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Số 03/2022 KINH TẾ VÀ NGÀNH 

Kinh tế vĩ mô 

▪ Sự kiện căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine trong những ngày qua là một biến số lớn tác 

động đến tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu, dẫn đến hàng loạt các lệnh trừng phạt nhằm vào 

Nga, một trong những nước xuất khẩu dầu và khí đốt hàng đầu thế giới. Việc giá dầu cùng giá 

hàng loạt các loại hàng hóa như kim loại, nông sản và thực phẩm, thép, hóa chất,…. tăng cao gây 

tác động lớn đến lạm phát, tạo ra rủi ro hiện hữu cho nền kinh tế toàn cầu. 

▪ Đối với Việt Nam, tuy không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xung đột giữa Nga và Ukraine khi tỷ 

trọng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 2 nước đều chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch 

xuất nhập khẩu, Việt Nam lại đương đầu với rủi ro là áp lực lạm phát có thể tăng mạnh và sớm 

hơn so với dự kiến trong bối cảnh xung đột tiếp tục kéo dài 

▪ Trong điều kiện lạm phát tăng do giá hàng hóa tăng mạnh và khủng hoảng địa chính trị dẫn đến 

cấm vận và giãn đoạn nguồn cung, việc thực hiện nâng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ 

khi nền kinh tế chưa hoàn toàn phục hồi có thể một lần nữa đẩy nền kinh tế vào khó khăn. Do 

đó, thị trường đang kì vọng vào một động thái nâng lãi suất vừa phải từ FED, dự kiến mức nâng 

là 0,25% ngay trong tháng 3 này, đã được phản ánh vào giá cổ phiếu hiện tại. Đối với các nền 

kinh tế khác như châu Âu, Trung Quốc vẫn đang duy trì chính sách nới lỏng. Đối với Việt Nam, 

chính sách mở rộng tài khóa vẫn đang được sử dụng đến thúc đẩy nền kinh tế trên nền nợ công 

tương đối thấp, dự trữ ngoại hối cao và xuất khẩu phục hồi hỗ trợ đáng kể cho cán cân thanh 

toán và tỷ giá. 

Triển vọng thị trường 

▪ Tháng 2 tiếp tục chứng kiến dòng tiền luân chuyển khi dòng tiền đã dời khỏi nhóm Ngân hàng 

và luân chuyển sang các ngành hưởng lợi do giá hàng hóa tăng như thủy sản, dầu khí, thép, hóa 

chất,….Ngoài ra thì nhóm ngành bất động sản và các cổ phiếu đầu cơ lại có xu hướng hút dòng 

tiền trở lại. 

▪ Các ngành hưởng lợi bởi yếu tố chu kì hàng hóa đã trải qua những phiên tăng điểm mạnh, tuy 

nhiên việc duy trì đà tăng phụ thuộc nhiều vào biến động giá hàng hóa, đây là yếu tố hầu như 

khó có thể dự đoán. 

▪ Việc Chính phủ hướng tới đưa Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu và mở cửa hoạt động du lịch 

từ 15/03, cũng như bắt đầu giải ngân gói 350.000 tỷ VNĐ ngay trong tháng 3 là các yếu tố thúc 

đẩy nền kinh tế tăng trưởng.  

▪ Đặc biệt, tháng 3 cũng bắt đầu là mua các Công ty chuẩn bị Đại hội cổ đông và đăng tải các tài 

liệu ĐHCĐ với kế hoạch kinh doanh 2022 dần được hé lộ. Với một nền kinh tế vẫn được kì vọng 

tăng trưởng tốt trong năm 2022, việc các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tích cực là khả thi. 

Bên cạnh đó, vào cuối tháng 3, kết quả kinh doanh quý 1 của các doanh nghiệp cũng sẽ dần 

được công bố, góp phần hỗ trợ giác cho những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt.  

Lựa chọn ngành 

Luận điểm của danh mục Chiến lược giá trị mang tính dài hạn, dựa vào luân chuyển ngành phù 

hợp chu kỳ kinh tế và chính sách vĩ mô. Tại danh mục này, chúng tôi hạn chế lựa chọn những cổ 

phiếu mà kết quả kinh doanh mang tính biến động cao và phụ thuộc giá hàng hóa do những yếu 

tố này hầu như khó có thể dự báo, do đó mang nhiều tính ngắn hạn và đầu cơ. Vì vậy, các lựa chọn 

về ngành không thay đổi gì so với Báo cáo trước, các ngành được chọn vẫn sẽ là các ngành có tăng 

trưởng kết quả kinh doanh thực tế, hưởng lợi từ đầu tư công và mở cửa nền kinh tế, bao gồm (i) 

Ngày 06/03/2022 

Viết bởi: Vu IM 

 



 

 
 

BÁO CÁO CHIẾN LƯỢC GIÁ TRỊ 

 

2 
 

Bất động sản và xây dựng, (ii) Ngân hang, (iii) Bán lẻ và (iv) Công nghệ thông tin. Đối với 

các ngành chu kỳ hưởng lợi từ giá hàng hóa, chúng tôi sẽ lựa chọn và đưa vào danh mục bổ 

sung để nhà đầu tư tham khảo và đầu tư. 

DANH MỤC CHIẾN LƯỢC GIÁ TRỊ CƠ SỞ 

Nhìn chung, các cổ phiếu trong danh mục đều tang nhẹ trong tháng 2 trừ VPB. Trên cơ sở góc nhìn 

dài hạn, với các luận điểm về vĩ mô và ngành đã nêu, chúng tôi tiếp tục duy trì danh mục trong 

tháng 3 năm 2022 bao gồm: VCG, VPB, MWG, FPT.   

Mã 
Giá hiện tại 

(04/03/2022) 

Thay đổi so 

với thời 

điểm vào 

danh mục 

Thay đổi 

so với 

tháng 2 

PE PB 
Bot định 

giá PE 

Bot định 

giá PB 

VCG 44.000 -21,3% 1,0% 44,6x  2,6x  
43.345 - 

53.110  

17.322 - 

23.042 

VPB 38.100 8,4% 4,1% 14,1 x  1,9x  
49.840 - 

70.056  

40.136 - 

66.878 

MWG 135.800 -1,2% 0,4% 21,9x  4,8x  
117.396 - 

143.253  

106.950 - 

141.387 

FPT 93.500 0,0% 2,1% 21,5x  4,0x  
48.023 - 

84.932  

47.186 - 

85.441 

Nguồn: Vietstock, bot định giá FinX - QMV 

▪ Các luận điểm của chúng tôi với các cổ phiếu trong danh mục nêu trên về cơ bản không có thay 

đổi so với tháng 1 và 2, ngoài 1 số đánh giá bổ sung dưới đây. 

▪ Đối với FPT và MWG, mặc dù mức tăng trong 2 tháng vừa qua là không nhiều nhưng rủi ro giảm 

giá với 2 cổ phiếu này là cực kì thấp trong bối cảnh thị trường biến động mạnh và luân chuyển 

dòng tiền diễn ra nhanh. Với mức tăng trường lợi nhuận kì vọng là 20% với FPT và 40% với 

MWG, 2 cổ phiếu này được kì vọng sẽ tăng giá đồng pha xuyên suốt trong năm với các báo cáo 

kết quả kinh doanh sẽ dần được công bố hàng quý. Đặc biệt đối với MWG là cổ phiếu bán lẻ đầu 

ngành còn nhiều tiềm năng khi hiện chưa tăng nhiều trong khi PNJ và FRT đã tăng khá tốt trong 

tháng vừa qua. 

▪ Ban đầu VPB được lựa chọn như một cổ phiếu đại diện cho ngành Ngân hang được kì vọng với 

kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt trong năm 2022 cộng với các yếu tố tích cực đến từ cơ hội 

tăng vốn và phát hành cho cổ đông ngoại, cũng như tác động của giao dịch bán 49% cổ phần 

FECredit cho SMBC. Tính đến hiện tại, VPB phần nào đang phản ánh được kì vọng khi tiếp tục 

duy trì đà tăng trong bối cảnh các cổ phiếu ngân hàng khác đều điều chỉnh trong tháng 2. VPB 

sẽ được theo dõi sát sao hơn trong tháng 3 khi kết quả kinh doanh quý 1 được công bố và triển 

vọng về các giao dịch tăng vốn rõ ràng hơn. 

▪ VCG mặc dù hiện không cho kết quả tốt nhưng chúng tôi vẫn duy trì cổ phiếu này ở trong danh 

mục vì một số lý do: (1) cổ phiếu hầu như khó có thể giảm thêm do đang giao dịch ở vùng giá 

thấp trong giai đoạn vừa qua, (2) năm 2022 kì vọng là một năm thuận lợi khi công ty có kế 

hoạch ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ các dự án bất động sản, cùng với việc tích cực triển 

khai và bán hàng tại dự án lớn nhất – Cát Bà Amanita, (3) cổ phiếu có mảng xây dựng được 
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hưởng lợi từ đầu tư công với quy mô trúng thầu lớn tại các dự án cao tốc Bắc – Nam, kì vọng 

với việc giải ngân đầu tư công được đẩy mạnh bắt đầu từ tháng 3 sẽ hỗ trợ cho kết quả kinh 

doanh và giá cổ phiếu VCG. 

DANH MỤC CHIẾN LƯỢC GIÁ TRỊ BỔ SUNG 

Đối với danh mục bổ sung, chúng tôi quyết định duy trì KBC và BSR với các luận điểm không thay 

đổi so với tháng 2. Đặc biệt, BSR vẫn là cổ phiếu được hưởng lợi từ giá dầu tăng. KBC mặc dù giảm 

nhẹ so với thời điểm ra báo cáo quý 2 nhưng năm 2022 được kỳ vọng là năm KBC sẽ đạt mức tăng 

trưởng rất tốt về doanh thu và lợi nhuận với các dự án lớn được triển khai và ghi nhận doanh thu. 

Tuy nhiên, CTG bị loại khỏi danh mục bổ sung do xu hướng chung ngành ngân hàng không còn là 

sự lựa chọn ưu tiên (mặc dù cơ bản ngành nói chung và CTG nói riêng vẫn nhiều triển vọng), với 

việc VPB đã được lựa chọn ở danh mục chính thức, CTG sẽ được cân nhắc trong thời điểm phù 

hợp khác với những động lực tăng rõ ràng hơn. 

Mã 
Giá hiện tại 

(06/03/2022) 

Thay đổi so với 

tháng 2 
PE PB 

Bot định 

giá PE 

Bot định 

giá PB 

CTG 32,750 -11.0% 8,9x 1,7x 
43,586 - 

61,266 

40,840 - 

68,050 

BSR 27,800 2.2% 13,1x 2,3x 
25,807 - 

41,775 

16,652 - 

25,987 

KBC 56,300 2.6%- 35,3x 2,0x 
26,764 - 

34,992 

59,857 - 

84,378 

Bên cạnh đó, chúng tôi bổ sung 2 cổ phiếu hưởng lợi từ nhịp tăng giá hàng hóa là HPG và DGC vào 

danh mục. Đối với 2 cổ phiếu này, chúng tôi đã cân nhắc không chỉ yếu tố giá hàng hóa tăng, mà 

còn cả vị thế đầu ngành với năng lực quản lý và sản xuất hàng đầu đã được ban lãnh đạo doanh 

nghiệp chứng minh trong suốt những năm qua, giúp đảm bảo doanh nghiệp có thể khai thác được 

những thuận lợi và giảm thiểu rủi ro trong điều kiện giá hàng hóa biến động,  

Mã 
Giá hiện tại 

(11/02/2022) 
PE PB Bot định giá PE Bot định giá PB 

BSR 27,200 13,1x 2,3x 25,807 - 41,775 16,652 - 25,987 

KBC 57,800 35,3x 2,0x 26,764 - 34,992 59,857 - 84,378 

HPG 49,800 7,0x 2,5x 47,004 - 56,567 22,062 - 47,951 

DGC 177,600 13,5x 4,8x 65,132 - 72,091 29,622 - 46,239 

Nguồn: Vietstock, bot định giá FinX - QMV 

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HSX: HPG) 

Ngành nghề kinh doanh chính: thép 

Cân nhắc chính 
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▪ HPG là cổ phiếu đầu ngành thép và là niềm tự hào của ngành công nghiệp nặng Việt Nam, hiện 

đang nằm trong danh mục tháng 3 cũng như được khuyến nghị khả quan / mua bởi đa số các 

công ty chứng khoán trên thị trường. Công ty luôn sở hữu lợi thế quy mô lớn, năng lực sản xuất 

vượt trội, năng lực tài chính mạnh và khả năng quản trị hiệu quả. 

▪ Các sản phẩm của HPG cũng được hưởng lợi nhờ sự phục hồi hoạt động xây dựng trong nước, 

đầu tư công cũng như  nhu cầu xuất khẩu tốt. Sản lượng 2 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng 

tích cực. Sản lượng thép xây dựng và sản lượng xuất khẩu lần lượt tăng 2,2 lần và 2,6 lần cùng 

kỳ. 

▪ Giá thép đang có dấu hiệu phục hồi do lo ngại đứt gãy nguồn cung bởi xung đột Nga – Ukraine. 

Yếu tố này mặc dù có thể giúp cải thiện giá bán nhưng với việc giá nguyên liệu đầu vào tăng 

khiến biên lợi nhuận vẫn có thể bị thu hẹp. Tuy nhiên giá thép tăng mang tính hỗ trợ tích cực 

tâm lý cho nhà đầu tư trong ngắn hạn. 

▪ Mặc dù HPG là một cổ phiếu cơ bản tốt, tuy nhiên tính chu kì cao của ngành thép, đặc biệt P/E 

trong giai đoạn đáy chu kỳ chỉ ~ 5 lần trong những chu kỳ trước đó là một rủi ro lớn có thể xảy 

ra với nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đa phần các dự báo đều cho rằng lợi nhuận của HPG sẽ giảm 

trong năm 2022, vì vậy HPG nên là lựa chọn mang tính thời điểm hơn là dài hạn trong năm này. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HSX: DGC) 

Ngành nghề kinh doanh chính: hóa chất 

Cân nhắc chính 

▪ Giá phốt pho vàng đã tăng mạnh trong tháng 2 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng và duy trì vùng giá 

cao trong tháng 3 nhờ nhu cầu cao từ các nhà sản xuất chip, cũng như chính sách hạn chế các 

sản phẩm hóa chất từ Trung Quốc khi chính phủ nước này chú trọng hơn vào yếu tố môi trường, 

việc photpho tăng giá và nhu cầu khiến sản lượng cũng như biên lợi nhuận kì vọng được cải 

thiện đáng kể trong quý 1 năm 2022 

▪ Dây chuyền 2 nhà máy axit sunfuric điện tử vận hành cuối quý 3/2021 kì vọng sẽ vượt công 

suất thiết kế do nhu cầu cao với sản phẩm này. 

▪ Ngoài những lợi thế ngắn hạn, DGC còn những dự án phục vụ tăng trưởng dài hạn như dự án 

Nghi Sơn, dự án mỏ quặng Apatit thứ 2 có thể đóng góp đáng kể vào hoạt động kinh doanh của 

Công ty,... 

▪ Kết quả kinh doanh năm 2022 được nhiều bên công ty chứng khoán dự đoán rất khả quan, với 

mức EPS có thể lên tới 20,000 VNĐ – 25,000 VNĐ. Với vị thế đầu ngành hóa chất và hưởng lợi 

lớn từ chu kì tăng giá hàng hóa, mức lợi nhuận này là khả thi với DGC.  

CÁCH TIẾP CẬN CỦA QMV 

Phương pháp tiếp cận của QMV đối với danh mục đầu tư tiêu biểu tại báo cáo này là phương pháp tiếp cận cơ bản dựa trên định 

hướng Top-Down khi lần lượt xem xét các yếu tố sau: (i) vĩ mô và chu kì kinh tế, (ii) xác định nhóm ngành/nhóm dòng tiền được 

hưởng lợi từ vĩ mô, chu kì kinh tế và các yếu tố đặc thù ngành và (iii) lựa chọn cổ phiếu dựa trên các yếu tố cơ bản, định giá để tìm ra 

các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng vượt trội với mức rủi ro hợp lý. Bạn có thể truy cập vào website www.qmvgroup.vn để biết 

nhiều hơn về cách tiếp cận của chúng tôi. 

Báo cáo này sẽ được cập nhật định kỳ hàng tháng, phát hành vào Chủ nhật đầu tiên của mỗi tháng. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện 

cập nhật bất thường danh mục mỗi khi có những yếu tố thay đổi dẫn đến phát hiện cơ hội mới hoặc loại bỏ một sự lựa chọn cũ.  

Các cổ phiếu được chọn là cổ phiếu tiêu biểu tại tháng quan sát. Tuy nhiên, các cổ phiếu đều được lựa chọn dựa trên đánh giá yếu tố 

cơ bản với tầm nhìn dài hạn, trên cơ sở đã tính toán đến các rủi ro ngắn hạn hoặc mang tính kỹ thuật có thể phát sinh. Điều này có 

http://www.qmvgroup.vn/
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nghĩa là nếu bạn sử dụng PTKT để vào-ra thì đó nên là hoạt động cấu trúc giá (rebalancing) nhưng vẫn đảm bảo trạng thái nắm giữ cổ 

phiếu, trừ khi cổ phiếu bị loại ra khỏi danh mục của chúng tôi. 

Sự khác biệt giữa Danh mục chiến lược giá trị cơ sở và Danh mục chiến lược giá trị bổ sung: Danh mục cơ sở là sự lựa chọn dựa 

trên góc nhìn cơ bản của QMV còn Danh mục bổ sung là sự lựa chọn của QMV từ những cổ phiếu được quan tâm bởi thị trường. Mặc 

dù không nằm trong danh mục cơ sở, chúng tôi đã lựa chọn Danh mục bổ sung trên nguyên tắc cân nhắc tiềm năng lợi nhuận trong số 

rất nhiều các cơ hội khác mà thị trường quan tâm. 

Tham gia cùng chúng tôi trên 

Discord: 

https://discord.gg/nDSTQAg5VP 

 

 

 

TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM 

Báo cáo này cung cấp bình luận thể hiện quan điểm riêng của Bộ phận Phân tích Cơ bản – Định giá 

thuộc CTCP QMV. Các thông tin và số liệu nêu trong báo cáo này là do nhà phân tích tự thu thập 

và xử lý. QMV chỉ kiểm tra tính hợp lý của các lập luận nêu trong báo cáo mà không kiểm tra nguồn 

tin. Người đọc báo cáo tự quyết định và tự chịu trách nhiệm liên quan tới quyết định của mình 

dựa trên báo cáo này. Quyền sở hữu báo cáo thuộc về QMV. 

QMV bao gồm “Dự án Đầu tư theo nhóm” theo cách tiếp cận thịnh hành tại Vương quốc Anh và 

“Học viện QMV” cung cấp chương trình thay đổi tư duy đầu tư dựa trên dich vụ 3 trong 1: đào tạo, 

trợ lý và công nghệ tài chính.   

Website: www.qmvgroup.vn  

 

https://discord.gg/nDSTQAg5VP
http://www.qmvgroup.vn/

