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07/08/2019 MORNING NOTE – Chỉ số VN-Index kiểm định lại mức 970 điểm – VPD 

 

Mã Ngày 
Thay đổi 

(.000) 
M/B ước 
tính (tỷ) 

Tỷ lệ 
Premium 

VanEck 06/08 - - -1.34% 

DB FTSE 05/08 - - -0.53% 

Ishares MSCI 
Frontier 100 ETF 

06/08 - - -1.35% 

Kim Kindex VN30 05/08 - - -1.26% 

E1VFVN30 05/08 - - 0.17% 

 

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
 

Giá dầu Brent tiếp tục giảm mạnh và xuyên thủng 

mức $60/thùng do lo ngại về tình hình căng thẳng 

thương mại Mỹ - Trung. Mức $60 là mức hỗ trợ quan 

trọng cho giá dầu Brent và khả năng đồ thị giá có thể sẽ 

mở rộng về mức hỗ trợ kế tiếp là mức $56. 

 

Diễn biến giá của giá dầu Brent 

TTCK Mỹ hồi phục mạnh ở hầu hết các chỉ số chính, 

đây có thể xem là nhịp hồi phục kỹ thuật sau chuỗi giảm 

mạnh 4 phiên liên tiếp. Căng thẳng thương mại Mỹ - 

Trung vẫn là vấn đề lớn của thị trường hiện nay và xu 

hướng ngắn hạn vẫn là xu hướng GIẢM chủ đạo, đặc 

biệt dấu hiệu đảo chiều của chỉ số Dow Jones vẫn chưa 

hình thành cho thấy khả năng đà giảm ngắn hạn có thể 

sẽ tiếp diễn trong những phiên tới. 

 

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

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh và xu hướng bán ròng này đã kéo dài trong 4 phiên liên tiếp 

gần đây. Điều này cho thấy khối ngoại rất thận trọng với xu hướng hiện tại của thị trường. Trong đó, 

CCQ E1VFVN30 tiếp tục bị bán ròng và có thể sẽ gây tác động tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư trong 

nước trong ngắn hạn. 

• MSN tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong thời gian qua và khiến đồ thị giá giao 

dịch quanh mức hỗ trợ ngắn hạn 75.5. Đồng thời, xu hướng ngắn và trung hạn vẫn duy trì ở 

mức GIẢM và nếu đồ thị giá xuyên thủng mức hỗ trợ 75.5 thì xu hướng giảm có thể mở rộng 

về mức 71.1 

• Hiện tại, MSN có mức Stock Rating là 64 điểm cho nên chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư 

chưa nên mua vào ở giai đoạn hiện tại 

 

Diễn biến giá của cổ phiếu MSN 
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TOP CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
Giá đóng cửa 17,900 

Sàn: HOSE - Ngành: Xây dựng và Vật 
liệu 
             

DỮ LIỆU CỔ PHIẾU    

 

   
  

Vốn hóa thị trường: 1,919 Tỷ VNĐ    

  

SLCP lưu hành: 106,589,629 CP   

   

Ngày niêm yết: 12/04/2016  
  

   

Sở hữu nhà nước: 35%  
  

   

Sở hữu nước ngoài: 0%  
  

   

EPS cơ bản: 1,712 VNĐ   

   

P/E (TTM): 10.5x  
  

   

P/B (TTM): 1.4x  
  

   

ROE (%): 14%  
  

   

ROA (%): 7%  
  

   

Tỷ suất cổ tức: 0%  
  

   

        

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
    

  
Năm 
2016 

Năm 
2017 

Năm 2018 

Ngưỡng kháng cự ngắn hạn: 18.52  Tăng trưởng DT 2% 32% 3% 

Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn: 16.99  Tăng trưởng LNST 29% 190% 5% 

Xu hướng ngắn hạn (5-10 ngày): TĂNG  Biên LN gộp 46% 56% 52% 

Ngưỡng kháng cự trung hạn: 19.09  Biên LN ròng 12% 27% 28% 

Ngưỡng hỗ trợ trung hạn: 15.96  EPS cơ bản 546 1,582 1,602 

Xu hướng trung hạn (1-3 tháng): TĂNG  P/E 29.6x 10.1x 9.5x 

SO SÁNH CÁC DOANH NGHIỆP CÙNG NGÀNH   Tổng số đối thủ: 262 

Mã chứng khoán 
Vốn hóa TT 

(Tỷ VND) 
Sàn  LNG % D/E P/E P/B 

VPD 1,919 HOSE  52.4% 27.8% 10.5x 1.4x 

ROS 15,609 HOSE  6.6% 5.3% 84.0x 2.7x 

VCG 11,926 HNX  12.5% 6.5% 19.1x 1.9x 

SNZ 9,819 UPCOM  30.9% 18.4% 20.9x 2.1x 

CTD 8,631 HOSE  6.4% 5.3% 7.9x 1.1x 

TRUNG BÌNH NGÀNH    15.7% 7.4% 21.6x 1.6x 

 

VPD – Thanh khoản có cải thiện trong ngắn hạn 

Mã CP  VPD  

Giá khuyến nghị 17.35 

Giá hiện tại 17.90 

Xu hướng ngắn hạn TĂNG 

Xu hướng trung hạn TĂNG 

Mức mục tiêu ngắn hạn 19.09 

Upside ngắn hạn so với giá hiện tại 7% 

Mức cắt lỗ ngắn hạn 16.99 

Reward/Risk 1.30 

Thời gian nắm giữ dự kiến (phiên) 9 
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• VPD đã công bố KQKD của 2Q19 với doanh thu đạt 141.2 tỷ đồng, gần như đi ngang so với 

cùng kỳ và LNST đạt 39.1 tỷ đồng, tăng trưởng +16.7% YoY. Lũy kế 6 tháng đầu năm, VPD 

ghi nhận doanh thu đạt 261.2 tỷ đồng, tăng trưởng +1% YoY và LNST đạt 63.9 tỷ đồng, tăng 

trưởng +22.6% YoY. Lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhờ biên LNG cải thiện và chi phí lãi vay 

giảm -16% YoY. 

• Cho năm 2019, VPD đặt kế hoạch doanh thu đạt 583 tỷ đồng, giảm -5% YoY và LNST đạt 145 

tỷ đồng, giảm -17% YoY, sản lượng điện tiêu thụ ước đạt 532 triệu kwh, giảm -3,8% YoY và 

cổ tức ở mức 12% bằng tiền mặt. VPD dự kiến huy động 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển 

đổi trong năm 2019 và 150 tỷ đồng trong năm 2020 để bổ sung nguồn vốn hoạt động và đầu 

tư các dự án mới. 

• Triển vọng ở mức vừa phải khi các nhà máy thủy điện của VPD đã đi vào hoạt động ổn định 

va trong ngắn hạn không có công suất bổ sung. Việc giảm số dư nợ vay hàng năm sẽ giúp cho 

Công ty tiết giảm được chi phí lãi vay. VPD có kế hoạch đầu tư 2 nhà máy điện mới bao gồm 

1 nhà máy điện NLMT có công suất 39 MWp tại Bình Thuận và 1 nhà máy thủy điện trên sông 

Luông có công suất 12 MW, các dự án này vẫn đang trong quá trình lập dự án đầu tư. 

• Rủi ro đối với VPD đó là sản lượng phụ thuộc nhiều vào điều kiện thủy văn khi 3 nhà máy điện 

đang vận hành của VPD đều là các nhà máy thủy điện. Bên cạnh đó, nhu cầu vốn để đầu tư 

các nhà máy mới cùng với việc duy trì trả cổ tức tiền mặt ở mức cao (áp lực từ Genco 1) sẽ 

khiến nợ vay của VPD giảm chậm. 

• Ở mức giá hiện tại, cổ phiếu đang được giao dịch tại P/E kế hoạch năm 2019 là 12.1x (EPS 

tương ứng là 1,480 VNĐ), chúng tôi đánh giá mức định giá phù hợp. 

• VPD đang có mức Stock Rating là 84 điểm cho thấy xu hướng trung hạn đang bền vững và 

các nhà đầu tư trung hạn có thể duy trì vị thế MUA và NẮM GIỮ. Điểm tích cực chúng tôi nhận 

thấy trong ngắn hạn là thanh khoản đang có sự cải thiện đáng kể từ đầu tháng 08/2019 đến 

nay và đây cũng là cổ phiếu Beta âm cho nên biến động của thị trường không tác động nhiều 

đến diễn biến của cổ phiếu VPD. 

• Mức độ thanh khoản đã cải thiện trong ngắn hạn và xu hướng ngắn hạn duy trì ở mức TĂNG 

cho nên chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét MUA ở vùng giá hiện 

tại. 
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Diễn biến giá của cổ phiếu VPD 

(*) Mức Stock Rating là mức so sánh tương quan về mức tăng trưởng cơ bản và sức mạnh tương đối 

giá cổ phiếu của doanh nghiệp so với các cổ phiếu còn lại trên cả ba sàn của TTCK Việt Nam.



 

  

RETAIL RESEARCH YUTA<GO> / TRANG 6 

 

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật, chỉ Chúng tôi cho rằng thị 

trường có thể sẽ hồi phục trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại mức 970 điểm 

trong 1 – 2 phiên tới. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá đây chỉ là nhịp hồi phục kỹ thuật khi rủi ro ngắn hạn 

vẫn còn cao và nhóm cổ phiếu Largecaps vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều ngắn hạn. Đồng thời, tâm 

lý nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục bi quan và tỷ trọng cổ phiếu vẫn không thay đổi cho thấy chiến lược 

ngắn hạn vẫn là hạn chế giao dịch và duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại. 

Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức GIẢM xu hướng ngắn hạn trên các chỉ số 

chính với mức kháng cự ở mức 983.06 điểm của chỉ số VN-Index và 105.62 điểm của chỉ số HNX-

Index. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể chú ý vào xu hướng ở từng cổ 

phiếu khi thị trường đang có sự phân hóa, các nhà đầu tư ngắn hạn nên tập trung vào các cổ phiếu có 

câu chuyện hỗ trợ hoặc hạn chế giao dịch trong giai đoạn này.  

Tỷ trọng khuyến nghị ngắn hạn: 37% cổ phiếu/63% tiền. 

Tỷ trọng khuyến nghị trung hạn: 49% cổ phiếu/51% tiền. 

 

Biểu đồ tỷ trọng cổ phiếu ngắn hạn 

DANH MỤC CÁC CỔ PHIẾU THEO DÕI 

• Cổ phiếu xuất hiện tín hiệu MUA ngắn hạn: GMD, KBC, MWG, ROS 

• Cổ phiếu xuất hiện tín hiệu BÁN ngắn hạn: CRE, E1VFVN30, HII. MBS, TNI, VJC 

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). 
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ NGẮN HẠN 

CP Giá 
Xu hướng 
ngắn hạn 

Xu hướng 
trung hạn 

Ngày 
khuyến 

nghị MUA 

Giao dịch 
T+ 

Giá mua 
ngắn hạn 

Mức cắt lỗ 
ngắn hạn 

%Lợi 
nhuận 

Khuyến 
nghị 

Đánh giá rủi 
ro ngắn hạn 

FPT 48.95 TĂNG TĂNG 10/6/2019 T+42         45.20           47.80  8.30% NẮM GIỮ Rủi ro thấp 

BMI 26.20 TĂNG TĂNG 25/6/2019 T+31         24.65           25.35  6.29% NẮM GIỮ Rủi ro thấp 

CTD 113.00 TĂNG TĂNG 26/6/2019 T+30       102.00         107.83  10.78% CHỐT LỜI Rủi ro thấp 

NTC 191.60 TĂNG TĂNG 28/6/2019 T+28       144.00         185.33  33.06% CHỐT LỜI Rủi ro thấp 

CTR 55.00 TĂNG N/A 3/7/2019 T+25         28.80           49.24  90.97% CHỐT LỜI Rủi ro thấp 

SZC 26.45 TĂNG GIẢM 5/7/2019 T+23         20.45           23.14  29.34% CHỐT LỜI Rủi ro thấp 

VGI 36.50 TĂNG GIẢM 16/7/2019 T+16         29.50           31.29  23.73% CHỐT LỜI Rủi ro thấp 

PVB 21.40 TĂNG GIẢM 19/7/2019 T+13         20.20           20.11  5.94% NẮM GIỮ Rủi ro thấp 

PNJ 83.80 TĂNG TĂNG 23/7/2019 T+11         77.00           77.44  8.83% CHỐT LỜI Rủi ro thấp 

NLG 30.40 TĂNG TĂNG 25/7/2019 T+9         29.90           29.85  1.67% NẮM GIỮ Rủi ro thấp 

PVT 17.45 TĂNG GIẢM 30/7/2019 T+6         17.45           17.31  0.00% NẮM GIỮ Rủi ro thấp 

VCS 84.10 TĂNG TĂNG 2/8/2019 T+3         81.10           79.49  3.70% NẮM GIỮ Rủi ro thấp 

LDG 7.90 TĂNG GIẢM 5/8/2019 T+2           8.18            7.63  -3.42% NẮM GIỮ Rủi ro thấp 

TTN 14.90 TĂNG TĂNG 6/8/2019 T+1         14.20           12.04  4.93% NẮM GIỮ Rủi ro thấp 

VPD 17.90 TĂNG TĂNG 7/8/2019 T+0         17.90           16.99  0.00% MUA Rủi ro thấp 

Chú thích: 

• Rủi ro cao: Khi chúng tôi đánh giá ở mức này thì nhà đầu tư nên chuyển từ vị thế NẮM GIỮ 

sang CHỐT LỜI 1/2 tỷ trọng đang nắm giữ 

• Rủi ro tăng nhẹ: Nhà đầu tư có thể tiếp tục NẮM GIỮ và dừng mua 

• Rủi ro thấp: Nhà đầu tư có thể tiếp tục NẮM GIỮ hoặc tiếp tục mua vào 

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ TRUNG HẠN 

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