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 Cung cấp cái nhìn toàn diện về kết quả kinh doanh quý 1 của một số ngành trọng tâm. 

 Dự báo đánh giá về KQKD quý 2/2016 và triển vọng quý 3 một số ngành tiêu biểu. 

 Xếp hạng đánh giá khả quan/trung lập/kém khả quan được dựa trên một số tiêu chí sau: 

- Tăng trưởng kết quả kinh doanh quý 1/2016. Tăng trưởng trong kế hoạch kinh doanh của 

doanh nghiệp năm 2016. 

- Thay đổi trong chính sách ngành/có chuyển biến tích cực về giá đầu ra và giá đầu vào. 

- Triển vọng kinh tế Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng về sản lượng. 

 

 

Ngành Đánh giá Một số mã đáng chú ý 

Vận tải Khả quan PVT, VTO, TCL 

Cảng biển Khả quan VSC, DXP,  

Xây dựng Khả quan FCN, CTD, HUT  

Công nghệ Khả quan FPT 

Bất động sản Khả quan BCI, KDH, LHG 

Bán lẻ Khả quan SVC, PTB, MWG, PNJ 

Vật liệu xây dựng Khả quan NNC, DHA, BMP, KSB, HPG, HSG 

Khác Khả quan SKG, DRC, PTI, DPM, IMP 

Ngân hàng Khả quan VCB 

Thực phẩm – đồ uống Trung lập VNM  

Điện Trung lập NT2, PPC, REE  

Dầu khí Tiêu cực PGS, PVS, PLC 

Cao su tự nhiên Tiêu cực PHR, DPR, TRC 

 
  

NỘI DUNG CHÍNH 

TÓM TẮT VỀ TRIỂN VỌNG NGÀNH VÀ MỘT SỐ CP NỔI BẬT 
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 Top 16 ngành có tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận quý I/2016 tốt nhất 

 Tăng trưởng EPS dự kiến của 19 ngành năm 2016 / 2015 (theo kế hoạch của doanh nghiệp) 

 

  

STT 
Tổng kết theo 

ngành 

Số lượng 

doanh 

nghiệp 

Tổng 

doanh 

thu 

Q1/2016 

Tổng lợi 

nhuận 

Q1/2016 

Tăng 

trưởng 

doanh thu 

Q1 

Tăng 

trưởng lợi 

nhuận Q1 

Cổ 

phiếu 

nổi bật 

1 
Bất động sản L4 64 23680 2027 90% 30%   

2 Containers & 

Đóng gói L4 17 1571 73 8% 9%   

3 
Dược phẩm L4 16 5700 368 8% 22%   

4 
Hàng cá nhân L4 6 3824 265 15% 33%   

5 Hàng điện & điện 

tử L4 9 2366 94 0% 47% CAV PAC 

6 Kho bãi, hậu cần 

và bảo dưỡng  
10 2296 457 1% 9%  

7 Lốp xe L4 4 1930 177 2% 13%   

8 Lâm sản và Chế 

biến gỗ L4 3 1269 75 8% 36%   

9 Nhựa, cao su & 

sợi L4 12 1742 147 0% 7%   

10 Phân phối hàng 

chuyên dụng L4 6 14993 522 35% 57% MWG 

11 Phần cứng L4 4 746 27 51% 286% ITD 

12 
Thép và sản phẩm 

thép L4 
20 23721 1829 12% 153% 

HPG HSG 

NKG 

VGS … 

13 Xây dựng L4 107 19428 930 9% 13%   

14 Thực phẩm L4 25 28311 2953 42% 55%   

15 

Vận tải Thủy L4 9 3024 129 13% 1333% 

PVT PJT 

VTO 

16 Tư vấn & Hỗ trợ 

KD L4 8 1240 149 58% 110% 

PAN 

VNC PPS  

THỐNG KÊ KQKD QUÝ I 

TOP 16 NGÀNH TĂNG TRƯỞNG TỐT NHẤT QUÝ I/2016 
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STT Ngành 
Xếp hạng 

Q2/2016 

Xếp hạng 

Q3/2016 
Tin tức cập nhật/ Chính sách ngành 

1 Xây dựng Khả quan - Khả quan 

- Vốn FDI giải ngân 6 tháng đầu năm vẫn duy trì được mức tăng 

tích cực so với cùng kỳ 2016. 

- Sự ra đời của hàng loạt dự án nhà ở cao cấp có quy mô lớn ở Hà 

Nội và Tp.HCM cộng với các dự án nghỉ dưỡng lớn đang hỗ 

trợ cho hoạt động ký mới của các nhà thầu dân dụng. 

- Trong quý 2 rơi vào mùa khô nên hoạt động xây dựng tiếp tục 

sôi động. 

2 

Kho vận & Cảng 

biển (gồm vận 

tải dầu khí) 

 

Khả quan Khả quan 

- -  Hoạt động thông quan qua cảng ở khu vực Hải Phòng trong 

Q2/2016 dự báo sẽ sôi động hơn giai đoạn đầu năm và cùng kỳ 

2015. Tuy nhiên, KQKD Q2/2016 của khối cảng ở đây sẽ thấp 

hơn cùng kỳ do Q2 và Q3 năm 2015 nhiều cảng ghi nhận lợi 

nhuận tăng đột biến nhờ container lanhd. 

- -  KQKD Q2/2016 của khối doanh nghiệp vận tải dầu khí như 

VTO và VIP dự báo tăng trưởng tốt so với cùng kỳ nhờ nhu 

cầu vận tải cao hơn, việc tăng năng lực vận tải (VIP khai thác 

tàu mới 06/2016) và giá cước được điều chỉnh. Về phía PVT, 

KQKD Q2/2016 cũng dự báo tăng tích cực hơn so với cùng 

kỳ khi Công ty có thêm doanh thu kho nổi FSO ; đồng thời, 

diễn biến sôi động trên thị trường vận tải hàng lỏng cũng hỗ 

trợ đáng kể cho các phân khúc tàu khác. 

3 VLXD (trừ thép) Khả quan Theo dõi 

 

- KQKD quý 2 của các doanh nghiệp VLXD dự báo tiếp tục có 

sự tăng trưởng so với cùng kỳ nhờ sự sôi động của hoạt động 

xây dựng và thị trường BĐS. Trong đó, các doanh nghiệp đá 

xây dựng vẫn được đánh giá tích cực nhờ giá bán đá tăng trung 

bình hơn 20% so với cùng kỳ. 

- Giá bột nhựa đầu vào đang có xu hướng tăng trở lại nhưng so 

với cùng kỳ, giá nguyên liệu vẫn đang thấp hơn. Cùng với khả 

năng gia tăng sản lượng bán hàng, chúng tôi cho rằng KQKD 

của các doanh nghiệp nhựa như DNP, BMP, NTP vẫn duy trì 

được  đà tăng trưởng tốt trong quý 2. 

 

TRIỂN VỌNG KINH DOANH CÁC NHÓM NGÀNH QUÝ II – III/2016 
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STT Ngành 
Xếp hạng 

Q2/2016 

Xếp hạng 

Q3/2016 
Tin tức cập nhật/ Chính sách ngành 

4 CNTT Khả quan Khả quan 

 

- Các doanh nghiệp CNTT kỳ vọng doanh thu và LNST tăng trưởng 

mạnh trong năm 2016 nhờ khối lượng công việc đã ký kết 

    trong năm trước còn khá lớn và triển vọng ký thêm các hợp đồng lớn 

trong năm nay. 

- Việc triển khai tiếp nhiều các dự án giao thông trọng điểm hỗ trợ 

khả năng ký mới các hợp đồng cung cấp thiết bị và tích hợp 

    hệ thống. 

- Quá trình đầu tư mới hạ tầng của Mobiphone cũng góp phần vào 

khối lượng công việc của các doanh nghiệp công nghệ 

- ITD được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt trong quý 2 này và 

ELC cũng có thể ghi nhận mức tăng doanh thu tốt hơn so quý 1. 

Riêng FPT được đánh giá là khó có nhiều cải thiện về KQKD trong 

Q2 này do vẫn bị ảnh hưởng bởi mảng phân phối và khấu hao từ 

mảng viễn thông5 

5 Bất động sản Khả quan Khả quan 

- Tỷ lệ hấp thụ trên thị trường căn hộ ở TP.HCM trong quý 1 giảm 

nhẹ so với quý 4/2015 trong khi số liêu thụ BĐS trong tháng 4 và 

tháng 5 thấp hơn so với các tháng trước do sự tăng mạnh về nguồn 

cung ở phân khúc cao cấp. 

- Một số dự án căn hộ mở bán từ cuối năm 2014 đã bắt đầu được bàn 

giao từ cuối quý 1 và đầu quý 2 nhưng chủ yếu rơi vào phân khúc 

trung bình thấp. 

- NHNN vừa ban hành Thông tư 06 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư 39/2014/TT-NHNN, trong đó NHNN chỉ tăng hệ số rủi ro 

cho vay BĐS lên 200% thay vì 250% như dự thảo trước đó đồng 

thời giữ nguyên tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn cho vay trung và dài 

hạn ở mức 60% cho đến hết năm 2016. 

6 

Bảo hiểm phi 

nhân thọ 

 

Khả quan Theo dõi 

 

- Quý 2 không phải là mùa cao điểm của hoạt động kinh doanh bảo 

hiểm 

- Một số doanh nghiệp tăng trưởng mạnh trong năm qua như PTI, 

BIC khả năng sẽ xử lý bồi thường cao hơn 2% - 4% so với cùng kỳ 

(chủ yếu ở mảng BH xe cơ giới do thời gian gần đây có nhiều vụ 

việc tai nạn liên quan đến xe khách, ngập ở Hà Nội) 

- Xu hướng lãi suất vẫn không có dấu hiệu tăng nên thu nhập từ lãi 

cố định của các doanh nghiệp chưa có biến chuyển so cùng kỳ 

7 

 

Ô tô & Phụ 

tùng 

Khả quan Theo dõi 

 

- Sản lượng tiêu thụ lốp xe và ắc quy duy trì mức tăng tích cực trong 

quý 2 do nhu cầu thay thế đến từ việc tăng mạnh số đầu xe mới trong 

giai đoạn 2014-2015. 

- Giá cao su tự nhiên đang trên đà giảm nhẹ cũng là yếu tố tích cực 

giúp cải thiện biên LNG của các công ty săm lốp. 
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8 Bán lẻ chuyên dụng Theo dõi Theo dõi 

- Theo thống kê từ hiệp hội ô tô (VAMA), lũy kế 4T/2016, 

sản lượng tiêu thụ các dòng xe đều có sự tăng trưởng nhẹ so 

với cùng 

    kì. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ xe du lịch toàn thị trường tăng 

14%; trong khi đó, sản lượng tiêu thụ dòng xe tải tăng nhẹ 

5%. 

-    Điều chỉnh tăng thuế tiêu thụ đặc biệc từ ngày 1/07/2016 

được kì vọng thúc đẩy tiêu thụ dòng xe du lịch, đặc biệt 

dòng xe du tích lớn. 

 

9 Điện Theo dõi Theo dõi 

- Do tác động của El Nino, các nhà máy nhiệt điện được huy 

động phát điện với công suất lớn trong quý 1 và dự kiến sẽ 

tiếp diễn trong quý 2. Ngoài ra, với mùa mưa ở miền Nam 

đã bắt đầu từ đầu tháng Năm, các nhà máy thủy điện thuộc 

khu vực Tây  Nguyên và Nam Bộ dự báo sẽ bắt đầu được 

phát điện với công suất cao hơn. 

- Trong sáu tháng đầu năm, VND đã giảm giá mạnh so với 

hầu hết các đồng tiền tệ khác, đặc biệt là EUR và JPY. Do 

đó, các nhà máy nhiệt điện nó nợ vay ngoại tệ các loại tiền 

tệ này có thể sẽ ghi nhận đáng kể lỗ chênh lệch tỷ giá chưa 

thực hiện. 

 

10 Phân bón Khả quan Theo dõi 

- Hoạt động bán hàng của các DN phân bón khởi sắc trở lại 

trong Q2 khi tác động tiêu cực của hiện tượng Elnino 

không còn 

    nhiều. 

- Tuy giá dầu bắt đầu nhích trở lại thời gian gần đây, mặt 

bằng giá dầu bình quân vẫn ở mức thấp, các doanh nghiệp 

sản xuất đạm từ khí vẫn tiếp tục hưởng lợi. 

- Giá bán kỳ vọng phục hồi trở lại từ Q2 sẽ giúp biên LN gộp 

của các DN trong ngành cải thiện so với Q1. 

 

11 Dược phẩm Khả quan Theo dõi 

Luật Dược mới số 105/2016/QH13 (hiệu lực 06/04/2016); 

cùng Thông tư mới số 11/2016/TT-BYT quy định việc đấu 

thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập (hiệu lực từ 

01/07/2016): theo hướng chú trọng hơn vào chất lượng của 

thuốc. Đấu thầu qua kênh ETC sẽ được hưởng lợi. 

-Các doanh nghiệp vẫn duy trì mức cổ tức cao, cho thấy 

hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn tạo ra dòng tiền tốt 

-Kết quả kinh doanh trong quý 1 của các công ty cho thấy 

các thay đổi trong chính sách bán hàng là có hiệu quả. 

Doanh thu trong quý 2 do vậy cũng kỳ vọng được cải 

thiện so với cùng kỳ năm trước 

STT Ngành 
Xếp hạng 

Q2/2016 

Xếp hạng 

Q3/2016 
Tin tức cập nhật/ Chính sách ngành 



 
 

 
 

BÁO CÁO XẾP HẠNG NGÀNH 

Trang|6 Contact@irs.com.vn www.irs.com.vn 04.3944.6666 

Bộ phận Phân tích | 01.07.2016 
 

STT Ngành 
Xếp hạng 

Q2/2016 

Xếp hạng 

Q3/2016 
Tin tức cập nhật/ Chính sách ngành 

12 
Kim loại công 

nghiệp (thép) 
Khả quan Theo dõi 

 

Giá thép thế giới bắt đầu giảm do kết thúc mùa cao điểm XD ở 

TQ, TQ tiếp tục giảm giá để xuất khẩu gây sức ép lên giá nội địa. 

- Q2 cao điểm mùa xây dựng giúp các DN tăng sản lượng tương 

đương với tăn công suất. 

- Nguyên liệu giá rẻ từ Q1 giúp duy trì biên gộp ở mức cao. 

- KQKD Q2 tương đương Q1, tăng trưởng so với cùng kỳ, tuy 

nhiên hầu hết đã được phản ánh vào giá cổ phiếu qua đợt tăng 

nóng. 

 

13 Cao su tự nhiên Theo dõi 
Kém khả 

quan 

 

- Tồn kho cao su thế giới giảm nhưng chưa mạnh nên giá cao su 

khó phục hồi nhanh trong năm 2016. 

- Giá thanh lý vườn cây cũng giảm 20% so với cùng kỳ 

 

14 Dầu khí 
Kém khả 

quan 

Kém khả 

quan 

 

- Giá dầu đã có sự bứt phá tốt trong nửa đầu năm 2016, từ đó giảm 

bớt ảnh hưởng tiêu cực lên hoạt động của ngành. 

- Nhóm doanh nghiệp khí cải thiện được KQKD nhờ vào sự hồi 

phục của giá bán 

- Các doanh nghiệp xây lắp dầu khí sẽ duy trì hoạt động ổn định 

với khối lượng công việc và dự án dang dở vẫn còn tương đối 

nhiều. 

- Doanh nghiệp dịch vụ dầu khí (thuê tàu, khoan, bọc ống,...) được 

dự báo vẫn tiếp tục đối mặt với nhu cầu thấp 
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 
 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo này đã được xem xét cẩn thận và được cho là đáng tin 

cậy nhất, tuy nhiên Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia (IRS) không đảm bảo tuyệt đối độ 

chính xác và đầy đủ của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận định, đánh giá trong báo 

cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích tại thời điểm viết báo cáo và có thể 

thay đổi bất cứ lúc nào. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư. 

Báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý chào bán, lôi kéo, khuyên người 

đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như 

một nguồn thông tin tham khảo. 

IRS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh, tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ 

ngân hàng đầu tư với đối tượng được đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng IRS 

có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo phân tích này.  

 

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
 

Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia 

Trụ sở: 30 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: (+84.4) 3 944 6666 

Fax: (+84.4) 3 944 6969 

Email: contact@irs.com.vn 


