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Hàng không│Việt Nam 

Tổng công ty Hàng không Việt Nam│04 tháng 07, 2018 
 

Insert   Insert     

Tổng công ty Hàng không Việt Nam  
Hưởng lợi từ một trong những thị trường hàng 
không tăng trưởng nhanh nhất thế giới 
■ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là nhà vận hành sân bay độc quyền của cả 

nước. Hiện tại ACV đang quản lý 22 sân bay trên toàn quốc. 

■ Doanh nghiệp được hưởng lợi từ thị trường hàng không sôi động của Việt Nam, với lượng 
khách thông qua có tăng trưởng kép đạt 19,9% trong giai đoạn 2013-2017.  

■ Chúng tôi đánh giá ACV cao hơn các cổ phiếu hàng không khác do ít bị ảnh hưởng hơn bởi giá 
nguyên liệu tăng cũng như được hưởng lợi từ sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng hàng không 
trong khu vực. 

■ Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 112.000 đồng dựa trên phương pháp DCF. 

■ Chúng tôi nhận thấy các động lực chính trong ngắn hạn bao gồm phí hành khách nội địa tăng 
cao, kế hoạch thoái vốn của Bộ GTVT và việc chuyển từ sàn UPCOM sang HOSE sắp tới. 

 

Được hưởng lợi từ sự tăng trưởng mạnh mẽ của lượng hành khách hàng 
không trong thập kỷ tới  
Việt Nam là một trong những thị trường hàng không năng động nhất trên thế giới, với số 
lượng hành khách có tăng trưởng kép hàng năm đạt 19,9% trong giai đoạn 2013-2017. 
Theo chúng tôi, ACV có vị thế thuận lợi trong thị trường đầy triển vọng này nhờ: 1) vị thế 
độc quyền trên thị trường; 2) tầng lớp trung lưu tăng lên và chi tiêu nhiều hơn cho du lịch 
nghỉ dưỡng; và 3) tỷ lệ thâm nhập của ngành du lịch hàng không còn khá thấp so với khu 
vực ASEAN. Do đó, chúng tôi ước tính số lượng hành khách của ACV sẽ tăng hơn 15% 
mỗi năm trong 5 năm tới (2018-2022).  

Tăng phí dịch vụ hành khách sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận trước 
thuế năm 2018 lên 27,2% 
Trong năm 2017, Bộ Tài chính (MOF) và Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam (CAAV) đã 
thông qua kế hoạch điều chỉnh mức phí dịch vụ hành khách nội địa vốn còn khá thấp. Theo 
kế hoạch, ACV sẽ thu phí đối với mỗi hành khách trên chuyến bay nội địa là 100.000 đồng 
bắt đầu từ Q3/2018, so với mức phí trước đó khoảng 63.000 đồng. Chúng tôi ước tính phí 
dịch vụ hành khách trong năm 2018 sẽ tăng lên 106.451 đồng (+22,9%) và làm cho LNTT 
tăng thêm 1.934 tỷ đồng. 

Việc thoái vốn của Bộ GTVT tại ACV sẽ là động lực quan trọng  
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) lên kế hoạch thoái vốn 30% trong số 95% cổ phần tại ACV 
vào cuối năm 2020. Chúng tôi dự báo việc thoái vốn sẽ làm tăng tỷ lệ free-float nên định 
giá của doanh nghiệp sẽ tăng lên. Ngoài ra, bộ GTVT dự kiến sẽ bán cổ phần cho nhà đầu 
tư tài chính thay vì nhà đầu tư chiến lược sau khi từ chối đề nghị từ Aeroport de Paris 
(ADP) vào năm 2017. ACV cũng công bố kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE có thể sẽ đạt 
được vào năm 2019. Tuy nhiên, trước hết ACV phải đạt được thỏa thuận với Bộ GTVT về 
việc hạch toán đối với các tài sản khu bay, bao gồm đường bay và đường lăn.  

Hệ số thu nhập trên vốn cao hơn làm tăng định giá  
ACV hiện đang giao dịch với EV/EBITDA dự phóng năm 2019 là 13,1x cùng mức với trung 
bình ngành 13,1x. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cổ phiếu ACV xứng đáng được giao dịch 
ở mức cao hơn đáng kể so với ngành vì: 1) ROE dự phóng giai đoạn 2018-2019 của doanh 
nghiệp là 18,1%-20,8% cao hơn nhiều so với trung bình ngành ở mức 14,7%-15,1%; 2) 
ACV là nhà vận hành sân bay độc quyền ở Việt Nam và rủi ro cạnh tranh từ các doanh 
nghiệp mới khá thấp; và 3) Thị trường hàng không của Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất 
ở châu Á về số lượng hành khách.  

Rủi ro 
Rủi ro chính trị nên được xem xét khi đầu tư vào ACV do chính phủ quy định khung giá 
đối với một số dịch vụ như cất/hạ cánh, dịch vụ hành khách nói chung và dịch vụ kiểm tra 
an ninh. Chúng tôi cho rằng rủi ro hiện tại khá thấp vì Bộ GTVT vẫn là cổ đông chính của 
ACV. Ngoài ra, ACV bị phụ thuộc nhiều vào tỷ giá ngoại tệ, đặc biệt là tỷ giá VND-JPY vì 
có số dư vay nợ bằng JPY lớn, chủ yếu là vay nợ ODA do Nhật Bản tài trợ. 
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   Việt Nam 

MUA 
Khuyến nghị khác: Mua 2 Giữ 3 Bán 0 
  

Giá hiện tại: VND85.000 

Giá mục tiêu:   VND112.000 

Tỷ lệ tăng/giảm giá: 31,8% 

CGS-CIMB / Consensus: -1,1% 
  

Reuters: ACV.HM 

Bloomberg: ACV VN 

Thị giá vốn: US$8.320tr 

 VND191.587.392tr 

GTGD bình quân: US$0,33tr 

 VND7.422tr 

Số CP đang lưu hành: 2.177tr 

Free float: 5,0% 
*Nguồn: Bloomberg 

 
Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 N/A 
  
 

 
Nguồn: Bloomberg 

 

Diễn biến giá 1T 3T 12T 
Tuyệt đối (%) 8,6 -15 72,5 

Tương đối (%) 17,4 8,8 56,2 
 

Cổ đông chính % nắm giữ 
Bộ Giao thông Vận tải 95,0 
Khác 5,0 
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Nguyễn Hồng Quang, CFA 

T (84) 168 527 7868  

E quang.nguyenhong@vndirect.com.vn  

 

Trần Khánh Hiền 

T (84) 90 364 3900 
E hien.trankhanh@vndirect.com.vn  

 

  

Tóm tắt số liệu tài chính 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Doanh thu (tỷ đồng) 10.691                 13.849                 17.822                 20.766                 23.286                 

EBITDA hoạt động (tỷ đồng) 5.969                   8.736                   11.798                 13.911                 15.593                 

Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 2.696                   4.182                   5.257                   6.992                   7.725                   

EPS cốt lõi (VNĐ) 1.387                   1.921                   2.415                   3.211                   3.548                   

Tăng trưởng EPS cốt lõi (%) 40,2% 38,5% 25,7% 33,0% 10,5%

Ước tính P/E cốt lõi (lần) 63,43                   45,81                   36,45                   27,40                   24,80                   

Cổ tức tiền mặt (VNĐ) 1.255                   600                      1.000                   1.000                   1.000                   

Tỷ suất cổ tức 1,43% 0,68% 1,14% 1,14% 1,14%

EV/EBITDA (lần) 63,43                   21,15                   15,65                   13,06                   11,39                   

P/FCFE 44,6                     NA 109,7                   51,2                     39,5                     

P/B (lần) 8,13                     7,00                     6,14                     5,23                     4,48                     

ROE 12,4% 16,4% 18,0% 20,6% 19,5%

Thay đổi ước tính EPS cốt lõi (%) 0,96                     1,11                     
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ĐỊNH GIÁ & KHUYẾN NGHỊ 

Định giá hiện tại của ACV tương đối hấp dẫn   

Theo chúng tôi, định giá hiện tại của ACV khá hấp dẫn vì chúng tôi dự báo lợi 
nhuận ròng của công ty sẽ tăng trưởng mạnh ít nhất trong 5 năm tới. Chúng tôi 
duy trì khuyến nghị MUA cho ACV với giá mục tiêu dựa trên phương pháp DCF 
là 112.000 đồng vào cuối năm 2018, tương ứng với mức tăng 27,3% từ giá hiện 
tại. Chúng tôi giả định mức tăng trưởng 7% dựa trên lượng hành khách tăng mạnh 
liên tục và doanh thu phi hàng không tăng lên từ mức thấp hiện tại nếu đặc quyền 
từ miễn thuế và khai thác bán lẻ ngang với mức quốc tế là 15-30% cho đến năm 
2030. 

ACV hiện đang giao dịch với EV/EBITDA dự phóng năm 2019 là 13,1x, cùng mức 
với trung bình ngành là 13,1x. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng cổ phiếu xứng đáng 
được giao dịch cao hơn đáng kể so với ngành do: 1) ROE dự phóng của doanh 
nghiệp trong giai đoạn 2018-2019 là 18,1%-20,8%, cao hơn nhiều so với trung 
bình ngành ở mức 14,7%-15,1%; 2) ACV là nhà vận hành sân bay độc quyền tại 
Việt Nam và theo chúng tôi rủi ro cạnh tranh từ doanh nghiệp mới khá thấp; và 3) 
thị trường hàng không ở Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á về số lượng 
hành khách 

 

Hinh 1: Các giả định chính của phương pháp định giá DCF 

 
 NGUỒN: VND 

 

 
 

Hình 2: So sánh với các công ty trong khu vực 

 
   

 Nguồn: VND, BLOOMBERG   

 

 

 

 

 

 

 

  

Các giả định chính 2016A 2017A 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F Dài hạn

Lãi suất phi rủi ro (TPCP 10 năm) 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Phần bù rủi ro thị trường 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1% 10,1%

Beta 0,88          0,88          0,88          0,88          0,88          0,88          0,88          0,88          0,88          0,88          0,88          0,88          0,88          0,88          

ROE (%)

Tăng trưởng dài hạn 7%

PV of FCFF (50 years) 256.970   

Nợ 12.557     

Số lượng CP hiện hành (triệu cp) 2.177       

Giá trị hợp lý mỗi cổ phiếu 112.262   

Giá mục tiêu 112.000   

Công ty
Mã 

Bloomberg
Khuyến nghị

Giá đóng 

cửa

Giá mục 

tiêu
Vốn hóa

(local curr.) (local curr.) (US$ m) CY18F CY19F CY18F CY19F CY18F CY19F CY18F CY19F

ACV ACV VN MUA 88.000        112.400 8.975 36,5 27,4 6,10 5,20 15,7 13,1 1,1% 1,1%

Malaysia Airports MAHB MK NẮM GIỮ 8,85            8,25 3.613 18,8 15,7 1,41 1,37 7,6 6,7 6,2% 4,4%

Airports of Thailand AOT TB MUA 64,00          83,00 27.741 37,6 34,1 6,74 6,13 23,8 22,0 1,5% 1,8%

Shanghai Intl Airport 600009 CH CHƯA KN 58,50          N/A 16.706 22,6 21,8 3,87 3,44 19,4 15,9 1,2% 1,4%

Xiamen Intl Airport 600897 CH CHƯA KN 20,80          N/A 938 14,4 13,0 1,36 1,28 8,4 7,9 5,5% 4,0%

Trung bình 11.595 26,0 22,4 3,90 3,48 15,0 13,1 3,1% 2,5%

Trung vị 12.250 23,4 21,2 3,34 3,06 14,8 13,1 3,6% 2,9%

P/E(x) P/BV(x) EV/EBITDA (x)
Tỷ suất cổ tức 

(%)



 

 

 

3 
 

  

Hàng không│Việt Nam 

Tổng công ty Hàng không Việt Nam│04 tháng 07, 2018  
 

 

THÔNG TIN TÀI CHÍNH 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 
NGUỒN: VND, COMPANY REPORTS  
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FD Core EPS Growth (rhs)

Báo cáo KQ HĐKD 

(tỷ đồng) 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Doanh thu thuần 10.691                 13.849                 17.822                 20.766                 23.286                 

Lợi nhuận gộp 7.394                   9.855                   13.230                 15.583                 17.472                 

LN hoạt động thuần 5.969                   8.736                   11.798                 13.911                 15.593                 

Chi phí khấu hao (3.332)                  (4.162)                  (4.865)                  (5.690)                  (6.600)                  

LN hoạt động trước thuế & lãi vay 2.637                   4.574                   6.933                   8.220                   8.992                   

TN từ hoạt động tài chính 1.003                   1.114                   313                      1.115                   1.172                   

TN từ các Cty LK & LD 51                         249                      249                      249                      249                      

Chi phí/lãi ngoài HĐKD (932)                     (534)                     (701)                     (628)                     (555)                     

Lợi nhuân trước thuế 2.760                   5.402                   6.793                   8.956                   9.858                   

Các khoản đặc biệt

LNTT sau các khoản đặc biệt 2.760                   5.402                   6.793                   8.956                   9.858                   

Thuế 95                         (1.198)                  (1.506)                  (1.925)                  (2.091)                  

Lợi nhuận sau thuế 2.855                   4.204                   5.287                   7.030                   7.767                   

Lợi ích của cổ đông thiểu số (159)                     (21)                       (30)                       (39)                       (42)                       

Cổ tức

Trao đổi ngoại tệ và điều chỉnh khác 

Lợi nhuận ròng 2.696                   4.182                   5.257                   6.992                   7.725                   

Lợi nhuận thường xuyên 2.696                   4.182                   5.257                   6.992                   7.725                   

Dòng tiền

(tỷ đồng) 12/14A 12/15A 12/16F 12/17F 12/18F

EBITDA 5.969                   8.736                   11.798                 13.911                 15.593                 

Lãi (lỗ) từ đầu tư vào công ty liên kết

Tăng/(Giảm) vốn lưu động (839)                     1.432                   590                      (156)                     (510)                     

(Tăng)/Giảm các khoản dự phòng (1.159)                  (1.529)                  (1.357)                  (1.452)                  (1.499)                  

Chi/(Thu) bằng tiền khác 0 0 0 0 0

Dòng tiền hoạt động khác 3.045                   (1.247)                  (524)                     1.765                   2.519                   

(Chi phí lãi vay)/Thu nhập lãi tiền gửi (76)                       (96)                       (95)                       (89)                       (79)                       

Thuế đã trả (1.352)                  (1.726)                  (1.506)                  (1.925)                  (2.091)                  

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 5.588                   5.570                   8.906                   12.053                 13.933                 

Tiền chi mua sắm tài sản cổ định (2.207)                  (2.578)                  (8.000)                  (8.266)                  (9.099)                  

Tiền thu do thanh lý TSCĐ, thanh lý các khoản đầu tư 3                           17                         0 0 0

Tiền chi đầu tư góp vốn (1.391)                  (4.315)                  1.357                   1.452                   1.499                   

Tiền khác từ hoạt động đầu tư 1.039                   475                      (53)                       (40)                       (34)                       

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư (2.556)                  (6.402)                  (6.696)                  (6.853)                  (7.633)                  

Tiền vay nhận được/(đã trả) 800                      249                      (462)                     (1.456)                  (1.452)                  

Tiền thu từ phát hành, nhận góp vốn 0 0 0 0 0

Tiền mua lại CP đã phát hành 0 0 0 0 0

Cổ tức LN đã trả cho chủ sở hữu (2.733)                  (1.306)                  (2.177)                  (2.177)                  (2.177)                  

Cổ tức ưu đãi đã trả

Tiền khác từ hoạt động tài chính 2.147                   (652)                     24                         18                         15                         

Dòng tiền từ hoạt động tài chính 215                      (1.709)                  (2.616)                  (3.616)                  (3.614)                  

Tổng tiền trong năm 3.247                   (2.541)                  (406)                     1.584                   2.686                   

Dòng tiền tự do cho cổ đông 3.832                   (583)                     1.747                   3.743                   4.848                   

Dòng tiền tự do cho doanh nghiệp 3.108                   (736)                     2.304                   5.288                   6.378                   
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Bảng cân đối Kế toán

(tỷ đồng) 12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Tiền và tương đương tiền 16.806                 18.877                 18.470                 20.054                 22.740                 

Các khoản phải thu ngắn hạn 4.499                   7.300                   7.502                   8.299                   8.739                   

Hàng tồn kho 721                      402                      715                      822                      939                      

Tài sản ngắn hạn khác 289                      88                         533                      622                      697                      

Tổng tài sản ngắn hạn 22.315                 26.667                 27.221                 29.797                 33.115                 

Tài sản cố định 22.686                 19.616                 22.752                 25.328                 27.826                 

Tổng đầu tư 1.229                   2.692                   2.692                   2.692                   2.692                   

Tài sản vô hình 30                         1                           -                       -                       -                       

Tài sản dài hạn khác 677                      185                      238                      278                      312                      

Tổng tài sản dài hạn 24.623                 22.494                 25.682                 28.297                 30.830                 

Vay & nợ ngắn hạn 263                      148                      119                      95                         76                         

Phải trả người bán 3.769                   3.138                   3.878                   4.422                   5.047                   

Nợ ngắn hạn khác 4.549                   4.028                   3.658                   4.262                   4.779                   

Tổng nợ ngắn hạn 8.581                   7.315                   7.654                   8.779                   9.902                   

Vay & nợ dài hạn 13.964                 14.328                 13.895                 12.462                 11.029                 

Nợ dài hạn khác 64                         84                         108                      126                      141                      

Tổng nợ dài hạn 14.028                 14.411                 14.003                 12.588                 11.170                 

Dự phòng -                       -                       -                       -                       -                       

Tổng nợ 22.609                 21.726                 21.657                 21.367                 21.073                 

Vốn chủ sở hữu 23.560                 27.388                 31.180                 36.633                 42.747                 

Lợi ích cổ đông thiểu số 772                      47                         67                         94                         125                      

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 24.333                 27.436                 21.246                 36.727                 42.872                 

Các chỉ tiêu chính

12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Tăng trưởng doanh thu (18,8%) 29,5% 28,7% 16,5% 12,1%

Tăng trưởng LNHĐKD 8,6% 46,3% 35,1% 17,9% 12,1%

Biên LNHĐKD 55,8% 63,1% 66,2% 67,0% 67,0%

LN trên cổ phiếu 1.185 2.021 2.047 3.444 5.344

Giá trị sổ sách/cp 10.821 12.580 14.321 16.826 19.634

Khả năng thanh toán lãi vay 34,5 47,8 73,0 92,8 114,0

Thuế suất hiệu dụng 0,0% 22,2% 22,2% 21,5% 21,2%

Tỷ lệ chia cổ tức 101% 31% 41% 31% 28%

Số ngày phải thu 96,25 79,78 72,25 70,78 73,02

Số ngày tồn kho 79,55 51,34 44,41 54,14 55,43

Số ngày phải trả 144,0 111,9 102,7 108,4 109,8

ROIC 13,9% 22,2% 33,9% 34,0% 33,7%

ROCE 10,4% 14,4% 18,4% 19,9% 19,8%

Chỉ tiêu hoàn vốn tổng tài sản 4,0% 6,4% 9,7% 10,7% 10,8%

Các nhân tố chính

12/16A 12/17A 12/18F 12/19F 12/20F

Tăng trưởng số lượng hành khách quốc tế 24,5% 27,3% 26,0% 24,0% 22,0%

Tăng trưởng số lượng hành khách nội địa 11,0% 10,0% 9,0% 9,0% 8,0%

Tăng trưởng số lượng chuyến bay quốc tế N/A N/A N/A N/A N/A

Tăng trưởng số lượng chuyến bay nội địa N/A N/A N/A N/A N/A

Phí dịch vụ hành khách quốc tế 134.208,1 134.208,1 134.208,1 134.208,1 134.208,1

Phí dịch vụ hành khách nội địa 60.254,3 63.940,7 91.250,0 100.000,0 100.000,0

Tăng/giảm số khẩu phần ăn N/A N/A N/A N/A N/A
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HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VNDIRECT  

Khuyến nghị đầu tư được đưa ra dựa trên khả năng sinh lời dự kiến của cổ phiếu, được tính bằng chênh lệch phần trăm 

giữa giá mục tiêu và giá thị trường tại thời điểm công bố báo cáo. Trừ khi được nêu rõ trong báo cáo, các khuyến nghị 

đầu tư có thời hạn đầu tư là 12 tháng.  

Khuyến nghị  

MUA  Giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên  

NẮM GIỮ  Giá mục tiêu nằm trong khoảng từ -10% đến 15% so với giá thị trường  

BÁN  Giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên 10%  

  

KHUYẾN CÁO  

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Khối Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT. Thông tin trình 

bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm 

thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo 

cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. 

VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này.  

Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những 

quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT 

tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. 

Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, 

tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm 

pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) 

công ty được đề cập trong báo cáo này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử 

dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người 

sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự 

đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Anirban Lahiri – Giám đốc Khối Phân tích  

Email: anirban.lahiri@vndirect.com.vn   

Trần Khánh Hiền – Phó Giám đốc Khối Phân tích  

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn   

  

              

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT  

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội  

Điện thoại: +84 2439724568  

Email: research@vndirect.com.vn   

Website: https://vndirect.com.vn   
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