
KBSV MASVN VCBS VDSC VND SSI YUANTA HSC VCSC FPTS

Dự báo VNINDEX 1725 1700 1580 - 1600 1730 1700 - 1750 1750 1898 1800 1700 1800 - 1850

MWG: 168,800 vnđ

MWG: 169,300 vnđ

NAF: 35,800 vnđ

MSN: 179,000 vnđ

N/A

MWG: 163,500 vnđ

PNJ: 111,400 vnđ

MSN: 175,000 vnđ

MWG: 180,500 vnđ

PNJ: 128,200 vnđ

VRE: 36,600 vnđ

MWG

MSN

DGW

PNJ

MWG: 181,300 vnđ

PNJ: 118,600 vnđ

MSN: 176,800 vnđ

DBC: 87,000 vnđ

CLX: 39,500 vnđ

VTP: 96,600 vnđ

VEA: 53,900 vnđ

MWG: 171,700 vnđ

PNJ: 120,200 vnđ

CTR: 102,200 vnđ

MSN: 186,000 vnđ

N/A

VHM: 105,600 vnđ

VHM: 107,000 vnđ

NVL: 131,700 vnđ

KHG: 27,200 vnđ

VHM: 106,841 vnđ

AGG: 60,400 vnđ

VHM: Tích cực

HDG: 69,300 vnđ

KDH: 56,000 vnđ

VHM: 115,000 vnđ

KDH: 54,800 vnđ

DXG: 39,900 vnđ

CRE: 36,100 vnđ

KDH
KDH

VHM

VHM: 99,100 vnđ

KDH: 56,400 vnđ

DXG: 40,000 vnđ

IJC: 37,500 vnđ

VHM: 107,000 vnđ

VRE: 39,000 vnđ

DXS: 43,200 vnđ

N/A

TIP: 81,550 vnđ

CTI: 39,100 vnđ

NTC: 279,600 vnđ

SIP: 207,500 vnđ

SZC: 69,300 vnđ

TIP: 44,346 vnđ

NTC: 301,197 vnđ

LHG: 62,300 vnđ

PHR: 74,400 vnđ

DPR: 82,600 vnđ

KBC: 56,100 vnđ

PHR: 77,100 vnđ

SZC: 58,800 vnđ

NTC N/A

KBC: 74,000 vnđ

PHR: 100,000 vnđ

BCM: 97,000 vnđ

LHG: 66,500 vnđ

KBC: 68,100 vnđ

PHR: 83,600 vnđ

N/A

GMD: 56,300 vnđ N/A N/A

GMD: 55,700 vnđ

HAH: 88,300 vnđ

SCS: 173,400 vnđ

PHP: 29,200 vnđ HAH N/A GMD: 40,500 vnđ SCS: 169,000 vnđ
HAH

GMD

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

FPT: 123,000 vnđ FPT: 113,300 vnđ N/A FPT: 118,400 vnđ FPT: 118,500 vnđ FPT N/A FPT: 128,500 vnđ FPT: 116,900 vnđ N/A

GAS: 125,000 vnđ

PVT: 27,500 vnđ

GAS: 154,200 vnđ

PVT: 38,400 vnđ

PVD: 38,500 vnd

PVS: 35,900 vnđ

GAS: 128,000 vnđ

PLX: 71,000 vnđ

PVT: 27,500 vnđ

PVD: 19,900 vnđ

PVS: 22,700 vnđ

GAS: 130,800 vnđ

PVD: 32,800 vnđ

PLX: 64,900 vnđ

PVS: 31,200 vnđ

PVT: 28,200 vnđ

N/A N/A
GAS: 150,000 vnđ

PVS: 38,200 vnđ

GAS: 130,500 vnđ

DCM: 49,600 vnđ

DPM: 64,400 vnđ

BSR: 29,400 vnđ

PLX: 66,000 vnđ

PVD

BSR

PLX

GAS

DCM

DPM

BFC

N/A N/A N/A
STK: 67,500 vnđ

MSH: 90,000 vnđ

STK: 72,500 vnđ

MSH: 100,000 vnđ
N/A N/A VGT: 30,000 vnđ STK: 72,900 vnđ

TNG

TCM

N/A N/A N/A IMP: 79,000 vnđ N/A N/A N/A N/A IMP: 81,900 vnđ

DHG

TRA

DMC

N/A N/A N/A QNS: 65,000 vnđ QNS: 62,000 vnđ N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A

ACV: 98,000 vnđ

SCS: 161,400 vnđ

VJC: 158,000 vnđ

N/A N/A
ACV: 97,000 vnđ

VJC: 148,000 vnđ
SCS: 169,000 vnđ

SCS

NCT

QTP: 20,200 vnđ

HND: 22,500 vnđ
PC1: 44,000 vnđ

QTP: 24,700 vnđ

HND: 23,200 vnđ

REE: 84,300 vnđ

PC1: 35,500 vnđ

HND: 23,300 vnđ

PPC: 23,300 vnđ

NT2: 25,300 vnđ

GEG: 22,600 vnđ

NT2: 29,200 vnđ

POW: 18,000 vnđ
N/A PC1

REE: 82,200 vnđ

POW: 20,500 vnđ

BWE: 54,900 vnđ

REE: 79,000 vnđ

NT2: 27,900 vnđ

POW: 16,000 vnđ

VSH

GEG

HND

TCB: 65,600 vnđ

CTG: 45,100 vnđ

VPB: 41,600 vnđ

TCB: 68,000 vnđ

SHB: 28,550 vnđ

VPB: 44,900 vnđ

VCB: 112,600 vnđ

BID: 53,545 vnđ

MBB: 38,571 vnđ

MSB: 34,461 vnđ

TCB: 64,636 vnđ

VCB: 91,700 vnđ

BID: 40,500 vnđ

TCB: 71,000 vnđ

CTG: 39,900 vnđ

VPB: 42,800 vnđ

MBB: 38,500 vnđ

ACB: 42,000 vnđ

HDB: 32,000 vnđ

VCB: 118,700 vnđ

TCB: 64,100 vnđ

ACB: 41,800 vnđ

CTG

STB

VCB

MBB

VCB

CTG: 41,100 vnđ

VPB: 45,800 vnđ

TCB: 68,700 vnđ

MBB: 35,500 vnđ

VIB: 54,000 vnđ

CTG: 42,500 vnđ

BID: 40,500 vnđ

TCB: 67,700 vnđ

VPB: 48,000 vnđ

MBB: 37,700 vnđ

ACB: 41,600 vnđ

STB: 34,900 vnđ

N/A

N/A N/A N/A
VNM: 91,500 vnđ

QNS: 65,000 vnđ

VNM: 116,000 vnđ

MCH: 146,800 vnđ

KDC: 69,800 vnđ

N/A N/A N/A
VNM: 104,300 vnđ

SAB: 180,000 vnđ
N/A

N/A N/A
VHC: 76,962 vnđ

MPC: 60,568 vnđ

VHC: 75,700 vnđ

FMC: 61,000 vnđ
N/A VHC N/A VHC: 73,000 vnđ VHC: 77,500 vnđ

VHC

FMC

ANV

N/A

HPG: 59,100 vnđ

HSG: 47,400 vnđ

NKG: 49,100 vnđ

VGC: 70,418 vnđ

VCS: 157,991 vnđ

HPG: 56,000 vnđ

HSG: 41,000 vnđ

NKG: 45,000 vnđ

SMC: 50,700 vnđ

HPG: 68,500 vnđ

FCN: 18,400 vnđ
N/A N/A HPG: 73,900 vnđ HPG: 63,000 vnđ

Xây dựng: CTD DPG PC1 TCD

Gỗ: PTB SAV GDT

Lạm phát và lãi suất trong nước cao hơn dự kiến, gây áp lực lên định giá và sự tham gia của NĐT cá nhân

Động thái thắt chặt dần chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương

Cuộc khủng hoảng y tế kéo dài dẫn đến gián đoạn sản xuất, thương mại và FDI

Các điều kiện thắt chặt hơn trên thị trường toàn cầu làm hạn chế các lựa chọn tìm kiếm nguồn vốn từ nước ngoài của các công ty Việt Nam

Căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của Việt Nam

Các chính sách không thuận lợi

Các gói kích thích kinh tế bao gồm: đầu tư công và hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp

Kỳ vọng từ việc triển khai hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX và hệ thống bù trừ đối tác trung tâm (CCP) sẽ tạo tiền đề cho các sản phẩm bán khống và giao dịch T+0, đồng thời cải thiện khả năng nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam

Kế hoạch cổ phần hóa theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg tiếp tục được triển khai với các doanh nghiệp lớn như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty mẹ; Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM); Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Công ty mẹ; Tổng công ty Viễn thông MobiFone …. 

Kỳ vọng nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn trong năm 2022. Làn sóng COVID-19 lần thứ tư đã đem đến những ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đặc biệt trong quý 3/2021. Nền kinh tế dự kiến sẽ tăng trưởng khiêm tốn khoảng 2,0-2,5% vào năm 2021, thậm chí thấp hơn mức thấp kỷ lục trước đó là 2,9% vào năm 2020. Dù vậy, sự kết hợp giữa tiến độ tiêm chủng vacxin, 

lĩnh vực sản xuất phục hồi, chi tiêu tiêu dùngtăng trở lại và chính sách tiếp tục hỗ trợ có thể giúp nền kinh tế tăng trưởng khoảng 6,8% vào năm 2022, cao hơn mục tiêu của Chính phủ là 6,0-6,5%

Lạm phát Việt Nam trong tầm kiểm soát, lãi suất tiền gửi khó tăng nhanh trong nửa đầu năm. Vòng xoáy lạm phát đang tăng nhanh chóng ở hầu hết các quốc gia phát triển, đặc biệt ở Mỹ. Chính sách tiền tệ do đó đang có sự phân rẽ nhất định tại các quốc gia này với xu hướng chung là mặt bằng lãi suất cao hơn. Đối với Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng lạm phát trung bình vào khoảng 3,8% trong năm 

2022, do tác động tăng giá của nhóm Thực phẩm và Xây dựng/ Nhà ở. Lãi suất tiền gửi có thể nhích nhẹ, song chúng tôi cho rằng mức tăng là không đáng kể và chỉ diễn ra giai đoạn cuối năm

Điều kiện thủy văn hỗ trợ các nhà máy nhiệt điện nhưng sẽ phân hóa theo vùng

Ở miền Bắc, mực nước thấp kể từ quý 3/2021 nên các nhà máy thủy điện được dự phóng sẽ phát kém đi, và điều này trở thành lợi thế cho nhiệt điện. Các nhà máy nhiệt điện ở miền Nam sẽ hưởng lợi từ chu kỳ thủy văn trễ hơn so với miền Bắc do quý 4/2021 mực nước thủy điện vẫn cao hơn cùng kỳ

Bên cạnh đó, công suất gia tăng ở miền Bắc tương đối chậm, đây cũng là điểm có lợi cho các nhà máy nhiệt điện hiện tại ở miền Bắc

Nhóm doanh nghiệp mở rộng công suất nhờ dự án năng lượng tái tạo và LNG

Các công ty hiện tại sở hữu nhà máy điện gió sẽ tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2022 nhờ việc sử dụng hết công suất cả năm

Về dài hạn, chính phủ sẽ đẩy mạnh việc khai thác tiềm năng lớn từ điện gió và LNG. Các công ty có dòng tiền mạnh, quỹ đất lớn hoặc có dự án trong quy hoạch phát triển sẽ được hưởng lợi.

Nhu cầu tín dụng duy trì tích cực, tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn ngành đạt 13 – 14% năm 2022. Nhóm ngân hàng có hệ số CAR cao và có mô hình hoạt động năng động sẽ tiếp tục được cấp mức room tín dụng cao hơn trung bình ngành. 

NIM có thể điều chỉnh giảm nhẹ hoặc đi ngang trong 2022, nhưng có thể cải thiện mạnh mẽ trong trường hợp dừng triển khai các gói hỗ trợ lãi suất khi dịch bệnh được kiểm soát tốt.

Nợ xấu và nợ tái cơ cấu phụ thuộc nhiều vào diễn biến dịch bệnh. Trong kịch bản cơ sở, chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ xấu toàn ngành tăng lên khi nợ tái cơ cấu tới thời hạn trả, tỷ lệ nợ tái cơ cấu sẽ giảm nhanh kể từ Q4.2021. Tuy nhiên, các ngân hàng chúng tôi đánh giá chất lượng tài sản tốt sẽ không phải chịu nhiều áp lực về trích lập.

LNTT vẫn tăng trưởng tích cực trong năm 2022, tuy nhiên sẽ có mức độ phân hóa rõ rệt với tiềm năng thuộc về nhóm ngân hàng tư nhân tiếp tục hạ được chi phí vốn.

Tiêu thụ thực phẩm thiết yếu đạt CAGR 3 năm là 10% nhờ xu hướng tiêu dùng tại nhà. Chi tiêu cho F&B sẽ tăng trưởng ở mức trung bình một chữ số năm 2022 và sẽ tăng tốc những năm sau đó nhờ (1) thu nhập hộ gia đình tăng, (2) sự ưa thích của người tiêu dùng đối với các sản phẩm tiêu dùng cao cấp và (3) sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực bán lẻ.

Các thương hiệu F&B hàng đầu sẽ sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh hơn. Khó khăn tài chính ngày càng gia tăng, đặc biệt là ở các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, dẫn đến sự chuyển đổi hành vi của người tiêu dùng sang chú trọng đến giá trị và nhạy cảm hơn với giá cả. Những yếu tố này sẽ thúc đẩy các công ty F&B tái kích hoạt các chiến dịch tiếp thị & quảng cáo với tần suất nhiều hơn trong 

năm 2022. Mặc dù duy trì tăng trưởng giá trị ổn định ở mức 5% YoY, thị trường F&B Việt Nam sẽ chứng kiến áp lực cạnh tranh gay gắt hơn trong năm tới và lợi thế sẽ thuộc về các công ty có: (1) các thương hiệu sản phẩm nổi tiếng có chất lượng được khẳng định, (2) ngân sách tiếp thị & quảng cáo dồi dào, và (3) dòng tiền tự do mạnh mẽ.

Cơ hội tăng trưởng cho các công ty chuyển đổi danh mục sản phẩm hướng về xu hướng tiêu thụ tại nhà khi mọi người vẫn thích ở nhà, ưu tiên sức khỏe và hướng đến mua thực phẩm chế biến sẵn và các sản phẩm thay thế bữa ăn tại nhà nhằm rút ngắn thời gian nấu nướng.

Các công ty hợp tác với bên giao hàng thứ ba, nền tảng thương mại điện tử hoặc xây dựng đội ngũ giao hàng riêng sẽ nắm bắt xu hướng tiêu dùng nhanh hơn trong thời đại bình thường mới, nhờ tỷ lệ chấp nhận sử dụng dịch vụ giao đồ ăn tại Việt Nam liên tục tăng, giúp việc đặt hàng đồ ăn tại nhà trở thành một thói quen phổ biến.

Sự phát triển của kênh MT tại Việt Nam sẽ thúc đẩy giá trị tiêu dùng FMCG, được hỗ trợ bởi sự gia tăng gắn bó của khách hàng, lợi thế cạnh tranh so với hình

thức truyền thống và sự bùng nổ của mua sắm qua kênh trực tuyến ở thị trường nông thôn

Giá thủy sản nguyên liệu phục hồi, tiếp tục giữ vững được đà tăng giá xuất khẩu tốt

Hiện tại, trong nước thì giá nguyên liệu thủy sản (tôm, cá tra) đều có xu hướng tăng trở lại. Theo Vasep, tại một số tỉnh thành như Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre,… giá cá tra thịt trắng đạt chuẩn xuất khẩu có giá 23.000-24.000 đồng/kg, so

với mức trước đây chỉ khoảng 21.000-22.000 đồng/kg. Giá cá tra nguyên liệu tăng chủ yếu do các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tăng cường thu mua nhằm phục vụ cho đơn hàng cho các dịp lễ cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Với việc giá thức

ăn đầu vào và chi phí đầu vào thời gian vừa rồi tăng mạnh dẫn tới nguồn cung có thể sẽ hạn chế trong thời gian vừa rồi, qua đó tạo điều kiện cho giá cá tra nguyên liệu tăng

Nhìn chung, các thị trường xuất khẩu lớn của các mặt hàng thủy sản đều cho thấy sự phục hồi nhu cầu khá tích cực trong năm 2022, nhờ tỷ lệ tiêm vaccine ngày càng tăng cùng với việc các quốc gia đều xác định sẽ “sống chung” với Covid tạo tiền đề

cho các nhà hàng, quán ăn được hoạt động thường xuyên hơn. Ngoài ra, với việc giá nguyên liệu của các quốc gia sản xuất chính đều có xu hướng tăng, tạo bàn đạp để giá xuất khẩu được đẩy lên trong thời gian tới.

Hưởng lợi từ xu hướng đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng

Trong các gói kích thích kinh tế sắp tới, Chính phủ đang có kế hoạch đẩy mạnh đầu tư công vào năm 2022 nhằm bù đắp cho sự suy giảm của các động lực tăng trưởng khác

Phát triển hạ tầng giao thông vẫn sẽ được ưu tiên trong giai đoạn 2022-25: Chính phủ đã trình Quốc hội chủ trương chuyển toàn bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam (giai đoạn 2) sang hình thức đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Về dài hạn, nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông tại Việt Nam vẫn còn rất lớn. Theo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Ủy ban Nhân dân Hà Nội & TP.HCM, 

tổng mức đầu tư của các dự án giao thông trọng điểm tại Việt Nam giai đoạn 2021-27 lên tới 23,5 tỷ USD

Thép: Nhu cầu cao hơn bù đắp cho giá bán đầu ra giảm

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), xuất khẩu thép xây dựng và tôn mạ của Việt Nam đạt lần lượt 1,6 triệu-2,8 triệu tấn trong 10T21, tăng 37% svck-112% svck. Chúng tôi tin rằng nhu cầu thép thế giới đã tăng đáng kể từ Q1/21 khi hàng loạt quốc gia đã phê duyệt và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng. Xu hướng này sẽ tiếp tục tiếp diễn tối thiểu đến hết nửa đầu năm 

2022, qua đó kích thích các nhà sản xuất thép Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu

Đá xây dựng và Nhựa đường: Bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2022: Nhiều dự án lớn như 11 tiểu dự án đường cao tốc Bắc Nam, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (LTIA), ... đã hoàn thành các bước chuẩn bị và đang triển khai xây dựng. Do đó, chúng tôi cho rằng giai đoạn 2022-23 là thời điểm ghi nhận lợi nhuận đối với các công ty sản xuất đá xây dựng và nhựa đường.

Triển vọng tươi sáng trong năm 2022:

(1) Tiến độ đầu tư công được đẩy nhanh các năm tới so với mức rất thấp hiện tại là 65.7% giải ngân trong 11 tháng 2021

(2) Gói kích cầu 800,000 tỷ sẽ đẩy nhanh thi công hạ tầng, khiến khu công nghiệp của Việt Nam hấp dẫn hơn với nhà đầu tư

(3) Vốn FDI được dự phóng sẽ tăng trưởng tích cực trở lại kể từ 2022 khi nhu cầu dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc vẫn còn rất lớn

(4) Thời gian phê duyệt pháp lý các khu công nghiệp sẽ được rút gọn nhờ nỗ lực của chính phủ trong cải cách chính sách. Hiện có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực KCN có sẵn quỹ đất nhưng chưa thể triển khai dự án do chưa được chính phủ hoặc chính quyền địa phương phê duyệt thủ tục

(5) Giá thuê KCN vẫn được kì vọng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong 2022 nhờ nhu cầu phục hồi sản xuất, cơ sở hạ tầng cả thiện và nguồn cung khan hiếm

(6) Thương mại điện tử bùng nổ, yêu cầu hàng tồn kho tăng và đa dạng hóa chuỗi cung ứng giúp thúc đẩy nhu cầu đất KCN cho các dịch vụ kho bãi

Triển vọng trong năm 2022 tích cực nhờ sản lượng và cước phí cảng gia tăng ổn định

(1) Sản lượng qua cảng Việt Nam được kì vọng duy trì mức tăng trưởng trên 10%/ năm nhờ cơ sở hạ tầng cải thiện và sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng sang Việt Nam, đặc biệt tại khu vực phía Nam nhờ các dự án tiêu biểu như: đường 991B, đường Phước Hòa – Cái Mép, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cầu Phước An

(2) Giá cước tiếp tục tăng 10%/ năm cho tới 2023 tại khu vực cảng Hải Phòng (không bao gồm Lạch Huyện) và Cái Mép – Thị Vải

(3) Hiệp định thương mại mới (CPTPP, EVFTA, RCEP) có hiệu lực thúc đẩy giao thương với Việt Nam

(4) Dịch chuyển chuỗi cung ứng sang Việt Nam nhờ lợi thế địa lý tiếp giáp Trung Quốc và nhân công giá rẻ

(5) Vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực chế biến chế tạo phục hồi sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất, theo đó thúc đẩy nhu cầu vận tải

Tăng trưởng lợi nhuận được kì vọng vẫn ở mức cao nhưng không tránh khỏi sự giảm tốc trong năm 2022:

(1) Môi giới và cho vay ký quỹ sẽ là điểm khác biệt. Doanh thu mảng dịch vụ tài chính biến động khá tương đồng với thanh khoản thị trường. Tại nền thanh khoản hiện nay, tăng trưởng toàn ngành mảng môi giới và cho vay kí quỹ vẫn còn tích cực trong nửa đầu năm 2022. Các công ty chứng khoán có lợi thế cạnh tranh để giành thị phần, khi kết hợp với xu hướng tăng trưởng của toàn ngành, sẽ dễ dàng 

duy trì được động lượng lợi nhuận. Việc cải thiện biên lợi nhuận gộp với nguồn vốn giá rẻ có thể sẽ hỗ trợ tăng hiệu quả hoạt động

(2) Phát hành tăng vốn để cạnh tranh và củng cố động lượng tăng trưởng. Dư nợ cho vay kí quỹ tại một số công ty chứng khoán đang gần chạm mức tối đa theo quy định. Lợi nhuận gộp mảng cho vay ký quỹ chiếm tỷ trọng khá lớn tại một số công ty chứng khoán. Do đó, dự kiến sẽ có áp lực lên nhu cầu vốn và tăng trưởng. Tận dụng sự sôi động của thị trường để phát hành tăng vốn sẽ củng cố nền 

tảng tăng trưởng ổn định, nếu công ty chứng khoán có yếu tố cơ bản tốt như chất lượng dịch vụ và công nghệ

(1) Chuyển đổi số trong nước sẽ tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tới. Quy mô nền kinh tế số năm 2020 đạt khoảng 14 tỷ USD, tăng 4.7 lần so với năm 2015 và dự kiến sẽ tăng lên 52 tỷ USD trong năm 2025

(2) Còn nhiều dư địa tăng trưởng mảng xuất khẩu phần mềm trong dài hạn dựa trên: đáp ứng yêu cầu mảng gia công phần mềm không đòi hỏi chất xám cao nhưng số lượng nhân sự lớn; Nhu cầu thế giới cao trong khi chi phí nhân công của Việt Nam khá cạnh tranh so với các quốc gia hàng đầu về gia công phần mềm khác như Ấn Độ và Trung Quốc

(3) Mảng Viễn Thông tiếp tục tăng trưởng nhờ động lực từ internet băng thông rộng khi: tỷ lệ thâm nhập băng thông rộng cố định ở Việt nam vẫn ở mức thấp (62% năm 2020) so với các quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; Phát triển internet băng thông rộng di động bao gồm 4G-5G sẽ là bước đi đột phá cho các doanh nghiệp viễn thông

So với 2021, giá dầu duy trì ở mức thấp hơn trong năm 2022 do nhu cầu thấp hơn kỳ vọng và nguồn cung tăng.

Nguồn cung dầu có khả năng tăng trong khi nhu cầu dầu toàn cầu có thể thấp hơn so với kỳ vọng. Do đó, sẽ có áp lực lên giá dầu trong năm 2022

Nguồn cung dầu có khả năng tăng trong khi nhu cầu dầu toàn cầu có thể thấp hơn so với kỳ vọng. Do đó, sẽ có áp lực lên giá dầu trong năm 2022

Động lực tiềm năng từ các dự án dầu khí trong nước

Các hoạt động E&P (thăm dò & khai thác) ảm đạm đã khiến các dự án dầu khí trong nước bị đình trệ trong một thời gian dài. Nhưng những chuyển biến tích cực gần đây có thể giúp tháo gỡ các nút thắt tại những dự án lớn, giúp đẩy nhanh tiến độ khởi công các dự án trong tương lai.

Các công ty thượng nguồn vẫn phụ thuộc vào việc khởi công các dự án dầu khí, trong kết quả kinh doanh các công ty trung và hạ nguồn sẽ phụ thuộc vào xu hướng giá dầu.

Các doanh nghiệp thượng nguồn vẫn phụ thuộc nhiều vào tiến độ của các dự án dầu khí trong nước như Lô B, Cá Voi Xanh, Sư Tử Trắng giai đoạn 2, vốn là các dự án có thể mang lại khối lượng công việc lớn cho các công ty này. Trong trường hợp không có bước chuyển nào mới từ các dự án trên, kết quả kinh doanh của công ty thượng nguồn sẽ không có sự cải thiện đáng kể

Trong khi đó, lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp trung nguồn và hạ nguồn phần lớn bị chi phối bởi xu hướng giá dầu trong năm 2022

Thủy sản

Đường

Ngân hàng

Xây dựng - VLXD

Hàng không

Năng lượng

Thực phẩm đồ uống

Chúng tôi kỳ vọng diện tích trồng mía trong nước sẽ được mở rộng trong niên vụ 2021/2022 sau khi sản lượng mía năm trước đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm, các công ty có thể mở rộng diện tích mía sở hữu trong niên vụ hiện tại sẽ hấp thụ tốt hơn câu chuyện tăng trưởng sản lượng và duy trì tăng trưởng lợi nhuận trong bối cảnh giá bán dự kiến giảm tốc.

Mặc dù giá đường thế giới đang chững lại, nhưng giá đường trong nước có thể ghi nhận xu hướng lạc quan hơn, nhờ vào (1) thuế suất đối với đường xuất xứ từ Thái Lan nhằm thúc đẩy sản lượng tiêu thụ đường tinh luyện trong nước, (2) tiến trình áp thuế đối với đường có xuất xứ Thái Lan nhập khẩu gián tiếp từ các nước ASEAN khác, dự kiến hoàn thành trong nửa đầu năm 2022, và (3) Chính phủ nỗ 

lực loại bỏ đường nhập lậu trong thời gian tới.

Năm 2022 tăng trưởng giá đường toàn cầu sẽ giảm tốc, đến từ khả năng giảm thâm hụt sản lượng sản xuất đường toàn cầu và chi phí logistic hạ nhiệt

Kế hoạch mở lại đường bay nội địa và quốc tế: Nhờ tỷ lệ tiêm chủng tăng mạnh, mới đây, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã trình Chính phủ phương án nối lại hoạt động hàng không nội địa với 4 giai đoạn

Tăng tốc đầu tư cơ sở hạ tầng hàng không kể từ năm 2022: 

Nâng cấp cơ sở hạ tầng tại các sân bay trọng điểm để giải quyết tình trạng thiếu hụt công suất

Siêu dự án Sân bay Quốc tế Long Thành (LTIA) đang bắt kịp tiến độ

Phát triển hạ tầng hàng không đảm bảo triển vọng tích cực trong dài hạn

Dệt may

Dược phẩm

Dầu khí

Công nghệ

Kim ngạch xuất khẩu dệt may năm 2022 dự kiến ít nhất bằng năm 2021

Nhu cầu cao đối với tiêu thụ hàng may mặc trong khi các nhà sản xuất Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID sẽ dần hồi phục hoàn toàn

Lợi thế của EVFTA được kỳ vọng sẽ phản ánh rõ hơn trong năm 2022

Phục hồi có sự phân hóa giữa các doanh nghiệp

Các công ty đầu ngành sẽ phục hồi nhanh hơn, đặc biệt những doanh nghiệp chủ yếu xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu hoặc sản xuất sản phẩm liên quan đến quần áo thường ngày và thể thao. Đồng thời, các doanh nghiệp phía Bắc sẽ hưởng lợi nhờ tăng đơn hàng thay thế cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng ở phía Nam.

Giá sợi bông có thể sẽ giảm trong năm 2022 sau khi tăng mạnh vào năm 2021, điều này cũng đồng nghĩa với biên lợi nhuận của các công ty may mặc sẽ cải thiện hơn so với nửa cuối 2021. Nhưng mặt khác, giá sợi polyester filament sẽ tiếp tục tích cực do nhu cầu cao và thuế chống bán phá giá của Việt Nam lên sợi nhập khẩu

Mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm lại vì đại dịch, ngành dược có triển vọng tích cực và bền vững trong dài hạn nhờ dân số già hóa nhanh và tăng trưởng kinh tế tích cực. Theo dự báo của Euromonitor, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên sẽ tăng mạnh từ 7,5% năm 2019 lên 16,3% vào năm 2040. Do đó, chi tiêu cho thuốc được dự báo sẽ tiếp tục tăng

Mặc dù hoạt động bán hàng tại các bệnh viện đã bị ảnh hưởng trong ngắn hạn, doanh thu từ thuốc generics trong nước có thể tăng dần do giá cả cạnh tranh và ưu tiên của Bộ Y tế. Do giá rẻ trong khi ngân sách y tế tương đối hạn hẹp, doanh số thuốc generics có xu hướng tăng với tốc độ cao hơn so với thuốc biệt dược gốc. Bên cạnh đó, để tiết kiệm chi phí cho quỹ Bảo hiểm Y tế xã hội 

và phát triển nguồn thuốc chất lượng cao trong nước, Bộ Y tế Việt Nam đang ưu tiên sử dụng thuốc nội đạt tiêu chuẩn chất lượng tương đương, từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp dược trong nước phát triển

Các công ty dược trong nước sản xuất được thuốc gốc chất lượng cao có tiềm năng tăng trưởng rất lớn, đặc biệt là các công ty sản xuất thuốc đặc trị và thuốc ung thư. Hiện nay, sự cạnh tranh ở các nhóm kênh bệnh viện rất khác nhau. Thuốc đặc trị, thuốc ung thư thuộc nhóm cao cấp đấu thầu trong kênh bệnh viện chủ yếu do các nhà sản xuất nước ngoài cung cấp. Do đó, chúng tôi cho 

rằng các nhà máy sản xuất thuốc đặc trị và ung thư mới đạt tiêu chuẩn EU-GMP sẽ tăng trưởng nhanh về doanh thu trong những năm tới do sự cạnh tranh của các công ty trong nước thấp hơn đáng kể và chi phí sản xuất thấp hơn so với thuốc ngoại.
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Chứng khoán

BĐS dân sinh

BĐS Khu công nghiệp

Cảng biển - Logistic

Tiếp tục xu hướng hồi phục từ mức nền thấp. Các doanh nghiệp Bán lẻ sẽ có điều kiện để phục hồi và quay lại giai đoạn tăng trưởng trong năm 2022 nhờ:

(1) Xác định “bình thường hóa và sống chung” với Covid thay vì giãn cách trên diện rộng sẽ tạo tiền đề cho các hoạt động kinh doanh bán hàng trực tiếp thuận lợi

(2) DN lớn giành được miếng bánh thị phần khi các cửa hàng nhỏ lẻ gặp khó khăn trong thời gian vừa qua

(3) chi tiêu của người tiêu dùng được cải thiện khi tình hình kinh tế chung ổn định hơn

Nhu cầu BĐS trong năm 2022 kì vọng hồi phục mạnh mẽ nhờ:

(1) Hàng loạt các dự án đầu tư như Sân bay Long Thành, tuyến cao tốc Bắc-Nam, các tuyến metro và các dự án cầu đường cùng với những quy hoạch được đề xuất có tác động tích cực đến thị trường BĐS. Các dự án này góp phần tạo nên sự sôi động cho thị trường BĐS và thúc đẩy giá nhà đất tại các khu vực này tăng mạnh, qua đó kích thích nhu cầu BĐS

(2) Mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà tương đối thấp cùng những chương trình ưu đãi, hỗ trợ khách vay từ các ngân hàng cũng là một yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu vay vốn mua nhà và đầu tư BĐS

(3) Nguồn cung tại TP HCM sẽ hồi phục mạnh mẽ sau khi dịch bệnh được kiểm soát và nút thắt pháp lý được nới lỏng nhờ những Nghị định mới và Luật đầu tư sửa đổi và Luật Xây dựng sửa đổi. Chúng tôi kì vọng thị trường vùng ven và các tỉnh lân cận tại TP HCM sẽ tiếp tục bùng nổ nhờ cơ sở hạ tầng và kết nối vùng ngày càng hoàn thiện
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