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CVT đạt hiệu quả cao từ giai đoạn 2014 – nay nhờ xu thế tăng 

trưởng của TT BĐS 

Chu kỳ ngành gạch ốp lát có độ trễ từ 6 tháng đến 1 năm so với ngành 
BĐS do đặc thù sản phẩm sử dụng sau khi công trình BĐS đi vào giai 

đoạn hoàn công. TT BĐS đang trong xu thế tăng trưởng với khối lượng 

giao dịch năm 2015 đạt mức cao nhất trong 6 năm gần đây, mang lại 

hiệu quả hoạt động cao cho các công ty gạch ốp lát như CVT.  

Động lực tăng trưởng mạnh trong năm 2016 nhờ mở rộng nhà 

máy CMC2 

Cuối năm 2015, CVT đưa nhà máy CMC2 mở rộng vào hoạt động với 

công suất 6 triệu m2/năm, nâng tổng công suất của công ty lên 16 triệu 

m2/năm. Chúng tôi đánh giá đây là tác nhân trọng yếu giúp doanh thu 

2016 dự phóng tăng 67%, biên lợi nhuận gộp tăng thêm 1,7% so với 

năm 2015 nhờ sản phẩm mới và hiệu quả hơn do tăng quy mô. 

LNST 2016 dự phóng đạt 119 tỷ (+90% yoy), cao hơn 23,96% so với kế 

hoạch của công ty.  

Triển vọng dài hạn 

Nguồn cung gạch ốp lát tăng lên nhanh chóng vào năm 2015 và có khả 
năng sẽ vượt cầu từ năm 2018. Cùng với việc CVT sẽ tiến tới hoạt 

động ở mức công suất tối đa thì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi 

nhuận của CVT ước tính khoảng 4% kể từ năm 2018 nếu không có dự 

án mới đi vào hoạt động. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đánh giá cao CVT về 

khả năng thích ứng. Ban lãnh đạo CVT nhận thức được khó khăn trong 

tương lai vì vậy đã lựa chọn sản xuất nhiều chủng loại gạch ốp lát để 
đánh vào thị trường ngách và nghiên cứu sản phẩm mới như sứ vệ 

sinh và ngói cao cấp.   

Định giá 

Sử dụng phương pháp FCFF, chúng tôi định giá cổ phiếu CVT là 
48.000 VND/CP. Mặc dù mức định giá này cao hơn 53,35% so với thị 

giá tại ngày 02/08/2016, chúng tôi lưu ý cổ phiếu CVT đã tăng giá khá 

mạnh trong 2 tháng qua nên có rủi ro điều chỉnh ngắn hạn.  

Rủi ro pha loãng 

CVT có kế hoạch phát hành 959.998 cổ phiếu ESOP và phát hành 10 

triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ước tính EPS cơ bản 2016 đạt 

5.464 VND/CP và EPS pha loãng đạt 4.493 VND/CP. 

 

      Cơ cấu cổ đông 

 

    

02/08/2016 

Lê Thanh Hòa 

hoa.lethanh@vndirect.com.vn 

 

 

 

Diễn biến giá cổ phiếu 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 35.500 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 19.300 

KLGDBQ (CP) 317.727 

Thị giá vốn (tỷ VND) 584 

SL CP đang lưu hành (tr. cp) 19,12 

Free float (%) 84 

 

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-14A 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu (tr) 607,354 680,205 1,135,880 1,178,845

Tăng trưởng DT 3% 12% 67% 4%

Biên lợi nhuận gộp 20% 19% 21% 21%

EBITDA thuần (tr) 88,556 50,486 132,466 134,096

LN ròng (tr) 50,694 62,667 119,345 143,386

Tăng trưởng LN ròng 169% 24% 90% 20%

LN trên cổ phiếu 5,433 3,581 5,465 5,399

Giá trị sổ sách/cp 25,823 16,558 23,902 22,586

ROAE 28% 24% 29% 26%
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 

Công ty Cổ phần CMC có tiền thân là Nhà máy Bê tông Việt Trì, 
được thành lập vào 1958. Năm 2006, Công ty được cổ phần hóa và 
đổi tên thành Công ty Cổ phần CMC. Năm 2009, Công ty được niêm 
yết trên sàn HNX với mã giao dịch là CVT. 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Huy và Phó 
Chủ tịch HĐQT kiêm CFO Dương Quốc Chính đều có hơn 10 năm 
công tác tại CVT và nắm giữ lượng lớn Cổ phiếu CVT (Ông Nguyễn 
Quang Huy nắm 5,21% và ông Dương Quốc Chính nắm 4,6%). 

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

Lĩnh vực hoạt động chính của CVT là sản xuất gạch gạch ốp lát bao 
gồm cả ceramic và granite. Doanh thu của CVT chủ yếu đến từ việc 
bán gạch ốp lát. 

Tại khu vực phía Bắc, CVT là công ty sản xuất gạch ốp lát đứng 
trong nhóm 10 công ty sản xuất lớn nhất với công suất 16 triệu 
m2/năm. Công ty sản xuất cả hai mặt hàng là gạch ceramic và gạch 
granite, phục vụ cho cả mục đích lát sàn và ốp tường. Thế mạnh của 
CVT đó là công ty sản xuất rất nhiều chủng loại sản phẩm với nhiều 
kích thước, màu sắc và hoa văn khác nhau đáp ứng đại đa số nhu 
cầu về ốp lát trong xây dựng nhà dân, chung cư, siêu thị, sân 
vườn…. 

Giá nguyên nhiên liệu vận hành nhà máy ổn định  

Chi phí nguyên nhiên vật liệu chiếm khoảng 78% giá vốn hàng bán, 
trong đó chi phí giá nguyên liệu chiếm 43%, nhiên liệu chiếm 30% và 
giá điện chiếm 5%.  

Nguyên liệu sản xuất gồm có tràng thạch, cao lanh, màu, men và 
một số phụ gia khác. Men màu được nhập khẩu một phần và một 
phần mua từ các công ty cung cấp trong nước. Tràng thạch và cao 
lanh chủ yếu được mua từ Trúc Thôn (Hải Dương), Phú Thọ và Lào 
Cai. Giá nguyên liệu giảm trong các năm 2014 và 2015 và giữ mức 
ổn định tương đương năm 2015 trong 5 tháng đầu năm. Dự báo 
mức giá nguyên liệu năm 2016 sẽ tương đương 2015. 

CVT sử dụng nhiên liệu là than đá loại than cám 4b và được mua từ 
các công ty than trong nước. Giá than giảm liên tục từ năm 2013 đến 
2015. Trong 5 tháng đầu năm 2016, giá than tương đương với năm 
2015. Chúng tôi dự báo giá than trung bình năm 2016 sẽ tương 
đương với giá than trung bình năm 2015. 

Chiến lược thị trường ngách 

Để đón đầu xu hướng dịch chuyển từ gạch ceramic sang gạch 
granite thì CVT đã đầu tư mở rộng nhà máy CMC2 sản xuất gạch 
granite. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo thì sản phẩm gạch granite có 
biên lợi nhuận cao hơn so với gạch ceramic. Ban lãnh đạo cũng cho 
biết nhà máy CMC2 mở rộng có thể sản xuất cả gạch ceramic và 
gạch granite. Tùy thuộc vào từng thời điểm và nhu cầu của thị 
trường mà công ty sẽ quyết định tỷ trọng sản xuất gạch granite. 

Bên cạnh đón đầu xu thế bằng sản phẩm gạch granite thì công ty 
tránh sự cạnh tranh gay gắt ở các sản phẩm lát nền khổ lớn mà sản 
xuất rất nhiều chủng loại sản phẩm với nhiều kích thước, màu sắc và 
hoa văn khác nhau đáp ứng đại đa số nhu cầu về ốp lát trong xây 
dựng nhà dân, chung cư, siêu thị, sân vườn….Những sản phẩm có 
kích thước khác biệt ít chịu sự cạnh tranh trên thị trường nên khả 
năng bán hàng tốt hơn và duy trì được biên lợi nhuận gộp ở mức 
cao. 

 

 

Cơ cấu doanh thu 
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Mở rộng hệ thống phân phối và tăng chiết khấu bán hàng 

CVT chủ yếu bán hàng trong nước thông qua hệ thống đại lý. Để gia 
tăng khả năng tiêu thụ hàng hóa và gia tăng khả năng cạnh tranh 
trong bối cảnh nguồn cung của gạch ốp lát tăng lên tương đối mạnh 
trong năm 2015, CVT đã mở rộng mạnh hệ thống đại lý cũng nhưng 
gia tăng chiết khấu thương mại.  

Tính đến Quý 1/2016, CVT có 110 đại lý trên khắp cả nước, tăng 
hơn 10% so với cuối năm 2015. Trong năm 2015, CVT đã gia tăng 
mạnh chiết khấu thương mại kéo các khoản giảm trừ doanh thu năm 
2015 lên mức 5.78%, là mức cao nhất kể từ 2009. Ban lãnh đạo cho 
biết CVT sẽ tiếp tục duy trì chính sách chiết khấu thương mại cao 
trong năm 2016. 

Công ty cho biết có một số đối tác nước ngoài đã tham gia khảo sát 
và đặt vấn đề xuất khẩu sản phẩm, tuy nhiên công ty chưa chú trọng 
xuất khẩu do thị trường nội địa đã hấp thụ tốt và giá bán xuất khẩu 
thấp hơn so với giá bán trong nước. 

TRIỂN VỌNG  

Tăng trưởng cùng đà tăng thị trường BĐS 

Nối tiếp đà tăng trưởng năm 2013 và 2014, thị trường BĐS tiếp tục 
tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2015 với thanh khoản gia tăng kỷ 
lục lên mức cao nhất kể từ năm 2009. Chỉ riêng 9 tháng đầu năm, ở 
Hà Nội có 15.000 căn hộ và ở Hồ Chí Minh có 25.000 căn hộ được 
giao dịch tăng lần lượt là 133% yoy và 114% yoy. Tăng trưởng chủ 
yếu diễn ra ở phân khúc trung cấp và cao cấp. 

Ngành BĐS tăng trưởng trở lại đã tác động mạnh lên kết quả ngành 
VLXD. Các nhóm ngành như Xi măng và Sắt thép phục hồi cùng với 
ngành BĐS nhưng ngành gạch ốp lát thông thường phục hồi chậm 
hơn do sản phẩm được tiêu thụ khi các các công trình đi vào giai 
đoạn hoàn thành. Các Công ty gạch ốp lát bắt đầu có lợi nhuận trở 
lại vào năm 2013 và tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2014 và 2015. 
Những yếu tố của ngành BĐS vẫn đang tiếp tục hỗ trợ cho xu hướng 
tăng trưởng của ngành gạch ốp lát trong những năm tới. 

Động lực tăng trưởng từ mở rộng nhà máy CMC2 

Nhà máy CMC2 mở rộng được khởi công vào tháng 9/2014 và đi 
vào hoạt động tháng 8/2015. Nhà máy CMC2 mở rộng có công suất 
thiết kế 6 triệu m2/năm, nâng tổng công suất nhà máy lên 16 triệu 
m2/năm. Quá trình căn chỉnh thiết bị ban đầu làm hao hụt nguyên 
liệu và giảm tỷ lệ sản phẩm loại 1 đã làm giảm biên lợi nhuận của 
Quý 3 và Quý 4/2015. Việc căn chỉnh thiết bị đã hoàn thành trong 
năm 2015 vì vậy những tác nhân này không còn trong năm 2016. 

Ban lãnh đạo cho biết nhà máy CMC2 mở rộng có thể sản xuất linh 
hoạt cả sản phẩm granite và ceramic. Tùy thuộc vào cầu của thị 
trường trong từng giai đoạn mà ban lãnh đạo sẽ quyết định lựa chọn 
sản xuất tỷ trọng mặt hàng nào nhiều hơn. 

Năm 2016, chúng tôi dự báo nhà máy CMC2 mở rộng sẽ giúp tăng 
biên lợi nhuận 3,61% lên mức 20,14%, doanh thu và LNST tăng lần 
lượt là 67% và 70%. 

Tỷ suất cổ tức hấp dẫn 

CVT liên tục trả cổ tức bằng tiền mặt kể từ ngày niêm yết đến nay. 
Mức cổ tức bằng tiền năm 2015 là 25%. Tỷ lệ cổ tức cho năm 2016 
dự kiến là 25-30%. 

 

 

Lượng căn hộ giao dịch 
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Nhà máy CMC2 mở rộng 

Bắt đầu hoạt động tháng 8/2015 

Công suất thiết kế 6 triệu m2/năm 

Sản xuất gạch granite và ceramic 
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PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 

Cơ cấu vốn và tài sản 

Tỷ lệ nợ vay (nợ dài hạn và nợ ngắn hạn) trên tổng tài sản là 48,95% 
(năm 2015), cao hơn so với trung bình ngành gạch ốp lát là 38,54%. 
Tỷ lệ nợ vay của CVT cao hơn so với trung bình ngành là do CVT 
vay vốn đầu tư mở rộng nhà máy CMC2. 

Hoạt động hiệu quả 

Kể từ thời điểm CVT cổ phần hóa và thực hiện công bố báo cáo tài 
chính, nền kinh tế Việt Nam đã trải qua hai cuộc khủng khoảng 
nhưng CVT vẫn liên tục tăng trưởng doanh thu và duy trì LNST 
dương. Ngoại trừ năm 2012 thì ROE của CVT luôn duy trì ở mức 
cao trên 15% và trung bình ROE của CVT là 19,61%. 

ROE qua các năm 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

KẾT QUẢ KINH DOANH 

LNST tăng mạnh trong năm 2015 

Năm 2015, CVT ghi nhận doanh thu đạt 680 tỷ VND (+11,99% yoy) 
và LNST đạt 62,7 tỷ VND (+23,61% yoy). Kết quả tăng trưởng tích 
cực là nhờ: (1) Nhà máy CMC2 đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 
2015 nâng công suất nhà máy từ 10 triệu lên 16 triệu m2/năm. (2) 
CMC chưa thực hiện khấu hao với nhà máy CMC2. (3) Giá than 
giảm khoảng 6% so với năm 2014. (4) Ngành gạch ốp lát thuận lợi 
do thị trường BĐS phục hồi. 

LNST tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2016 

Quý 2/2016, CVT ghi nhận doanh thu thuần 301 tỷ VND (+76,02% 
yoy) và LNST đạt 34,17 tỷ VND (+127% yoy). Tính tổng 6 tháng đầu 
năm 2016, CVT đạt doanh thu 464 tỷ VND (+56,75%) và LNST đạt 
59,24 tỷ VND (+117% yoy). Doanh thu tăng chủ yếu nhờ nhà máy 
mới CMC2 mở rộng giúp tăng công suất. LNST tăng mạnh là do: (1) 
Sản phẩm mới từ nhà máy CMC2 mở rộng có biên lợi nhuận cao 
hơn. (2) Gia tăng hiệu quả hoạt động nhờ tăng quy mô. (3) Quý 3 và 
Quý 4/2015, nhà máy CMC2 mở rộng đang trong giai đoạn chạy thử 
làm hao tổn nguyên liệu và giảm tỷ lệ sản phẩm loại 1.  

Dự báo kết quả kinh doanh 2016 

Năm 2016, chúng tôi dự báo CVT sẽ bán được 12 triệu m2 gạch, 
qua đó giúp  doanh thu đạt 1.135 tỷ đồng (+67% yoy) và LNST đạt  
119 tỷ đồng (+90% yoy), cao hơn 23,96 % so với kế hoạch của công 
ty. EPS cơ bản ước tính đạt 5.464 VND/CP và EPS pha loãng ước 
tính đạt 4.493 VND/CP. 

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ROE 17.70% 32.68% 25.60% 17.17% 10.29% 15.39%

Năm 2014 2015 2016F 2017F 2018F 2019F

ROE 21.04% 21.66% 20.87% 22.56% 21.12% 19.96%

Doanh thu và lợi nhuận  
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ĐỊNH GIÁ 

Sử dụng mô hình FCFF, chúng tôi định giá mức giá mục tiêu cho cổ 
phiếu CVT là 48.000 VND/CP. Dự án mở rộng nhà máy CMC2 vẫn 
trong giai đoạn nghiên cứu và chưa có quyết định cuối cùng vì vậy 
chúng tôi chưa đưa dự án này vào trong mô hình định giá. 

Các giả định chính của mô hình FCFF: 

- Chi phí vốn chủ sở hữu: 15%. 

- Chi phí lãi vay: 10%. 

- Capex: Nhà máy CMC2 mở rộng sẽ được khấu hao đường 
thẳng trong vòng 10 năm kể từ năm 2016. 

 

RỦI RO 

Rủi ro pha loãng 

CVT sẽ phát hành 959.998 Cổ phiếu ESOP tương đương 5% số 
lượng Cổ phiếu lưu hành. Giá phát hành dự kiến 15.000 VND/CP và 
không hạn chế chuyển nhượng. 

Ban lãnh đạo CVT cho biết đang nghiên cứu phương án mở rộng 
nhà máy CMC2. Kế hoạch cuối cùng vấn chưa được đưa ra nhưng 
ban lãnh đạo đang thiên về phương án xây dựng nhà máy sứ vệ 
sinh hoặc nhà máy ngói công nghệ cao. Nếu phương án sứ vệ sinh 
hay nhà máy ngói được lựa chọn thì CVT sẽ chỉ phát hành thêm 5 
triệu Cổ phiếu thay vì 10 triệu Cổ phiếu như ban đầu. Giá phát hành 
là 15.000 VND/CP. 

Rủi ro cạnh tranh 

Trong năm 2015, các nhà máy gạch ốp lát đều tăng mạnh công suất 
đưa tổng công suất thiết kế lên 550 triệu m2/năm (+20% yoy). Kết 
quả khảo sát cho thấy giá gạch 6 tháng đầu năm 2016 tương đương 
với năm 2015 cho thấy chưa có sự cạnh tranh về giá. Tuy nhiên một 
số Doanh nghiệp có quy mô lớn như Tasa, Vitto.. tiếp tục có kế 
hoạch tăng công suất trong năm 2016 và 2017 sẽ làm tăng nguồn 
cung và tạo áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. 

Rủi ro thông tin tài chính 

CVT là Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. 
Tuy nhiên Doanh nghiệp tập trung vào sản xuất kinh doanh và chưa 
đầu tư đúng mức cho công tác quản trị tài chính dẫn tới thông tin từ 
báo cáo tài chính chưa được như kỳ vọng của nhà đầu tư. Trong 
ĐHCĐ năm 2016, ban lãnh đạo CVT cũng chia sẻ sẽ nỗ lực để có 
thể cung cấp báo cáo tài chính có thông tin phù hợp, chính xác và 
đáng tin cậy. 
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Báo cáo KQ HĐKD

(trVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Doanh thu 680,205 1,135,880 1,178,845

Giá vốn hàng bán (548,634) (897,113) (934,383)

Chi phí quản lý DN (36,309) (29,533) (30,650)

Chi phí bán hàng 0 0 0

LN hoạt động thuần 95,262 209,234 213,812

EBITDA thuần 50,486 132,466 134,096

Chi phí khấu hao 44,776 76,768 79,716

LN HĐ trước thuế & lãi vay 95,262 209,234 213,812

Thu nhập lãi 341 433 553

Chi phí tài chính (20,522) (36,085) (37,532)

Thu nhập ròng khác 5,410 (24,400) 2,400

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 80,491 149,182 179,233

Thuế (17,824) (29,836) (35,847)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 62,667 119,345 143,386

Thu nhập trên vốn 62,667 119,345 143,386

Cổ tức phổ thông (7,960) (37,500) (55,921)

LN chưa phân phối 54,707 81,845 87,466

Báo cáo LCTT

(trVND) 12-15A 12-16E 12-17E

LN trước thuế 80,491 149,182 179,233

Khấu hao 44,776 76,768 79,716

Các khoản +/- (non cash) khác 0 0 0

Khoản +/- không thuộc HĐKD 0 0 0

Thuế đã nộp (17,824) (29,836) (35,847)

LC tiền từ HĐKD khác 0 0 0

Thay đổi VLĐ (15,983) 65,650 (4,172)

LC tiền thuần HĐKD 91,460 261,764 218,930

Đầu tư TSCĐ (256,250) (139,350) (58,942)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 0 0 0

Các khoản khác 0 0 0

Thay đổi tài sản dài hạn khác 0 0 0

LC tiền từ HĐĐT (256,250) (139,350) (58,942)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 0 0 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ 0 0 0

Tiền vay ròng nhận được 160,733 (89) (89,129)

Dòng tiền từ HĐTC khác 0 0 0

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (7,960) (37,500) (55,921)

LC tiền thuần HĐTC 152,773 (37,589) (145,050)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 151,788 75,417 318,642

LC tiền thuần trong năm (12,017) 84,825 14,938

Tiền & tương đương tiền cuối kì 139,771 160,242 333,580

Bảng cân đối kế toán

(trVND) 12-15A 12-16E 12-17E

Tiền và tương đương tiền 75,417 318,642 333,580

Đầu tư ngắn hạn 0 0 0

Các khoản phải thu ngắn hạn 50,863 58,913 59,972

Hàng tồn kho 257,562 280,348 291,995

Các tài sản ngắn hạn khác 0 0 0

Tổng tài sản ngắn hạn 383,842 657,903 685,547

Tài sản cố định 543,484 606,066 585,292

Tổng đầu tư 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 4,456 4,456 4,456

Tổng tài sản 931,782 1,268,425 1,275,295

Vay & nợ ngắn hạn 198,554 189,862 151,890

Phải trả người bán 148,100 214,223 220,308

Nợ ngắn hạn khác 34,382 64,745 67,194

Tổng nợ ngắn hạn 381,036 468,831 439,392

Vay & nợ dài hạn 257,545 266,148 214,991

Các khoản phải trả khác 3,438 11,434 21,041

Vốn chủ sở hữu 289,763 522,012 599,871

Lợi ích cổ đông thiểu số

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 931,782 1,268,425 1,275,295

Phân tích Dupond

12-15A 12-16E 12-17E

DuPont

Biên LN ròng 9.2% 10.5% 12.2%

Vòng quay TS 1 1 1

ROAA 7.9% 10.8% 11.3%

ĐBTC điều chỉnh 3 3 2

ROAE 23.6% 29.4% 25.6%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 11 9 9

Số ngày nắm giữ HTK 171 114 114

Số ngày phải trả tiền bán 99 87 86

Vòng quay TSCĐ 2 2 2

ROIC 8.4% 12.2% 14.8%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1 1 2

Khả năng thanh toán nhanh 0 1 1

Khả năng thanh toán tiền mặt 0 1 1

Vòng quay tiền 84 36 37

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT 12.0% 67.0% 3.8%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 7.6% 119.6% 2.2%

Tăng trưởng LN ròng 23.6% 90.4% 20.1%

Tăng trưởng EPS (34.1%) 52.6% (1.2%)

Giá trị cổ phiếu

LN trên cổ phiếu (VND) 3,581 5,465 5,399

Giá trị sổ sách/cp (VND) 16,558 23,902 22,586

Cổ tức / cp (VND) 455 1,717 2,105

Phân tích DuPont 
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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. 

 

  

Nguyễn Mai Phương, CFA – Giám đốc Phân tích 

Email: phuong.nguyenmai@vndirect.com.vn 

Lê Thanh Hòa – Chuyên viên phân tích 

Email: hoa.lethanh@vndirect.com.vn 
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Điện thoại: +84 439724568 

Email: research@vndirect.com.vn 
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