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Kinh tế Việt Nam

• Việc cắt giảm lãi suất trước đó (1% ở các lãi suất điều hành và

0,5% ở trần lãi suất huy động dưới 1 năm) đã kích thích thị

trường tăng vượt 500 điểm. 

• Tuy nhiên chúng tôi cho rằng chặng đường chinh phục mức

550 điểm sẽ diễn ra khó khăn hơn. 

• Cần lưu ý thêm mức 550 cũng là mục tiêu quan trọng của

vùng sóng Elliott tiếp theo.

Kinh tế vĩ mô
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Kinh tế Việt Nam

• Đối với nền kinh tế, để TTCK có thể tăng lên dc trên 550 điểm, 

chúng ta cần nhìn được ba nút thắt quan trọng sau đây được

giải quyết:

1) Giải pháp rõ ràng về giải quyết nợ xấu thông qua VAMC

2) Việc mở rộng giới hạn sở hữu nước ngoài từ 49% lên 59%

3) Một lộ trình cải cách doanh nghiệp nhà nước

Kinh tế vĩ mô
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TTCK Việt Nam

• Trong tuần trước, thị trường bắt đầu leo lên “bức tường của lo 

lắng”. Vn-Index tăng 2% nhưng các nhà đầu tư lo ngại về:

1) Giá xăng đã tăng 6% 

2) GDP quý 1 chỉ tăng 4,9% so với cùng kỳ, một mức tăng yếu

3) Nguy cơ một lượng lớn cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát, 

cảnh báo hoặc hủy niêm yết.

4) Những lo ngại về các khoản vay giữa STB với các công ty

con của gia đình ông Đặng Văn Thành.

Kinh tế vĩ mô
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TTCK Việt Nam

• Chúng tôi cho rằng tin tức quan trọng nhất trong tuần qua lại

chính là sự “im ắng” về các thông tin của VAMC. 

• Nhiều thành viên trong chính phủ, kể cả Thủ Tướng đã nhiều

lần đề cập đến thời hạn cuối cùng tháng ba cho VAMC nhưng

thị trường đã không tập trung vào điều này nhiều.

Kinh tế vĩ mô



6

Tăng giá xăng dầu

• Liên quan đến việc tăng giá xăng dầu. Theo thông báo của cơ

quan chức năng, quỹ bình ổn xăng dầu đã không còn và lạm

phát tháng ba về dưới 7%. Đây được xem là thời điểm hợp lý

để tiến hành xây dựng lại quỹ bình ổn.

• Tác động trực tiếp của việc tăng giá sẽ khoảng 0,1% trong

tháng 4 và 0,1% tiếp tục trong tháng 5. Dù vậy tác động gián

tiếp sẽ ở mức lớn hơn khoảng 1-1,5% trong cả hai tháng.

Kinh tế vĩ mô
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Triển vọng lợi nhuận các DN trong Q1
• Mặt bằng lãi suất đã liên tiếp được cắt giảm 7% trong 1 năm

qua. Nhiều công ty đang sử dụng các khoản vay ngắn hạn từ

6-12 tháng. 

• Các khoản vay này khi được điều chỉnh giảm mạnh lãi suất sẽ

giúp chi phí tài chính tại các doanh nghiệp giảm đi đáng kể. 

Điều này có khả năng cải thiện triển vọng lợi nhuận cho các

doanh nghiệp trong năm 2013.

• Vào giữa năm ngoái, khoảng 2/3 các khoản vay ngân hàng có

lãi suất trên 15%. Đến hiện tại, ít hơn 1/5 số dư nợ ngân hàng

có lãi suất trên 15%

Kinh tế vĩ mô
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Điểm nhấn về thông tin của STB

• Tổng số nợ mà các công ty con của gia đình ông Đặng Văn

Thành đang thiếu STB là khoảng 7,000 tỷ đồng (theo thanh tra

nhà nước). Số nợ này cần được giảm về dưới mức 25% vốn

điều lệ của STB.

• Trong tuần, STB thông báo sử dụng số cổ phần hiện có của

gia đình ông Thành bán cho 2 đối tác khác (thỏa thuận) với giá

20.000 đồng/cổ phần và giảm dc gần 1.700 tỷ đồng tiền nợ.

• Tin đồn trên thị trường: số nợ còn lại khoảng 4-5.000 tỷ đồng.

• Theo thông báo của STB: Khoảng 3.900 tỷ đồng.

• Theo ông Thành: thấp hơn nhiều mức 4000 tỷ đồng.

Kinh tế vĩ mô
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VN-Index vs HNX-Index
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• BOJ của Nhật Bản sẽ bắt tay vào một in tiền thậm chí còn

hung hăng hơn và chương trình mua tài sản hơn dự kiến

trước đó. BOJ thậm chí sẽ được mua ETF và REIT là để

thúc đẩy thị trường chứng khoán và giá bất động sản.

• Xét về lợi ích cho kinh tế khu vực, chúng tôi cho rằng Việt

Nam, Malaysia và Indonesia sẽ là người chiến thắng lớn

nhất từ một nền kinh tế Nhật Bản mạnh hơn.

Tin tức thế giới
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• Tại Mỹ, bảng lương phi nông nghiệp tăng 88,000 trong tháng

Ba, một nửa những gì thị trường mong đợi. Điều này có

nghĩa là tỷ lệ thất nghiệp sẽ ở lại hơn 6,5% cho tất cả các

năm 2013 - vì vậy không có cơ hội của QE3 kết thúc năm

này (FED cho biết QE3 chỉ có thể kết thúc khi tỷ lệ thất

nghiệp Mỹ giảm xuống dưới 6,5%).

• Các con số công việc yếu kém của Hoa Kỳ có nghĩa là xuất

khẩu châu Á đến Mỹ có thể sẽ tăng trưởng gần 10% trong

năm nay so với 15%, số lượng nhóm kinh tế khu vực của

chúng tôi dự báo trước đó. Nhưng xuất khẩu từ Việt Nam 

vào Mỹ vẫn trông thật mạnh mẽ.

Tin tức thế giới
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CTCP Công nghiệp cao su Miền Nam (CSM)
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 Giá cao su tác động lớn tới LN của CSM. Với giá vốn hàng bán 
(GVHB) thông thường giao động tự khoảng 75% tới 90% doanh thu, 
trong đó 80-90% của GVHB là cao su tự nhiên. Trong năm 2008-09 
và 2011-12 giá cao su tự nhiên giảm 58% và 57%  sau đó giá cp 
cũng CSM tăng lần lượt 170% và 260%. Trong 2 tháng gần đây giá 
cao su đã giảm gần 20% đã tạo động lực tăng cho các cổ phiếu 
xăm lốp, đặc biệt là CSM

 Nhà máy mới sẽ tạo động lực doanh thu. CSM công bố sẽ đưa 
nhà máy sản xuất lốp Radial tại Bình Dương đi vào hoạt động từ 
quý 3/2013. Với tổng công suất là 1 triệu lốp/năm sau 3 giai đoạn so 
với nhà máy radial hiện nay của CSM ở Đồng Nai chỉ 300.000 
lốp/năm. Giai đoạn 1 tới 2015, nhà máy đạt công suất 350.000 
lốp/năm. Chúng tôi tin rằng kể từ 2014, nhà máy mới này sẽ đóng 
góp nhiều vào DT và LN của CSM. Được biết hiện nay 90% lốp 
Radial được nhập khẩu.

 Định giá hợp lý. Hiện nay CSM đang giao dịch với mức P/E 7,6x 
và P/B 2,0 lần, đây là vùng trung bình trong lịch sử của nó. Rõ ràng 
so với mức P/E của Index khoảng 13,4, thì 1 công ty tiềm năng dài 
hạn tốt như CSM đang giao dịch ở mức hấp dẫn.

CTCP Công nghiệp cao su Miền Nam (CSM)



14

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP)
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 Chia thưởng 2:1: Có tin đồn BMP sẽ thực hiện chia thưởng 2:1. 
Chúng tôi cho rằng tin đồn này đã giúp giá cổ phiếu tăng mạnh. Theo 
ước tính của chúng tôi, EPS pha loãng của BMP sẽ xấp xỉ 7.500 đồng 
trong năm 2013 và P/E dự phóng gần 6 lần.

 Hệ thống phân phối mạnh. BMP đã tăng mạnh số cửa hàng mới 
(tăng 37%) từ cuối năm 2011. Tổng số cửa hàng của BMP hiện nay 
lên đến 660, gấp đôi số cửa hàng của NTP. 

 Dự báo lợi nhuận tăng trưởng 10%. Chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận 
ròng của  công ty tăng 10% trong năm nay, thấp hơn sự tăng trưởng 
doanh thu 15% do giá nguyên liệu ước tính tăng trở lại.

 Tỷ suất lợi nhuân/vốn chủ sở hữu (ROE) khá cao. ROE của BMP 
hiện nay là 28% (cao hơn 2% so với ROE của NTP) nhời lợi nhuận 
ròng biên cao vào khoảng 19%. BMP cũng là cổ phiếu cơ bản tốt khi 
công ty gần như không sử dụng nợ.

 Triển vọng dài hạn vẫn khá tốt. BMP vẫn có một triển vọng dài hạn 
khá lạc quan với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm kỳ vọng vào 
khoảng 10% trong 3 năm tới nhờ nhu cầu cho việc phát triển cơ sở
hạ tầng trong nước.

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP)
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CTCP Cao su Phước Hòa (PHR)
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 Lợi tức cổ tức cao. PHR lên kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt 3.000 
đồng/cp cho năm 2013, tương ứng với lợi tức cổ tức kỳ vọng hấp dẫn 
ở mức 8,7%. Ngày 25/4/2013 tới đây PHR sẽ trả cổ tức 1.500 đồng/cp 
(ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/4/2013)

 Tăng dự báo LNST 2013 lên 10% đạt 504 tỷ. Nhờ PHR giảm chi phí
nhân công từ 42% doanh thu năm 2012 xuống còn 36% trong năm 
2013. Mặc dù vậy, mức dự báo LNST mới này vẫn thấp hơn 17% so 
với năm 2011. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng của PHR trong 
2013-2017 khá vững chắc với dự báo LNST tăng trưởng kép 7%/năm 
nhờ những dự án mở rộng diện tích.

 Diện tích cao su tăng 52% từ năm 2014 và tăng tiếp 35% từ 2017. 
Dự án Phước Hòa-Kampong Thom sẽ hoàn thành trồng mới 7.643 ha 
từ cuối năm 2013. Dự án Phước Hòa-Đăklăk dự kiến sẽ hoàn thành
trồng 8.000 ha cao su. Khoảng 39% diện tích mới trong dự án này sẽ
được đưa vào thu hoạch từ năm 2020, đảm bảo triển vọng tăng
trưởng dài hạn của PHR.

 Định giá tốt. Chỉ số PE dự phóng năm 2013 ở mức 5 lần và giá mục 
tiêu 40.000 đồng/cổ phiếu, vẫn cao hơn giá thị trường hiện tại 27%

CTCP Cao su Phước Hòa (PHR)


