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VÀNG/TỶ GIÁ Mới nhất Mua vào Bán ra 

VND/USD  
22,570 22,535 22,605 

VND/USD (Tự 
do) 

23,255 23,240 23,270 

Vàng SJC (tr.đ)  
36.30 36.10 36.50 

Vàng thế giới 
(tr.đ)  

33.73 33.73 33.73 

 

  TÂM ĐIỂM THỊ TRƯỜNG  
 Diễn biến giao dịch tuần từ 06-10/03/2017, chỉ số chung VNX-Index 

tăng 11,65 điểm (+1,16%) lên 1015,82 điểm. Trong đó, chỉ số VN-
Index giảm 0,41 điểm (-0,06%) xuống 712,21 điểm và chỉ số HNX-
Index tăng 1,48 điểm (+1,71%) lên 88,13 điểm. Khối lượng giao dịch 
trung bình phiên trên sàn HOSE đạt 187,3 triệu đơn vị/phiên giảm 
1% và giá trị giao dịch trung bình phiên đạt 3.664,7 tỷ đồng tăng 10% 
so với tuần giao dịch trước; sàn HNX đạt 48,6 triệu cổ phiếu/phiên 
giảm 12% và giá trị giao dịch trung bình phiên đạt 533,3 tỷ đồng tăng 
1% so với tuần giao dịch trước.  

 Thị trường khởi đầu tuần giao dịch với những diễn biến tích cực, sắc 
xanh chiếm ưu thế trên cả hai sàn giúp các chỉ số tăng điểm trở lại. 
Đáng chú ý, nhóm các cổ phiếu BĐS, xây dựng như FLC, ROS, 
LCG, TDH, DIG, DXG, KBC, NTL, NBB, VCG…thu hút dòng tiền khá 
lớn. Tuy nhiên, thị trường trong những phiên tiếp theo diễn ra với xu 
hướng giằng co khi sự phân hóa rõ nét ở nhóm cổ phiếu trụ cột. 
Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu dầu khí đã tạo sức ép khá lớn lên thị 
trường bởi thông tin giá dầu thế giới đã giảm mạnh xuống dưới 50 
USD/thùng trong hai phiên vừa qua do Mỹ dư thừa nguồn cung, hầu 
hết các mã họ P đều quay đầu đi xuống như GAS, PVD, PVS, PVC, 
PVB… 

 Khối ngoại trở lại bán ròng trên cả hai sàn trong tuần qua với giá trị 
167,07 tỷ đồng. Trong đó, họ bán ròng 188,8 tỷ đồng trên HSX và 
mua ròng 21,73 tỷ đồng trên HNX. Trên HSX, khối ngoại bán ròng 
tập trung vào các mã như VJC, DXG, CTD, NLG,…Ở chiều ngược 
lại, họ mua ròng các mã như VNM, MSN, ROS,…Trên HNX, khối 
ngoại mua ròng nhiều các mã như PVS, DBC, VND. 

 Về mặt kỹ thuật, tuần qua các chỉ số diễn biến giằng co trong biên độ 
710-717 điểm với VN-Index và 86-88,5 điểm với HNX-Index. Thanh 
khoản thị trường có xu hướng suy giảm duy trì ở dưới mức bình 
quân 10 phiên gần nhất, điều này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà 
đầu tư khi xu hướng thị trường tiếp tục. Trong tuần tới các chỉ số có 
thể dao động sideway trong biên độ hẹp quanh mốc 710-720 điểm 
với VN-Index và 87-88,5 điểm với HNX-Index. Chúng tôi khuyến nghị 
nhà đầu tư có thể tăng tỷ trọng vào các mã cổ phiếu có nền tảng cơ 
bản tốt trong các phiên điều chỉnh, đồng thời quan sát diễn biến thị 
trường để có hành động phù hợp. 

 
 

CHỈ SỐ Mới nhất Thay đổi % Tăng/giảm KLGD (tr) P/E P/B 

VN-index 712.21 (3.59) (0.50) 104/153 197.43 16.52 2.13 

HNX-index 88.13 0.42 0.48 66/86 46.21 11.01 0.96 

VN30 663.49 (0.81) (0.12) 9/13 55.04 
  

HN30 159.27 0.59 0.37 2/1 24.87 
  

Shanghai 3212.76 (3.99) (0.12) 249/908 16723.33 18.37 1.80 

Nikkei 225 19604.61 286.03 1.48 141/74 1010.88 23.00 1.76 

S&P 500 2364.87 1.89 0.08 228/271 512.50 21.79 3.10 

VN-INDEX: 712.21(-3.59; -0.50%)  

HNX-INDEX: 88.13(0.42; 0.48%) 



 

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NGÀY Ngày: 10/03/2017 
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Vietjet (Vietjet Air) là hãng hàng không tư nhân của Việt Nam được 
thành lập năm 2007 với 3 cổ đông chính là Tập đoàn T&C, Sovico 
Holdings và HD Bank. VietJet là hãng hàng không hàng đầu tại Việt 
Nam với thị phần nội địa đứng thứ 2 và đang vươn lên vị trí dẫn đầu, 
tương đương khoảng 41% so với 42% của Vietnam Airlines, dựa trên 
số lượt hành khách di chuyển trong Việt Nam được vận chuyển bởi 
các hãng hàng không Việt Nam trong 12 tháng 2016 theo CAAV. Công 
ty tập trung vào cung cấp các dịch vụ bay tầm ngắn và trung với tần 
suất cao trên các đường bay nội địa và quốc tế, và đã triển khai thành 
công mô hình LCC hiệu quả dựa trên cung cấp các dịch vụ chất lượng 
cao với mức giá cạnh tranh.  

VietJet bắt đầu khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 
24/12/2011. Đường bay chính đầu tiên kết nối 2 địa điểm nổi tiếng 
nhất tại Việt Nam là Tp.HCM và Hà Nội. Chỉ sau một năm, Công ty mở 
thêm 8 đường bay nội địa đến Đà Nẵng, Hải Phòng, Vinh, Nha Trang, 
Đà Lạt và Huế. Đến thời điểm 31/12/2016, Công ty đã đạt 41% thị 
phần nội địa theo CAAV.  

Tính đến 31/12/2016, VietJet có tổng cộng 05 căn cứ khai thác: 
Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Hải Phòng, khai thác 37 
đường bay nội địa, 23 đường bay quốc tế và nhiều tuyến bay thuê 
chuyến. Mạng đường bay của Công ty tập trung vào các tuyến đường 
bay ngắn và tầm trung đến các sân bay trong và xung quanh các tỉnh, 
thành phố đông dân cư và các điểm đến du lịch tại Việt Nam, trung 
bình khoảng 900km cho các đường bay nội địa và 2.200 km cho các 
đường bay quốc tế với khoảng thời gian bay bình quân tương ứng là 1 
giờ 45 phút và 3 giờ bay. Các thị trường quốc tế chiến lược quan trọng 
bao gồm Thái Lan, Myanmar, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore và 
Hàn Quốc. VietJet dự kiến sẽ tăng số đường bay nội địa lên 45 đường 
bay vào năm 2019 và tăng số đường bay quốc tế lên 36 đường bay 
vào năm 2018. Công ty cũng sẽ tăng tần suất chuyến bay ở các 
đường bay đang khai thác, gồm Tp.HCM – Hà Nội, Tp.HCM – Đà 
Nẵng và Hà Nội – Đà Nẵng; các đường bay này tổng cộng đóng góp 
hơn 40.5% lượt vận chuyển của Công ty trong năm 2016. 

Hiện nay, Vietjet có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng với 664 cổ đông theo 
danh sách chốt đến ngày 12/1/2017. Trong đó có 3 cổ đông lớn sở 
hữu trên 5% vốn điều lệ là Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương 
Sunny (23,24%), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (9,42%) và Quỹ đầu tư 
GIC của Chính phủ Singapore (5,48%). Bà Thảo - Tổng giám đốc của 
Vietjet – đồng thời là chủ sở hữu 100% vốn của công ty Hướng 
Dương Sunny. Như vậy bà Thảo hiện trực tiếp và gián tiếp sở hữu 
32,66% cổ phần của Vietjet. Bên cạnh đó, chồng bà Thảo, ông 
Nguyễn Thanh Hùng cũng sở hữu 1,06% cổ phần. Hai công ty có liên 
quan đến bà Thảo là HDBank và Sovico Holdings sở hữu lần lượt là 

VJC -  Công ty cổ phần Hàng không 
VietJet (HOSE) 
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4,5% và 4,9% cổ phần. Cổ đông nước ngoài hiện sở hữu 24,35% cổ 
phần. Ngoài GIC, quỹ VEIL thuộc Dragon Capital cũng sở hữu hơn 
3% cổ phần của Vietjet. 

Năm 2016, Vietjet đạt hơn 27.500 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 
trưởng 39% so với năm 2015. Trong đó bao gồm 15.500 tỷ đồng 
doanh thu từ hoạt động vận chuyển hành khách, 11.700 tỷ đồng 
doanh thu từ nghiệp vụ chuyển giao sở hữu và thuê lại máy bay và 
phần còn lại là từ dịch vụ phụ trợ, cho thuê máy bay và doanh thu 
khác. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.394 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của 
cổ đông công ty mẹ đạt 2.291,7 tỷ đồng, tương ứng EPS đạt 8.726 
đồng/cp. Công ty cho biết kế hoạch 2017 lãi 3.395 tỷ, cổ tức hàng năm 
50% trong đó ít nhất 30% bằng tiền mặt từ nay đến 2019. Doanh thu 
và lợi nhuận của VJC có đóng góp lớn từ hoạt động chuyển giao sở 
hữu và thuê máy bay. Mảng này bắt đầu chiếm tỷ trọng lớn trên 40% 
tổng doanh thu từ 2015.  

Bản chất của hoạt động SLB là một hình thức thu xếp vốn thông qua 
giao dịch với các công ty cho thuê máy bay, qua đó vừa giúp VietJet 
có được đội máy bay vận hành khai thác và vừa không phải dùng 
nguồn vốn của mình (kể cả vốn vay). Hơn nữa, nhờ các giao dịch 
SLB, VietJet có thêm nguồn tài chính và giảm chi phí cho các hoạt 
động kinh doanh hàng không. Ðây là một hoạt động rất phổ biến đối 
với các hãng hàng không chi phí thấp lớn trên thế giới như Indigo (Ấn 
Ðộ), Virgin Australia (Úc), Norway (Na Uy)… Hoạt động này cụ thể 
như sau: VietJet đặt hàng mua số lượng lớn máy bay từ Airbus hoặc 
Boeing. Ðể có thể đặt đơn hàng với số lượng lớn, ngoài yếu tố tài 
chính, hoạt động và thương hiệu của Công ty thì tiềm năng phát triển 
của thị trường cũng là một yếu tố để các hãng sản xuất máy bay xem 
xét trước khi ký hợp đồng bán máy bay cho các hãng vận chuyển. 
VietJet và công ty con được ủy quyền sẽ ký hợp đồng chuyển giao sở 
hữu máy bay cho các công ty cho thuê máy bay với giá thị trường 
(thông thường tốt hơn giá mua từ nhà sản xuất máy bay). VietJet bắt 
đầu thực hiện các giao dịch SLB từ năm 2014 và sẽ tiếp tục thực hiện 
các giao dịch này cho đến khi nhận đủ các máy bay theo hợp đồng 
mua máy bay với Airbus và Boeing vào năm 2023. Kết quả các giao 
dịch SLB đã tạo lợi thế tài chính cho VietJet là 50,6 tỷ đồng trong năm 
2014; 518,4 tỷ đồng trong năm 2015 và 1.330,5 tỷ đồng trong năm 
2016. 

Tỷ trọng chi phí nhiên liệu trong giai đoạn 2014 – 2016 của Vietjet 
chiếm bình quân 24,3% tổng chi phí hoạt động. Chi phí nhiên liệu máy 
bay chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng chi phí hoạt động của Vietjet 
21,2% năm 2016, 22,0% năm 2015 và 39,1% năm 2014. Do đó, giá 
nhiên liệu máy bay là một trong những nguyên nhân chính tác động tới 
chi phí nhiên liệu của VietJet. Trong giai đoạn tới theo đánh giá của 
các chuyên gia, giá dầu rất khó có thể tăng mạnh như trước đây do 
ảnh hưởng của dầu khí đá phiến. Ngoài ra, Công ty sử dụng đội máy 
bay có mức tuổi bình quân dưới 3,03 năm để có chỉ số tiêu hao nhiên 
liệu tối ưu. Bắt đầu từ năm 2017, công ty nhận từ nhà sản xuất Airbus 
máy bay thế hệ mới A320/321 NEO giúp tiết kiệm tới 15% tiêu hao 
nhiên liệu. Công ty có kế hoạch ký các hợp đồng mua nhiên liệu phái 
sinh ở thời điểm phù hợp để bảo vệ và giảm thiểu các rủi ro từ việc 
tăng giá nhiên liệu. 

VJC sẽ niêm yết ngày 28/2/2017 với giá chào sàn dự kiến là 90.000 
đồng/cp. Trong Quý 1 năm 2017, Công ty dự kiến sẽ phát hành cổ 
phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.223,88 tỷ 
đồng. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành này sẽ được 
dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty. Tính đến thời điểm 
12/01/2017, khối ngoại đang nắm giữ 24,35% vốn điều lệ của Vietjet. 
Theo quy định về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tỷ lệ sở 
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hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong ngành hàng không bị giới hạn ở 
mức 30%, như vậy room cho nhà đầu tư nước ngoài tại Vietjet không 
còn quá nhiều. Hầu hết lượng sở hữu của khối ngoại tại Vietjet là các 
tổ chức, trong khi cá nhân chỉ nắm giữ 50.000 cổ phiếu. Giá phát hành 
riêng lẻ của VJC trong những đợt gần đây là 86.500 đồng/ cổ phiếu. 
Giá IPO là 90.000 đồng/ cổ phiếu và giá giao dịch OTC gần đây lên tới 
108.000 đồng/ cổ phiếu 

Ở mức giá 90.000 đồng/ cổ phiếu, VJC đang giao dịch ở mức P/E là 
11,78 lần và P/E (loại trừ lợi nhuận từ bán máy bay) là 28 lần và P/B là 
6 lần. Mức định giá P/E và P/B trung bình của các hãng hàng không 
trong khu vực so sánh là 19,6 lần và 1,81 lần. Định giá theo 
EV/EBITAR: Áp dụng mức bội số trung bình EV/EBITAR là 4,5 lần 
(mức trung bình của so sánh các công ty trên bloomberg) thì định giá 
của VJC là 70.000 đồng/ cổ phiếu. Nếu lấy mức bội số 8,8 mà một số 
công ty sử dụng để định giá cho HVN hiện tại thì định giá VJC là 
157.000 đồng/ cổ phiếu.  
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Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền năm 2015 thuộc về Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Những 

thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và MBS không chịu trách nhiệm về 

tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ 

với quan điểm chính thức của MBS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích 

quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản 

bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của MBS. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS) 

Được thành lập từ tháng 5 năm 2000 bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty CP Chứng khoán MB 

(MBS) là một trong 5 công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. Sau nhiều năm không ngừng phát triển, MBS 

đã trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam cung cấp các dịch vụ bao gồm: môi giới, 

nghiên cứu và tư vấn đầu tư, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, và các nghiệp vụ thị trường vốn. 

Mạng lưới chi nhánh và các phòng giao dịch của MBS đã được mở rộng và hoạt động có hiệu quả tại nhiều 

thành phố trọng điểm như Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng và các vùng chiến lược khác. Khách hàng của MBS 

bao gồm các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, các tổ chức tài chính và doanh nghiệp. Là thành viên Tập đoàn 

MB bao gồm các công ty thành viên như: Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital), Công ty CP Địa ốc 

MB (MB Land), Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB (AMC) và Công ty CP Việt R.E.M.A.X (Viet R.E.M), 

MBS có nguồn lực lớn về con người, tài chính và công nghệ để có thể cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm 

và dịch vụ phù hợp mà rất ít các công ty chứng khoán khác có thể cung cấp. 

MBS tự hào được nhìn nhận là: 

 Công ty môi giới hàng đầu, đứng đầu thị phần môi giới từ năm 2009. 

 Công ty nghiên cứu có tiếng nói trên thị trường với đội ngũ chuyên gia phân tích có kinh nghiệm, cung 

cấp các sản phẩm nghiên cứu về kinh tế và thị trường chứng khoán; và 

 Nhà cung cấp đáng tin cậy các dịch vụ về nghiệp vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty quy mô vừa. 
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