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Tiêu chí lựa chọn cổ phiếu chuẩn CANSLIM:
•Nghiên cứu những cổ phiếu có KLGD trung bình 30 phiên trên 100 nghìn cổ phiếu. So sánh 
sự tăng trưởng của doanh thu, lợi nhuận và EPS theo chu kỳ từng quý. Thống kê số liệu tài 
chính doanh nghiệp trong 4 năm và 8 quý gần nhất.
•Các tiêu chí định lượng quan trọng: (1)Tăng trưởng EPS theo quý > 15%,  (2)Tăng trưởng EPS năm
trước lớn hơn 15% ( hoặc ROE > 10% năm, tăng trưởng doanh thu > 15% ) , ( 3) Không có dấu hiệu
EPS giảm 2 quý liên tiếp

Danh mục cổ phiếu theo dõi Kết quả đánh giá định lượng theo CANSLIM



HAH – Vận Tải Hải An | Tăng trưởng liên tiếp 4 quý.
HAH là một cơ hội đầu tư tốt trong ngành logistics của Việt Nam, với mô hình kinh 
doanh tích hợp (cảng-vận tải-kho bãi-logistics) và năng lực quản lý tốt. Phân khúc 
vận tải là động lực tăng trưởng chính cho HAH trong những năm gần đây. Công ty có 
đội tàu container lớn nhất Việt Nam, đầu tư với chi phí vốn thấp trong chu kỳ đi 
xuống của ngành vận tải, và sẵn sàng hưởng lợi từ sự phục hồi của ngành cùng với 
nhu cầu vận tải container ngày càng gia tăng ở thị trường trong nước. 
Về dài hạn, HAH tập trung phát triển thêm các trung tâm logistics tại miền Trung và 
miền Nam, bao gồm cả depot và kho bãi. Việc mở rộng hoạt động kinh doanh sẽ tạo 
ra sức mạnh tổng thể và giúp HAH bớt phụ thuộc vào những biến động trong ngành 
vận tải.Triển vọng năm 2021-2022 HAH có thể hưởng lợi từ triển vọng tươi sáng của 
ngành vận tải container do đó công ty có nhiều khả năng giành thị phần khi nhu cầu 
hồi phục. 

Trong ngắn hạn, giá dầu tăng vẫn là rủi ro lớn nhất đối với HAH, tuy nhiên, chúng tôi 
cho rằng giá cước tăng và sản lượng tăng mạnh mẽ có thể giữ đà tăng trưởng cho 
HAH bất chấp biên lợi nhuận giảm.•Trong tương lai, ngành vận tải container đối mặt 
với rủi ro chính là giá giảm do tình trạng tắc nghẽn cảng bắt đầu giảm và công suất 
tăng thêm từnăm 2023. Tuy nhiên, rủi ro này không quá lớn với thị trường trong nước 
do giá cước tăng với tốc độ thấp hơn nhiều so với thị trường quốc tế.

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU THEO CANSLIM Q3_2021





TÌNH HÌNH VĨ MÔ QUÝ 3-2021 VÀ XU HƯỚNG TIẾP THEO
GDP TĂNG TRƯỞNG ÂM 6,17% TRONG QUÝ 3, DỰ BÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT BẮT 
ĐẦU PHỤC HỒI TỪ QUÝ 4
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TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG: ĐIỂM NHẤN VN INDEX Q3.2021



TRIỂN VỌNG NGÀNH NGHỀ

Ngành hàng công nghiệp: REE ; GEX
Quý 3_2021 Do ảnh hưởng bùng phát của dịch Covid, Việt Nam đã tiến hành các biện pháp phong
tỏa, cách ly trên hầu hết các tỉnh thành. Các công ty đã bị ảnh hưởng nặng nề do thực hiện các biện
pháp phong tỏa, cũng như việc phải tạm dừng hầu hết các hoạt động thi công, sửa chữa.
Chẳng hạn REE là công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực M&E, do không thi công được ở các
mảng công trình nên doanh thu đã giảm 27% svck trong Q3_2021, kéo theo các chỉ số tài chính
khác cũng giảm mạnh. Tuy nhiên phải nói quý 3 là một sự kiện đặc biệt trong lịch sử khi mà các
tỉnh phía nam gần như bị phong tỏa hoàn toàn bước sang quý 4_2021, với việc mở cửa và tiến hành
bình thường mới, doanh nghiệp sẽ có kết quả tích cực từ các mảng cốt lõi là M&E phục hồi, BĐS 
văn phòng và các dự án điện của công ty đã đi vào khai thác được hưởng lợi trong bối cảnh khủng
hoảng năng lượng ở một số nước như Mỹ, Ấn, Châu Âu.
GEX : Doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thiết bị điện, vật liệu xây dựng. Đầu tư mở rộng thêm
trong ngành tiện ích ( năng lượng, nước sạch ) và logistics.
Điểm nhấn tích cực: Tuy bị ảnh hưởng bởi dịch Covid nhưng GEX vẫn có kết quả doanh thu tăng
trưởng 5 quý liên tiếp, quý 3 tăng trưởng lợi nhuận ròng 30% svck mặc dù lợi nhuận suy giảm so 
với quý trước đó. Đây có thể là dấu hiệu doanh nghiệp có thể đạt kết quả tích cực khi các hoạt động
trở lại bình thường mới trong quý 4_2021 và 2022.
Hưởng lợi từ xu hướng đầu tư công tạo ra động lực cho mảng phát triển thiết bị điện và triển vọng 
dài hạn từ các dự án điện gió bắt đầu đi vào hoạt động trong năm nay. Cùng với đó là việc công ty 
con Gelex Electric chuẩn bị IPO cũng là yếu tố hỗ trợ giá trong tương lai



CẢNG BIỂN & LOGISTICS – NGÀNH HƯỞNG LỢI

Bước sang quý 4_2021, tình hình dịch bệnh đã dần được kiểm soát. Nhu cầu tiêu dùng cũng như hoạt
động sản xuất kinh doanh trong nước phục hồi trong những quý tới. Trong khi đó nhu cầu hàng hóa
của các nước phương tây cũng tăng mạnh trong những tháng cuối năm, trong đó có nhiều mặt hàng là
lợi thế xuất khẩu của Việt Nam. Do vậy hoạt động xuất nhập khẩu sẽ ra tăng. Đường hàng không và
đường bộ vẫn chưa thể vận chuyển hàng hóa bình thường do vậy phương thức vận tải đường biển vẫn
là ưu tiên lớn hiện tại
Các doanh nghiệp hướng đến xuất khẩu và các doanh nghiệp cung cấp hoạt động phụ trợ cho hoạt
động xuất nhập khẩu sẽ được hưởng lợi như, vận tải hàng hóa nội địa, kho bãi, logistics

NGÀNH DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP
TV2: Là công ty hàng đầu về tư vấn điện của Việt Nam. Trong xu thế phát triển các nguồn năng
lượng xanh như điện gió, điện mặt trời, điện khí công ty còn tiềm năng phát triển lớn.
Điểm nhấn: Doanh thu, lợi nhuận ròng tăng đều suốt 7 năm qua, EPS > 7k, P/E hiện tại ở mức 8.x 
thấp hơn mức bình quân toàn thị trường là 16.x, do vậy cổ phiếu còn dư địa tăng giá

Tổng lượng hàng hóa qua các các biển của
Việt Nam  2021 dự kiến 771 Triệu tấn +11,9% 
YoY.
Nhờ sự phục hồi nhu cầu từ các thị trường lớn
(1) ;  Động lực từ các hiệp định EVFTA và
RCEP đã ký kết (2) ; dòng vốn FDI tiếp tục
được duy trì, tỉ giá ổn định và sự gia tăng đầu
tư công cho hạ tầng, đặc biệt là giao thông và
cảng biển (3) 



CẢNG BIỂN NƯỚC SÂU CÁI MÉP – ĐIỂM NHẤN GEMARLINK CỦA GMD 
HƯỞNG LỢI



HAH, DXP CHP Hưởng lợi nhờ giá cước vận chuyển container
• Tình trạng chậm bốc xếp tại các cảng do thực hiện các biện pháp phong tỏa tiếp tục làm tăng nhu cầu cont rỗng
• Giá cước vận tải biển sẽ neo ở mức cao mới, do ảnh hưởng của các liên minh hàng hải, cũng như khi các hãng tàu áp

dụng tiêu chuẩn IMO 2020 làm tăng chi phí nhiên liệu và vận hành.
• Các tàu đóng mới cần có thời gian 2-3 năm mới có thể bàn giao, đó là lợi thế cho việc tăng giá cước của DN hiện

hữu



ĐÁNH GIÁ RỦI RO

Rủi ro nền kinh tế
- Tình hình dịch bệnh có thể tiếp tục kéo dài và bùng phát do các chủng mới, làm gián

đoạn kế hoạch kinh doanh sản xuất của hầu hết doanh nghiệp
- Tình trạng lên giá hàng hóa và biến động thất thường , lạm phát có dấu hiệu tăng
- GDP VN 2021 có thể chứng kiến mức tăng trưởng thấp nhất từ trước đến nay
Rủi ro thị trường chứng khoán
- TTCK VN tính đến thời điểm hiện tại 07/11/2021 là một trong những TTCK tăng nhanh

nhất thế giới. Chỉ số VN30 ghi nhận mức tăng 41%  và VNINDEX tăng hơn 30% kể từ
đầu năm. Rủi ro khi TT chung điều chỉnh, hầu hết các nhóm ngành sẽ bị giảm theo

Rủi ro doanh nghiệp
- Rủi ro gián đoạn kinh doanh do thực hiện các biện pháp phòng dịch và phong tỏa khi có

dịch bùng phát trở lại, đặc biệt các doanh nghiệp ngành sản xuất
- Giá cước vận tải biển có dấu hiệu hạ nhiệt, cần chú ý các doanh nghiệp vận tải biển

thuần túy như PVT, VOS
- Giá dầu thế giới hiện neo ở mức > 80$/ thùng, +60% YTD, làm tăng chi phí vận tải và

hoạt động của các doanh nghiệp hàng hải, logistics, vận tải
- Rủi ro vận hành hàng hải, cảng biển, các đợt sửa chửa lớn, đại tu các con tàu, bảo dưỡng

định kỳ gây gián đoạn hoạt động
- Rủi ro về bảo hiểm hàng hóa, thân tàu, công ước IMO 2020 đối với hoạt động vận tải

hàng hải.


