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• Lạm phát toàn cầu dần đạt đỉnh trong bối cảnh tăng trưởng thấp. Theo IMF, tăng trưởng toàn cầu được dự
đoán sẽ giảm từ mức ước tính 3.4% năm 2022 xuống 2.9% năm 2023, sau đó tăng lên 3.1 phần trăm vào
năm 2024. Dự báo cho năm 2023 cao hơn 0.2 điểm phần trăm so với dự đoán vào tháng 10/2022 (trang 9).

• Theo kịch bản trên, lạm phát toàn cầu dự kiến sẽ giảm từ 8.8% năm 2022 xuống 6.6% vào năm 2023 và
4.3% vào năm 2024, vẫn cao hơn mức trước đại dịch (2017–19) là khoảng 3.5% (trang 9).

• Lãi suất của các nền kinh tế lớn tăng đúng như lộ trình dự báo trước đó. Fed và ECB tiếp tục tăng lãi suất,
trong khi Fed giảm tốc độ tăng lại thì ECB vẫn cho thấy động thái cứng rắn hơn (trang 10).

• Số liệu vĩ mô tháng 01/2023 nhiều điểm sáng: CPI tháng 01/2023 lần lượt tăng 0,5% (MoM) và 4,9% (YoY)
nhưng chỉ mang tính mùa vụ, xuất khẩu tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan (xuất siêu 3,6 tỷ USD), tổng mức
bán lẻ hàng hóa tăng, du lịch có xu hướng quay trở lại mạnh mẽ, tỷ giá cơ bản ổn định, …

• Tuy nhiên sản xuất công nghiệp như đã dự báo từ trước, cho thấy sự suy yếu trầm trọng, tháng 01/2023 ước
giảm 14,6% MoM và giảm 8% YoY. PMI của Việt Nam trong tháng 01/2023 đạt 47,4 điểm, tuy vẫn nằm trong
xu hướng giảm nhưng tốc độ đã chậm lại so với tháng liền trước (trang 12 -17).

• Tháng 1/2023, VNIndex hồi phục 10,34% giá trị, là một trong những thị trường chứng khoán có sự hồi
phục tốt nhất trên thế giới, tuy nhiên thanh khoản trung bình tháng sụt giảm cho thấy tâm lý “nghỉ Tết sớm”
của NĐT cá nhân diễn ra trên toàn thị trường. Thanh khoản ghi nhận sụt giảm sâu nhất vào khoảng thời gian
2 tuần trước kỳ nghỉ lễ. Pha hồi phục này được dẫn dắt bởi các nhóm ngành vốn hóa lớn như Ngân hàng,
Chứng khoán và nhóm ngành có câu chuyện tích cực như Đầu tư công, VLXD (trang 19).

• Trong tháng 1, dòng tiền nước ngoài vẫn đóng góp tích cực cho VNIndex trong tháng 1. Giá trị nước ngoài
mua ròng có sự chậm lại, đạt 4.911 tỷ VND, ưa thích các nhóm cổ phiếu Ngân hàng, Chứng khoán, Thép
(trang 21).

• Khoảng cuối tháng là thời điểm các DNNY liên tục công bố KQKD Q4 và cả năm 2022. Đồng thời, thị trường
có sự điều chỉnh nhẹ trong khoảng thời gian này (trang 24).

ĐIỂM NHẤN THÁNG 01/2022
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Trong tháng đầu năm 2023, chúng tôi đã kỳ vọng VNIndex tăng điểm hướng tới
các vùng điểm số 1080-1100 và xa hơn là 1143-1160. Do đó, chúng tôi khuyến
nghị NĐT mua cổ phiếu tại vùng VNIndex quanh 1000 điểm và hành động tại
các vùng điểm số như sau:

• Vùng 1: Khi VNIndex tiệm cận vùng 1100đ sẽ có rung lắc, đây là cơ hội nhà
đầu tư đảo hàng.

• Vùng 2: Khi VNIndex tiệm cận vùng giá 1143-1160đ, đây là vùng giá NĐT
nên bán chốt lời.

• Vùng 3: Trường hợp đặc biệt, dự kiến sau tết âm lịch VNIndex được kéo mạnh
lên 1205-1215, đây là vùng rủi ro rất cao.

Thực tế, VNIndex đã hồi phục +10,34% từ vùng 1007 điểm lên mức cao nhất
1.124,3đ trong tháng 1, phù hợp với dự báo của ABS Research.

Nhìn lại tháng 12/2022, ABS Research cũng đã dự báo đúng xu hướng giảm của
VNIndex từ vùng 1.100đ xuống 985đ và sau đó bật tăng trở lại.

ABS Research cũng đã dự báo đúng về mặt thời gian nhịp hồi phục vừa rồi kết
thúc cuối tháng 1 – đầu tháng 2/2023.
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ THÁNG 1/2023

Trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị của ABS, tính đến cuối tháng 1, các cổ phiếu tăng giá trung bình 11% so với giá tại ngày ra báo cáo.

Tăng giá mạnh nhất là DPG (+19,7%), C4G (+16,8%) và PC1 (+16,8%), HPG (+13,9%), SSI (+13,7%)…

Chỉ có duy nhất một cổ phiếu giảm giá là VNM (-2,8%)

STT Cổ phiếu Giá tại ngày 
ra báo cáo

Giá mục tiêu 
(TA)

Giá mục tiêu 
(FA) Cắt lỗ Lãi/Lỗ kỳ 

vọng
Giá tại ngày 
31/01/2023 Lãi/Lỗ Giá cao nhất 

trong kỳ
Tăng/ Giảm 

(%)

1 VCB 82,8 91 94,1 76 9,9% 91,9 11,0% 96,3 16,3%

2 VPB 18,9 21 19,5 17 11,1% 19,45 2,9% 20,25 7,1%

3 SSI 19 22 24 16,8 15,8% 21,6 13,7% 21,85 15,0%

4 DPG 29,65 33 38,5 24 11,3% 35,5 19,7% 36,7 23,8%

5 C4G 10,7 14 n/a 8,7 30,8% 12,5 16,8% 12,9 20,6%

6 HPG 19,4 22 25 16,8 13,4% 22,1 13,9% 22,65 16,8%

7 POW 11 12,5 14,5 10,2 13,6% 12,4 12,7% 12,9 17,3%

8 PC1 22,35 25 28 18,5 11,9% 26,1 16,8% 26,55 18,8%

9 IDI 12,15 13 14 9,7 7,0% 13,5 11,1% 13,85 14,0%

10 GVR 14,85 16 n/a 13 7,7% 16,7 12,5% 17,2 15,8%

11 VNM 79,3 87 90 72 9,7% 77,1 -2,8% 81,9 3,3%

12 FPT 80 90 93 75 12,5% 83,5 4,4% 85,5 6,9%

13 PVD 19,15 22 23 17,7 14,9% 21 9,7% 21,9 14,4%



Dựa trên các yếu tố:

• Các số liệu vĩ mô tháng 1/2023 cho thấy những khó khăn của nền kinh tế vẫn đang tiếp diễn. Cụ thể Chỉ
số sản xuất công nghiệp tiếp giảm -14,6% MoM và giảm -8% YoY. Xuất khẩu giảm -13,6% MoM và -
21,3% YoY. Vốn FDI đăng ký giảm -9% YoY trong khi vốn FDI giải ngân giảm -16,3% YoY…

• KQKD Q4/2022 cho thấy LNST các doanh nghiệp niêm yết giảm sâu -31% svck Q4/2021. Ngoại trừ các
ngành Ngân hàng, Điện, Nước và Y tế là những cái tên hiếm hoi có tăng trưởng về LNST, 16 nhóm ngành
còn lại có KQKD Q4/2022 suy giảm. Điều này xác nhận xu hướng suy yếu của tăng trưởng kinh tế cũng
như KQKD các doanh nghiệp trong ít nhất vài quý tới.

• Sau nhịp tăng điểm khá tốt trong tháng 1 trong bối cảnh LNST Q4/2022 sụt giảm mạnh, P/E toàn thị
trường đã tăng từ 10,5x lên mức khá cao 12,1x. Áp lực chốt lời tăng lên và dư địa tăng giá trong tháng 2
giảm xuống. Nhất là khi dòng tiền ngoại tham gia là nguồn vốn đầu tư thụ động ngắn hạn qua các quỹ
ETF, vốn có xu hướng chốt lời nhanh.

• Yếu tố tích cực là Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công như một động lực chủ chốt cho tăng trưởng
kinh tế. Đồng thời việc sửa đổi Nghị định 65 có thể được trình Chính phủ ban hành ngay trong tháng 2 có
thể giúp giảm bớt áp lực thanh toán trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên dòng tiền của các doanh nghiệp
bất động sản vẫn bế tắc. Trong tháng 1 không ghi nhận đợt phát hành TPDN nào trong khi áp lực mua lại
TPDN trước hạn và thanh toán vẫn ở mức cao. Việc các bên cùng phối hợp tháo gỡ khó khăn cho ngành
BĐS vẫn còn nhiều vướng mắc và khó có thể giải quyết ngay trong ngắn hạn.

• Về mặt kỹ thuật: Vừa qua, VNIndex có nhịp hồi phục diễn ra 11 tuần từ vùng đáy trung hạn 870 lên vùng
1.124 điểm (mức tăng khoảng 28%) với thanh khoản bình quân 10 nghìn tỷ/phiên. Chỉ số VNIndex đã
chạm ngưỡng Fibonacci 0,382 (1.124 điểm) và xác nhận đỉnh ngắn hạn tại 1.124 ngày 27/1. Sau đó đã
xuất hiện các phiên giảm điểm mạnh với khối lượng giao dịch (“KLGD”) gia tăng đặc biệt là phiên ngày 1/2
với mức giảm 35 điểm đi kèm với KLGD tăng đột biến. Hiện tại đường giá phá qua kênh tăng giá ngắn hạn,
MACD (ngày) đã cắt nhau đi xuống.

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THÁNG 2/2023
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Chúng tôi dự báo diễn biến VNIndex trong tháng 2 như sau:

• Kịch bản 1 (xác suất thấp): VNIndex tiếp tục điều chỉnh và xuyên thủng qua ngưỡng 1.050đ. Chúng tôi kỳ
vọng thị trường sẽ được hỗ trợ ở quanh vùng giá 980 và từ đây chỉ số VNIndex sẽ bật tăng trở lại vùng
1.120.

• Kịch bản 2 (xác suất cao): Trong điều kiện kinh tế Việt Nam và thế giới chuyển biến xấu, thì VNIndex sẽ
không giữ được mốc 980 và chỉ số sẽ tiếp diễn đà xuống trong pha xuống dài hạn của xu thế cấp 1. Khi đó
VNIndex sẽ kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ mạnh quanh vùng đáy cũ gần nhất quanh 900đ.

Lưu ý: đây là các kịch bản đã có sẵn trong báo cáo chiến lược năm 2023 của ABS.

Khuyến nghị

Chúng tôi khuyến nghị NĐT giải ngân trong tháng 2/2023 với điều kiện VNIndex diễn biến theo Kịch bản 1,
không mất mốc 980 và xác nhận hồi phục từ mức này. Trong trường hợp VNIndex diễn biến theo Kịch bản 2,
chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư đứng ngoài theo dõi thị trường.

Về triển vọng nhóm ngành, chúng tôi đánh giá cao các ngành sau:

• Hưởng lợi từ đầu tư công: Các doanh nghiệp Xây dựng hạ tầng và Vật liệu xây dựng tham gia dự án Sân
bay Long Thành và 12 dự án cao tốc Bắc Nam.

• Hưởng lợi từ các dự án dầu khí và giá dầu ở mức cao: Ngành Dầu khí

• Hưởng lợi từ việc Trung Quốc mở cửa: Các doanh nghiệp ngành Thủy sản

• Hưởng lợi từ việc giá nguyên vật liệu tăng: Ngành Thép.

• Các ngành Nhiệt điện, Xây lắp điện, Công nghệ thông tin.

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THÁNG 2/2023
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• Theo IMF, tăng trưởng toàn cầu được dự đoán sẽ giảm từ mức ước tính 3,4% năm

2022 xuống 2,9% năm 2023, sau đó tăng lên 3,1% vào năm 2024. Dự báo cho

năm 2023 cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự đoán vào tháng 10/2022. Các

NHTW tăng lãi suất để chống lạm phát và cuộc chiến của Nga ở Ukraine tiếp tục

đè nặng lên hoạt động kinh tế. Các sự lây lan nhanh chóng của COVID-19 ở

Trung Quốc đã làm giảm tốc độ tăng trưởng vào năm 2022, nhưng việc mở cửa

trở lại gần đây đã mở đường để phục hồi nhanh hơn dự kiến.

• Lạm phát toàn cầu dự kiến sẽ giảm từ 8,8% năm 2022 xuống 6,6% vào năm

2022.2023 và 4,3% vào năm 2024, vẫn cao hơn mức trước đại dịch (2017–19) là

khoảng 3,5%.
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Lạm phát toàn cầu dần đạt đỉnh trong bối cảnh tăng trưởng thấp
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Nguồn: Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới của IMF, ABS Research

Ghi chú: các nền kinh tế được liệt kê trên cơ sở quy mô kinh tế. Số liệu tổng hợp theo quý được điều chỉnh theo mùa
(1) Ấn Đô: Dữ liệu và dự báo được trình bày trên cơ sở năm tài chính, với năm tài chính 2022/23 (bắt đầu từ tháng 4 năm 2022) được thể hiện trong cột năm 2022. Dự báo tăng trưởng năm 2023 và 2024 của Ấn Độ dựa trên năm dương lịch.
(2) ASEAN-5 gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan



• Không nằm ngoài dự đoán trước đó, Fed tiếp tục tăng lãi suất tham chiếu thêm 0,25

điểm phần trăm trong tháng 1, lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2007 mặc dù mức

tăng đã chậm lại. Vùng lãi suất mua bán dự trữ tăng lên 4,5% - 4,75%.

• Dù giữ nguyên quan điểm cứng rắn về việc tăng lãi suất để hướng lạm phát về mức

mục tiêu nhưng nhiều gợi ý được đưa ra về khả năng lãi suất giữ ở mức 5% trong

năm 2023.

• Thị trường đã có sự thích nghi về lộ trình tăng lãi suất củng cố cho quan điểm tăng

lãi suất không ảnh hưởng quá lớn tới quá trình phục hồi kinh tế, phục hồi niềm tin

của giới đầu tư.
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Lãi suất của các nền kinh tế lớn tăng đúng như lộ trình dự báo trước đó 

Nguồn: Investing, ABS Research
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Diễn biến tăng lãi suất của ECB

Nguồn: Investing, ABS Research

• Diễn biến tăng lãi suất của ECB vẫn phụ thuộc nhiều vào số liệu của lạm phát thực

tế. Con số ước tính về CPI của EU tháng 01/2023 được công bố mới đây cho thấy

lạm phát khu vực đồng Euro đã giảm tháng thứ ba liên tiếp nhưng duy trì ở mức

cao 8,5%. Mức lạm phát lõi (loại trừ năng lượng và thực phẩm) vẫn giữ ở mức 5,2%.

• Như vậy có thể thấy, áp lực từ chi phí năng lượng vẫn đè nặng lên giá cả ở khu vực

EU. Tăng trưởng GDP của EU đã chậm lại trong quý 4 (chỉ tăng 0,1%) và sẽ còn

suy yếu trong các quý tới trong bối cảnh bất ổn chính trị và các điều kiện tài chính

thắt chặt hơn nhấn chìm đà tăng trưởng.

• Bằng nhiều nỗ lực hỗ trợ giá năng lượng của chính phủ các nước EU, lạm phát đã

có dấu hiệu cải thiện nhưng đà tăng lãi suất của EU sẽ còn duy trì khi con đường tới

mức lạm phát mục tiêu 2% còn rất xa.



TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
phí trên Zalo của ABS



• CPI tháng 01/2023 lần lượt tăng 0,5% (MoM) và 4,9% (YoY) cao nhất từ trước đến nay ngoại trừ năm

2020. Tuy nhiên mức tăng này chỉ mang tính mùa vụ do năm nay dịp Tết Nguyên đán diễn ra vào tháng 1,

trong khi các năm trước Tết chủ yếu rơi vào tháng 2. Nhìn vào tháng tết năm 2021 và 2022, tỷ lệ CPI tăng

1,5% và 1,0%, cao hơn rất nhiều so với mức tăng của năm nay. Như vậy, CPI tăng do nhu cầu mua sắm,

sử dụng dịch vụ của người dân gia tăng trong dịp lễ chứ không phản ánh cầu tiêu dùng của thị trường.

• Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng tăng giá; 2 nhóm hàng giảm giá;

riêng nhóm bưu chính, viễn thông có giá ổn định so với tháng trước. Đa phần các nhóm hàng hóa, dịch vụ

đều tăng mạnh nhằm phục vụ nhu cầu ăn uống, vui chơi trong dịp Lễ tết. Chỉ số giá nhóm giáo dục tháng

01/2023 giảm 0,15% so với tháng trước, tác động làm CPI chung giảm 0,01 điểm phần trăm do Chính phủ

yêu cầu các địa phương giữ ổn định mức thu học phí năm học 2022-2023 như năm học 2021-2022 để tiếp

tục hỗ trợ cho người dân nên một số địa phương.

• Lạm phát cơ bản tháng 01/2023 tăng 0,46% so với tháng trước, tăng 5,21% so với cùng kỳ năm trước.
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CPI tháng 1 tăng mạnh so với các tháng liền trước nhưng không đáng lo ngại

Nguồn: GSO, ABS Research
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• Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 01/2023 ước giảm 14,6% so với tháng trước

và giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế

tạo giảm 9,1%, làm giảm 7 điểm phần trăm trong mức tăng chung; ngành khai khoáng giảm

4,9%, làm giảm 0,8 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 3,4%, làm giảm 0,3

điểm phần trăm; riêng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng

3,7%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

• Bên cạnh đó, PMI của Việt Nam trong tháng 01/2023 đạt 47,4 điểm, tuy vẫn nằm trong xu

hướng giảm nhưng tốc độ đã chậm lại so với tháng liền trước. Lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới

đã tăng lần đầu tiên trong ba tháng. Nhờ vậy, tổng số lượng đơn đặt hàng mới giảm nhẹ và là

mức giảm nhẹ nhất trong giai đoạn giảm hiện nay. Nhìn vào điểm số của các nước ASEAN, Thái

Lan là nước có sự cải thiện điểm số tốt nhất với 54,5 điểm bên cạnh Philippines và Singapore.

Trong khi đó, Việt Nam vẫn thuộc nhóm các quốc gia có kết quả chỉ số PMI dưới 50 là Malaysia

và Myanmar. Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng của ngành sản xuất ở ASEAN vẫn còn yếu và

chậm hơn so với mức trung bình của năm ngoái, chủ yếu do nhu cầu khách hàng đã giảm.

13

Sản xuất công nghiệp tiếp tục suy yếu trầm trọng 

Nguồn: GSO, ABS Research
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• Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2023 ước đạt 46,56 tỷ USD, giảm 17,3%, so với tháng trước và giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong

đó, xuất khẩu đạt 25,08 tỷ USD, nhập khẩu đạt 21,48 tỷ USD. Với kết quả này, cán cân thương mại thặng dư 3,6 tỷ USD. Cụ thể, về xuất khẩu, tháng 1/2023

giảm 13,6% so với tháng trước. Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu tháng 01/2023, hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 258 triệu USD, chiếm 1%; hàng công nghiệp

chế biến ước đạt 22,32 tỷ USD, chiếm 89%; hàng nông sản, lâm sản ước đạt 1,9 tỷ USD, chiếm 7,6%; hàng thủy sản ước đạt 0,6 tỷ USD, chiếm 2,4%. Ở chiều ngược

lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2023 giảm 21,3% so với tháng trước.

• Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng đầu năm bùng nổ do Tết Nguyên Đán rơi trọn vẹn trong tháng 1, ước đạt 544,8 nghìn tỷ

đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước và tăng 5,2% so với tháng 12/2022. Xét theo ngành hoạt động thì doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 01/2023 ước đạt

435,4 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, hàng may mặc tăng 27%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 23,8%; lương thực,

thực phẩm tăng 17,9%; phương tiện đi lại tăng 14,8%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 7,2%. Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống ước đạt 56 nghìn tỷ

đồng, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2022 & doanh thu du lịch lữ hành, tháng 01/2023 ước đạt 2,2 nghìn tỷ đồng, tăng 113,4%, gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm

2022 nhờ nhu cầu tiêu dùng, mua sắm của người dân tăng cao trong dịp lễ.

Nguồn: GSO, ABS ResearchNguồn: GSO, ABS Research
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• Tính chung cả tháng 01/2023, Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong tháng 1/2023 giảm gần 20% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

thực hiện tại Việt Nam tháng 1/2023, ước đạt 1,35 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ. Nhưng có một điểm tích cực là trong tháng 1/2023 có 153 dự án được cấp

mới, với tổng vốn đăng ký đạt 1,2 tỷ USD, tăng 48,5% về số dự án và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương có nhiều dự án

nhất phải kể tới: TP. HCM, Hà Nội, Bắc Ninh và Đồng Nai với tổng vốn đăng ký cấp mới là 243 triệu USD. Bắc Giang tuy chỉ có 8 dự án đăng ký nhưng giá trị đầu tư

lên tới 774,2 triệu USD, thu hút đầu tư FDI chiếm 64,2% của cả nước.

• Trong số các dự án FDI được cấp mới, những dự án liên quan đến lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác có tỷ lệ vốn đăng

ký lớn nhất, đạt 651,9 triệu USD, chiếm 54,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp theo là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 351,2 triệu USD, chiếm 29,1%; các

ngành còn lại đạt 201,9 triệu USD, chiếm 16,8%.

• Có tới 28 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, trong đó Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 767,6 triệu USD, chiếm 63,7%

tổng vốn đăng ký cấp mới; Trung Quốc xếp thứ 2 với 198,2 triệu USD, chiếm 16,4%. Xếp phía sau lần lượt là Israel, Hongkong (Trung Quốc) và Hàn Quốc với giá trị

đầu tư lần lượt là 60, 47.8 và 38.5 triệu USD.
15

Số dự án FDI tăng 48,5% và gấp 3,1 lần về vốn đăng ký trong tháng 01/2023

Nguồn: : Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ABS Research
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Du lịch quay trở lại trong tháng đầu năm

Nguồn: GSO, ABS Research
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• Trong tháng 1 Việt Nam đón lượng khách nội địa ước đạt 13 triệu lượt, gấp gần

1,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với khách quốc tế, lượng khách đến Việt Nam

tháng 1 năm 2023 đạt 871,2 nghìn lượt người, cao gấp 44,2 lần cùng kỳ năm

2022.

• Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể nhờ chính sách

mở cửa biên giới trở lại từ Q4/2022 tuy nhiên khách quốc tế trong tháng 1 năm

nay vẫn giảm 42% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

• Ngày 06/02, Trung Quốc đã cho phép các doanh nghiệp nước này được nối lại

hoạt động đưa khách theo nhóm đi tới 20 quốc gia trong đó không có Việt Nam

gây ra những bất lợi đáng kể cho sự phục hồi của ngành du lịch trong nước

trong ngắn hạn.
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Tỷ giá USD/VND trở về trạng thái ổn định 

Nguồn: Investing, ABS Research

• Nhìn lại khoảng thời gian tỷ giá USD/VND tăng giá đột biến từ tháng 03/2022 khi các NHTW lớn trên thế giới tăng mạnh lãi suất như Fed hay ECB nhằm kiềm

chế lạm phát, dòng vốn tháo chạy khỏi thị trường trong nước tạo sức ép lớn lên nguồn cung ngoại tệ của hệ thống ngân hàng, gây ra chênh lệch tỷ giá USD/VND

trên thị trường chính thức và thị trường tự do.

• Để đảm bảo sự ổn định giữa cung – cầu ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước sử dụng đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ như (1) Kích hoạt lại kênh bơm hút tiền
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doanh nghiệp; tăng liên tiếp 2 lần lãi suất điều hành với cường độ rất lớn 1%/năm; (3) Chủ động điều chỉnh tỷ giá trung tâm và nới lỏng biên độ từ +/- 3% lên

mức +/-5%.

• Quá trình rút tiền về của NHNN làm lãi suất tăng mạnh phần nào làm chậm tiến trình hồi phục kinh tế. Tuy nhiên ổn định thị trường ngoại hối có ý nghĩa rất

quan trọng trong việc kiểm soát lạm phát và ổn định vĩ mô.

• NHNN gần đây đã cho phép hoạt động mua ngoại tệ quay trở lại, cùng với các tín hiệu chậm lại quá trình tăng lãi suất của Fed. Thêm vào đó, nguồn cung ngoại

tệ của Việt Nam đã dồi dào hơn nhờ giải ngân FDI tăng và thặng dư cán cân thương mại sẽ là những yếu tố giúp bình ổn tỷ giá USD/VND trong năm 2023.
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TỔNG QUAN TTCK THÁNG 1/2022

VNIndex đón Tết Nguyên đán tích cực

• VNIndex tăng điểm tích cực từ ngay phiên đầu tiên của năm 2023, tuy nhiên

thanh khoản trung bình tháng sụt giảm cho thấy tâm lý “nghỉ Tết sớm” của

NĐT cá nhân diễn ra trên toàn thị trường. Thanh khoản ghi nhận sụt giảm sâu

nhất vào khoảng thời gian 2 tuần trước kỳ nghỉ lễ. Nhìn chung trong tháng

1/2023, VNIndex hồi phục 10,34% giá trị, là một trong thị trường chứng khoán

có sự hồi phục tốt nhất trong khu vực/thế giới.

• VNIndex tháng 1/2023 được dẫn dắt bởi sự hồi phục của nhóm ngành vốn hóa

lớn như Ngân hàng, Chứng khoán và nhóm ngành có câu chuyện tích cực như

Đầu tư công, VLXD (thép).

Biến động chỉ số một số TTCK trên thế giới
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02/2022 03/2022 04/2022 05/2022 06/2022 07/2022 08/2022 09/2022 10/2022 11/2022 12/2022 01/2023

Diễn biến điểm số VNIndex trong 01 năm trở lại

23,882 

27,635 

22,749 

15,222 14,658 

11,630 

15,734 

13,490 
11,594 11,652 

14,253 

10,652 

02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23

Trung bình GTGD theo tháng trong 01 năm trở lại

% thay đổi 1M % thay đổi 3M % thay đổi 6M % thay đổi 12M

VNINDEX 10.34% 8.10% -7.89% -24.87%

Dow Jones 2.83% 4.13% 3.78% -2.97%

Nasdaq 10.63% 6.11% -6.53% -18.94%

S&P 500 6.18% 5.28% -1.30% -9.72%

Shanghai 5.39% 12.52% 0.07% -3.15%

DAX 8.65% 14.14% 12.19% -2.22%

Nikkei 225 4.72% -0.94% -1.71% 1.20%

SET 0.17% 3.90% 6.03% 13.94%

FTSE 100 4.30% 9.55% 4.69% 4.12%

Nguồn: Investing.com,Fiinpro, ABS Research
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VNIndex hứng khởi đón Tết nhưng thận trọng đón nhận KQKD Q4/2022. Trong suốt nửa đầu tháng 01/2023, thị trường diễn biến tăng điểm tương đối

tích cực với mức thanh khoản thấp do tâm lý “nghỉ xả hơi” của NĐT cá nhân. Một số thông tin về chính trị xảy ra nhưng tuy nhiên không ảnh hưởng đáng

kể đến diễn biến thị trường. Sau đợt nghỉ lễ, thị trường giao dịch với thanh khoản tăng trở lại và xuất hiện phiên điều chỉnh đầu tiên vào ngày 30/01.
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Nguồn: Fiinpro, ABS Research
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7,419 
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(13,483)

(4,878)
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• NĐT nước ngoài vẫn duy trì mua ròng tháng thứ 3 liên tiếp. Tuy giá trị mua ròng có

dấu hiệu chậm lại so với 2 tháng trước, tuy nhiên cần lưu ý rằng số phiên giao dịch

trong tháng 01 chỉ là 16 phiên, ít hơn so với các tháng trước (trung bình khoảng 22

phiên). Trong tháng 1, NĐT mua ròng 4.911 tỷ VND, trong đó nhiều nhất là cổ phiếu

HPG (1.407 tỷ), CCQ FUEVFVND (656 tỷ), SSI (580 tỷ)... Ở chiều ngược lại, lực bán

đến từ giao dịch thỏa thuận của EIB (3.367 tỷ), DGC (243 tỷ), DPM (163 tỷ).

NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ HÀNH ĐỘNG NHƯ NÀO TRONG THÁNG 1
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Lực bán ròng của NĐT cá nhân sụt giảm tháng thứ 3 liên tiếp

• NĐT cá nhân bán ròng chậm lại. Lực bán ròng chậm lại có thể được giải thích bởi

diễn biến hồi phục của VNIndex ảnh hưởng tích cực lên tâm lý NĐT cá nhân cũng như

ảnh hưởng của kỳ nghỉ lễ làm giảm tốc độ giao dịch của NĐT. Theo thống kê, trong

top 10 GTGD của NĐT cá nhân, có đến 9/10 mã là các cổ phiếu ngành ngân hàng,

chứng khoán và thép (VPB 14.214 tỷ, HPG 14.201 tỷ…)

(1,922)

(3,441)

798 

(2,697)

(872) (996) (386) (371)

(7,697)

3,043 

650 

(33)
02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23

Tự doanh tháng 1 chỉ bán ròng 33 tỷ VND Dòng tiền mua ròng của NĐT nước ngoài có dấu hiệu chậm lại

(292)

(3,978)

3,930 3,193 
2,170 

367 
1,161 

(2,333) (1,190)

15,974 

12,833 

4,911 

02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23

Nguồn: Fiinpro, ABS Research
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Top 5 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực đến VNI Top 5 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực đến VNI

24%
23% 22% 21% 20%

19% 19%
17% 17% 16% 16%

15% 14% 14% 13% 13% 12%

9% 9% 9% 8% 8%
6% 6% 6% 6% 5%

2% 1% 1%

VIB HPG SSI GVR STB ACB TPB HDB BID POW PLX VCB MBB TCB SAB VRE CTG MSN VPB FPT MWG BVH VJC VIC VHM KDH GAS PDR NVL VNM

Biến động giá cổ phiếu trong nhóm VN30

1.06%

0.52%
0.45%

0.32%
0.28%

VCB BID HPG SAB ACB

-0.02% -0.02% -0.02%
-0.03%

-0.07%

PNJ KDC HVN NLG EIB

Nguồn: Fiinpro, ABS Research



• Tháng 01 ghi nhận diễn biến tích cực ở hầu hết các nhóm ngành. Đặc biệt, nhóm ngành vốn hóa lớn như Ngân hàng đóng vai trò chính trong việc đưa VNIndex hồi phục về

mốc 1.100 điểm tại thời điểm cuối tháng. Thêm vào đó, các cổ phiếu ngành Chứng khoán cũng hưởng lợi từ sự phục hồi của thị trường dưới sự dẫn dắt của nhóm ngành

Ngân hàng nói trên.

• Câu chuyện đầu tư trong tháng 01/2023 chủ yếu xoay quanh:

 Ngành Ngân hàng với câu chuyện về nới room tín dụng năm 2023 và Thông tư 26/2022/TT-NHNN về việc thay đổi cách tính LDR giúp khơi thông dòng tiền trên thị

trường và giảm áp lực lên lãi suất cho vay. Chúng tôi xác định nhóm cổ phiếu ngân hàng hưởng lợi nhiều nhất từ TT 26 chính là các cổ phiếu ngân hàng quốc doanh

gồm: VCB, CTG, BID. Chi tiết đánh giá sự kiện này của ABS Research tại đây.

 Chính phủ thúc đẩy giải ngân đầu tư công và xác định đầu tư công sẽ là trọng điểm thúc đẩy kinh tế phục hồi và phát triển trong năm 2023. Điều này đưa các cổ

phiếu xây dựng, vật liệu xây dựng có phản ứng tương đối tích cực như các cổ phiếu ngành thép (HPG, HSG, NKG), các cổ phiếu xây dựng đầu tư công (HHV, FCN,

C4G) và dòng tiền lan tỏa sang cả các cổ phiếu xây dựng dân dụng (CTD, HBC). Tuy nhiên, nên lưu ý các cổ phiếu trong sóng đầu tư công là các cổ phiếu có vốn

hóa trung bình và nhỏ, mang tính chất đầu cơ cao.

CHUYỂN ĐỘNG NHÓM NGÀNH

Nguồn: Fiinpro, ABS Research 23

Chuyển động các nhóm ngành trong tháng 1

16.78%
13.35%

10.81%
9.23%

8.79%
8.49%

7.05%
6.67%

6.17%
5.17%
5.15%

4.30%
4.21%
4.12%

3.81%
2.50%

1.48%
1.04%

-2.53%

Tài nguyên Cơ bản
Dầu khí

Dịch vụ tài chính
Ngân hàng

Xây dựng và Vật liệu
Bán lẻ

Hóa chất
Truyền thông

Công nghệ Thông tin
Bảo hiểm

Điện, nước & xăng dầu khí đốt
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Thực phẩm và đồ uống
Y tế

Ô tô và phụ tùng
Bất động sản

Du lịch và Giải trí
Hàng cá nhân & Gia dụng

Viễn thông

Đóng góp của các nhóm ngành trong tháng 1

0.00%
0.00%
0.01%
0.03%
0.04%
0.07%
0.11%
0.15%
0.17%
0.18%
0.23%
0.26%

0.34%
0.40%

0.46%
0.53%

0.58%
3.29%

Truyền thông L2 
Hàng cá nhân & Gia dụng L2 

Ô tô và phụ tùng L2 
Du lịch và Giải trí L2 

Y tế L2 
Bảo hiểm L2 

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp L2 
Công nghệ Thông tin L2 

Dầu khí L2 
Bán lẻ L2 

Hóa chất L2 
Xây dựng và Vật liệu L2 

Dịch vụ tài chính L2 
Điện, nước & xăng dầu khí đốt L2 

Bất động sản L2 
Thực phẩm và đồ uống L2 

Tài nguyên Cơ bản L2 
 Ngân hàng L2

https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/02/Bao-cao-danh-gia-tac-dong-thong-tu-26-1.pdf


• Về tổng thể, KQKD Q4/2022 svck Q4/2021 sẽ thấy LNST giảm sâu -31%. Ngân hàng, Điện, Nước và Y tế là những cái tên hiếm hoi có tăng trưởng về
LNST. Đặc biệt, nhóm Ngân hàng ghi nhận sự phân hóa cao khi tăng trưởng phần lớn thuộc về nhóm các ngân hàng lớn nhất.

• 16 nhóm ngành còn lại có KQKD Q4/2022 thuộc gam màu tối, ABS Research sẽ cập nhật KQKD Q4/2022 chi tiết cho NĐT tại đây.

CẬP NHẬT TỔNG QUAN KẾT QUẢ KINH DOANH Q4/2022

Nguồn: Fiinpro, ABS Research
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(*) Số liệu được ABS Research cập nhật Fiinpro update đến ngày 03/02, dựa trên BCTC đã được công bố của 1050/1619 doanh nghiệp giao dịch trên cả 3 sàn HOSE, HNX, Upcom

Vốn hóa của 1.050 doanh nghiệp trên chiếm khoảng 97% tổng vốn hóa thị trường.

 Ngành  Vốn hóa 
Biến động 

giá YTD
 LNST 2022 (tỷ 

VND) 
 LNST 2021 (tỷ 

VND) 
 Biến động 

LNST (% svck) 
 LNST Q4/2022 

(tỷ VND) 
 LNST Q4/2021 

(tỷ VND) 
 Biến động 

LNST (% svck) 
Ngân hàng 1,637,768         5.44% 196,840            146,991            34% 42,832                  36,324                  18%
Bất động sản 891,369            1.79% 55,870               60,039               -7% 11,235                  12,114                  -7%
Thực phẩm và đồ uống 636,474            1.90% 34,022               40,767               -17% 4,980                    16,191                  -69%
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 418,683            3.70% 34,511               25,227               37% 7,578                    8,074                    -6%
Điện, nước & xăng dầu khí đốt 412,118            1.62% 36,024               26,758               35% 8,143                    7,054                    15%
Tài nguyên Cơ bản 207,610            7.90% 9,298                 50,158               -81% (4,357)                   10,543                  N/A
Xây dựng và Vật liệu 188,169            3.75% 16,446               14,501               13% 3,086                    5,039                    -39%
Hóa chất 162,063            2.41% 27,887               17,324               61% 5,541                    7,618                    -27%
Dầu khí 130,560            4.94% 17,944               11,555               55% 3,648                    3,851                    -5%
Dịch vụ tài chính 128,086            1.35% 6,996                 17,138               -59% 87                          5,585                    -98%
Du lịch và Giải trí 108,232            -2.39% (11,499)             (13,834)             N/A (4,705)                   (1,166)                   N/A
Công nghệ Thông tin 102,108            3.00% 7,293                 6,142                 19% 1,746                    1,937                    -10%
Bán lẻ 101,298            3.95% 5,783                 6,848                 -16% 1,038                    2,785                    -63%
Viễn thông 84,130               12.39% 4,635                 1,712                 171% (1,437)                   (838)                      N/A
Bảo hiểm 72,056               2.44% 3,967                 5,228                 -24% 998                       1,111                    -10%
Hàng cá nhân & Gia dụng 67,461               3.96% 7,645                 6,378                 20% 1,270                    2,181                    -42%
Y tế 44,654               0.05% 3,202                 2,860                 12% 895                       811                       10%
Truyền thông 21,187               2.80% 960                    930                    3% 264                       604                       -56%
Ô tô và phụ tùng 14,501               5.69% 1,459                 1,124                 30% 409                       537                       -24%
Tổng 5,428,526        459,283            427,845            7% 83,252                 120,353               -31%

https://www.abs.vn/bao-cao-cong-ty/
https://www.abs.vn/bao-cao-cong-ty/


NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ

Trải nghiệm ngay ứng
dụng ABS invest 

Tham gia room tư vấn miễn
phí trên Zalo của ABS
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Trong tháng đầu năm 2023, chúng tôi đã kỳ vọng VNIndex tăng điểm hướng tới
các vùng điểm số 1080-1100 và xa hơn là 1143-1160. Do đó, chúng tôi khuyến
nghị NĐT mua cổ phiếu tại vùng VNIndex quanh 1000 điểm và hành động tại
các vùng điểm số như sau:

• Vùng 1: Khi VNIndex tiệm cận vùng 1100đ sẽ có rung lắc, đây là cơ hội nhà
đầu tư đảo hàng.

• Vùng 2: Khi VNIndex tiệm cận vùng giá 1143-1160đ, đây là vùng giá NĐT
nên bán chốt lời.

• Vùng 3: Trường hợp đặc biệt, dự kiến sau tết âm lịch VNIndex được kéo mạnh
lên 1205-1215, đây là vùng rủi ro rất cao.

Thực tế, VNIndex đã hồi phục +10,34% từ vùng 1007 điểm lên mức cao nhất
1.124,3đ trong tháng 1, phù hợp với dự báo của ABS Research.

Nhìn lại tháng 12/2022, ABS Research cũng đã dự báo đúng xu hướng giảm của
VNIndex từ vùng 1.100đ xuống 985đ và sau đó bật tăng trở lại.

ABS Research cũng đã dự báo đúng về mặt thời gian nhịp hồi phục vừa rồi kết
thúc cuối tháng 1 – đầu tháng 2/2023.
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ THÁNG 1/2023

Trong danh sách cổ phiếu khuyến nghị của ABS, tính đến cuối tháng 1, các cổ phiếu tăng giá trung bình 11% so với giá tại ngày ra báo cáo.

Tăng giá mạnh nhất là DPG (+19,7%), C4G (+16,8%) và PC1 (+16,8%), HPG (+13,9%), SSI (+13,7%)…

Chỉ có duy nhất một cổ phiếu giảm giá là VNM (-2,8%)

STT Cổ phiếu Giá tại ngày 
ra báo cáo

Giá mục tiêu 
(TA)

Giá mục tiêu 
(FA) Cắt lỗ Lãi/Lỗ kỳ 

vọng
Giá tại ngày 
31/01/2023 Lãi/Lỗ Giá cao nhất 

trong kỳ
Tăng/ Giảm 

(%)

1 VCB 82,8 91 94,1 76 9,9% 91,9 11,0% 96,3 16,3%

2 VPB 18,9 21 19,5 17 11,1% 19,45 2,9% 20,25 7,1%

3 SSI 19 22 24 16,8 15,8% 21,6 13,7% 21,85 15,0%

4 DPG 29,65 33 38,5 24 11,3% 35,5 19,7% 36,7 23,8%

5 C4G 10,7 14 n/a 8,7 30,8% 12,5 16,8% 12,9 20,6%

6 HPG 19,4 22 25 16,8 13,4% 22,1 13,9% 22,65 16,8%

7 POW 11 12,5 14,5 10,2 13,6% 12,4 12,7% 12,9 17,3%

8 PC1 22,35 25 28 18,5 11,9% 26,1 16,8% 26,55 18,8%

9 IDI 12,15 13 14 9,7 7,0% 13,5 11,1% 13,85 14,0%

10 GVR 14,85 16 n/a 13 7,7% 16,7 12,5% 17,2 15,8%

11 VNM 79,3 87 90 72 9,7% 77,1 -2,8% 81,9 3,3%

12 FPT 80 90 93 75 12,5% 83,5 4,4% 85,5 6,9%

13 PVD 19,15 22 23 17,7 14,9% 21 9,7% 21,9 14,4%



Dựa trên các yếu tố:

• Các số liệu vĩ mô tháng 1/2023 cho thấy những khó khăn của nền kinh tế vẫn đang tiếp diễn. Cụ thể Chỉ
số sản xuất công nghiệp tiếp giảm -14,6% MoM và giảm -8% YoY. Xuất khẩu giảm -13,6% MoM và -
21,3% YoY. Vốn FDI đăng ký giảm -9% YoY trong khi vốn FDI giải ngân giảm -16,3% YoY…

• KQKD Q4/2022 cho thấy LNST các doanh nghiệp niêm yết giảm sâu -31% svck Q4/2021. Ngoại trừ các
ngành Ngân hàng, Điện, Nước và Y tế là những cái tên hiếm hoi có tăng trưởng về LNST, 16 nhóm ngành
còn lại có KQKD Q4/2022 suy giảm. Điều này xác nhận xu hướng suy yếu của tăng trưởng kinh tế cũng
như KQKD các doanh nghiệp trong ít nhất vài quý tới.

• Sau nhịp tăng điểm khá tốt trong tháng 1 trong bối cảnh LNST Q4/2022 sụt giảm mạnh, P/E toàn thị
trường đã tăng từ 10,5x lên mức khá cao 12,1x. Áp lực chốt lời tăng lên và dư địa tăng giá trong tháng 2
giảm xuống. Nhất là khi dòng tiền ngoại tham gia là nguồn vốn đầu tư thụ động ngắn hạn qua các quỹ
ETF, vốn có xu hướng chốt lời nhanh.

• Yếu tố tích cực là Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công như một động lực chủ chốt cho tăng trưởng
kinh tế. Đồng thời việc sửa đổi Nghị định 65 có thể được trình Chính phủ ban hành ngay trong tháng 2 có
thể giúp giảm bớt áp lực thanh toán trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên dòng tiền của các doanh nghiệp
bất động sản vẫn bế tắc. Trong tháng 1 không ghi nhận đợt phát hành TPDN nào trong khi áp lực mua lại
TPDN trước hạn và thanh toán vẫn ở mức cao. Việc các bên cùng phối hợp tháo gỡ khó khăn cho ngành
BĐS vẫn còn nhiều vướng mắc và khó có thể giải quyết ngay trong ngắn hạn.

• Về mặt kỹ thuật: Vừa qua, VNIndex có nhịp hồi phục diễn ra 11 tuần từ vùng

• đáy trung hạn 870 lên vùng 1.124 điểm (mức tăng khoảng 28%) với thanh khoản bình quân 10 nghìn
tỷ/phiên. Chỉ số VNIndex đã chạm ngưỡng Fibonacci 0,382 (1.124 điểm) và xác nhận đỉnh ngắn hạn tại
1.124 ngày 27/1. Sau đó đã xuất hiện các phiên giảm điểm mạnh với khối lượng giao dịch (“KLGD”) gia
tăng đặc biệt là phiên ngày 1/2 với mức giảm 35 điểm đi kèm với KLGD tăng đột biến. Hiện tại đường giá
phá qua kênh tăng giá ngắn hạn, MACD (ngày) đã cắt nhau đi xuống.

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG THÁNG 2/2023
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Chúng tôi dự báo diễn biến VNIndex trong tháng 2 như sau:

• Kịch bản 1 (xác suất thấp): VNIndex tiếp tục điều chỉnh và xuyên thủng qua ngưỡng 1.050đ. Chúng tôi kỳ
vọng thị trường sẽ được hỗ trợ ở quanh vùng giá 980 và từ đây chỉ số VNIndex sẽ bật tăng trở lại vùng
1.120.

• Kịch bản 2 (xác suất cao): Trong điều kiện kinh tế Việt Nam và thế giới chuyển biến xấu, thì VNIndex sẽ
không giữ được mốc 980 và chỉ số sẽ tiếp diễn đà xuống trong pha xuống dài hạn của xu thế cấp 1. Khi đó
VNIndex sẽ kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ mạnh quanh vùng đáy cũ gần nhất quanh 900đ.

Lưu ý: đây là các kịch bản đã có sẵn trong báo cáo chiến lược năm 2023 của ABS.

Khuyến nghị

Chúng tôi khuyến nghị NĐT giải ngân trong tháng 2/2023 với điều kiện VNIndex diễn biến theo Kịch bản 1,
không mất mốc 980 và xác nhận hồi phục từ mức này. Trong trường hợp VNIndex diễn biến theo Kịch bản 2,
chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư đứng ngoài theo dõi thị trường.

Về triển vọng nhóm ngành, chúng tôi đánh giá cao các ngành sau:

• Hưởng lợi từ đầu tư công: Các doanh nghiệp Xây dựng hạ tầng và Vật liệu xây dựng tham gia dự án Sân
bay Long Thành và 12 dự án cao tốc Bắc Nam.

• Hưởng lợi từ các dự án dầu khí và giá dầu ở mức cao: Ngành Dầu khí

• Hưởng lợi từ việc Trung Quốc mở cửa: Các doanh nghiệp ngành Thủy sản

• Hưởng lợi từ việc giá nguyên vật liệu tăng: Ngành Thép.

• Các ngành Nhiệt điện, Xây lắp điện, Công nghệ thông tin.
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Chúng tôi cho rằng VNIndex có xác suất cao không giữ được mốc 980 và tiếp diễn đà giảm trong pha đi xuống dài hạn của xu

thế cấp 1. Khi đó VNIndex sẽ kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ mạnh quanh vùng đáy cũ gần nhất quanh 900đ.

TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG
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DANH SÁCH CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ THÁNG 2/2023

Dưới đây là danh sách cổ phiếu chúng tôi khuyến nghị giải ngân trong tháng 2/2023 với điều kiện VNIndex diễn biến theo Kịch bản 1, không mất mốc 980 và xác nhận

hồi phục từ mức này. Mức giá mục tiêu theo TA là mức giá có khả năng đạt được ở đỉnh nhịp hồi phục. Trong trường hợp VNIndex diễn biến theo Kịch bản 2, chúng tôi

khuyến nghị nhà đầu tư đứng ngoài theo dõi thị trường.

13/02/2023 Giá 
hiện tại

Vùng giá 
mua đề xuất

Giá mục 
tiêu (TA)

Giá mục 
tiêu (FA) Giá cắt lỗ Lãi/Lỗ kỳ vọng 

từ giá mua Luận điểm đầu tư

LPB 14,05 11.5 - 12.4 15,0 15,3 11,1 20,97% Tăng trưởng LNTT 2022 là +56,4% svck, thuộc top đầu ngành. Triển vọng LNTT

2023 tiếp tục tích cực nhờ khoản phí trả trước một lần từ bán bảo hiểm độc quyền.

PVD 20,3 17 - 18.5 23,0 23 16,1 24,32%

Kết quả kinh doanh Q4/2022 có sự cải thiện. Triển vọng 2023 tích cực khi thị trường

giàn khoan phát đi những tín hiệu lạc quan. Các giàn khoan của PVDrilling đều đã

có việc làm cho năm 2023 và dự kiến hiệu suất sử dụng giàn cũng như đơn giá cho

thuê sẽ tăng lên trong năm 2023. Bên cạnh đó, giá dầu "neo" cao giúp thúc đẩy tiến

độ triển khai các dự án lớn của ngành, đặc biệt là Dự án Lô B - Ô Môn.

KBC 22,25 17.5 - 20 26,0 26,4 15,8 30,00%

Triển vọng lợi nhuận năm 2023 của doanh nghiệp chủ yếu tới từ việc bàn giao đất

cho các dự án KCN trọng điểm bao gồm KCN Quang Châu, Nam Sơn Hạp Lĩnh, Tân

Phú Trung với tổng điện tích lên đến 250ha. Bên cạnh đó, nếu quá trình đàm phán

tại KCN Tràng Cát được hoàn thành sớm có thể sẽ giúp KBC hoạch toán ghi nhận

thêm 6 nghìn tỷ đồng trong năm 2023

IDC 38,3 30 - 32 40,0 45,8 27 25,00%

Kỳ vọng doanh thu 2023 tăng trưởng từ 2 mảng chính là BĐS KCN và năng lượng.

Mảng BĐS KCN: dự kiến có thể bàn giao 143 ha trong năm 2023 và việc chuyển đổi

phương pháp kế toán tại 2 KCN Quế Võ và Phú Mỹ 2. Mảng năng lượng: Nhà máy

Đăk Mi với công suất khoảng 10MW điện mặt trời áp mái được đi vào hoạt động

trong năm 2023.
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13/02/2023 Giá 
hiện tại

Vùng giá mua 
đề xuất

Giá mục 
tiêu (TA)

Giá mục 
tiêu (FA) Giá cắt lỗ Lãi/Lỗ kỳ vọng 

từ giá mua Luận điểm đầu tư

ANV 33,95 30 - 32 40,0 40 27,6 25,00%
Kỳ vọng đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và hưởng lợi từ giá cá tra ở

mức cao. Doanh thu xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 15% doanh thu của ANV.

KSB 21,9 15.3 - 17 25,0 25,3 15 47,06%

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). Vì vậy,

KSB sẽ hưởng lợi từ đầu tư công, đặc biệt là Dự án Sân bay Long Thành khi KSB có

các mỏ đá ở gần các dự án.

HPG 20,5 16 - 17.8 24,0 25 15 34,83%

Hưởng lợi từ việc Trung Quốc nới lỏng chính sách Zero Covid, mở cửa nền kinh tế sẽ

giúp nhu cầu ngành thép toàn cầu phục hồi. Giá quặng sắt đã tăng từ mốc 100

USD/T từ hồi đầu năm 2023 lên mức 125 USD/T thể hiện nhu cầu sản xuất của

ngành thép đã quay trở lại. Giá than giảm mạnh trong thời gian vừa rồi cũng giúp

HPG cải thiện biên lợi nhuận. Ngoài ra HPG cũng sẽ hưởng lợi từ xu hướng đầu tư

công tích cực.

BCC 10,7 9,2 11,0 12,5 8,5 19,57%

Triển vọng sẽ hưởng lợi từ (1) xu hướng đầu tư công tích cực trong năm 2023; (2) việc

Trung Quốc mở cửa nền kinh tế trong năm 2023 sẽ giúp BCC quay trở lại mạnh mẽ

nhờ doanh thu xuất khẩu sang Trung Quốc hồi phục; (3) giá than giảm mạnh về mức

đầu năm 2022 sẽ cải thiện biên lợi nhuận mạnh mẽ.

VCG 19,3 15.6 - 16.7 22,0 n/a 13,2 31,74%

Kết quả kinh doanh năm 2022 khả quan khi LNTT tăng trưởng 57% svck lên 1.132 tỷ

đồng; Hưởng lợi từ việc thúc đẩy triển khai giải ngân vốn đầu tư công khi VCG tham

gia nhiều gói thầu tại Dự án Cao tốc Bắc – Nam; Biên lợi nhuận kỳ vọng cải thiện khi

giá nguyên vật liệu năm 2023 dự báo hạ nhiệt so với năm 2022.



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.

Thông tin liên hệ

Trung tâm Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Nguyễn Thị Thùy Linh – Giám đốc Trung tâm Phân tích

Email: linh.ngthithuy@abs.vn

Điện thoại: (+84 - 24) 3562 4626 Số máy lẻ: 151

www.abs.vn
Trải 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/
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