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Diễn biến các chỉ số từ 2020 đến nay



Cơ hội đầu tư các cổ phiếu trên sàn HNX và UPCOM

MÃ CP ĐIỂM CƠ BẢN SỨC MẠNH GIÁ STOCK RATING TÊN CÔNG TY SÀN GD VỐN HÓA (tỷ VNĐ) P/E GIÁ KLTB 20 PHIÊN 

SHS 95 99 97 Chứng khoán SG - HN HNX 6,239 14.1x 29,900 6,002,357 

PVP 98 96 97 Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương UPCOM 1,281 6.4x 14,600 944,798 

BVS 94 97 96 Chứng khoán Bảo Việt HNX 1,711 14.0x 23,400 1,420,503 

SIP 90 98 94 Đầu tư Sài Gòn VRG UPCOM 14,454 20.4x 209,300 174,566 

VGT 89 95 92 VINATEX UPCOM 8,218 31.4x 17,800 1,134,784 

MBS 89 95 92 Chứng khoán MB HNX 3,714 15.1x 23,100 2,024,743 

CTR 87 95 91 Công trình Viettel UPCOM 6,426 28.2x 93,800 665,416 

VOC 83 92 88 Dầu thực vật Việt Nam UPCOM 3,467 13.1x 27,900 930,135 

PLC 84 92 88 Hóa dầu Petrolimex HNX 2,295 14.3x 29,100 653,982 

PVS 92 82 87 DVKT Dầu khí PTSC HNX 9,416 14.4x 20,300 11,918,220 

TNG 81 90 86 ĐT & TM TNG HNX 1,480 7.6x 22,000 3,052,296 

QNS 95 72 84 Đường Quảng Ngãi UPCOM 14,031 12.3x 39,400 291,314 

LTG 94 68 81 Tập đoàn Lộc Trời (BVTV An Giang) UPCOM 2,127 8.7x 27,200 804,458 

VCS 92 67 80 VICOSTONE HNX 13,347 10.0x 87,500 336,367 

HND 93 66 80 Nhiệt điện Hải Phòng UPCOM 10,842 7.5x 22,300 193,511 

• Xanh đậm: Dư địa tăng trưởng không còn nhiều

• Xanh lá: Dư địa tăng trưởng vẫn còn nhiều

• Vàng: Giành tỷ trọng thấp dưới 10% và tăng dần tỷ trọng khi sức mạnh giá trên 80



Chiến lược đầu tư các cổ phiếu HNX và UPCOM

• Nắm giữ và hạn chế mua mới: SHS, SIP.

• Mua và nắm giữ với tỷ trọng cao: PVP, PVS.

• Mua, nắm giữ và có thể lướt sóng với tỷ trọng cao: BVS, VGT,
MBS, CTR, VOC, PLC, TNG.

• Mua và nắm giữ với tỷ trọng thấp dưới 10%: QNS, LTG, VCS, HND.



PVP – Nhu cầu vận tải dầu thô hồi phục mạnh

• PVP đã thực hiện hoàn nhập khoản dự phòng chi phí sửa chữa

tàu PVT Athena.

• PVP hiện đang nắm giữ 100% thị phần vận tải nội địa, vận

chuyển dầu thô từ các mỏ trong nước về nhà máy lọc dầu Dung

Quất. Đồng thời, chúng tôi dự báo nhu cầu vận tải dầu thô có thể

hồi phục mạnh trong năm 2021.

• Mảng dịch vụ vận tải dầu thô về cho 2 nhà máy Dung Quất và

Nghi Sơn chiếm khoảng 50-60% doanh thu của PVP. Chúng tôi

kỳ vọng đà tăng liên tục của giá dầu từ tháng 4 đến nay sẽ tiếp

tục và hỗ trợ sự hồi phục doanh thu và lợi nhuận của PVP trong

ngắn hạn. Trong dài hạn, dự án mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung

Quất sẽ hỗ trợ KQKD của PVP.

• Ở mức giá hiện tại, PVP đang được giao dịch tại mức P/E TTM

là 5.4x (tương ứng EPS TTM là 2,131 VNĐ), thấp hơn mức P/E

TTM ngành Vận tải 27.3x và P/E TTM chỉ số Upcom 27.6x. Do

đó, chúng tôi cho rằng mức định giá của PVP vẫn còn hấp dẫn.



PVS – Tăng trưởng nhờ kỳ vọng tham gia nhiều dự án lớn

• PVS ghi nhận doanh thu thuần Q3/2020 đạt 5,966 tỷ đồng, tăng 28%
YoY; LNST đạt 223 tỷ, tăng 165% YoY. Lũy kế 9 tháng đầu năm
doanh thu thuần đạt 14,725 tỷ đồng, tăng 10% YoY; LNST đạt 635 tỷ,
giảm nhẹ 0.4% YoY. Như vậy, PVS đã hoàn thành 98% kế hoạch
doanh thu và 99% kế hoạch lợi nhuận.

• Kết quả này của PVS là nhờ vào các hạng mục công việc của Dự án
giàn Sao Vàng CPP (đã đạt 99 % tiến độ) và dự án Đại Nguyệt WHP
(46 % tiến độ), dự án GALLAF – Al Shaheen (74% tiến độ), dự án
LNG Thị Vải (24% tiến độ) … Chúng tôi cho rằng các dự án này sẽ
tiếp tục đóng góp doanh thu cho PVS trong Q4/2020 và 2021.

• Chúng tôi cho rằng các dự án lớn như Cá Voi Xanh, Kèn Bầu, Nhà
máy điện khí Nhơn Trạch 3&4 có nhiều động lực sẽ đẩy mạnh tiến độ
trở lại, trong bối cảnh: 1) trữ lượng dầu khí hiện tại đang sụt giảm; 2)
giá dầu kỳ vọng tiếp tục phục hồi theo nhu cầu tiêu thụ; và 3) chính trị
thế giới sẽ bớt căng thẳng hơn sau khi ông Biden trở thành Tổng
thống mới của Hoa Kỳ. Các dự án này sẽ mang lại lượng backlog
ước tính hơn 3 tỷ USD cho PVS nếu PVS tham gia. Theo đó, chúng
tôi cũng kỳ vọng khả năng PVS tham gia thành công các dự án này là
cao vì bề dày kinh nghiệm của PVS cũng như việc PVS là thành viên
của PVN.

• Ở mức giá hiện tại, PVS đang được giao dịch tại mức P/E TTM là
14.4x (tương ứng EPS TTM là 1,372 VNĐ) và EV/EBITDA TTM là
7.3x, thấp hơn P/E TTM ngành Dịch vụ dầu khí 16.6x và EV/EBITDA
ngành là 12.1x. Do đó, chúng tôi cho rằng mức định giá của PVS vẫn
còn hấp dẫn.
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