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Các doanh nghiệp dự kiến có KQKD tốt Quý II năm 2018
CTCP Đầu tư Thế giới Di động – (MCK:MWG)
-

-

-

-

Công bố kết quả sơ bộ 5 tháng đầu năm với doanh thu 37.080 tỷ đồng –
tăng 43% và lợi nhuận sau thuế 1.289 tỷ đồng – tăng 44% so với cùng kỳ
năm trước.
Sự tăng trưởng mạnh về doanh thu của chuỗi Điện Máy Xanh và Bách Hóa
Xanh đến từ gia tăng số lượng cửa hàng mở mới. Tính tới cuối tháng 5,
MWG có 685 cửa hàng Điện Máy Xanh và 35 cửa hàng Trần Anh, tăng
mạnh so với con số 642 cửa hàng vào cuối năm 2017. Số lượng cửa hàng
Bách Hóa Xanh,đến cuối tháng 5 cũng lên tới 372.
Đánh giá: Hiện nay mảng kinh doanh chính là phân phối điện thoại đã
chững lại, các lĩnh vực kinh doanh mới cần được theo dõi thêm về hiệu quả
sử dụng vốn và tỉ suất sinh lời. Tuy nhiên chúng tôi đánh giá cao đóng góp
từ Điện máy Xanh (doanh thu đã đạt tới 5,000 tỷ/tháng, 1 phần nhờ việc
mua lại chuỗi điện máy Trần Anh) và Bách Hóa Xanh (doanh thu vượt 300
tỷ và đã bắt đầu có lợi nhuận sau thời gian đầu làm thị trường).
Khuyến nghị: Hỗ trợ mạnh tại 100 nên có thể mở vị thế mua tại vùng giá
này cho trung và dài hạn.

Công ty cổ phần Thế giới số - (MCK:DGW)
-

-

-

-

Quý I năm 2018: Doanh thu thuần đạt 1,264 tỷ đồng; tăng 66% so với cùng
kỳ 2017; Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 19.5 tỷ; tăng 127% so với cùng
kỳ 2017.
Doanh thu Quý I/2018 tăng trưởng ấn tượng đều ở hầu hết các nhóm
ngành hàng, trong đó nhóm ngành hàng điện thoại tăng mạnh vì ghi nhận
thêm doanh thu từ thương hiệu Xiaomi và thương hiệu Sharp.
Đánh giá: Việc hợp tác phân phối độc quyền các sản phẩm của thương
hiệu lớn Xiaomi là một bước đột phá lớn, hứa hẹn doanh thu cũng như lợi
nhuận sẽ tiếp tục trên đà tăng trưởng tốt trong cả trung-dài hạn.
Khuyến nghị: Mua dần vào cho trung và dài hạn từ vùng giá hiện tại.

CTCP FPT – (MCK:FPT)
-

-

-
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Doanh thu của FPT trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt 8.290 tỷ đồng, tương
đương 106% kế hoạch lũy kế và 1.408 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
(LNTT), tương đương 116% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận sau thuế 1.184 tỷ
đồng, tăng 21% so với cùng kỳ.
Trong tháng 5, FPT đạt được hai thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực chuyển
đổi số tại thị trường Nhật Bản với tổng trị giá hơn 30 triệu USD.
Đánh giá: Kì vọng doanh thu quý II của FPT tăng trưởng tốt, dự kiến doanh
thu từ thị trường nước ngoài sẽ tăng mạnh đóng góp vào doanh thu toàn
Tập đoàn.
Khuyến nghị: Giá đã về sát vùng hỗ trợ mạnh tại 40 .Mua và nắm giữ cho
trung và dài hạn tại giá 40.
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NHTMCP Á Châu – (MCK:ACB)
-

-

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2018, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước
thuế tập đoàn đạt khoảng 5.699 tỷ đồng, gấp 2,14 lần so với kết quả đạt
được trong năm 2017 (2.656 tỷ đồng). Tổng tài sản tăng trưởng 18%; tiền
gửi khách hàng tăng 18%, tăng tín dụng 15%, theo hạn mức NHNN quy
định. Tỷ lệ nợ xấu giữ dưới 2%.
Ngân hàng cũng đặt mục tiêu chi trả cổ tức năm 2018 sẽ tăng lên 30% và
tiếp tục bằng cổ phiếu với nguồn vốn chi trả cổ tức là hơn 3.740 tỷ đồng.
Đánh giá: ACB đã tự tin đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 lên hơn gấp đôi
so với 2017. Và vẫn đang là top đầu trong nhóm NHTMCP.
Khuyến nghị: Giải ngân khi xu hướng thị trường chung tích cực, do cổ
phiếu ACB thường chịu sự tác động mạnh của xu thế chung.

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – (MCK:VCB)
-

-

-

-

-
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Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2018 đạt 4.359 tỷ đồng, tăng tới 59,3%
so với cùng kỳ năm 2017. Quý 1/2018, Vietcombank đạt 6.197 tỷ đồng thu
nhập lãi thuần, tăng 17,5% so với cùng kỳ 2017; mảng dịch vụ đạt 881 tỷ
đồng lãi thuần, tăng 35,5%.
Năm 2018, Vietcombank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 14%, huy động vốn
từ nền kinh tế và tín dụng cùng tăng xấp xỉ 15%, lợi nhuận trước thuế đạt
13,000 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu dưới 1.5%
Vietcombank vừa tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng thì cho biết lãi trước
thuế đã đạt hơn 7.700 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ năm trước và
bằng 55,2% kế hoạch cả năm
Đánh giá: Vietcombank là ngân hàng đầu ngành, kết quả kinh doanh quý II
ấn tượng, lãi trước thuế tăng 230%. Tỉ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp, hoạt
động kinh doanh ổn định. Dự kiến ngân hàng sẽ tiếp tục giữ vị trí leader
trong các năm tới.
Khuyến nghị: Giải ngân khi xu hướng thị trường chung tích cực, do cổ
phiếu VCB thường chịu sự tác động mạnh của xu thế chung.

KHUYẾN CÁO
Chúng tôi chỉ sử dụng trong báo cáo này những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên
chúng tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin trên. Những quan điểm cá nhân
trong báo cáo này đã được cân nhấc cẩn thận dựa trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý
nhất trong thời điểm viết báo cáo. Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi
không chịu trách nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư. Tài liệu này sẽ không được coi là một hình thức chào bán
hoặc lôi kéo khách hàng đầu tư vào bất kì cổ phiếu nào. Công ty SBS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ
công nhân viên hoàn toàn có thể tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu
được đề cập trong báo cáo này. SBS sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì thông tin nào không nằm trong phạm vi
báo cáo này. Nhà đầu tư phải cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài
liệu trên, và SBS hoàn toàn không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng
những thông tin đó. Tài liệu này chỉ nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp và sẽ không được công bố rộng rãi
trên các phương tiện truyền thông, nghiêm cấm bất kì sự sao chép và phân phối lại đối với tài liệu này.
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