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(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn hóa ≥500 tỷ) 

 

 

 

 

 

 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

 Diễn biến về thị trường ngày hôm báo cáo, những điểm chính khoản 6-7 điểm 

 Số 1.  

 Số 2 

 Số 3 

 Công ty có nguồn tiền mặt tại chỗ dồi dào để thực hiện các kế hoạch đầu tư 
mở rộng và M&A, đầu tư ra nước ngoài với quy mô lớn. Phát triển bền vững, 
dựa vào nội lực, không phụ thuộc vào nợ vay. 

 

Kết luận xu hướng thị trường  

 Tăng giảm ro rang không 

 Những điểm hỗ trợ thị trường 

 Nhóm cổ phiếu nào dẫn dắt…. 

 Rủi ro   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG  

 Thị trường tăng điểm trên 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX tăng 0.24% lên 
989.26 điểm trong khi chỉ số HNXINDEX tăng 0.42% lên 107.87 điểm. Khối 
lượng khớp lệnh trên 2 sàn vẫn duy trì ở mức thấp so với mức trung bình 20 
phiên. 

 Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 4,232 tỷ đồng trong đó bao gồm 
1,366 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường duy trì trên ngưỡng cân 
bằng với 246 mã tăng và 195 mã giảm.  

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có GAS, VHM, 
VCB, PLX, VRE, MSN, NVL tăng; chiều giảm đáng chú ý có VNM, SAB, BID, CTG.  

 Khối Ngoại Bán ròng phiên thứ 3 liên tiếp trên sàn HOSE với giá trị -52.6 tỷ 
đồng trong khi sàn HNX Mua ròng nhẹ với giá trị 13.2 tỷ đồng.  

 Thị trường phái sinh gần như đi ngang ở cả 4 kì hạn   trong khi chỉ số cơ sở 
VN30 tăng 0.36 điểm, như vậy khoảng cách giữa giá đóng cửa các kì hạn so 
với chỉ số cơ sở tiếp tục duy trì khoảng cách lớn theo hướng thấp hơn từ 
16.7- 20.6 điểm. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG  

 Chỉ số VNINDEX mở cửa tăng điểm và duy trì sắc xanh nhẹ trong hầu hết thời 
gian giao dịch trong ngày, đóng cửa chỉ số này tăng nhẹ lên 989.3 điểm. Trên 
đồ thị hình thành nến trắng nhỏ kèm với khối lượng khớp lệnh ở mức thấp 
trong suốt những phiên gần đây thể hiện trạng thái giao dịch không có xu 
hướng rõ ràng với cung cầu đều ở mức thấp. Đà tăng yếu với dòng tiền ở 
mức thấp thường không duy trì được lâu và tiềm ẩn khả năng quay đầu đi 
xuống trong tuần tới. Chỉ báo ADX đã giảm về mức thấp 16.6 trong khi chỉ 
báo sức mạnh tăng giá +DI gần như đi ngang ở 27.6 phía trên đường -DI  thể 
hiện trạng thái không có xu hướng rõ ràng. Hỗ trợ gần nhất đặt tại 965 điểm 
trong khi kháng cự gần nhất đặt tại 1015 điểm. 

 Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên 05/04/2019 
nhờ nhóm cổ phiếu năng lượng và báo cáo việc làm khả quan: DJIA tăng 0.2%, 
Nasdaq tăng 0.6%, S&P 500 tăng 0.5% - phiên tăng thứ 7 liên tiếp, đây là 
chuối phiên tăng dài nhất trong vòng 1 năm rưỡi của chỉ số này. 

 Chứng khoán Châu Á biến động trái chiều trong phiên 05/04/2019: Nikkei 
225 tăng 0.4%, Topix tăng 0.4%, Shang Hai CSI 300 tăng 1% trong khi Hang 
Seng giảm -0.2%.  

Báo cáo tóm lược VJC: Khuyến nghị MUA, giá mục tiêu 151,578 đ/cp (+34.4%) 

6 cổ phiếu tốt nhất khuyến nghị mua: VHM, VNM, MSN, VJC, GMD, BWE 

(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 

 
 

VN Index 989.26 0.24% HNX Index 107.87 0.42%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 129,755,950 -1.7% 2,565 -2.6% 24,853,148 -12.1% 309 -9.6%

Thỏa thuận 59,528,966 78.7% 1,321 92.8% 2,731,952 205.0% 47 56.7%

Tổng cộng 189,284,916 14.5% 3,886 17.1% 27,585,100 -5.4% 356 -4.3%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          465.9   

Giá trị bán (tỷ đồng)          518.5   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -          52.6   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             13.3   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

KBC 15,100 200 1.3

CII 25,200 500 2.0

GAS 103,800 2,500 2.5

DXG 23,300 750 3.3

TDM 29,500 -1,100 -3.6

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

FLC 5,120 -10 -0.2

POW 15,400 150 1.0

VNM 136,300 -1,700 -1.2

HCM 27,600 0 0.0

HDB 29,250 50 0.2

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

ROS 31,650 0.5 196

VNM 136,300 -1.2 139

GAS 103,800 2.5 87

AAA 17,700 2.0 78

MBB 22,150 0.5 64

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

FCN 16,050 1,050 7.0

TNI 10,750 700 7.0

LGC 28,400 1,850 7.0

CMG 32,000 2,050 6.8

SSC 63,700 3,800 6.3

Thay đổi
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BÁO CÁO TÓM LƯỢC 
 

 
CTCP Hàng không VietJet [MUA, +34.4%] 
(VJC: HOSE) 

   THÔNG TIN CỔ PHIẾU  

Giá cổ phiếu (đồng/cp) 112,800 
Giá mục tiêu (đồng/cp) 151,578 
Tiềm năng tăng/giảm (%) 34.4 
Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 178,203 
Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 112,800 
Tăng/giảm giá 3 tháng (%) (2.8) 
Tăng/giảm giá 6 tháng (%) (21.2) 
Tăng/giảm giá 12 tháng (%) (36.7) 
Giá trị vốn hóa (tỷ đồng) 61,093.8 
KLGDBQ (SLCP, 3 tháng) 718,534 
SL CP lưu hành (triệu cp) 541.6 
Nước ngoài đang sở hữu (%) 21.1 
Giới hạn SH nước ngoài (%) 30.0 
P/E trượt 12 tháng (x) 11.7 
P/E dự phóng 12 tháng (x) 9.5 
 

 TÓM TẮT TÀI CHÍNH 2016A 2017A 2018 2019F 

Doanh thu (tỷ đồng)   27,499.3    42,302.8    52,387.8    62,469.8  
Tăng trưởng (% y/y)           38.6            53.8            23.8            19.2  
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)      2,495.6       5,073.4       5,216.7       6,411.4  
Tăng trưởng (% y/y)         113.3          103.3               2.8            22.9  
Biên lợi nhuận ròng (%)              9.1            12.0            10.0            10.3  
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)      4,734.0    10,594.1    13,924.6    17,682.0  
Tổng tài sản (tỷ đồng)   20,062.7    31,658.3    39,222.4    44,336.5  
ROA (%)           15.6            19.6          14.72          14.46  
ROE (%)           72.5            66.2          42.55          36.26  
EPS (đồng)         8,319        11,241          9,632        11,838  
BVPS (đồng)       15,775        23,469        25,706        32,647  
Cổ tức (đồng)          3,000          4,000                 -    
P/E (x)           14.6            10.8            11.7               9.5  
EV/EBITDAR (x) 5.59 10.56 10.05 9.30 

P/B (x)              7.7               5.2               4.4               3.5  
 

 
 
 

   Nguồn: FiinPro, EVS dự phóng 

 
 

Tăng trưởng giá so với VN-Index 

 

Nguồn: Fiinpro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị MUA với giá mục 
tiêu 151,578 đồng/cổ phiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ  

 VJC là hãng hàng không có thị phần nội địa lớn nhất Việt Nam với 48% thị 
phần. 

 Trong năm 2018 VJC đã thực hiện 118,923 chuyến bay với 105 đường bay 
bao gồm 39 đường bay nội địa và 66 đường bay quốc tế, tổng lượng khách 
vận chuyển đạt hơn 23 triệu lượt (+33.5% YoY). 

 Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế của VJC năm 2018 trước kiểm toán đạt 
52,388 tỷ đồng (+24% YoY) và 5,830 tỷ đồng (+9.9% YoY). 

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ  

 Triển vọng ngành hàng không thế giới năm 2019 tích cực nhờ giá nhiên liệu 
dự kiến giảm 7.2% YoY.  

 Việt Nam nằm trong khu vực có mức tăng trưởng ngành hàng không cao 
nhất thế giới. Tăng trưởng hành khách trung bình 10 năm trở lại đây của 
Việt Nam là 17.5%, gấp 3 lần thế giới và gấp gần 2 lần khu vực Châu Á – 
Thái Bình Dương. 

 VJC có chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm thuộc nhóm thấp nhất Châu Á 
cũng như thế giới. 

 Tập trung phát triển thị trường thế giới sẽ giúp tăng doanh thu phụ trợ, 
tăng hiệu suất hoạt động do chi phí nhiên liệu trên các chặng quốc tế thấp 
hơn nội địa (do chính sách thuế, phí của các nước). 

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO  

 Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh EV/EBITDAR để định giá cổ phiếu 
VJC 

 Giá mục tiêu:  VJC được xác định giá hợp lý ở mức 151,578 đồng/cổ phiếu  

 Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu VJC 

 Rủi ro về gánh nặng nợ vay tiềm ẩn trong hoạt động Bán tái thuê, biến động 
giá nhiên liệu, tình trạng quá tải hạ tầng ở các sân bay, áp lực cạnh tranh từ 
các hãng hàng không giá rẻ mới và sự cố hàng không là những rủi ro chính 
của VJC. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Thùy Dung – Trưởng nhóm Nghiên cứu 
dungntt@eves.com.vn 
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GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ 

THUẬT 
Chỉ số VNINDEX mở cửa tăng điểm 

và duy trì sắc xanh nhẹ trong hầu 

hết thời gian giao dịch trong ngày, 

đóng cửa chỉ số này tăng nhẹ lên 

989.3 điểm. Trên đồ thị hình thành 

nến trắng nhỏ kèm với khối lượng 

khớp lệnh ở mức thấp trong suốt 

những phiên gần đây thể hiện trạng 

thái giao dịch không có xu hướng rõ 

ràng với cung cầu đều ở mức thấp. 

Đà tăng yếu với dòng tiền ở mức 

thấp thường không duy trì được lâu 

và tiềm ẩn khả năng quay đầu đi 

xuống trong tuần tới. Chỉ báo ADX 

đã giảm về mức thấp 16.6 trong khi 

chỉ báo sức mạnh tăng giá +DI gần 

như đi ngang ở 27.6 phía trên 

đường -DI  thể hiện trạng thái không 

có xu hướng rõ ràng. Hỗ trợ gần 

nhất đặt tại 965 điểm trong khi 

kháng cự gần nhất đặt tại 1015 

điểm. 

 Biểu đồ phân tích kỹ thuật  

 

   Danh mục cổ phiếu khuyến nghị  

 

Lưu ý: Giá mua và giá chốt lời tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro tùy thuộc vào kỳ vọng lợi nhuận và khác nhau giữa 

các nhà đầu tư.  

Lịch họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 của một số Công ty lớn 

 

STT MCK Giá ngày 

05/04/2019

Giá mua đề 

xuất (càng 

thấp càng tốt)

Giá mục tiêu

(đồng) 

Cắt lỗ, so với 

giá mua

Tiềm năng 

tăng giá

PE 

Trailing

(x)

PB Trailing

(x)

ROA 

2018

ROE 

2018

Tăng trưởng 

LNST 4Q gần 

nhất

(y/y)

Tăng trưởng 

LNST 2019 ước 

tính 

(y/y)

Tăng/giảm giá 

cổ phiếu 1 

tháng gần nhất 

1 VHM 92,600     88,500         120,000   -15.0% 29.6% 20.6    7.2          16.8% 48.9% 913.3% 8.6% 1.8%

2 VNM 136,300   135,000       166,000   -15.0% 21.8% 25.7    9.2          28.4% 40.8% -0.7% 1.6% -4.0%

3 MSN 88,300     82,000         110,200   -15.0% 24.8% 19.4    3.5          7.7% 18.1% 58.5% 22.9% -1.2%

4 VJC 112,800   110,000       151,500   -15.0% 34.3% 10.6    4.4          14.7% 42.6% 2.8% 20.8% -6.0%

5 GMD 27,000     26,000         33,000     -15.0% 22.2% 4.4      1.4          17.2% 26.8% 260.3% 22.5% -2.5%

6 BWE 26,700     26,000         32,100     -15.0% 20.2% 15.4    1.0          2.6% 8.7% 57.3% N/A 3.9%

Mã CK Tên Công ty Ngày họp Giờ họp Địa điểm họp

L14 Công ty cổ phần LICOGI 14 8/4/2019 7h
Hội trường công ty số 2068 đại lộ Hùng Vương, phường 

Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

LHG Công ty Cổ phần Long Hậu 8/4/2019
CTCP Long Hậu, Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh 

Long An

CTD
Công ty Cổ phần Xây dựng 

Coteccons
9/4/2019 7h30

Trung tâm hội nghị GEM Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P 

Đa Kao, Q1, TP HCM

AST
Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Hàng không Taseco
9/4/2019 8h00

Phòng Pacific 1&2, tầng 2, khách sạn Pan Pacific Hà Nội, số 

1, đường Thanh Niên, quận Ba Đình, TP Hà Nội

GAS
Tổng Công ty Khí Việt Nam-

CTCP
9/4/2019 8h00

Hội trường Tầng 2, Tòa nhà PV GAS Tower, số 673 đường 

Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM
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CÁC MỨC KHUYẾN NGHỊ 

MUA:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư ít nhất là +14%. 

NẮM GIỮ:   Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/–14%. 

BÁN:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư thấp hơn –14%.  

KHÔNG XẾP HẠNG:  Do thiếu những thông tin cần thiết nên chúng tôi không thể thực hiện khuyến nghị. 

 

 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem 

là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai 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 sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  

  

THÔNG TIN LIÊN LẠC 

CTCP CHỨNG KHOÁN EVEREST (EVS)- www.eves.com.vn 

Trụ sở chính:  

Tầng 2, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 24 3772 6699 - Fax: (84) 24 3772 6763 

Chi nhánh Sài Gòn: 

Tầng M, Central Park Tower, 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 28 6290 6296 - Fax: (84) 28 6290 6399 

Chi nhánh Hàm Nghi: 

Tầng 4, Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 28 3915 2616 - Fax: (84) 28 3915 2618 

Chi nhánh Bà Triệu: 

Tầng 1, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: (84) 24 39366866 - Fax: (84) 24 3936 6586 
 
 


