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Tổng hợp kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021
Doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh
Đã có hơn 1000 doanh nghiệp trên 2 sàn công
bố kết quả kinh doanh quý 2. 2021 trong đó các
doanh nghiệp sàn HOSE và HNX gần như đã
công bố gần hết.
Bất chấp dịch bệnh và khó khăn trong quý 2, kết
quả bán niên vẫn cho thấy kết quả kinh doanh
các doanh nghiệp rất khả quan với doanh thu
tăng 24% và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng
đến 77% so với cùng kỳ.
Điểm đặc biệt là hầu hết các ngành đều có sự
tăng trưởng ngoại trừ ngành du lịch.
Các ngành tăng trưởng tốt nhất 6 tháng đầu
năm ấn tượng nhất là ngành ngân hàng, chứng
khoán, thép, phân đạm, bán lẻ.

Tổng hợp kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021
Những doanh nghiệp có LN lớn nhất

Có gần 900 doanh nghiệp nghĩa là 90% DN
công bố KQKD có lợi nhuận >0 6 tháng đầu
năm, còn lại khoảng 10% DN lỗ trong kỳ.
Khoảng 65% các doanh nghiệp có sự tăng
trưởng lợi nhuận sau 6 tháng so với khoảng
35% còn lại LN sụt giảm.
Danh sách những doanh nghiệp có lợi nhuận
hàng đầu gần ½ đến từ nhóm ngân hàng như
VCB, TCB, CTG, VPB, BID, MBB, ACB.
Quán quân lợi nhuận 6 tháng đầu năm là HPG
với lợi nhuận 6 tháng 16,700 tỷ đồng, hơn gấp
3 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận nhóm ngân hàng
Chiếm 37% lợi nhuận toàn thị trường
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ có 26 cổ phiếu
nhưng lợi nhuận chiếm đến 37% lợi nhuận
toàn thị trường.
Lợi nhuận cổ phiếu ngân hàng tăng trưởng 6
tháng trung bình đến 130% so với cùng kỳ.
Những ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận hàng
đầu năm nay đến từ những ngân hàng nhỏ và
vừa KLB, NVB, BVB, NAB với mức lợi nhuận
trên 400%. Nhiều ngân hàng đạt lợi nhuận cao
nhờ hoạt động thoái vốn sở hữu chéo.

Nhóm ngân hàng lớn như VCB, VPB, CTG,
MBB, ACB, TCB có mức tăng trưởng lợi
nhuận khiêm tốn hơn nhưng vẫn rất cao từ
25% - 70%.
Gần 2/3 số ngân hàng niêm yết đã đạt mức lợi
nhuận trên 1000 tỷ 6 tháng đầu năm.

Những doanh nghiệp sụt giảm lợi nhuận
Vắng bóng những doanh nghiệp lớn
VNM là doanh nghiệp lớn duy nhất có lợi
nhuận giảm -7% so với cùng kỳ. Một số doanh
nghiệp sụt giảm LN do một phần đã đạt lợi
nhuận cùng kỳ năm trước như trường hợp
DBC, HDG, PHR.
Một số doanh nghiệp đã mất lợi thế đầu ngành
sau giai đoạn hoán đổi quyền lực như CTD.
Danh hiệu doanh nghiệp hàng đầu ngành xây
dựng trong tương lai có thể sẽ không còn
thuộc về CTD.

Những doanh nghiệp sụt giảm lợi nhuận
Những doanh nghiệp nhỏ dễ tổn thương nhất trong đại dịch
Hơn 2/3 các doanh nghiệp ghi nhận sụt giảm lợi
nhuận và lỗ trong kỳ đều đến từ các doang nghiệp
nhỏ có vốn chủ sở hữu dưới 500 tỷ đồng. Con số
này cho thấy khi dịch bệnh bùng phát thì những
doanh nghiệp nhỏ là những doanh nghiệp bị tổn
thương nhiều nhất trong khi những doanh nghiệp
lớn có những lợi thế riêng có thể gia tăng thêm thị
phần và mở rộng hoạt động dễ dàng hơn.
Các doanh nghiệp nhỏ thường ít niêm yết trên
sàn trong khi số lượng doanh nghiệp này chiếm
số đông trong nền kinh tế. Vì vậy bức tranh tổng
thể của các doanh nghiệp trên sàn nhìn qua có vẻ
lạc quan nhưng chỉ thể hiện một phần tình hình
kinh tế chung cả nước.

Triển vọng thị trường 6 tháng cuối năm
Chỉ số Vnindex đã tăng 20% so với đầu năm
Vnindex đầu năm: 1120.
Vnindex T8.2021: 1340 – tăng 20%.

Thanh khoản thị trường cũng gia tăng dần từ khoảng 12 – 13
ngàn tỷ lên trên 20 ngàn tỷ mỗi ngày. Giao dịch bình quân của
thị trường cũng tăng dần từ mức 15 ngàn tỷ đầu năm lên 24
ngàn tỷ vào quý 2.
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Chỉ số Vnindex đã tăng 20% kể từ đầu năm và đạt đỉnh cao
nhất từ trước đến nay ở mốc 1420 vào ngày 2/7. Hiện tại sau
khi điều chỉnh khoảng 200 điểm, chỉ số Index đang hồi phục dần
và chỉ còn cách đỉnh cũ khoảng 70 điểm.

PE bình quân thị trường hiện quanh mốc 19, đánh giá thị
trường cuối năm chỉ số Vnindex sẽ theo hướng sideway up
theo mục tiêu trên 1400. Các nhóm ngành đầu tư trọng tâm
cuối năm ở nhóm chứng khoán, thép, phân đạm, bán lẻ, và
ngân hàng. Nhóm ngành ngân hàng có thể di chuyển chậm lại
nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng với thị trường.

Triển vọng các nhóm ngành đầu tư các tháng cuối năm
Ngành Ngân Hàng
Chênh lệch giá từ đầu năm
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Nhóm ngành ngân hàng chỉ có 27 doanh nghiệp niêm yết nhưng cũng
chiếm đến 27% tổng vốn hóa thị trường của 3 sàn cộng lại. Giao dịch
của nhóm cổ phiếu ngân hàng mỗi ngày cũng chiếm trên 35% giá trị
giao dịch mỗi ngày của sàn HOSE cho thấy tầm ảnh hưởng rất lớn của
nhóm ngành này lên thị trường.
Từ đầu năm giá CP ngân hàng tăng trung bình hơn 50% trong đó có
nhiều cổ phiếu tăng hơn 100% như SSB, LPB, NVB. BID, VCB là hai
bank hầu như không tăng giá từ đầu năm.

Triển vọng các nhóm ngành đầu tư các tháng cuối năm
Ngành Ngân Hàng
Chênh lệch giá từ đầu năm

Kết quả kinh doanh nhóm ngân hàng 6 tháng đầu năm rất khả
quan với tỷ lệ tăng trưởng trung bình đến 130%. Các ngân hàng
đầu bảng như VCB, CTG, TCB có mức tăng trưởng lợi nhuận từ
20% đến 70% trong khi các ngân hàng nhỏ và vừa tăng trưởng
lợi nhuận bằng lần như KLB, BVB, NVB, SSB, LPB.

Dù giá cổ phiếu ngân hàng đã tăng khá nhiều kể từ đầu năm
nhưng vẫn có những ngân hàng đang định giá ở vùng hấp dẫn
như OCB có PE chỉ 6.5, P/bv 1.4. ABB có PE 7.5, P/bv 1.3.
Định giá hiện tại nhóm ngân hàng P/Bv khoảng 1.9 và PE trung
bình khoảng 15 cho thấy định giá cổ phiếu ngân hàng vẫn còn
khá hấp dẫn trong dài hạn.

Triển vọng các nhóm ngành đầu tư các tháng cuối năm
Ngành Ngân Hàng

Những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng
6 tháng cuối năm dựa vào kế hoạch tăng trưởng tín
dụng các tháng còn lại. Nhiệm vụ trọng tâm của các
ngân hàng vẫn là kế hoạch tăng vốn trong năm nay.
Một số ngân hàng như TPB khả năng cao sẽ phát
hành riêng lẻ trong nửa cuối 2021. MBB cũng sẽ
hoàn tất phát hành cổ phiếu mới trong nửa cuối
2021.
Rủi ro dịch bệnh kéo dài cũng ảnh hưởng đến nợ
xấu ngân hàng đặc biệt đến từ các doanh nghiệp
vừa và nhỏ và các khoản tín dụng tiêu dùng như
mua xe, nhà…

Triển vọng các nhóm ngành đầu tư các tháng cuối năm
Ngành Ngân Hàng

Những cổ phiếu quan tâm

Những ngân hàng kỳ vọng từ nay đến cuối năm và
sang năm 2022 nổi bật nhất có thể lưu ý OCB,
ACB, MBB, CTG, STB. Tùy tình hình dịch bệnh và
khả năng nền kinh tế hồi phục sẽ có sự đánh giá
ngân hàng chính xác hơn vào các tháng cuối năm.

Triển vọng các nhóm ngành đầu tư các tháng cuối năm
Ngành Chứng Khoán

Thị trường chứng khoán bùng nổ đã giúp các công ty chứng khoán khởi
sắc ở cả hoạt động thu phí môi giới và tự doanh. Giao dịch bình quân thị
trường càng lúc càng cao hơn và dự báo cuối năm nay có thể chạm mốc
30 ngàn tỷ mỗi phiên.

Các công ty chứng khoán sau kỳ báo cáo bán niên đều có kết quả kinh
doanh tăng ít nhất gấp đôi so với cùng kỳ. Những công ty chứng khoán
vừa có mức lợi nhuận còn bùng nổ hơn như FTS, TVS, VDS …
Lợi nhuận quý 3 các công ty chứng khoán có thể chậm lại do ảnh hưởng
giao dịch sụt giảm trong tháng 7 và cả tự doanh nhưng về trung hạn vẫn
khả quan. Các nhóm cổ phiếu SSI, HCM, VCI, MBS vẫn ưu tiên nắm giữ.

Triển vọng các nhóm ngành đầu tư các tháng cuối năm
Ngành Thép
Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng và và thép dẹt 6 tháng đầu năm
2021 tăng lần lượt 8,7% và 31%, nhờ sản lượng xuất khẩu tăng 27% và
112% YoY. Sản lượng tiêu thụ trong nước khiêm tốn hơn nhưng dự báo
tăng trưởng hơn vào các tháng cuối năm nhờ đẩy mạnh đầu tư công.
Ấn tượng nhất là sự phục hồi ở thị trường xuất khẩu tại các thị trường
EU và Mỹ và giá các sản phẩm sắt thép tăng trưởng từ đầu năm. Điều
này giúp lợi nhuận nhiều doanh nghiệp tăng trưởng đột phá.
Xuất khẩu sắt thép các loại trong quý II đạt 3 triệu tấn, tăng 57% cùng
kỳ năm ngoái với tổng giá trị khoảng 2.5 tỷ USD tăng 158% cùng kỳ
năm ngoái. Xuất khẩu tăng mạnh ở các thị trường như ASEAN, EU và
Mỹ do nguồn cung tại các khu vực này khan hiếm.
Lợi nhuận của các công ty thép có thể tăng trưởng mạnh trong các
quý cuối năm, nhưng mức độ tăng trưởng có thể chậm lại một chút so
với đầu năm.

Triển vọng các nhóm ngành đầu tư các tháng cuối năm
Ngành Thép

Các cổ phiếu đáng chú ý nhất của ngành thép là HPG, HSG, NKG,
trong đó HPG là cổ phiếu đầu ngành quan trọng nhất. PE trung bình
của ngành chỉ khoảng 8 – thấp hơn khá nhiều so với các ngành khác.
Giá cổ phiếu thép tăng tốc mạnh 6 tháng đầu năm sau đó chậm lại
do lo ngại giá thép điều chỉnh và khả năng tăng trưởng cuối năm. Giá
cổ phiếu một số doanh nghiệp hiện nay tăng chậm hơn so với tiềm
năng doanh nghiệp ngành này. Cổ phiếu ưu tiên đầu tư nhất là HPG
với mục tiêu năm nay trên 65,000.

Triển vọng các nhóm ngành đầu tư các tháng cuối năm
Ngành Phân Đạm

Có thể nói năm nay là năm của ngành phân đạm khi giá
phân bón liên tục tăng từ đầu năm do nhu cầu nội địa tăng
mạnh trong khi nguồn cung quan trọng từ Trung Quốc bị sụt
giảm mạnh do TQ hạn chế xuất khẩu và tình hình lũ lụt
nghiệm trọng tại nước này. Với việc sụt giảm nguồn cung
50% từ TQ giúp các doanh nghiệp trong nước giành được thị
phần và hưởng lợi nhờ giá tăng.
Nhiều doanh nghiệp phân đạm ghi nhận kết quả kinh doanh
bán niên tăng trưởng ấn tượng như DPM lợi nhuận tăng gấp
đôi cùng kỳ, LAS từ lỗ chuyển sang lãi 53 tỷ.
Tình hình cho đến cuối năm vẫn chưa có tín hiệu hạ nhiệt và
dự báo lợi nhuận nhóm cổ phiếu ngành này tiếp tục tăng
tốc. Các cổ phiếu DPM, DCM, LAS, BFC là những cổ phiếu
đáng quan tâm nhất.
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Ngành Bất Động Sản - KCN

Nhu cầu thuê KCN có phần sụt giảm trong nửa cuối năm nay nhưng sẽ phục hồi dần từ đầu năm 2022. Lợi nhuận của các công ty
cho thuê KCN có thể không bùng nổ mạnh trong nửa cuối năm và xấp xỉ từ 10% - 15%.
Nhu cầu KCN sẽ tăng dần trở lại từ năm 2022 trở đi với giá thuê tăng nhẹ khoảng 5% -10% và diện tích cho thuê cũng gia tăng từ
10% cả Phía Bắc lẫn trong Nam.
Các doanh nghiệp có quỹ đất lớn từ nguồn gốc doanh nghiệp cao su sẽ được hưởng lợi lớn như PHR, GVR. Riêng GVR sẽ có ưu thế
lớn nhất trong các công ty. Nhìn chung nguồn cung ngành BĐS KCN vẫn rất dồi dào và không sợ thiếu trong từ 5 – 10 năm tới.
Cổ phiếu ưu tiên nắm giữ dài hạn có GVR, SZC, PHR, D2D, KBC.

Triển vọng các nhóm ngành đầu tư các tháng cuối năm
Các ngành Bán lẻ, công nghệ, dầu khí, cảng biển

Một số ngành đang hưởng lợi hiện tại như cảng biển, vận tải nhờ giá cước vận tải tăng do một phần
tác động của dịch bệnh. Các doanh nghiệp nổi bật như GMD, PHP dự báo tăng trưởng từ 15% - 20%.
Các ngành bán lẻ đặc biệt là những công ty phân phối, thị phần lớn như DGW, MWG, FRT tiếp tục
tăng trưởng và mở rộng thị phần trong năm nay và các năm tiếp theo. Dù định giá đã ở mức khá cao
nhưng vẫn có thể tiếp tục nắm giữ dài hạn.

Khuyến cáo
Báo cáo này được viết và phát hành bởi VIS để phân phối tại Việt Nam và quốc tế. Các ý kiến và
dự báo chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành và có thể thay đổi mà không
cần thông báo. Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin cậy
nhất, tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin
trên. Những quan điểm cá nhân trong báo cáo này đã được cân nhắc cẩn thận dựa trên những
nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời điểm viết báo cáo. Tuy nhiên
những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm phải
thông báo cho nhà đầu tư.

Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (Hội Sở)
Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Tel: 024 710 888 48, Fax: 024 3944 5889
https://www.vise.com.vn

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Tầng 2, tòa nhà Savimex, Số 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TPHCM
Tel: 028.7108 8848
Fax: 028 3915 2931

Công ty VIS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể tham
gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập trong
báo cáo này. Các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào mua
hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay công cụ phái sinh nào. Nhà
đầu tư cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài liệu
trên, và VIS không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng
những thông tin đó.
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp vì vậy không được phép sao chép, tái
sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích
nào nếu không có văn bản chấp thuận của VIS.

