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CIENCO4 GROUP (C4G)  

Giá thị trường Giá trị hợp lý Tỷ suất cổ tức Khuyến nghị Ngành 

VND10.200 VND11.200 11,1% (*) NẮM GIỮ Công nghiệp 
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Cienco4 đã niêm yết trên sàn UPCOM vào cuối tháng 12/2018 và 

dự kiến sẽ niêm yết trên HOSE trong năm 2019. Chúng tôi đã 

tham dự AGM 2019 của công ty và tiến hành cập nhật tình hình 

hoạt động kinh doanh cũng như các kế hoạch sắp tới của C4G. 

Năm 2018, C4G ghi nhận 3.126 tỷ đồng doanh thu (-22,8% yoy) và 
136 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (+2,2% yoy). Với kết quả này, C4G 
đã hoàn thành khoảng 60% kế hoạch doanh thu và 68% kế hoạch lợi 
nhuận đặt ra. Nhờ cải thiện mạnh biên lợi nhuận gộp từ 12,6% lên 
15,6% và chi phí quản lý và bán hàng giảm 38,0% so với cùng kỳ, lợi 
nhuận sau thuế đã tăng nhẹ dù doanh thu giảm mạnh. 

Quý 1/2019, doanh thu và lợi nhuận ròng của C4G lần lượt đạt 
543 tỷ đồng (-12,3% yoy) và 40 tỷ đồng (+7,5% yoy). Lợi nhuận ròng 
tăng nhẹ dù doanh thu giảm vì biên lợi nhuận gộp tăng từ 15,3% lên 
20,0% do doanh thu từ mảng BOT đóng góp nhiều hơn vào cơ cấu 
doanh thu. Với kết quả này, C4G hoàn thành được 16,8% dự phóng 
doanh thu và 21,8% dự phóng lợi nhuận sau thuế của chúng tôi. 

Năm 2019, C4G sẽ có thêm các yếu tố tích cực trong hoạt động 
kinh doanh như vận hành tối đa công suất BOT Thái Nguyên và dự 
án bất động sản sẽ được hạch toán doanh thu. Theo C4G, BOT Thái 
Nguyên sẽ vận hành cả hai trạm thu phí trong năm 2019 thay vì chỉ 
một trạm như năm 2018. Điều này sẽ giúp cho dự án BOT này có thể 
sinh lời sau thời gian thua lỗ. Bên cạnh đó, các dự án bất động sản 
của C4G ở Long Sơn sẽ được hạch toán doanh thu trong năm 2019.  

Chúng tôi dự phóng lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 34,3% trong 
năm 2019. Dù doanh thu dự phóng chỉ tăng 3,2% yoy nhưng lợi nhuận 
tăng mạnh vì biên lợi nhuận gộp sẽ tiếp tục cải thiện nhờ tỷ trọng mảng 
thu phí trong cơ cấu doanh thu tăng lên và khoản lỗ từ công ty liên kết 
giảm mạnh khi BOT Thái Nguyên được vận hành bình thường. 

Chúng tôi giữ nguyên giá mục tiêu cho C4G là 11.200 đồng/cổ 
phiếu so với báo cáo trước. Hệ số P/E mục tiêu cho mảng xây dựng 
hạ tầng của C4G giữ nguyên ở mức 4,5x. Các giả định cho mảng thu 
phí tại các trạm BOT và dự án bất động sản tại Long Sơn không thay 
đổi. Khả năng tăng giá cổ phiếu đến từ việc C4G đấu thầu thắng dự 
án BOT Diễn Châu, theo tính toán của chúng tôi khi đó giá trị hợp lý 
của cổ phiếu sẽ ở mức 13.400 đồng/cp, tăng thêm 2.200 đồng/cp. 

 

 

Ngày 14/05/2019 

Nguyễn Xuân Hùng 

hung.nguyenxuan@vndirect.com.vn  

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin cổ phiếu 

Thị giá vốn (tỷ đồng) 1.060 

SL CP đang lưu hành (tr) 100 

Free float (%) 36 

TTM P/E (x) 7,9 

P/B hiện tại (x) 1,0 

 

Cơ cấu sở hữu 

CTCP Xây dựng Dũng Hưng 21,0% 

New Link Jsc. 21,0% 

CT TNHH Đầu tư Thượng Hải 14,0% 

Khác 44,0% 

Nguồn: VNDIRECT 

 

(*) ước tính tỷ suất cổ tức năm 2018 

(chưa thực hiện). 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-17A 12-18A 12-19E 12-20E

Doanh thu thuần (tỷ) 4.049 3.126 3.226 3.685

Tăng trưởng DT thuần (19,5%) (22,8%) 3,2% 14,2%

Biên lợi nhuận gộp 12,6% 15,6% 16,0% 18,8%

Biên EBITDA 13,7% 18,1% 19,0% 20,7%

LN ròng (tỷ) 133 136 183 287

Tăng trưởng LN ròng (20,7%) 2,3% 34,3% 56,8%

Tăng trưởng LN cốt lõi (20,7%) 2,3% 34,3% 56,8%

EPS cơ bản 1.551 1.365 1.833 2.874

EPS điều chỉnh 1.551 1.365 1.833 2.874

BVPS 11.022 11.210 11.383 12.596

ROAE 11,9% 12,3% 16,2% 24,0%
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Đánh giá năm 2018: lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ +2,2% yoy mặc 

dù doanh thu giảm mạnh -22,8% yoy 

C4G ghi nhận 3.126 tỷ đồng doanh thu (-22,8% yoy) và 136 tỷ đồng 
lợi nhuận sau thuế (+2,2% yoy) trong năm 2018. Mặc dù doanh thu 
giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng nhẹ nhờ cải thiện biên 
lợi nhuận gộp từ 12,6% lên 15,6% và chi phí quản lý & bán hàng giảm 
38,0% so với cùng kỳ. Ban lãnh đạo C4G thừa nhận năm 2018 là năm 
khó khăn về nguồn vốn cho các dự án hạ tầng có nguồn vốn trái phiếu, 
ngân sách trung ương và phần vốn đối ứng ODA. Riêng đối với C4G, 
trong năm 2018 nhiều dự án gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng 
và nguồn vốn như: cầu Đồng Khê, QL48 Lạch Quèn, cao tốc Bến Lức 
– Long Thành... Với kết quả này, C4G chỉ hoàn thành 60% kế hoạch 
doanh thu và 68% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2018. 

 

Hình 1: So sánh kết quả tài chính 

 
   Nguồn: VND RESEARCH 

 

Lợi nhuận Q1/2019 nằm trong kỳ vọng của chúng tôi 

Q1/2019, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của C4G lần lượt đạt 
543 tỷ đồng (-12,3% yoy) và 40 tỷ đồng (+7,5% yoy). Lợi nhuận ròng 
tăng nhẹ dù doanh thu giảm vì biên lợi nhuận gộp tăng từ 15,3% lên 
20,0% do doanh thu BOT đóng góp nhiều hơn vào cơ cấu doanh thu. 
Với kết quả này, C4G đã hoàn thành được 15,5% và 16,0% kế hoạch 
doanh thu và lợi nhuận trong năm 2019. So với dự phóng của chúng 
tôi, với kết quả kinh doanh Quý 1, C4G đã hoàn thành được 16,8% dự 
phóng doanh thu và 21,3% dự phóng lợi nhuận sau thuế.  

Hình 2:  So sánh kết quả kinh doanh 

 
   Nguồn: VND RESEARCH 

Chú thích: DT từ bán vật tư, cho thuê thiết bị, văn phòng 

(tỷ đồng)

Năm 

2017

Năm 

2018
% yoy

So với dự 

phóng năm 

2018

Nhận xét

Doanh thu 4.049      3.126      -22,8% 77,2%
Doanh thu xây dựng suy giảm mạnh hơn so với kỳ vọng của chúng tôi và 

C4G vẫn chưa hạch toán doanh thu từ mảng bất động sản.

Lợi nhuận gộp 509        489        -3,9% 96,1% Doanh thu giảm dẫn đến lợi nhuận gộp giảm

Biên lợi nhuận gộp 12,6% 15,6% +3,1% pts +3,1% pts

Chi phí quản lý bán hàng 170        105        -38,0% 62,0%
Thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của chúng tôi vì C4G đã tiết giảm mạnh chi 

phí, đặc biệt là chi phí nhân viên

Chi phí tài chính 255        284        11,3% 122,9%

Lợi nhuận trước thuế 212        193        -9,0% 90,9%

Lợi nhuận sau thuế 133        136        2,0% 102,3%

Biên lợi nhuận sau thuế 3,3% 4,4% +1,1% pts +1,1% pts

(tỷ đồng) Q1/2019 Q1/2018 % yoy

So với dự 

phóng 

năm 2019

Nhận định

Doanh thu thuần 543,1    618,9    -12,3% 16,8%
Do doanh thu xây lắp 

và bán vật tư giảm

DT xây dựng 425,7   464,5   -8,4% 17,9%

DT từ BOT 90,5     79,9     13,3% 20,5%

DT khác (*) 26,8     74,5     -64,0% 10,8%

Lợi nhuận gộp 108,5    94,6      14,7% 21,0%

Biên LN gộp 20,0% 15,3% +4,7% pts

Chi phí BH & QLDN 13,8      18,4      -24,8% 10,5%

Chi phí tài chính 71,3      42,0      69,5% 26,8%

Lợi nhuận trước thuế 46,7      43,9      6,4%

Lợi nhuận sau thuế 40,0      37,2      7,5% 21,3%

Biên lợi nhuận sau thuế 7,4% 6,0% +1,4% pts

file:///C:/Users/hung.nguyenxuan/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn


 
 

 

 

 

Báo cáo Cập nhật 

www.vndirect.com.vn  3 

Triển vọng năm 2019: lợi nhuận sau thuế dự phóng tăng trưởng 

34,3% mặc dù doanh thu chỉ tăng nhẹ 3,2% 

Hình 3: Mảng bất động sản sẽ bắt đầu được hạch toán vào 
doanh thu từ năm 2019 

 Hình 4: Mảng bất động sản và thu phí BOT sẽ đóng góp vào 
doanh thu nhiều hơn từ năm 2019 

 

 

 
   Nguồn: VND RESEARCH, CIENCO4     Nguồn: VND RESEARCH 

Chúng tôi dự phóng lợi nhuận sau thuế đạt 183 tỷ đồng, tăng 
trưởng 34,3% trong năm 2019 dù doanh thu dự phóng chỉ tăng 3,2% 
(3.226 tỷ đồng) nhưng lợi nhuận tăng mạnh vì:  

➢ Biên lợi nhuận gộp ước tính sẽ tiếp tục cải thiện từ 15,6% 
trong năm 2018 lên 16,0% trong năm 2019. Nguyên nhân là 
do các mảng hoạt động có biên lợi nhuận gộp cao hơn như 
bất động sản có biên LNG 25,0% và thu phí BOT có biên LNG 
60,0% sẽ đóng góp với tỷ trọng nhiều hơn vào doanh thu, giúp 
gia tăng biên lợi nhuận gộp bình quân. Trong khi đó, mảng 
xây dựng hạ tầng có biên lợi nhuận gộp thấp nhất chỉ khoảng 
7,0%, kỳ vọng giảm tỷ trọng đóng góp vào doanh thu. 

➢ Khoản lỗ trong công ty liên doanh, liên kết kỳ vọng sẽ 
giảm mạnh trong năm 2019 khi BOT Thái Nguyên được 
vận hành bình thường. BOT Thái Nguyên là nguyên nhân 
chính dẫn đến khoản lỗ của C4G từ nhóm công ty liên doanh, 
liên kết trong năm 2017 và 2018. Nguyên nhân là do BOT này 
chỉ vận hành được một trong tổng số hai trạm BOT thiết kế 
theo kế hoạch ban đầu, khiến doanh thu không đủ chi trả lãi 
vay ngân hàng. Tuy nhiên, theo ban lãnh đạo, từ tháng 
05/2019, BOT Thái Nguyên được vận hành đầy đủ cả hai trạm 
thu phí và sẽ giúp BOT này hòa vốn. Trong năm 2019, chúng 
tôi tin rằng khoản lỗ từ công ty liên doanh, liên kết giảm mạnh 
sẽ giúp lợi nhuận sau thuế của C4G tăng trưởng. 

Chúng tôi đánh giá Cienco4 có thể sẽ gặp khó khăn trong việc 
hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 (doanh thu 3.500 tỷ 
đồng, +6,9% yoy và lợi nhuận ròng 250 tỷ đồng, +83,8% yoy). Theo 
dự phóng của chúng tôi, C4G có thể chỉ đạt khoảng 92,2% kế hoạch 
doanh thu và 73,2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế trong năm 2019. Tuy 
nhiên, nếu công ty có thể ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ mảng 
bất động sản nhiều hơn dự kiến của chúng tôi thì việc hoàn thành kế 
hoạch lợi nhuận sau thuế vẫn có thể xảy ra. 
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Hình 5: C4G đã có nhiều năm không đạt kế 
hoạch đặt ra (Đvt: tỷ đồng) 

 
   Nguồn: VND RESEARCH 
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Định giá: cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao với tiềm năng tăng giá 

nếu C4G thắng được dự án BOT cao tốc Diễn Châu 

C4G là cổ phiếu với mức tỷ suất cổ tức hấp dẫn. Mức tỷ suất cổ 
tức bình quân trên thị giá trong giai đoạn 2016-18 là khoảng 15% và 
riêng trong năm 2018 là 11%. Trong năm 2019, với dòng tiền từ bất 
động sản và các trạm thu phí BOT, ban lãnh đạo tiếp tục cam kết sẽ 
mang lại mức tỷ suất cổ tức hấp dẫn cho nhà đầu tư – ít nhất 20%. 

Giá mục tiêu cho C4G là không đổi so với báo cáo trước, ở mức 
11.200 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi giữ nguyên các giả định cho mảng 
thu phí tại các trạm BOT và dự án bất động sản tại Long Sơn như báo 
cáo cập nhật lần trước (link). Hệ số P/E trượt 12 tháng trung bình cho 
mảng xây dựng hạ tầng không đổi ở mức 4,5x. Chúng tôi tin rằng C4G 
nên có mức P/E được chiết khấu so với trung bình ngành vì công ty 
có mức sinh lợi ROA thấp hơn nhiều so với trung bình ngành (C4G 
ROA 1,7% vs. trung bình ngành 4,2%). Vì vậy, chúng tôi thêm vào 
mức chiết khấu 30% lên P/E trung bình ngành 6,4x, dẫn đến P/E mục 
tiêu của C4G là 4,5x. 

Dự án BOT Diễn Châu – Bãi Vọt không được tính chung với các 
dự án BOT khác trong định giá vì công ty hiện vẫn chưa trúng thầu 
dự án này. Theo C4G, doanh nghiệp sẽ tham gia đấu thầu công khai 
vào Q2/2019, bắt đầu xây dựng vào Q1/2020 và hoàn thành dự án 
vào Q4/2021. Là một doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng lâu đời 
và có nhiều lợi thế nhất định, chúng tôi đánh giá cao khả năng trúng 
thầu dự án BOT Diễn Châu của công ty. Khi đó, giá trị hợp lý của cổ 
phiếu sẽ ở mức 13.400 đồng/cp, tăng 2.200 đồng/cp. 

Hình 6: Tóm tắt định giá  Hình 7: Giá trị hợp lý của cổ phiếu C4G theo phương pháp Tổng 
Các Giá Trị Thành Phần 

 

 

 

Nguồn: VND RESEARCH  Nguồn: VND RESEARCH 

 

Hình 8: So sánh doanh nghiệp 

 
   Nguồn: VND RESEARCH 

Chú thích: dữ liệu ngày 07/05/2019 

 

  

5-yr TTM CY19F 5-yr TTM CY19F 5-yr TTM CY19F 5-yr TTM CY19F

(VND) (VND) (tỷ VND) (x) (x) (x) (%) (x) (x) (x) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Đtư Phát triển IDICO HTI VN N/A 12.050   N/A 301         6,3   4,4    N/A 9,0       6,2    6,1    N/A 14,5   14,8   N/A (2,3)   4,0   N/A 221    

Đtư Cường Thuận CTI VN MUA 23.600   33.300   1.487      9,9   9,3    8,9      1,6       8,2    8,0    N/A 14,7   10,3   N/A 78,0   2,8   N/A 151    

Fecon FCN VN MUA 3.500     N/A 1.674      6,7   5,5    7,8      1,5       8,2    7,0    5,1      16,5   16,6   14,1    (4,5)   5,8   6,0      50      

Trung bình 1.154      7,6   6,4    8,4      4,0       7,5    7,0    5,1      15,2   13,9   14,1    23,7   4,2   6,0      141    

Trung vị 1.487      6,7   5,5    8,4      1,6       8,2    7,0    5,1      14,7   14,8   14,1    (2,3)   4,0   6,0      151    

Tập đoàn Cienco4 C4G VN N/A 10.200   11.200   1.060      N/A 7,9    N/A N/A N/A N/A N/A 12,1   12,2   20,9    1,7    1,7   3,5      305    

Nợ/

VCSHCông ty

Mã 

Bloomberg

Khuyến 

nghị

Giá cổ 

phiếu

Giá mục 

tiêu Vốn hóa

P/E
3-year 

EPS

EV/EBITDA ROE ROA

Mảng hoạt động  Phương pháp định giá  VND/cổ phiếu 

Mảng xây dựng Định giá so sánh VND 6.100

Mảng bất động sản DCF VND 1.200

Mảng thu phí (4 BOT hiện tại) DCF VND 3.900

BOT Diễn Châu - Bãi Vọt DCF VND 2.200

Giá hợp lý (không tính BOT Diễn Châu) VND 11.200

file:///C:/Users/hung.nguyenxuan/AppData/Local/Temp/www.vndirect.com.vn
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Động lực tăng giá cho cổ phiếu C4G bao gồm 1) trúng thầu các đại 
dự án hạ tầng mới ở các tuyến cao tốc Bắc-Nam hành lang phía Đông, 
2) lưu lượng giao thông trong các dự án BOT cao hơn dự kiến, 3) 
doanh thu và lợi nhuận hạch toán từ mảng bất động sản cao hơn ước 
tính của chúng tôi và 4) đấu thầu thắng dự án BOT Diễn Châu (khi đó 
giá trị hợp lý của cổ phiếu sẽ ở mức 13.400 đồng/cp, tăng thêm 2.200 
đồng/cp). 

Rủi ro giảm giá bao gồm 1) lãi suất cho vay tăng, 2) tốc độ tăng 
trưởng doanh thu xây dựng hạ tầng và lưu lượng giao thông trong các 
dự án BOT thấp hơn dự kiến, 3) căng thẳng có thể tiếp tục xảy ra ở 
các trạm thu phí BOT của công ty và 4) khả năng hoàn thành và ghi 
nhận doanh thu các dự án BĐS theo đúng tiến độ. 
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  Nguồn: VNDIRECT 
 

 

(VNDtỷ) 12-18A 12-19E 12-20E

Doanh thu thuần 3.126 3.226 3.685

Giá vốn hàng bán (2.637) (2.710) (2.994)

Chi phí quản lý DN (104) (130) (142)

Chi phí bán hàng (2) (2) (2)

LN hoạt động thuần 384 384 547

EBITDA thuần 526 511 676

Chi phí khấu hao (142) (127) (129)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 384 384 547

Thu nhập lãi 93 100 80

Chi phí tài chính (284) (267) (259)

Thu nhập ròng khác 1 (2) (2)

TN từ các Cty LK & LD (33) 3 8

LN trước thuế 159 219 373

Thuế (23) (32) (54)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 (5) (32)

LN ròng 136 183 287

Thu nhập trên vốn 136 183 287

Cổ tức phổ thông (120) (166) (166)

LN giữ lại 16 17 121

(VNDtỷ) 12-18A 12-19E 12-20E

Tiền và tương đương tiền 175 181 780

Đầu tư ngắn hạn 190 175 160

Các khoản phải thu ngắn hạn 2.883 2.793 1.920

Hàng tồn kho 430 441 488

Các tài sản ngắn hạn khác 9 18 20

Tổng tài sản ngắn hạn 3.687 3.608 3.368

Tài sản cố định 2.779 2.685 2.593

Tổng đầu tư 472 475 483

Tài sản dài hạn khác 918 957 1.088

Tổng tài sản 7.856 7.725 7.532

Vay & nợ ngắn hạn 1.855 1.742 1.243

Phải trả người bán 1.004 1.037 1.086

Nợ ngắn hạn khác 835 862 985

Tổng nợ ngắn hạn 3.695 3.641 3.314

Vay & nợ dài hạn 2.396 2.277 2.163

Các khoản phải trả khác 644 664 759

Vốn điều lệ và 1.000 1.000 1.000

LN giữ lại 91 108 229

Vốn chủ sở hữu 1.121 1.138 1.260

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 5 37

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 7.856 7.725 7.532

(VNDtỷ) 12-18A 12-19E 12-20E

LN trước thuế 159 219 373

Khấu hao 146 127 129

Thuế đã nộp (22) (32) (54)

Các khoản điều chỉnh khác 212 (102) (82)

Thay đổi VLĐ (714) 123 972

LC tiền thuần HĐKD (219) 336 1.339

Đầu tư TSCĐ (56) (55) (50)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0 2 2

Các khoản khác 77 2 (27)

Thay đổi tài sản dài hạn khác

LC tiền từ HĐĐT 20 (52) (75)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 0 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ

Tiền vay ròng nhận được 337 (112) (499)

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (120) (166) (166)

LC tiền thuần HĐTC 216 (279) (666)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 157 175 181

LC tiền thuần trong năm 18 6 599

Tiền & tương đương tiền cuối kì 175 181 780

12-18A 12-19E 12-20E

Dupont

Biên LN ròng 4,4% 5,7% 7,8%

Vòng quay TS 0,41 0,41 0,48

ROAA 1,8% 2,4% 3,8%

Đòn bẩy tài chính 6,86 6,90 6,36

ROAE 12,3% 16,2% 24,0%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 337 316 191

Số ngày nắm giữ HTK 59,5 59,5 59,6

Số ngày phải trả tiền bán 139 140 133

Vòng quay TSCĐ 1,05 1,18 1,40

ROIC 2,5% 3,6% 6,1%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,00 0,99 1,02

Khả năng thanh toán nhanh 0,88 0,87 0,87

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,10 0,10 0,28

Vòng quay tiền 257 236 118

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần (22,8%) 3,2% 14,2%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 13,3% 0,2% 42,4%

Tăng trưởng LN ròng 2,3% 34,3% 56,8%

Tăng trưởng EPS (12,0%) 34,3% 56,8%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 1.365 1.833 2.874

BVPS (VND) 11.210 11.383 12.596
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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. 

 

  
Trần Khánh Hiền – Phó Giám đốc Khối Phân tích 

Email: hien.trankhanh@vndirect.com.vn 

Nguyễn Xuân Hùng – Chuyên viên Phân tích 

Email: hung.nguyenxuan@vndirect.com.vn 

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  

   –  

Email:  
 

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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