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Ngày báo cáo: 12/04/2022 
NAV hiện tại 

104.82 

THÔNG BÁO CƠ CẤU 
 
Triển vọng  
  

 Chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm đánh giá như trong báo cáo số 01 và số 
02 về triển vọng vĩ mô năm 2022 là năm tiếp tục giai đoạn phục hồi kinh 
tế. 

 Các ngành có tiềm năng hưởng lợi như: Ngân hàng, Du lịch và các dịch vụ 
liên quan, Hàng không, dịch vụ liên quan hàng không, Bất động sản, Xây 
dựng cơ bản, Vật liệu, Tiện ích/truyền tải/phân phối điện… 

 
Hoạt động quỹ trong kỳ 
 

 Ngày 12/04/2022, Quỹ thực hiện bán toàn bộ số cổ phiếu TCT đang có 
trong danh mục để chốt lời và mua mới VSH (với tỷ trọng 30% danh mục). 

 
Cơ cấu danh mục 
 
Danh mục trước khi cơ cấu: 
 

MCK %w EPS PE BVPS PB P0 Pt % +/- 
Tiền 10%        
KHG 30% 2,243 8.94 14,734 1.36 17.850 20.300 13.7.% 
TCB 20% 5,137 9.60 26,501 1.86 52.350 48.850 -6.69% 
MBB 20% 3,362 10.02 16,538 2.04 32.900 33.100 -0.91% 
TCT 20% 129 355.81 23,152 1.98 42.250 45.900 8.64% 

 
Dự kiến danh mục sau cơ cấu: 
 

MCK %w EPS PE BVPS PB Pht Pmt % mt 
Tiền 0%        
KHG 30% 2,274 8.22 14,734 1.27 19.000 25.000 31.6% 
TCB 20% 3,515 14.01 26,505 1.86 48.900 67.000 37.0% 
MBB 20% 3,362 9.24 16,538 1.88 31.450 45.000 43.1% 
VSH 30% 1,662 19.65 16,976 1.92 32.100 70.000 118.1% 

 
THÔNG TIN THAY ĐỔI DANH MỤC 
 
Lý do thay đổi danh mục:  
 

Loại/Giảm Lý do 
TCT Chốt lời do đạt mục tiêu ngắn hạn để mua mới mã cổ phiếu 

khác có tiềm năng hơn 
  
Thêm/Tăng  
VSH Cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng vượt trội 

 
 
THÔNG TIN CỔ PHIẾU THÊM MỚI 

VSH Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) có tiền thân 

là Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn trực thuộc Công ty Điện Lực III được 

thành lập vào năm 1994. Hoạt động kinh doanh chính là sản xuât và kinh 

doanh điện năng, dịch vụ quản lý, vận hành bảo dưỡng các nhà máy thủy 

điện, tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công các nhà máy thủy điện. 

VSH chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2005. 

 
HỒ SƠ QUỸ 

Ngày bắt đầu: 14/02/2022 
Cơ cấu định kỳ: Hàng tháng 

Mục tiêu lợi nhuận: 20%/năm 
Nắm giữ tối đa: 5 cổ phiếu 

Nhóm quỹ: Cơ bản 
 

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 
Quỹ lựa chọn cổ phiếu dựa trên tiếp cận top-
down, nằm trong ngành phù hợp với chu kỳ 
kinh tế, mức độ rủi ro trung bình thấp, tiềm 

năng tăng giá tốt, định giá hấp dẫn. 
 

Lịch cơ cấu tiếp: 13/05/2022 
 

QUẢN LÝ 
Giám đốc quỹ:  

Halleykt 
Thành viên: 

tranghai 
Nguyen Minh Chau 

Buixuangiap 
cuongha 

 
ĐẶC ĐIỂM DANH MỤC 

 
Loại cổ phiếu/vốn hóa 

 
 

Giá trị  
Tăng 

trưởng 

Nhỏ 
 

   

 

   

Lớn 
 

   

 
Nhóm ngành/Dòng tiền (rủi ro) 

 
 Mở 

rộng  
Phòng 

thủ 

Đầu cơ 

   

 
 

   

An 
toàn 

   

 
Quan trọng 

Phân loại trên của chúng tôi dựa trên nhóm 
chiểm tỷ trọng cao trong danh mục. 
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Công ty hiện đang quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn và 

Nhà máy Thủy điện Sông Hinh với tổng công suất lắp đặt 136 MW và 

Nhà máy Thượng Kon Tum với công suất 220 MW. 

VSH được kỳ vọng sẽ có kết quả kinh doanh vượt trội so với kết quả 

kinh doanh trong quá khứ nhờ những lợi thế sau: 

1. Câu chuyện thiếu điện và thiếu than cho nhà máy nhiệt điện than: 

https://baochinhphu.vn/nguy-co-thieu-than-dan-den-thieu-dien-la-rat-

hien-huu-102220330152647123.htm 

2. Thượng Kon Tum mới đưa vào vận hành từ ngày 1/4/2021. Khi đưa 

Thượng Kon Tum vào sử dụng, có thể sản xuất ra sản lượng điện bình 
quân là 1,094 tỷ KWh/năm. Một điểm đặc biệt khác của Nhà máy thủy 

điện Thượng Kon Tum là tính hiệu quả về mặt sản xuất. Bởi nếu như các 

nhà máy thủy điện khác mất đến 2-3 m3, hay thậm chí Thủy điện Thác 

Mơ sử dụng 10 m3 nước để sản xuất ra 1 KWh điện thì Nhà máy thủy 

điện Thượng Kon Tum có địa hình với độ dốc lớn nên chỉ cần 1 m3 nước. 

vận hành từ Quý 2/2021, trong năm 2021 thì 3 quý còn lại chưa thể đạt 

100% công suất do nhà máy mới vận hành, mặt khác nhu cầu sử dụng 

điện năm 2021 còn yếu do covid đặc biệt là quý 3/2021. Từ đó sẽ tạo 1 

nền kết quả kinh doanh của VSH năm 2021 thấp (thấp so với tiềm năng, 

chứ ko phải thấp so với các năm 2020 trở về trước). Do vậy, dự báo VSH 

sẽ có KQKD 2022 vượt trội so với năm 2021 và các năm trước nữa khi 

mà nhu cầu sử dụng điện tăng (lại được công hưởng từ việc thiếu than 
giảm phát điện của nhiệt điện), cộng với việc công suất của Thượng Kon 

Tum đạt mức tối đa sau gần 1 năm vận hành.  

Qua theo dõi quý 1/2022 cho thấy, VSH đã sx được 619 triệu KW gấp 3 

lần so với quý 1/2021, doanh thu dự tính quý 1/2022 là 567 tỷ gần gấp 3 

so với 190 tỷ của quý 1/2021 (tính theo giá chưa đàm phán lại với EVN 

là 916 đông/kw, nếu đàm phán lại giá có thể cao hơn tầm khoảng 1.100 

đồng/kw). Lợi nhuận trước thuế quý 1/2022 đạt 205 tỷ tăng gần gấp đôi 

so với quý 1/2021 (127 tỷ) với dự phóng LNTT cả năm 2022 tầm khoảng 

720 tỷ thì giá của VSH tầm 70.000/cổ phiếu (tương đương upside so với 

hiện tại trên 100%). 

 
 

CÁCH TIẾP CẬN CỦA QMV 
 
Tại QMV, các thành viên tham gia học tập và giúp nhau đầu tư. Hệ thống danh mục Quỹ thành viên được xây dựng bởi chính các thành 
viên của QMV. Mặc dù cách tiếp cận kiến thức chung của QMV dựa trên định hướng Top-Down, các Quỹ thành viên có sự linh hoạt 
trong việc lựa chọn chiến lược đầu tư cụ thể. Bạn có thể truy cập vào website www.qmvgroup.vn để biết nhiều hơn về cách tiếp cận 
của chúng tôi. 
 
Mục tiêu của hệ thống Quỹ thành viên QMV là nhằm tạo ra các danh mục mẫu để nhà đầu tư có thể tham khảo, lựa chọn và ra quyết 
định, tùy thuộc với năng lực tài chính và mức độ rủi ro của mỗi người. Quản lý quỹ là những người nằm trong Ban đại diện cho các 
thành viên “Dự án Đầu tư theo nhóm QMV” và đã trải qua những khóa đào tạo của “Học viện QMV”. Hiện tại hệ thống Quỹ thành viên 
QMV gồm có 5 quỹ: 
 
1. Quỹ The Miners: đầu tư cơ bản  
2. Quỹ Marathon: đầu tư cơ bản  
3. Quỹ Infinity: đầu tư cơ bản  
4. Quỹ Kim Thiền Thoát Xác: đầu cơ dòng tiền  
5. Quỹ The Black Swan: đầu cơ dòng tiền 
 

https://baochinhphu.vn/nguy-co-thieu-than-dan-den-thieu-dien-la-rat-hien-huu-102220330152647123.htm
https://baochinhphu.vn/nguy-co-thieu-than-dan-den-thieu-dien-la-rat-hien-huu-102220330152647123.htm
http://www.qmvgroup.vn/
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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 Nhóm Quản lý Quỹ thành 
viên QMV 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/

