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08/06/2018 MORNING NOTE – Nhóm cổ phiếu phân bón tăng mạnh nhờ thông tin thuế – VIB 

Mã Ngày Thay đổi 
M/B 
ước 
tính 

Tỷ lệ 
Premium 

VanEck 07/06 - - -0.50% 
DB FTSE 06/06 - - 0.13% 
Ishares MSCI 
Frontier 100 ETF 07/06 - - -0.22% 

 

 
Diễn biến giá chứng chỉ quỹ Van Eck 

 
Giá CCQ VanEck điều chỉnh với khối lượng giao dịch ở 
mức thấp. Đồng thời, đồ thị giá đang bước vào giai đoạn 

tích lũy với khối lượng giao dịch ở mức thấp cho nên tình 

trạng này có thể sẽ còn diễn ra trong vài phiên tới. Ngoài ra, 

xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức TĂNG cho nên tỷ lệ 

Premium vẫn ở mức an toàn. 

. 

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
 
Giá dầu Brent tăng mạnh hơn 2% và đồ thị giá tiến gần 
đường trung bình SMA20. Đồng thời, đồ thị giá quay trở 

lại kênh tăng giá ngắn hạn, nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn 

duy trì ở mức GIẢM và mức TĂNG xu hướng trung hạn. 

Yếu tố hỗ trợ cho đà hồi phục ngắn hạn hiện nay là sự suy 

yếu của đồng USD, nhưng chúng tôi đánh giá giá dầu Brent 

sẽ được hỗ trợ trong tuần tới khi lượng tồn kho dầu được 

dự báo là sẽ tiếp tục giảm. Ngoài ra, lo ngại về việc sụt 

giảm sản lượng của Venezuela cũng hỗ trợ cho đà hồi 

phục của giá dầu Brent. 

 
Diễn biến giá dầu Brent 

TTCK Mỹ đóng cửa giảm nhẹ ở hầu hết các chỉ số, đặc 
biệt chỉ số Nasdaq điều chỉnh mạnh hơn so với các chỉ 
số khác sau khi xác lập mức kỷ lục mới. Hiên nay, tâm 

lý nhà đầu tư lo ngại xoay quanh vấn đề chiến tranh thương 

mại kéo dài trước cuộc họp G7. Tuy vậy, các lo ngại này 

vẫn chưa làm thay đổi được xu hướng tăng ngắn hạn của 

các chỉ số chính tại TTCK Mỹ. 

 
Diễn biến giá của chỉ số Nasdaq 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM  

Khối ngoại quay trở lại mua ròng mạnh và tích cực hơn lên nhóm cổ phiếu Largecaps. Điểm tiêu 

cực là vẫn chủ yếu tập trung bán ròng VHM và khiến biến động giá của VHM diễn ra rất mạnh tác động 

tiêu cực lên chỉ số VN-Index. Nhìn chung, điểm lạc quan là khối ngoại đã quay trở lại mua ròng mạnh 

hơn và chủ yếu tập trung vào các Largecaps dẫn dắt thị trường, trong đó kể đến tên tuổi như HPG. 

• Đồ thị giá của HPG đang bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và 

đang tiến về lại vùng đỉnh cũ. Đặc biệt, rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp 

 

Diễn biến giá của cổ phiếu HPG 

Nhóm cổ phiếu ngành phân bón tăng mạnh sau khi có thông tin việc Bộ Tài chính đồng ý đề 
xuất đưa phân bón vào các mặt hàng được hưởng giảm thuế suất GTGT đầu vào (với mức thuế 
suất ưu đãi 5%). Tuy nhiên, đề suất này cần được Quốc hội thông qua và chúng tôi không thấy đề 

xuất này trong kỳ họp Quốc hội lần này cho nên thời gian có hiệu lực vẫn chưa rõ ràng. 

• Với thông tin này, nhóm cổ phiếu ngành phân bón đã tăng mạnh như DPM, DCM, BFC, LAS. 

Nếu đề xuất này được thông qua sẽ giúp cho nhóm doanh nghiệp phân bón tăng lợi nhuận 

ước tích từ 20 – 25% và sẽ cải thiện đáng kể mức định giá của nhóm này 

• Tuy nhiên, thời gian chưa rõ ràng và liên tục lặp lại nhiều làn trong quá khứ cho nên mức độ 

phản ánh sẽ thấp và chưa hiệu quả trong giai đoạn này. Đồng thời, yếu tố cơ bản vẫn chưa có 

dấu hiệu khởi sắc do yếu tố cạnh tranh trong nành và các mặt hàng nhập khẩu. Do đó, chúng 

tôi đánh giá các nhà đầu tư ngắn hạn cũng nên hạn chế mua đuổi đối với nhóm cổ phiếu này 



 

  
YUANTA SECURITIES VIETNAM – RETAIL RESEARCH YUTA<GO> / TRANG 3 

 

 

Diễn biến giá của cổ phiếu DPM 

Cổ phiếu VIB – Kế hoạch chuyển sàn HSX năm 2018 

Ngày: 08/06/2018     2017 2018F 
 
  

 

      

Giá hiện tại: 28,200   Tăng trưởng LNTT 101% 42.5%         

Lợi suất cổ tức: -   Tăng trưởng tín dụng 35% 25.0%         

Ngành: Ngân hàng   

Tăng trưởng tổng tài 
sản 17.80%          

GT vốn hóa (tỷ 
đồng):  15,027   Tỷ lệ nợ xấu 2.46% >3%         

Room NN:  115,710,712   

Giá trị sổ sách trên mỗi 
CP 15,568          

GTGD trung bình 
(20 phiên): 5.67   NIM 3.1%          

Sở hữu nhà 
nước: 0%   P/B           

SLCP lưu hành 530,574,039   Cổ tức/CP -          

SLCP lưu hành 
pha loãng 553,058,861           

    

Trong quý 1/2018, VIB ghi nhận LNST 
đạt 518 tỷ đồng, gấp hơn 3.3 lần cùng 
kỳ năm 2017. Trong đó, thu nhập lãi 
thuần tăng 52%, lãi từ hoạt động dịch 
vụ tăng 128% và chi phí dự phòng 
giảm 34%. Tăng trưởng tín dụng so 
với cuối năm 2017 đạt 6.2% và tăng 
trưởng huy động cũng ở mức 6.2%. 
Tổng tài sản của ngân hàng tăng 
10.5% so với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu ở 
mức dưới 2.5%, hệ số CAR đạt 12.5% 

    VIB 
CT 

cùng 
ngành 

VNI   Phân tích kỹ thuật   

  P/E (trượt)  11.1x 15.50 19.28   Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 36.6 

  P/B (hiện tại) 1.6x 2.50 2.87   Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 43.2 

  Nợ ròng/vốn CSH - - -   Xu hướng ngắn hạn (5-10 
ngày): TĂNG 

  ROE 16% 18% 15.03   Ngưỡng kháng cự trung hạn: 25.9 

  ROA  1% 1% 2.29   Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 23.0 

  
(*) Điều chỉnh cho thù lao của HĐQT và quỹ khen thưởng 
phúc lợi cho nhân viên.  

Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): GIẢM 
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• Trong quý 1/2018, VIB ghi nhận LNST đạt 518 tỷ đồng, gấp hơn 3.3 lần cùng kỳ năm 2017. 

Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 52%, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 128% và chi phí dự phòng 

giảm 34%. Tăng trưởng tín dụng so với cuối năm 2017 đạt 6.2% và tăng trưởng huy động cũng 

ở mức 6.2%. Tổng tài sản của ngân hàng tăng 10.5% so với đầu năm, tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 

2.5%, hệ số CAR đạt 12.5% 

• ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã thông qua kế hoạch kinh doanh với LNTT đạt 2,005 tỷ đồng 

(+42% YoY). Tăng trưởng huy động đạt 20% và tăng trưởng tín dụng đạt 25%. Tỷ lệ nợ xấu 

duy trì dưới 3% và LDR đạt dưới 80% 

• Triển vọng tăng trưởng của VIB trong những năm tới khá tiềm năng nhờ có lợi thế mạnh về 

cho vay bán lẻ và DNNVV. Ngân hàng có kế hoạch đẩy mạnh cho vay khách hàng cá nhân với 

mục tiêu tăng trưởng 50% trong năm 2018 và 30% trong hai năm tới. Nguồn thu từ dịch vụ 

cũng có dư địa tăng trưởng mạnh do biểu phí hiện tại của VIB khá thấp và ngân hàng có kế 

hoạch tăng biểu phí này giống như một số ngân hàng đã thực hiện 

• VIB hiện niêm yết trên Upcom và Ngân hàng đang chốt room nước ngoài của cổ phiếu ở mức 

20,5%, để dành 9,5% cho việc phát hành cho đối tác chiến lược. Ngân hàng có kế hoạch 

chuyển sàn sang Hose vào năm 2018 và việc tăng vốn có thể sẽ được thực hiện ngay sau khi 

chuyển sàn 

• Đồ thị giá của VIB bước vào giai đoạn tích lũy sau khi giảm về đường trung bình SMA200 và 

kết thúc giai đoạn giảm vừa qua. Đồng thời, hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi nâng 

mức xu hướng ngắn hạn từ GIẢM lên TĂNG. Ngoài ra, dòng tiền ngắn hạn cũng đang tăng 

dần cho thấy rủi ro ngắn hạn đã giảm đáng kể. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư 

ngắn hạn xem xét MUA ở vùng giá hiện tại với mức mục tiêu ban đầu 42,000 đồng/cp và mức 

cắt lỗ ở mức 26,000 đồng/cp, tương ứng tỷ lệ Reward/Risk = 2:1 

 

Diễn biến giá của cổ phiếu VIB  
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QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 
Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ điều chỉnh trong phiên giao dịch 08/06/2018, nhưng nhịp điều 

chỉnh có thể sẽ không quá mạnh. Đồng thời, lực bán ngắn hạn có chiều hướng gia tăng và dòng tiền 

ngắn hạn vẫn tiếp tục có xu hướng dịch chuyển vào nhóm cổ phiếu Midcaps cho nên các nhà đầu tư 

ngắn hạn cần hạn chế mua đuổi để tránh các nhịp điều chỉnh trong phiên. Ngoài ra, tỷ trọng cổ phiếu 

vẫn duy trì ở mức cao cho thấy rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp. 

Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức TĂNG xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số và 

năng mức cắt lỗ của hệ thống lên mức 972.42 điểm của chỉ số VN-Index và 111.56 điểm của chỉ số 

HNX-Index. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để 

gia tăng tỷ trọng cổ phiếu và mở vị thế mua mới. 

Tỷ trọng khuyến nghị ngắn hạn: 66% cổ phiếu/34% tiền mặt. 

Tỷ trọng khuyến nghị trung hạn: 21% cổ phiếu/79% tiền mặt. 

 

Biểu đồ tỷ trọng cổ phiếu ngắn hạn 

DANH MỤC CÁC CỔ PHIẾU THEO DÕI 

• Cổ phiếu xuất hiện tín hiệu mua ngắn hạn: BFC, VIB 

• Cổ phiếu xuất hiện tín hiệu bán ngắn hạn: Không có cổ phiếu nào 

Bảng theo dõi xu hướng của các cổ phiếu được chúng tôi cập nhật trong báo cáo Nhận định thị trường 

(Báo cáo này sẽ được chúng tôi cập nhật vào mỗi buổi chiều sau giờ giao dịch). 

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ NGẮN HẠN 

CP Giá Xu hướng 
ngắn hạn 

Xu hướng 
trung hạn 

Giá mua 
ngắn hạn 

Mức cắt lỗ 
ngắn hạn %Lợi nhuận Khuyến nghị 

VCB 58.70 TĂNG GIẢM 54.10 53.26 8.50% NẮM GIỮ 
HPG 61.90 TĂNG GIẢM 56.10 55.46 10.34% NẮM GIỮ 
DXG 33.20 TĂNG GIẢM 30.75 30.65 7.97% NẮM GIỮ 
GMD 29.00 TĂNG GIẢM 27.35 26.35 6.03% NẮM GIỮ 
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VJC 179.00 TĂNG GIẢM 170.30 155.05 5.11% NẮM GIỮ 
VHC 64.50 TĂNG GIẢM 56.50 56.13 14.16% NẮM GIỮ 
ACB 42.40 TĂNG GIẢM 42.00 37.91 0.95% NẮM GIỮ 
CTG 28.35 TĂNG GIẢM 28.40 25.92 -0.18% NẮM GIỮ 
HCM 68.30 TĂNG GIẢM 67.30 61.65 1.49% NẮM GIỮ 
TCM 22.00 TĂNG GIẢM 21.70 19.32 1.38% NẮM GIỮ 
VIB 31.20 TĂNG GIẢM 31.20 26.00 0.00% MUA 

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ TRUNG HẠN 

Hiện nay, chúng tôi vẫn chưa có khuyến nghị mới.  
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