồng (+50% YoY). Mặc dù lợi nhuận sau thuế có sự tăng trưởng so với cùng kỳ do

mức nền thấp trong bối cảnh dịch bệnh nhưng so với quý liền trước đang có xu

hướng sụt giảm. Lợi nhuận quý 3/2022 giảm 5% so với quý 1/2022.

• 9 tháng đầu năm 2022 đã có 7 ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trên 10.000 tỷ

đồng là Vietcombank (24.940 tỷ đồng), Techcombank (20.800 tỷ đồng),

VPBank (19.837 tỷ đồng), MB (18.192 tỷ đồng), BIDV (17.677 tỷ đồng),

VietinBank (15.764 tỷ đồng) và ACB (13.503 tỷ đồng).

• Cơ cấu thu nhập của các ngân hàng vẫn được đóng góp chính tới từ hoạt động

tín dụng. Tuy nhiên các hoạt động ngoài lãi cũng đã ghi nhận sự tăng trưởng

đáng kể để đóng góp vào cơ cấu doanh thu.

74

ĐIỂM NHẤN 2022 – KẾT QUẢ KINH DOANH CÓ XU HƯỚNG SUY GIẢM  

Nguồn: FiinPro, ABS Research
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TRIỂN VỌNG 2023

Nguồn: Fiinpro, ABS Research

• Thị trường bất động sản đình trệ tác động tới khả năng thanh toán của các

khoản vay liên quan đang chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu cho vay của các

ngân hàng.

• Nợ xấu tiếp tục gia tăng bởi các rủi ro tới từ thị trường bất động sản sẽ gia

tăng áp lực trích lập dự phòng và bào mòn lợi nhuận của các ngân hàng.

• Thanh khoản tại các ngân hàng nhỏ tiếp tục gặp khó khăn khiến cho áp lực

gia tăng lãi suất huy động ảnh hưởng tới sự cân bằng của ngành.

Rủi ro

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của toàn ngành

• Mức trần tăng trưởng tín dụng dự kiến tiếp tục được ưu tiên hơn đối với các

ngân hàng có nền tảng tốt và đáp ứng các chỉ tiêu của ngân hàng nhà nước.

• Nghị định 65 sửa đổi sẽ được thông qua trong nửa đầu năm, giúp các ngân

hàng có thể thời gian xử lý vấn đề TPDN.

• Thành công trong việc tăng vốn sẽ giúp các ngân hàng duy trì triển vọng

tăng trưởng dài hạn, giảm áp lực tăng lãi suất huy động.

• Một số ngân hàng tham gia tái cơ cấu ngân hàng không đồng có thể được

nới room ngoại theo EVFTA như VPB và HDB.

Triển vọng

1,37%

1,61%
1,44% 1,51% 1,53%

0,00%

0,60%

1,20%

1,80%

Q3/2021 Q4/2021 Q1/2022 Q2/2022 Q3/2022

Mã CK Vốn hiện tại Vốn dự kiến Hình thức phát hành

BID 50. 585 61.208 Trả cổ tức và phát hành tăng vốn
mới 9%

VCB 47.325 55.891 Trả cổ tức, có thể phát hành tăng
vốn mới 6,5%

VPB 45.057 79.334 Trả cổ tức và phát hành cho
NĐTNN

SHB 26.674 36.459 Trả cổ tức, phát hành thêm và
ESOP

HDB 20.273 25.303 Trả cổ tức

OCB 13.699 17.808 Cổ phiếu thưởng

EIB 12.355 14.814 Trả cổ tức

ABB 9.409 10.400 Trả cổ tức và ESOP

Kế hoạch tăng vốn của một số ngân hàng
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Chúng tôi nhận định trong năm 2023 ngành ngân hàng vẫn sẽ tiếp tục gặp khó khăn do các áp lực liên quan tới thị trường bất động sản và chi phí huy động vốn

tăng cao. Chúng tôi dự báo tăng trưởng lợi nhuận của toàn ngành sẽ ở mức 10% so với năm 2022. Điểm nhấn của ngành sẽ tới từ nhóm ngân hàng quốc doanh do

triển vọng NIM tốt hơn và tỷ lệ cho vay BĐS và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thấp hơn các NHTM tư nhân; và STB vì có lợi nhuận tăng trưởng đột biến sau giai đoạn

tái cơ cấu.

Một số giả định chúng tôi dùng để định giá cho các ngân hàng bao gồm:

• Tăng trưởng tín dụng trong năm 2023 dự kiến ở mức 13-14% do áp lực từ lạm phát vẫn trong thời gian tới sẽ vẫn còn cao và NHNN sẽ tiếp tục sử dụng các biện

pháp thắt chặt tiền tệ để kiểm soát. Bên cạnh đó, các khoản vay liên quan tới lĩnh vực bất động sản có thể sẽ được giám sát chặt chẽ hơn. Các ngành nghề liên quan

tới sản xuất và xuất khẩu đều được dự đoán sẽ giảm tốc từ năm 2023. Những ngân hàng dự kiến có tốc độ tăng trưởng tín dụng cao trong ngành sẽ là: VCB, MBB,

HDB và VPB.

• NIM của các ngân hàng dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong năm 2023 với tốc độ -21 bps với các NHTM và -10 bps với nhóm SOCBs khi chi phí huy động duy trì ở mức

cao và lãi suất đầu ra vẫn được kiểm soát, không thể tăng tương ứng.

• Tỷ lệ nợ xấu toàn ngành dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng lên mức 1,76% trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu sẽ giảm xuống mức 125%.

Nguồn: ABS Research

Mã Giá 30/12/2022
2022E 2023F 2022E 2023F

LNTT % LNTT % P/E P/B ROE P/E P/B ROE

TCB 25.850 27.199 17,0% 28.929 6,4% 4,2 0,8 20,9% 3,9 0,7 18,3%

ACB 21.900 17.038 42,0% 19.496 14,4% 4,2 1,0 27,2% 3,8 0,8 23,3%

BID 38.600 23.215 71,4% 27.946 20,4% 13,0 1,9 19,8% 12,5 1,6 17,5%

CTG 27.250 21.172 20,4% 24.339 15,0% 7,7 1,2 16,7% 6,7 1,0 16,3%

MBB 17.100 22.446 35,8% 25.838 15,1% 3,6 0,8 25,4% 3,1 0,6 23,0%

VCB 80.000 37.509 36,9% 44.694 19,2% 12,6 2,7 24,2% 12,5 2,6 22,8%

VPB 17.900 25.324 76,3% 20.854 -17,7% 7,0 1,3 20,9% 8,6 1,2 14,5%

STB 22.500 6.432 46,2% 11.205 74,2% 8,5 1,1 13,6% 4,9 0,9 19,9%

DỰ PHÓNG
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CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

LUẬN ĐIỂM ĐẨU TƯ

✓ Kết quả kinh doanh trong 9T/2022 tăng trưởng tốt với tổng thu nhập hoạt động đạt 49.420 tỷ đồng (tăng trưởng 18% YoY). Trong đó, đóng góp chính tới từ hoạt

động tín dụng với 38.437 tỷ đồng (+22% YoY). Các hoạt động ngoài lãi cùng ghi nhận tăng trưởng 7% YoY đóng góp 10.983 tỷ đồng vào tổng thu nhập hoạt động

với sự đóng góp chính từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (đạt 4.581 tỷ đồng tăng 43% YoY) và hoạt động dịch vụ (đạt 4.508 tỷ đồng giảm 10% YoY).

✓ Tín dụng dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Hạn mức tăng trưởng tín dụng của VCB hiện đang cao nhất trong nhóm ngân hàng nhà nước ở 18,6% trong khi

BID và CTG chỉ được cấp hạn mức 10,7%. Chúng tôi nhận định, với tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận tốt cũng như chất lượng tài sản ổn định và nhận lại ngân hàng

không đồng thì VCB sẽ tiếp tục được NHNN giao cho mức tăng trưởng tín dụng cao trong các năm tới.

✓ NIM được duy trì ở mức cao. Tỷ lệ NIM Q3/2022 của VCB đạt 3,27% (tăng 3 điểm cơ bản YoY). Tỷ lệ NIM của doanh nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao cho thấy

VCB ít chịu tác động từ xu hướng tăng lãi suất của toàn ngành. Chi phí huy động của ngân hàng chỉ tăng 6 điểm cơ bản so với mức tăng 10 điểm cơ bản của toàn

ngành. Chúng tôi nhận định, VCB sẽ có thể tiếp tục duy trì được tỷ lệ Nim ở mức cáo trong thời gian tới.

✓ Chất lượng tài sản tốt. Tỷ lệ nợ xấu của VCB mặc dù có tăng từ mức 0,64% lên mức 0,8% nhưng đây vẫn được coi là mức thấp nhấp trong ngành. Bên cạnh đó,

VCB cũng rất tích cực trích lập khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu của ngân hàng đang ở mức cao nhất trong toàn hệ thống với 402% mặc dù ghi nhận sụt giảm với mức

506% tại Q2/2022.

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Rủi ro nợ xấu vẫn còn hiện diện. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu của VCB duy trì ở mức thấp nhưng nếu xét về giá trị thì giá trị các khoảng nợ này đã tăng 34% trong vòng 1

quý tương đương 9 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản cũng chiếm khoảng 4% tổng tín dụng của VCB.

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM (VCB – HOSE) – MUA

Giá hiện tại (30/12/2022) 80.000 VNĐ – Giá mục tiêu 1 năm: 94.100 VNĐ (+17,6%)
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CHỈ TIÊU 2022E 2023F

Tổng thu nhập hoạt động 67.143 75.281 

%YoY 18,4% 12,1%

NIM 3,6% 3,4%

LN trước thuế 37.509 44.694 

% YoY 36,9% 19,2%

EPS (đ/cp) 6.348 6.405 

BVPS (đ/cp) 29.405 31.304 

NPL (%) 0,67 0,90 

Dự phòng/ nợ xấu(%) 400 400 

ROA (%) 1,9% 1,9%

ROE (%) 24,2% 22,8%

PHỤ LỤC

Tín Dụng
80%

Hoạt động dịch vụ 
11%

Kinh doanh ngoại 
hối và vàng 6%

Khác 3%

Nợ xấu và tỷ lệ dự phòng / nợ xấuKết quả kinh doanh

Cơ cấu tổng thu nhập

Nguồn: Fiinpro, ABS Research
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CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

LUẬN ĐIỂM ĐẨU TƯ

✓ Kết quả kinh doanh 9T/2022 tăng trưởng ấn tượng với TOI đạt 18,3 nghìn tỷ đồng (+39,9% YoY) và LNST đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (+28,8% YoY).

LNST tăng mạnh tới từ mức tăng trưởng 17,3% và 99% của thu nhập từ lãi (11,1 nghìn tỷ đồng) và thu nhập ngoài lãi (7,6 nghìn tỷ đồng). NIM của

ngân hàng trong kỳ cũng đã tăng trưởng lên mức 2,68% so với mức 2,6% của năm 2021.

✓ Tốc độ xử lý tài sản tồn đọng đang được đẩy mạnh. STB là ngân hàng có dư nợ cho vay lớn nhất nếu xét trong khối ngân hàng tư nhân niêm yết.

Các năm gần đây, phần lớn lợi nhuận của doanh nghiệp được dùng để trích lập dự phòng và và xử lý các tài sản tồn đọng. 9T/2022 ngân hàng đã

tiến hành xử lý được hơn 13 nghìn tỷ đồng tài sản tồn đọng giúp giá trị các khoản này hiện chỉ còn 23.623 tỷ đồng (chiếm 4,19% tổng tài sản). Chúng

tôi kỳ vọng ngân hàng sẽ xử lý được hết giá trị các tài sản này trong năm 2023 và 2024 từ đó tạo tiền đề cho lợi nhuận bứt phá.

✓ Chất lượng tài sản tốt. Tỷ lệ nợ xấu của STB hiện đang duy trì ở mức 0,9% thấp hơn so với trung bình ngành là 1,43%. Bên cạnh đó, tỷ trọng tín dụng

cho vay của STB đối với các lĩnh vực rủi ro như Bất động sản và đầu tư TPDN rất thấp chỉ chiếm lần lượt 2,1% và 0% về dư nợ cho vay.

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Tốc độ xử lý tài sản tồn đọng sẽ lâu hơn dự kiến. Hiện tại STB đang còn 2 tài sản thế chấp quan trọng dự kiến được dùng để xử lý các tài sản có vấn

đề là cổ phần STB được cầm cố tại VAMC và KCN Phong Phú. Do yếu tố phúc tạp nên quá trình thanh lý 2 tài sản này có thể sẽ mất thời gian nhiều

hơn so với chúng tôi dự tính.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (STB – HOSE) – MUA

Giá hiện tại (30/12/2022) 22.500 VNĐ – Giá mục tiêu 1 năm: 28.700 VNĐ (+27,6%)
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CHỈ TIÊU 2022E 2023F

Tổng thu nhập hoạt động 28.316 34.726 

%YoY 59,9% 22,6%

NIM 3,5% 4,3%

LN trước thuế 6.432 11.205 

% YoY 46,2% 74,2%

EPS (đ/cp) 2.644 4.606 

BVPS (đ/cp) 20.818 25.424 

NPL (%) 0,90 0,90 

Dự phòng/ nợ xấu(%) 119 107 

ROA (%) 0,9% 1,4%

ROE (%) 13,6% 19,9%

PHỤ LỤC

Nợ xấu và tỷ lệ dự phòng / nợ xấuKết quả kinh doanh

Cơ cấu tổng thu nhập

Nguồn: Fiinpro, ABS Research
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CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BID – HOSE) - MUA

Giá tại ngày 30/12/2022: 38.600 VNĐ - Giá mục tiêu 1 năm: 46.400 VNĐ (+20,2%)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ Kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt với tổng thu nhập hoạt động 9T/2022 đạt 51.913 tỷ đồng (+10% Yoy) và lợi nhuận trước thuế đạt 17.677 tỷ

đồng (+65% YoY). Lợi nhuận ghi nhận tăng mạnh phần lớn là nhờ chi phí dự phòng rủi ro giảm sau giai đoạn năm 2021 ngân hàng đã tích cực trích

lập dự phòng rủi ro tín dụng quy mô lớn. Lợi nhuận trước thuế 2022F ước tính sẽ đạt 23.215 tỷ đồng tương đương mức tăng trưởng 71% so với năm

2021.

✓ Các chỉ số tài chính của BID đã cái thiện đáng kể so với trước. ROE tăng từ 9% năm 2020 lên 19,8% năm 2022 trong khi tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,76%

xuống 0,9% cùng kỳ. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu ở mức cao 214% cuối quý 3/2022.

✓ Tín dụng dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh với mục tiêu hướng tới phân khúc bán lẻ. Việc cơ cấu lại tài sản theo hưởng đẩy mạnh cho vay bán

lẻ sẽ giúp cho NIM của ngân hàng được cải thiện phần nào. Hiện NIM của ngân hàng đạt 2,77% tại thời điểm cuối quý 3/2022. Trong khi áp lực tăng

chi phí vốn được giảm thiểu nhờ vị thế NHQD và nguồn tiền vốn giá rẻ từ Kho bạc Nhà nước.

✓ Kế hoạch tăng vốn 9% sẽ hỗ trợ triển vọng tăng trưởng dài hạn. Đặc biệt định giá của BID đã giảm so với trước đây với P/B 2023F ở mức 1,6x

trong khi ROE 2023F ở mức 17.5%.

RỦI RO

✓ Rủi ro nợ xấu vẫn còn hiện diện. Mặc dù tỷ lệ nợ xấu của BID duy trì ở mức thấp nhưng nếu xét về giá trị thì giá trị các khoảng nợ này đã tăng tăng

hơn 6 nghìn tỷ đồng từ đầu năm cho thấy đã có áp lực nhất định lên chất lượng tài sản của ngân hàng.
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PHỤ LỤC

Nợ xấu và tỷ lệ dự phòng / nợ xấuKết quả kinh doanh

Cơ cấu tổng thu nhập

Nguồn: Fiinpro, ABS Research

PHỤ LỤC – CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU
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CHỈ TIÊU 2022E 2023F

Tổng thu nhập hoạt động 67.585 76.217 

%YoY 8,1% 12,8%

NIM 3,0% 2,8%

LN trước thuế 23.215 27.946 

% YoY 71,4% 20,4%

EPS (đ/cp) 2.958 3.086 

BVPS (đ/cp) 20.410 23.489

NPL (%) 1,8% 1,7%

Dự phòng/ nợ xấu(%) 115% 113%

ROA (%) 1,0% 1,0%

ROE (%) 19,8% 17,5%



Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
phí trên Zalo của ABS

NGÀNH CHỨNG KHOÁN
Cuộc chơi vẫn trong tay các ông lớn



ĐIỂM NHẤN NGÀNH CHỨNG KHOÁN 2022 – MỘT NĂM KHÓ KHĂN

ĐI QUA THỜI KỲ HUY HOÀNG

• Qua một năm 2021 huy hoàng với Bank – Chứng – Thép, VNIndex bước vào pha
điều chỉnh từ đỉnh tháng 4/2022.

• Cùng với xu hướng downtrend của toàn thị trường, các cổ phiếu chứng khoán thậm
chí còn điều chỉnh sâu hơn so với VNIndex do đặc thù ngành. Định giá các cổ phiếu
CTCK theo phương pháp P/E đang ở mức thấp nhất trong 4 năm trở lại đây.

• Qua thống kê kết quả kinh doanh 2022, 8 công ty chứng khoán (“CTCK”) gồm có
MBS, VCI, HCM, VND, SSI (đã niêm yết) và VPS, TCBS, MASC (chưa niêm yết) là các
CTCK hàng đầu thị trường, chiếm đến xấp xỉ 65% doanh thu/lợi nhuận hoạt động
của toàn thị trường. Do đó, chúng tôi cho rằng 8 CTCK nói trên đủ điều kiện trở
thành mẫu đại diện của ngành.
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Return YTD -59.1% -57.0% -54.0% -57.7% -62.0% -34.2%

Beta 2022 2.33           1.89           1.80           1.81           1.73           

Các cổ phiếu ngành chứng khoán có mức Beta >1 (biến động mạnh hơn so với

xu hướng thị trường). Chính vì vậy, mặc dù thực tế hoạt động kinh doanh vẫn

có lợi nhuận (thậm chí có Công ty vẫn tăng trưởng lợi nhuận) nhưng biến động

giá cổ phiếu của các Công ty chứng khoán từ đầu năm đến nay vẫn giảm

mạnh hơn so với mức giảm của VNIndex.
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• Doanh thu của 88 CTCK trong 9 tháng đầu năm giảm từ 52,05 ngàn tỷ xuống còn

47,05 ngàn tỷ (-10% svck). Sụt giảm mạnh nhất ở mảng tự doanh khi doanh thu

mảng này giảm -188% svck, theo đó là mảng môi giới với doanh thu sụt giảm -53%

svck, doanh thu cho vay margin và khác sụt giảm nhẹ lần lượt -5% và -1% svck.

• Doanh thu hoạt động môi giới và cho vay margin lần lượt chiếm tỷ trọng lên đến

45% và 51% trong tổng doanh thu của CTCK trong 9T2021 và 9T2022.

• Doanh thu hoạt động giảm 10% svck 2021, tuy nhiên LNTT toàn ngành sụt giảm

đến 34% svck. Lý do chính gồm có sự gia tăng của chi phí lãi vay tăng cao do thời

kỳ tiền rẻ đi qua khiến bào mòn lợi nhuận của CTCK, cũng như thị trường khó khăn,

lợi suất hoạt động tự doanh sụt giảm, các khoản lỗ tự doanh tăng lên.

555 1.027 909 
1.568 1.821 

2.738 

912 756 

13.807 

520 
1.267 1.151 

1.937 2.112 
2.847 

751 658 

21.069 

7%

-19%
-21%

-19%

-14%

-4%

21%

15%

-34%
-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

MBS VCI HCM VND SSI TCBS VPS MASC Toàn thị 
trường

LNTT và tăng trưởng LNTT của các CTCK top đầu svck 2021

LNTT 9T2022 (tỷ VND) LNTT 2021 (tỷ VND) Tăng trưởng LNTT

1.552 2.360 3.015 
4.895 4.985 4.226 

7.029 

1.976 

47.059 

1.559 2.574 3.338 3.963 5.020 3.699 
6.648 

1.750 

52.051 

0%

-8%
-10%

24%

-1%

14%

6%

13%

-10%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

MBS VCI HCM VND SSI TCBS VPS MASC Toàn thị 
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TỪ ĐỈNH VỀ ĐÁY

• VNIndex giữ vững được đà tăng kèm thanh khoản tốt và tăng trưởng số
lượng nhà đầu tư cá nhân trong nước mở tài khoản đạt đỉnh cho đến
tháng 4/2022, sự kiện FLC diễn ra khiến thị trường chấm dứt giai đoạn
tăng trưởng và bước vào thời kỳ downtrend. Nhìn chung sau sự kiện trên,
tâm lý nhà đầu tư dần chuyển sang pha lo sợ và thận trọng.

• Năm 2022 ghi nhận sự sụt giảm của mảng môi giới của tất cả CTCK cả ở
doanh thu môi giới lẫn trong biên lợi nhuận gộp.

• Tăng trưởng số lượng tài khoản NĐT cá nhân mở mới giảm mạnh trong 6
tháng cuối năm và thanh khoản cạn kiệt là những lý do giải thích cho sự
khó khăn của mảng môi giới trong năm 2022.
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NHÌN THẤY GÌ QUA PHÍ MÔI GIỚI?

• Khoảng 65% thị phần môi giới được nắm bởi các CTCK top đầu. Trong
đó 3 ông lớn VPS, SSI và VND nắm giữ vị trí top 3 duy trì trong nhiều năm
qua. Các CTCK sử dụng các công cụ cạnh tranh trong mảng này dễ thấy
nhất là về Giá (giá phí dịch vụ, sử dụng bởi các CTCK như VPS và TCBS,
MASC) hay Sản phẩm (chất lượng tư vấn của môi giới, độ đa dạng của hệ
sinh thái sản phẩm như SSI, VND..,)

• Mức phí nghiệp vụ môi giới trung bình có xu hướng giảm là kết quả từ
sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa CTCK để tranh giành thị phần
cũng như xu hướng sử dụng E-broker ngày càng phổ biến.

Nguồn: HOSE

Nguồn:Fiinpro, ABS ResearchNguồn:Fiinpro, ABS Research
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SỞ HỮU QUY MÔ KHÁCH HÀNG LỚN LÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH MẠNH MẼ NHẤT CỦA CÁC CTCK ĐẦU NGÀNH

• Các CTCK top đầu có tệp khách hàng vững chắc và quy mô đông đảo được thể hiện qua số dư tài sản quản lý của khách hàng (AUM) và số dư tiền gửi
của khách hàng (CASA). Theo ước tính của ABS Research, tại 30/9/2022, 7 CTCK nổi bật được chúng tôi trình bày phía dưới chiếm lần lượt là 54% và
62% tổng số dư AUM và CASA trên toàn thị trường.

• Chúng tôi cho rằng hệ sinh thái đầy đủ các sản phẩm tài chính đáp ứng nhu cầu đa dang của nhà đầu tư là lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ nhất của
các CTCK top đầu cũng như là rào cản gia nhập đối với các CTCK quy mô nhỏ. Và đặc biệt, các CTCK này sẽ hưởng lợi nhiều nhất khi thanh
khoản thị trường gia tăng.

• Tuy nhiên trong Q4/20222, đã có làn sóng nhà đầu tư rút vốn khỏi các sản phẩm trái phiếu, quỹ trái phiếu do các CTCK phân phối. Điều này có thể tác
động tiêu cực đến AUM các CTCK.
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TRỞ THÀNH KÊNH DẪN VỐN THAY THẾ NGẮN HẠN, TIỀM ẨN NHIỀU RỦI RO

• Thanh khoản toàn thị trường suy giảm, nhưng doanh thu cho vay margin của các CTCK tăng trưởng gần 30% svck 2021 (từ khoảng 9.744 tỷ VND lên
12.630 tỷ VND). Doanh thu mảng này có xu hướng giảm dần qua từng quý nhưng vẫn ghi nhận ở mức cao svck 2021.

• Số dư cho vay margin toàn thị trường tăng nhẹ trong Q3.2022 mặc dù thanh khoản thị trường suy giảm. Hiện tượng này xảy ra tại một số CTCK có
động thái bán giải chấp cổ phiếu trong tháng 11 như MBS, MASC, Yuanta, TVI,…

• Nghiệp vụ cho vay margin theo deal mang lại doanh thu lớn cho các CTCK trong năm 2022 và đồng thời là nguồn vốn thay thế cho trái phiếu và ngân
hàng trong giai đoạn khó khăn bởi các sự kiện như Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên nghiệp vụ này tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho CTCK và thị
trường chứng khoán khi thực tế chứng minh bằng việc hàng loạt ông lớn BĐS bị các CTCK bán giải chấp trong tháng 11/2022.

Nguồn:Fiinpro, ABS Research
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VẪN LÀ MẢNG KINH DOANH CÓ HIỆU SUẤT SINH LỜI HẤP DẪN

• Các CTCK đặc biệt các CTCK top đầu thực hiện tăng vốn điều lệ liên tục nhằm mở rộng quy mô cho vay margin qua các năm. Đồng thời tỷ lệ đòn bẩy
cũng được tăng dần qua các năm và giảm dần về mức an toàn trong năm 2022 do thị trường diễn biến xấu đi. Ngoài ra, các CTCK top đầu có xu
hướng sử dụng đòn bẩy tài chính nhiều hơn mức trung bình trên thị trường để tối đa hóa lợi nhuận.

• Trên thực tế, các CTCK cạnh tranh trong mảng cho vay margin không chỉ dựa trên lãi suất mà còn phụ thuộc vào mức độ rủi ro có thể chấp nhận được
của bên cho vay (các CTCK) như room tín dụng và mức giá cho vay.

• Có thể đánh giá mức độ hiệu quả của hoạt động cho vay margin qua việc so sánh Net Interest Margin (NIM) giữa các CTCK. Các công ty chứng khoán
có vốn nước ngoài như MASC có lợi thế nguồn vốn rẻ nên có thể cạnh tranh được với các CTCK lớn như VPS, SSI, VND… Từ đó, đưa ra được mức lãi
suất cho vay ở mức cạnh tranh nhất thị trường, chỉ khoảng 8% – 9%.

• Là mảng doanh thu có mối liên quan tương đối chặt chẽ với mảng môi giới, do đó các CTCK có thị phần cho vay margin lớn đồng thời cũng là các
CTCK thống lĩnh thị trường ở mảng môi giới.

Nguồn:Fiinpro, ABS Research
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TỰ DOANH GẶP KHÓ TRONG NĂM 2022

• Nhìn trên góc độ tổng quát, hoạt động tự doanh đều mang lại lợi nhuận
cho các công ty chứng khoán bất kể thị trường trong giai đoạn uptrend
hay downtrend nhờ vào lợi thế về thông tin cũng như kiến thức đầu tư.

• Lợi nhuận hoạt động tự doanh gặp khó khăn khi thị trường bước vào
giai đoạn downtrend, danh mục tự doanh của các CTCK có xu hướng
chuyển dịch sang các tài sản có ít rủi ro biến động hơn cổ phiếu như
chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu.

• VCI và HCM là 2 CTCK có lợi suất tự doanh tốt nhất trong nhóm các
CTCK nhờ vào việc duy trì cơ cấu danh mục vào các cổ phiếu tốt cũng
như chiến lược đầu tư hợp lý trong thời kỳ thị trường khó khăn.
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Top cổ phiếu mua/(bán) ròng của tự doanh CTCK trong năm 2022 (tỷ VND) 
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Note: Dữ liệu tự doanh trên HOSE ngừng cập nhật từ ngày 03/3/2022 đến 16/5/2022
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Khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành và tỷ trọng 
theo ngành (tỷ VND)

 BĐS  Tài chính  Khác

MẢNG IB CÒN NHIỀU DƯ ĐỊA PHÁT TRIỂN

• Doanh thu từ mảng Ngân hàng đầu tư (IB) của các CTCK trong năm 2021 và 2022 phần lớn thuộc về lĩnh vực tư vấn phát hành DCM (cụ thể là trái
phiếu). Nổi bật là TCBS, khi công ty này vốn đã dẫn đầu trong cuộc đua phát triển các sản phẩm cấu trúc và bán lẻ trái phiếu, tiếp sau đó là VND cũng
đã phát triển hệ thống bán trái phiếu hoàn thiện trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, các sự kiện liên quan đến trái phiếu trong năm 2022 đã khiến quy
mô phát hành và giao dịch trái phiếu giảm mạnh trong nửa cuối năm.

• Một CTCK có tên tuổi trong hoạt động trong hoạt động IB có thể nói đến VCI, vốn dẫn đầu trong mảng IB tại thị trường Việt Nam với nhiều deal phát
hành ECM và tư vấn M&A trong năm 2021 nổi tiếng như: Tư vấn IPO và niêm yết trên HOSE cho DXS thương vụ khoảng 150 triệu USD và vốn hóa
công ty khoảng 500 triệu USD, Tư vấn cho VPB chuyển nhượng 49% phần vốn góp tại FE CREDIT cho Sumitomo Mitsui Financial Group có giá trị kỷ lục
từ trước tới nay của thị trường M&A trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam (1,4 tỷ USD)… Tuy nhiên đóng góp doanh thu của mảng IB tại VCI vẫn còn
chưa lớn do đặc thù hoạt động này ghi nhận doanh thu có độ trễ.

• Nhìn chung, hiện tại hoạt động IB của các CTCK Việt Nam chưa được phát triển do thị trường vốn còn chưa được phát triển hoàn chỉnh, đây là mảng có
dư địa phát triển trong dài hạn.

Nguồn:Fiinpro, ABS Research
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TRIỂN VỌNG NGÀNH CHỨNG KHOÁN 2023 – TRUNG LẬP

Dựa vào các luận điểm chính như sau:

• Định giá các cổ phiếu ngành chứng khoán và định giá VNIndex đang ở mức thấp;

• Thanh khoản thị trường đã chạm mức đáy ngắn hạn trong 2022 và có dấu hiệu bật tăng trở lại vào thị trường cuối năm;

• Các yếu tố tiêu cực trong kinh tế vĩ mô đã được phản ánh phần lớn vào thị trường chứng khoán

• Dòng vốn ngoại sẽ quay lại các thị trường mới nổi/cận biên nhờ triển vọng lãi suất USD đạt đỉnh và định giá rẻ của thị trường Việt Nam

Chúng tôi đưa ra các giả định:

• Dự báo điểm số VNIndex trong kịch bản cơ sở sẽ dao động trong biên độ rộng từ 780 – 1150 điểm và hồi phục về vùng 1.275 điểm cuối năm 2023.
Thanh khoản của VNIndex sẽ dần hồi phục nhẹ từ Q3/2022, về mức trung bình 10 - 12 nghìn tỷ VND/phiên.

• Tâm lý nhà đầu tư dần chấp nhận việc siết chặt các chính sách quản lý thị trường chứng khoán

• Thị trường hồi phục giúp tự doanh chứng khoán dễ thở hơn năm 2022.

• Nghiệp vụ kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp (tư vấn phát hành, phân phối, mua bán lại, quản lý quỹ trái phiếu) sẽ có sự suy giảm mạnh so với năm
2020-2021, ảnh hưởng đến KQKD của nhiều CTCK lớn như TCBS, VPS, VNDS… Các CTCK này sẽ tập trung hơn vào nghiệp vụ kinh doanh cổ phiếu
truyền thống khiến mức độ cạnh tranh trong mảng này nói chung càng gay gắt hơn.

Từ đó, giả định doanh thu và lợi nhuận gộp mảng môi giới và cho vay margin tăng trưởng nhẹ ở mức 5%, doanh thu và lợi nhuận gộp mảng tự doanh đi
ngang, lợi suất mảng này đạt khoảng 5%, mảng tư vấn & khác suy giảm 10%. Lợi nhuận của các CTCK top đầu năm 2023 sẽ có xu hướng tăng trưởng
nhẹ/đi ngang svck 2022.

Với các luận điểm và giả định như trên, ABS Research đưa ra khuyến nghị TRUNG LẬP với nhóm ngành chứng khoán và khuyến nghị theo dõi, trading
NGẮN HẠN khi thị trường có sóng hồi với các cổ phiếu SSI, VND, HCM, VCI, MBS do tính nhạy của cổ phiếu và các cổ phiếu trên thuộc nhóm hưởng lợi
nhiều nhất khi thanh khoản thị trường hồi phục.
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Ngành Bảo Hiểm
Yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
phí trên Zalo của ABS



• Định giá của ngành bảo hiểm Việt Nam giảm trung bình 18% so với đầu

năm vào năm 2022, thấp hơn mức giảm 16,3% so với đầu năm của chỉ số

VNIndex. Chi tiết biến động các cổ phiếu như sau: BMI (-51% YTD); BIC (-

10% YTD); MIG (-38% YTD); BVH (-17% YTD); PVI (-2% YTD); PTI (-15%

YTD) và VNR (-38% YTD).

• Sau 9 tháng đầu năm 2022, hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm trên sàn

đều ghi nhận tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm thuần đạt 2 con số

ngoại trừ PGI (+1,26%), ABI (+5,69%), BLI (+7,76%). AIC là doanh nghiệp

đạt tăng trưởng doanh thu phí ấn tượng nhất (+69,78%).

• ABI có hiệu quả kinh doanh cốt lõi tốt nhất khi tỷ lệ kết hợp thấp nhất so

với các doanh nghiệp trên sàn 90,7%, trong khi tỷ lệ kết hợp cao nhất tại

PTI đạt 117,1%

• PTI là doanh nghiệp duy nhất trên sàn ghi nhận lỗ thuần -348 tỷ đồng cho

9 tháng năm 2022 do chi phí bồi thường tăng mạnh liên quan tới gói bảo

hiểm tai nạn “Vững Tâm An”

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH: TRUNG LẬP
Diễn biến giá cổ phiếu ngành bảo hiểm với VNI

Nguồn: ABS Research
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KẾT QUẢ KINH DOANH 9T/2022

Nguồn: BCTC, ABS Research

Sàn Doanh thu phí
bảo hiểm thuần YoY%

Tổng chi bồi 
thường bảo 

hiểm

Tỷ lệ bồi 
thường

Tỷ lệ chi phí
kinh doanh

Tỷ lệ
kết hợp

Doanh 
thu tài
chính

YoY%
Hiệu 

suất đầu 
tư

ROA ROE

Khối phi nhân thọ

BMI HOSE 3.080,0 21,6% 938.6 30,5% 65,2% 95,7% 241,9 15,6% 9,2% 3,9% 12,2%

BIC HOSE 1.739,9 28,0% 560.2 32,2% 67,6% 99,8% 248,0 -5,4% 7,5% 4,4% 11,2%

MIG HOSE 1.779,5 15,9% 669.9 37,6% 60,4% 98,0% 144,7 -8,4% 5,8% 2,8% 11,6%

PGI HOSE 1.931,8 1,3% 883.1 45,7% 50,6% 96,3% 57,7 -8,7% 2,4% 3,8% 14,2%

PTI HNX 3.282,6 11,4% 1.580,5 48,1% 69,0% 117,1% 116,0 -21,3% 3,4% -3,1% -13,6%

PVI HNX 3.750,2 23,3% 1.602,3 42,7% 52,6% 95,3% 668,6 15,3% 8,0% 2,9% 9,3%

ABI UPCOM 1.387,7 5,7% 518.1 37,3% 53,4% 90,7% 95,8 2,3% 4,7% 4,5% 11,9%

AIC UPCOM 1.492,6 69,8% 486,5 32,6% 76,3% 108,9% 131,8 176,8% 12,9% 0,4% 1,2%

BLI UPCOM 722,0 7,8% 223,6 31,0% 62,1% 93,1% 126,2 53,9% 11,6% 4,2% 13,0%

BVH HOSE 29.496,4 10,8% 26.208,9 88,9% 20,1% 109,0% 7.261,1 10,0% 7,2% 0,9% 7,6%

PRE HNX 754,8 40,2% 346,6 45,9% 47,5% 93,4% 101,2 15,4% 7,9% 2,9% 16,6%

Khối tái bảo hiểm

VNR HNX 984,4 -3,8% 264,4 26,9% 61,5% 88,4% 194,6 -40,3% 7,6% 4,4% 9,8%

PVI HNX 3.750,2 23,3% 1.602,3 42,7% 52,6% 95,3% 668,6 15,3% 8,0% 2,9% 9,3%
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ĐIỂM NHẤN 2022 – ÁP LỰC CHI PHÍ TĂNG CAO

Tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm hàng năm
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Nguồn: IAV, ABS Research

Tăng trưởng phí bảo hiểm

Kết thúc 3 quý 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ghi nhận mức tăng tích cực 16,9% nhờ

mức nền thấp cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 49.792 tỷ

đồng, tăng tưởng 19,1% YoY và vượt mức trước thời kỳ đại dịch 12-15%. Mảng bảo hiểm sức khỏe, cháy

nổ, hàng không ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, lần lượt đạt 29.5%, 25% và 27,8%. Doanh thu phí

bảo hiểm nhân thọ đạt tốc độ tăng trưởng ổn định 16,2% YoY tuy có sự sụt giảm nhẹ về số lượng hợp

đồng khai thác mới trong 9 tháng -5,2%. Các sẳn phẩm bảo hiểm liên kết chung và bảo hiểm hỗn hợp

được ưa chuộng và chiếm tỷ trọng cao nhất, lần lượt chiếm 51,3% và 24,4% cơ cấu sản phẩm.

Tỷ lệ bồi thường và chi phí bồi hoàn tăng cao

Ngành bảo hiểm đã qua giai đoạn thuận lợi năm 2021 khi cả nước thực hiện giãn cách xã hội, các

phương tiện giao thông ít lưu thông, số vụ tai nạn giảm mạnh, các hoạt động giao thương gián đoạn,

người dân cũng hạn chế đi khám sức khỏe dẫn đến tỷ lệ bồi thường giảm mạnh. Sau khi chạm đáy quý

1/2022, tỷ lệ bồi thường bắt đầu tăng trở lại, tiệm cận về mức trước đại dịch. 2 nghiệp vụ chiếm tỷ trọng

doanh thu lớn nhất mảng bảo hiểm phi nhân thọ là bảo hiểm xe cơ giới và bảo hiểm sức khỏe ghi nhận tỷ

lệ bồi thường cao nhất 47% và 31%.

Những điểm sáng Luật Kinh doanh Bảo hiểm 2022

Luật Kinh doanh Bảo hiểm đã được Bộ Tài chính (BTC) sửa đổi và có hiệu lực từ năm 2023. Các điều

khoản mới giúp doanh nghiệp bảo hiểm nâng cao tính tự chủ trong việc xây dựng, phát triển các sản

phẩm bảo hiểm và chỉ phải đăng ký với BTC về phương pháp và cơ sở tính phí. Các công ty bảo hiểm có

nhiều lựa chọn khi phân bổ danh mục đầu tư hơn khi không còn cấm đầu tư ra nước ngoài khi đáp ứng đủ

các điều kiện về tài chính và quản lý ngoại hối. Tuy nhiên, mặt khác, bộ luật mới cũng bổ sung các quy

định siết chặt hơn với kênh bancassurance và đại lý phải giảm chi phí trả năm đầu với các hợp đồng

phân phối. Ngoài ra các doanh nghiệp bảo hiểm cũng không được phép đầu tư bất động sản.
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Tiếp tục đẩy mạnh kênh phân phối bancasuarance

Bancasurance tiếp tục là kênh phân phối hiệu quả cho các công ty bảo hiểm. Tỷ trọng phân phối qua kênh bancasurance chiếm 26,7% tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ, tăng nhẹ

so với mức 23% năm 2021. Trong đó nếu tính riêng doanh thu phí khai thác mới, kênh ngân hàng đã chiếm tới 49,5% tồng doanh thu trong 9 tháng đầu năm nay. Năm 2022 cũng

chứng kiến nhiều thương vụ hợp tác mới giữa ngân hàng và các công ty bảo hiểm hiểm nhằm thúc đẩy kênh phân phối này, có thể kể đến như: FWD chính thức ký kết phân phối bảo

hiêm qua hệ thống gần 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc của Agribank, Shinhan Life triển khai mô hình kinh doanh bảo hiểm liên kết ngân hàng với Shinhan Bank,

Hanwha Life và Vietinbank ký kết chiến lược hợp tác phân phối bảo hiểm nhân thọ. Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi có hiệu lực từ 2023 bổ sung thêm các quy định về yêu cầu trình độ

của cán bộ phụ trách hoạt động tư vấn đại lý bảo hiểm, các điều kiện về hệ thống thông tin kết nối và thiết lập quy trình giám sát của doanh nghiệp bảo hiểm với đại lý tổ chức. Các quy

định mới được phát triển theo hướng tăng cường trách nhiệm của ngân hàng trong việc phân phối bảo hiểm, tránh tình trạng tư vấn sai, chèn ép khách hàng tham gia bảo hiểm. Những

sửa đổi mới giúp nâng cao uy tín của kênh phân phối bancasuarance, giúp ngành bảo hiểm phát triển an toàn và bền vững.

Cạnh tranh trong ngành bảo hiểm – nhường thị phần doanh thu phí bảo hiểm cho doanh nghiệp nhỏ

Về mảng bảo hiểm nhân thọ, Manulife tuy có sự sụt giảm nhẹ về thị phần theo tổng doanh thu phí bảo hiểm nhưng vẫn đứng đầu ngành về doanh thu phí khai thác mới, lũy kế 9 tháng

đầu năm đạt 6.862 tỷ đồng. Bảo Việt nhân thọ duy trì thị phần ổn định trong khi Prudential đánh mất 1,15% thị phần. Những năm gần đây chứng kiến sự chuyển dịch cơ cấu thị phần từ

các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ top đầu sang các doanh nghiệp bảo hiểm nhỏ hơn. Các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục đẩy mạnh ký mới các thỏa thuận bancasuarance, đầu tư

ứng dụng công nghệ trong các khâu chăm sóc khách hang, giải quyết bồi thương nhằm nâng cao vị thế của mình trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt. Mảng bảo hiểm phi

nhân thọ cũng ghi nhận các doanh nghiệp bảo hiểm nhỏ giành thêm thị phần nhưng xu hướng chuyển dịch cơ cấu không rõ ràng như bảo hiểm nhân thọ.
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Bảo Việt Nhân Thọ 21,5% 19,15% 19,25% 0,10%

Manulife 16,3% 18,62% 17,94% -0,68%

Prudential 19,2% 18,06% 16,91% -1,15%

Dai-ichi life 12,0% 11,69% 12,35% 0,66%

Khác 31,0% 32,48% 33,55% 1,07%
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Tiếp tục hưởng lợi từ nền lãi suất cao

Trước những nguy cơ về lạm phát, chu kỳ tăng lãi suất được dự báo sẽ tiếp tục tiếp diễn cho đến giai đoạn đầu năm 2023. Bảo hiểm là ngành được hưởng lợi khi lãi suất tăng do tỷ trọng

nắm giữ tiền mặt và các khoản tiền gửi cao. Trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm, các khoản tiền gửi đang chiếm cơ cấu lớn trong tổng tài sản, từ 25% đến hơn 60%.

Tại một số doanh nghiệp, thu nhập từ hoạt động đầu tư, chủ yếu là các khoản lãi tiền gửi, thậm chí còn đang gánh lỗ cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm cốt lõi. Ảnh hưởng tích cực từ

việc tăng lãi suất tới các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được phản ánh rõ nét hơn trong năm 2023 do có độ trễ trong việc tái ký lại các hợp đồng tiền gửi. Với tỷ trọng các khoản tiền gửi

trung bình chiếm 47% tổng tài sản và lãi từ tiền gửi đóng góp 81% tổng thu nhập trước thuế, ABS ước tính 1% tăng lãi suất tiền gửi sẽ trung bình tăng 6.7% lợi nhuận trước thuế cho

các doanh nghiệp bảo hiểm.

Triển vọng kém khả quan trong hoạt động kinh doanh cốt lõi

Doanh thu phí mới từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của các công ty bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực trong môi trường lãi suất cao khi người dân ưu

tiên gửi tiền vào ngân hàng để lấy lãi tức thì hơn là tham gia vào các hợp đồng bảo hiểm. Áp lực lạm phát cùng tăng trưởng kinh tế chậm dần ảnh hưởng tới khả năng chi tiêu hầu bao

của người dân, dẫn tới nhu cầu các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ có thể bị giảm sút trong thời gian tới. Về mảng bán buôn với các sản phẩm bảo hiểm tài sản và bảo hiểm

hàng hóa, triển vọng kinh doanh không quá tích cực khi dòng vốn đầu tư công tắc nghẽn, hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, khả năng thu hút dòng vốn FDI chậm lại do tình trạng

khó khăn kéo dài từ các thị trường đối tác. Tỷ lệ bồi thường các hợp đồng bảo hiểm phi nhân thọ có xu hướng tăng mạnh trở lại bắt đầu từ giai đoạn mở cửa sau đại dịch. Chi phí đền bù

gia tăng do áp lực lạm phát và việc khiếu nại đền bù bảo hiểm không còn bị gián đoạn do giãn cách xã hội khiến tỷ lệ bồi thường trên đà tăng về mức trước dịch hoặc thậm chí cao hơn.

Diễn biến lãi suất Tổng tài sản và cơ cấu tỷ lệ tiền gửi Đóng góp lợi nhuận hoạt động tài chính

4,25%
4,00%

3,50%
3,00%

2,50%

3,50%

4,50%

6,25%
6,00%

5,00% 5,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2%

4%

6%

8%

10/7/17 16/9/19 17/3/20 13/5/20 1/10/20 23/9/22 25/10/22

Lãi suất tái chiết khấu Lãi suất tái cấp vốn

0%

40%

80%

0

100.000

200.000

300.000

BVH PVI PTI MIG BMI BIC
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PHÂN TÍCH SWOT

(S) Strengths - Điểm mạnh

Duy trì tốc độ tăng trưởng cao: Mảng bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao, đạt tăng trưởng CAGR cao nhất khu vực Đông Nam Á 17 % 

trong 10 năm qua. AM Best dự báo đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì trong thởi gian tới nhờ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi kinh doanh 

sau đại dịch, các dự án đầu tư lớn, hoạt động xuất nhập khâu được thúc đẩy,..

Đa dạng các sản phẩm bảo hiểm: Các công ty bảo hiểm nỗ lực thiết kế các sản phẩm mới, đa dạng và phù hợp với nhu cầu khách hang. Số lượng các sản

phẩm bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường đã lên tới hơn 850 loại.

Đa dạng các kênh phân phối:  ngoài các kênh đại lý và bancassurance là 2 kênh phân phối chủ lực, các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ còn được chào bán

trên các sàn thương mại điện tử, kênh online và hợp tác với các Insurtech.

(W) Weaknesses – Điểm yếu

Hoạt động kinh doanh cốt lõi không mang lại nhiều lợi nhuận:  Hoạt động kinh doanh bảo hiểm cốt lõi duy trì biên lợi nhuận khiêm tốn, thậm chí lỗ, Nguyên

do chính cho tình trạng này là bởi việc cạnh tranh không lành mạnh, đua nhau giảm phí, tăng hoa hông, tăng chi phí để lôi kéo khách hàng mà xem nhẹ công

tác quản trị rủi ro.

(O) Opportunities – Cơ hội

Danh mục đầu tư an toàn, hưởng lợi từ nền lãi suất cao: Các khoản tiền gửi và trái phiếu năm phần lớn cơ cấu danh mục đầu tư của các doanh nghiệp bảo 

hiểm phi nhân thọ và được hưởng lợi từ chính sách tiền tệ thắt chặt từ ngân hàng nhà nước. 

Môi trường kinh doanh thuận lợi : Việt Nam được đánh giá là thị trường hấp dẫn nhờ tỷ lệ xâm nhập bảo hiểm thấp, các hoạt động kinh tế thương mại được

thúc đẩy nhờ tận dụng cơ hội từ FTA, đầu tư công, tốc độ gia tăng tầng lớp trung lưu nhanh và người dân có ý thức hơn trong việc tham gia bảo hiểm phòng

ngừa rủi ro.

Làn sóng M&A:  Thoái vốn tại các doanh nghiệp bảo hiểm đã nằm trong kế hoạch của Nhà nước từ nhiều năm nay. Cùng với việc sửa đổi luật kinh doanh bảo 

hiểm cho phép nước ngoài sở hữu 100% và nâng cao tính tự chủ, minh bạch của thị trường bảo hiểm là chất xúc tác cho làn song M&A giữa các công ty bảo 

hiểm nội và đối tác nước ngoài nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả chuyên môn và quản lý.

(T) Threats – Thách thức

Tình trạng trục lợi bảo hiểm: Trục lợi bảo hiểm luôn là thách thức lớn với các doanh bảo hiểm. Hiện nay các trường hợp trục lợi bảo hiểm ngày càng trở lên

tinh vi, táo bạo và khó thẩm định hơn.

Cạnh tranh trong ngành gia tăng: Cạnh tranh trong ngành càng trở nên khốc liệt với sự xuất hiện của các tân binh thông qua các thương vụ M&A. Thị phần 

trong ngành những năm qua cũng có nhiều sự thay đổi. Các công ty bảo hiểm cạnh tranh nhau không chỉ thông qua việc hạ phí bảo hiểm, tăng chi phí, mở

rộng điều khoản bảo hiểm đồng thời cho ra mắt những sản phẩm tích hợp nhiều quyền lợi để nâng cao trải nghiệm khách hàng. 

Yếu tố thiên tai, dịch bệnh: Các yếu tố thiên tai dịch bệnh bất ngờ có tác động tiêu cực đến tỷ lệ đền bù và lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm
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CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT (BVH – HOSE) – MUA

Giá hiện tại (30/12/2022): 46.600 VNĐ – Giá mục tiêu 1 năm: 72.000 VNĐ

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ Hưởng lợi trong môi trường lãi suất tăng nhờ tỷ trọng nắm giữ các khoản tiền gửi cao, chiếm hơn 50% tổng tài sản, thu nhập từ hoạt động đầu tư cao gấp

3.8 lần thu nhập trước thuế

✓ Áp lực chi phí dự phòng được giảm bớt nhờ lợi suất TPCP tăng

✓ Kỳ vọng khả năng thoái vốn nhà nước và đón nhận dòng vốn ngoại

✓ Doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất trên sàn có cả mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, với mảng bảo hiểm nhân thọ chiếm 19.25% thị phần, mảng

bảo hiểm phi nhân thọ chiếm 14.6% thị phần

✓ ABS dự báo doanh thu phí bảo hiểm năm 2023 của BVH đạt 47.175 tỷ đồng, trong đó mảng bảo hiểm nhân thọ đạt 36.830 tỷ đồng, mảng phi nhân thọ đạt 10.345

tỷ đồng. Các tỷ lệ bồi thường, tỷ lệ chi phí có sự tăng nhẹ so với năm 2022.

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Cạnh tranh gay gắt trên thị trường bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ khiến lợi nhuận doanh nghiệp sụt giảm

✓ NHNN ngưng lộ trình tăng lãi suất, ảnh hưởng tới doanh thu tài chính của doanh nghiệp



Chỉ tiêu 
BVH

2021 2022F 2023F
Doanh thu phí bảo hiểm (tỷ đồng) 39.504 43.470 47.175 
Nhân thọ (tỷ đồng) 30.557 33.820 36.830 
%YoY 10,68% 8,9%
Phi nhân thọ (tỷ đồng) 8.947 9.650 10.345 
%YoY 7,86% 7,2%
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 1.989 1.820 2.475
%YoY -8,5% 35,99%
Tỷ lệ kết hợp 104% 110% 112%
Tỷ lệ giữ lại 91% 91,3% 91,7%

Hiệu suất đầu tư 6,2% 6,8% 7,2%
ROAA 1,3% 1,15% 1,28%
ROAE 9,1% 8,3% 10,3%
EPS (đồng) 2.555 2.452 3.334 
BVPS (đồng) 28.527 29.572 32.461 
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NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
phí trên Zalo của ABS

Kỳ vọng từ đầu tư công
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ĐIỂM NHẤN 2022 – DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU

Nguồn: ABS Research

Diễn biến giá cổ phiếu ngành VLXD với VNIndex

• Cổ phiếu thép ngành Vật liệu xây dựng ghi nhận mức giảm sâu cùng với biến

động của thị trường chung.

• Các cổ phiếu tiêu biểu trong ngành đều ghi nhận giảm điểm mạnh hơn so với

VNIndex như ngành Thép là HPG (-61%), HSG (-69%), NKG (-68%); ngành Xi

măng là HT1 (-57%).

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH: TIÊU CỰC

68,7%

0%

50%

100%

150%

Thép VLXD VNINDEX

Biến động của các cổ phiếu Vật liệu xây dựng

STT Mã CK 30/12/2022 Biến động 1 
tháng

Biến động 
3 tháng

Biến động 6 
tháng

Biến động từ 
đầu năm

1 HPG 18,000 -1% -25% -19% -61%
2 VGC 33,800 -7% -50% -36% -41%
3 VCS 56,200 3% -25% -24% -52%
4 HSG 11,550 0% -48% -28% -69%
5 BMP 60,000 3% -8% 4% 2%
6 HT1 10,350 1% -36% -33% -57%
7 NTP 32,000 0% -27% -14% -47%
8 TVN 5,100 -7% -43% -38% -70%
9 NKG 12,250 4% -46% -31% -68%

10 FIC 21,500 10% -17% -6% -33%
11 GAB 196,400 0% 0% 0% 0%
12 DNP 24,000 0% -4% -4% 19%
13 SHI 14,950 3% 2% 3% -5%
14 DTL 26,500 7% 1% 3% -45%
15 POM 5,500 17% -30% -22% -62%
16 CVT 41,450 -10% -10% -1% -8%
17 BCC 8,200 -5% -45% -41% -67%
18 ACC 11,200 -4% -35% -21% -69%
19 VLB 24,000 -20% -32% -33% -55%
20 BDT 30,800 -9% -30% -15% -30%
21 TMG 52,800 2% -19% -16% -10%
22 TIS 4,900 -4% -40% -36% -62%
23 VIT 19,000 12% 6% -9% -19%
24 KTL 50,000 57% 178% 74% 77%
25 BTS 6,600 -3% -24% -14% -45%
26 LBM 41,100 -3% -10% -56% -51%
27 SMC 9,670 -6% -52% -47% -77%

Nguồn: ABS Research



ĐIỂM NHẤN 2022 – DIỄN BIẾN NGÀNH THÉP

• Sản xuất thép thành phẩm 11 tháng đầu năm 2022 đạt 27,12 triệu tấn, giảm 11,3% svck 2021. Bán hàng thép thành phẩm đạt 25,1 triệu tấn, giảm

6,8% svck năm 2021. Trong đó xuất khẩu đạt 5,763 triệu tấn, giảm 19,3% svck năm ngoái.

• Nhu cầu sử dụng thép yếu đã dẫn tới các doanh nghiệp thép có xu hướng cắt giảm sản lượng sản xuất và giảm giá bán đầu ra trong năm 2022. Sự

giảm tốc của nền kinh tế toàn cầu, tiến độ giải ngân đầu tư công chậm và đặc biệt thị trường bất động sản khó khăn làm suy yếu nhu cầu sử dụng thép cả

nội địa lẫn xuất khẩu.

Sản lượng sản xuất thép thành phẩm năm 2022

Nguồn: Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), ABS Research

Sản lượng bán hàng thép thành phẩm năm 2022
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ĐIỂM NHẤN 2022 – DIỄN BIẾN NGÀNH THÉP

• Trong năm 2022, giá thép thế giới đã giảm khoảng 24% từ đầu năm từ mốc 720 USD/tấn về mốc 550 USD/tấn do nhu cầu sử dụng thép yếu. Giá bán thép của các

doanh nghiệp Việt Nam cũng có biến động tương tự. Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh trong năm 2022 do ảnh hưởng của lạm phát, tỷ giá và đứt gãy chuỗi cung

ứng từ thời gian dịch bệnh và chiến tranh Nga-Ukraine làm giảm mạnh biên lợi nhuận của các nhà sản xuất thép.

• Biên lợi nhuận giảm do giá bán giảm trong khi giá đầu vào tăng dẫn tới các số doanh nghiệp sản xuất đã phải cắt giảm sản xuất:

o Thép Pomina (POM) dừng hoạt động sản xuất từ ngày 23/09/2022.

o Thép Hòa Phát (HPG) dừng 4 lò cao trên tổng số 7 lò cao từ tháng 11/2022 và đang cân nhắc dừng thêm 1 lò cao vào tháng 12.

o Formusa Hà Tĩnh cắt giảm dần sản lượng từ tháng 11, giai đoạn đầu cắt giảm 15% sản lượng tại thị trường Việt Nam.

• Đối với các doanh nghiệp có tính thương mạnh cao, việc giá thép có xu hướng giảm từ đầu năm khiến các doanh nghiệp thương mại trong tình trạng hàng tồn kho bị

giảm giá theo thời gian làm tăng chi phí dự phòng hàng tồn kho.

Biến động giá thép thế giới (USD/tấn)

Nguồn: Trading economics, ABS Research
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ĐIỂM NHẤN 2022 – DIỄN BIẾN NGÀNH XI MĂNG

• Lũy kế 11 tháng 2022, sản lượng sản xuất xi măng toàn ngành đạt 98,8

triệu tấn, tăng 6,8% svck với phần tăng chủ yếu đến từ clinker. Sản lượng

xi măng giảm 0,3% svck do việc tiêu thụ đầu ra chậm. Toàn ngành chỉ có

khối VICEM có sản lượng xi măng tăng 6,7% svck, còn khối liên doanh chỉ

tăng 0,9% svck.

Sản lượng sản xuất xi măng 11 tháng các năm gần đây (triệu tấn) Cơ cấu sản xuất xi măng theo nhóm doanh nghiệp

Nguồn: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thống kê, Hiệp hội Xi măng Việt Nam, ABS Research
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ĐIỂM NHẤN 2022 – DIỄN BIẾN NGÀNH XI MĂNG

• Mức tiêu thụ toàn ngành xi măng vẫn ở mức thấp nguyên nhân là tiến độ thi công hạ tầng công chậm, ngành bất động sản trong nước cũng đang trong giai đoạn

khó khăn dẫn tới nhiều dự án thi công chậm và thị trường Trung Quốc khó khăn. Việc sản lượng tiêu thụ và xuất khẩu không theo kịp sản lượng sản xuất sẽ dẫn tới

áp lực hàng tồn kho tăng cao và làm tăng áp lực cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành.

• 11 tháng đầu năm 2022, sản lượng tiêu thụ nội địa xi măng đạt 51,9 triệu tấn, tăng 1,9% svck. Sức tiêu thụ ở thị trường nội địa đã liên tục giảm từ tháng 3 tới tháng

9, và giảm mạnh nhất tại thị trường miền Bắc (-10,2% svck) trong khi thị trường miền Nam (+15,1% svck) diễn biến tích cực.

• Sản lượng xuất khẩu ghi nhận giảm 31,1% svck, chủ yếu từ sản lượng xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 62,7% svck do chính sách zero Covid và tình hình yếu kém

của ngành bất động sản tại nước này.

Sản lượng sản xuất và tiêu thụ xi măng 11 tháng 2022 (triệu tấn)

Nguồn: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thống kê, Hiệp hội Xi măng Việt Nam, ABS Research
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ĐIỂM NHẤN 2022 – ĐÁ XÂY DỰNG

• Các doanh nghiệp khai thác đá niêm yết trên sàn sở hữu các mỏ đá

ở cụm mở Tân Cang và Thiện Tân (KSB, DHA, VLB, DND) hưởng lợi

từ dự án sân bay Long Thành, Đồng Nai do có lợi thế về mặt vị trí

nằm gần.

• Dự án sân bay Long Thành khởi công đầu năm 2021 và dự kiến

hoàn thành năm 2025.

Các mỏ khai thác đá của các doanh nghiệp niêm yết

Công ty Mỏ đá Địa điểm Công suất (m3/năm)

KSB

Tân Mỹ Bắc Tân Uyên, Bình Dương 1.500.000 

Phước Vĩnh Phú Giáo, Bình Dương 1.200.000 

Thiện Tân 7 Vĩnh Cửu, Đồng Nai 280.000 

Gò Trường Tĩnh Gia, Thanh Hóa 180.000 

Bãi Giang Nghi Lộc, Nghệ An 150.000 

DHA

Thạnh Phú 2 Vĩnh Cửu, Đồng Nai 818.000 

Tân Can 3 Biên Hòa, Đồng Nai 490.000 

Núi Gió Hớn Quản, Bình Phước 300.000 

VLB

Thạnh Phú 1 Vĩnh Cửu, Đồng Nai 1.800.000 

Thiện Tân 2 Vĩnh Cửu, Đồng Nai 1.500.000 

Soklu 2 Thống Nhất, Đồng Nai 400.000 

Soklu 5 Thống Nhất, Đồng Nai 500.000 

Tân Cang 1 Biên Hòa, Đồng Nai 1.500.000 

DND
Tân Cang 5 Biên Hòa, Đồng Nai 1.000.000 

Thiện Tân 5 Vĩnh Cửu, Đồng Nai 354.000 

C32 Tân Mỹ Bắc Tân Uyên, Bình Dương 1.000.000 

NNC Mũi Tàu Tân Lập, Bình Phước 1.000.000 

CTI
Xuân Hòa Xuân Lộc, Đồng Nai 750.000 

Thiện Tân 10 Biên Hòa, Đồng Nai 2.000.000 

Dự án sân bay Long Thành

Nguồn: VNExpress, ABS Research 111



ĐIỂM NHẤN 2022 – KQKD NGÀNH THÉP

• 9 tháng 2022, doanh thu các doanh nghiệp ngành Thép ghi nhận tăng

nhẹ so với cũng kỳ: HPG (+10%), HSG (+2%), NKG (-2%). Tuy nhiên lợi

nhuận trong 9 tháng 2022 lại sụt giảm mạnh so với cùng kỳ như: HPG

(-61%), HSG (-94%), NKG (-84%).

• Biên lợi nhuận gộp 9 tháng năm 2022 giảm mạnh từ 8% – 10% so với

cùng kỳ năm trước và đã ở vùng thấp trong nhiều năm trở lại đây.

Doanh thu 9 tháng đầu năm 2022 (tỷ đồng)

Lợi nhuận thuần 9 tháng đầu năm 2022 (tỷ đồng)
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Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp, ABS Research
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ĐIỂM NHẤN 2022 – KQKD NGÀNH XI MĂNG

• 9 tháng 2022, doanh thu các doanh nghiệp ngành Xi măng ghi nhận

tăng so với cũng kỳ: HT1 (+31%), BCC (+6%), BTS (+10%). Tuy nhiên lợi

nhuận trong 9 tháng 2022 lại sụt giảm mạnh so với cùng kỳ như: HT1 (-

36%), BCC (-0%).

• Biên lợi nhuận gộp 9 tháng năm 2022 sụt giảm và tiếp tục chỉ duy trì ở

mức 2% - 3%.

Doanh thu 9 tháng đầu năm 2022 (tỷ đồng)

Lợi nhuận thuần 9 tháng đầu năm 2022 (tỷ đồng)

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp, ABS Research
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TRIỂN VỌNG 2023 – TRUNG LẬP

YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG

Triển vọng nền kinh tế toàn cầu suy yếu

Ngành sản xuất công nghiệp và bất động sản dự kiến sẽ tiếp tục suy yếu
trong năm 2023 do chính sách thắt chặt tiền tề của các NHTW trên toàn 
thế giới nhằm kiểm soát lạm phát. Chúng tôi dự kiến giá vật liệu xây dựng sẽ
giảm 10% - 15% vào năm 2023 phản ánh triển vọng này.

TIÊU CỰC

Đầu tư công

Chúng tôi cho rằng đầu tư công sẽ là điểm tích cực trong năm 2023 cho
ngành vật liệu xây dựng khi giá vật liệu xây dựng đã hạt nhiệt. Các dự án
trọng điểm trong thời gian tới là sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Bắc
Nam – giai đoạn 2, đường vành đai 4 (Hà Nội), đường vành đai 3 (TP.HCM).

TÍCH CỰC

Bất động sản nhà ở

Ngành bất động sản nhà ở vẫn đang trong giai đoạn khó khăn và khó có
thể hồi phục nhanh trở lại trong năm 2023, vì vậy chúng tôi cho rằng nhu
cầu vật liệu sử dụng vật liệu xây dựng từ mảng này vẫn sẽ thấp trong năm
2023.

TIÊU CỰC

Trung Quốc nới lỏng chính sách Zero-COVID

Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới và dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch COVID-
19 kể từ ngày 8/1/2023 sẽ khơi dậy lại nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng 
vào nước này. Ngoài ra Trung Quốc có thể có các biện pháp “giải cứu” thị 
trường bất động sản nước này. 

TÍCH CỰC
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CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG – HOSE) – MUA

Giá hiện tại (30/12/2022): 18.000 VNĐ – Giá mục tiêu: 25.000 VNĐ (Upside: 38,89%)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

• Giá nguyên vật liệu đầu vào hạ nhiệt: Giá quặng sắt và than được dự báo lần lượt giảm 10% - 15% và 20% - 25% vào năm 2023 sẽ giảm áp lực chi

phí đầu vào sản xuất thép.

• Trung Quốc mở cửa và động thái giải cứu bất động sản sẽ giúp làm tăng nhu cầu sử dụng thép.

• Áp lực tỷ giá giảm: Việc tỷ giá USD tăng mạnh đã khiến HPG ghi nhận lỗ hơn 1.200 tỷ liên quan tới tỷ giá vào Q3/2022. Theo kế hoạch, Fed sẽ tăng

lãi suất chậm hơn vào năm 2023 sẽ giảm áp lực tỷ giá đối với Việt Nam và làm giảm áp lực lỗ tỷ giá của HPG.

• Triển vọng dài hạn tích cực: HPG là doanh nghiệp đầu ngành thép, có lợi thế cạnh tranh nhờ quy mô lớn và quy trình sản xuất khép kín, nắm giữ hơn

35 % thị phần thép xây dựng ở Việt Nam. Dự án khu liên hợp Dung Quất 2 có quy mô 5.6 triệu tấn/năm thép HRC sẽ là động lực phát triển của HPG

khi hoàn thành trong bối cảnh thị trường thép nội địa đang thiếu nguồn thép HRC.

RỦI RO ĐẦU TƯ

• Triển vọng nền kinh tế suy yếu nặng hơn dự kiến.

• Thị trường bất động sản vẫn đang khó khăn về dòng tiền và pháp lý. Các biện pháp cứu trợ đã được đưa ra và thực hiện tuy nhiên vẫn chưa có nhiều

điểm tích cực.
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CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ Sở hữu nhiều mỏ đá chất lượng cao và có vị trí thuận lợi như mỏ đá Tân Mỹ (công suất 1.500.000 m3/năm, khai thác đến năm 2029), mỏ Phước Vĩnh (1.200.000

m3/năm, đến 2023), mỏ Thiện Tân (280.000 m3/năm, đến 2035), Gò Trường (180.000 m3/năm, đến 2045) & mỏ Bãi Giang (150.000 m3/năm, đến 2043).

✓ Hưởng lợi từ đầu tư công khi đẩy mạnh tiến độ các dự án trọng điểm sắp tới, đặc biệt là Dự án Sân bay quốc tế Long Thành. Nhu cầu đá xây dựng gia tăng trong

khi các mỏ đá của KSB có vị trí thuận lợi gần các dự án trọng điểm, đây sẽ là động lực thúc đẩy lợi nhuận các DN đá xây dựng thời gian tới trong đó có KSB.

✓ Kế hoạch tăng sở hữu CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB) trong quá trình thoái vốn Nhà nước nhằm M&A các mỏ đá (ước tính trữ lượng

đá của VLB là 250 triệu tấn đá) tạo lợi thế tăng trưởng dài hạn.

✓ Tiềm năng từ khu công nghiệp Đất Cuốc – Tân Uyên với diện tích quy hoạch đạt 553 ha của KSB.

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Nợ vay lớn khiến chi phí lãi vay tăng cao, làm bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp. Tính đến hết quý 3/2022, tổng nợ vay ngắn và dài hạn của KSB là 1,143 tỷ

đồng.

✓ Lượng tiền mặt tại công ty tính đến ngày 31/09/2022 là rất thấp, chỉ khoảng 51 tỷ đồng, chỉ chiếm hơn 1% tổng tài sản. Bên cạnh đó, các khoản phải thu của

doanh nghiệp tăng mạnh và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng tài sản (xấp xỉ 65%) trong khi trích lập dự phòng thấp, điều này tiềm ẩn rủi ro cho cơ cấu tài sản

của doanh nghiệp. Ngoài ra, Công ty không trả cổ tức bằng tiền mặt trong ba năm trở lại đây từ năm 2020.

CTCP KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG (KSB – HOSE) – MUA

Giá hiện tại (30/12/2022): 18.700 VNĐ – Giá mục tiêu: 25.300 VNĐ (Upside: 35,29%)
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CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ HT1 là doanh nghiệp xi măng có vị thế lớn nhất tại khu vực miền Nam với 2 nhà máy xi măng và 3 trạm nghiền. Với vị trí địa lý thuận lợi tại những khu vực có mạng lưới

phân phối lớn, HT1 dẫn đầu về số lượng nhà phân phối trên toàn khu vực cùng thị trường tiêu thụ trải rộng từ miền Trung tới miền Nam.

✓ Doanh thu 9T/2022 của HT1 tăng trưởng khả quan nhưng LNST lại giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, kết thúc 9T/2022, doanh thu thuần của HT1 đạt 6.603 tỷ đồng, tăng

31% so với 9T/2021 nhờ sản lượng phục hồi và giá bán tăng từ mức nền thấp của năm 2021. Tuy nhiên, LNST 9T/2022 chỉ đạt 204 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ bởi

giá than đầu vào tăng cao gây áp lực lên biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Biên LNG của HT1 đã giảm từ 14,4% (9T/2021) xuống còn 10,3% (9T/2022).

✓ Tỷ lệ đòn bẩy D/E giảm theo thời gian là một điểm tích cực đối với tình hình tài chính của của HT1. Kể từ năm 2017 đến nay, tỷ lệ D/E của HT1 được cải thiện rõ rệt,

giảm từ mức 0,9x (2017) xuống còn 0,3x (30/09/2022). Điều này giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực chi trả lãi vay trong bối cảnh lãi suất tăng cao như hiện nay.

✓ Sản lượng tiêu thụ của HT1 không bị ảnh hưởng nhiều bởi nguồn cung của thị trường bất động sản. Điều này là do sản lượng tiêu thụ từ thị trường bất động sản của

HT1 chỉ chiếm 30%, còn lại 70% đến từ khu vực dân sinh với nhu cầu ổn định. Như vậy, triển vọng tiêu cực của ngành bất động sản nhà ở trong giai đoạn này không gây

ảnh hưởng mạnh tới tình hình hoạt động kinh doanh của HT1 trong thời gian tới.

✓ Triển vọng từ việc giá than đầu vào đã hạ nhiệt. Giá than hiện tại đã giảm 18% so với đỉnh, đây là dấu hiệu tích cực giúp biên lợi nhuận của HT1 có thể được mở rộng

trong năm 2023.

✓ Hưởng lợi từ chính sách thúc đẩy đầu tư công và việc Trung Quốc mở cửa nền kinh tế. Năm 2023, Chính Phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công và các dự án trọng điểm

sẽ được triển khai trong thời gian tới như dự án Sân bay Quốc tế Long Thành; Cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2... Thêm vào đó, việc Trung Quốc gỡ bỏ chính sách ZeroCovid,

mở cửa nền kinh tế cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng. Trung Quốc hiện đang chiếm khoảng 50% sản lượng xuất khẩu xi măng của Việt Nam, xuất khẩu

xi măng sang Trung Quốc trong 9T/2022 đã giảm gần 63% do ảnh hưởng bởi chính sách ZeroCovid. Như vậy, với việc Trung Quốc mở cửa, chúng tôi kỳ vọng vào việc xuất

khẩu sang thị trường này sẽ hồi phục, đem lại kết quả kinh doanh tích cực cho HT1 trong năm 2023.

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Rủi ro biến động giá than đầu vào. Giá than đầu vào tuy đã giảm nhẹ so với đỉnh nhưng vẫn đang neo ở mức cao, là nguy cơ có thể ảnh hưởng mạnh tới kết quả kinh

doanh của HT1 trong thời gian tới do giá than chiếm khoảng 50% tỷ trọng giá vốn của HT1.

✓ Rủi ro nhu cầu tiêu thụ suy giảm do ảnh hưởng bởi lạm phát khiến giá xi măng đầu ra giảm nhằm phản ánh thực trạng này.

CTCP XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN (HT1 – HOSE) – MUA

Giá hiện tại (30/12/2022): 10.350 VNĐ – Giá mục tiêu: 16.000 VNĐ (+55%)



TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX (PLC – HOSE) – MUA

Giá hiện tại (30/12/2022): 22.500 VNĐ – Giá mục tiêu: 33.000 VNĐ (+46,7%)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ Hưởng lợi từ làn sóng đầu tư công. Ngày 01/01/2023, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho khởi công 12 gói thầu đầu tiên thuộc 12 dự án thành phần cao

tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 – 2025 với mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 của 11 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam.

✓ Vị thế đầu ngành, chiếm 30% thị phần nhựa đường trên cả nước với hệ thống nhà máy, nhà xưởng trên toàn quốc. Đối thủ cạnh tranh chủ yếu là các

công ty nước ngoài, vì vậy PLC sẽ có lợi thế sân nhà.

✓ Giá dầu được dự báo giảm nhẹ vào năm 2023 giúp cải thiện biên lợi nhuận

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Tiến độ đầu tư công tiếp tục chậm.

✓ Tỷ lệ nợ vay cao với D/E ở mức 0,98x tạo áp lực chi phí tài chính và là con dao 2 lưỡi nếu tiến độ đầu tư công chậm hơn kế hoạch.
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CỔ PHIẾU ƯA THÍCH

Chỉ tiêu
HPG KSB

2022 2023F 2022 2023F

Doanh thu 143.541 144.254 936   1.076   

%YoY -4,1% 0,4% 33,3% 15,0%

Biên LNG (%) 14,0% 14,5% 38,8% 40,8%

LNST 10.600 13.167 186,5 223,8

% YoY -67,5% 17,4% 33,2% 20,0%

EPS (đ/cp) 1.832 2.150 2.445   3.056   

BVPS (đ/cp) 16.985 19.135 25.331   26.002

Nợ/VCSH 0,47 0,47 59,4% 60,1%

Tỷ suất cổ tức (%) 3,3% 3,3% 11,0% 11,5%

ROA (%) 6,2% 6,5% 5,3% 5,6%

ROE (%) 11,8% 11,2% 11,9% 12,2%
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Chỉ tiêu
HT1 PLC

2022 2023F 2022 2023F

Doanh thu 8.753 10.504 7.425 7.930

%YoY 24% 20% 8% 7%

Biên LNG (%) 10% 13% 11,6% 11,6%

LNST 247 394 130 169

% YoY -40% 60% -24% 41%

EPS (đ/cp) 1.218 1.032 1.889 1.997

BVPS (đ/cp) 13.845 14.877 18.480 18.910

Tỷ suất cổ tức (%) 4,03% 5,6% 8.9% 8,9%

ROA (%) 4% 5,2% 3,2% 3,4%

ROE (%) 7% 8,7% 10,9% 11,3%
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NGÀNH XÂY LẮP CƠ SỞ HẠ TẦNG

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
phí trên Zalo của ABS

Đón sóng đầu tư công
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ĐIỂM NHẤN 2022 – DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU

Nguồn: ABS Research

Diễn biến giá cổ phiếu ngành xây lắp CSHT với VNIndex

• Cổ phiếu ngành xây lắp cơ sở hạ tầng biến động giảm mạnh cũng với thị

trường chung do các lo ngại về nền kinh tế chung, tiến độ giải ngân đầu tư công

còn chậm, thiếu hút nguồn nguyên vật liệu cho hoạt động xây lắp và chi phí

nguyên vật liệu đầu vào tăng cao.

• Các cổ phiếu tiêu biểu trong ngành đều ghi nhận giảm mạnh như: VCG (-65%),

CII (-73%), HHV (-61%), DPG (-62%), FCN (-68%).

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH: TIÊU CỰC
Biến động của các cổ phiếu xây lắp cơ sở hạ tầng

STT Mã CK 30/12/2022 Biến động 
1 tháng

Biến động
3 tháng

Biến động 
6 tháng

Biến động 
từ đầu năm

1 VCG 17,250 11% -23% -1% -65%

2 CTR 50,400 2% -32% -19% -29%

3 HUT 14,100 -11% -51% -44% -33%

4 CC1 12,200 2% -12% -32% 12%

5 CII 12,900 -11% -46% -19% -73%

6 HHV 9,420 6% -28% -7% -61%

7 C4G 9,500 8% -29% -5% -30%

8 DPG 28,500 4% -39% -41% -62%

9 FCN 9,400 8% -38% -25% -68%

10 LCG 7,460 10% -34% -16% -65%

11 CTI 12,700 7% -13% -2% -54%

12 G36 5,800 -15% -42% -32% -77%

13 HTI 16,200 -4% -15% -8% -15%

49,3%

68,7%

0%

50%

100%

150%

Xây lắp CSHT VNINDEX

Nguồn: ABS Research



ĐIỂM NHẤN 2022 – NGÀNH XÂY LẮP CƠ SỞ HẠ TẦNG

• 9 tháng 2022, doanh thu và lợi nhuận các doanh nghiệp xây lắp cơ sở

hạ tầng ghi nhận tăng trưởng so với cũng kỳ năm 2021. Các doanh

nghiệp tiêu biểu ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận là VCG (+171%), HHV

(+10%), C4G (+86%), DPG (+24%).

• Biên lợi gộp thuần 9 tháng năm 2022 ghi nhận giảm nhẹ so với năm

trước do chi phí đầu vào cao do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng

cao trong năm 2022.

Doanh thu 9 tháng đầu năm 2022 (tỷ đồng)

Lợi nhuận thuần 9 tháng đầu năm 2022 (tỷ đồng)

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp, ABS Research

Biên lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm 2022 (%)
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TRIỂN VỌNG  2023 – KHẢ QUAN

Chúng tôi cho rằng đầu tư công sẽ được giải ngân tích cực trong năm 2023 và là động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp xây lắp. Dự án trọng điểm sẽ

được chú tâm vào năm 2023 là cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2. Bộ GTVT đã được quyền chỉ định nhà thầu giúp rút ngắn thời gian thực hiện

dự án. Hiện nay đã có 12/25 gói thầu của dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2 được khởi công xây dựng. 13 gói thầu còn lại đang được mở

thầu và sẽ sớm được thi công trước Tết Nguyên Đán.

Các doanh nghiệp xây lắp có kinh nghiệm và khả năng thi công cao, tiềm lực tài chính tốt sẽ có lợi thế được lựa chọn làm nhà thầu thi công và hưởng lợi

thế từ xu hướng đầu tư công. Các doanh nghiệp xây lắp niêm yết tiêu biểu đã trúng được nhiều gói thầu trong dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai

đoạn 2 là:

• VCG: Tham gia 3 gói thầu trong đó có 11-XL đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi (TMĐT 6.044 tỷ liên danh với Tổng công ty 319), XL-02 đoạn Vân

Phong – Nha Trang (TMĐT 3.539 tỷ liên danh với Tập đoàn Sơn Hải)

• C4G: Tham gia gói thầu XL-01

• Ngoài ra còn có HHV, LCG, DPG cũng tham gia nhận các gói thầu trong dự án
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CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VCG - HOSE) - MUA

Giá hiện tại (30/10/2022): 17.250 VNĐ - Giá mục tiêu: 23.500 VNĐ (+36%)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ Là doanh nghiệp có năng lực thi công hàng đầu thị trường, có quy mô lớn và tiềm lực tài chính dồi dào giúp VCG có lợi thế trong hoạt động đấu thầu

dự án và hưởng lợi từ xu hướng đầu tư công. VCG đã trúng thầu nhiều gói thầu lớn trong Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bắc – Nam với giá trị thầu

đạt hơn 6.500 tỷ đồng.

✓ Ở mảng phát triển bất động sản, VCG sở hữu quỹ đất lên tới 2.000 ha tại nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước. Các dự án tiềm năng sẽ đem lại dòng tiền

trong thời gian tới là KĐT Đại lộ Hòa Bình (Quảng Ninh) và KDC Hải Yên (Quảng Ninh) với vị trí thuận lợi. Dự án trọng điểm Cát Bà – Amanita có quy

mô 172 ha (TMĐT 11.000 tỷ đồng) sẽ là động lực tăng trưởng doanh hu và lợi nhuận chính cho giai đoạn 2023 – 2024 và kỳ vọng sẽ tạo thương hiệu

cho VCG ở mảng này.

✓ Giá nguyên vật liệu được dự báo sẽ hạ nhiệt so với năm 2022 sẽ giúp VCG cải thiện biên lợi nhuận.

✓ VCG có chuỗi giá trị trong hoạt động xây lắp khá hoàn thiện từ nguyên vật liệu tới xây lắp sẽ giúp VCG có lợi thế trong việc chủ động hoạt động kinh

doanh.

RỦI RO

✓ Triển vọng nền kinh tế suy yếu nặng hơn dự kiến.

✓ Giải ngân đầu tư công chậm hơn dự kiến do thiếu hụt nguyên liệu đầu vào và pháp lý.

✓ Tỷ lệ nợ vay cao với D/E ở mức 1,3x (thời điểm trước 2021 chỉ ở mức 0,6x) sẽ gia tăng rủi ro tài chính và gánh nặng lãi vay do mặt bằng lãi suất vẫn

đang ở mức cao.
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CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

CTCP Tập Đoàn CIENCO 4 (C4G – UPCOM)

Giá hiện tại (30/10/2022): 9.500 VNĐ - Giá mục tiêu: 12.800 VNĐ (+34%) - MUA

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ Vị thế dẫn đầu: CIENCO 4 có vị thế là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông tại Việt Nam với năng lực, thi công đã

được khẳng định qua bề dày lịch sử và các công trình lớn.

✓ Kết quả kinh doanh 9T/2022 tăng trưởng mạnh: Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Cienco4 ghi nhận doanh thu là 2.047 tỷ đồng tăng 37%, lợi nhuận sau

thuế là 110 tỷ đồng gấp 1,96 lần so với cùng kỳ năm 2021. Về cơ cấu doanh thu trong 9 tháng, mảng xây dựng chiếm tỷ trọng lớn nhất là 59%

(1.198 tỷ đồng). Tiếp theo là mảng chuyển nhượng bất động sản đạt 335 tỷ đồng, chiếm 16% và gấp 8,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

✓ Cơ cấu tài chính cải thiện: Trong năm 2022, doanh nghiệp đã bổ sung thêm được hơn 1.123 tỷ đồng vào nguồn vốn kinh doanh của mình bằng hình

thức phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1 và giá chào bán ở mức 10.000đ/cp. Điều này sẽ giúp C4G có thể chủ động được

nguồn vốn nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh trong thời gian tới cũng như chi trả các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp.

✓ Hưởng lợi chính từ làn sóng đầu tư công tăng mạnh: C4G có nhiều lợi thế nhờ năng lực thi công vượt trội với nhiều kinh nghiệm trong mảng hạ tầng.

RỦI RO

✓ Cơ cấu tài sản nhiều rủi ro: khi giá trị khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng tài sản với hơn 3.408 tỷ đồng tương đương 40% cơ cấu tổng

tài sản của doanh nghiệp. Điều khiến cho giá trị các khoản phải thu thêm rủi ro là doanh nghiệp hiện gần như không trích lập dự phòng với giá trị các

khoản này.

✓ Giá trị nợ vay vẫn duy trì ở mức cao: mặc dù tỷ lệ nợ vay của doanh nghiệp ghi nhận giảm trong thời gian vừa rồi nhờ quá trình tăng vốn nhưng nếu

xét về giá trị thì khoản này vẫn ở mức cao và vẫn sẽ gây ra gánh nặng trả lãi cho doanh nghiệp trong thời gian tới khi KQKD vẫn chưa theo kịp tốc độ

tăng vốn.
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Chỉ tiêu
VCG C4G

2022 2023 2022 2023

Doanh thu 9.053 11.878 2.997 3.447 

%YoY 57,7% 31,2% 65,4% 15,0%

Biên LNG (%) 11% 11% 18% 18%

LN ròng 996 1107 175 207

% YoY 145,3% 11,2% 186,9% 18,3%

EPS (đ/cp) 2.190 2.435 2.103 2.487 

BVPS (đ/cp) 15.814 18.249 13.207 15.694 

Nợ/VCSH 1,5 1,5 1,5 1,5 

Tỷ suất cổ tức (%) 4 4 4 4

ROA (%) 6% 5% 2% 2%

ROE (%) 14% 13% 9% 8%

PHỤ LỤC – CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU



NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP
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Tấc đất tấc vàng



DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU

Biến động của các cổ phiếu trong ngành

• Ngành Bất động sản là một trong những ngành chịu ảnh hưởng mạnh

nhất trong năm 2022 do tác động từ các thông tin bắt giữ các lãnh đạo tập

đoàn lớn cũng như rủi ro từ trái phiếu doanh nghiệp gia tăng.

• Tuy nhiên, nếu xét riêng trong ngành bất động sản khu công nghiệp thì

hiện các cổ phiếu trong ngành đang có những sự hồi phục đáng kể từ 1

tháng qua. Các cổ phiếu tăng trưởng mạnh nhất có thể kể đến ITA

(+29,5%), TID (+28,4%), KBC (+20,9%),...

• P/E và P/B trung bình của ngành hiện đang lần lượt ở mức 14,5 và 1,3.

Một năm đầy biến động

Nguồn: Fiinpro, ABS Research

Biến động của ngành Bất động sản và VNIndex trong năm 2022

Raw beta: 0,84
Adjusted beta: 0,90

Mã CK 31/12/2022 Biến động 
1 tháng

Biến động 
3 tháng

Biến động 
6 tháng

Biến động 
từ đầu năm

BCM 80.600 -0,2% -10,3% 21,3% 23,5%
SZG 32.600 5,2% 0,5% -6,7% 18,9%
VRG 33.875 9,3% 0,4% 2,7% 16,9%
CCI 28.500 23,9% 14,7% -2,4% 14,9%
TIX 34.750 8,6% 13,0% 10,6% 8,6%
HPI 29.300 22,6% 31,5% 45,8% 5,0%
SZB 26.500 -4,0% -12,3% -20,9% -13,8%
SZL 47.500 1,7% -5,8% -9,6% -21,5%
MH3 40.000 1,3% -8,9% -29,5% -34,4%
TLP 7.600 5,2% -4,0% -24,5% -37,6%
NTC 110.135 -1,0% -30,1% -31,0% -43,9%
KBC 24.200 14,4% -16,6% -26,0% -47,4%
IDV 29.200 -7,0% -21,5% -30,8% -49,1%
IDC 31.700 -11,9% -36,2% -35,0% -50,6%
TID 26.367 8,6% -33,6% -25,1% -53,0%
SIP 67.791 -6,2% -37,8% -32,7% -53,1%
PXA 1.244 3,7% -20,8% -11,1% -53,9%
TIP 17.450 4,5% -20,7% -23,3% -56,8%
PIV 1.101 0,1% -10,1% -31,2% -57,7%
LHG 21.350 2,2% -14,9% -34,9% -58,2%
SZC 26.200 -13,5% -35,9% -40,7% -62,2%
ITA 4.050 5,2% -22,1% -46,9% -76,6%
PXL 4.877 -14,8% -39,5% -46,0% -77,6%
LGL 3.070 -9,7% -43,1% -38,7% -77,9%
BII 2.100 -4,5% -34,4% -53,3% -84,4%
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ĐIỂM NHẤN 2022 – THAY ĐỔI MỚI TRONG CHÍNH SÁCH

Thay thế cho Nghị định số 82/2018/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế là Nghị định số 35/2022/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu

kinh tế chính thức có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2022. Nghị định mới này được kì vọng sẽ giúp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giảm bớt thủ tục hành chính cho

doanh nghiệp…

CÁC ĐIỂM CHÍNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 35/2022/NĐ-CP 

Về thành lập Khu
công nghiệp (KCN)

• Bãi bỏ quy định về lập, điều chỉnh, bổ sung và phê duyệt quy hoạch phát triển Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Thay thế bằng quy định về

phương hướng xây dựng, phương án phát triển hệ thống Khu công nghiệp, Khu kinh tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về

quy hoạch.

• Bãi bỏ thủ tục thành lập khu công nghiệp. Khu công nghiệp được xác định là đã được thành lập kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết

định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và/hoặc các chứng nhận khác.

Khu công nghiệp hỗ
trợ, chuyên ngành, 

công nghệ cao

• Nhà nước khuyến khích và có biện pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư mới hoặc chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần khu công 

nghiệp đã được thành lập sang hoạt động theo loại hình KCN hỗ trợ, KCN chuyên ngành, KCN công nghệ cao.

• Miễn, giảm tiền thuê đất, ưu tiên vay vốn tín dụng, đưa vào danh mục thu hút đầu tư.

Khu công nghiệp
sinh thái

• Miễn, giảm tiền thuê đất, ưu tiên vay vốn tín dụng, đưa vào danh mục thu hút đầu tư.

• Ưu tiên vay vốn ưu đãi từ nhiều quỹ của Việt Nam.

• Ưu tiên tham gia các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, chương trình xúc tiến đầu tư.

• Ưu tiên cung cấp thông tin có liên quan về thị trường công nghệ, khả năng hợp tác để thực hiện cộng sinh công nghiệp trong lĩnh vực

hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Hỗ trợ chuyên gia, 
người lao động

• Chuyên gia, người lao động được phép tạm trú, lưu trú ở cơ sở lưu trú tại khu công nghiệp để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp và thực hiện theo quy định. Trường hợp cần thiết, chuyên gia, quản lý, giám đốc người nước được phép tạm trú tại

doanh nghiệp trong khu công nghiệp

• Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở để cho các đối tượng là người lao động làm việc trong khu công nghiệp, 

khu kinh tế thuê, mua, thuê mua
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ĐIỂM NHẤN 2022 – NGUỒN  CUNG TIẾP TỤC DỒI DÀO

Diện tích đất công nghiệp và tỷ lệ lấp đầy tại khu vực miền Nam

• Nguồn cung KCN tiếp tục gia tăng tốt tập trung chủ yếu ở miền Nam với tổng

diện tích đất công nghiệp đạt 27.780ha (+10% YoY). Các nguồn cung mới có thể kể

đến như: KCN VSIP 3 (1.000ha), KCN Việt Phát (911ha đất KCN cho thuê), Amata

Long Thành (410ha),.... Bên cạnh đó, tổng diện tích KCN tại khu vực miền Bắc đạt

13.600ha (+1% YoY) với sự gia nhập của KCN Thuận Thành (250ha) và KCN An

Phát 1 (180ha).

• Nhu cầu thuê đối với nhà kho và nhà xưởng xây sẵn trong nước cũng đang có

dấu hiệu gia tăng. Nguồn cung NXXS cả nước đạt 6,8 triệu m2 với tỷ lệ lấp đầy bình

quân ở mức 89% (+0,2% YoY). Giá cho thuê ổn định 4,6 USD/m2 /tháng. Nguồn cung

nhà kho xây sẵn tăng mạnh đạt 6,52 triệu m2 (+42,6% YoY) với tỷ lệ lấp đầy đạt

77% (-5% YoY). Giá cho thuê trung bình đạt 4,5 USD/m2/tháng (+7,5% YoY).

Số lượng dự án hiện đang triển khai thi công
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GIÁ CHO THUÊ TIẾP TỤC NEO Ở MỨC CAO

Giá cho thuê bất động sản công nghiệp tiếp tục gia tăng

Theo số liệu từ CBRE, Tại miền Bắc, giá cho thuê trung bình cuối Q3 đạt 111

USD/m2/kỳ thuê (+5% YoY), trong khi phía Nam trung bình đạt 125USD/m2/kỳ

thuê (+10,7% YoY). Giá cho thuê phía Nam thường cao hơn do giá GPMB cao

hơn. Tỷ lệ lấp đầy tại khu vực miền Bắc giảm nhẹ đạt 80% (-0,2% YoY), tỷ lệ lấp

đầy khu vực phía Nam đạt mức 88% (+3% YoY).

Nguồn: Colliers, ABS Research
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• Kết thúc quý 3/2022, các doanh nghiệp bất động sản khu cộng nghiệp đều

báo lãi. Tuy nhiên, bức tranh lợi nhuận lại có sự phân hóa rõ nét với gam

màu sáng hơn nghiêng về các doanh nghiệp có sẵn quỹ đất trống sẵn sàng

cho thuê, trong khi gam màu tối lại phủ lên các doanh nghiệp có diện tích

KCN đã lấp đầy.

• IDC, VGC, BCM là những doanh nghiệp ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất

trong ngành nhờ vẫn còn nhiều quỹ đất cho thuê.

• Tỷ trọng Nợ vay/Tổng tài sản của các doanh nghiệp hiện đang giao động

quanh mức 20% – 30% trong đó cao nhất là SZC (37,9%) và BCM (30,8%)
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Nguồn: FiinPro, ABS Research
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TRIỂN VỌNG 2023 - TĂNG TRƯỞNG CHẬM LẠI

Chúng tôi kỳ vọng ngành bất động sản khu công nghiệp sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2023 nhưng tốc độ chậm lại so với trước đây.

Các yếu tố hỗ trợ bao gồm:

• Các thế mạnh vẫn sẽ tiếp tục được duy trì: Việt Nam có sức hút vững chắc nhờ vị trí gần Trung Quốc, giá thuê đất thấp, chi phí năng lượng cạnh tranh và lao

động lành nghề.

• Các cơ sở hậu cần và dịch vụ phụ trợ trong khu công nghiệp đang bắt đầu được đầu tư phát triển hơn.

• Tiếp tục phát triển hạ tầng nhằm thu hút đầu tư nước ngoài: Việc đẩy mạnh đầu tư và cơ sơ hạ tầng giao thông, phát triển kết nối giao thông giữa các vùng và

khu vực cảng biển của chính phủ trong thời gian qua đã giúp Việt Nam cải thiện thứ hạng cạnh tranh với các quốc gia trong khu vực, thu hút thêm vốn đầu tư trực

tiếp (FDI) cho nền kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp.

• Nhân rộng mô hình KCN sinh thái: Việc ra đời nghị định 35/2022/NĐ-CP quy định cụ thể về mô hình khu công nghiệp sinh thái là tiền đề để nhân rộng mô hình

này trên cả nước.

Bên cạnh đó, vẫn sẽ có 1 số khó khăn mà ngành gặp phải như:

• Các nền kinh tế lớn suy giảm tăng trưởng khiến khu vực sản xuất hàng xuất khẩu của Việt Nam gặp khó khăn, ảnh hưởng đến nhu cầu sản phẩm KCN.

• Nguồn cung mới chậm lại do quá trình phê duyệt các thủ tục pháp lý bị kéo dài. Hiện nay, việc quy hoạch phát triển KCN chủ yếu do địa phương quyết định.

Việc biến động các nhân sự cấp cao của nhiều địa phương trong năm qua đã làm chậm quy trình phê duyệt của nhiều dự án. Điều này gây ra tình trạng giải

phóng mặt bằng chậm hơn dự kiến và chồng chéo về quy hoạch hoặc hạ tầng bên ngoài KCN.

• Áp lực cạnh tranh gia tăng với các nước trong khu vực. Ngành xe điện và bán dẫn trong tương lai sẽ sẽ định hình bối cảnh đầu tư tại ASEAN. Do tiềm năng về

thu hút vốn đầu tư FDI của hai ngành này trong các năm tới tiếp tục tăng cao, các nước trong khu vực đã tích cực đẩy mạnh hút vốn FDI cho sản xuất xe điện. Tuy

nhiên, Việt Nam đang chậm hơn so với các nước khác trong xu hướng này, khiến cho Việt Nam có thể bị giảm sức hấp dẫn trong việc thu hút dòng vốn FDI.

• Trung Quốc dự kiến sẽ mở cửa trở lại từ ngày 08/01/2023 sẽ phần nào làm chậm lại tốc độ chuyển dịch chuỗi cung ứng.
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CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

TỔNG CÔNG TY IDICO (IDC – HNX) – MUA

Giá hiện tại (30/12/2022): 31.700 VNĐ - Giá mục tiêu 1 năm: 48.100 VNĐ (+51,7%)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ Kết quả kinh doanh 9T/2022 tăng trưởng ấn tượng với doanh thu đạt 7 nghìn tỷ đồng (+119% YoY) và LNST đạt 2,3 nghìn tỷ đồng (+337% YoY). LNST tăng

mạnh tới từ việc thay đổi chính sách kế toán ghi nhận doanh thu sang ghi nhận một lần. Chúng tôi dự kiên kết quả kinh doanh của IDC sẽ tiếp tục duy trì ở mức

cao trong các năm tới.

✓ Diện tích đất sẵn sàng cho thuê vẫn còn nhiều với hơn 758ha tại 5 KCN như Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, Hữu Thành, Cầu Nghìn, Quế Võ. Các KCN của IDC

đều có chi phí giải phóng mặt bằng thấp giúp doanh nghiệp có thêm nhiều lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp trong ngành.

✓ KCN Hữu Thạnh và Phú Mỹ 2 sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng trong tương lai của doanh nghiệp nhờ vị trí đắc địa cũng như gia cho thuê cao. Hai khu

cộng nghiệp có lợi thế cạnh tranh khi nằm trong khu cảng Cái Mép – Thị Vải. Chúng tôi dự kiến giá thuê tại 2 KCN sẽ duy trì đà tăng nhờ vị trí thuận lợi cung như

nhu cầu đầu tư ở khu vực này vẫn ở mức cao.

✓ Các mảng kinh doanh khác như điện, BOT vẫn tiếp tục đóng góp tích cực và ổn định cho KQKD của IDC.

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Các công ty con và công ty liên kết hoạt động kém hiệu quả. Hiện IDC đang sở hữu 3 công ty thủy điện và 4 công ty xây dựng.

✓ Chi phí đền bù các dự án tương lai có xu hướng tăng mạnh sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của các dự án mới IDC.

✓ Rủi ro liên quan đến việc chậm tiến độ triển khai của các dự án trong tương lai.



136

Cơ cấu Doanh thuPHỤ LỤC

Kết quả kinh doanh Cơ cấu nợ vay của doanh nghiệp

Nguồn: Fiinpro, ABS Research
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TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC (KBC – HOSE) – MUA

Giá hiện tại (30/12/2022): 24.200 VNĐ - Giá mục tiêu 1 năm: 29.100 VNĐ (+20,2%)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ Kết quả kinh doanh 9T/2022 gặp nhiều khó khăn tới từ các diễn biến bất lợi cho thịt trường bất động sản trong nước khiến cho doanh thu của KBC sụt giảm chỉ

đạt 1,3 nghìn tỷ đồng (-5801% YoY). Tuy nhiên, nhờ ghi nhận khoản lãi từ việc đánh giá lại tài sản đã giúp LNST của doanh nghiệp tăng mạnh lên mức 2,1 nghin

tỷ đồng (+194% YoY). Chúng tôi kỳ vọng kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2023 sẽ tăng trưởng mạnh trở lại sau khi ghi nhận thêm doanh thu tới từ các

khu công nghiệp hiện nay với doanh thu 2023 dự kiến đạt 3.184 tỷ đồng (+50% YoY).

✓ Diện tích đất KCN lớn tập trung ở các thành phố chính. Hiện tại, KBC đang quản lý một diện tích BĐS KCN lớn hơn 4,713 ha tập trung chủ yếu ở Miền Bắc.

Ngoài ra KBC cũng có những khu công nghiệp lớn ở HCM như Tân Phú Trung hiện đang có tỷ lệ lấp đầy cao nhất khu vực miền Nam.

✓ Đóng góp tới từ các dự án mới. KBC đang tiến hành đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng cho 2 KCN mới là Tràng Duệ và Tràng Cát. Dự kiến, sau khi hoàn thiện, 2 dự

án này sẽ mang lại nguồn thu lớn cho KBC trong thời gian tới.

✓ Quỹ đất tiếp tục được mở rộng. Doanh nghiệp đang đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng quỹ đất trên toàn lãnh thổ Việt Nam với diện tích hơn 5.000 ha.

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Áp lực lên dòng tiền của doanh nghiệp khi KBC đang có kế hoạch mua lại 100 triệu cổ phiếu quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền trong thời gian tới.

✓ Rủi ro trái phiếu. Cơ cấu nợ vay của doanh nghiệp hiện chiếm phần lớn là trái phiếu và giá trị đáo hạn trong 1 năm tới là lớn nhất trong ngành, với các đợt đáo

hạn liên tiếp và T2/2023: 400 tỷ, T6/2023: 2,500 tỷ,

CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU
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2021 2022 2023
Doanh thu thuần 4.246 2.548 8.917
Lợi nhuận gộp 2.467 1.478 4.458
LNST 954 2.534 2.684
Tổng tài sản 30.604 36.584 37.922
Nợ vay 7.054 9.535 8.702
VCSH 16.171 19.070 21.754
ROE (%) 5,8 14,4 13,1
ROA (%) 2,9 7,5 7,2
Biên LN gộp (%) 58,1 58,0 50,0
Thanh toán hiện hành 3,9 3,2 3,6
Thanh toán nhanh 2,2 1,9 2,4
Thanh toán tiền mặt 0,4 0,5 0,9

 -
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Doanh thu thuần Lợi nhuận gộp LNST Biên LNG

Cho thuê BĐS KCN, 
51,4%

Chuyển nhượng 
BĐS, 26,5%

Doanh thu cung 
cấp dịch , 22,0%

Khác, 0,1%

PHỤ LỤC Cơ cấu Doanh thu

Kết quả kinh doanh Cơ cấu nợ vay của doanh nghiệp

Nguồn: Fiinpro, ABS Research

PHỤ LỤC – CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU



NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
phí trên Zalo của ABS

Khó đủ mọi đường
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ĐIỂM NHẤN 2022 – DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU

Nguồn: ABS Research

Diễn biến giá cổ phiếu ngành bất động sản với VNIndex

• Nhóm bất động sản đã có mức giảm mạnh hơn VNIndex tính đầu năm do gặp

nhiều bất lợi về chính sách tiền tệ đã nhắm thẳng vào bất động sản. Ngoài ra

trong nhịp giảm của cổ phiếu bất động sản còn có sự xuất hiện của lực bán giải

chấp với số lượng lớn của lãnh đạo các doanh nghiệp bất động sản cũng khiến

giá cổ phiếu bất động sản giảm sâu hơn so với thị trường chung.

• 2 cổ phiếu NVL (-84%) và PDR (-86%) có mức giảm mạnh nhất do 2 doanh

nghiệp này chịu áp lực lớn từ việc phát hành lượng lớn trái phiếu doanh nghiệp.

Các cổ phiếu lớn khác cũng có mức giảm lớn như VIC (-47%), VHM (-44%), KDH

(-51%), DIG (-86%), DXG (-64%).

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH: TIÊU CỰC

53,5%

68,7%

0%

50%

100%

150%

Bất động sản VNIndex

Biến động của các cổ phiếu bất động sản

STT Mã CK 30/12/2022 Biến động 
1 tháng

Biến động
3 tháng

Biến động 
6 tháng

Biến động 
từ đầu năm

1 VHM 48,000 -10% -21% -23% -44%
2 VIC 53,800 -18% -16% -27% -47%
3 NVL 14,000 -40% -83% -81% -84%
4 SSH 71,000 1% -14% -12% -31%
5 KDH 26,500 -3% -28% -32% -51%
6 KBC 24,200 20% -30% -26% -61%
7 NLG 31,000 13% -26% -13% -52%
8 IDC 31,700 -9% -49% -37% -57%
9 PDR 13,600 -7% -75% -74% -86%

10 DIG 14,300 -15% -62% -60% -86%
11 DXG 12,750 -7% -51% -35% -64%
12 HDG 31,400 0% -42% -44% -53%
13 SJS 45,500 -4% -35% -37% -44%
14 VCR 22,500 -10% -36% -28% -55%
15 CEO 17,800 -11% -43% -32% -77%
16 AGG 30,400 -13% -16% -20% -42%
17 ITA 4,050 -1% -41% -47% -77%
18 HDC 28,900 -19% -48% -22% -71%
19 VC3 28,100 -9% -33% -37% -51%
20 NTC 113,200 -4% -37% -33% -47%
21 IJC 12,100 -6% -46% -34% -62%
22 SZC 26,200 -12% -51% -42% -63%
23 ASM 7,700 -12% -52% -49% -67%
24 OGC 8,400 6% -46% -30% -25%
25 SCR 5,500 -14% -53% -39% -75%
26 HPX 4,600 -53% -82% -83% -87%
27 HPI 23,300 -3% 36% 16% -16%



ĐIỂM NHẤN 2022 – KHÓ KHĂN BỦA VÂY

• Tín dụng ngân hàng: Trước những cảnh báo của NHNN về việc dòng tín dụng đang chảy quá nhiều vào bất động sản, kể từ quý 2/2022 nhiều ngân

hàng đã có động thái dừng cấp tín dụng mảng cho vay bất động sản và tình trạng này sau đó đã kéo dài cả năm 2022.

• Trái phiếu doanh nghiệp: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở trong trạng thái bi quan khi NĐT mất niềm tin còn tổ chức phát hành e ngại việc phát

hành mới, cấp tập mua lại trải phiếu đã phát hành do lo sợ về việc sai quy định.

• Vốn chủ sở hữu: Việc giá cổ phiếu bất động sản và trên thị trường chung giảm mạnh khiến huy động vốn từ kênh này trở nên kém hấp dẫn hơn.

Ngoài ra thị trường cũng chứng kiến tình trạng các lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản bị bán giải chấp cũng cho thấy sự khó khăn về dòng tiền tại

các doanh nghiệp này.

• Pháp lý dự án: Hiện nay chính quyền các địa phương rất thận trọng trong việc phê duyệt dự án đầu tư do lo ngại vướng mắc quy định pháp luật làm

nguồn cung bất động sản bị hạn chế và dòng vốn bị “tắc” tại đây.

• Nhu cầu mua nhà bị ảnh hưởng bởi lãi suất cao: Trong nửa cuối năm 2022, các ngân hàng liên tục chạy đua tăng lãi suất huy động và kéo theo đó

là lãi suất cho vay được đẩy lên mức cao đã làm giảm nhu cầu vay mua nhà đi khiến các chủ đầu tư cẩn trọng hơn trong việc mở bán dự án. Do

ngành bất động sản có tính chu kỳ cao, khi nền kinh tế giảm tốc cũng làm người mua nhà trở nên thận trọng hơn. Ngoài ra, các sự kiện chủ đầu tư liên

tiếp bị xử phạt do sai phạm trong năm 2022 cũng ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý chung của thị trường.

• Nguy cơ đổ vỡ hiện hữu: Các khó khăn hội tụ khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản lâm vào tình trạng thiếu thanh khoản do tình hình chuyển biến

quá nhanh. Nhiều doanh nghiệp phải giảm quy mô như thanh lý tài sản, cắt giảm nhân viên để có thể sống sót trong bối cảnh hiện tại.

KHÓ KHĂN CHỒNG CHẤT, NGUY CƠ ĐỔ VỠ: HUY ĐỘNG VỐN BỊ HẠN CHẾ, PHÁP LÝ DỰ ÁN KHÓ KHĂN
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Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 và Dự thảo luật đất đai sửa đổi đưa ra nhiều thay đổi cho thị trường bất động sản

YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ

Bỏ khung giá đất và xác định giá theo thị trường. UBND cấp tỉnh điều

chỉnh bảng giá đất cho phù hợp khi giá đất phổ biến trên thị trường có

biến động.

Việc bỏ khung giá đất, sẽ trao quyền chủ động cho các địa phương ban hành bảng giá đất phù hợp với thị

trường khi khung giá đất hiện tại được phản ảnh là không theo kịp giá thị trường.

Vì vậy, giá vốn đất của các doanh nghiệp bất động sản sẽ xu hướng tăng khi giá đất thị trường được áp dụng.

Đánh thuế cao hơn đối với người sở hữu nhiều đất, nhà ở Chúng tôi chưa đánh giá cao khả năng vấn đề này được luật hóa do hiện tại vẫn còn nhiều luồng ý kiến. Vấn

đề này đã được đặt ra trước đó để hạn chế tình trạng đầu cơ Bất động sản như ở Nghị quyết 19 Trung ương 6

khóa XI năm 2012 hay Chỉ thị 01 về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường BĐS năm

2008, tuy nhiên cũng trong tình trạng tương tự và chưa được luật hóa.

Đưa ra quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử

dụng đất và hạn chế việc giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu

giá

Giúp thị trường bất động sản trở nên minh bạch và công bằng hơn để vận dụng hiệu quả nguồn quỹ đất.

Các điểm nổi bật khác: Cơ sở tôn giao sử dụng đất vào mục đích khác

phải trả tiền thuê đất theo quy định; Người dân bị thu hồi đất sẽ có quy

định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; quy định chế độ sử dụng đất xây

dựng công trình trên không, công trình ngầm, đất hình thành từ hoạt

động lấn biển

Các quy định được đưa ra nhằm tối ưu hóa nguồn quỹ đất, giảm tranh chấp để nguồn quỹ đất được sử dụng

hiệu quả và bền vững.

Tiến độ hoàn thành Luật đất đai sửa đổi

TIẾN ĐỘ THỜI GIAN TRIỂN KHAI
Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân Tháng 01 – 02/2023
Tổ chức lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội 19/05/2023 – 19/06/2023
Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện dự án Luật Đất đai 
(sửa đổi)

Tháng 08 - 09/2023

ĐIỂM NHẤN 2022 – CÁC CHÍNH SÁCH ẢNH HƯỞNG LỚN
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NGHỊ ĐỊNH 65 NHANH CHÓNG THẮT CHẶT THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

ĐIỂM NHẤN 2022 – THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Quy định mới Nghị định 65 Tác động

Nâng tiêu chuẩn xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Thêm quy định

về việc duy trì danh mục ít nhất 2 tỷ bình quần 180 ngày liền kề.

Sửa đổi mệnh giá trái phiếu thành 100 triệu đồng/trái phiếu (trước đấy là 100 ngàn

đồng/trái phiếu).

Đây là quy định rất cao đối với NĐT cá nhân, làm giảm mạnh nhu cầu mua TPDN

phát hành riêng lẻ của NĐT cá nhân. Trước đó, NĐT cá nhân nắm giữ hơn 30% trái

phiếu doanh nghiệp trên thị trường.

Quy định chặt chẽ hơn về hồ sơ và phương thức phát hành. Buộc mua lại TPDN

trước hạn theo yêu cầu NĐT nếu vi phạm quy định.

Quá trình phát hành được yêu cầu cao hơn vì vậy tổ chức phát hành cần có năng

lực thực và có hồ sơ minh bạch. Các cơ quan hành pháp cũng có động thái rà soát,

thanh tra hoạt động phát hành trái phiếu để thanh lọc thị trường. Tuy nhiên, động

thái quá nhanh và gay gắt đã gây ra tâm lý bi quan, mất niềm tin trên thị trường

trái phiếu doanh nghiệp.

Trước khó khăn những khó khăn của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chỉ vài tháng sau khi ban hành Nghị định 65, Bộ Tài chính đã trình dự thảo sửa đổi

Nghị định 65 nhằm cho thị trường thêm thời gian để thích nghi với các quy định mới và tháo gỡ khó khăn trong ngắn hạn.

Sau sự bùng nổ của trái phiếu doanh nghiệp vào năm 2021 đặc biệt tới từ các doanh nghiệp bất động sản, năm 2022 chứng kiến các động thái quyết liệt của các cơ

quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động phát hành trái phiếu đã tạo cú “shock” đối với thị trường trái phiếu. Tiếp sau đó, Nghị định 65 ban hành vào

tháng 9/2022 đã gần như đóng lại cảnh cửa chào bán trái phiếu riêng lẻ, đặc biệt cho nhà đầu tư cá nhân trong khi nhóm này nắm giữ hơn 30% lượng trái phiếu phát

hành lúc bấy giờ. Thị trường trái phiếu rơi vào tình trạng tiêu cực khi doanh nghiệp cấp tập rà soát và mua lại trái phiếu, lượng phát hành trái phiếu mới gần như không

có, nhà đầu tư mất niềm tin và tháo chạy khỏi thị trường này.
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DỰ THẢO SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 65 GIÚP THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CÓ THỜI GIAN ĐỂ THÍCH NGHI

ĐIỂM NHẤN 2022 – THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Quy định Nghị định 65/2022/NĐ-CP Dự thảo Đánh giá

Xác định tư cách nhà đầu tư

chuyên nghiệp

Đảm bảo danh mục nắm giữ có giá trị trung bình từ 2 tỷ

đồng tối thiểu trong vòng 180 ngày bằng tài sản của

nhà đầu tư, không bao gồm tiền vay

Hoãn thực hiện trong vòng 1 năm, chuyển từ

16/09/2022 sang 01/01/2024 áp dụng Nghị

định

Rất cần thiết để tránh giảm mạnh số lượng

NĐTCN duy trì cầu đầu tư trái phiếu trên thị

trường.

Xếp hạng tín nhiệm bắt buộc Yêu cầu kết quả xếp hạng tín nhiệm khi

1) Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá huy động trong

mỗi 12 tháng > 500 tỷ đồng và > 50% VCSH

2) Tổng dư nợ trái phiếu theo mệnh giá tính đến thời

điểm đăng ký chào bán > 100% VCSH

Hoãn thực hiện trong vòng 1 năm, chuyển từ

16/09/2022 sang 01/01/2024 áp dụng Nghị

định đối với phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Tinh giản các điều kiện phát hành, đồng thời

để thị trường có thời gian thích ứng các chỉ

tiêu về bộ xếp hạng tín nhiệm.

Thời gian phân phối trái phiếu Không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin,

tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt,

không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào

bán đầu tiên

Hoãn thực hiện trong vòng 1 năm, chuyển từ

16/09/2022 sang 01/01/2024 áp dụng Nghị

định

Giúp các doanh nghiệp có thời gian củng cố

tiềm lực tài chính, tăng tính hấp dẫn của trái

phiếu phát hành với các nhà đầu tư

Thay đổi kỳ hạn trái phiếu Doanh nghiệp không được thay đổi kỳ hạn trái phiếu đã

phát hành

Được thay đổi kỳ hạn, hoán đổi trái phiếu đã

phát hành, kéo dài thời hạn tối đa không

quá 2 năm. Việc gia hạn phải được các chủ

sở hữu trái phiếu đại diện trên 65% tổng số

trái phiếu lưu hành chấp thuận.

Hỗ trợ doanh nghiệp giảm lượng trái phiếu

đáo hạn đạt đỉnh 2 năm tới và có khả năng

huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất,

kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ

Thỏa thuận về việc chuyển đổi

khoản thanh toán gốc, lãi trái

phiếu đến hạn thành khoản

vay/ tài sản khác

Không có quy định Được thực hiện theo các quy định pháp luật

có liên quan

Mở ra cơ chế linh hoạt trong việc chuyển đổi

trái phiếu thành tài sản hoặc các khoản vay,

giảm nguy cơ vỡ nợ (đặc biệt là các doạnh

nghiệp trong lĩnh vực bất động sản)
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ĐIỂM NHẤN 2022 - THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI

• Ở thị trường Hà Nội, lượng căn hộ mở bán mới trong năm 2022 ở mức thấp so với giai đoạn trước dịch bệnh. Theo CBRE, trong 9 tháng 2022, có hơn 11.800 căn

hộ mở bán mới và tăng 3% so với cùng kỳ 2021. Các khó khăn về khả năng huy động vốn, lãi suất cao và vấn đề pháp lý dự án đã khiến các chủ đầu gặp khó

khăn trong việc cơ cấu dòng tiền để phát dự án và dè dặt hơn trong việc mở bán. Do lượng căn hộ mở bán mới đang rất hạn chế, dự kiến doanh số bán nhà tại Hà

Nội sẽ vượt lượng mở bán mới trong năm nay.

• Trong 3 quý đầu năm 2022, thị trường bất động sản Hà Nội chỉ ghi nhận lượng mở bán mới từ phân khúc trung cấp và cao cấp. Trong đó, phân khúc cao cấp

chiếm tới 67% tổng căn hộ mở bán. Xu hướng này đã được hình thành từ nửa cuối năm của 2021 và vẫn tiếp tục trong năm 2022 đã làm nguồn cung căn hộ phân

khúc bình dân thiếu hụt. Trước tình trạng này nhiều chủ đầu tư lớn đã thông báo nhiều dự án phát triển phân khúc nhà ở xã hội tuy nhiên thủ tục pháp lý vẫn đang

là cản bước từ khâu chủ trương đầu tư.

• Giá bán căn hộ ở thị trường sơ cấp ghi nhận tăng 23% so với cũng kỳ năm trước, chủ yếu do lượng căn hộ mở bán mới tập trung ở phân khúc cao cấp và tình

trạng nguồn cung khan hiếm.

Lượng căn hộ mở bán mới

Nguồn: CBRE

Giá sơ cấp bình quân
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ĐIỂM NHẤN 2022 - THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

• Ở thị trường Hồ Chí Minh, lượng căn hộ mở bán mới ghi nhận hơn 19.200 căn trong 9 tháng đầu năm 2022, tăng 142% so với cũng kỳ năm trước.

Lượng căn hộ mở bán mới này đã gần bằng mức trước dịch bệnh và tập trung vào quý 2 chủ yếu tập trung tại khu vực Thủ Đức đến từ dự án

Vinhomes Grand Park với hơn 10.500 căn mở bán mới. Tuy nhiên quý 3/2022 chỉ ghi nhận hơn 2.800 căn hộ mở bán mới giảm 80% so với quý trước.

Nguồn cung mới trong năm 2022 chủ yếu tập trung tại phân khung cao cấp (chiếm 76% nguồn cung mới) và phân khúc bình dân tiếp tục không có

nguồn cung mới từ năm 2019.

• Mức giá bán sơ cấp tại quý 3/2022 ghi nhận tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái do lượng căn hộ mở bán mới tập trung ở phân khúc cao cấp. Theo

CBRE, thị trường vẫn đang có sự hấp thụ tích cực mặc dù bối cảnh giá nhà tăng. Nhu cầu mua nhà tại thị trường Hồ Chí Minh vẫn đang ở mức tích

cực trong bối cảnh nguồn cung đang còn rất hạn chế do các khó khăn chung của cả ngành.

Lượng căn hộ mở bán mới Giá sơ cấp bình quân

Nguồn: CBRE
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ĐIỂM NHẤN 2022 – KQKD CÁC DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN

• Với việc tiến độ mở bán chậm lại, các doanh nghiệp bất động sản niêm yết ghi nhận doanh thu và lợi nhuận giảm so với cũng kỳ năm trước. Trong 9

tháng đầu năm 2022, toàn ngành ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt giảm 27% và giảm 25% so với cùng kỳ.

• Trong năm 2022 cũng chứng kiến nhiều doanh nghiệp bán dự án dưới hình thức bán buôn và chuyển nhượng dự án qua hình thức chuyển nhượng

công ty con để giảm áp lực thanh khoản cũng như làm tăng lợi nhuận, như: Vinhomes (VHM) ghi nhận hơn 8.900 tỷ lãi từ chuyển nhượng khoản đầu

tư (chiếm 44% lợi nhuận 9 tháng 2022), PDR ghi nhận hơn 1.240 tỷ lãi từ chuyển nhượng cổ phần trong công ty con (chiếm 89% lợi nhuận 9 tháng

2022).

-27%
-49%

-23%

-66%
-47%

118%

244%

-8%
-38% -41%

159%

-25% -26% -19% -23%

23%

235%

-61%

2%
26%

-31%

-150%
-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

Toàn ngành VHM NVL SSH KDH VPI NLG DIG PDR DXG CEO

Tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2022 svck của TOP 10 DN niêm yết lớn nhất

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế
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ĐIỂM NHẤN 2022 - TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN

Các doanh nghiệp có lượng trái phiếu đáo hạn cao trong 3 năm tới (2023 – 2025)
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• Các kênh huy động vốn đều bị tắc khiến nhiều

doanh nghiệp rơi vào tình trạng thiếu vốn, không

đủ vốn để tiếp tục phát triển dự án và có nguy cơ

vỡ nợ.

• Đặc biệt là các doanh nghiệp có tỷ lệ trái phiếu

phát hành cao đang phải chịu áp lực thanh toán

ngắn hạn rất lớn. Đã xuất hiện tình trạng doanh

nghiệp đàm phán với chủ nợ để đề nghị giãn nợ,

sử dụng tài sản để trả khoản vay.

Tình hình nợ phải trả của các DN bất động sản lớn vào Q2.2023

STT Mã CK Nợ đáo hạn
vào Q2.2023

% trên
tổng nợ

Trái phiếu đáo hạn
Q2.2023 Tỷ lệ D/E Tiền và tương 

đương tiền
% Nợ đáo hạn

Q2.2023
Tỷ lệ thanh toán

ngắn hạn
Rủi ro về khả
nâng trả nợ

1 VHM 21,583 54% 3,340 0.3 14,743 68% 0.3 Thấp

2 DIG 803 15% 0 0.7 982 122% 1.6 Trung bình

3 DXG 3,064 51% 1,479 0.4 1,077 35% 1.0 Trung bình

4 PDR 1,497 28% 1,139 0.5 51 3% 1.2 Cao

5 NLG 1,625 35% 407 0.4 3,902 240% 2.0 Thấp

6 KDH 1,029 17% 0 0.6 2,711 263% 4.4 Thấp

7 NVL 17,300 24% 4,600 1.6 21,168 122% 1.7 Cao

Nguồn: Báo cáo tài chính doanh nghiệp, ABS Research 148



TRIỂN VỌNG 2023 – TIÊU CỰC

• Chúng tôi đánh giá ngành bất động sản không có nhiều triển vọng trong năm 2023 với nhiều khó khăn kéo dài từ giữa năm 2022 vẫn đang trong giai đoạn

đề xuất giải pháp và chưa có nhiều hành động cụ thể để khơi thông lượng hàng tồn kho bất động sản hiện tại. Trong ngắn hạn, tình hình cơ cấu dòng tiền

để giải quyết áp lực trả nợ ngắn hạn mang tình sống còn của các doanh nghiệp bất động sản. Sau đó cần có giải pháp khơi thông pháp lý và nguồn vốn để

tiếp tục phát triển dự án.

• Chúng tôi dự kiến lãi suất sẽ dừng tăng tuy nhiên chưa thể giảm trong 2023 do áp lực kiểm soát lạm phát toàn cầu. Lãi suất tiếp tục giữ ở mặt bằng cao sẽ

giảm nhu cầu mua nhà và tăng áp lực chi phí tài chính cho doanh nghiệp.

• Nguồn cung trong năm 2023 được dự báo ngang với giai đoạn Covid-19 với khoảng hơn 20 nghìn căn mở bán mới mỗi năm. Xu hướng thị trường sẽ tiếp tục

đẩy mạnh phát triển các khu đô thị vùng ven như Hưng Yên ở Hà Nội và TP. Thủ Đức ở TP. Hồ Chí Minh. Nguồn cung bất động sản vẫn còn hạn chế sẽ khiến

giá nhà tiếp tục tăng sẽ có lợi cho các doanh nghiệp có dự án sẵn sàng mở bán.

• Chính phủ và các cơ quan quản lý đã có các động thái để giải quyết tình trạng khó khăn hiện nay như:

• Thành lập Tổ công tác của Thủ tướng về giải quyết những vướng mắc trong thực hiện các dự án bất động sản: Tổ công tác đang thực hiện bước đầu

là rà soát và báo cáo các dự án đang trong tình trạng vướng mắc về pháp lý để tháo gỡ khó khăn. Đôn đốc các địa phương, ngân hàng và doanh

nghiệp triển khai Đề án đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để khai thông phân khúc này.

• Thực hiện các giải pháp hỗ trợ thị trường trái phiếu: Các giải pháp đang được thực hiện là sửa đổi nghị định 65, NHNN hỗ trợ các NH khó khăn về

thanh khoản dùng trái phiếu doanh nghiệp và Chỉ đạo các NHTM giảm lãi suất huy động, lãi suất cho vay.

Kết luận: Chúng tôi nhận thấy hiện thị trường chưa có sự cải thiện các vấn đề khó khăn và vẫn ở trạng thái rủi ro cao. Chúng tôi đánh giá tiêu cực về ngành

Bất động sản, vì vậy các cổ phiếu được ưu tiên là cổ phiếu có nhiều dự án đã có tiến độ pháp lý tốt, khả quan và có tình hình tài chính lành mạnh.

TỒN TẠI ĐỂ PHÁT TRIỂN, ƯU TIÊN DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH PHÁP LÝ VÀ SẴN SÀNG MỞ BÁN
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CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT TỔNG THỂ

• Khôi phục niềm tin nhà đầu tư và nhu cầu mua TP DN:

– Các tổ chức trung gian (ngân hàng, CTCK, quỹ TP) cần chịu

chế tài chặt chẽ hơn. Có thể cần khởi tố một số tổ chức trung

gian vi phạm.

– Cần nới lỏng một số tỷ lệ an toàn hoạt động của NHTM (như

LDR, hoặc tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn) để giảm

mặt bằng lãi suất thị trường (thay vì dùng mệnh lệnh hành

chính).

• Hỗ trợ nguồn vốn cho DN bằng cách tái cơ cấu nợ theo cơ chế thị

trường: Quỹ giải cứu (dù không nên dùng quá mức) có thể mua lại

các quỹ đất của các DN khó khăn cho mục đích phát triển nhà ở xã

hội. Với các DN tốt gặp khó khăn dòng tiền ngắn hạn, các NH cần hỗ

trợ thanh khoản theo hướng dẫn của nhà nước…

• Hỗ trợ nhu cầu mua BĐS: Giảm lãi suất cho vay mua nhà, giảm giá

nhà ở tại các TP lớn như TP. HCM, Hà Nội với việc nới lỏng các quy

định pháp lý…

GIẢI PHÁP ĐANG THỰC HIỆN

• Sửa đổi Nghị định 65: Giãn thời gian áp dụng một số điều khoản

sau 1 năm đến 1/1/2024. Cho phép kéo dài thời hạn trái phiếu, cho

phép DN phát hành TP hoán đổi tài sản lấy TP…

• NHNN hỗ trợ các NH khó khăn về thanh khoản dùng trái phiếu

doanh nghiệp: Thông tư 16/2022/TT-NHNN Quy định về việc lưu ký

và sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN bổ sung trái phiếu VAMC, trái

phiếu do NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (trừ các

ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc); trái phiếu được phát

hành bởi tổ chức tín dụng (trừ các tổ chức tín dụng được kiểm soát

đặc biệt) và doanh nghiệp khác;

• Chỉ đạo các NHTM giảm lãi suất huy động, lãi suất cho vay: Các

ngân hàng đồng thuận mức trần lãi suất huy động 9.5%/năm. 16

ngân hàng đã cam kết giảm tiền lãi với số tiền khoảng 3.500 tỷ

đồng, với mức lãi suất giảm từ 0,5% - 3%/năm. Chúng tôi đánh giá

ngoài việc giảm chi phí lãi cho DN điều này còn cải thiện lực cầu mua

nhà thế chấp, giúp DN BĐS cải thiện dòng tiền.
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CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

CTCP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN (KDH - HOSE) – TRUNG LẬP

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ Khang Điền có tiềm năng trung và dài hạn tốt nhờ sở hữu quỹ đất 650 ha tập trung ở khu vực TP. Hồ Chí Minh.

✓ Doanh thu năm 2022 và 2023 chủ yếu đến từ các dự án trọng điểm The Classia và Clarita. Đây là các dự án thấp tầng, cao cấp ở TP Thủ Đức sẽ giúp Khang

Điền cải thiện biên lợi nhuận vào năm 2023. Chúng tôi ước tính Doanh thu và Lợi nhuận năm 2023 của KDH lần lượt là 2.812 tỷ (+4% svck) và 1.125 (-29%)

tương đường với EPS năm 2023 đạt 1.569 đồng/cổ phiếu.

✓ Khang Điền có tình hình tài chính lành mạnh với D/E chỉ ở mức 0,6x và áp lực trả nợ trái phiếu thấp.

RỦI RO

✓ Triển vọng nền kinh tế suy yếu nặng hơn dự kiến ảnh hưởng tới nguồn cầu.

✓ Các kênh vốn vẫn bị thắt chặt, lãi vay cao dẫn tới áp lực tài chính đè nặng.

✓ Dự án chậm triển khai do thủ tục pháp lý, tiểm ẩn rủi ro cho các dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.

151



CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

CTCP ĐẦU TƯ NAM LONG (NLG - HOSE) – TRUNG LẬP

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ Nam Long có tiềm năng trung và dài hạn tốt nhờ sở hữu quỹ đất 681 ha. Quỹ đất của Nam Long tập trung vào phân khúc trung cấp và bình dân sẽ là lợi thế

khi triển khai do nguồn cung ở phân khúc này đang khan hiếm.

✓ Doanh thu năm 2022 và 2023 tiếp tục khả quan nhờ bàn giao các dự án Cần Thơ, Mizuki, Valora Southgate. Chúng tôi ước tính Doanh thu và Lợi nhuận

năm 2023 của NLG lần lượt đạt 2.961 tỷ (-35% svck) và 444 tỷ (-9% svck), tương đường với EPS năm 2023 đạt 1.156 đồng/cổ phiếu.

✓ Nam Long có tình hình tài chính lành mạnh với D/E chỉ ở mức 0,4x và áp lực trả nợ trái phiếu thấp.

RỦI RO

✓ Triển vọng nền kinh tế suy yếu nặng hơn dự kiến ảnh hưởng tới nguồn cầu.

✓ Các kênh vốn vẫn bị thắt chặt, lãi vay cao dẫn tới áp lực tài chính đè nặng.

✓ Dự án chậm triển khai do thủ tục pháp lý, tiểm ẩn rủi ro cho các dự án chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.
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Chỉ tiêu
KDH NLG

2022 2023 2022 2023

Doanh thu 2.703 2.812 4.540 2.961

%YoY -25% 4% -34% -35%

Biên LNG (%) 65% 65% 39% 39%

LN ròng 1.594 1125 486 444

% YoY 33% -29% -55% -9%

EPS (đ/cp) 2.224 1.569 1.265 1.156

BVPS (đ/cp) 18.066 19.635 23.112 24.269 

Nợ/VCSH 0,6 0,5 0,4 0,4

Tỷ suất cổ tức (%) 0% 0% 4% 4%

ROA (%) 7% 4% 2% 2%

ROE (%) 12% 8% 5% 5%

PHỤ LỤC – CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU



NGÀNH ĐIỆN
Triển vọng từ điện khí & điện năng lượng tái tạo

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
phí trên Zalo của ABS



DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH ĐIỆN NĂM 2022 TRÁI CHIỀU

• Diễn biến giá cổ phiếu ngành điện năm 2022 nhìn chung có sự phân hóa, trái chiều. Nhóm cổ phiếu thủy điện với một năm thuận lợi từ điều kiện thủy văn có diễn

biến khá tích cực so với ngành cũng như so với thị trường chung. Nhiều cổ phiếu thủy điện có sự tăng giá khá tốt như HJS (+26,35% so với đầu năm), VSH (+9,72%),

REE (+2,14%)…trong bối cảnh thị trường không mấy thuận lợi và VN-Index sụt giảm 34%.

• Nhóm điện khí có sự trái chiều khi NT2 tăng 6,65% so với đầu năm với kết quả kinh doanh 9T/2022 tích cực trong khi POW lại sụt giảm mạnh 43% do kết quả kinh

doanh có sự đi xuống trước bối cảnh giá khí & than đầu vào tăng cao và nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 đại tu.

• Nhóm nhiệt điện than có sự sụt giảm giá tương đương thị trường chung với QTP (-36,1%), HND (-33%)…. Các doanh nghiệp nhiệt điện than cũng phải chịu nhiều

ảnh hưởng trước bối cảnh giá than thế giới tăng cao trong năm qua & chi phí tài chính gia tăng trước sự biến động không thuận lợi của tỷ giá.

• Nhóm điện gió trong năm qua đang chờ chính sách giá nên giá cổ phiếu cũng không được lạc quan khi GEG (-36,13%), PC1 (-50%)…

Nguồn: ABS Research
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TÌNH HÌNH SẢN XUẤT & TIÊU THỤ ĐIỆN NĂM 2022

• Lũy kế 10T/2022, sản lượng điện toàn hệ thống đạt gần 226 tỷ kWh, tăng 6,1%svck. Tổng công suất nguồn điện 10T là 79.351 MW, tăng nhẹ svck. Nhiệt điện than

chiếm 32,5%, thủy điện 28,2%, điện khí 11,3%, điện NLTT 27,2%

• Nhu cầu điện năng trên toàn quốc ghi nhận mức tăng trưởng 6,5% so với cùng kỳ trong 8 tháng đầu năm 2022, cao hơn nhiều so với mức tăng 3,8% trong nửa đầu

năm. Sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống trong tháng 9/2022 dự kiến đạt 754,8 triệu kWh/ngày, tăng 18,6% so với cùng kỳ. Miền Bắc & Miền Nam là 2

khu vực tiêu thụ điện lớn nhất cả nước (90% sản lượng tiêu thụ điện cả nước).

ĐIỆN THAN & THỦY ĐIỆN VẪN ĐÓNG VAI TRÒ CHỦ ĐẠO

• Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, nhiệt điện than và thủy điện vẫn chiếm tỷ trọng chủ đạo khi đóng góp 38,7% & 35,9% cơ cấu sản lượng, năng lượng tái tạo (NLTT)

chiếm 13,5% & nhiệt điện khí chiếm 10,7%.

ĐIỂM NHẤN 2022 – THỦY ĐIỆN “TRÚNG MÙA” NHỜ ĐIỀU KIỆN THỦY VĂN THUẬN LỢI

Nguồn: EVN, ABS Research
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Nguồn: EVN, PGV, GSO, ABS Research
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GIÁ THANH TOÁN TOÀN PHẦN THỊ TRƯỜNG ĐIỆN (FMP)
TĂNG MẠNH SO VỚI NĂM 2021

• Do tác động từ tình trạng thời tiết La Nina, lượng mưa dồi dào nên sản lượng

thủy điện được tăng cường huy động trong năm 2022, trong khi đó sản lượng

điện than & khí có phần suy yếu do tác động bởi giá than & giá khí tăng.

• Mặt bằng giá bán điện các loại hình thủy điện, điện than và điện khí đều tăng

so với cùng kỳ năm 2021.

• Giá thanh toán toàn phần thị trường điện (FMP) bình quân 10 tháng năm 2022

tăng 45% svck. Tháng 10/2022, giá FMP bình quân đạt 1.567,88 đồng/kWh,

cao hơn gần 68% svck.
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Nguồn: IRI & Vietdata, ABS Research
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THỦY ĐIỆN “LÊN NGÔI” NHỜ ĐIỀU KIỆN THỦY VĂN THUẬN LỢI

• Năm 2022, hiện tượng thời tiết La Nina đã tạo điều kiện thuận lợi cho loại hình thủy

điện tăng sản lượng huy động. Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng thủy văn, lượng

mưa cơ bản tại khu vực Bắc bộ năm 2022 được dự báo cao hơn trung bình năm

ngoái từ 10 - 25% với xác suất hơn 60%. Các khu vực Trung bộ, Nam bộ và Tây

Nguyên cũng có lượng mưa cao, đặc biệt tại một số khu vực như Trung Trung bộ và

Nam Trung bộ có thể cao hơn 15 - 35% so với cùng kỳ với xác suất xảy ra từ 70 -

90%.

• Sản lượng thủy điện 9T/2022 đạt 73.3 tỷ kWh, trong đó Q3 đạt 31,7 tỷ kWh, tăng

26% so với Q2, trong khi Q2 tăng 52% so với Q1.

• Giá bán điện các Nhà máy thủy điện cũng có mức tăng tốt so với năm ngoái.
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NHIỆT ĐIỆN THAN SUY GIẢM SẢN LƯỢNG

• Sản lượng huy động của nhiệt điện than có phần suy giảm trong 9T/2022 do thủy

điện thuận lợi nên được ưu tiên và nguồn cung than nội địa cũng hạn chế.

• Tổng sản lượng điện than 9T/2022 đạt 79 tỷ kWh, trong đó Q3 đạt 23,2 tỷ kWh

giảm 15% sv Q2, và Q2 giảm 4% sv Q1.

• Giá bán điện than của các Nhà máy điện than trong 9T/2022 tăng 22-44% svck tùy

từng nhà máy.

• Mặc dù giá than trên thị trường thế giới tăng mạnh nhưng giá bán than đầu vào cho

các nhà máy nhiệt điện lớn vẫn cố định với giá theo hợp đồng đã ký với TKV từ đầu

năm nên cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhiệt điện

than đối mặt vấn đề lỗ tỷ giá từ các khoản vay ngoại tệ.

Nguồn: TKV & Vietdata, ABS Research
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NHIỆT ĐIỆN KHÍ

• Sản lượng điện khí 9T/2022 là 21,9 tỷ kWh.

• Giá bán các nhà máy điện khí bình quân 9T/2022 tăng 14-20% svck tùy từng nhà máy. Tuy nhiên, mức tăng này cũng chỉ bù đắp sự tăng giá khí đầu vào trước cuộc

chiến Nga - Ukraine.

Nguồn: Macrotrends & Vietdata, ABS Research
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ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO (NLTT)

• Sản lượng điện NLTT 9T/2022 là 27,6 tỷ kWh, tăng 22% svck.

• Hiện nay, các dự án điện mặt trời vận hành sau ngày 31/12/2022 và các dự án điện gió vận hành sau ngày 31/10/2021 đang chờ cơ chế giá điện mới.

• Mới đây, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCT quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện cho nhà máy điện mặt trời và điện gió

chuyển tiếp, TT này có hiệu lực vào ngày 25/11/2022. Chúng tôi cho rằng quy trình và thủ tục để xây khung giá điện mới sẽ cần nhiều thời gian, không thể một sớm

một chiều.

• Đối với điện mặt trời, hiện cả nước có 175 dự án đã được phê duyệt quy hoạch với tổng công suất 15.301 MW, trong đó có 124 dự án với công suất 8.736 MW đã đi

vào vận hành.

• Đối với điện gió, công suất các dự án điện gió đã được bổ sung quy hoạch là 11.921 MW và có 146 dự án đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) với công suất

8.171,47 MW.

Nguồn: Vietdata, ABS Research

ĐIỂM NHẤN 2022 – THỦY ĐIỆN “TRÚNG MÙA” NHỜ ĐIỀU KIỆN THỦY VĂN THUẬN LỢI

Phân bổ các dự án điện gió & điện mặt trời
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BỨC TRANH LỢI NHUẬN 9T/2022 CÁC DN NGÀNH ĐIỆN LÀ MỘT GAM MÀU SÁNG

• Bức tranh lợi nhuận 9T2022 các DN ngành điện nhìn chung khá sáng sủa. Các DN thủy điện nhờ hưởng lợi từ điều kiện thủy văn nên có Kết quả kinh doanh khá

tích cực như CHP, BHA, HNA, VSH, BSA…. Các DN điện than, điện khí dù bị ảnh hưởng bởi yếu tố đầu vào nhưng nhìn chung kết quả kinh doanh cũng khá lạc

quan, dù tốc độ tăng trưởng không hấp dẫn như các DN thủy điện như HND, BTP, QTP, NT2…Nhưng bên cạnh đó, cũng có một số DN có lợi nhuận 9T2022 chưa

khả quan như PGV, POW, NBP, KHP…

• Về tình hình tài chính, nhiều DN ngành điện có tỷ lệ nợ vay/TTS ở mức khá cao như PGV, XMP, GEG, VSH… Các DN có tỷ lệ nợ vay cao sẽ phải đối mặt với chi phí

tài chính gia tăng khi lãi suất đang có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, nhiều DN có nợ vay bằng đồng USD như PGV, POW, HND, QTP, REE & PC1 cũng sẽ phải đối

mặt với rủi ro tỷ giá khi tỷ giá trong thời gian qua biến động mạnh trước sự tăng giá của đồng USD trên trường quốc tế.

Nguồn: Fiinpro, ABS Research
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PGV 35,679 41,200 86.6% 2,209 135.0%

POW 2,701 9,951 27.1% 541 7.0%

HND 1,549 1,588 97.5% 154 27.0%

QTP 813 1,833 44.4% 161 6.0%

REE 2,122 11,520 18.4% 696 38.0%

PC1 3,997 11,348 35.2% 602 173.0%

ĐIỂM NHẤN 2022 – KQKD CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN 2022
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Nguồn: Fiinpro, ABS Research

Mã CK Tên Công ty DTT 9T/2021 DTT 9T/2022 %YOY LNST 9T/2021 LNST 9T/2022 %YOY
CHP Thủy điện Miền Trung 370 725 95,9% 15 317 2013,3%
BHA Thủy điện Bắc Hà 202 319 57,9% 22 150 581,8%
HNA Thủy điện Hủa Na 491 842 71,5% 85 410 382,4%
VSH Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 977 2122 117,2% 195 882 352,3%
BSA Thủy điện Buôn Đôn 185 274 48,1% 27 102 277,8%
HND Nhiệt điện Hải Phòng 6.809 8.273 21,5% 183 578 215,8%
SVH Thủy điện Sông Vàng 29 48 65,5% 9 25 177,8%
SBH Thủy điện Sông Ba Hạ 362 673 85,9% 130 358 175,4%
SBA Sông Ba JSC 172 299 73,8% 54 145 168,5%
NTH Thủy điện Nước Trong 62 97 56,5% 20 49 145,0%
AVC Thủy điện A Vương 423 744 75,9% 189 454 140,2%
SMA Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn 48 62 29,2% 11 25 127,3%
BTP Nhiệt điện Bà Rịa 720 368 -48,9% 41 89 117,1%
QTP Nhiệt điện Quảng Ninh 6238 8155 30,7% 396 745 88,1%
SP2 Thủy điện Sử Pán 2 131 158 20,6% 27 49 81,5%
TMP Thủy điện Thác Mơ 512 802 56,6% 242 438 81,0%
NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 4.515 6.863 52,0% 413 724 75,3%
TBC Thủy điện Thác Bà 385 538 39,7% 173 295 70,5%
GEG Điện Gia Lai 938 1.597 70,3% 211 349 65,4%
GHC Thủy điện Gia Lai 206 240 16,5% 75 124 65,3%
SHP Thủy điện Miền Nam 439 560 27,6% 169 277 63,9%
VPD Phát triển Điện lực Việt Nam 432 524 21,3% 135 219 62,2%
DNH Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi 1651 2251 36,3% 873 1.356 55,3%
SEB Điện miền Trung 199 269 35,2% 102 152 49,0%
ISH Thủy điện Srok Phu Miêng 156 191 22,4% 60 85 41,7%
PPC Nhiệt điện Phả Lại 3.346 3.540 5,8% 223 304 36,3%
DRL Thủy điện - Điện lực 3 61 81 32,8% 36 47 30,6%
SJD Thủy điện Cần Đơn 288 363 26,0% 112 145 29,5%
GSM Thủy điện Hương Sơn 97 120 23,7% 31 40 29,0%
DNC Điện nước Hải Phòng 437 505 15,6% 20 25 25,0%
S4A Thủy điện Sê San 4A 174 208 19,5% 65 81 24,6%
HJS Thủy điện Nậm Mu 125 139 11,2% 39 48 23,1%
DTK Vinacomin Power 9.273 8.262 -10,9% 596 696 16,8%
XMP Thủy điện Xuân Minh 56 58 3,6% 12 14 16,7%
QPH Thủy điện Quế Phong 82 84 2,4% 46 51 10,9%
POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 20.967 20.566 -1,9% 2.033 1.591 -21,7%
NBP Nhiệt điện Ninh Bình 650 596 -8,3% 25 19 -24,3%
PGV Tổng Công ty Phát điện 3 28.397 34.931 23,0% 2.549 1.736 -31,9%
KHP Điện lực Khánh Hòa 3.323 3.879 16,7% 41 8 -80,5%

ĐIỂM NHẤN 2022 – KQKD CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN 2022

THỐNG KÊ KẾT QUẢ KINH DOANH 9T/2022 CÁC DN NGÀNH ĐIỆN
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Nguồn: Fiinpro, ABS Research

Mã CK Nợ vay 9T/2021 TTS 9T/2022 Nợ vay/TTS

PGV 41.200 70.484 58,5%
XMP 249 432 57,6%
GEG 7.781 16.157 48,2%
BHA 837 1.767 47,4%
SP2 326 713 45,7%
VSH 4.355 9.677 45,0%
KHP 954 2.206 43,2%
BSA 567 1.493 38,0%
DTK 6.102 16.784 36,4%
GHC 574 1.591 36,1%
SVH 100 279 35,8%
CHP 1.106 3.178 34,8%
S4A 320 967 33,1%
SMA 119 407 29,2%
GSM 164 639 25,7%
SBA 307 1.254 24,5%
QTP 1.833 8.868 20,7%
DNH 1.721 8.348 20,6%
TMP 430 2.220 19,4%
VPD 404 2.087 19,4%
POW 9.951 56.503 17,6%
HND 1.588 9.279 17,1%
HNA 643 3.925 16,4%
SJD 227 1.437 15,8%
SHP 279 1.841 15,2%
BTP 241 1.691 14,3%
TBC 180 1.645 10,9%
NT2 631 7.340 8,6%

Mã CK Nợ vay 9T/2021 TTS 9T/2022 Nợ vay/TTS

PGV 41.200 70.484 58,5%
POW 9.951 56.503 17,6%
GEG 7.781 16.157 48,2%
DTK 6.102 16.784 36,4%
VSH 4.355 9.677 45,0%
QTP 1.833 8.868 20,7%
DNH 1.721 8.348 20,6%
HND 1.588 9.279 17,1%
CHP 1.106 3.178 34,8%
KHP 954 2.206 43,2%
BHA 837 1.767 47,4%
HNA 643 3.925 16,4%
NT2 631 7.340 8,6%
GHC 574 1.591 36,1%
BSA 567 1.493 38,0%
TMP 430 2.220 19,4%
VPD 404 2.087 19,4%
SP2 326 713 45,7%
S4A 320 967 33,1%
SBA 307 1.254 24,5%
SHP 279 1.841 15,2%
XMP 249 432 57,6%
BTP 241 1.691 14,3%
SJD 227 1.437 15,8%
TBC 180 1.645 10,9%
GSM 164 639 25,7%
SMA 119 407 29,2%
SVH 100 279 35,8%

THỐNG KÊ NỢ VAY 9T/2022 CÁC DN NGÀNH ĐIỆN

ĐIỂM NHẤN 2022 – KQKD CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN 2022
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DỰ THẢO QUY HOẠCH ĐIỆN VIII

• Dự thảo QH điện VIII Tháng 12/2022 nâng tỷ trọng điện gió, giảm tỷ trọng điện than, theo đó điện gió tăng lên 18% vào 2030 (Dự thảo Tháng 3/2022 là 13%), trong

khi đó điện than giảm tỷ trọng đóng góp còn 19% vào 2030 (dự thảo tháng 3/2020 là 27%).

• Dừng phát triển điện khí sau 2035, theo đó điện khí sẽ chỉ đóng góp 10% tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống vào năm 2045 (trong khi dự thảo tháng 3/2022

là 25%).

TRIỂN VỌNG – TIỀM NĂNG ĐIỆN KHÍ & ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Nguồn: Dự thảo QH điện VIII, ABS Research

DỰ THẢO QH ĐIỆN VIII

Phiên bản Tháng 03/2022 Tháng 04/2022 Tháng 12/2022

Loại hình phát điện 2022 2030 2045 2030 2045 2030 2045

Điện gió 6% 13% 22% 12% 29% 18% 30%
Điện mặt trời 21% 14% 21% 11% 23% 10% 24%
Điện khí 9% 23% 25% 25% 19% 25% 10%
Thủy điện 28% 17% 7% 20% 9% 18% 8%
Điện than 33% 27% 17% 26% 9% 19% 7%
Khác 3% 6% 8% 6% 11% 10% 21%
Tổng 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

DANH MỤC CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN KHÍ TRONG NƯỚC (ĐVT: MW)

NỘI DUNG 2021-2025 2026-2030 NGUỒN KHÍ
Dung Quất I 750 Cá voi xanh
Dung Quất II 750 Cá voi xanh
Dung Quất III 750 Cá voi xanh
Miền Trunng I 750 Cá voi xanh
Miền Trunng II 750 Cá voi xanh
Quảng Trị 340 Báo Vàng
Ô Môn II 1,050 Lô B
Ô Môn III 1,050 Lô B
Ô Môn IV 1,050 Lô B
Ô Môn I 660 Lô B
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Nguồn: Bộ Công thương & Investing, ABS Research
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THỦY ĐIỆN & ĐIỆN THAN GIẢM DẦN VAI TRÒ THEO QUY HOẠCH ĐIỆN VIII

Dự báo Lượng than Nhập khẩu cho nhà máy điện (triệu tấn) Tiêu thụ than nội địa và tiêu thụ than cho điện (triệu tấn) Giá than NewCastle 1 năm qua (USD/tấn)

THỦY ĐIỆN

Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng thủy văn, ENSO có khả năng tiếp tục duy trì ở trạng thái La Nina từ nay đến hết Q1/2023. Do đó, về ngắn hạn năm 2023 thủy điện sẽ

không còn được điều kiện thời tiết ủng hộ như năm 2022. Về dài hạn, tiềm năng thủy điện cũng đang suy giảm dần. Hiện thủy điện đang chiếm 28.5% cơ cấu tổng công suất

nguồn điện nhưng theo Quy hoạch điện VIII, thủy điện sẽ giảm dần tỷ trọng xuống 18% vào năm 2030 và 8% vào năm 2045. Bên cạnh đó, thủy điện cũng ảnh hưởng bởi điều

kiện thủy văn, thời tiết.

NHIỆT ĐIỆN THAN

Trong 9 tháng 2022, nguồn điện này đóng góp 38.7% cơ cấu huy động điện của toàn hệ thống (đứng đầu trong các loại hình phát điện). Trong ngắn hạn, điện than vẫn là

nguồn điện đóng vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, điện than cũng phần nào bị ảnh hưởng bởi xu hướng giá than tăng cao, vì điều này có thể làm giảm lượng nhập khẩu than và từ đó

ảnh hưởng tới nguồn cung than cho điện. Năm 2022, giá than trên thị trường thế giới tăng mạnh do đứt gãy chuỗi cung ứng trước căng thẳng Nga-Ukraine. Mặc dù giá than

trên thị trường thế giới tăng mạnh nhưng giá bán than đầu vào cho các nhà máy nhiệt điện lớn vẫn cố định với giá theo hợp đồng đã ký với TKV từ đầu năm nên cũng không bị

ảnh hưởng nhiều. Nhưng đến năm 2023, việc ký lại hợp đồng có thể sẽ khiến giá đầu vào điều chỉnh cao hơn, đặc biệt các nhà máy điện mới sử dụng hoàn toàn nguồn than

nhập khẩu trong bối cảnh giá than dù đã hạ nhiệt nhưng dự báo vẫn duy trì ở mức cao trong năm 2023. Về dài hạn, nhiệt điện than cũng như thủy điện giảm dần tỷ trọng đóng

góp theo QH điện VIII. Hiện, loại hình này đang chiếm 32.2% tổng công suất điện toàn hệ thống nhưng theo QH điện VIII, tỷ trọng điện than sẽ giảm xuống còn 19% (2030) và

7% (2045).
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• Nhiệt điện khí & điện NLTT có triển vọng sáng theo dự thảo Quy hoạch điện VIII.

Tỷ trọng 2 loai hình điện này sẽ được nâng lên 25% & 28% vào năm 2030. Tuy

nhiên, điện khí sẽ dừng phát triển từ năm 2035.

• Theo dự thảo QH điện VIII, các nhà máy điện khí dự kiến được đầu tư trong giai đoạn

2021-2025 là Ô Môn II, III, IV (tổng công suất 3.150 MW) & trong giai đoạn 2026-

2030 là các nhà máy điện Dung Quất I, II, III, Miền Trung I, II (tổng công suất 3.750

MW).

• Không chỉ trong dài hạn, trong ngắn hạn năm 2023 điện khí dự kiến cũng sẽ có

nhiều thuận lợi khi giá khí dự báo tiếp tục xu hướng giảm. Theo đó, WB dự báo giá

khí năm 2023 dự kiến ở mức trung bình 4.8 USD/MMBtu, giảm 8% svck. Goldman

Sachs dự báo giá khí Châu Âu có thể giảm 30% trong vài tháng tới và sẽ ở mức 85

Euro/MWh vào Q1/2023.

Nguồn: Dự thảo QH điện VIII & EIA, ABS Research
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• Tổng công suất điện mặt trời và điện gió theo dự thảo QH điện VIII đến năm 2030 là

16,491 MW & 21,480 MW. Tiềm năng phát triển điện NLTT thời gian tới là rất lớn.

Đặc biệt, Việt Nam hiện là nước có tiềm năng điện gió lớn nhất khu vực ĐNA. Theo

Global Wind Atlas ước tính, hơn 39% diện tích của Việt Nam có tốc độ gió trung bình

hàng năm trên 6 m/s ở độ cao 65 m và hơn 8% diện tích đất liền của Việt Nam có tốc

độ gió trung bình hàng năm trên 7 m/s. Điều này tương ứng với tiềm năng tài nguyên

gió là 512 GW và 110 GW. Tiềm năng kỹ thuật của điện gió trên bờ vào khoảng 42 GW

phù hợp với dự án điện gió quy mô lớn. Mới đây, Thông tư 15/2022/TT-BCT giúp tháo

gỡ nút thắt chính sách đối với các dự án điện NLTT trong hơn 1 năm qua. Tuy nhiên,

việc tính toán xây dựng khung giá cho các dự án điện NLTT sẽ mất khá nhiều thời gian.

Chúng tôi cho rằng những doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm, có lợi thế quy mô về

vốn và có chi phí đầu tư cạnh tranh sẽ có những lợi thế nhất định trong ngành.

• Chúng tôi nhận thấy một số DN hưởng lợi từ tiềm năng điện khí & điện NLTT như: PGV,

POW, NT2, TV2, BCG, GEG, REE, HDG, PC1…Tuy điện than trong dài hạn sẽ thu hẹp tỷ

trọng đóng góp trong tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống nhưng trong ngắn hạn,

điện than sẽ vẫn giữ vai trò chủ đạo và một số DN điện than gần nguồn than & huy

động được giá rẻ sẽ vẫn có lợi thế như HND, QTP.

Cơ cấu công suất nguồn điện năm 2021 và dự kiến 2030 & 2045 (%)

dollars per million British thermal units

TRIỂN VỌNG – TIỀM NĂNG ĐIỆN KHÍ & ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
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DƯ ĐỊA TĂNG TRƯỞNG GIÁ ĐIỆN CÒN LỚN

• Theo Business Wire, nhu cầu điện hàng năm của Việt Nam dự kiến sẽ tăng

từ 10% đến 12% mỗi năm trong thập kỷ tới, đưa Việt Nam trở thành một

trong những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất ở Châu Á về mức tiêu thụ

điện.

• Theo dự thảo Quy hoạch điện VIII, sản lượng điện thương phẩm của Việt

Nam ước tính đạt khoảng 491 tỷ kWh vào năm 2030, và 877 tỷ kWh vào

năm 2045.

• Về giá điện, Dư địa tăng trưởng giá điện Việt Nam trong thời gian tới dự báo

vẫn còn rất lớn. Theo thống kê của Global Petrol Prices, Việt Nam là một

trong những nước có giá điện bình quân ở mức thấp. Giá điện của Việt Nam

hiện tại là 0.08 USD/kWh và còn thấp hơn rất nhiều nếu so với giá điện bình

quân của thế giới tức 0.14 USD/kWh.
Nguồn: Global Petro Prices, ABS Research
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EVN đề xuất tăng giá điện bán lẻ:

• Điều chỉnh giá bán lẻ điện được thực hiện theo quyết định 24/2017 của Thủ tướng.

• Giá bán lẻ điện bình quân được Chính phủ, Bộ Công Thương cho phép điều chỉnh gần nhất từ ngày 20-3-2019 và giữ nguyên đến thời điểm hiện nay, gần bốn năm.

• Từ đầu năm 2022, giá nhiên liệu thế giới và trong nước tăng đột biến làm cho chi phí sản xuất điện và mua điện của EVN tăng rất cao, đặc biệt giá than nhập khẩu

tăng hơn ba lần.

• EVN đã đề xuất tăng giá điện và đang chờ quyết định.

TRIỂN VỌNG – TIỀM NĂNG ĐIỆN KHÍ & ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

So sánh giá điện Việt Nam với các nước trên thế giới (USD/kWh)
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CTCP Tập đoàn PC1 (PC1-HOSE) - MUA

Giá hiện tại (30/12/2022): 20.200 VNĐ – Giá mục tiêu 1 năm: 28.000 VNĐ (+38,61%)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ Vị thế lớn trong ngành xây lắp điện: Với vị thế số 1 trong xây lắp ngành điện, có năng lực tổng thầu EPC dự án điện gió, doanh thu mảng xây lắp điện có sự tăng trưởng mạnh mẽ

năm 2021 và tiếp tục duy trì doanh thu ở mức cao trong 9T/2022. Trong 9T/2022, mảng này đóng góp trên 3,367 tỷ đồng, chiếm 56% cơ cấu doanh thu, tuy nhiên lại giảm mạnh

60% svck do cùng kỳ 2021 có sự đột biến doanh thu khi đây là giai đoạn cao điểm thi công các hợp đồng EPC dự án điện gió đặc biệt có Dự án Liên Lập, Phong Huy, Phong Điền

để kịp phát điện trước 31/10. Trong trung và dài hạn, tiềm năng mảng xây lắp điện vẫn còn rất lớn.

✓ Lĩnh vực sản xuất điện đóng góp chủ đạo vào lợi nhuận của PC1: Trong 9T/2022, doanh thu bán điện của PC1 đứng sau mảng xây lắp điện và đạt 1,244 tỷ đồng (chiếm 21% cơ

cấu doanh thu), tăng trưởng mạnh mẽ 148% svck và đóng góp đến 62% cơ cấu lợi nhuận gộp của PC1. Hiện, PC1 đang vận hành các nhà máy thủy điện và điện gió với tổng công

suất lên tới 315MW, trong đó có 3 dự án điện gió với công suất 144MW. Trong những năm tới, PC1tiếp tục thực hiện đầu tư thêm vào các dự án nguồn điện mới, trong đó có các

dự án thủy điện nhỏ có công suất 81MW. Kế hoạch phát triển đầu tư nguồn điện với mục tiêu đến năm 2025 dự kiến sẽ đầu tư và vận hành khoảng 350 MW điện NLTT.

✓ Mảng bất động sản hứa hẹn mang lại nguồn thu từ năm 2023. Hiện Công ty đang thực hiện 2 dự án lớn là PCC1 Vĩnh Hưng và PCC1 Thăng Long, bên cạnh đó 2 dự án thấp tầng

là Định Công và Yên Thường. Các Dự án này hứa hẹn mang lại nguồn thu trong giai đoạn 2023-2025. PC1 cũng đầu tư vào Công ty Western Pacific (DN chuyên phát triển bđs

kcn). Hiện WP đang triển khai dự án KCN Yên Phong 2A (155ha), dự kiến mang lại doanh thu từ 2023.

✓ Lĩnh vực khoáng sản tiềm năng: dự án khai thác và chế biến Nickel-Đồng với tổng vốn đầu tư 2,500 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động cuối 2023.

RỦI RO

✓ Nợ vay cao: Tổng nợ vay của PC1 hết Q3/2022 là 11,348 tỷ đồng, trong đó 35.2% là bằng USD (khoảng 3,997 tỷ đồng), nợ vay/TTS là 53%. Đòn bẩy cao sẽ làm tăng chi phí lãi vay

nhất là trong bối cảnh xu hướng lãi suất đang tăng, từ đó làm bào mòn lợi nhuận DN. Bên cạnh đó, nợ vay USD nhiều cũng sẽ phải đối mặt với rủi ro tỷ giá.

✓ Các khoản phải thu lớn nhưng trích lập dự phòng thấp. Tại 30/9, PC1 có 3,551 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, chiếm 17% cơ cấu TTS nhưng công ty chỉ trích lập có hơn 10 tỷ đồng,

điều này tiềm ẩn rủi ro cho cơ cấu tài sản.

CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU: CHÚNG TÔI ƯA THÍCH PC1, GEG, POW, NT2, HND, QTP
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CTCP Điện Gia Lai (GEG-HOSE) - MUA

Giá hiện tại( 30/12/2022) 16,000 VND – Giá mục tiêu 1 năm: 18.800 VNĐ (+17,5%)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ Kết quả kinh doanh 9T/2022 khả quan. Doanh thu thuần đạt gần 1,597 tỷ đồng, tăng 70.3%svck, LNST đạt 349 tỷ đồng, tăng 65.4%svck. Trong kỳ, doanh thu tài chính

cũng tăng mạnh từ 29.5 tỷ (9T/2021) lên 190 tỷ (trong đó có 165.5 tỷ đồng là từ lãi chuyển nhượng cổ phần).

✓ GEG đang vận hành 12 nhà máy thủy điện. Mảng thủy điện kỳ vọng duy trì ổn định trong năm 2022 do hiện tượng La Nina dự kiến kéo dài đến hết Q1/2023.

✓ Mảng điện mặt trời duy trì doanh thu ổn định: Hiện nay GEG đang vận hành 5 nhà máy điện mặt trời với vị trí thuận lợi và hệ thống áp mái với công suất 300 MWp ghi

nhận 381 triệu kWh trong năm 2021. Các nhà máy đều được hưởng mức giá FIT cao nhất 9.35 Cents/kWh trong vòng 20 năm. Vì vậy, doanh thu sẽ duy trì ổn định trong

các năm tới. Trong tương lai GEG sẽ tăng sản lượng điện thêm 73 triệu kWh/năm, sau khi dự án điện mặt trời Đức Huệ 2 đi vào vận hành với công suất 49 MWp.

✓ Lợi nhuận đột biến từ mảng điện gió: 3 dự án điện gió với tổng công suất 125MW, trong đó có 1 dự án trên bờ hưởng mức giá 8.5 cent/kWh và 2 dự án gần bờ hưởng mức

giá bán 9.8 cent/kWh đang vận hành khá ổn định và hầu như không bị cắt giảm công suất. Ngoài ra GEG còn hai dự án điện gió dự kiến được hoàn thành trong năm 2022-

2025 với tổng công suất 130 MW sẽ là động lực cho GEG tiếp tục tăng trưởng trong tương lai. Đó là dự án Tân Phú Đông 1 (100MW) và dự án VPL Bến Tre GĐ 2 (30MW).

Hiện tại TPĐ 1 thuộc dự án điện gió chuyển tiếp, đã ký hợp đồng PPA với EVN, đã có trong quy hoạch nhưng chưa phát điện kịp thời hạn 31/10/2021 để hưởng giá FIT 1,

ngoài ra còn 1 trụ 4.8 MW tại dự án VPL cũng thuộc dạng này.

RỦI RO

✓ Biến động lãi suất: Tỷ lệ vay nợ của GEG có xu hướng tăng nhanh nhằm chạy nước rút cho các dự án điện gió và điện mặt. Tổng vay nợ tại 30/9/2022 là khoảng 7,781 tỷ

đồng, chiếm 48.2% cơ cấu tổng tài sản. Điều này sẽ làm giảm lợi nhuận nếu lãi suất tăng mạnh.

✓ Rủi ro chính sách điện gió chuyển tiếp. Các dự án không kịp hưởng giá FIT phải đợi các chính sách tiếp theo, và điều này sẽ làm tăng thêm chi phí đầu tư.

✓ Rủi ro cắt giảm công suất

CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU: CHÚNG TÔI ƯA THÍCH PC1, GEG, POW, NT2, HND, QTP
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Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (POW-HOSE) – MUA

Giá hiện tại (30/12/2022): 10.650 VND – Giá mục tiêu 1 năm: 14.500 (+36,1%)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ Là nhà sản xuất điện lớn thứ 4 tại Việt Nam, POW hiện sở hữu và vận hành 6 nhà máy điện với tổng công suất là 4,205 MW, trong đó 3 nhà máy nhiệt điện khí

(2,700MW), 01 nhà máy nhiệt điện than (1,200 MW) và 02 nhà máy thủy điện công suất 305 MW. Trong giai đoạn 2022-2025, POW tiếp tục đầu tư thêm 02 nhà

máy nhiệt điện khí là NT3&4 với tổng công suất 1,500MW, sở hữu 33% cổ phần dự án LNG Quảng Ninh (quy mô dự án giai đoạn 1 dự kiến khoảng 1,500 MW với

tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD) . Dự kiến nhà máy NT3 sẽ đi vào hoạt động thương mại từ 2024, nhà máy NT4 từ 2025 & dự án LNG Quảng Ninh dự kiến đi vào

hoạt động trong giai đoạn 2024-2026. Ngoài ra còn đầu tư khoảng 50MW nguồn điện NLTT.

✓ Kết quả kinh doanh 9 tháng 2022 chưa khả quan. Tổng sản lượng phát điện các nhà máy của POW chỉ đạt 10.1 tỷ kWh, giảm 25%svck. Trong đó, nhà máy Cà

Mau 1&2 giảm sản lượng do đại tu và bị thiếu khí, còn nhà máy Vũng Áng thiếu than trong 6 tháng đầu năm & trong tháng 09 tổ máy số 1 phải dừng để xử lý sự

cố. Giá bán điện bình quân của POW trong kỳ tăng 20.6%svck. Doanh thu 9T/2022 đạt 20,566 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,9%svck. Lợi nhuận sau thuế 9T/2022 đạt

1,591 tỷ đồng, giảm 21.7%svck.

✓ Triển vọng ngắn hạn khả quan khi giá khí năm 2023 dự kiến giảm. Dài hạn, POW hưởng lợi khi dự thảo QH điện VIII nâng cao vai trò điện khí.

RỦI RO

✓ Rủi ro tỷ giá: hiện nay tỷ lệ nợ vay của POW đã giảm nhiều, tại 30/9, nợ vay của POW khoảng 9,951 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay/tổng tài sản đạt 17.6%. Tuy nhiên, hiện

POW có khoảng 2,701 tỷ đồng nợ vay bằng đồng USD, chiếm 27.1% tổng nợ vay. Điều này sẽ khiến cho POW phải đối mặt với rủi ro tỷ giá biến động.

✓ Rủi ro gián đoạn sản xuất.

CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU: CHÚNG TÔI ƯA THÍCH PC1, GEG, POW, NT2, HND, QTP
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CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2-HOSE) - MUA

Giá hiện tại (30/12/2022): 28.850 VND – Giá mục tiêu 1 năm: 33.000 VND (+14.8%)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ KQKD 9T/2022 tăng trưởng mạnh nhờ sản lượng phục hồi và giá bán trên thị trường điện tăng cao. Doanh thu thuần 9T/2022 đạt 6,863 tỷ đồng (+52.0% svck,

hoàn thành 84.4% KH năm) và LNST đạt 724 tỷ đồng (+75%svck, hoàn thành 155% KH năm). Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 14.8% so với mức 11.6% cùng

kỳ.

✓ Chi phí Quản lý doanh nghiệp tăng mạnh gấp 3 lần cùng kỳ lên đến 247 tỷ đồng do trong Q3/2022, NT2 tiến hành trích lập khoảng 187 tỷ đồng khoản phải thu

khó đòi do liên quan đến việc EVN chậm thanh toán phần chi phí vận chuyển nguyên liệu được kết chuyển vào giá bán điện trong hợp đồng PPA.

✓ Tài chính lành mạnh: NT2 có lượng tiền tiền dồi dào (hơn 804 tỷ đồng, chiếm 10.96% cơ cấu TTS), tỷ lệ đòn bẩy thấp (có hơn 630 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, chiếm

8.6% cơ cấu TTS). Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền cao và ổn định quanh 20-25%.

✓ Triển vọng điện khí 2023 sáng sủa do kỳ vọng giá khí đầu vào giảm. NT2 đã thanh toán hết nợ vay dài hạn từ năm 2021 & hết khấu hao TSCĐ.

RỦI RO

✓ Rủi ro gián đoạn sản xuất. Năm 2023, NT2 có lịch đại tu nên sẽ ảnh hưởng phần nào tới kết quả kinh doanh.

CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU: CHÚNG TÔI ƯA THÍCH PC1, GEG, POW, NT2, HND, QTP
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CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP-UpCom) - MUA

Giá hiện tại (30/12/2022) 13.000 VND – Giá mục tiêu 1 năm: 18.000 VND (+38,46%)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ QTP đang sở hữu 04 tổ máy phát điện với tổng công suất 1,200 MW và là một trong những nhà máy điện than có công suất lớn nhất miền Bắc. Nhà máy Quảng

Ninh 1 (2x300 MW) được vận hành từ năm 2012; Nhà máy Quảng Ninh 2 (2x300 MW) được vận hành từ năm 2013. Lợi thế của QTP là vị trí nhà máy thuận lợi,

gần nguồn than, lại ký hợp đồng dài hạn với TKV (cổ đông lớn).

✓ Kết quả kinh doanh 9T/2022 tăng trưởng mạnh nhờ sản lượng tăng nhẹ và giá thị trường điện tăng cao. Doanh thu thuần 9T/2022 đạt 8,155 tỷ đồng (+30.7%

svck, hoàn thành 81.5% KH năm) và LNST đạt 744 tỷ đồng (+88% svck, hoàn thành 171% KH năm). Lợi nhuận gộp đạt 997 tỷ đồng (+78.3% svck), biên lợi nhuận

gộp cải thiện lên mức 12.2% so với mức 9.0% của cùng kỳ năm trước do giá bán điện trên thị trường cạnh tranh tăng mạnh so với cùng kỳ.

✓ Sắp trả hết nợ vay và hết khấu hao TSCĐ. QTP sẽ thanh toán hết nợ vay vào năm 2024 và TSCĐ sẽ hết khấu hao vào năm 2026. Kết quả kinh doanh được kỳ

vọng sẽ cải thiện mạnh mẽ trong thời gian tới.

RỦI RO

✓ Rủi ro tỷ giá: Nợ vay của QTP đã giảm mạnh còn 1,833 tỷ đồng (17.1% cơ cấu TTS), giúp chi phí lãi vay giảm mạnh. Tuy nhiên công ty có 813 tỷ đồng nơ vay bằng

USD (chiếm 44.4% cơ cấu nợ vay). Đồng USD tăng giá mạnh khiến QTP ghi nhận khoản lỗ 60 tỷ đồng do đánh giá lại các khoản vay có gốc ngoại tệ trong 9 tháng

2022.

CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU: CHÚNG TÔI ƯA THÍCH PC1, GEG, POW, NT2, HND, QTP
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CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND-UpCom) - MUA

Giá hiện tại (30/12/2022): 13.000 VND – Giá mục tiêu 1 năm: 17.600 VND (+35,38%)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ HND hiện có 2 nhà máy là nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 tại Thủy Nguyên- Hải Phòng. Năm 2011 Nhà máy 1 đã đi vào vận hành thương mại, năm 2013 nhà máy 2

tiếp tục đi vào hoạt động. Với công suất 1200MW (4x300), sản lượng điện sản xuất hàng năm đạt trên 7.2 tỷ kwh, góp phần vào ổn định hệ thống điện quốc gia.

✓ Nguồn nhiên liệu than được công ty ký hợp đồng dài hạn với các nhà cung cấp lớn trong nước là Tập đoàn Công nghiệp Than và khoán sản Việt Nam (TKV) và

TCT Đông Bắc, đảm bảo 90% nhu cầu than hàng năm.

✓ Kết quả kinh doanh 9T/2022 khả quan: doanh thu đạt 8,273 tỷ đồng, tăng 22%svck. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2022 đạt 579 tỷ đồng,tăng 216% svck.

Lợi nhuận gộp là 794 tỷ đồng, tăng 147% svck, biên lợi nhuận gộp đạt 9.6% so với mức 4.7% của cùng kỳ năm trước.

✓ Lợi thế từ hết khấu hao TSCĐ: HP1 về cơ bản đã hết khấu hao các hạng mục chính vào năm 2021 và HP2 từ 2022 tăng thời gian trích lập khấu hao từ 10 năm lên

15 năm (làm giảm khấu hao hơn 300 tỷ/năm). Khấu hao năm 2021 là 1,290 tỷ đồng (giảm 477 tỷ so với 2020) & dự kiến 2022 chỉ khoảng trên 950 tỷ.

RỦI RO

✓ Rủi ro tỷ giá: tổng nợ vay tại 30/9/2022 là 1,588 tỷ đồng (chiếm 17.1% cơ cấu TTS) và chủ yếu là nợ vay là bằng USD (98% cơ cấu nợ vay). Chi phí tài chính

9T/2022 là 154 tỷ đồng, tăng 27% svck. Đến tháng 4/2024, HND sẽ trả hết khoản nợ vay này.

✓ Rủi ro thanh khoản thấp. Khối lượng giao dịch bình quân trong 10 phiên trở lại đây chỉ khoảng trên 10,000 đơn vị/phiên.

CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU: CHÚNG TÔI ƯA THÍCH PC1, GEG, POW, NT2, HND, QTP

174



Nguồn: ABS Research

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)
PC1 POW GEG

2022 2023F 2024F 2022 2023F 2024F 2022 2023F 2024F

Doanh thu 9,308 11,635 13,381 28,165 33,799 41,910 2,135 2,625 3,256 

%YoY -5.29% 25.00% 15.00% 14.68% 20.00% 24.00% 54.55% 23.00% 24.00%

Biên lợi nhuận gộp (%) 16.40% 18.04% 18.95% 12.80% 14.08% 14.78% 47.61% 52.37% 54.99%

Lợi nhuận sau thuế 334 626 756 1,661 2,433 3,168 426 535 690 

%YoY -5.29% 87.50% 20.75% -7.62% 46.47% 30.20% 50.57% 25.46% 28.96%

EPS (đ/cp) 1,236 2,317 2,797 709 1,039 1,353 1,324 1,662 2,143 

BVPS (đ/cp) 20,590 21,619 22,700 12,729 13,264 13,940 10,946 11,723 12,614 

Nợ/VCSH (%) 224.80% 220.00% 210.00% 74.38% 78.00% 82.00% 230.12% 232.42% 234.74%

ROA (%) 1.57% 2.85% 3.38% 2.94% 4.05% 4.91% 2.64% 3.07% 3.65%

ROE (%) 5.10% 9.11% 10.47% 5.13% 7.21% 8.93% 8.71% 10.20% 12.23%

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)
NT2 QTP HND

2022 2023F 2024F 2022 2023F 2024F 2022 2023F 2024F
Doanh thu 8,573 7,501 8,476 10,571 9,831 9,635 10,936 10,171 9,968 
%YoY 39.41% -12.50% 13.00% 23.34% -7.00% -2.00% 21.16% -7.00% -2.00%
Biên lợi nhuận gộp (%) 16.18% 17.80% 18.69% 10.93% 10.98% 11.31% 9.76% 10.70% 11.07%
Lợi nhuận sau thuế 810 731 826 844 863 889 751 769 792 
%YoY 51.75% -9.71% 13.00% 46.03% 2.30% 3.00% 64.99% 2.30% 3.00%
EPS (đ/cp) 2,814 2,541 2,871 1,876 1,919 1,976 1,503 1,537 1,583 
BVPS (đ/cp) 15,472 16,228 17,022 13,652 13,706 13,834 12,698 12,736 12,851 
Nợ/VCSH (%) 64.79% 61.55% 58.48% 44.36% 43.47% 42.16% 46.15% 44.77% 42.53%
ROA (%) 11.04% 9.69% 10.64% 9.52% 9.76% 10.05% 8.10% 8.34% 8.65%
ROE (%) 18.19% 15.66% 16.87% 13.74% 14.00% 14.29% 11.83% 12.07% 12.32%
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Triển vọng nào cho nhóm cổ phiếu dầu khí trong bối cảnh

thị trường năng lượng khó đoán định?

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
phí trên Zalo của ABS

NGÀNH DẦU KHÍ



Nguồn: ABS Research
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Diễn biến giá cổ phiếu dầu khí với VN-Index (%)

• Năm 2022, chỉ số VN-Index đã giảm 34%. Diễn biến nhóm cổ phiếu dầu khí có phần tích cực hơn do có mối tương quan mật thiết với giá dầu. Mức độ giảm các cổ

phiếu PVD, PVS, PVT, PVC có phần ít hơn so với thị trường chung, thậm chí cổ phiếu GAS còn có diễn biến khá tích cực khi tăng trên 3%.

• Tuy nhiên, một số cổ phiếu thuộc nhóm hạ nguồn như BSR, PLX, OIL lại diễn biến tiêu cực hơn thị trường do cơ chế dự trữ hàng tồn kho trong khi giá dầu sau khi đạt

đỉnh vào tháng 3/2022 đã sụt giảm.

Diễn biến giá cổ phiếu dầu khí tích cực hơn thị trường nhờ mối tương quan với giá dầu

ĐIỂM NHẤN 2022 – DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU
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DIỄN BIẾN GIÁ DẦU NĂM 2022 – TRỒI SỤT KHÔNG ỔN ĐỊNH:

• Giá dầu tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm: Tiếp nối đà tăng trong năm 2021, giá dầu trong

6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục “leo thang” do lo ngại nguồn cung thiếu hụt kể từ khi xảy ra

cuộc xung đột Nga-Ukraine và các lệnh trừng phạt của EU với Nga. Căng thẳng lên cao đã

đẩy giá dầu thế giới tiến sát mốc 140 USD/thùng vào tháng 3/2022.

• Diễn biến không ổn định, giá dầu liên tiếp sụt giảm kể từ tháng 6/2022: Những lo ngại về

suy thoái kinh tế toàn cầu cùng động thái tăng lãi suất của các NHTW trên thế giới & việc

Trung Quốc áp các biện pháp chống dịch Covid-19 đã khiến giá dầu chịu nhiều sức ép và tụt

giảm trong Quý 3/2022 & Quý 4/2022. Giá dầu thô WTI và giá dầu Brent bình quân tháng

11/2022 đã giảm về 84,34 USD/thùng & 91,42 USD/thùng, giảm lần lượt 26,53% và 25,50%

so với mức giá trung bình trong tháng 6/2022 – mức cao nhất từ đầu năm.

• Hiện, giá dầu WTI kết thúc ngày 15/12/2022 đang dao động quanh 75 USD/thùng & giá dầu

Brent dao động quanh 80 USD/thùng.

ĐIỂM NHẤN 2022 – GIÁ DẦU & KHÍ BIẾN ĐỘNG KHÓ LƯỜNG

Nguồn: Macrotrends, ABS Research

Diễn biến giá khí tự nhiên
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DIỄN BIẾN GIÁ KHÍ NĂM 2022 – TĂNG CAO & ĐẠT ĐỈNH TRONG THÁNG 8/2022

• Giá khí đốt tự nhiên đã tăng lên 10 USD/MMBtu vào tháng 8/2022, mức cao nhất trong hơn

14 năm. Một loạt đợt nắng nóng trong mùa hè trên khắp nước Mỹ đã đẩy nhu cầu từ các nhà

máy điện chạy bằng khí đốt lên mức cao nhất mọi thời đại, và nhu cầu xuất khẩu LNG của Mỹ

tăng lên trong bối cảnh lo ngại về tình trạng thiếu hụt của Châu Âu làm tăng áp lực hiện có

trên thị trường.

• Tuy nhiên, giá khí đốt tự nhiên đã giảm đáng kể từ tháng 9, do nguồn cung tại Mỹ tăng, đồng

thời với giá thấp hơn ở Châu Âu trước kế hoạch chống khủng hoảng của EU. Bên cạnh đó, dự

trữ khí đốt của các nước Châu Âu đang được làm đầy với tốc độ nhanh hơn dự kiến, cho dù

nguồn cung khí đốt từ Nga giảm xuống mức thấp.
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Nguồn: Fiinpro,ABS Research

Tình hình kết quả kinh doanh các DN dầu khí 9T/2022

• Các DN trong ngành nhìn chung có doanh thu 9T/2022 tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ. Nhiều DN có tốc độ tăng trưởng doanh thu gần gấp đôi svck như BSR, OIL, PLX.

• Về lợi nhuận, bức tranh lợi nhuận ngành cũng có sự trái chiều khi một số có lợi nhuận tăng trưởng khả quan như GAS (+71,87%svck), BSR (222,63% svck), PVT
(+38,01%svck) trong khi một số DN lại có sự sụt giảm về tăng trưởng lợi nhuận như PLX (-79,34%svck), PVS (-21,11%svck), OIL (-17,3%svck), PVC (-20,29%svck). Bên cạnh
đó, PVD vẫn tiếp tục công bố lỗ trong 9T/2022. Các DN như PLX, OIL có lợi nhuận ròng giảm mạnh svck do phải trích lập mạnh hàng tồn kho trong bối cảnh thị trường xăng
dầu trong nước năm 2022 có nhiều khó khăn.

Tình hình tài chính các DN dầu khí 9T/2022

• Hưởng lợi từ xu hướng lãi suất tăng: một số Doanh nghiệp ngành dầu khí có lượng tiền khá dồi dào như GAS, BSR, PLX, OIL… đã đang và sẽ hưởng lợi từ xu hướng lãi suất
đang tăng lên. Ngược lại, các doanh nghiệp có nợ vay cao như PVD, PVC, PVT sẽ chịu áp lực khi lãi suất tăng.

• Tỷ giá: Đa phần các doanh nghiệp trong ngành đều có doanh thu bằng đồng USD nên sẽ bù đắp phần nào cho khoản lỗ tỷ giá do đánh giá lại khoản vay bằng đồng USD.
Do đó, rủi ro biến động tỷ giá không nhiều. Nhưng chúng tôi cũng lưu ý, một số DN có tỷ lệ nợ vay đồng USD cao hơn như PVD, PVT sẽ chịu rủi ro tỷ giá cao hơn các DN khác
trong ngành. Bên cạnh đó, một số DN hạ nguồn như PLX, OIL cũng chịu rủi ro tỷ giá cao hơn do giá xăng đầu vào neo theo đồng USD trong khi giá bán ra bằng đồng VND.
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TĂNG TRƯỞNG NHU CẦU DẦU TOÀN CẦU DỰ KIẾN CHẬM LẠI VÀO NĂM

2023:

• Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới

năm 2023 sẽ chậm lại. Theo IEA, tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2022 đã tăng lên

2.3 triệu thùng/ngày, đưa tổng nhu cầu trong năm lên mức 99,9 triệu thùng/ngày.

• Trong năm 2023, nhu cầu dầu dự kiến sẽ tăng thêm 1,7 triệu thùng/ngày lên 101.6

triệu thùng/ngày. Nhu cầu của Trung Quốc dự kiến tăng gần 1 triệu thùng/ngày

vào năm 2023 trước sự nới lỏng chính sách Zero-Covid của nước này, trong khi sụt

giảm 400.000 thùng/ngày vào năm 2022. Trong khi đó, nhu cầu ở một số khu vực

lại tăng mạnh một cách đáng ngạc nhiên, đặc biệt là ở Ấn Độ và Trung Đông.

TRIỂN VỌNG 2023 – CUNG CẦU KHÓ ĐOÁN ĐỊNH, GIÁ DẦU DỰ BÁO TIẾP TỤC SUY YẾU

Nguồn: OPEC, ABS Research

OPEC tăng dự báo nhu cầu dầu mỏ năm 2023

• Tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu ước tính tăng 2,5 triệu thùng/ngày vào năm

2022 (nâng mức tổng nhu cầu dầu toàn cầu lên 99,6 triệu thùng/ngày), trong đó

các nước thuộc OECD tăng 1,4 triệu thùng/ngày & các nước ngoài OECD tăng 1,2

triệu thùng/ngày.

• Năm 2023, OPEC dự báo nhu cầu dầu toàn cầu tăng 2,2 triệu thùng/ngày, trong

đó các nước OECD tăng 0,3 triệu thùng/ngày & các nước ngoài OECD tăng 1.9

triệu thùng/ngày với sự tăng trưởng mạnh nhất từ Trung Quốc & Ấn Độ. Việc giải

quyết xung đột địa chính trị ở Đông Âu và sự nới lỏng chính sách zero-Covid của

Trung Quốc có thể mang lại một số dấu hiệu tích cực trong tăng trưởng nhu cầu

dầu toàn cầu.

NHU CẦU DẦU MỎ THẾ GIỚI 2021 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 2022F 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 2023F
Châu Mỹ 24,32 24,77 24,98 25,35 25,19 25,08 25,00 25,24 25,66 25,45 25,34 
Châu Âu 13,13 13,15 13,43 14,09 13,90 13,65 13,19 13,46 14,12 13,95 13,68 
Châu Á Thái Bình Dương 7,38 7,85 6,99 7,25 7,82 7,47 7,88 7,03 7,29 7,83 7,51 
Tổng OECD 44,83 45,77 45,40 46,69 46,91 46,20 46,07 45,73 47,07 47,23 46,53 
Trung Quốc 14,97 14,74 14,42 14,69 15,32 14,79 14,63 15,37 15,34 15,92 15,32 
Ấn Độ 4,77 5,18 5,16 4,95 5,35 5,16 5,41 5,44 5,21 5,59 5,41 
Các nước Châu Á khác 8,63 9,09 9,27 8,73 8,85 8,98 9,42 9,61 9,10 9,20 9,33 
Mỹ Latin 6,23 6,32 6,36 6,55 6,40 6,41 6,48 6,48 6,70 6,54 6,55 
Trung Đông 7,79 8,06 8,13 8,50 8,17 8,22 8,45 8,46 8,84 8,46 8,55 
Châu Phi 4,22 4,51 4,15 4,25 4,53 4,36 4,71 4,34 4,43 4,72 4,55 
Nga 3,61 3,67 3,42 3,45 3,59 3,53 3,65 3,44 3,62 3,77 3,63 
Khác 1,96 2,01 1,90 1,73 1,99 1,91 2,02 1,91 1,77 2,03 1,93 
Tổng NON-OECD 52,18 53,58 52,81 52,85 54,20 53,36 54,77 55,05 55,01 56,23 55,27 
Toàn thế giới 97,01 99,35 98,21 99,54 101,11 99,56 100,84 100,78 102,08 103,46 101,80 

NHU CẦU DẦU MỎ THẾ GIỚI ĐVT: triệu thùng/ngày
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MỘT SỐ DỰ BÁO  VỀ NHU CẦU TIÊU THỤ DẦU CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ THÔNG TIN NĂNG LƯỢNG MỸ (EIA)

Nguồn: EIA, ABS Research
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NGUỒN CUNG DẦU DỰ BÁO DÈ DẶT TRƯỚC CÁC ĐỘNG THÁI CAN THIỆP CỦA OPEC+:

• Sau khi cắt giảm sản lượng trong năm 2020 do giá dầu xuống thấp trong đại dịch Covid-19, OPEC và các đối tác (OPEC+) đã bắt đầu tăng nhẹ sản lượng trong năm 2021 và

điều chỉnh chính sách hằng tháng.

• Hiện tại, sản lượng dầu của OPEC+ đã phục hồi về mức trước dịch Covid-19, nhưng trên thực tế 23 quốc gia thuộc OPEC+ đều đang chật vật tìm cách hoàn thành chỉ tiêu. Tuy

nhiên, Mỹ kêu gọi đồng minh Saudi Arabia, một trong các thành viên chủ chốt của OPEC+, nâng sản lượng để kiềm chế lạm phát tăng nhanh, chủ yếu do giá năng lượng tăng

cao. Trong cuộc họp diễn ra đầu tháng 8, OPEC+ đã quyết định tăng nhẹ sản lượng thêm 100.000 thùng/ngày trong tháng 9.

• Lo ngại kinh tế toàn cầu suy thoái & nhu cầu dầu mỏ có phần yếu đi, OPEC+ đầu tháng 10 đã quyết định cắt giảm sản lượng mạnh nhất từ năm 2020 (2 triệu thùng/ngày).

• OPEC dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 đạt 2,8% và dự báo năm 2023 là 2,5%. Chúng tôi cho rằng trước những dấu hiệu suy yếu của kinh tế toàn cầu & nhu cầu

dầu dự kiến chậm lại, OPEC có thể có những động thái thắt chặt nguồn cung để hỗ trợ giá dầu.

• OPEC ước tính 13 thành viên của họ sẽ cần cung cấp trung bình 28,93 triệu thùng/ngày trong Quý 1/2023, cao hơn so với cùng kỳ năm 2022, trong khi đó nguồn cung ngoài

khối sẽ tăng thêm 1,5 triệu thùng/ngày lên 67,1 triệu thùng/ngày (nguồn cung năm 2022 của khối ngoài OPEC là 65,6 triệu thùng/ngày).

TRIỂN VỌNG 2023 – CUNG CẦU KHÓ ĐOÁN ĐỊNH, GIÁ DẦU DỰ BÁO TIẾP TỤC SUY YẾU

Nguồn: EIA & OPEC, ABS Research
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Algeria 904 913 984 1.014 1.039 1.042 1.041 1.022 

Angola 1.247 1.117 1.152 1.171 1.155 1.131 1.064 1.102 

Congo 289 265 264 268 267 278 260 259 

Equatorial Guinea 114 98 92 90 90 87 73 69 

Gabon 191 182 199 190 199 202 205 207 

IR Iran 1.991 2.392 2.529 2.556 2.566 2.555 2.561 2.559 

Iraq 4.076 4.049 4,286 4.438 4.540 4.546 4.582 4.465 

Kuwait 2.439 2.419 2.614 2.692 2.801 2.822 2.806 2.685 

Libya 367 1.143 1.063 750 992 1.157 1.166 1.133 

Nigeria 1.578 1.372 1.376 1.210 1.064 1.015 1.066 1.158 

Saudi Arabia 9.204 9.114 10.164 10.451 10.893 11.008 10.878 10.474 

UAE 2.804 2.727 2.954 3.045 3.168 3.192 3.186 3.037 

Venezuela 512 555 684 714 667 661 682 656 

Tổng OPEC 25.716 26.346 28.361 28.589 29.441 29.696 29.570 28.826 

Sản lượng cung dầu của OPEC
ĐVT: triệu thùng/ngày

Nguồn cung dầu thế giới (triệu thùng/ngày)
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NGA DỰ KIẾN THẮT CHẶT NGUỒN CUNG NHẰM ĐÁP TRẢ LỆNH TRỪNG PHẠT CỦA EU

• Nga hiện là nước xuất khẩu dầu lớn thứ 2 thế giới. IEA dự đoán sản lượng dầu của nước này sẽ giảm 1,4 triệu thùng/ngày vào năm 2023, tiếp tục thắt chặt khi mức

trần giá dầu do G7, Liên minh châu Âu (EU) và Úc áp đặt có hiệu lực vào ngày 5/12 nhằm hạn chế doanh thu thời chiến của Moscow. Theo đó, EU và các nước G7 đã

nhất trí áp giá trần đối với dầu Nga ở mức 60 USD/thùng. Theo cơ chế giá trần này, các công ty bảo hiểm, tổ chức tín dụng cũng như tàu chở dầu của G7 và EU chỉ

được phép cung cấp dịch vụ vận chuyển dầu Nga nếu nó được mua bằng hoặc thấp hơn giá trần. Để đáp trả, Nga đã tuyên bố không chấp nhận mức giá trần trên

và sẽ không bán dầu cho bất kỳ nước nào áp dụng mức giá đó, thậm chí nước này còn đe dọa cắt giảm sản lượng.

• Ngoài ra, lệnh cấm vận sắp tới của EU đối với các sản phẩm dầu của Nga, ngoài dầu thô, có hiệu lực từ 5/2/2023, sẽ khiến thị trường thiếu hụt dầu diesel & dầu sưởi.

• Chúng tôi cho rằng những động thái của Nga & EU có thể sẽ khiến nguồn cung dầu từ Nga sụt giảm (khoảng 7%) và làm tăng thêm sức ép lên thị trường năng lượng

toàn cầu. Về phía Nga, nước này có thể sẽ tiếp tục chuyển hướng xuất khẩu dầu từ Châu Âu sang các nước Châu Á và làm thay đổi dòng chảy năng lượng toàn cầu

trong thời gian tới.

Nguồn: IEA & Bruegel, ABS Research
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Nguồn: EIA, ABS Research

forecast

0

150

300

450

600

Jan 2017 Jan 2018 Jan 2019 Jan 2020 Jan 2021 Jan 2022 Jan 2023

monthly range from Jan 2017 −Dec 2021

Tồn kho dầu thô của Mỹ (triệu thùng/ngày)

0

2

4

6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

forecast
2012-2021 average

Năng lực sản xuất dầu dư thừa của OPEC (triệu thùng/ngày)

MỘT SỐ DỰ BÁO VỀ NGUỒN CUNG DẦU CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ THÔNG TIN NĂNG LƯỢNG MỸ (EIA)

0

40

80

120

2020 2021 2022 2023
monthly history monthly forecast annual average

Sản lượng sản xuất dầu thô thế giới (triệu thùng/ngày)

-6,4

1,8

4,3

1,1

-8

-4

0

4

8

2020 2021 2022 2023

forecast

OPEC countries
Non-OPEC
Eurasia
North America
Latin America
Other non-OPEC
Net change

Thay đổi cung cầu theo năm (triệu thùng/ngày)

TRIỂN VỌNG 2023 – CUNG CẦU KHÓ ĐOÁN ĐỊNH, GIÁ DẦU DỰ BÁO TIẾP TỤC SUY YẾU

184



GIÁ DẦU NĂM 2023 DỰ BÁO TIẾP TỤC SUY YẾU

❑ Tăng trưởng kinh tế & nhu cầu tiêu thụ dầu dự báo chậm lại trong năm 2023. Trong khi đó, nguồn cung dầu dự báo sẽ khó tăng do các

nước OPEC+ dự báo sẽ có những động thái can thiệp nhằm hỗ trợ giá dầu. Chúng tôi cho rằng giá dầu năm 2023 dự kiến sẽ tiếp tục trồi

sụt và triển vọng có phần yếu đi so với năm 2022. Chúng tôi cho rằng giá dầu Brent năm 2023 dự kiến sẽ đạt 95 USD/thùng.

❑ Các tổ chức lớn trên thế giới cũng đều hạ triển vọng giá dầu năm 2023 so với năm 2022:

• Goldman Sachs dự báo, trong năm 2023, giá dầu Brent sẽ ở mức trung bình 98 USD/thùng, còn dầu WTI là 92 USD/thùng, trong đó giá dầu 2

quý đầu năm sẽ tiếp tục suy yếu và phục hồi vào 2 quý cuối năm.

• Bank of America dự báo giá dầu năm 2023 sẽ biến động mạnh & ở mức trung bình 100 USD/thùng.

• Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo giá dầu Brent dự kiến trung bình ở mức 92 USD/thùng trong năm 2023.

Nguồn: OPEC, ABS Research

NHỮNG YẾU TỐ HỖ TRỢ GIÁ DẦU

• Nhu cầu sử dụng nhiên liệu có thể tăng vào mùa Đông khi nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm tăng cao, đặc biệt là tại Châu Âu.

• Trung Quốc đang dần nới lỏng chính sách Zero-Covid để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thương mại, từ đó làm tăng nhu cầu sử dụng dầu. Hiện quốc gia này đang đứng thứ hai về

tiêu thụ dầu (chiếm 15% nhu cầu dầu toàn cầu).

• Nguồn cung có khả năng hạn hẹp khi OPEC+ thận trọng trước đánh giá nhu cầu tiêu thụ dầu có thể suy giảm vào năm tới. Mới đây, OPEC+ mới đây đã ra quyết định cắt giảm 2 triệu

thùng/ngày, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2020. Những động thái can thiệp của tổ chức này có thể hỗ trợ giá dầu.

• Căng thẳng Nga - Ukraine cùng các biện pháp trừng phạt/cấm vận của Mỹ và phương Tây đối với Nga cũng là một trong những nguyên nhân lớn đẩy tăng giá dầu (và cả khí đốt).

Lệnh cấm nhập khẩu dầu thô của Nga của EU và mức trần của G7 đối với giá dầu xuất khẩu bằng đường biển của Nga ở mức 60 USD/thùng có hiệu lực vào 5/12 và lệnh cấm nhập

khẩu các sản phẩm dầu khác của Nga của EU có hiệu lực vào 5/2/2023, sẽ khiến cho lượng xuất khẩu dầu của Nga dự báo có thể giảm đi, từ đó ảnh hưởng tới thị trường năng lượng

toàn cầu.

• Ngoài ra, những mối lo từ bạo động gia tăng tại Lybia, rủi ro do bão…cũng là những yếu tố hỗ trợ giá dầu.

MỘT SỐ RỦI RO LÀM GIẢM GIÁ DẦU:

• Lo ngại về suy thoái toàn cầu khi FED & các NHTW trên thế giới cắt giảm lãi suất để đối phó lạm phạt, sẽ khiến nhu cầu năng lượng giảm đi. Bên cạnh đó, đồng USD mạnh lên cũng

khiến giá các hàng hóa trở nên rẻ hơn, trong đó có dầu.

• Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hạt nhân, sản lượng của Iran sẽ tăng lên và tác động tới giá dầu.

Tổ chức dự báo Giá dầu Brent 
2023F (USD/thùng)

Goldman Sachs 98

WB 92

EIA 92

BOA 100
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NHU CẦU TIÊU THỤ KHÍ TOÀN CẦU KHIÊM TỐN

• Trước giai đoạn chiến tranh Nga-Ukraine, EU đã nhập khẩu 155 tỷ m3 (Gm3) khí tự nhiên từ Nga (bao gồm 140 Gm3 bằng đường ống dẫn khí và khoảng 15 Gm3 dưới dạng

LNG), tương đương với khoảng 45% tổng sản lượng nhập khẩu và gần 40% lượng khí đốt tiêu thụ của các Quốc gia Thành viên.

• Từ khi cuộc chiến xảy ra, việc Nga cắt giảm dòng khí đốt tự nhiên đến Châu Âu đã đẩy giá quốc tế lên cao, làm gián đoạn dòng chảy thương mại, dẫn đến tình trạng thiếu

nhiên liệu trầm trọng ở một số nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Để bù đắp cho lượng khí đốt Nga đã bị cắt giảm, EU đã tăng cường nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng

(LNG). Theo IEA, nhập khẩu LNG của châu Âu sẽ tăng hơn 60 tỷ mét khối (bcm) trong năm nay, cao hơn gấp đôi so với phần còn lại của thế giới.

• Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), mức tiêu thụ khí đốt toàn cầu dự kiến sẽ giảm 0,8% vào năm 2022 do mức giảm kỷ lục 10% ở châu Âu và nhu cầu không thay đổi ở

khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tiêu thụ khí đốt toàn cầu được dự báo chỉ tăng 0,4% trong năm 2023, nhưng không chắc chắn. Mọi biến động sẽ tùy thuộc vào động thái

của Nga và diễn biến của giá năng lượng.

• IEA đã dự đoán kho khí đốt của EU sẽ đầy dưới 20% vào tháng 2 nếu nguồn cung LNG vẫn mạnh trong trường hợp nguồn cung của Nga sang châu Âu hoàn toàn ngừng

hoạt động từ ngày 1 tháng 11, nhưng có thể xuống mức 5% vào tháng 2 nếu nguồn cung LNG nhỏ dần.

TRIỂN VỌNG 2023 – HẠ TRIỂN VỌNG GIÁ KHÍ 2023

Nguồn: IEA, ABS Research

Nhu cầu khí tự nhiên toàn cầu 2015 – 2025 Kho dự trữ khí đốt tự nhiên của EU Xuất nhập khẩu LNG theo khu vực 2015 – 2023
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NGUỒN CUNG KHÍ ĐỐT TOÀN CẦU DỰ KIẾN TĂNG TRONG NĂM 2023 KHI MỸ GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO

• Nguồn cung khí tự nhiên toàn cầu năm 2021 tăng 4,1%. IEA dự báo tăng trưởng sản lượng khí toàn cầu năm 2022 âm nhẹ khi sản lượng của Nga giảm.

• Theo dự báo của IEA, Khu vực Bắc Mỹ sẽ dẫn đầu tăng trưởng sản xuất khí toàn cầu khi bổ sung 85 bcm trong giai đoạn 2021 – 2025. Khu vực này ước chiếm 40%

năng lực sản xuất tăng thêm và trên 50% tăng trưởng sản lượng toàn cầu. Trong khi, Trung Đông đóng góp vào sản lượng sản xuất toàn cầu 70 bcm trong giai đoạn

2021-2025.

• Khu vực Châu Á Thái Bình Dương tăng 4% giai đoạn 2021-2025 và đạt 681 bcm vào cuối giai đoạn, trong đó Trung Quốc tăng 12% so với năm 2021 lên mức 230

bcm vào năm 2025.

Nguồn: IEA, ABS Research

Hợp đồng LNG hoạt động 2017 – 2025 Sản lượng sản xuất khí tự nhiên toàn cầu tới
năm 2025 theo khu vực
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HẠ TRIỂN VỌNG GIÁ KHÍ ĐỐT NĂM 2023

• Chúng tôi cho rằng triển vọng thị trường khí đốt thời gian tới vẫn khá ảm đạm trước

nhu cầu tăng trưởng khiêm tốn trong khi nguồn cung dự kiến có phần tăng nhẹ. Một

số các tổ chức lớn cũng hạ dự báo triển vọng giá khí đốt trong năm 2023.

• Goldman Sachs dự báo giá khí tự nhiên tại châu Âu có thể giảm 30% trong vài

tháng tới, khi các quốc gia trong khu vực tạm thời kiểm soát được vấn đề nguồn

cung. Goldman Sachs dự báo giá khí sẽ giảm về mức 85 Euro/MWh vào quý

1/2023, trước khi tăng mạnh trở lại vào mùa hè.

• EIA dự báo giá khí đốt tự nhiên sẽ bắt đầu giảm sau tháng 1/2023 khi mức lưu trữ

của Mỹ tiến gần đến mức trung bình 5 năm trước đó, phần lớn là do sản lượng khí

đốt tự nhiên của Mỹ tăng lên. EIA dự báo về giá giao ngay của khí đốt tự nhiên

chuẩn mỏ Henry Hub trung bình hơn 6 USD/MMbtu trong quý đầu tiên năm 2023.

• Trong khi đó, WB dự báo giá khí đốt tự nhiên của Mỹ có thể ở mức trung bình 5,20

USD/MMBtu vào năm 2022, 4,80 USD vào năm 2023 và 4,20 USD vào năm 2024.

Đối với LNG, WB dự đoán nó sẽ ở mức trung bình 19 USD/MMBtu vào năm 2022,

giảm xuống còn 14 USD vào năm 2023 và 13,3 USD vào năm 2024.
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Nguồn: EIA, ABS Research

Giá khí tự nhiên Henry Hub (dollars per million 
British thermal units)

Cung cầu & thương mại khí đốt tự nhiên của Mỹ
(billion cubic feet per day)

Giá khí tự nhiên của Mỹ (dollars per thousand cubic feet)
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KHÂU THƯỢNG NGUỒN – TRIỂN VỌNG TỪ GIÁ DẦU “NEO CAO” & LUẬT DẦU KHÍ SỬA ĐỔI

• Tiềm năng dầu khí của Việt Nam là rất lớn. Theo báo cáo của chính phủ Úc năm 2017 thì trữ lượng thiên nhiên dầu thô của Việt Nam là 4,4 tỷ thùng và trữ lượng

khí đốt là 704 tỷ mét khối, lớn thứ ba ở Đông Nam Á, sau Indonesia và Malaysia. Trong đó, các mỏ dầu khí chủ yếu tập trung ở Bể Cửu Long, còn khí chủ yếu tập

trung ở Bể Nam Côn Sơn, Bể Malay Thổ Chu, Bể Cửu Long, Bể Sông Hồng.

• Tuy nhiên, sản lượng khai thác dầu khí đang trên đà suy giảm. Sản lượng khai thác dầu thô giảm bình quân 10%/năm trong giai đoạn 2015 – 2021 trong khi sản

lượng khí các mỏ Đông Nam Bộ giảm 5% - 20%/năm. Sản lượng dầu thô nhập khẩu tăng bình quân 151%/năm trong giai đoạn này. Nguyên nhân là do các mỏ có

đóng góp sản lượng lớn đều đã khai thác được 15 – 35 năm, đang ở giai đoạn khai thác cuối đời mỏ (mỏ Bạch Hổ, Đại Hùng, Lan Tây, Lan Đỏ..), trong khi đó hoạt

động khai thác, thăm dò gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên việc triển khai các Dự án thăm dò khai thác đang bị chậm trễ. Trên thực tế, việc thu hút đầu tư nước

ngoài vào Việt Nam trong lĩnh vực thăm dò khai thác những năm gần đây gần như “giẫm chân tại chỗ”. Trong giai đoạn 2016 – 2020, PVN chỉ ký được 8 hợp đồng

dầu khí mới, chưa bằng 1/3 so với giai đoạn 2010 – 2015 (27 hợp đồng dầu khí mới).

• Luật dầu khí sửa đổi được thông qua vào tháng 11 vừa qua sẽ tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động trong lĩnh vực dầu khí.

• Triển vọng giá dầu có phần suy yếu trong năm 2023 nhưng dự kiến vẫn “neo” ở mức cao, sẽ thúc đẩy tiến độ các dự án lớn của ngành dầu khí.

TRIỂN VỌNG NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

Nguồn: PVN & GSO, ABS Research
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MỘT SỐ DỰ ÁN LỚN NGÀNH DẦU KHÍ

TRIỂN VỌNG NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

Dự án Chủ đầu tư
Tổng VĐT 

dự kiến
Sản lượng dự kiến

Thời gian khai

thác dự kiến
Tiến độ dự án

Sư tử

trắng giai

đoạn 2

PVEP (50%), Perenco Cửu

Long (23,25%), KNOC 

(14,25%), SK (9%), khác 

(3,5%)

2 tỷ USD
24 tỷ m3 khí (1,5 tỷ m3 

khí/năm)
2021-2023

✓ Dòng khí đầu tiên giai đoạn 2A đã đi vào khai thác tháng 6/2021. HĐ mua bán khí đã

được ký kết giữa các đối tác vào tháng 8/2021.

✓ Giai đoạn 2B dự kiến cho dòng khí đầu tiên vào Q4/2023.

Lô B – Ô 

Môn

PVN (42,38%), MOECO 

(25,62%), PVEP (23,5%), 

PTTEP (8.5%)

8,1 tỷ USD

Trữ lượng thu hồi dự kiến

là 3.785 tỷ bộ khối (107 tỷ

m3) khí và 12,65 triệu

thùng condensate 

2026

✓ Các điểm nghẽn trong khâu hạ nguồn (sự chậm trễ trong phê duyệt chủ trương đầu tư

Nhà Máy Nhiệt điện Ô Môn III) đã khiến cho Dự án thượng nguồn chưa đạt được quyết

định đầu tư cuối cùng (FID).

✓ Dự kiến chậm nhất tháng 6/2026 sẽ có quyết định FID và chậm nhất Q4/2026 sẽ có

dòng khí đầu tiên (theo kết luận mới nhất của Bộ Công thương).

Cá Voi

Xanh
ExxonMobil (63,75%) 10 tỷ USD 150 tỷ m3 khí 2028

✓ Đã hoàn thành thiết kế và kỹ thuật ban đầu cho Dự án vào tháng 5/2020 và hiện đang

hoàn thiện kế hoạch phát triển cuối cùng.

✓ Quyết định sau cùng về đầu tư sẽ còn tùy thuộc một số yếu tố khác như nhận được sự

chấp thuận của cơ quan thẩm quyền quản lý ngành dầu khí của Việt Nam, sự đảm bảo

từ cơ quan Chính phủ, thỏa thuận về giá bán khí đốt khi đã được khai thác, tính cạnh

tranh về kinh tế. Dự kiến dòng khí đầu tiên sẽ đươc khai thác sớm nhất vào năm 2028.

Nam Du –

U Minh
Jadestone N/A

202 tỷ bộ khối (6 tỷ m3) 

khí và 7 triệu thùng

condensate

2025

✓ Ngày 26/2, Tập đoàn năng lượng Jadestone Energy cho biết, họ đang làm việc với

Petrovietnam để thống nhất hồ sơ sản xuất khí. Đây là bước đầu tiên để hoàn tất hợp

đồng mua bán khí, tiến tới đạt được sự chấp thuận của chính phủ đối với kế hoạch phát

triển mỏ.

✓ Dự kiến đến năm 2025 mới cho dòng khí đầu tiên.

Kèn Bầu ENI  (50%), ESSAR (50%) N/A

200-255 tỷ m3 khí tại chỗ

& 400-500 triệu thùng

condensate

N/A
✓ Đang trong quá trình thăm dò. Hai giếng đầu tiên đã được khoan vào tháng 7/2019 &

tháng 7/2020.

Nguồn: ABS Research 190



KHÂU TRUNG NGUỒN – TRIỂN VỌNG TỪ LNG CÓ THỂ BỊ ẢNH HƯỞNG KHI GIÁ LNG TOÀN CẦU TĂNG CAO TRONG KHI VẬN TẢI DẦU KHÍ HƯỞNG LỢI TỪ SỰ

TĂNG GIÁ CƯỚC:

MẢNG XỬ LÝ VÀ PHÂN PHỐI KHÍ MỎ - TRIỂN VỌNG TỪ LNG CÓ THỂ BỊ ẢNH HƯỞNG TRƯỚC ĐÀ TĂNG GIÁ LNG TOÀN CẦU:

• Tại khâu trung nguồn, đối với mảng xử lý & phân phối khí mỏ, hiện PVGas là đơn vị có toàn quyền khai thác, phân phối khí và các sản phẩm các mỏ dầu khí do PVN

chỉ định & là đơn vị duy nhất có đầy đủ hệ thống cơ sở hạ tầng khí, bao gồm hệ thống thu khí tại nguồn, đường ống phân phối vận chuyển, hệ thống lưu trữ và nhà

máy sản xuất khí; giữ vị thế số 1 về cung cấp LPG với hơn 60% thị phần trên thị trường LPG Việt Nam.

• Hiện nay, sản lượng khí tại các mỏ khu vực Đông Nam Bộ đang suy giảm và bắt đầu xuất hiện tình trạng thiếu hụt. Trong khi đó, theo Quy hoạch điện VIII, mảng điện

khí sẽ nâng dần tỷ trọng đóng góp trong hệ thống điện quốc gia, từ mức hiện tại là 13,04% lên 21% vào năm 2030. Bên cạnh đó, các dự án lớn đang triển khai như

Lô B – Ô Môn & Cá Voi Xanh cũng chỉ đủ cung cấp cho một số nhà máy điện đã quy hoạch khi đi vào vận hành thương mại. Theo phương án cung cấp khí cho sản

xuất điện đến năm 2030, VN sẽ thiếu hụt khoảng 5.4 tỷ m3 khí/năm do sự suy giảm của các mỏ lâu năm. Do đó, LNG nhập khẩu sẽ là nguồn bổ sung quan trọng

trong dài hạn. Nhu cầu nhập khẩu LNG sẽ thúc đẩy việc xây dựng hệ thống các kho chứa.

TRIỂN VỌNG NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

Nguồn: ABS Research

Dự án Công suất (triệu

tấn/năm)

Vận hành

Kho LNG Thị Vải 1-3 2023-2025

Kho LNG Sơn Mỹ - GĐ 1 1-3 2022-2025

Kho LNG Tây Nam Bộ - GĐ 1 1 2022-2025

Kho LNG Đông Nam Bộ 4-6 2022-2025

Kho LNG Thái Bình 0,2-0,5 2026-2030

Kho LNG Tây Nam Bộ - GĐ2 2 2026-2030

Kho LNG Sơn Mỹ - GĐ 2 3 2027-2030

Kho LNG Hải Phòng 1-3 2030-2035

Kho LNG Khánh Hòa 3 2030-2035

Kho LNG Sơn Mỹ - GĐ 3 3 2031-2035

Quy hoạch các kho cảng LNG tại Việt Nam
• Theo Quy hoạch phát triển công nghiệp khí VN đến năm 2025, định hướng đến

năm 2035 thì đến năm 2035, VN sẽ có 7 kho chứa được quy hoạch với tổng

công suất lên tới 26 triệu tấn/năm. Trong giai đoạn đến năm 2025, dự kiến có 4

dự án được triển khai, trong đó Dự án LNG Thị Vải & Dự án LNG Sơn Mỹ giai

đoạn 1 có dấu hiệu tích cực khi PVGas đang đẩy nhanh đầu tư. Kho LNG Thị

Vải giai đoạn 1 hiện đã đạt 97,08% tiến độ và dự kiến hoàn thành trong 6

tháng đầu năm 2023 với công suất 1 triệu tấn/năm & giai đoạn 2 với công suất

là 3 triệu tấn/năm dự kiến hoàn thành vào Q4/2023. Còn Dự án LNG Sơn Mỹ

giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào Q4/2023. Chúng tôi cho rằng tiến độ các

Dự án LNG có thế đang có dấu hiệu chậm lại do tình hình giá LNG trên thị

trường thế giới tăng cao trước nhu cầu nhập khẩu LNG của EU gia tăng.
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KHÂU TRUNG NGUỒN – TRIỂN VỌNG TỪ LNG CÓ THỂ BỊ ẢNH HƯỞNG KHI GIÁ LNG TOÀN CẦU TĂNG CAO TRONG KHI VẬN TẢI DẦU KHÍ HƯỞNG LỢI TỪ SỰ

TĂNG GIÁ CƯỚC MẢNG VẬN TẢI DẦU KHÍ – HƯỞNG LỢI TỪ GIÁ CƯỚC CHỞ DẦU TĂNG

• Hiện nay, PVTrans đang là đơn vị chiếm 100% thị phần vận tải dầu thô và LPG nội địa và 30% thị phần sản phẩm dầu. Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm lọc dầu từ Nhà

máy lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn và từ 2023 thêm Long Sơn sẽ thúc đẩy nhu cầu vận tải dầu trong thời gian tới.

• Cuộc chiến Nga-Ukraine và các lệnh cấm/trừng phạt của EU đối với dầu của Nga cũng như các động thái đáp trả của Nga đã, đang và sẽ làm thay đổi dòng chảy

thương mại năng lượng toàn cầu. Xuất khẩu dầu của Nga đã chuyển hướng từ EU sang các nước Châu Á, khiến quãng đường vận chuyển trở nên dài hơn và thắt

chặt nguồn cung theo trọng tải và đẩy giá cước vận tải lên mức cao kỷ lục.

TRIỂN VỌNG NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

Nguồn: Fearnpulse.com, ABS Research

Giá cước tàu chở dầu tăng lên mức kỷ lục
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KHÂU HẠ NGUỒN – THỊ TRƯỜNG PHÂN PHỐI XĂNG DẦU DỰ BÁO TÍCH CỰC HƠN TRONG KHI CRACK SPREAD CÁC NHÀ MÁY LỌC DẦU VẪN Ở MỨC CAO:

• Sản lượng tiêu thụ xăng dầu nội địa của VN tăng trưởng bình quân 3%/năm trong giai đoạn 2015-2019 và sản lượng tiêu thụ khí hóa lỏng tăng trưởng bình quân 10,5%/năm.

Tuy nhiên, năm 2020, do ảnh hưởng bởi Dịch Covid-19 nên nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, khí đốt sụt giảm 1,2% & 4,3%svck. Năm 2021, sản lượng tiêu thụ xăng dầu trong nước

khoảng 20,5 triệu tấn, trong đó nhập khẩu khoảng 7 triệu tấn, tương đương khoảng 34%. Như vậy có thể thấy, tỷ trọng nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam đã giảm từ mức

trên 90% vào những năm 2000, về khoảng 70% vào những năm 2020, và đến nay chỉ còn khoảng 35%.

• Thị trường mặt hàng xăng dầu trong nước trong năm 2022 có nhiều biến động. Nguồn cung xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng từ việc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (đơn vị

chiếm khoảng 35-40% tổng cung) đã giảm mạnh công suất sản xuất (trong tháng 1 và tháng 02 đã giảm công suất xuống mức 85%, 60% và 55%), có thời điểm ngừng sản

xuất do sự cố kỹ thuật. Trong khi đó, nguồn xăng dầu từ nhập khẩu gặp khó khăn do giá tăng mạnh, cạnh tranh lớn khi nguồn cung cấp bị gián đoạn do xung đột vũ trang

giữa Nga và Ukraine. Bên cạnh đó, việc chậm điều chỉnh các chi phí cấu thành giá cơ sở xăng dầu đã khiến các nhà phân phối gặp nhiều khó khăn, từ đó khiến nguồn cung

nội địa bị thiếu hụt.

• Bước sang năm 2023, chúng tôi cho rằng những khó khăn thị trường xăng dầu trong nước có thể được tháo gỡ và sẽ tích cực hơn. Mới đây, Chính phủ đã ban hành cơ chế để

PVN xử lý vấn đề tài chính đối với Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Điều này có thể giúp cho hoạt động của Nghi Sơn trở nên ổn định hơn trong thời gian tới, làm giảm áp lực nhập

khẩu. Dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng dầu của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kép 5.5%/năm trong giai đoạn 2022-2030.

• Lọc dầu: crack spread các sản phẩm lọc dầu đã tăng mạnh trên toàn cầu kể từ khi xảy ra cuộc chiến Nga-Ukraine. Bên cạnh đó, các Nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc hoạt

động công suất thấp do chính sách Zero-Covid. Kể từ tháng 7/2022, crack spread xăng đã giảm đáng kể nhưng crack spread dầu diesel vẫn ở mức cao. Chính điều này khiến

cho các Doanh nghiệp lọc dầu như BSR có kết quả kinh doanh khả quan trong 9T/2022.

TRIỂN VỌNG NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

Nguồn: EIA, GSO, ABS Research

Chênh lệch giá xăng và dầu Brent tại Mỹ
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TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP (GAS-HOSE) – MUA

Giá hiện tại (30/12/2022): 101.500 VNĐ – Giá mục tiêu 1 năm: 130.000 VNĐ (+28%)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ Là Doanh nghiệp đứng đầu về cung cấp LPG tại Việt Nam với thị phần 70%.

✓ Kết quả kinh doanh cải thiện do giá dầu tăng cao: Lũy kế 9T/2022, doanh thu của GAS đạt 78.672 tỷ đồng, tăng 33,76%svck, LNST đạt gần 11.726 tỷ đồng, tăng 71,87%svck. Biên

Lợi nhuận gộp cải thiện lên 20,9% so với cùng kỳ 17,78%. Lũy kế năm 2022, doanh thu của GAS dự kiến đạt trên 100 nghìn tỷ (+27%svck) và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt trên 13.300

tỷ đồng (+50,25% svck). Đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi thành lập của GAS. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của GAS đã có sự sụt giảm kể từ quý 3/2022 trước diễn

biến giá khí giảm mạnh.. Nguồn lực tài chính vững chãi: Lượng tiền dồi dào chiếm trên 42,24% cơ cấu TTS (tương đương 36 nghìn tỷ đồng gồm cả tiền gửi ngân hàng). Tỷ lệ đòn bẩy thấp,

nợ vay/TTS là 10,54%.

✓ PVGas dự kiến tham gia 4 dự án lớn: Dự án Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2, Dự án LNG Thị Vải, Dự án Lô B – Ô Môn, Dự án 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. Tính đến hiện tại, tiến độ Dự án Kho LNG Thị Vải hoàn thành khoảng trên 97% khối lượng công việc, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động chậm nhất Q2/2023. GĐ 2 với công

suất 3 triệu tấn/năm dự kiến sẽ vận hành từ Q4/2023. Ngoài ra, còn có Dự án 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.

Theo QH phát triển công nghiệp khí VN đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 thì đến năm 2035, VN sẽ có 7 kho cảng LNG với tổng công suất là 26 triệu tấn/năm và hiện có 2 Dự án

là Dự án Kho LNG Thị Vải & Dự án Kho LNG Sơn Mỹ đang triển khai đúng quy hoạch.

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Sản lượng khí các mỏ Khu vực Đông Nam Bộ đang suy giảm, đặc biệt là các mỏ lớn đã khai thác lâu năm như mỏ Bạch Hổ, mỏ Lan Tây – Lan Đỏ. Theo phương án cung cấp khí cho

sản xuất điện cơ sở, đến năm 2030, Việt Nam sẽ thiếu hụt từ 5,4 tỷ m3 khí/năm do suy giảm các mỏ khí lâu năm. Rủi ro giá dầu giảm có thể ảnh hưởng tới tiến độ các Dự án lớn của

ngành. Bên cạnh đó, giá LNG trên thị trường thế giới tăng cao do căng thẳng giữa Nga và EU cũng khiến cho các Dự án LNG của PVGAS bị chậm tiến độ.

✓ Nợ xấu phải thu khó đòi: tại 30/9/2021, Công ty có trên 1.590 tỷ đồng nợ xấu phải thu khó đòi & Nợ vay có xu hướng tăng trở lại để chuẩn bị cho giai đoạn đầu tư mới có thể làm tăng

gánh nặng lãi cho công ty.
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TỔNG CTCP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVS – HNX) – MUA

Giá hiện tại (30/12/2022): 21.400 VNĐ – Giá mục tiêu 1 năm: 28.000 VNĐ (+30,84%)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ 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.

✓ Tình hình tài chính lành mạnh: lượng tiền dồi dào với hơn 9.997 tỷ đồng (chiếm 39,71% cơ cấu TTS), tỷ lệ đòn bẩy thấp (nợ vay ngắn và dài hạn tại 30/9/2022 là

1.358 tỷ đồng, chiếm 5,39% cơ cấu TTS). Công ty có lịch sử chi trả cổ tức bằng tiền khá đều đặn.

✓ Triển vọng lợi nhuận ổn định từ hoạt động kho nổi FSO/FPSO: giá dầu “neo” cao thời gian qua đã giúp cải thiện giá cho thuê kho nổi của PVS , đây cũng là mảng đóng

góp thứ 2 vào cơ cấu lợi nhuận của PVS trong 9T2022 (21% cơ cấu lợi nhuận gộp, sau dịch vụ căn cứ cảng).

✓ Triển vọng từ Dự án điện gió Hai Long 2 &3 ngoài khơi Đài Loan (đây là Dự án 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 đẩy nhanh tiến độ 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 Dự án ở khâu hạ nguồn được

đẩy nhanh. Các Dự án này sẽ đem lại nhiều việc làm cho các Công ty thượng nguồn như PVS.

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Giá dầu bất ổn định và theo xu hướng giảm do những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu làm yếu nhu cầu dầu khí.

✓ Các dự án lớn chậm tiến độ
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TỔNG CTCP VẬN TẢI DẦU KHÍ (PVT – HOSE) - MUA

Giá hiện tại (30/12/2022): 22.000 VNĐ – Giá mục tiêu 1 năm: 27.000 VNĐ (+22,73%)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ PVT có vị thế là doanh nghiệp vận tải dầu và khí lớn nhất Việt Nam: 100% thị phần vận chuyển dầu thô, khoảng 30% thị phần dầu sản phẩm và 100% thị phần LPG thị trường nội địa.

PVTrans sở hữu đội tàu hiện đại gồm 36 chiếc, đa chủng loại. PVTrans đã không ngừng đầu tư và trẻ hóa đội tàu, dự kiến tới cuối 2022, đội tàu sẽ đạt 40 tàu. Hiện 80% đội tàu của

PVTrans đang hoạt động trên các tuyến quốc tế và hầu hết được ký kết theo hình thức hợp đồng thuê tàu định hạn 1-2 năm.

✓ Tình hình tài chính lành mạnh: lượng tiền dồi dào chiếm 25,93% cơ cấu TTS (30/9/2022 có 3.695 tỷ đồng). Lũy kế năm 2022, doanh thu dự kiến đạt 9.150 tỷ đồng (+22,65%svck) và lợi

nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.094 tỷ đồng (+31%svck, hoàn thành 228% kế hoạch năm).

✓ Triển vọng lạc quan nhờ nhu cầu sử dụng nhiên liệu gia tăng & giá cước tàu chở xăng dầu đang trong xu hướng tăng do dòng chảy thương mại năng lượng toàn cầu thay đổi trước

căng thẳng Nga và EU. Chúng tôi cho rằng PVTrans có thể hưởng lợi từ việc Công ty đã tăng cường đầu tư trẻ hóa đội tàu trong thời gian qua trong bối cảnh giá cước vận tải dầu tăng.

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Rủi ro biến động giá dầu & rủi ro cạnh tranh.

✓ Lo ngại suy thoái kinh tế có thể làm giảm nhu cầu sử dụng nhiên liệu, từ đó giảm nhu cầu vận chuyển.

✓ Chúng tôi cũng lưu ý các khoản phải thu của PVT chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu TTS. Tại 30/9/2022, PVT có 2.144 tỷ đồng phải thu ngắn và dài hạn, chiếm gần 15% cơ cấu TTS,

trong khi Công ty mới chỉ trích lập 108,2 tỷ đồng. Việc trích lập dự phòng thấp có thể khiến cho cơ cấu tài sản của PVT gặp rủi ro nếu khách hàng gặp khó khăn trong thanh toán.

✓ Rủi ro lãi suất và rủi ro tỷ giá: tỷ lệ nợ vay/TTS của PVT dù thấp nhưng so với các DN cùng ngành dầu khí thì vẫn ở mức cao. Tổng nợ vay tại 30/9 đang lớn hơn tổng tiền & tỷ lệ nợ

vay/TTS đang là 28,04% (3.995 tỷ đồng), điều này có thể khiến chi phí lãi vay tăng khi lãi suất trong xu hướng tăng. Bên cạnh đó, rủi ro biến động tỷ giá cũng có ảnh hưởng phần nào do

đánh giá lại khoản vay bằng USD.

CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU
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TỔNG CTCP KHOAN & DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ (PVD – HOSE) – MUA

Giá hiện tại (30/12/2022): 17.850 VNĐ – Giá mục tiêu 1 năm: 23.000 VNĐ (+28,85%)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ 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: Tại thời điểm 30/9/2021, lượng tiền của PVD khá dồi dào, chiếm 11,07% cơ cấu TTS (khoảng 2.314 tỷ đồng), điều này được hưởng lợi khi lãi

suất đang trong xu hướng tăng. Nợ vay của Công ty có xu hướng giảm dần trong giai đoạn 2017-2021. Tỷ lệ nợ vay/TTS là 18,67% (tại 30/9/2022 với tổng nợ vay là 3.901 tỷ đồng).

✓ Triển vọng lạc quan khi thị trường giàn khoan phát đi các tín hiệu tích cực: hoạt động giàn khoan ở Khu vực Châu Á TBD đã tăng đáng kể trong năm nay. Ở Khu vực Đông Nam Á,

Malaysia đang dẫn đầu yêu cầu về giàn JU, tiếp đến là Indonesia và Việt Nam. IHS Markit dự báo nhu cầu giàn JU trung bình ở Đông Nam Á sẽ là 35,1 giàn vào năm 2023, tăng nhẹ so

với năm 2022. IEA dự báo từ nay tới năm 2030 có khoảng 470 tỷ USD được đầu tư vào thượng nguồn mỗi năm. Đây được coi là bệ đỡ cho thị trường giàn khoan thế giới thời gian tới.

✓ Các giàn khoan của PVDrilling đều đã có việc làm cho năm 2023, đáng chú ý là giàn III và giàn II. Chúng tôi cho rằng hiệu suất sử dụng giàn cũng như đơn giá cho thuê sẽ tăng lên

trong năm 2023.

✓ 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 đẩy nhanh tiến độ 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 Dự án ở khâu hạ nguồn được đẩy nhanh. Các Dự án này

sẽ đem lại nhiều việc làm cho các Công ty thượng nguồn như PVD.

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Giá dầu bất ổn định và theo xu hướng giảm do những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu làm yếu nhu cầu dầu khí. Các dự án lớn chậm tiến độ.

✓ Rủi ro liên quan khoản nợ xấu phải thu khó đòi: tại 30/9, PVD đang có hơn 193 tỷ đồng nợ xấu, trong đó có khoản trên 93 tỷ đồng đến từ KrisEnergy Campuchia, hiện Công ty đã trích

lập dự phòng trên 45 tỷ đồng cho khoản này. Bên cạnh đó, hiện khoản vay bằng USD sẽ bị ảnh hưởng không có lợi bởi tỷ giá tăng.
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Nguồn: ABS Research

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)
GAS PVT

2022 2023F 2024F 2022 2023F 2024F
Doanh thu 100.324 95.308 98.644 9.158 9.652 10.019 
%YoY 24,23% -5,00% 3,50% 22,75% 5,40% 3,80%
Biên lợi nhuận gộp (%) 20,29% 19,28% 17,35% 17,47% 18,41% 18,78%
Lợi nhuận sau thuế 13.350 13.343 13.613 1.093 1.181 1.202 
%YoY 50,80% -0,05% 2,02% 65,73% 8,00% 1,81%
EPS (đ/cp) 6.975 6.972 7.112 3.378 3.649 3.715 
BVPS (đ/cp) 30.311 31.826 33.417 17.692 18.164 19.072 
Nợ/VCSH (%) 46,90% 48,00% 49,00% 86,65% 87,00% 89,00%
ROA (%) 15,66% 14,80% 14,28% 7,67% 7,52% 7,21%
ROE (%) 23,01% 21,91% 21,28% 14,32% 14,06% 13,63%

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)
PVS PVD

2022 2023F 2024F 2022 2023F 2024F

Doanh thu 14.766 17.689 19.069 5.383 6.191 6.376 

%YoY 3,87% 19,80% 7,80% 34,98% 15,00% 3,00%

Biên lợi nhuận gộp (%) 5,12% 5,38% 5,49% 9,16% 10,54% 10,33%

Lợi nhuận sau thuế 661 920 973 (11) 294 325 

%YoY -2,34% 39,07% 5,73% -130,00% N/A 10,59%

EPS (đ/cp) 1.384 1.924 2.035 (20) 529 585 

BVPS (đ/cp) 26.977 27.772 28.633 25.527 25.685 25.903 

Nợ/VCSH (%) 95,26% 95,00% 94,50% 47,26% 48,00% 49,30%

ROA (%) 2,63% 3,55% 3,65% -0,05% 1,06% 1,16%

ROE (%) 5,13% 6,93% 7,11% -0,08% 2,06% 2,26%
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Trải nghiệm ngay ứng 
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ĐIỂM NHẤN NGÀNH - DIỄN BIẾN CỔ PHIẾU CẢNG BIỂN TRONG 2022

KHỞI ĐẦU ẤN TƯỢNG, CHẬM LẠI CUỐI NĂM

• ABS Research theo dõi và ưa thích doanh nghiệp Cảng biển có vị thế đầu ngành, sở

hữu chuỗi giá trị hoàn thiện và khả năng mở rộng công suất và biên lợi nhuận. GMD

và VSC là 2 cổ phiếu ngành Cảng biển được chúng tôi lựa chọn để theo dõi đầu tư.

• Về diễn biến giá cổ phiếu, nhìn chung trong 2022 giá 2 cổ phiếu ngành Cảng được

chúng tôi lựa chọn có diễn biến tích cực hơn so với VNIndex. Trong nửa đầu năm, giá

2 cổ phiếu trên duy trì trạng thái tăng nhờ tiếp tục hưởng lợi từ lưu lượng hàng hóa

hồi phục từ mức nền thấp và chạm đỉnh tại tháng 6. Trong thời gian còn lại của 2022,

GMD và VSC bước vào pha điều chỉnh và dần chạm tới vùng định giá hấp dẫn.
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Biến động giá cổ phiếu Cảng biển và VNIndex từ đầu năm

 GMD  VSC  PHP  SGP  VNIndex

Mã cổ phiếu (+/-) %

VNIndex -34%

GMD -2%

VSC -21%

PHP -38%

SGP -60%

Thống kê biến động giá cổ phiếu trong năm 2022 của cổ 
phiếu ngành Cảng biển so với VNIndex

Nguồn: Fiinpro, ABS Research

Nguồn: Fiinpro, ABS Research
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ĐIỂM NHẤN NGÀNH - SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA

• Năm 2022, theo thống kê từ Tổng cục Hàng hải tổng khối lượng hàng hóa

thông qua cảng biển Việt Nam 11 tháng năm 2022 ước đạt hơn 670 triệu tấn,

tăng 4% svck năm 2021. Trong đó, khối lượng hàng container thông qua cảng

biển ước đạt gần 23 triệu TEU, tăng 5% svck năm 2021 - một phần nhờ vào

việc so sánh với nền thấp của năm cao điểm dịch bệnh.

• Số liệu thống kê ghi nhận sự tăng trưởng tích cực của lưu lượng hàng hóa qua

hệ thống Cảng biển trong suốt nửa đầu năm, tuy nhiên tốc độ này đã chậm lại

trong nửa cuối năm do nền kinh tế toàn cần đã dần “thấm đòn” từ ảnh hưởng

của suy thoái – nguyên nhân chính làm suy yếu nhu cầu sử dụng hàng hóa.
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ĐIỂM NHẤN NGÀNH - PORTER’S 5 FORCES ANALYSIS

NGUY CƠ ĐÁNH GIÁ RỦI RO GÓC NHÌN CỦA ABS RESEARCH

1. Quyền thương lượng 

của khách hàng
Cao

Với đặc thù ngành cảng biển, mỗi hãng tàu biển đều có “cảng nhà” – cảng mà hãng tàu thường xuyên làm hàng.

Thông thường, doanh thu từ một hãng tàu có thể chiếm đến hơn 50% tổng doanh thu của một cảng, do đó quyền

lực từ phía khách hàng trong ngành Cảng biển khá lớn.

Ví dụ: với trường hợp cảng Gemalink của GMD – liên doanh với hãng tàu lớn CMA – CGM. Tuy GMD nắm giữ đến

65.13% vốn cổ phần của Gemalink nhưng chỉ nắm 50% tỷ lệ quyền biểu quyết.

2. Áp lực của đối thủ 

cạnh tranh
Cao

ABS đánh giá áp lực từ việc cạnh tranh giữa các đối thủ cùng ngành trong ngành Cảng biển là tương đối cao. Đặc

biệt là tại khu vực cảng biển Hải Phòng với hệ thống cảng tương đối dày đặc – vốn đã tồn tại từ quá khứ để lại và

cạnh tranh vô cùng gay gắt về giá. Khu vực Cái Mép – Thị Vải, áp lực cạnh tranh giữa các cảng đã có nhưng vẫn

dừng lại ở việc cạnh tranh về công suất. Do đó, chúng tôi ưa thích các doanh nghiệp Cảng biển niêm yết có các

Cảng nước sâu hoạt động tại khu vực phía Nam – nơi chúng tôi đánh giá là có nhiều dư địa phát triển hơn.

3. Áp lực từ đối thủ gia 

nhập ngành
Thấp

Theo QĐ 1597 ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính Phủ về quy hoạch Cảng biển, 02 vị trí cảng biển được xếp

loại đặc biệt là cảng biển Hải Phòng và cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu đã được siết chặt quy hoạch. Hầu như

không xuất hiện dự án mở mới cảng biển mà phần lớn là mở rộng công suất cảng hiện có. Do đó, chúng tôi ưa

thích các doanh nghiệp Cảng biển niêm yết có các dự án mở rộng công suất lớn kèm vị thế địa lý đắc địa.

4. Nguy cơ của sản

phẩm/dịch vụ thay thế
Thấp Chúng tôi nhận thấy hiện tại chưa có giải pháp nào có thể thay thế hoàn toàn được Cảng biển trong chuỗi giá trị

ngành Logistic.

5. Quyền thương lượng 

của nhà cung cấp
N/A N/A
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ĐIỂM NHẤN NGÀNH - PORTER’S 5 FORCES ANALYSIS

Thống kê tại khu vực Hải Phòng (USD)

Các cảng khu vực phía trong cầu Bạch Đằng

Cảng Chùa Vẽ 35

Cảng Green Port 33

Cảng Hải An 45

Cảng Nam Hải 38

Cảng Đoạn Xá 38

Các cảng khu vực phía ngoài cầu Bạch Đằng

Cảng Tân Vũ 38

Cảng VIP Green port 33

Cảng Đình Vũ 36

Cảng Nam Đình Vũ 38

Giá tối thiểu theo khung 33

Giá tối đa theo khung 53

Bản đồ các Cảng Container khu vực Cái Mép – Thị Vải

Bản đồ các Cảng Container khu vực Hải Phòng

Thống kê tại khu vực Cái Mép(USD)

Cảng Gemalink 60

Cảng CMIT 58

Cảng SSIT 60

Giá tối thiểu theo khung 52

Giá tối đa theo khung 60

Tham chiếu đến giá dịch vụ

bốc xếp bốc dỡ container

20ft có hàng nhập khẩu,

xuất khẩu, tạm nhập, tái

xuất từ Tàu (Sà lan)↔ Bãi

cảng theo Thông tư

54/2018/TT-BGTVT ngày

14/11/2018

-> Cạnh tranh gay gắt ở 2

khu vực được thể hiện qua

giá dịch vụ.

Cảng Nam Hải

Cảng Xanh

Cảng Chùa Vẽ

Tân Cảng 128

Cảng Hải An

Tân Cảng 189

PTSC Đình Vũ

Cảng Đình Vũ

Cảng Tân Vũ VIMC Đình Vũ

Cảng Nam Hải Đình Vũ

Cảng Xanh VIP

Cảng MIPEC

Cảng Nam Đình Vũ

Cảng HITC Lạch Huyện

Cảng 
Gemalink

Cảng Sài Gòn – SSA 
(SSIT)

Cảng Tân Cảng Cái 
Mép (TTCT)

Cảng Quốc tế Cái 
Mép (CMIT)

Cảng TCIT -
TCTT

Nguồn: ABS Research 203



ĐIỂM NHẤN NGÀNH - KQKD VÀ ĐỊNH GIÁ CẢNG BIỂN TRONG 2022

• Về kết quả kinh doanh, 02 doanh nghiệp ngành cảng biển niêm yết đầu ngành

như GMD và VSC (theo quan điểm của chúng tôi) có mức tăng trưởng tốt trong

5 năm gần đây, lần lượt đạt CAGR là 32% và 25%. Đặc biệt GMD có mức tăng

trưởng đặc biệt tốt trong năm 2021 và 2022 nhờ đóng góp lớn của cảng nước

sâu Gemalink tại khu vực Cái Mép – khu cảng nước sâu tấp nập nhất của Việt

Nam trong những năm gần đây.

• Về định giá, chỉ số P/E của GMD và VSC đã điều chỉnh về giai đoạn trước dịch

COVID và hiện thấp hơn trung bình ngành.
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TRIỂN VỌNG/RỦI RO NGÀNH CẢNG BIỂN 2023 

YẾU TỐ NHẬN XÉT QUAN ĐIỂM CỦA ABS VỀ 
TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH

Xu hướng nới lỏng Zero COVID của

Trung Quốc

Từ đầu tháng 12/2022, Trung Quốc dần công bố một số biện pháp nới lỏng biện pháp chống dịch

sau gần 3 năm kiên trì với chính sách Zero Covid. Điều này mang lại kỳ vọng cho sự phục hồi chuỗi

cung ứng toàn cầu và sự lạc quan cho nhà đầu tư.

Tích cực – ngắn/trung hạn

Tình trạng dư thừa vỏ container rỗng

dồn về các cảng tại Việt Nam.

Sau khi giải tỏa được tình trạng tắc nghẽn ở cảng và thiếu hụt container, các vỏ container đang bị

dư thừa và có xu hướng đổ về Việt Nam do cước phí lưu kho container hiện đang thấp. Hiện theo

thống kê, diện tích chất xếp ở các kho bãi của các Cảng hiện đã ở mức gần tối đa công suất, các

doanh nghiệp cảng biển đang đàm phán với hãng tàu để tăng phí lưu kho container rỗng.

Tích cực – ngắn hạn

Số lượng hiệp định FTA mà Việt Nam

ký kết tăng dần qua các năm

Các hiệp định thương mại sẽ có tác động tích cực đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam khi

tiêu dùng toàn cầu phục hồi.

Tích cực – dài hạn

Vốn FDI tham gia vào Việt Nam và xu

hướng chuyển dịch chuỗi giá trị từ

Trung Quốc vào Việt Nam

FDI tăng cường giải ngân vào Việt Nam tập trung vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp cũng như sự

dịch chuyển của một số nhà sản xuất lớn trên thế giới vào Việt Nam mang lại triển vọng cho việc

tăng trưởng hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tích cực – dài hạn

Giá dịch vụ Cảng biển Việt Nam đang

bị khống chế ở mức thấp nhất trong

khu vực và quy hoạch Cảng biển Việt

Nam theo QĐ 1597 ngày 22/9/2021

Hiện giá dịch vụ Cảng biển ở Việt Nam đang trong mức thấp nhất trong khu vực, do đó việc có lộ

trình tăng phí dịch vụ sẽ là dư địa phát triển cho các doanh nghiệp Cảng biển.

Tích cực – dài hạn

Nhu cầu tiêu dùng toàn cầu suy yếu

dẫn đến nhu cầu vận chuyển giảm

Do ảnh hưởng từ lạm phát cao và suy thoái kinh tế thế giới, nhu cầu tiêu dùng trên toàn cầu đã có

dấu hiệu chậm lại từ nửa cuối năm 2022, dẫn đến lưu lượng hàng hóa thông qua cảng biển giảm.

Tiêu cực – ngắn/trung hạn

Cạnh tranh gay gắt tại khu vực Hải

Phòng làm việc tăng giá dịch vụ tại khu

vực này trở nên khó khăn

Chúng tôi đánh giá việc giá dịch vụ Cảng biển tại khu vực Hải Phòng vốn đã sát với mức tối thiểu

trong khung giá quy định do cạnh tranh gay gắt sẽ khiến việc tăng giá dịch vụ tại khu vực này bất

khả thi trong thời gian tới.

Tiêu cực –trung hạn
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TRIỂN VỌNG NGÀNH CẢNG BIỂN 2023 

XU HƯỚNG NỚI LỎNG ZERO COVID CỦA TRUNG QUỐC

• Từ đầu tháng 12/2022, Trung Quốc đã phát đi những tín hiệu về việc nới lỏng giãn
cách phòng chống dịch COVID, mang lại hy vọng tháo gỡ nút thắt cho chuỗi giá trị
toàn cầu. Điều này góp phần làm giảm ảnh hưởng của lạm phát chi phí đẩy, giúp
giảm lạm phát và khơi thông được dòng chảy của hàng hóa toàn cầu cũng như lượng
hàng hóa được giao thương với Việt Nam. Theo thống kê số liệu từ GSO, tổng kim
ngạch hàng hóa XNK giữa VN & TQ đóng góp trung bình khoảng 25% tổng kim
ngạch xuất nhập khẩu của cả nước, trong mối quan hệ này, VN là nước nhập siêu,
phần lớn là nguyên vật liệu sản xuất và hàng nông sản.

ABS đánh giá các doanh nghiệp Cảng biển Việt Nam sẽ được hưởng lợi do sản lượng
các cảng trung chuyển cho tuyến vận chuyển Nội Á của VN được phục hồi cũng như
lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu quả Cảng biển với TQ phục hồi và tăng trưởng.

TÌNH TRẠNG VỎ CONTAINER RỖNG ĐỔ VỀ VIỆT NAM

• Sau năm 2021 thiếu hụt container rỗng thì với tác động từ nhu cầu vận tải biển

giảm mạnh, lượng lớn container rỗng đang dư thừa có xu hướng đổ về Việt Nam do

phí lưu kho bãi rẻ. Dẫn đến trong ngắn hạn các doanh nghiệp Cảng biển gặp tình

trạng lấp đầy kho bãi bởi container rỗng nhưng doanh thu bù về không tương xứng.

• Tuy nhiên, hiện theo Báo Giao thông, các doanh nghiệp Cảng biển đã có động thái

đàm phán với các hãng tàu về mức phí lưu kho bãi, nếu thành công sẽ có thể mang

lại thêm nguồn thu trong giai đoạn khó khăn.

ABS cho rằng nếu đàm phán thành công về mức phí lưu kho bãi với container rỗng

hợp lý và cân đối được diện tích lưu kho phù hợp, các doanh nghiệp cảng biển sẽ

có nguồn thêm nguồn thu.

23%

25%

26%

24%

2019 2020 2021 9T2022

Tỷ trọng của tổng kim ngạch XNK hàng hóa với TQ/
tổng kim ngạch XNK cả nước

Giá cước 
lưu bãi 
container 
rỗng 20ft

Việt Nam 
(Hải Phòng)

Việt Nam 
(Cái Mép)

Singapore Philippines (không 
phải Cảng Cebu, 
Davao, General 
Santos)

X ngày 
đầu 1 USD /ngày

2.8 USD/
ngày

36.8 
USD/ngày

15.81 USD/ngày

Ngày X+1 
trở đi

1.25 USD
/ngày 31.98 USD/ngày

Thời gian 
miễn phí Miễn phí 5 ngày đầu Miễn phí 3 

ngày đầu Miễn phí 4 ngày đầu

Nguồn: GSO, ABS Research

Nguồn: ABS Research 206



TRIỂN VỌNG NGÀNH CẢNG BIỂN 2023 

XU HƯỚNG VỐN FDI ĐỔ VỀ VIỆT NAM VÀ TĂNG TRƯỞNG XNK NHỜ CÁC HIỆP ĐỊNH FTA CŨNG NHƯ CHUYỂN DỊCH CHUỖI GIÁ TRỊ TỪ TRUNG QUỐC

• Vốn thực hiện FDI 9 tháng 2022 đạt kỷ lục trong vòng 5 năm trở lại, một phần do sức nén từ năm 2021 vì dịch bệnh Covid. Tỷ lệ thực hiện trên vốn đăng ký cao cho
thấy sự quyết tâm của dòng vốn ngoại khi tham gia vào thị trường Việt Nam.

• Bên cạnh đó, lượng vốn đăng ký FDI tuy giảm về mặt giá trị so với các năm trước nhưng tỷ trọng dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo (lĩnh vực
ảnh hưởng lớn nhất tới khối lượng xuất nhập khẩu qua Cảng biển) có xu hướng tăng lên cho thấy tiềm năng phát triển về xuất nhập khẩu của Việt Nam trong dài
hạn.

• Việc Việt Nam liên tục ký kết các hiệp định thương mại tự do (Free Trade Agreement – FTA) sẽ là động lực khơi thông dòng chảy hàng hóa qua Cảng biển. Theo
thống kê đến hết ngày 31/12/2022, Việt Nam đã ký kết thành công 15 hiệp định FTA.

Theo quan điểm của ABS, chúng tôi cho rằng các yếu tố trên sẽ là động lực cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đẩy mạnh giao thương xuất nhập khẩu,
góp phần gia tăng sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển giúp các doanh nghiệp cảng biển được hưởng lợi trong dài hạn.

0%

25%

50%

75%

100%

2018 2019 2020 2021 11T2022
Công nghiệp chế biến, chế tạo Sản xuất phân phối điện khí nước

Bất động sản Khác

13,3

14,2
13,8

13,3

15,4

52% 54%

65%
60%

82%

00%

30%
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90%
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2018 2019 2020 2021 2022

Vốn FDI thực hiện (tỷ USD) Vốn FDI thực hiện/vốn đăng ký

Nguồn: GSO, ABS ResearchNguồn: GSO, ABS Research Nguồn: MPI, ABS Research

Vốn thực hiện FDI 9 tháng 2022 đạt kỷ lục Biến động tỷ trọng ngành FDI đăng ký đầu tư
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TRIỂN VỌNG NGÀNH CẢNG BIỂN 2023 

DƯ ĐỊA TĂNG KHUNG GIÁ PHÍ DỊCH VỤ SẼ LÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG DOANH
THU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CẢNG BIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI

• Theo thống kê từ Hiệp hội Cảng biển Việt Nam (VPA), giá phí dịch vụ cảng biển của
Việt Nam hiện đang ở mức thấp nhất trong khu vực. Điển hình, mức phí hiện tại của
các cảng tại Việt Nam đang thấp hơn so với cảng Phnompenh của Campuchia –
cảng sông với mức đầu tư thấp hơn.

• Việc điều chỉnh tăng khung giá phí dịch vụ cảng biển đã được đề xuất. Chúng tôi kỳ
vọng việc này sẽ được thực hiện trong trung hạn.

ABS kỳ vọng việc tăng giá dịch vụ sẽ tác động tích cực đến các doanh nghiệp cảng
biển tại khu vực Cái Mép – Thị Vải (mức phí hiện tại đã đang ở mức kịch trần trong
khung giá được quy định trong Thông tư 54/2018/TT-BGTVT do Bộ GTVT ban hành
ngày 14/11/2018)

QUY HOẠCH CẢNG BIỂN TẦM NHÌN 2030 THEO QĐ 1579 NGÀY 22/9/2021 CŨNG
NHƯ ƯU THẾ VỀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ SẴN CÓ CỦA VIỆT NAM

• Theo QĐ 1579 ngày 22/9/2021 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành, xác định cảng
biển khu vực Hải Phòng và Bà Rịa – Vũng Tàu là khu vực cảng biển đặc biệt của Việt
Nam.

• Đồng thời, tại Đại hội Đảng lần thứ XIII, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng xác định việc xây
dựng hệ thống Cảng Cái Mép – Thị Vải là hệ thống cảng mũi nhọn của Việt Nam trên

bản đồ cảng biển quốc tế.

• Vị trí địa lý của Việt Nam mang tầm chiến lược khi đóng vai trò cửa ngõ kết nối nhiều
vùng địa lý khác nhau. Theo bảng xếp hạng của Lloyd's List, Việt Nam có 3 cảng lọt
top 100 cảng “bận rộn nhất” thế giới (cảng TP. HCM 22nd, cảng Cái Mép 32nd, cảng
Hải Phòng 38th)

ABS cho rằng các yếu tố trên là động lực phát triển dài hạn của ngành.

130 111 92
65 60

HongKong Cảng Singapore Indonesia Campuchia (cảng 
Phnompenh)

Việt Nam (cảng Cái 
Mép, Thị Vải)

Đề xuất tăng giá dịch vụ bốc dỡ container tại dự thảo TT quy định sửa đổi TT
54/2018/TT-BGTVT năm 2020

Mức tăng đề xuất 2021 2022 2023

Khu vực I 10% 10% 10%

Khu vực II, Lạch Huyện 10% 10%

Cái Mép - Thị Vải 10% 10%

Nguồn: VCCI, ABS Research

Cao tốc Biên 
Hòa – Vũng Tàu

Quốc lộ 51

Quốc lộ 56

Dự án đường liên 
cảng Cái Mép Thị Vải

Dự án cầu 
Phước An

Quy hoạch giao thông khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ ngành Logistic

Nguồn: ABS Research

Giá dịch vụ xếp dỡ container 20 feet thấp nhất trongkhu vực (USD)
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RỦI RO NGÀNH CẢNG BIỂN

Rủi ro chu kỳ kinh tế thế giới đi xuống làm sụt giảm nhu cầu tiêu dùng

• Chỉ số niềm tin tiêu dùng CCI đang ở vùng thấp nhất trong vòng 1 năm cho
thấy sự bị quan của người dân về tương lai của nền kinh tế và xu hướng thắt
chặt chi tiêu. Theo ABS, chỉ số này khả năng vẫn sẽ chưa được cải thiện hoàn
toàn khi lạm phát ở các nước lớn như Mỹ vẫn đang neo ở mức cao.

• Bên cạnh việc chu kỳ kinh tế đi vào giai đoạn suy thoái, chiến dịch quân sự của
Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu đi vào hồi kết, khiến các nước cho nền
kinh tế châu Âu thêm phần áp lực.

Việc 2 thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam là Mỹ và Châu Âu suy thoái kinh
tế và chịu áp lực lạm phát sẽ ảnh hưởng tiêu cực cho Xuất nhập khẩu của Việt
Nam

CẠNH TRANH GAY GẮT TẠI CÁC CẢNG KHU VỰC HẢI PHÒNG KHIẾN VIỆC

TĂNG GIÁ TRONG LÀ BẤT KHẢ THI TRONG TRUNG HẠN

• Với tình trạng cung vượt cầu tại khu vực cảng Hải Phòng như hiện tại, chúng

tôi không kỳ vọng về việc tăng khung giá quy định có thể ảnh hưởng tới cụm

cảng ở đây do cạnh tranh gay gắt về giá.

• Việc quy hoạch lại các cụm cảng và di dời các cảng có lịch sử lâu đời ra khỏi

nội thành Hải Phòng có thể diễn ra trong thời gian dài, khiến việc giải quyết

lượng cung dư thừa bị chậm lại.

ABS cho rằng các doanh nghiệp Cảng biển chủ yếu hoạt động tại khu vực Hải

Phòng sẽ khó có thể hưởng lợi từ việc nâng khung giá quy định cho dịch vụ

Cảng biển trong tương lai trung hạn.

Cảng Tỷ lệ lấp đầy công suất năm 2021

Nam Hải ICD 72%

Cảng Nam Hải 82%

Cảng Nam Đình Vũ 70%

Thống kê tỷ lệ lấp đầy công suất của một số cảng khu vực Hải
Phòng trong năm 2021

Nguồn: VPA, ABS Research

Nguồn: Invessting

Chỉ số Niềm tin tiêu dùng (CCI)
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CTCP GEMADEPT (GMD - HOSE)

Giá đóng cửa tại 30/12/2022: 45.400 VND

Giá mục tiêu 1 năm: 50.500 VND (+11%) (trước phát hành cho cổ đông hiện hữu) – KHẢ QUAN

42.900 VND (sau phát hành cho cổ đông hiện hữu)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ Sở hữu chuỗi giá trị hoàn thiện trong ngành logistic, phần lớn thông qua các công ty liên doanh, liên kết gồm: Logistic ô tô, logistic hàng lạnh, vận tải đường biển –

thủy, trung tâm phân phối hàng hóa, cảng hàng hóa hàng không, vận tải hàng siêu trường siêu trọng.

✓ KQKD 9T2022 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ 9T2021, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 83% svck 9T2021.

✓ Tiềm năng tăng do mở rộng công suất tại dự án Gemalink giai đoạn 2 và Nam Đình Vũ giai đoạn 2 – vốn là 2 cảng lớn và có vị trí trong khu vực. Ngoài ra Công ty

còn có kế hoạch gia tăng phần vốn góp tại cảng nội địa Phước Long để gia tăng thị phần và củng cố vị thế trong ngành.

✓ Chủ trương thanh lý cổ phần tại Cảng Nam Hải Đình Vũ mang lại triển vọng ngắn hạn khi mang về khoản lợi nhuận và tiền mặt đột biến, trước mắt giải quyết

được nhu cầu về vốn đầu tư tại các dự án của GMD.

✓ Ngành có những tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn như hưởng lợi từ chuyển dịch chuỗi giá trị từ Trung Quốc, tăng trưởng XNK do dòng vốn FDI và hiệp định

FTA, lộ trình tăng giá dịch vụ…

RỦI RO

✓ Ảnh hưởng tiêu cực từ suy thoái kinh tế và khủng hoảng năng lượng dẫn đến nhu cầu tiêu dùng và luân chuyển hàng hóa sụt giảm.

✓ Rủi ro nghiệp vụ thoái vốn tại Dự án vườn cao su tại Cambodia vẫn chưa được hoàn tất trong năm 2023, Công ty tiếp tục bị đọng vốn tại dự án này.

CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU
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CTCP VICONSHIP (VSC - HOSE) – TRUNG LẬP

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ Sở hữu chuỗi giá trị hoàn thiện trong ngành logistic, nhất là tại khu vực Hải Phòng qua các động thái M&A mạnh mẽ trong năm 2022. Công ty còn có các tham

vọng mở rộng quy mô như mở công ty con trong khu vực TP.HCM.

✓ Là doanh nghiệp cảng biển có vị thế top đầu ở khu vực Hải Phòng, sở hữu 2 cảng đáp ứng tiêu chuẩn cảng xanh là VIP Green và Green Port hoạt động ở công

suất cao.

✓ KQKD 9T2022 tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ 9T2021, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 6% svck 9T2021. Cơ cấu tài chính lành mạnh không nợ vay và sở hữu

lượng tiền mặt dồi dào, tại 30/9 lượng tiền mặt này chiếm 21% tỷ trọng tổng tài sản. Điều này giúp VSC hưởng lợi trong thời kỳ lãi suất tăng cao.

✓ Ngành có những tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn như hưởng lợi từ chuyển dịch chuỗi giá trị từ Trung Quốc, tăng trưởng XNK do dòng vốn FDI và hiệp định

FTA, lộ trình tăng giá dịch vụ…

RỦI RO

✓ Ảnh hưởng tiêu cực từ suy thoái kinh tế và khủng hoảng năng lượng dẫn đến nhu cầu tiêu dùng và luân chuyển hàng hóa sụt giảm.

✓ Tình trạng dư cung, cạnh tranh gay gắt tại Hải Phòng dự kiến vẫn chưa được cải thiện trong thời gian tới.

CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU
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PHỤ LỤC – CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

Chỉ tiêu
GMD VSC

2021 2022F 2023F (*) 2021 2022F 2023F

Doanh thu 3,206 3,805 4,025 1,892 2,103 2,313

% Biến động svck 23% 19% 6% 12% 11% 10%

Biên lợi nhuận gộp (%) 36% 41% 37% 32% 30% 29%

Lợi nhuận sau thuế 721 1,179 1,230 414 444 488 

% Biến động svck 64% 64% 4% 40% 7% 10%

EPS (VND/cp) 2,031 3,551 3,061 3,182 3,412 4,438 

BVPS (VND/cp) 23,375 27,285 23,525 27,231 29,643 34,081 

Nợ/VCSH (%) 27% 23% 17% 0% 0% 0%

ROA (%) 13% 21% 19% 48% 44% 48%

ROE (%) 11% 14% 11% 14% 14% 15%

(*) Chúng tôi không dự phóng nghiệp vụ thanh lý cổ phần của GMD tại CTCP Cảng Nam Hải Đình Vũ vào KQKD năm 2023 do tính phức tạp về giá trị
cũng như thời điểm thanh lý.



NGÀNH THỦY SẢN

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
phí trên Zalo của ABS

Tăng trưởng chậm lại so với mức nền cao của năm 2022
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DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU

Nguồn: ABS Research

• Năm 2022, biến động giá của ngành thủy sản Việt Nam tăng trung bình 13,7%

so với đầu năm, tích cực hơn mức giảm 16,3% so với đầu năm của chỉ số

VNIndex. Các cổ phiếu có mức tăng tốt nhất bao gồm VHC (+31,5% YTD); ANV

(+18,4% YTD). Bên cạnh đó, một số cổ phiếu giảm so với đầu năm nhưng vẫn

tích cực hơn VNIndex như: FMC (-0,6% YTD); MPC (-2,5% YTD). Cả hai nhà xuất

khẩu tôm và cá tra đều đã đạt được những kết quả rất khả quan trong 6 tháng

đầu năm. Tuy lạm phát trong giai đoạn cuối năm cũng đã có những tác động

tiêu cực tới ngành thủy sản, nhưng tính chung cả năm, các doanh nghiệp vẫn

đạt được lợi nhuận đột biến so với năm 2021.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH: TÍCH CỰC
Diễn biến giá cổ phiếu ngành thủy sản với VNI
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ĐIỂM NHẤN 2022 – TĂNG TRƯỞNG PHI MÃ
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Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam qua các năm

• Năm 2022, xuất khẩu thủy sản ghi nhận mức tăng trưởng tích cực nhờ nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch và sự tăng giá của các mặt hàng thủy sản do

thiếu hụt nguồn cung. Tuy trong giai đoạn cuối năm, xuất khẩu đã có dấu hiệu suy yếu bởi những lo ngại về lạm phát nhưng nhờ kết quả vượt trội trong những

tháng đầu năm, kết quả chung cả năm 2022 đã đạt kỷ lục ấn tượng. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt 10,8 tỷ USD, tăng 21,3% so năm

2021 – một con số kỷ lục đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 25 năm trở lại đây.

• Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn đang trên đà phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng trung bình CAGR 10,4%/năm. Theo Hiệp hội Thủy sản Việt Nam,

hiện Việt Nam đang đứng thứ 3 trên thế giới về xuất khẩu thủy sản, chỉ sau Trung Quốc và Na Uy. Với kết quả đầy tích cực trong năm 2022, dự kiến Việt Nam sẽ

chiếm 7% thị phần thủy sản toàn cầu.

Xuất khẩu thủy sản năm 2022 ghi nhận dấu mốc ấn tượng, tăng trưởng phi mã nhờ sự hồi phục mạnh mẽ sau đại dịch toàn cầu

Nguồn: Vasep, ABS Research

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2022 
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ĐIỂM NHẤN 2022 – HƯỞNG LỢI TỪ GIÁ XUẤT KHẨU TĂNG MẠNH

Giá tôm xuất khẩu bình quân (USD/tấn) Giá cá tra xuất khẩu bình quân (USD/tấn)

• Xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra trong năm 2022 đã khiến nguồn cung

toàn cầu bị đứt gãy, nhờ đó mà giá tôm và cá tra xuất khẩu của Việt Nam tăng

mạnh so với cùng kỳ, thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt kỷ lục trong

năm 2022.

• Giá tôm xuất khẩu ghi nhận mức đỉnh vào tháng 8/2022, đạt 10.300 USD/tấn

tuy nhiên đã hạ nhiệt ngay sau đó, giảm về 9.281 USD/tấn (-4,6% svck). Trong

khi đó, giá cá tra xuất khẩu đã giữ được nhịp tăng ổn định từ đầu năm, tuy đã

có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng vẫn đạt 2.647 USD/tấn (+9,3% svck).

GIÁ TÔM VÀ CÁ TRA XUẤT KHẨU TRONG NĂM 2022 TĂNG

MẠNH SO VỚI CÙNG KỲ

Nguồn: Vasep, Vietdata, ABS Research
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ĐIỂM NHẤN 2022 – CƠ CẤU XUẤT KHẨU THEO THỊ TRƯỜNG

• Xuất khẩu tôm ghi nhận tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm nhờ xuất khẩu bùng nổ, nhu cầu tiêu thụ tăng cao khiến giá bán tăng mạnh cùng với việc doanh

nghiệp đẩy mạnh trả nợ đơn hàng sau đợt giãn cách xã hội cuối năm 2021. Trong khi đó, xuất khẩu cá tra bùng nổ nhờ trở thành sản phẩm thay thế cho cá minh

thái khi nguồn cung cá minh thái bị ảnh hưởng bởi chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Giá cá tra xuất khẩu đến các thị trưởng tăng trung bình khoảng 40% so với thời

điểm cuối năm 2021.

• Tuy nhiên, về cuối năm, xuất khẩu cả tôm và cá tra của Việt Nam đều có dấu hiệu chững lại bởi lạm phát tăng cao ở các thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Mỹ. Kim

ngạch xuất khẩu tôm tiếp tục giảm 10% trong tháng 12, trong khi kim ngạch xuất khẩu cá tra tăng 21% so với tháng 11 nhưng vẫn giảm 23% svck. Điều này khiến

kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 12 chỉ đạt 780 triệu, đi ngang so với tháng 11 – mức thấp nhất trong năm 2022 (trừ tháng 2 do có dịp Tết Nguyên Đán).

Mỹ là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất trong khi Trung Quốc dẫn đầu về nhập khẩu cá tra tại Việt Nam

Nguồn: Vasep, ABS Research
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ĐIỂM NHẤN 2022 – KẾT QUẢ KINH DOANH BÙNG NỔ 
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Nguồn: BCTC doanh nghiệp, ABS Research

• Hưởng lợi từ việc xuất khẩu bùng nổ mạnh mẽ, kết quả kinh doanh của các

doanh nghiệp thủy sản đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Các doanh

nghiệp như VHC, ANV ghi nhận mức tăng manh nhất với doanh thu tăng 69%

và 54% so với cùng kỳ, LNST tăng 1,8 lần và 6,6 lần so với cùng kỳ nhờ vị thế

đầu ngành với chuỗi giá trị khép kín.

• Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khác cũng đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng

mạnh theo xu hướng chung của ngành: MPC (+56%), IDI (+44%), FMC (+20%),

CMX (+52%).

Một năm bùng nổ doanh thu và lợi nhuận của các doanh

nghiệp thủy sản nhờ xuất khẩu tăng phi mã

Cơ cấu tài chính của một số doanh nghiệp
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TRIỂN VỌNG 2023 – TRUNG LẬP

Nguồn: Investing.com, ABS Research

• Xuất khẩu chậm lại do lạm phát. Lạm phát tại Mỹ và Châu Âu tuy đã hạ nhiệt trong tháng 11 nhưng vẫn đang ở mức rất cao, quanh vùng đỉnh của 40 năm trở lại

đây. Lạm phát ở các thị trường xuất khẩu ngấm dần vào nền kinh tế chung, khiến nhu cầu tiêu thụ suy yếu, phản ánh trực tiếp vào kim ngạch xuất khẩu thủy sản

của Việt Nam trong giai đoạn cuối năm 2022 và khả năng sẽ kéo dài sang cả năm 2023. Thêm vào đó, chúng tôi cho rằng xuất khẩu thủy sản sẽ chịu áp lực từ mức

nền cao, có thể sẽ đi ngang và không đạt được kết quả tăng trưởng đột biến như năm 2022.

• Không còn hưởng lợi ngắn hạn từ việc tỷ giá tăng cao. Tỷ giá USD/VND đã tăng vọt từ giữa tháng 10/2022, dao động quanh mốc 24.800. Điều này giúp các doanh

nghiệp thủy sản được hưởng lợi khi xuất khẩu thu về đồng USD. Tuy nhiên, tỷ giá đến thời điểm hiện tại đã có xu hưởng giảm, giảm 5,5% so với đỉnh. Vì vậy, đây

không còn là lợi thế đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trong thời gian tới.

Xuất khẩu đã có dấu hiệu chậm lại trong những tháng cuối năm 2022 và khả năng sẽ kéo dài sang cả năm 2023

Lạm phát tại Mỹ và EU vẫn đang ở mức cao Tỷ giá USD/VND đã giảm từ mức cao lịch sử
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TRIỂN VỌNG 2023 – TRUNG LẬP

Chi phí vận
chuyền Chi phí bán hàng CP vận chuyển/

CP bán hàng

VHC 233 289 81%

ANV 74 97 76%

FMC 158 190 83%

IDI 210 262 80%

ASM 210 311 68%

ACL 11 20 55%

Cước vận tải container có xu hướng giảm sau chu kỳ tăng mạnhChi phí vận chuyển chiếm tỷ trọng cao trong chi phí bán hàng

• Động lực tăng trưởng từ thị trường Trung Quốc khi nới lỏng Zero Covid. Hiện nay, Trung Quốc và Hongkong đang chiếm khoảng 16% kim ngạch xuất khẩu thủy

sản của Việt Nam. Qua đó, việc giao thương kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ được thúc đẩy. Chúng tôi kỳ vọng xuất khẩu thủy sản sang thị trường này trong

năm 2023 sẽ đạt kết quả tích cực – là động lực tăng trưởng chính trong năm 2023 khi các thị trường như Mỹ và Châu Âu đang chịu áp lực lạm phát nặng nề.

• Giá cá tra vẫn có khả năng neo ở mức cao như năm 2022 do nguồn cung vẫn còn hạn chế và đây là mặt hàng bình dân vẫn được tiêu thụ đều trong khi giá tôm

hiện đã hạ nhiệt và dự kiến sẽ giảm trong năm 2023 do nhu cầu suy giảm ở các nước xuất khẩu.

• Chi phí vận chuyển hạ nhiệt giảm bớt áp lực chi phí cho các doanh nghiệp. Trong năm 2022, giá xăng dầu tăng mạnh do những bất ổn chính trị cùng với việc cước

vận tải neo ở mức cao đã gây áp lực lên chi phí vận chuyển – chiếm tỷ trọng cao nhất trong chi phí bán hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản. Tuy nhiên,

hiện giá xăng dầu và cước vận tải container đều đã có xu hướng giảm sau một chu kỳ tăng mạnh. Điều này có thể giúp các doanh nghiệp bớt gánh nặng về chi phí

và mở rộng biên lợi nhuận trong năm 2023.

Kỳ vọng vào thị trường Trung Quốc khi Trung Quốc mở cửa nền kinh tế

Nguồn: Drewry Supply Chain Advisors, ABS Research
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CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ VHC là doanh nghiệp dẫn đầu về xuất khẩu cá tra với hơn 17% thị phần xuất khẩu. VHC hiện đang xuất khẩu tới 42 thị trường. Trong đó, 3 thị trường

xuất khẩu lớn nhất của Vĩnh Hoàn lần lượt là Mỹ (42%), Trung Quốc (15%), Châu Âu (10%). Vĩnh Hoàn hiện đang tự chủ khoảng 70% nguồn nguyên liệu

đầu vào và vẫn tiếp tục mở rộng để gia tăng tỷ trọng tự chủ nhằm cải thiện biên lợi nhuận.

✓ VHC là doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh với lượng tiền mặt dồi dào, nợ vay ít. 9T/2022, lượng tiền mặt của VHC chiểm khoảng 18% tổng

tài sản của doanh nghiệp. Nợ vay tại thời điểm 30/09/2022 đạt 2.671 tỷ đồng, tỷ lệ đòn bẩy D/E ở mức 0.3 thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp cùng

ngành trung bình 0.9x.

✓ Doanh thu và lợi nhuận 9T/2022 của VHC dẫn đầu trong các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, lần lượt đạt 10.755 tỷ đồng và 1.815 tỷ đồng, tương

đương với mức tăng trưởng 69% và 180%.

✓ Kỳ vọng doanh thu từ thị trường Trung Quốc phục hồi và tăng trưởng khi Trung Quốc dỡ bỏ chính sách Zero Covid.

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Rủi ro giá cá tra giảm bởi tồn kho cao ở các nước xuất khẩu và nhu cầu tiêu thụ giảm do lo ngại về lạm phát.

✓ Rủi ro xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc không tăng trưởng như kỳ vọng do Trung Quốc nới lỏng phong tỏa theo từng giai đoạn.

✓ Rủi ro tăng trưởng thấp do mức nền cao của năm 2022.

CTCP VĨNH HOÀN (VHC – HOSE) – TRUNG LẬP
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CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ ANV là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất Việt Nam với chuỗi giá trị khép kín trong nuôi trồng và chế biến thủy sản. Navico

hiện sở hữu 250 ha vùng nuôi truyền thống cùng 600 ha vùng nuôi công nghệ cao tại Bình Phú, cung cấp đến 180.000 tấn cá nguyên liệu mỗi năm. Đồng

thời, công ty không ngừng đầu tư hoàn thiện quy trình khép kín từ hệ thống ươm giống, sản xuất thức ăn, vùng nuôi cá tra, nhà máy chế biến đông lạnh,

nhà máy chế biến bao bì, nhà máy phụ phẩm...

✓ Lợi thế từ chuỗi giá trị khép kín. Nhờ lợi thế đó, ANV luôn tối ưu được nguồn chi phí đầu vào giúp biên lợi nhuận được mở rộng. Đặc biệt, trong năm 2022,

biên LNG của ANV được mở rộng từ 14,3% (9T/2021) lên 29,3% (9T/2022).

✓ Các dự án và kế hoạch mở rộng sản xuất khác đi vào hoạt động vào cuối năm 2022 và trong năm 2023. Trong thời gian tới, ANV sẽ tiếp tục hoàn thiện

vùng nuôi công nghệ cao Bình Phú rộng 600 ha, được kỳ vọng sẽ giúp tăng 240% năng lực sản xuất.

✓ Kỳ vọng đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Doanh thu xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm gần 10% doanh thu của ANV. Với việc Trung

Quốc nới lỏng chính sách Zero Covid, mở cửa nền kinh tế, kỳ vọng doanh thu của ANV tại thị trường này sẽ được cải thiện trong thời gian tới.

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Rủi ro giá cá tra giảm bởi tồn kho cao ở các nước xuất khẩu và nhu cầu tiêu thụ giảm do lo ngại về lạm phát.

✓ Rủi ro xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc không tăng trưởng như kỳ vọng do Trung Quốc nới lỏng phong tỏa theo từng giai đoạn.

✓ Rủi ro tăng trưởng thấp do mức nền cao của năm 2022.

CTCP NAM VIỆT (ANV – HOSE) – TRUNG LẬP
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Chỉ tiêu
VHC ANV

2022F 2023F 2022F 2023F

Doanh thu 13.722 14.870 4.751 5.160

%YoY 52% 8% 36% 9%

Biên LNG (%) 23% 23% 28% 28%

LNST 2.196 2.366 687 749

% YoY 100% 8% 433% 9%

EPS (đ/cp) 11.977 12.903 5.980 7.572 

BVPS (đ/cp) 42.479 53.535 22.919 29.490 

Nợ/VCSH 0,4 0,3 0,6 0,5

Tỷ suất cổ tức (%) 2,5% 2,7% 3,8% 3,8%

ROA (%) 22% 18% 13% 13%

ROE (%) 32% 27% 26% 23%

PHỤ LỤC – CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU



NGÀNH CHĂN NUÔI 

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
phí trên Zalo của ABS

Khó khăn đã thực sự đi qua?
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DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU

• Biến động giá ngành chăn nuôi lợn Việt Nam giảm trung bình 17,6% so với đầu

năm vào năm 2022, cao hơn mức giảm 16,3% so với đầu năm của chỉ số

VNIndex. Cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong ngành là BAF (+29,4% YTD). Trong

khi đó, các cổ phiếu còn lại trong ngành đều có mức giảm mạnh hơn so với

VNIndex: DBC (-27,1% YTD); HAG (-19,6% YTD); MML (-19,5% YTD). Đây là

một năm tương đối khó khăn đối với các cổ phiếu ngành chăn nuôi lợn bởi chi

phí các yếu tố đầu vào tăng cao do đứt gãy chuỗi cung ứng nhưng giá lợn đầu

ra lại không có nhiều biến động, thậm chí giảm 7% so với năm 2021.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÀNH: TIÊU CỰC

Nguồn: ABS Research

Diễn biến giá cổ phiếu ngành chăn nuôi lợn và VNIndex
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ĐIỂM NHẤN 2022 – KHÓ KHĂN TIẾP NỐI KHÓ KHĂN

Giá một số nguyên liệu TACN (Uscents/bu) (56lb/bu)

• Xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, giá

thức ăn chăn nuôi đầu vào tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Cao điểm vào

tháng 6, giá 3 loại nguyên liệu thức ăn đầu vào ngô, lúa mỳ, đậu tương lần lượt

tăng đến 36%/42%/26% so với đầu năm. Điều này gây áp lực nặng nề tới biên

lợi nhuận của các doanh nghiệp. Trung bình cả năm, giá nguyên liệu TACN

tăng khoảng 19% so với năm 2021.

Giá TACN đầu vào tăng cao bào mòn lợi nhuận của các doanh 

nghiệp chăn nuôi

Nguồn: Thị trường hàng hóa, ABS Research
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ĐIỂM NHẤN 2022 – KHÓ KHĂN TIẾP NỐI KHÓ KHĂN

• Giá lợn không có biến chuyển khởi sắc trong khi giá TACN đầu vào tăng cao

đã khiến các doanh nghiệp chăn nuôi lợn gặp khó khăn chồng chất trong

năm 2022. Năm 2022, giá thịt lợn chỉ ghi nhận biến động mạnh vào giai đoạn

cuối tháng 7 – đầu tháng 8, có thời điểm đạt mốc 70.000 VNĐ. Tuy nhiên, mức

tăng này không giữ được lâu, giá thịt lợn đã giảm ngay sau đó và dao động

quanh vùng 55.000 VNĐ. Giá lợn trung bình trong năm 2022 dự kiến ở mức

58.000 VNĐ (-7% so với cùng kỳ).

Giá thịt lợn năm 2022 nhìn chung dao động trong khoảng từ

55.000 – 60.000 VNĐ

Nguồn: Pig333, Sunjin, ABS Research

Giá lợn tại Việt Nam năm 2022 Diễn biến giá thịt lợn 2 miền Bắc – Nam

Giá thịt lợn tại Trung Quốc 2022
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ĐIỂM NHẤN 2022 – KQKD KÉM TÍCH CỰC

Tăng trưởng doanh thu 9T/22 so với cùng kỳ Tăng trưởng LNST 9T/22 so với cùng kỳ

Nguồn: BCTC doanh nghiệp, ABS Research

• Khó khăn từ việc giá TACN tăng mạnh trong khi giá lợn chỉ ở quanh mức 55.000

VNĐ khiến doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp chán nuôi bị ảnh

hưởng nặng nề trong năm 2022.

• Theo đó, giá các cổ phiếu trong ngành cũng có sự biến động tương đối tiêu cực

với mức giảm mạnh hơn so với VNIndex. Cụ thể, tính từ đầu năm, chỉ số

VNIndex đã giảm 31%, trong khi các cổ phiếu như DBC, BAF, MML lần lượt có

mức giảm 55%/30%/51%.

Khó khăn chung của ngành dẫn đến kết quả kinh doanh kém

tích cực của các doanh nghiệp chăn nuôi lợn
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TRIỂN VỌNG 2023 – TRUNG LẬP

YẾU TỐ NHẬN XÉT TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH

Chi phí TACN đầu vào hạ nhiệt

Hiện tại, giá TACN đầu vào đã giảm khoảng 20% so với đỉnh từ tháng 6/2022. Điều này góp

phần giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp cũng như các hộ chăn nuôi bởi chi phí TACN

chiếm tới 70 -80% cơ cấu chi phí sản xuất.

TÍCH CỰC

Nguồn cung có khả năng thiếu hụt

trong năm 2023

Việc giá TACN đầu vào tăng mạnh trong năm 2022 nhưng giá lợn đầu ra thấp khiến các hộ

chăn nuôi bị thua lỗ nặng nề và e ngại việc tái đàn. Trong khi đó, các hộ chăn nuôi hiện đang

chiểm khoảng 60% tổng nguồn cung, vì vậy khả năng nguồn cung thịt lợn sẽ bị thiếu hụt

trong năm 2023 khiến giá lợn tăng cao.

TÍCH CỰC

Xu hướng nới lỏng Zero COVID của

Trung Quốc

Kỳ vọng nhu cầu từ Trung Quốc sẽ tăng trở lại nhờ chính sách nới lỏng phong tỏa, mở cửa nền

kinh tế. Từ đó, xuất khẩu tiểu ngạch của Việt Nam sang Trung Quốc cũng được thúc đẩy mạnh

mẽ hơn giúp giá lợn có khả năng tăng trong năm 2023.

TÍCH CỰC

Lạm phát ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu

thụ

Lạm phát toàn cầu đang ngấm dần vào nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi lo ngại lạm

phát sẽ ảnh hưởng đến chi tiêu của người dân, khiến nhu cầu tiêu thụ đối với các mặt hàng

trong đó có thịt lợn giảm so với năm 2022.

TIÊU CỰC

Chính Phủ bình ổn giá thịt lợn nhằm

kiểm soát lạm phát

Chúng tôi cho rằng trong năm 2023, Chính Phủ vẫn đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát, vì vậy sẽ

có những biện pháp nhằm bình ổn giá thịt lợn, không để giá lợn tăng quá cao trong năm tới.
TIÊU CỰC

Quy định mới về kiểm dịch trong

Thông tư 09/2022/TT-BNNPTNT

Theo Thông tư 09/2022/TT-BNNPTNT, kể từ ngày 6/10/2022, hồ sơ kiểm dịch đối với lợn vận

chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh với mục đích làm giống, giết mổ phải có thêm kết quả xét nghiệm

đối với bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Kết quả xét nghiệm được gửi kèm giấy chứng nhận kiểm

dịch. Điều này có khả năng khiến chi phí sản xuất của các doanh nghiệp tăng, gây ảnh

hưởng tới biên lợi nhuận trong thời gian tới.

TIÊU CỰC
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CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ DBC là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm với chuỗi giá trị bền vững 3F (Feed – Farm – Food). Hiện nay, Dabaco sở hữu hệ

thống nhà máy TACN với tổng công suất 1,5 triệu tấn/năm (Dabaco, Topfeed, Kinh Bắc…). Thêm vào đó, DBC còn là tập đoàn tiên phong ứng dụng các giải

pháp khoa học công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp một cách hiệu quả với dây chuyền công nghệ và thiết bị sản xuất đồng bộ, tự động hóa 90%.

✓ Quý 3/2022, kết quả kinh doanh của DBC ghi nhận kết quả tích cực hơn so với 2 quý trước đó với doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 3.567 tỷ đồng và

206 tỷ đồng, tương đương tăng 33% và 50% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả này lại đến từ mảng bất động sản chứ không đến từ mảng kinh doanh chính

của DBC là chăn nuôi. Thêm vào đó, biên LNG trong quý 3 cũng có sự cải thiện so với quý 2, từ 10% lên 14%. Tính chung 9T/2022, doanh thu và lợi nhuận

của DBC lần lượt đạt 9.339 tỷ đồng (+21% svck) và 229 tỷ đồng (-68% svck).

✓ Năm 2023, dự báo TACN sẽ hạ nhiệt so với năm 2022 giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp.

✓ Các dự án được mở rộng dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2022, đầu năm 2023 có thể đem lại doanh thu cho DBC trong thời gian tới. DBC có kế hoạch

mở rộng quy mô đàn lợn với 4 dự án tại Bình Phước, Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ nhằm nâng công suất thiết kế với tổng mức đầu tư lên đến 2.167 tỷ

đồng, sản lượng thương phẩm dự kiến tăng khoảng 30% trong năm 2023.

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Rủi ro biến động giá thịt lợn. Năm 2023, giá lợn có khả năng tăng trong ngắn hạn nhưng sẽ hạ nhiệt do các chính sách bình ổn lạm phát của Chính Phủ (do

giá thịt đóng góp 4% vào rổ CPI của Việt Nam).

✓ Rủi ro giá TACN đầu vào không giảm như dự kiến.

CTCP TẬP ĐOÀN DABACO (DBC – HOSE) – MUA

Giá hiện tại (30/12/2022): 14.100 VNĐ – Giá mục tiêu 1 năm: 17.700 VNĐ (+25%)
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CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ Chuyển đổi hoạt động kinh doanh hướng tới mô hình 3F là động lực tăng trưởng chính trong tương lai. Cơ cấu doanh thu chính của doanh nghiệp tới từ

hoạt động kinh doanh kinh doanh nông sản chiếm tỷ trọng trên 90%. Hiện doanh nghiệp đang chuyển hướng dần sang tập trung vào mảng 3F với hệ

thống 16 trại nuôi heo và tổng đàn đạt 130 nghìn con.

✓ 9 tháng 2022, BAF ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng trong khi doanh thu giảm. Cụ thể, doanh thu 9 tháng của BAF đạt 4.889 tỷ đồng, giảm 46% so với

cùng kỳ nhưng LNST đạt 245 tỷ đồng (+17% svck). Điều này là do BAF đã giảm mảng hoạt động kinh doanh nông sản để tập trung vào mảng chăn nuôi.

Mảng chăn nuôi của BAF trong 9 tháng đạt 955 tỷ đồng với biên LNG được cải thiện từ 61% (9T/21) lên 67% (9T/22)

✓ Tình hình tài chính lành mạnh với nợ vay thấp do tối ưu vốn lưu động. Nợ vay của doanh nghiệp hiện đang ở mức 904 tỷ đồng tương đương với giá trị

D/E ở mức 0.5x. Vay nợ thấp nhờ tối ưu vốn lưu động được tối ưu, cụ thể giá trị phải trả người bán chiếm 42% cơ cấu tổng nguồn vốn. Với trạng thái tài

chính lành mạnh, công ty vẫn còn nhiều dư địa huy động vốn vay để đầu tư phát triển mảng 3F.

✓ Hưởng lợi từ việc giá nguyên liệu TACN có xu hướng giảm.

✓ BAF hướng tới mục tiêu sở hữu 100 trại chăn nuôi (tổng đàn heo đạt 6 triệu con), 11 nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi có tổng công suất 1,5 triệu

tấn/năm, 2 nhà máy chế biến công suất 4.000 con heo/ngày cùng hệ thống phân phối toàn quốc với 15.200 cửa hàng (tương đương mức tăng trưởng

trung bình là 56%/năm).

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Rủi ro biến động giá thịt lợn trong năm 2023.

✓ Rủi ro vận hành, huy động vốn. Công ty có kế hoạch tăng trưởng mạnh trong thời gian tới trong khi khả năng hấp thụ của thị trường sẽ chưa thể theo kịp

và rủi ro về huy động vốn lớn phục vụ tăng trưởng sản xuất kinh doanh sẽ làm tăng đòn bảy hiện tại.

CTCP NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM (BAF – HOSE) – MUA

Giá hiện tại (30/12/2022): 18.350 VNĐ – Giá mục tiêu 1 năm: 22.000 VNĐ (+20%)
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Chỉ tiêu
DBC BAF

2022F 2023F 2022F 2023F

Doanh thu 12.148 13.315 6.540 7.124

%YoY 11% 10% -37% 9%

Biên LNG (%) 11,1% 11,8% 8% 9%

LNST 248 286 354 414

% YoY -72% 16% 10% 17%

EPS (đ/cp) 1.022 1.183 2.467 2.947

BVPS (đ/cp) 18.866 18.549 15.050 17.684

Nợ/VCSH 0,9 0,95 0,4 0,58

Tỷ suất cổ tức (%) 5,4% 5,4% 0% 0%

ROA (%) 2,3% 2,4% 6,3% 6,8%

ROE (%) 5,6% 6,3% 19,6% 17,8%

PHỤ LỤC – CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU



NGÀNH SỮA
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Tham gia room tư vấn miễn
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Đi qua khó khăn – Tăng trưởng bền vững
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DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU

Nguồn: ABS Research

• Biến động giá của ngành sữa Việt Nam giảm trung bình 12% so với đầu năm

vào năm 2022, thấp hơn mức giảm 16,3% so với đầu năm của chỉ số VNIndex.

Biến động cụ thể đối với các cổ phiếu sữa: VNM (-12,2% YTD); QNS (-8,1%

YTD); MCM (-18,5% YTD). Đây là một năm tương đối khó khăn với ngành sữa

do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao khiến biên lợi nhuận của doanh

nghiệp suy giảm, kết quả kinh doanh kém khả quan so với năm 2021.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH: TIÊU CỰC
Diễn biến giá cổ phiếu ngành sữa với VNI
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VNIndex Hàng tiêu dùng thiết yếu Sữa

0%

40%

80%

120%

12/21 01/22 01/22 02/22 02/22 03/22 03/22 04/22 04/22 05/22 05/22 06/22 06/22 07/22 07/22 07/22 08/22 08/22 09/22 09/22 10/22 10/22 11/22 11/22 12/22 12/22

VNIndex VNM QNS MCM

Diễn biến giá một số cổ phiếu sữa với VNI



235

ĐIỂM NHẤN – TỔNG QUAN NGÀNH SỮA

Nguồn: ABS Research

• Theo số liệu thống kê, tăng trưởng doanh thu ngành sữa trong 3 năm trở lại

đây đã chững lại với tốc độ tăng trưởng trung bình chỉ đạt 3%/năm, thấp hơn so

với tốc độ tăng trưởng trung bình của giai đoạn 2014 – 2018 trước đó. Điều này

cho thấy ngành sữa Việt Nam đang đã đi qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ và

dần bước vào giai đoạn bão hòa.

• Trong cơ cấu doanh thu ngành sữa, sữa nước và sữa bột là 2 loại sản phẩm

chính, lần lượt chiếm 47,6% và 29%. Tăng trưởng sản lượng trung bình của 2

loại sản phẩm trong giai đoạn 2014 – 2021 đạt 9%/năm.

Ngành sữa đã qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ
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ĐIỂM NHẤN – TỔNG QUAN NGÀNH SỮA

Nguồn: GSO, Tổng cục chán nuôi, ABS Research

• Quy mô đàn bò sữa của Việt Nam hiện nay vẫn đang trong đà tăng trưởng đều

qua từng năm. Trong giai đoạn 2014 – 2021, CAGR quy mô đàn bò sữa của

Việt Nam đạt 9,4%. Tính đến hết năm 2021, tổng số bò sữa đã đạt 375.000

con.

• Việt Nam là quốc gia nhập siêu sữa qua từng năm, kim ngạch nhập khẩu sữa

năm 2022 tăng 6% so với năm 2021. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu

trung bình giai đoạn 2018 – 2022 đạt 7%/năm. Trong đó, New Zealand là thị

trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với 29,1%; tiếp đó là Mỹ với 17,8%.

Việt Nam là quốc gia nhập siêu sữa và các sản phẩm từ sữa

Kim ngạch nhập khẩu sữa theo quý giai đoạn 2018 – 2022

Quy mô đàn bò sữa Việt Nam (nghìn con)

Cơ cấu nhập khẩu sữa 9 tháng 2022
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ĐIỂM NHẤN 2022 – CHI PHÍ SỮA ĐẦU VÀO TĂNG MẠNH

Nguồn: Trading Economics, Global Dairy Trade, ABS Research

• Trong năm 2022, giá 2 loại sữa nguyên liệu đầu vào là sữa bột nguyên kem

(WMP) và sữa bột tách kem (SMP) tăng mạnh, cao điểm vào tháng 3, giá 2 loại

sữa đã tăng 23% so với đầu năm. Tuy nhiên, giá sữa đã hạ nhiệt ngay sau đó,

hiện tại giá WMP và SMP đã giảm lần lượt 32% và 36% so với đỉnh.

• Thêm vào đó, giá xăng dầu và nguyên liệu TACN đầu vào do ảnh hưởng bởi

việc đứt gãy chuỗi cung ứng vì xung đột giữa Nga và Ukraine cũng tăng mạnh

trong năm 2022.

• Các loại chi phí đầu vào đều tăng mạnh đã khiến chi phí sản xuất của các

doanh nghiệp sữa bị đẩy lên cao.

Các loại chi phí đầu vào tăng mạnh trong năm 2022

Giá sữa bột nguyên kem Giá sữa bột tách kem
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ĐIỂM NHẤN 2022 – KQKD ĐI NGANG, THẬM CHÍ GIẢM SO VỚI CÙNG KỲ

Nguồn: BCTC doanh nghiệp, ABS Research

• Trong ngành sữa, VNM hiện đã chiếm tới hơn 55% thị phần ngành, vì vậy kết

quả kinh doanh của doanh nghiệp này cũng phần nào phản ánh thực trạng của

ngành trong năm vừa qua. Bên cạnh đó, QNS cũng được chúng tôi xếp vào các

doanh nghiệp ngành sữa do 55% doanh thu của doanh nghiệp đến từ mảng

sữa đậu nành.

• Trong năm 2022, doanh thu của VNM gần như đi ngang còn QNS thì tăng nhẹ

so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi chi phí đầu vào tăng mạnh, lợi

nhuận của 2 doanh nghiệp đều ghi nhận sự suy giảm, đặc biệt đối với VNM,

LNST 9T giảm tới 20% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu đi ngang, lợi nhuận giảm mạnh.

Tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ
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TRIỂN VỌNG 2023 – NGÀNH SỮA CÒN NHIỀU DƯ ĐỊA PHÁT TRIỂN

• Quy mô dân số Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại đã đạt 99,32 triệu với thu

nhập của người dân vẫn tăng trưởng đều 4%/năm trong giai đoạn 2017 –

2022. Thêm vào đó, tiêu thụ sữa bình quân đầu người của Việt Nam hiện vẫn

đang thấp hơn các nước trong khu vực, chỉ đạt 27 lít/năm/người.

• Hiện nay, tốc độ tăng trưởng của quy mô đàn bò sữa tương đối nhanh – đạt

9,4%/năm, nhưng vẫn chỉ đáp ứng được 42% nhu cầu sữa trong nước và Việt

Nam vẫn phải nhập khẩu 60%.

Với những thống kê trên, chúng tôi cho rằng thị trường sữa Việt Nam trong thời

gian tới vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng và phát triển.

Thị trường sữa vẫn còn dư địa tăng trưởng
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TRIỂN VỌNG 2023 – NGÀNH SỮA CÒN NHIỀU DƯ ĐỊA PHÁT TRIỂN

YẾU TỐ NHẬN XÉT TÁC ĐỘNG ĐẾN NGÀNH

Quy mô dân số và tăng trưởng

thu nhập của người dân

Với (1) quy mô dân số Việt Nam đạt hơn 99 triệu dân trong năm 2022 (2) tốc độ tăng trưởng thu nhập

bình quân 5 năm giai đoạn 2017 – 2022 đạt 4%/năm, chúng tôi đánh giá ngành sữa vẫn còn dư địa

để phát triển trong thời gian tới,.

TÍCH CỰC

Giá sữa đầu vào hạ nhiệt

Hiện tại, giá sữa WMP và SMP đầu vào đều đã hạ nhiệt, lần lượt giảm 32% và 36% so với đỉnh; giá

dầu và giá nguyên liệu TACN cũng lần lượt giảm 34% và 21% so với thời kỳ cao điểm. Chúng tôi đánh

giá, giá sữa trong năm 2023 sẽ đi ngang và duy trì ở mức hiện tại, điều này sẽ giúp các doanh nghiệp

trong ngành cải thiện đáng kể biên lợi nhuận trong thời gian tới.

TÍCH CỰC

Tỷ giá có xu hướng quay đầu

Tỷ giá USD/VND sau khi có mức tăng đột biến lên gần mốc 25.000 trong tháng 10/2022 đã có xu

hướng hạ nhiệt, hiện đang ở quanh mốc 23.500. Điều này giúp các doanh nghiệp giảm bớt áp lực về tỷ

giá khi nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài.

TÍCH CỰC

Lạm phát ảnh hưởng tới nhu

cầu tiêu thụ

Lạm phát toàn cầu đang ngấm dần vào nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi lo ngại lạm phát sẽ

ảnh hưởng đến chi tiêu của người dân, khiến nhu cầu tiêu thụ đối với các mặt hàng trong đó có sản

phẩm sữa sẽ suy giảm so với năm 2022.

TIÊU CỰC

Bên cạnh triển vọng tích cực về dư địa tăng trưởng trong thời gian tới, chúng đã tổng hợp và đưa ra một số yếu tố khác có tác

động tới ngành sữa như sau:
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CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ VNM là doanh nghiệp đứng đầu ngành sữa trong nhiều năm với hơn 55% thị phần. VNM sở hữu tổng cộng 17 nhà máy trong và ngoài nước, 14 trang trại bò sữa với đàn

bò hơn 160.000 con nhằm cung cấp nguyên liệu sản xuất phục vụ nhu cầu tại Việt Nam và xuất khẩu nước ngoài. Thêm vào đó, VNM hiện đang có hơn 250.000 điểm bán lẻ

trên toàn quốc với danh mục sản phẩm đa dạng.

✓ Tình hình tài chính lành mạnh với lượng tiền mặt dồi dào, chiếm 44% trong cơ cấu tổng tài sản, tỷ lệ nợ vay thấp, D/E chỉ ở mức 0,28. Đây là một lợi thế của VNM trong bối

cảnh lãi suất tăng cao.

✓ Biên lợi nhuận gộp của VNM có khả năng được cải thiện trong năm 2023 nhờ giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh so với đỉnh giúp kết quả lợi nhuận của doanh nghiệp lạc

quan hơn năm 2022.

✓ Triển vọng từ các dự án đang được triển khai sẽ đem lại nguồn doanh thu cho VNM. Một số dự án trang trại của VNM đang được triển khai như chúng tôi thống kê bên

dưới. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là động lực tăng trưởng chính của VNM trong thời gian tới, giúp doanh nghiệp tiến gần hơn với mục tiêu lọt vào top 30 doanh nghiệp sữa hàng

đầu Thế giới.

• Dự án Nhà máy sữa Hưng Yên: Tổng mức đầu tư dự kiến là 4.600 tỷ (gần 200 triệu USD), trên diện tích gần 25ha, tổng công suất thiết kế ước đạt khoảng 400 triệu

lít/năm được xây dựng dự kiến theo 2 giai đoạn;

• Dự án chăn nuôi và chế biến thịt bò tại Vĩnh Phúc: Giai đoạn 1 của dự án có vốn đầu tư 2.895 tỷ đồng dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2023 có quy mô công

suất khoảng 30.000 bò thịt/năm;

• Dự án Tổ hợp Thiên đường sữa Mộc Châu: Trang trại sinh thái, bò sữa công nghệ cao Mộc Châu: Diện tích quy hoạch là 150 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 1.000 tỷ

đồng; Nhà máy chế biến sữa công nghệ cao Mộc Châu: Diện tích 26 ha, tổng mức đầu tư 2 giai đoạn của nhà máy này là 2.000 tỷ đồng, với công suất thiết kế ước đạt

gần 500 tấn sữa/ngày (giai đoạn 1 và có thể nâng lên 1.000 tấn sữa/ngày trong giai đoạn 2);

• Dự án Tổ hợp Trang trại bò sữa Lao – Jagro: Quy mô giai đoạn 1 với 24.000 con, dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2023.

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Rủi ro biến động giá sữa đầu vào khiến biên lợi nhuận của doanh nghiệp tiếp tục suy giảm. Rủi ro biến động tỷ giá khiến chi phí nhập khẩu của VNM tăng cao.

CTCP SỮA VIỆT NAM (VNM – HOSE) – MUA

Giá hiện tại (30/12/2022): 77.100 VNĐ – Giá mục tiêu: 90.000 (+17%)
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CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU – VINAMILK (VNM) – MUA
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Nguồn: BCTC doanh nghiệp, ABS Research
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Chỉ tiêu
VNM

2022F 2023F

Doanh thu 61.625 64.090 

%YoY 1,2% 4,0%

Biên LNG (%) 40% 41%

LNST 9.150 10.152 

% YoY -13,9% 10,9%

EPS (đ/cp) 4.337 4.812 

BVPS (đ/cp) 20.291 23.902 

Tỷ suất cổ tức (%) 1,7 1,7

ROA (%) 18,1% 18,1%

ROE (%) 27% 30%

PHỤ LỤC – CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU
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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH
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Định giá của ngành gạo Việt Nam giảm 50% so với đầu năm vào năm 2022,

giảm mạnh hơn mức giảm 33% so với đầu năm của chỉ số VNIndex.

Mặc dù ngành gạo trong năm 2022 đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, tuy nhiên,

giá của các doanh nghiệp diễn biến tiêu cực vào nửa cuối năm. NSC và LTG có

mức tăng tốt trong 8 tháng đầu năm, tuy nhiên giá cổ phiếu giảm mạnh theo

xu hướng của thị trường. Trong đó, NSC (-12% YTD); LTG (-34% YTD);

TAR (-53% YTD); PAN (-61% YTD). Có thể thấy, doanh thu từ hoạt động kinh

doanh gạo của các doanh nghiệp trên vẫn chưa thực sự hiệu quả.

Diễn biến giá cổ phiếu ngành gạo với VNI

Diễn biến giá một số cổ phiếu ngành gạo với VNI
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ĐIỂM NHẤN 2022 – TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ

• Ngành gạo Việt Nam tiếp tục duy trì mức tăng trưởng trong năm 2022. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 11 tháng năm 2022, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt

6,7 triệu tấn, tương đương 3,2 tỷ USD, tăng 16% về lượng và tăng 7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng gạo xuất khẩu gạo của Việt Nam được dự báo

đạt 7,2 triệu tấn trong năm 2022, tăng 16,1% so với năm 2021.

• Sản lượng và giá xuất khẩu gạo tăng mạnh do xung đột giữa Nga và Ukraine gây ảnh hưởng chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu, ngoài ra thông báo cấm xuất

khẩu gạo tấm đến hết ngày 15/10/2022 và quyết định áp thuế xuất khẩu 20% đối với một số loại gạo khác của Ấn Độ cũng đã ảnh hưởng tích cực đến xuất khẩu gạo

Việt Nam.

• Giá xuất khẩu gạo Việt Nam hiện cao nhất thế giới. Giá xuất khẩu gạo trung bình 11T/2022 là 484,9 USD/tấn, tuy nhiên con số này giảm 8% svck năm 2021.

Sản lượng xuất khẩu gạo Việt Nam trong năm 2022 tăng nhờ gặp nhiều thuận lợi

Nguồn: USDA, ABS Research
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ĐIỂM NHẤN 2022 – TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ

• Giá phân bón đạt đỉnh trong năm 2022. Năm 2022 chứng kiến sự tăng mạnh của giá phân bón do đứt

gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc phân bón chiếm đến 22% chi phí sản xuất lúa gạo đã khiến cho giá

thành bị ảnh hưởng mạnh.

• Bên cạnh giá phân bón, chi phí vận chuyển cũng tăng mạnh. Tình hình chiến sự tại Nga – Ukraine đẩy

giá dầu và giá cước container tăng vọt trong năm 2022 cũng góp phần khiến lợi nhuận ròng của các

doanh nghiệp ngành gạo giảm khi mà chi phí này chiếm tới 14% tổng chi phí sản xuất.

Tuy nhiên chi phí đầu vào cao khiến lợi nhuận bị bào mòn 

Nguồn: World Bank, ABS ResearchNguồn: ABS Research
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ĐIỂM NHẤN 2022 – KQKD CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH GẠO 2022

Nguồn: BCTC doanh nghiệp, ABS Research

• Nhìn chung, các doanh nghiệp ngành gạo đều ghi nhận doanh thu 9 tháng đầu năm tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021 với

mức tăng không đồng đều. Nổi bật nhất là PAN với mức tăng 52% so với 9T/2021, đi cùng với mức tăng 133% lợi nhuận sau thuế.

• Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của TAR và LTG có diễn biến trái chiều với PAN. Mặc dù doanh thu 9 tháng của TAR và LTG

tăng lần lượt 14% và 21% so với cùng kỳ năm 2021 nhưng lợi nhuận sau thuế có sự sụt giảm mạnh. Cụ thể, LNST của TAR giảm

9% còn LNST của LTG giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính là do chi phí hoạt động và chi phí lãi vay tăng,

LTG đang tập trung mở rộng sản xuất lúa chất lượng cao nhằm đảm bảo nguồn cung cho các đơn hàng trong thời gian tới.

NGÀNH GẠO ĐÓN NHẬN NHIỀU TÍN HIỆU TÍCH CỰC NHƯNG CÁC DOANH NGHIỆP GHI NHẬN 

NHỮNG KẾT QUẢ KINH DOANH TRÁI CHIỀU
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TRIỂN VỌNG 2023 – TẬN DỤNG CƠ HỘI 

Nguồn: USDA, ABS Research
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Thị phần xuất khẩu gạo trên thế giới

• Ấn Độ hạn chế xuất khẩu và tình trạng thời tiết khắc nghiệt tại các quốc gia châu Á mở ra cơ hội cho ngành gạo Việt Nam. Từ đầu tháng 9/2022, Ấn Độ - thị

trường chiếm hơn 38% sản lượng xuất khẩu gạo toàn cầu đã áp thuế xuất khẩu 20% đối với một số loại gạo gây ảnh hưởng trực tiếp đến cung – cầu gạo thế giới,

đồng thời đẩy giá gạo tăng cao. Bên cạnh đó, hạn hán tại Trung Quốc hay lũ lụt tại Philippines và Thái Lan tác động lớn đến sản lượng gạo tại những quốc gia này.

Hiện nay, gạo Ấn Độ và Thái Lan đang là đối thủ cạnh tranh hàng đầu với gạo Việt Nam, còn Philippines và Trung Quốc là hai thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của

nước ta. Trong bối cảnh trên, ngành gạo Việt Nam kỳ vọng sẽ được hưởng lợi về cả sản lượng và kim ngạch xuất khẩu.

• Xung đột giữa Nga và Ukraine cùng xu hướng bảo hộ thương mại tại một số quốc gia ảnh hưởng đến nguồn cung lương thực toàn cầu. Trong năm 2022, một số

quốc gia đã cấm xuất khẩu lương thực (Ấn Độ, Nga, Ukraine) đối với các mặt hàng lúa mì, yến mạch nhằm bảo đảm an ninh lương thực trong nước. Điều này khiến

cho nguồn cung trên toàn cầu bị thiếu hụt trầm trọng bởi đây là 3 nước xuất khẩu lương thực lớn nhất thế giới. Vì vậy, kỳ vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ là mặt

hàng thay thế, giúp các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trúng thêm nhiều gói thầu lớn.

NGUỒN CUNG GIẢM TRONG KHI NHU CẦU TĂNG
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TRIỂN VỌNG 2023 – TÍCH CỰC

Nguồn: tradeingeconomics, ABS Research

• Giá gạo được kỳ vọng tiếp tục tăng. Trước nguy cơ khủng hoảng lương thực, đặc biệt là sự lo ngại nguồn cung gạo thắt chặt, giá gạo thế giới được dự báo sẽ tiếp

tục tăng, và được giao dịch ở mức 19,12 USD/CWT.

• Trung Quốc mở cửa kinh tế sẽ thúc đẩy hoạt động nhập khẩu gạo. Theo thông báo mới nhất, Trung Quốc sẽ mở cửa biên giới từ ngày 8/1/2023. Với vị thế là thị

trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai tại Việt Nam, sản lượng xuất khẩu gạo sang Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tăng trong năm 2023 khi quốc gia này dỡ bỏ hoàn toàn

các lệnh phong tỏa, mở cửa nền kinh tế trở lại.

• Chi phí đầu vào có dấu hiệu quay đầu. Chỉ số thuê tàu hàng khô Baltic cùng với giá dầu có xu hướng giảm rõ rệt trong những tháng cuối năm 2022. Giá cước tàu

hàng khô đã giảm tới 54% so với đỉnh vào tháng 3/2022. Chúng tôi cho rằng đà giảm này sẽ tiếp tục tiếp diễn trong năm 2023, giúp cho biên lợi nhuận của các

doanh nghiệp xuất khẩu gạo được cải thiện. Ngoài ra, theo World Bank dự báo, giá phân bón trong năm 2023 sẽ hạ nhiệt, giảm từ 2-7% so với năm 2021.

NGÀNH GẠO VIỆT NĂM 2023 ĐƯỢC KỲ VỌNG TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN THUẬN LỢI

Chỉ số thuê tàu hàng khô BalticXu hướng tăng của giá gạo thế giới
Đơn vị: USD/CWT



CTCP ĐOÀN PAN (PAN - HOSE) – TRUNG LẬP

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ PAN có hệ sinh thái bền vững với các thành viên là những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp thức phẩm. Tập đoàn PAN đã xây dựng được hệ

thống nền tảng vững chãi thông qua việc mua bán, sáp nhập với các công ty trong ngành có nền tảng tốt, tiềm năng tăng trưởng lớn (NSC, BBC, FMC, ABT...).

Trong thời gian tới, PAN sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động M&A theo kế hoạch để bổ sung những mắt xích còn thiếu, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị của tập

đoàn.

✓ Hệ thống sản xuất, phân phối rộng khắp cả nước. PAN ở hữu trên 3.000 đại lý phân phối vật tư nông nghiệp, hợp tác sản xuất với trên 60.000 hộ nông dân trên

quy mô diện tích gần 50.000 héc ta, cùng với mạng lưới phân phối thị trường nội địa rộng khắp với hơn 200 nhà phân phối lớn, bao phủ trên 145.000 điểm bán

hàng trên khắp đất nước.

✓ Trong giai đoạn 2023-2025, PAN định hướng tập trung phát triển mảng sản xuất, phân phối giống cây trồng có chất lượng cao. Đồng thời, tập đoàn cũng đẩy

mạnh xuất khẩu gạo sang các thị trường lớn. Nhờ lợi thế tự chủ giống cây trồng, PAN kiểm soát được chất lượng gạo và nhắm vào phân khúc gạo chất lượng cao,

Việc đáp ứng được những thị trường khó tính như EU sẽ giúp biên lợi nhuận của công ty được cải thiện đáng kể.

RỦI RO

✓ Rủi ro trong hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A): Đầu tư và chi phối các doanh nghiệp cùng ngành là một trong những chiến lược kinh doanh của PAN. Tuy

nhiên rủi ro có thể xảy ra khi do sự khác biệt về môi trường văn hóa giữa PAN và các công ty con, công ty liên kết, sự xáo trộn của nguồn nhân lực, khả năng tạo ra

các giá trị cộng hưởng so với các doanh nghiệp trước khi thực hiện M&A.

✓ Rủi ro gián đoạn sản xuất: Thời tiết khắc nghiệt như hạn hán và lũ lụt tác động trực tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh của PAN.

CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU
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Chỉ tiêu
PAN

2022F 2023F

Doanh thu (tỷ đồng) 13.375 14,733

%YoY +33,9% +10,3%

Biên LNG (%) 18,9% 19%

LN ròng 699 743

% YoY +37,1% +6,3%

EPS (đ/cp) 2.195 2.299

Nợ/VCSH 0.6 0.5

Tỷ suất cổ tức (%) 5% 5%

ROA (%) 4,9% 5,2%

ROE (%) 9,6% 10,2%
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PHỤ LỤC – CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU
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Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
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ĐIỂM NHẤN 2022

Định giá của ngành bán lẻ Việt Nam tăng trung bình 4% so với đầu năm vào năm

2022, cao hơn mức giảm 16,3% so với đầu năm của chỉ số VNIndex. Chi tiết biến

động giá cổ phiếu trong ngành như sau FRT (+9.3% YTD); MWG (-37,3% YTD);

DGW (-45,8% YTD); PET (-49,2% YTD); PNJ (+26,5%YTD). 9 tháng đầu năm

2022, các doanh nghiệp bán lẻ ghi nhận mức tăng trưởng cao về doanh thu so

với mức nền thấp cùng kỳ năm trước.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH: TRUNG LẬP
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Nguồn: FinPro, ABS Research



TỐC ĐỘ PHỤC HỒI NHANH SAU ĐẠI DỊCH BẮT ĐẦU CÓ DẤU HIỆU CHỮNG LẠI

Năm 2021, bán lẻ là một trong số những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch. Nhiều công ty phải đóng cửa hàng, thu hẹp quy mô kinh doanh do chỉ thị giãn cách xã hội của

Chính phủ. Vì vậy sang đến năm 2022, ngành bán lẻ chứng kiến sức bật nhanh nhất so với mức nền thấp cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng doanh số bán lẻ được hỗ trợ bởi tâm lý mua

sắm trả thù sau đại dịch, lệnh giãn cách xã hội được dỡ bỏ và mở cửa đường bay quốc tế thúc đẩy du lịch và dịch vụ. Tính chung 11 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và

doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.180,5 nghìn tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 giảm 5%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 16,9% (cùng kỳ năm 2021

giảm 6,8%), tương ứng tăng 14,9% so với 11 tháng năm 2019 - năm trước khi xảy ra dịch Covid-19. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chững lại khi tăng trưởng doanh số bán lẻ

tháng 10 và 11 đạt hơn 17%, mức thấp nhất kể từ tháng 4. Báo cáo về lượng khách quốc tế đến Việt Nam cũng thấp hơn dự kiến khi chỉ đạt khoảng 3 triệu lượt khách so với con số kỳ

vọng 5 triệu lượt khách.

NHU CẦU HÀNG ICT BÃO HÒA

Mảng hàng Laptop đang tiến vào giai đoạn bão hòa sau khi doanh số đã đạt đỉnh trong quý 4/2021 và bắt đầu ghi nhận sự giảm sút trong quý 2/2022. Nhu cầu mua mới Laptop hạ

nhiệt khi các lệnh giãn cách xã hội đã được gỡ bỏ vào đầu năm 2022 và các hoạt động kinh tế đã trở lại bình thường. Giá bán Laptop cũng giảm khi tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip

toàn cầu đã được cải thiện. Mùa Worldcup năm nay ghi nhận sức tiêu thụ TV, máy chiếu khiêm tốn hơn các mùa bóng đá trước đó, chỉ tăng trưởng nhẹ khoảng 15-20% so với bình

thường. Trong khi đó, doanh số Iphone 14 mới mở bán không đạt được tăng trưởng kỳ vọng của các nhà bán lẻ do tình trạng đứt gãy nguồn cung, kẹt hàng tại Trung Quốc bởi tình hình

dịch bệnh. Các nhà bán lẻ và phân phối ICT ghi nhận tăng trưởng giảm sút từ quý 2/2022 và điều chỉnh lại mục tiêu tăng trưởng quý 4/2022 thấp hơn dự kiến do lo ngại về khả năng tiêu

thụ của thị trường.
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CHUỖI BÁN LẺ NGƯNG MỞ MỚI NHẰM TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG PHÂN PHỐI HIỆN HÀNH

Từ tháng 3/2022, MWG bắt đầu thu hẹp quy mô mạng lưới bán lẻ của Bách Hóa Xanh để thực hiện tái

cấu trúc toàn diện, xây dựng lại hệ thống Back-end và nâng cấp dịch vụ bán hàng sau khoảng thời

gian mở mới ồ ạt, hoạt động quản trị kém hiệu quả. Quá trình tái cấu trúc bước đầu đã ghi nhận tín hiệu

tích cực khi lưu lượng khách tăng trưởng 20-30%, doanh thu mỗi cửa hàng đạt 1.36 tỷ đồng trong

tháng 9 so với mức 900 triệu quý 1 – tại thời điểm chưa thay đổi layout. Tuy nhiên MWG đã quyết định

tạm dựng mở mới các cửa hàng BHX cho đến năm 2023 do kỳ vọng lực cầu mua sắm trên thị trường sẽ

suy yếu cho năm sau và cần thêm thời gian để kiểm chứng hiệu quả mô hình kinh doanh mới. Cùng với

đó các chuỗi bán lẻ công nghệ Thế giới di động, Điện máy xanh và FPT shop cũng ngưng mở rộng hệ

thống cửa hàng khi bước vào giai đoạn bão hòa ngành hàng ICT.
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Năm 2022 chứng kiến cuộc đua phi mã của 3 chuỗi bán lẻ dược phẩm lớn nhất ngành: Pharmacity,

Long Châu và An Khang. Nếu đầu năm 2022, chuỗi nhà thuốc Pharmacity có khoảng 800 cửa hàng, thì

tính tới đầu tháng 12/2022 đã nâng lên 1.041 cửa hàng, tăng hơn 30% so với đầu năm. Trong khi đó,

chuỗi nhà thuốc Long Châu vừa đánh dấu cột mốc 1.000 cửa hàng, tăng 150% so với đầu năm. Trái

ngược lại với chuỗi An Khang, MWG tạm dừng mở rộng ở cột mốc hơn 500 cửa hàng trước khi tìm ra

chiến lược kinh doanh phù hợp cho mảng hàng này. Pharmacity với sự hậu thuẫn của SK Group và

Mekong Capital, Long Châu cùng với sự đẩy mạnh đầu tư của FRT, dự kiến khoảng các giữa 2 chuỗi

nhà thuốc đầu ngành này với chuỗi lớn thứ ba là An Khang ngày càng bị nới rộng. Các chuỗi bán lẻ

dược phẩm còn nhiều tiềm năng mở rộng nhở tốc độ tăng trưởng nhanh của ngành, kỳ vọng đạt

11%/năm cho giai đoạn 2021-2025 theo IBM thúc đẩy bởi thu nhập bình quân đầu người tăng và dân

số già cùng với cơ cấu thị trường phân mảnh khi trên 90% thị phần thuộc về các nhà thuốc nhỏ lẻ, hộ

gia đình.



PHỤC HỒI TỪ MỨC NỀN THẤP

Nhìn chung 9 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp bán lẻ đều ghi nhận doanh thu tăng trưởng cao từ mức nền thấp cùng kỳ năm trước. Trong đó, PNJ ghi nhận

mức tăng trưởng ấn tượng nhất 104.4% nhờ doanh thu cả 2 mảng bán lẻ và vàng miếng đều tăng mạnh (lần lượt 113,3% và 104,2%). Mảng bán lẻ hàng ICT, điện tử

gia dụng (gồm 2 chuỗi ĐMX và TGDĐ) của MWG ghi nhận doanh thu tăng trưởng 32% svck , trong khi đó số lượng cửa hàng chuỗi BHX giảm do tái cấu trúc, tuy nhiên

tổng doanh thu cả chuỗi vẫn ghi nhận tăng 5% nhờ doanh thu bình quân trên từng cửa hàng cải thiện, tăng 20% svck. Động lực tăng trưởng của FRT đến từ tốc độ mở

rộng thần tốc của chuỗi bán lẻ dược phẩm Long Châu, doanh thu chuỗi dược phẩm này đã tăng trưởng 159% svck và đóng góp 30% tổng doanh thu của FRT. DGW

vẫn tiếp tục được hưởng lợi từ xu hướng mở rộng thị phần tại thị trường Việt Nam của 2 đối tác phân phối chính là Apple và Xiaomi, 9 tháng đầu năm DGW ghi nhận

doanh thu tăng trưởng 37,8% svck. PET ghi nhận doanh thu khiêm tốn nhất, +11,2% svck do mảng phân phối điện thoại, laptop đang bước vào giai đoạn bão hòa. Về

lợi nhuận sau thuế, PET và MWG ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận chưa tương xứng với tăng trưởng doanh thu do PET phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính 165 tỷ

còn MWG phát sinh khoản chi phí thanh lý một lần liên quan tới cơ cấu lại chuỗi BHX.
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Nguồn:  FiinPro, ABS Resarch

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 

2021 9T/2022 2021 9T/2022 2021 9T/2022 2021 9T/2022 2021 9T/2022

Doanh thu         122.958 102.816       22.495          21.707          20.923          17.984          17.598          13.100          19.547          25.574          

% YoY 13,3% 18,4% 53,4% 54,9% 66,9% 37,8% 30,8% 11,2% 11,6% 104,4%

Biên LNG 22,5% 22,2% 14,0% 15,5% 7,2% 32,8% 5,3% 5,5% 18,4% 17,4%

LNST (tỷ đồng)             4.901 3.493            444               301               655               528               311               177               1.029            1.340            

%YoY 25% 4,6% 4245% 178% 145% 59,7% 122,2% 2,1% -3,8% 132,7%

EPS (đ/cp)             6.897 2.388            5.618            2.947            7.483            3.265            2.958            1.421            4.197            5.298            

Chỉ tiêu
MWG FRT DGW PET PNJ



KÊNH BÁN HÀNG ONLINE TIẾP TỤC ĐÓNG GÓP CẤU PHẦN QUAN TRỌNG TRONG CƠ 

CẤU DOANH THU SAU ĐẠI DỊCH

Doanh thu bán hàng online tăng cao trong năm 2021 do các cửa hàng vật lý phải đóng cửa

trong đại dịch. Tuy nhiên, sang đến năm 2022 khi các chỉ thị giãn cách xã hội đã hoàn toàn

được gỡ bỏ, doanh số online vẫn ghi nhận tăng trưởng trên mức nền cao và tiếp tục đóng góp

tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu các doanh nghiệp bán lẻ. Có thể thấy, đại dịch Covid 19 đã

thay đổi thói quen mua sắm của người dùng, ưu tiên kênh bán hàng online vì sự thuận tiện. Các

chuỗi bán lẻ với hệ thống cửa hàng vật lý dày đặc có lợi thế hơn trong việc phát triển kênh

bán hàng online nhờ hệ thống chăm sóc khách hàng, nguồn hàng sẵn có, pickup store và

dịch vụ giao hàng kèm lắp đặt miễn phí đối với các sản phẩm điện tử. 9 tháng đầu năm

2022, FRT và MWG lần lượt ghi nhận doanh thu online tăng trưởng lần lượt 39% và 52%

so với cùng kỳ.
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ẢNH HƯỞNG BỞI LÃI SUẤT ĐẾN KẾT QUẢ KINH DOANH

Hiện tại, FRT đang sở hữu hệ số D/E cao nhất 2,4x do doanh nghiệp này đang sử dụng đa số

nợ vay để mở rộng chuỗi bán lẻ dược phẩm Long Châu. Tỷ lệ nợ cao cùng môi trường lãi suất

tăng khiến biên lợi nhuận thuần của FRT bị bào mòn, giảm từ 2,5% năm 2021 xuống 1,4%

cuối Q3/2022. Trong khi đó MWG, DGW và PNJ đang giữ được cán cân tài chính lành mạnh và

ít bị ảnh hưởng bởi lãi suất. MWG tích cực cơ cấu các khoản nợ sang dài hạn với hợp đồng vay

600 triệu USD cùng lãi suất cố định 6,5% giúp doanh nghiệp có dòng tiền ổn định phục vụ

hoạt động kinh doanh. Còn PET với tỷ lệ nợ cao cùng việc nắm giữ danh mục chứng khoán rủi

ro và phải trích lập khoản dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài chính 165 tỷ đồng khiến doanh

nghiệp đang chịu dòng tiền -281 tỷ đồng. Công ty gần đây đã phải phát hành thêm cổ phiếu cho

cổ đông hiện hữu để thanh toán các khoản nợ vay đã dùng để thanh toán tiền hàng cho Apple.

Nợ ròng và tỷ lệ nợ ròng/VCSH

Nguồn: ABS  Research
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NGƯỜI DÂN THẮT CHẶT HẦU BAO TRƯỚC TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CHẬM LẠI VÀ ÁP LỰC LẠM PHÁT

Nhu cầu tiêu dùng của người dân có khả năng sụt giảm trong nửa đầu năm 2023 trước những kỳ vọng tiêu cực về bức tranh kinh tế vĩ mô và thị trường lao động cho năm tới. GDP năm

2023 dự báo tăng trưởng thấp hơn, đạt 6,5% trong khi lạm phát có thể vượt ngưỡng 4%. Môi trường lãi suất cao bào mòn thu nhập của người dân khi tỷ lệ nợ cá nhân đã tăng đến mức

cao nhất trong những năm trở lại đây, đạt 130,2% GDP năm 2022. Các hoạt động xuất khẩu cũng bắt đầu có dấu hiệu chậm lại khi bắt đầu từ quý 4/2022, các doanh nghiệp trong

ngành thâm dụng lao động như may mặc, giày da, điện tử ghi nhận sự sụt giảm đơn hàng và buộc phải cắt giảm lao động. Bên cạnh đó, xu hướng mua sắm trả thù không còn được duy

trì sang 2023 và lượng khách quốc tế đến Việt Nam cũng suy giảm khi các điểm đến du lịch khác trên thế giới mở cửa trở lại. Tiềm năng ngành bán lẻ bắt đầu khởi sắc trở lại từ nửa sau

năm 2023 khi quy định về tăng mức lương cơ sở có liệu lực, lãi suất hạ nhiệt giúp thúc đẩy tín dụng tiêu dùng và các thị trường đối tác thương mại của Việt Nam phục hồi kinh tế.

TRIỂN VỌNG TỪNG PHÂN NGÀNH TRONG NĂM 2023

- Bách hóa: gặp khó nửa đầu năm do tình trạng người lao động mất việc làm, áp lực lạm phát, tuy nhiên triển vọng nửa cuối năm tích cực hơn nhờ quy định tăng lương cơ bản có hiệu lực

và tỷ lệ thất nghiệp cải thiện

- ICT: ngành bước vào chu kỳ bão hòa, kỳ vọng tăng trưởng kinh tế chậm lại khiến người dân trì hoãn việc mua sắm các mặt hàng không thiết yếu

- Trang sức: vẫn giữ được sức tiêu thụ tốt do chủ yếu phục vụ nhóm khách hàng trung lưu có năng lực tài chính ổn định, tuy nhiên tốt độ tăng trưởng chậm lại do không còn mức nền

thấp năm 2021. Các chuỗi bán lẻ trang sức hưởng lợi do xu hướng hợp nhất của ngành và người dân ưu tiên mua sắm trang sức của các thương hiệu có tên tuổi.  
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Nguồn: Euromonitor, ABS Research
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CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN – PNJ

Giá hiện tại (30/12/2022): 89.900 VNĐ – Giá mục tiêu 1 năm: 118.000 VNĐ (+31,26%)

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ Doanh nghiệp đầu ngành với giá trị thương hiệu cao và vượt trội so với đối thủ về khả năng thiết kế, sản xuất và hệ thống phân phối dày đặc. PNJ đang

chiếm lĩnh trên 50% thị phần bán lẻ trang sức.

✓ Tình hình lạm phát không ảnh hưởng đến sức tiêu thụ các mặt hàng trang sức. KQKD quý 4 /2022 và Q1/2023 tiếp tục được thúc đẩy do chuẩn bị bước vào 

cao điểm mùa cưới và hồi phục từ mức nền thấp cùng kỳ.

✓ PNJ tiến hành mở rộng thêm 2 dây chuyền sản xuất tại nhà máy Long Hậu để đáp ứng nhu cầu mở mới các cửa hang sang các đô thị cấp 2,3.

✓ Kết thúc 11 tháng 2022, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 31.063 tỷ (+85,4% svck) và lợi nhuận ròng 1.640 tỷ (+96,1% svck), lần lượt hoàn thành 120,2% và

124,2% kế hoạch kinh doanh cho năm 2022.

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Rủi ro biến động giá. PNJ chính thức bị loại khỏi rổ VN30 từ ngày 01/08/2022. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thanh khoản cổ phiếu trong ngắn hạn do mất đi

sự hấp dẫn với nhóm tự doanh và khối ngoại

✓ Rủi ro tăng trưởng: Tốc độ mở rộng của hàng chậm hơn dự kiến

CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU
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Chỉ tiêu
PNJ

2022F 2023F

Doanh thu 34.402,7 41.730,5 

%YoY 76% 21,3%

Biên LNG (%) 17,8 18,3 

LNST 1.835,2 2.182 

% YoY 78,3% 18,9%

EPS (đ/cp) 5.595,2 6.652,5 

BVPS (đ/cp) 21.966,9 26.552 

Tỷ suất cổ tức (%) 0,5 0,4 

ROA (%) 13,4 13,1 

ROE (%) 24,9 24,6 
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• Định giá của ngành dược phẩm và y tế Việt Nam giảm trung bình 21% so với

đầu năm vào năm 2022, thấp hơn mức giảm của chỉ số VNIndex. Chi tiết biến

động các cổ phiếu như sau: DHG (- 25% YTD); IMP (-77% YTD); TRA (-2%

YTD); TNH (-36% YTD) và VMD (-41% YTD).

• Cổ phiếu VMD có mức giảm mạnh nhất -41% do kết quả kinh doanh xa xút kể

từ khi Chủ tịch công ty bị bắt. Trong khi đó cổ phiếu TRA chứng tỏ vị thế phòng

thủ tốt khi giá cổ phiếu đi ngang trong năm 2022.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH: TÍCH CỰC Diễn biến giá cổ phiếu ngành dược phẩm và y tế với VNI

Nguồn: ABS Research

Diễn biến giá một số cổ phiếu ngành dược phẩm với VNI

0%

50%

100%

150%

12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22

VN Index Dược phẩm và y tế
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ĐIỂM NHẤN 2022 

Nguồn: MoIT, ABS Research

PHỤ THUỘC NHIỀU VÀO KÊNH NHẬP KHẨU

Tổng giá trị thuốc nhập khẩu 12 tháng năm 2022 ghi nhận sự sụt giảm nhẹ -11% svck tuy nhiên vẫn

chiếm ưu thế trên thị trường. Thuốc nhập khẩu hiện đang chiếm gần 2/3 doanh số toàn ngành, trong

đó Việt Nam đang nhập khẩu thuốc nhiều nhất từ EU, Mỹ và Ấn Độ. Ngoài ra, vấn đề làm chủ nguồn

cung dược liệu hiện đang là thách thức với ngành dược Việt Nam khi hơn 90% nguyên liệu hóa dược

(kể cả hoạt chất và tá dược) đều phải nhập khẩu. Tại thị trường dược phẩm trong nước, các doanh

nghiệp nội cũng đang yếu thế hơn doanh nghiệp ngoại về phân khúc thuốc đấu thầu chất lượng cao.

Hiện chỉ có 10 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm tại Việt Nam đạt chuẩn EU-GMP, thì trong đó 8/10

doanh nghiệp là FDI và chỉ có IMP là doanh nghiệp niêm yết nội địa duy nhất lọt vào danh sách này.

KÊNH PHÂN PHỐI ETC PHỤC HỒI TRỞ LẠI

Năm 2021 chứng khiến xu hướng dịch chuyển cơ cấu phân phối thuốc từ kênh ETC sang OTC do tâm 

lý lo ngại lây nhiễm dịch tại bệnh viện của người dân. Sang năm 2022, kênh ETC bắt đầu có dấu hiệu

phục hồi trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát, đồng thời Bộ Y tế tổ chức đấu thầu gói cung cấp thuốc

sau nhiều tháng tạm dừng giúp thúc đẩy kênh phân phối này. Doanh số kênh ETC có sức bật mạnh

trong quý 3/2022, tăng 82% svck và gần hồi phục về ngưỡng trước dịch.

THU HÚT NHIỀU THƯƠNG VỤ MUA CỔ PHẦN

Thị trường M&A Việt Nam năm 2022 đánh dấu thêm nhiều thương vụ mua bán cổ phần các doanh

nghiệp ngành dược như SK Investment Vina III nâng tỷ lệ sở hữu tại Imexpharm từ 46,57% lên 53,94%,

BCG mua thêm 1.327.000 cổ phiếu DTG, nâng tỷ lệ sở hữu lên 45,87%, SK Group gia nhập thị trường

bán lẻ dược phẩm thông qua việc rót vốn vào chuỗi Pharmacity. Ngành dược phẩm tiếp tục thu hút

dòng vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài nhờ tiềm năng tăng trưởng tích cực của ngành. Tổ chức IQVIA

Institute đã xếp Việt Nam vào nhóm Pharmerging Market – nhóm 17 nước có mức tăng trưởng ngành

dược phẩm cao nhất thế giới. Doanh thu từ dược phẩm dự kiến đạt 7,51 tỷ USD vào năm 2025, chiếm

1,78% GDP và 32,2% chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm CAGR

trong giai đoạn 2020-2025 là 8%.
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KẾT QUẢ KINH DOANH CÓ SỰ PHÂN HÓA

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp dược phẩm trên sàn ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng, doanh thu tăng trưởng +12,7% svck, lợi

nhuận tăng +29,8%. Trong đó có sự phân hóa rõ rệt giữa các doanh nghiệp. Cụ thể, nhóm cổ phiếu DHG, TRA, IMP đều ghi nhận tốc độ tăng trưởng 2 chữ số về doanh

thu và lợi nhuận. Trong đó, DHG đạt vị trí dẫn đầu với mức doanh thu và LNST 9 tháng cao nhất đạt lần lượt 3.346 tỷ đồng (+15% svck) và 752 tỷ đồng (+24,2% svck).

Trái lại, Vimedimex (VMD) - doanh nghiệp dược phẩm có quy mô doanh số lớn nhất trên sàn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sụt giảm hơn 40% svck.

CẢI THIỆN HIỆU QUẢ KINH DOANH

Biên lợi nhuận gộp và lợi nhuận ròng của toàn ngành đều chứng kiến sự cải thiện trong quý 3/2022, đạt 25,3% và 7,3%. TRA dẫn đầu ngành với biên lợi nhuận gôp

hấp dẫn nhất 56,9% nhờ việc làm chủ được nguồn nguyên liệu đầu vào. Ngược lại chi phí SG&A toàn ngành có sự tăng nhẹ 1,1% svck, đat mức 16,4%.

TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ VÀ LÃI SUẤT KHÔNG ĐÁNG KỂ

Các doanh nghiệp dược phẩm duy trì tỷ lệ D/E thấp, trung bình 0,36x và chủ yếu là các khoản vay dài hạn. Vì vậy các doanh nghiệp dược phẩm ít chịu ảnh hưởng bởi

các đợt tăng lãi suất từ NHNN. Bên cạnh đó, nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất dược phẩm chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc, trong khi đó tỷ giá CNY/VND 

được duy trì ở mức thấp trong năm 2022.

Nguồn: FiinPro, ABS Research
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TRIỂN VỌNG 2023 – Tăng trưởng bền vững

Nguồn: Statista, ABS Research

HƯỞNG LỢI TỪ BỐI CẢNH KINH DOANH THUẬN LỢI

ABS dự báo ngành dược phẩm vẫn tiếp tục giữ vũng đà tăng trưởng tích cực trong năm 2023 nhờ các yếu tố sau:

• Cầu: Khảo sát của Vietnam Report chỉ ra rằng nhu cầu dược phẩm đặc biệt là nhóm sản phẩm tăng cường hệ miễn dịch, sức đề kháng và điều trị, hỗ trợ điều trị ung

thư có xu hướng tăng mạnh tối thiểu trong 1 năm tới, Ngành dược Việt Nam được hưởng lợi với xu hướng dân số già hóa, thu nhập bình quân đầu người tăng cao và

mức chi tiêu tiền thuốc bình quân của Việt Nam hiên còn thấp so với mặt bằng chung của Thế giới.

• Cung: Áp lực giá API hạ nhiệt khi Trung Quốc mở cửa trở lại và không còn tình trạng đứt gãy nguồn cung nguyên liệu

• Nhiều dự án mở mới bênh viện tư nhân được phê duyệt góp phần thúc đẩy kênh phân phối ETC

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TỪ CHÍNH PHỦ

• Áp dụng bảo hiểm y tế toàn dân: Chính Phủ đặt mục tiêu 100% dân số Việt Nam tham gia bảo hiểm y tế quốc gia vàp năm 2025

• Chính Phủ khuyến khích sử dụng thuốc generic thay thế thuốc biệt dược để giảm gánh nặng tài chính lên quỹ bảo hiểm quốc gia. Theo Fitch Solution ước tính, thị

phần thuốc generic tăng từ 55.8% vào năm 2021 lên 60,2% trong 2026, tương ứng CAGR 19%/năm. Điều này đặc biệt có lợi cho các doanh nghiệp sản xuất dược

phẩm Việt Nam khi chủ yếu tập trung sản xuất thuốc generic.
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CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

✓ DBD công ty dược tiên phong về mảng sản xuất thuốc điều trị ung thư tại Việt Nam với 20 hoạt chất khác nhau. Bên cạnh đó, DBD hiện đang sở hữu danh mục

hơn 200 sản phẩm chia thành 6 nhóm thuốc chính, trong đó thuốc thuốc điều trị ung thư và dung dịch lọc máu là sản phẩm chính của DBD, chiểm khoảng 40%

doanh thu của doanh nghiệp.

✓ Doanh thu ổn định trong các năm gần đây với biên lợi nhuận được cải thiện rõ rệt qua từng năm. Doanh thu 9T/2022 của DBD đạt 1.090 tỷ đồng, giảm nhẹ 6%

so với 9T/2021 trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 165 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ do doanh nghiệp tăng tỷ trọng nhóm hàng tự sản xuất có biên lợi nhuận cao

giúp biên lợi nhuận gộp được mở rộng. Trong giai đoạn 2017 – 9T/2022, biên lợi nhuận gộp của DBD được cải thiện rõ rệt từ mức 35% trong năm 2017 lên mức

50% trong 9T/2022.

✓ Doanh nghiệp tích cực phát triển hoạt động R&D nhằm đưa ra các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm có độ phức tạp cao như thuốc điều trị ung thư và

dung dịch lọc máu. Hiện nay, DBD vẫn đang là một trong số ít các doanh nghiệp có khả năng sản xuất những loại sản phẩm này, đây là một lợi thế cạnh tranh của

DBD so với các doanh nghiệp cùng ngành.

✓ Triển vọng từ việc nhà máy điều chế thuốc đặc trị ung thư được phê duyệt đạt chuẩn EU-GMP. DBD hiện đang sở hữu Nhà máy thuốc điều trị ung thư tại Bình

Định với công suất 3,5 triệu sản phẩm thuốc tiêm và 65 triệu sản phẩm thuốc viên mỗi năm. Dự kiến năm 2023, nhà máy này sẽ dược phê duyệt tiêu chuẩn EU-

GMP, điều này giúp tăng khả năng đấu thầu và gia tăng thị phần tại kênh phân phối bệnh viện ở Nhóm 1 – 2 và biệt dược của DBD.

RỦI RO ĐẦU TƯ

✓ Rủi ro cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp cùng ngành.

✓ Rủi ro nhà máy không được phê duyệt đạt chuẩn EU-GMP hoặc tiến độ phê duyệt bị trì hoãn sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch mở rộng và phát triển của DBD trong

thời gian tới.

✓ Rủi ro khoản phải thu chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tổng tài sản của doanh nghiệp. Tại thời điểm 30/09/2022, các khoản phải thu của DBD đạt 519 tỷ đồng,

chiếm khoảng 30% trong cơ cấu tổng tài sản và chủ yếu là các khoản phải thu khách hàng, điều này tiềm ẩn rủi ro cho cơ cấu tài sản của doanh nghiệp khi không

thu hồi được các khoản phải thu này.

CTCP DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (DBD – HOSE) – TRUNG LẬP
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Chỉ tiêu
DBD

2022F 2023F

Doanh thu 1.502 1.612 

%YoY -4% 7%

Biên LNG (%) 50% 50%

LNST 220 234

% YoY 20% 6%

EPS (đ/cp) 2.939 3.126 

BVPS (đ/cp) 17.557 20.683 

Tỷ suất cổ tức (%) 0% 0%

ROA (%) 10% 11%

ROE (%) 13% 15%

PHỤ LỤC – CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỔ PHIẾU TIÊU BIỂU
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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

www.abs.vnTrải nghiệm ngay
ứng dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
phí trên Zalo của ABS

Để được hỗ trợ tư vấn và nhận các thông tin khuyến nghị, 
báo cáo thường xuyên, kịp thời, tải ABS Invest ngay tại

http://www.abs.vn/


Thank you!


