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Triển vọng ngành chăm sóc sức khỏe nửa cuối năm
2022 và năm 2023

Triển vọng nửa cuối năm 2022

Triển vọng năm 2023

Tăng
trưởng và
triển vọng

Ngành chăm sóc sức khỏe (bao gồm các công ty dược và
bệnh viện tư nhân niêm yết) sau 6 tháng đầu năm thuận lợi,
dự kiến tiếp tục tăng trưởng cao trong nửa cuối năm 2022,
ước tính tăng 13% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng này
được hỗ trợ bởi (1) mức nền so sánh về lợi nhuận thấp của
năm ngoái do ảnh hưởng của giãn cách xã hội trên toàn
quốc tới lượt thăm khám tại bệnh viện cũng như lượt khách
tại các cửa hàng thuốc, (2) thiếu hụt nguồn cung thuốc do
quy trình đăng ký thuốc hiện bị siết chặt, các công ty tận
dụng tình hình này để điều chỉnh giá thuốc bù lại chi phí tăng
và cải thiện lợi nhuận sản phẩm, (3) nhu cầu chăm sóc sức
khỏe chuyển dịch nhanh hơn từ bệnh viện công sang bệnh
viện tư, dưới áp lực lương thấp, rủi ro sức khỏe và rủi ro pháp
lý cao, và cơ sở vật chất yếu kém trong khu vực công. Như
vậy, động lực tăng trưởng cho 6 tháng cuối năm cũng khá
giống với giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022, nhưng mức nền
so sánh thấp hơn. Do đó, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng
trong 6 tháng cuối năm sẽ cao hơn tăng trưởng trong 6
tháng đầu năm 2022.

Lợi nhuận của ngành chăm sóc sức khỏe có thể tiếp tục
tăng khoảng 11% so với cùng kỳ vào năm 2023. Đây là
mức tăng trưởng hấp dẫn trong bối cảnh kinh tế suy thoái.
Một số yếu tố hỗ trợ tích cực cho ngành bao gồm (1) mở
rộng nhanh chóng chuỗi cửa hàng bán lẻ thuốc tại Việt
Nam như Long Châu, An Khang và Pharmacity để kích
cầu thuốc, (2) viện phí có khả năng tăng đáng kể trên toàn
quốc, do Chính phủ có thể điều chỉnh tăng viện phí và lệ
phí bệnh viện công để tạo điều kiện cho các bệnh viện
công duy trì hoạt động và giữ chân bác sĩ, (3) môi trường
cạnh tranh trở nên thuận lợi hơn cho các bệnh viện tư nhân
và các công ty dược phẩm, khi các quy định được thắt
chặt hơn, giá cả được định hướng thị trường hơn với sự
ưu tiên dành cho các công ty sản xuất thuốc và dịch vụ
chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Với mức tăng trưởng
kỳ vọng trên, nhu cầu chăm sóc sức khỏe có thể vượt qua
mức trước COVID vào năm 2023.

Tổng
quan
ngành

Nhìn chung, ngành chăm sóc sức khỏe là một trong những ngành ít bị ảnh hưởng nhất trước sự gia tăng của chi phí, giá
năng lượng và giá hàng hóa. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe tiếp tục tăng trưởng ổn định trong thời kỳ suy thoái kinh tế,
đặc biệt năm 2020 và 2021 đã tạo mức nền so sánh thấp do ảnh hưởng của đại dịch COVID. Các yếu tố khác như gói
kích thích đầu tư công, các khoản vay ưu đãi lãi suất thấp hoặc chi phí vay tăng lên không liên quan và không tác động
đáng kể đối với ngành này. Chúng tôi cho rằng biên lợi nhuận của các công ty trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sẽ đạt
mức đỉnh vào năm 2023 khi giá thuốc, viện phí tăng lên trong khi chi phí đầu vào tăng với tốc độ chậm hơn nhiều. Sau
khi đạt đỉnh, chúng tôi dự báo tỷ suất lợi nhuận của ngành có thể duy trì khá ổn định trong giai đoạn sau do sẽ không
có biến động đáng kể nào xảy ra. Chúng tôi tin rằng định giá của ngành cũng sẽ khả quan nhờ sự hỗ trợ của lợi nhuận
tăng trưởng tốt và cơ cấu cổ đông hợp lý trong các công ty chăm sóc sức khỏe.
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CAM KẾT PHÂN TÍCH
Chuyên viên phân tích trong báo cáo này này cam kết rằng (1) quan điểm thể hiện trong báo cáo phân tích này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân
đối với chứng khoán và/hoặc tổ chức phát hành và (2) chuyên viên phân tích đã/ đang/sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường trực tiếp hoặc gián tiếp liên
quan đến khuyến nghị cụ thể hoặc quan điểm trong báo cáo phân tích này.

KHUYẾN NGHỊ
Mua: Ước tính tiềm năng tăng giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới.
Khả quan: Ước tính tiềm năng tăng giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới.
Trung lập: Ước tính tiềm năng tăng giá tương đương so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới.
Kém khả quan: Ước tính tiềm năng giảm giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới.
Bán: Ước tính tiềm năng giảm giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ
Các thông tin, tuyên bố, dự báo và dự đoán trong báo cáo này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà SSI cho là
đáng tin cậy, tuy nhiên SSI không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các thông tin này. Báo cáo không có bất kỳ thông tin nhạy cảm về giá chưa
công bố nào. Các ý kiến thể hiện trong báo cáo này được đưa ra sau khi đã được xem xét kỹ càng và cẩn thận và dựa trên thông tin tốt nhất chúng tôi
được biết, và theo ý kiến cá nhân của chúng tôi là hợp lý trong các trường hợp tại thời điểm đưa ra báo cáo. Các ý kiến thể hiện trong báo cáo này có
thể thay đổi bất kì lúc nào mà không cần thông báo. Báo cáo này không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo để đề nghị mua
hay bán bất cứ chứng khoán nào. SSI và các công ty con và/ hoặc các chuyên viên, giám đốc, nhân viên của SSI và công ty con có thể có vị thế hoặc
có thể ảnh hưởng đến giao dịch chứng khoán của các công ty được đề cập trong báo cáo này và có thể cung cấp dịch vụ hoặc tìm kiếm để cung cấp
dịch vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty đó.
Tài liệu này chỉ được lưu hành nội bộ và không được công bố công khai trên báo chí hay bất kỳ phương tiện nào khác. SSI không chịu trách nhiệm đối
với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay thiệt hại do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này hay nội dung báo cáo này. Việc sử dụng bất kỳ thông tin,
tuyên bố, dự báo, và dự đoán nào trong báo cáo này sẽ do người dùng tự quyết định và tự chịu rủi ro.
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