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Sản lượng và giá thép tăng là điểm nhấn của KQKD Q1/2018.Trong quý 

đầu năm, sản lượng thép xây dựng của HPG tăng 7,2% so với cùng kỳ, trong 
khi sản lượng ống thép tăng 16,8% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 13.001 tỷ 
đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ, sát với kỳ vọng của chúng tôi. Lợi nhuận 
ròng tăng 14,3% so với cùng kỳ nhờ sản lượng tiêu thụ tăng và giá thép xây 
dựng tăng 8,2% so với cùng kỳ. Theo đó, HPG đã hoàn thành 23,5% dự báo 
lợi nhuận cả năm của chúng tôi (trong năm 2017, lợi nhuận Quý 1 đạt 24,2% 
tổng lợi nhuận ròng cả năm).  

Tăng trưởng sản lượng thép xây dựng thấp hơn kỳ vọng. Mặc dù kỳ vọng 

sản lượng thép xây dựng đạt mức tăng trưởng mạnh là 16,5% cho năm 2018, 
đà tăng trưởng về sản lượng trong Q1 không như dự báo do sự hồi phục 
chậm chạp của đầu tư công. Mặc dù Chính phủ hiện đang khá quyết liệt nhằm 
đạt được các mục tiêu giải ngân đầu tư công cho năm 2018, chúng tôi cho 
rằng quá trình giải ngân vốn đầu tư công vẫn có thể có chậm trễ do Luật Đầu 
tư Công sửa đổi vẫn chưa được Quốc hội phê duyệt.  

Kỳ vọng tăng trưởng sản lượng của HPG tích cực hơn trong nửa cuối 
năm. Chúng tôi dự báo HPG có thể đạt tăng trưởng sản lượng cao hơn từ 

nửa sau năm 2018, do đưa vào hoạt động: 1) nhà máy tôn công suất 400.000 
tấn/năm vào tháng 4/2018; và 2) dây chuyền cán thép xây dựng đầu tiên của 
dự án thép Dung Quất với công suất 600.000 tấn/năm vào tháng 7/2018. Mức 
độ cạnh tranh trong ngành thép Việt Nam đã tăng lên trong bối cảnh nhu cầu 
tăng trưởng chững lại. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng lợi thế về chi phí và vị trí 
vững chắc trong ngành của HPG có thể giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội 
khi thị trường tăng tốc trong nửa sau năm 2018.  

Diễn biến tỷ suất lợi nhuận gộp vẫn phù hợp với kỳ vọng cả năm. Tỷ suất 

lợi nhuận của công ty giảm xuống còn 22,8% trong Q1/2018, giảm 2,2 điểm 
phần trăm so với quý trước và 1,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, 
do không còn được hưởng lợi từ tồn kho nguyên liệu giá rẻ so với năm ngoái. 
Trong Q1/2018, giá thép tăng 21,9% so với cùng kỳ; trong khi đó, giá than 
coke tăng 19,8% và giá quặng sắt giảm 16,4%. Do động lực tăng trưởng kém 
hơn của nhu cầu thép xây dựng và giá nguyên vật liệu đang trong xu hướng 
giảm, chúng tôi kỳ vọng đà tăng của giá thép sẽ chững lại từ nay đến cuối 
năm. Chúng tôi duy trì dự phóng tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2018 ở mức 
22,0%.   

Thay đổi về định giá và giá mục tiêu, chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA. 

Do lợi suất TPCP Việt Nam đã chạm đáy và tăng trở lại, chúng tôi điều chỉnh 
giảm giá mục tiêu cho HPG xuống còn 77.300 đồng/cp do tăng mức lãi suất 
phi rủi ro từ 4,1% lên 5,0%. Chúng tôi cho rằng kết quả kinh doanh khả quan 
với lợi nhuận Q1/2018 duy trì cho thấy HPG vẫn trên đà để đạt được dự báo 
LNST 9.416 tỷ đồng trong năm 2018. Diễn biến điều chỉnh giảm của giá cổ 
phiếu gần đây sẽ tạo cơ hội mua vào hấp dẫn đối với HPG bởi chúng tôi cho 
rằng đây chủ yếu là do sự điều chỉnh mạnh trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam thay vì diễn biến tiêu cực về yếu tố cơ bản của HPG. Chúng tôi duy trì 
khuyến nghị MUA.  

Rủi ro đối với khuyến nghị  

Áp lực giảm mạnh của giá thép, sự đảo chiều tăng của giá nguyên liệu, đặc biệt là 
diễn biến kém tích cực của nhu cầu thép xây dựng là rủi ro trọng yếu đối với khuyến 
nghị của chúng tôi.  

 

Ngày 21/05/2018 

Trần Thị Hà My 

my.tranha@vndirect.com.vn  

 

 

 

 

 

Diễn biến giá 

 
Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 66.700 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 26.682 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 5.075.761 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 305.172 

Thị giá vốn (tỷ VND) 80.708 

SLCP đang lưu hành (tr) 1.579 

Free float (%) 67,6 

TTM P/E (x) 9,6 

P/B hiện tại (x) 2,3 

 

Cơ cấu sở hữu 

Trần Đình Long 25,2% 

Vũ Thị Hiền 7,3% 

VOF Investment Limited 4,7% 

Khác 62,8% 

Nguồn: VNDIRECT 

 

90,0

102,0

114,0

126,0

138,0

150,0

162,0

174,0

186,0

198,0

210,0

22000,0

27000,0

32000,0

37000,0

42000,0

47000,0

52000,0

57000,0

62000,0

67000,0

72000,0

Giá điều chỉnh So với chỉ số VNIndex (Bên phải)

5

10

15

20

05-17 07-17 09-17 11-17 01-18 03-18

V
o
l 
tr

 

 

Nguồn: VNDIRECT 

Tổng quan tài chính (VND) 12-15A 12-16A 12-17A 12-18E

Doanh thu thuần (tỷ) 27.453 33.283 46.162 60.064

Tăng trưởng DT thuần 21,2% 38,7% 30,1%

Biên lợi nhuận gộp 20,4% 26,3% 23,1% 22,0%

Biên EBITDA 20,3% 28,2% 24,5% 24,7%

LN ròng (tỷ) 3.485 6.602 8.007 9.416

Tăng trưởng LN ròng 89,4% 21,3% 17,6%

Tăng trưởng LN cốt lõi

EPS cơ bản 2.297 4.352 5.278 6.207

EPS điều chỉnh 2.008 3.804 4.895 5.896

BVPS 19.706 23.425 21.282 27.180

ROAE 38,6% 30,8% 25,6%
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TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH TRONG Q1/2018 NHỜ SẢN LƯỢNG VÀ 

GIÁ THÉP ĐỀU TĂNG 

Hình 1: Kết quả kinh doanh Q1/2018 

 
Nguồn: VNDIRECT, HPG 

 

Hình 2: Sản lượng bán hàng của HPG theo quý (tấn) 

 
   Nguồn: VNDIRECT, VSA 

THAY ĐỔI TRONG ĐỊNH GIÁ VÀ GIÁ MỤC TIÊU 

Với diễn biến gần đây trên thị trường TPCP, chúng tôi cho rằng lợi 
suất trái phiếu chính phủ Việt Nam có thể đã chạm đáy. Do đó, chúng 
tôi điều chỉnh tăng giả định lãi suất phi rủi ro từ 4,1% lên 5,0%. Theo 
đó, mức chi phí vốn chủ sở hữu tăng từ 14,5% lên 15,4% cho giai 
đoạn dự phóng 2018-22F và 17,0% từ năm 2022 trở đi. Giá mục tiêu 
của chúng tôi được tính bằng cách áp dụng giá bình quân của phương 
pháp định giá DCF và mức P/E mục tiêu là 10,2x. Chúng tôi đã điều 
chỉnh giảm giá mục tiêu dựa trên phương pháp DCF xuống còn 79.350 
đồng/cp, giảm từ 84.314 đồng/cp. Trong khi đó, chúng tôi duy trì mức 
P/E mục tiêu ở mức 10,2x do mức P/E so sánh của các công ty cùng 
ngành khu vực của HPG không thay đổi đáng kể so với báo cáo lần 
đầu. Do những thay đổi về định giá DCF, giá mục tiêu của chúng tôi 
điều chỉnh giảm còn 77.300 đồng/cp, từ 80.000 đồng/cp. 

 

  

(tỷ đồng) 1QFY18 1QFY17 Thay đổi 4QFY17 Thay đổi Dự phóng Nhận định

yoy % qoq % FY18F

Doanh thu 13.001     10.265     26,7        12.745     2,0          60.064     Tăng cao nhờ giá thép tăng 21,9% so với cùng kỳ, sản 

lượng thép xây dựng và ống thép tăng lần lượt 7,2% và 

16,8% so với cùng kỳ

Chi phí hoạt động (9.738)      (7.541)      29,1        (9.345)      4,2          (44.638)    Giá vốn tăng do giá nguyên liệu cao hơn

EBITDA 3.263       2.724       19,8        3.400       (4,0)         15.426     

Biên EBITDA 25,1% 26,5% 26,7% 25,7% Biên gộp thấp hơn do giá đầu vào tăng 

Khấu hao (556)        (472)        17,8        (562)        (1,0)         (3.863)      

EBIT 2.707       2.252       20,2        2.839       (4,6)         11.563     

Chi phí tài chính (172)        (112)        53,7        (146)        17,3        (744)        Tăng do nợ dài hạn tăng mạnh (+239,3% yoy)

Doanh thu tài chính 63           74           (14,2)       46           38,1        142         

Chi phí khác 10           30           (67,4)       12           (16,7)       36           

LN trước thuế 2.608       2.244       16,3        2.750       (5,1)         10.997     

Thuế (386)        (308)        25,4        (349)        10,5        (1.560)      

Thuế suất (%) 14,8        13,7        12,7        

Lợi ích CĐTS 12           1             965,0       5             136,2       21           

LN ròng 2.211       1.935       14,3        2.396       (7,7)         9.416       

EPS (VND) 1.385       1.179       17,4        1.483       (6,7)         5.896       

Title:

Source:

Please fill in the values above to have them entered in your report
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Hình 3: Giả định về chi phí vốn của HPG 

 
   Nguồn: VNDIRECT 

 

Hình 4: So sánh với các công ty cùng ngành trong khu vực 

 
Nguồn: VNDIRECT, BLOOMBERG, giá đóng cửa ngày 21/05/2018 

CẬP NHẬT NGÀNH THÉP TRONG Q1/2018 

Thép xây dựng mất đà tăng trưởng  

Trong Q1/2018, tổng sản lượng tiêu thụ của ngành thép Việt Nam đạt 
5,7 triệu tấn (+ 29,0% so với cùng kỳ), theo số liệu chính thức của Hiệp 
hội Thép Việt Nam (VSA). Tiêu thụ thép thành phẩm, ngoại trừ sản 
lượng tiêu thụ HRC, tăng trưởng 11,0% so với cùng kỳ, nhờ sự tăng 
trưởng mạnh mẽ của sản phẩm thép dẹt (ống thép và tôn mạ). Trong 
khi đó, tăng trưởng sản lượng thép xây dựng khá thấp so với mức 
tăng trưởng của toàn ngành thép, đạt mức tăng 7,6% so với cùng kỳ 
do sự chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công. Tiêu thụ ống thép và 
tôn mạ vẫn duy trì ở mức cao với mức tăng trưởng tương ứng 13,2% 
so với cùng kỳ và 19,5% so với cùng kỳ.  

Trong quý vừa qua, chúng tôi nhận thấy có một sự thay đổi căn bản 
đối với thị trường thép trong nước khi sản lượng nhập khẩu giảm 
mạnh (-25,4% so với cùng kỳ về sản lượng và -6,9% so với cùng kỳ 
về giá trị). Việc nhà máy Formosa hoạt động từ Q2/2017 và việc áp 
thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép nhập khẩu đã làm giảm 
sức cạnh tranh của sản phẩm thép nhập khẩu.  

Đà tăng của giá thép trong nước có thể chững lại  

Theo VSA, giá thép nội địa trong quý đầu năm 2018 tăng 18,6% so 
với cùng kỳ năm 2017 và tăng 8,2% so với quý trước. Tuy nhiên, 
chúng tôi nhận thấy giá thép bắt đầu suy giảm nhẹ kể từ đầu Q2/2018 
theo xu hướng giá thép thế giới. Tính đến tháng 5/2018, giá thép trong 
nước vẫn tăng khoảng 6,0% so với đầu năm. Do tăng trưởng nhu cầu 
thép xây dựng trong nước thấp hơn kỳ vọng của chúng tôi và giá 
nguyên vật liệu đang trong chiều hướng giảm, chúng tôi kỳ vọng giá 
thép sẽ giảm trong các quý tiếp theo. Hiện tại, chúng tôi vẫn duy trì giả 
định tăng trưởng giá bán trung bình năm 2018 ở mức 7,0%.  

Cũ (%) Mới (%)

Lãi suất phi rủi ro 4,1 5,0

Phần bù rủi ro thị trường 10,1 10,1

Beta 1,03 1,03

Chi phí vốn 14,5 15,4

WACC 11,3 11,7

Tên công ty Mã 

Bloomberg

Khuyến 

nghị

Giá đóng 

cửa

Giá mục 

tiêu

Vốn hóa

(đồng nội tệ) (đồng nội tệ) (tr. $) CY18F CY19F CY18F CY19F CY18F CY19F

JSW Steel JSTL IN Bán 309 222 10.980   14,0 14,3 2,0 2,0 11,1 10,7

Tata Steel TATA IN Bán 577 460 9.723     14,0 10,8 1,1 1,0 4,5 7,6

Shanxi Taigang Stainless-A 000825 CH Mua 6 na 5.350     20,6 14,7 1,1 1,0 6,1 6,4

NMDC NMDC IN na 113 162 5.244     16,0 16,0 1,9 1,4 16,6 8,6

Maanshan Iron & Steel-A 600808 CH Mua 4 5 4.422     20,9 15,4 1,0 1,0 5,7 6,7

Sansteel Minguang Co Ltd -A 002110 CH na 18 na 3.847     20,7 26,3 2,5 1,4 6,7 5,3

Hunan Valin Steel Co Ltd -A 000932 CH na 8 na 3.843     49,9 26,4 2,4 1,3 5,9 5,0

Nanjing Iron & Steel Co-A 600282 CH na 4 na 3.092     34,7 20,0 1,8 1,1 6,2 5,3

Xinxing Ductile Iron Pipes-A 000778 CH na 5 na 3.005     5,8 6,9 1,1 0,9 18,8 12,7

Xinyu Iron & Steel Co Ltd-A 600782 CH na 6 na 2.870     28,7 18,9 1,6 1,0 6,0 5,1

Trung bình 22,5 17,0 1,6 1,2 8,8 7,3

Trung vị 20,7 15,7 1,7 1,0 6,1 6,5

CTCP Tập đoàn Hòa Phát HPG VN Mua 53.200        77.300        3.545     24,3 28,6 2,0 1,5 9,0 6,0

ROE (%) P/BV (x) P/E (x)
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Hình 5: Tiêu thụ thép theo sản phẩm (triệu tấn)  Hình 6: Diễn biến giá thép xây dựng (thép thanh, đồng/kg) 

 

 

 
Nguồn: VNDIRECT, VSA 

*  Tiêu thụ nội địa không bao gồm nhập khẩu, không có dữ liệu về 
tiêu thụ HRC cho giai đoạn từ  Q1-Q3/2017  

 Nguồn: VNDIRECT, VSA 

 

Giá nguyên liệu đầu vào đang trong xu hướng giảm  

Lo ngại về nhu cầu thép toàn cầu đã gây tác động giảm giá quặng sắt 
và than cốc kể từ cuối tháng 3/2018. Tính đến hiện tại, giá giao ngay 
cho quặng sắt 62% Fe đã giảm 11,1% xuống 64,7 USD/tấn so với cuối 
2017, giá giao ngay của than coke JM25 giảm xuống còn 185,3 
USD/tấn, giảm 3,1% so với cuối năm 2017. Chúng tôi cho rằng việc 
giá nguyên liệu đầu vào liên tục giảm sẽ hỗ trợ cho biên lợi nhuận của 
HPG trong các quý tiếp theo.  

 

Hình 7: Diễn biến giá quặng sắt 62% Fe (US$/tấn)  Hình 8: Diễn biến giá than cốc (US$/tấn) 

 

 

 
Nguồn: VNDIRECT, BLOOMBERG  Nguồn: VNDIRECT, BLOOMBERG 

 

Title:

Source:
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Rolling P/B (x) (trái) ROAE (phải)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

Doanh thu thuần 33.283 46.162 60.064

Giá vốn hàng bán (24.533) (35.487) (46.880)

Chi phí quản lý DN (405) (409) (721)

Chi phí bán hàng (490) (643) (901)

LN hoạt động thuần 7.856 9.622 11.563

EBITDA thuần 9.530 11.626 15.426

Chi phí khấu hao (1.674) (2.005) (3.863)

LN HĐ trước thuế & lãi vay 7.856 9.622 11.563

Thu nhập lãi 197 186 142

Chi phí tài chính (368) (556) (744)

Thu nhập ròng khác 17 36 36

TN từ các Cty LK & LD (1) (0) (0)

LN trước thuế 7.702 9.288 10.997

Thuế (1.096) (1.274) (1.560)

Lợi ích cổ đông thiểu số (4) (8) (21)

LN ròng 6.602 8.007 9.416

Thu nhập trên vốn 6.602 8.007 9.416

Cổ tức phổ thông

LN giữ lại 6.602 8.007 9.416

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

Tiền và tương đương tiền 4.559 4.265 5.173

Đầu tư ngắn hạn 694 9.937 7.937

Các khoản phải thu ngắn hạn 2.395 6.555 3.604

Hàng tồn kho 10.247 11.769 15.470

Các tài sản ngắn hạn khác 289 552 663

Tổng tài sản ngắn hạn 18.183 33.077 32.847

Tài sản cố định 13.778 17.924 34.943

Tổng đầu tư 126 740 17

Tài sản dài hạn khác 1.139 1.281 1.320

Tổng tài sản 33.227 53.022 69.127

Vay & nợ ngắn hạn 5.488 11.329 11.412

Phải trả người bán 6.097 6.487 8.438

Nợ ngắn hạn khác 0 0 (0)

Tổng nợ ngắn hạn 11.585 17.815 19.851

Vay & nợ dài hạn 972 1.651 6.605

Các khoản phải trả khác 819 1.158 1.327

Vốn điều lệ và 8.429 15.171 15.171

LN giữ lại 9.486 13.397 22.342

Vốn chủ sở hữu 19.745 32.287 41.234

Lợi ích cổ đông thiểu số 106 111 111

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 33.227 53.022 69.127

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

LN trước thuế 7.702 9.288 10.997

Khấu hao 1.363 1.870 3.863

Thuế đã nộp (1.096) (1.274) (1.560)

Các khoản điều chỉnh khác 422 1.720 0

Thay đổi VLĐ (1.572) (5.546) 1.091

LC tiền thuần HĐKD 6.819 6.058 14.391

Đầu tư TSCĐ (5.832) (2.361) (20.871)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ 8 9 0

Các khoản khác 88 (9.181) 2.000

Thay đổi tài sản dài hạn khác 2.608 (6.393) 518

LC tiền từ HĐĐT (3.128) (17.926) (18.352)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 1.099 6.742 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ (0) (1) 2

Tiền vay ròng nhận được (395) 6.520 5.037

Dòng tiền từ HĐTC khác (2.208) (1.687) (169)

Cổ tức, LN đã trả cho CSH 0 0 0

LC tiền thuần HĐTC (1.505) 11.574 4.870

Tiền & tương đương tiền đầu kì 2.373 4.559 4.265

LC tiền thuần trong năm 2.186 (294) 909

Tiền & tương đương tiền cuối kì 4.559 4.265 5.173

Các chỉ số cơ bản

12-16A 12-17A 12-18E

Dupont

Biên LN ròng 19,8% 17,3% 15,7%

Vòng quay TS 1,13 1,07 0,98

ROAA 22,5% 18,6% 15,4%

Đòn bẩy tài chính 1,72 1,66 1,66

ROAE 38,6% 30,8% 25,6%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 17,0 15,8 13,7

Số ngày nắm giữ HTK 153 121 120

Số ngày phải trả tiền bán 91,0 66,7 65,7

Vòng quay TSCĐ 2,53 2,91 2,27

ROIC 25,1% 17,6% 15,9%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,57 1,86 1,65

Khả năng thanh toán nhanh 0,68 1,20 0,88

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,45 0,80 0,66

Vòng quay tiền 78,9 70,1 68,4

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần 21,2% 38,7% 30,1%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 78,2% 22,5% 20,2%

Tăng trưởng LN ròng 89,4% 21,3% 17,6%

Tăng trưởng EPS 89,4% 21,3% 17,6%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 4.352 5.278 6.207

BVPS (VND) 23.425 21.282 27.180
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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 Hà My – Chuyên viên Phân tích Cao cấp  

Email: my.tranha@vndirect.com.vn  
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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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