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QNS đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 với những điểm nổi 

bật bao gồm: 1) tăng trưởng khiêm tốn về doanh thu sữa đậu nành 

và 2) thu hẹp biên lợi nhuận mảng đường. Chúng tôi hạ giá mục 

tiêu xuống 13,7% do ảnh hưởng lớn của việc giá đường giảm đối 

với kết quả kinh doanh mảng đường của QNS. Tuy nhiên, chúng 

tôi vẫn duy trì khuyến nghị MUA vì cổ phiếu đang được giao dịch 

ở mức giá hấp dẫn trên thị trường.  

Mảng sữa đậu nành đạt 3.885 tỷ đồng về doanh thu thuần (+ 5,5% 
YoY) trong năm tài chính 2017, thấp hơn mục tiêu tăng trưởng 
hàng năm là 10%, do sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu 
nước ngoài. QNS dự kiến sẽ tăng trưởng hơn nữa trong thị trường 
sữa đậu nành nội địa và do đó đã đặt mục tiêu tăng sản lượng tiêu thụ 
sữa đậu nành với mức tăng trưởng hàng năm 10,0% trong giai đoạn 
2018-2020. Nhờ tăng trưởng thị trường liên tục và kế hoạch tung ra sản 
phẩm mới của công ty, chúng tôi ước tính doanh thu sữa đậu nành sẽ 
đạt 4.115 tỷ đồng (+ 5,9% YoY) trong năm nay với mức tăng 7,0% về 
khối lượng và giảm 1,0% giá bán bình quân. 

Doanh thu đường tăng 27,4%YoY đạt 1.867 tỷ đồng, nhưng biên 
lợi nhuân gộp giảm 3,3% (so với mức 21,5% trong năm 2016) do 
giá đường giảm sâu 24% trong năm. Giá bán đường khó có thể phục 
hồi sớm, đặc biệt dựa trên việc giảm thuế nhập khẩu từ năm 2018 theo 
Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Trong năm 2018, 
chúng tôi ước tính QNS sẽ đạt 2.433 tỷ đồng về doanh thu đường (+ 
30,3% YoY) với lợi nhuận gộp 57 tỷ đồng (-6,7% YoY). Mặc dù giá mía 
thu mua dự báo giảm khoảng 20%, biên lợi nhuận gộp của QNS lại 
giảm thêm 2,3%. 

Chúng tôi hạ giá mục tiêu xuống còn 65.600 đồng/CP do mảng 
đường vẫn chịu áp lực, nhưng vẫn duy trì khuyến nghị MUA. Cổ 
phiếu công ty hiện đang giao dịch ở mức P/E trượt là 10,3x thấp hơn 
70,1% so với các công ty ngành hàng tiêu dùng và thấp hơn 22,6% so 
với các công ty ngành đường. QNS hiện đang chú trọng hơn vào mảng 
kinh doanh sữa đậu nành và mảng hàng tiêu dùng đóng góp 76,3% vào 
lợi nhuận gộp trong năm 2017. Theo thời gian, QNS sẽ được giao dịch 
ở mức gần hơn với nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng do sự đóng góp của 
mảng đường giảm trong những năm gần đây.  

Ngày 07/05/2018 

Nguyễn Như Bình Minh 

minh.nguyennhu@vndirect.com.vn 

 

Thay đổi trọng yếu trong báo cáo 

 Điều chỉnh tăng 6,1% dự báo doanh thu 
2018  
 Giảm 23,8% dự báo lợi nhuận sau thuế 

 

Diễn biến giá 

 

Nguồn: VNDIRECT 

 

Thông tin cổ phiếu 

Cao nhất 52 tuần (VND) 123.500 

Thấp nhất 52 tuần (VND) 45.000 

KLGDBQ 3 tháng (cp) 0,25tr 

GTGDBQ 3 tháng (tr VND) 13.297 

Thị giá vốn (tỷ VND) 12.540 

SL CP đang lưu hành (tr) 252 

TTM P/E (x) 10,3 

P/B (x) 2,8 

 

Cơ cấu sở hữu 

Công ty Thương mại Thành Phát 15,8% 

Foremost Worldwide Ltd 5,0% 

Võ Thành Đang  4,9% 

  

Nguồn: VNDIRECT 

 

 

 

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

Doanh thu thuần (tỷ) 7,785 6,971 7,633 8,489

Tăng trưởng DT thuần 24.6% (10.5%) 9.5% 11.2%

Biên lợi nhuận gộp 29.5% 33.1% 26.2% 24.1%

Biên EBITDA 13.7% 18.7% 10.5% 9.3%

LN ròng (tỷ) 1,230 1,408 1,027 1,072

Tăng trưởng LN ròng 58.9% 14.5% (27.1%) 4.4%

Tăng trưởng LN cốt lõi 61.3% 13.9% (27.3%) 5.1%

EPS cơ bản 10,407 8,920 5,003 4,220

EPS điều chỉnh 10,513 9,009 5,021 4,236

BVPS 18,492 20,846 18,382 18,066

ROAE 56.6% 43.2% 24.5% 22.0%
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Mảng sữa đậu nành: Các hoạt động marketing cho thấy hiệu quả 
trong Quý 4 năm 2017  

QNS tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt thị trường trong nước với thị 
phần 84,3% trong năm 2017, tăng so với 83,0% trong năm 2016 
(Nielsen). Điều này đã đạt được dù công ty phải đối mặt với sự cạnh 
tranh gay gắt từ các thương hiệu nước ngoài (sản lượng tăng 7% 
nhưng giá bán bình quân giảm 1%). 

Hình 1: Sản lượng và tăng trưởng sản lượng của mảng sữa 
đậu nành giai đoạn 2013-2017 

 Hình 2: Doanh thu và tăng trưởng doanh thu của mảng sữa 
đậu nành giai đoạn 2013-2017 

 

 

 
   Nguồn: VNDIRECT ước tính     Nguồn: QNS, VNDIRECT 

 

Doanh thu của mảng sữa đậu nành đạt 3.885 tỷ đồng (+ 5,5% YoY) 
và lợi nhuận gộp đạt 1.522 tỷ đồng (+ 2,7% YoY). Sự tăng trưởng của 
mảng này chịu áp lực do sự thâm nhập của các thương hiệu nước 
ngoài như Vitasoy và Soy Secretz. Các thương hiệu này chú trọng vào 
việc phát triển danh mục sản phẩm đa dạng như giới thiệu nhiều sản 
phẩm sữa với các hương vị và dưỡng chất phong phú. 

Hình 3: Vinasoy vẫn chiếm được những vị trí đẹp trong các gian hàng nhưng 
bên cạnh đã xuất hiện thêm nhiều các hãng sữa ngoại 
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QNS đã áp dụng phương pháp khác để thu hút sự chú ý của người 
tiêu dùng bằng cách đẩy mạnh quảng cáo và khuyến mãi. Tuy nhiên, 
QNS đã kiểm soát hiệu quả chi phí quảng cáo bằng cách đưa ra các 
chiến dịch marketing sáng tạo và mới mẻ được phân phối qua các 
kênh kỹ thuật số, thay vì chỉ tập trung vào các quảng cáo truyền hình 
có chi phí cao. Vì vậy, công ty đã giảm chi phí quảng cáo xuống còn 
187,4 tỷ đồng trong năm 2017 (-12,1% YoY). Trong kỳ nghỉ Tết, hãng 
đã thực hiện một video clip thành công mang tên “Người gieo an lành” 
đã lan truyền và nhận được hơn 3 triệu lượt xem chỉ trong 2 tuần, qua 
đó củng cố hình ảnh thương hiệu sữa đậu nành Vinasoy của QNS. 
Chiến lược marketing này đã bắt đầu cho thấy hiệu quả, với tăng 
trưởng doanh thu sữa đậu nành đạt 11,6% trong Quý 4/2017 (so với 
4,0% trong Quý 3/2017), nâng cao kết quả kinh doanh cả năm của 
mảng này. 

Năm 2017 kết thúc với kết quả sụt giảm của mảng đường  

Trong nửa đầu năm 2017, doanh thu mảng đường đạt 1.190 tỷ đồng 
(+ 35,3% YoY), do cả tăng trưởng về khối lượng và giá bán cao hơn. 
Trong nửa cuối năm 2017, doanh thu mảng này đạt 677 tỷ đồng (+ 
15,5% YoY), tăng hơn 30% về khối lượng, nhưng giá bán đường trong 
nước giảm mạnh theo xu hướng toàn cầu xuống khoảng 12.000 
đồng/kg cuối năm 2017 (-24,1% YoY). Đồng thời, giá mía thu mua của 
QNS để làm ra tổng sản lượng đường trong năm 2017 cố định ở mức 
1,1 triệu đồng/tấn (+ 10,9% YoY), dẫn đến sự co hẹp đáng kể trong 
biên lợi nhuận gộp chỉ đạt 3,3% trong năm 2017 (so với 21,5% trong 
năm 2016). 

Mảng sữa đậu nành dự kiến sẽ lấy lại đà vào năm 2018 

Doanh thu sữa đậu nành đóng gói của Việt Nam được dự báo sẽ tăng 
7,8% trong giai đoạn 2017-2022 (Euromonitor International 2017), dựa 
trên 1) ý thức về sức khỏe của người tiêu dùng ngày càng tăng, điều 
này sẽ kích thích mức tiêu thụ sữa đậu nành và 2) nâng cao nhận thức 
về vệ sinh thực phẩm sẽ khuyến khích người tiêu dùng chuyển sang 
dùng sữa đậu nành đóng gói. QNS đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng 
sữa đậu nành hàng năm đạt 10% trong giai đoạn 2018-2020. Công ty 
cũng có kế hoạch giới thiệu các sản phẩm sữa đậu nành mới trong 
năm nay, đây là điều cần thiết để cạnh tranh với các thương hiệu nước 
ngoài khác có danh mục sản phẩm đậu nành đa dạng hơn. Hơn nữa, 
QNS có thể tận dụng tốt hơn mạng lưới phân phối rộng rãi gồm 
150.000 điểm bán hàng tại 63 tỉnh thành trên cả nước để đưa sản 
phẩm mới đến khách hàng. 

Giá mía sẽ giảm trong năm nay, hạn chế tác động của việc giá 
đường tinh luyện giảm 

QNS dự kiến sản xuất 220.000 tấn đường (+ 57% YoY), sau khi tăng 
công suất tại nhà máy đường An Khê. Tuy nhiên, giá bán đường có 
thể tiếp tục bị suy giảm, đặc biệt là sau khi thuế nhập khẩu đường 
ngoài hạn ngạch từ các nước trong khối ASEAN giảm xuống còn 5% 
kể từ năm 2018 theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). 
Do đó, chúng tôi ước tính giá bán bình quân đường tinh luyện sẽ giảm 
xuống còn khoảng 11.000 đồng/kg (-17% so với năm 2017). Trong 
mùa thu hoạch 2017-2018, chúng tôi ước tính giá mía thu mua của 
QNS sẽ giảm khoảng 20% do nông dân cũng sẽ phải giảm giá theo xu 
hướng giá đường. 

 

 

 

 

Hình 4: Quảng cáo của Vinasoy trong dịp Tết  

 

Video link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mkw6OtJQmjk 

 

Nguồn: VINASOY, VNDIRECT  
 

Hình 5: Giá đường thế giới 
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ĐHĐCĐ 2018: QNS tiếp tục đặt mục tiêu kinh doanh thận trọng 

Kế hoạch đặt ra vẫn thận trọng như thường lệ 

Theo dự kiến, QNS tiếp tục đặt mục tiêu rất thận trọng với tổng doanh 
thu 7.500 tỷ đồng (-3,1% YoY) và lợi nhuận ròng 193 tỷ đồng (-81,2% 
YoY) trong năm nay. QNS công bố kết quả kinh doanh năm 2017 đã 
được kiểm toán với tổng doanh thu là 7.739 tỷ đồng (+ 10% YoY, hoàn 
thành 104,6% kế hoạch năm) và lợi nhuận ròng 1.027 tỷ đồng (-27,1% 
YoY, gấp 5,5 lần kế hoạch cả năm). Tương tự, QNS cũng vượt mục 
tiêu trong năm 2016 với doanh thu và lợi nhuận ròng được ghi nhận ở 
mức 1,1 lần và 7,0 lần so với mục tiêu tương ứng được thiết lập cho 
năm đó, khẳng định lần nữa cách tiếp cận thận trọng của ban lãnh 
đạo. 

Chính sách cổ tức 

QNS đã công bố kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017 theo tỷ 
lệ 10:2, do đó nâng vốn điều lệ của công ty lên khoảng 3.000 tỷ đồng. 
Bên cạnh đó, công ty cho biết sẽ trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ tối thiểu 
là 15% mệnh giá (không công bố bằng tiền mặt hay cổ phiếu). 

Kế hoạch đầu tư 

Các cổ đông cũng thông qua kế hoạch phát triển dây chuyền sản xuất 
đường tinh luyện (RE) với công suất 1.000 tấn/ngày vào năm 2019. 
Trong trường hợp dự kiến loại bỏ hạn ngạch nhập khẩu đường, chúng 
tôi xem đây là cơ hội để QNS mua đường thô nhập khẩu giá rẻ và tiến 
hành sản xuất đường RE. Điều này đạt hiệu quả về mặt chi phí khi 
QNS có thể tận dụng năng lượng sinh khối và tiết kiệm chi phí trong 
việc trồng trọt và thu hoạch mía. 

Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA vì định giá vẫn hấp dẫn 

Trong năm 2018, chúng tôi ước tính doanh thu của QNS sẽ đạt 8.489 
tỷ đồng (+ 11,2% YoY) và LNST đạt 1.072 đồng (tăng 4,4% YoY), điều 
này dựa trên sự điều chỉnh tăng 6,1% về doanh thu và điều chỉnh giảm 
23,8% lợi nhuận ròng so với dự phóng trước đây của chúng tôi. Với 
dự phóng đã được điều chỉnh, chúng tôi đưa ra mức giá mục tiêu mới 
cho QNS là 65.600 đồng/CP (trước là 76.000 đồng/CP) thông qua 
phương pháp Tổng các giá trị thành phần (SOTP). Chúng tôi áp dụng 
mức P/E dự phóng 1 năm tới là 18,2x cho mảng kinh doanh sữa đậu 
nành (duy trì mức thấp hơn 40% so với P/E trượt của VNM) do sự 
cạnh tranh gay gắt trong mảng này và duy trì P/E dự phóng 1 năm tới 
là 8,0x đối với mảng đường. Đối với các mảng khác trong danh mục 
của QNS bao gồm bia, bánh kẹo, năng lượng sinh khối và sản xuất 
nước khoáng đóng chai, chúng tôi điều chỉnh P/E dự phóng 1 năm tới 
của chúng tôi lên 10,1x dựa trên P/E trượt trung bình của các công ty 
nhỏ trong ngành bia, bánh kẹo và điện. 

Hình 6: Bảng định giá theo phương pháp SOTP 

 
Nguồn: VNDIRECT 

Theo đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với QNS, với tiềm 
năng tăng giá 25%. Hiện tại, công ty đang giao dịch với P/E trượt là 
10,3x, thấp hơn 70,1% so với mức trung bình của ngành đồ uống và 
thấp hơn 22,6% so với mức trung bình của ngành đường. Với việc 
giới thiệu sản phẩm mới và các chiến dịch marketing đang triển khai, 
chúng tôi dự báo hoạt động kinh doanh sữa đậu nành đang trở thành 

% EBT

EPS FY2018 

(VND) P/E mục tiêu 

Giá trị tương ứng 

(VND)

Sữa đậu nành 75% 2.869 18,2x 52.701

Đường 5% 232 8,0x 1.857

Khác 20% 1.092 10,1x 11.033

Tổng 100% 4.220 15,5x 65.591                       
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hoạt động kinh doanh cốt lõi và theo thời gian QNS sẽ cho thấy giá trị 
sát hơn với các cổ phiếu ngành tiêu dùng. 

Hình 7: So sánh với các ngân hàng cùng ngành, tại ngày 20/04/2018 

 

 
   Nguồn: BLOOMBERG, VNDIRECT 

 

 

 

 
 
 

  

Doanh nghiệp Quốc gia
Vốn hóa 

(tỷ US$)

Tăng trưởng 

lợi nhuận 

sau thuế (%)

Tăng trưởng 

EPS (%)
 ROE (%) ROA (%) D/E (x)

TTM P/E 

(x)
P/B (x)

Sữa đậu nành

VNM Việt Nam      11.948 10,2 9,0 -46,0 40,5 32,2 29,5 11,6

Vitasoy Hồng Kông        2.813 -34,9 15,7 -23,9 20,3 11,0 39,5 8,4

Trung bình -12,4 12,4 -35,0 30,4 21,6 34,5 10,0

Mía đường

SBT Việt Nam          439            40,52 2,9 129,6 7,4 3,3 16,5 1,4

LSS Việt Nam            28 -58,49 43,0 32,0 3,8 2,4 10,1 0,4

Trung bình -9,0 23,0 80,8 5,6 2,8 13,3 0,9

Các ngành khác

Bia

BSP Việt Nam            14 47,9 52,4 -1,0 22,3 13,7 5,9 1,3

HAT Việt Nam              5 74,9 122,9 -139,3 49,9 19,9 4,2 1,7

THB Việt Nam              9 -12,2 -16,5 -29,0 6,0 3,6 24,2 1,0

Nước khoáng

QHW Việt Nam              7 -3,9 3,8 25,9 19,7 0,0 4,9 1,2

Điện

HJS Việt Nam            21 53,1 53,1 49,4 14,4 8,3 12,3 1,7

QPH Việt Nam            14 -64,9 -64,9 17,4 10,2 0,3 7,0 1,2

Bánh kẹo 

BBC Việt Nam            55 19,7 23,2 -70,5 12,4 9,0 12,1 1,4

Trung bình 16,4 24,9 -21,0 19,3 7,8 10,1 1,3

QNS          551 -27,1 -27,1 6,0 24,4 15,6 10,3 2,8
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Định giá   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

  Nguồn: VNDIRECT 
 
 

 

-60%

-48%

-35%

-23%

-10%

3%

15%

28%

40%

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16A 07-16A 01-17A 07-17A

Rolling P/E (x) (trái) EPS growth (phải)

21%

26%

31%

36%

41%

46%

51%

56%

61%

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

01-14A 07-14A 01-15A 07-15A 01-16A 07-16A 01-17A 07-17A

Rolling P/B (x) (trái) ROAE (phải)

Báo cáo KQ HĐKD

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

Doanh thu thuần 6.971 7.633 8.489

Giá vốn hàng bán (4.663) (5.637) (6.446)

Chi phí quản lý DN (54) (146) (149)

Chi phí bán hàng (728) (697) (749)

LN hoạt động thuần 1.526 1.153 1.145

EBITDA thuần 1.207 739 664

Chi phí khấu hao 319 414 481

LN HĐ trước thuế & lãi vay 1.526 1.153 1.145

Thu nhập lãi 73 38 109

Chi phí tài chính (77) (78) (93)

Thu nhập ròng khác 31 26 20

TN từ các Cty LK & LD 0 0 0

LN trước thuế 1.552 1.138 1.182

Thuế (144) (112) (110)

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

LN ròng 1.408 1.027 1.072

Thu nhập trên vốn 1.408 1.027 1.072

Cổ tức phổ thông (160) (339) (268)

LN giữ lại 1.248 687 804

Bảng cân đối kế toán

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

Tiền và tương đương tiền 137 528 240

Đầu tư ngắn hạn 555 751 849

Các khoản phải thu ngắn hạn 394 289 522

Hàng tồn kho 522 320 618

Các tài sản ngắn hạn khác 171 19 85

Tổng tài sản ngắn hạn 1.779 1.907 2.315

Tài sản cố định 1.849 2.805 3.221

Tổng đầu tư 0 0 0

Tài sản dài hạn khác 2.497 2.286 2.286

Tổng tài sản 6.125 6.999 7.822

Vay & nợ ngắn hạn 1.178 1.404 1.469

Phải trả người bán 475 540 530

Nợ ngắn hạn khác 317 401 399

Tổng nợ ngắn hạn 1.970 2.345 2.398

Vay & nợ dài hạn 213 145 95

Các khoản phải trả khác 32 27 42

Vốn điều lệ và 1.875 2.438 2.926

LN giữ lại 2.196 2.135 2.398

Vốn chủ sở hữu 3.910 4.482 5.286

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0

Tổng nợ và vốn chủ sở hữu 6.125 6.999 7.822

Báo cáo LCTT

(tỷVND) 12-16A 12-17A 12-18E

LN trước thuế 1.552 1.138 1.182

Khấu hao 319 414 481

Thuế đã nộp (144) (112) (110)

Các khoản điều chỉnh khác (575) (424) (0)

Thay đổi VLĐ 37 608 (608)

LC tiền thuần HĐKD 1.189 1.625 945

Đầu tư TSCĐ (2.192) (874) (897)

Thu từ TL, nhượng bán TSCĐ

Các khoản khác 0 0 (98)

Thay đổi tài sản dài hạn khác 604 (177) 0

LC tiền từ HĐĐT (1.588) (1.051) (994)

Thu từ PH CP, nhận góp VCSH 103 (0) 0

Trả vốn góp CSH, mua CP quỹ

Tiền vay ròng nhận được (359) 222 15

Dòng tiền từ HĐTC khác (58) (64) 15

Cổ tức, LN đã trả cho CSH (160) (339) (268)

LC tiền thuần HĐTC (474) (182) (238)

Tiền & tương đương tiền đầu kì 1.009 137 528

LC tiền thuần trong năm (872) 392 (288)

Tiền & tương đương tiền cuối kì 137 528 240

Các chỉ số cơ bản

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

Dupont

Biên LN ròng 20,2% 13,5% 12,6%

Vòng quay TS 1,23 1,16 1,15

ROAA 24,9% 15,6% 14,5%

Đòn bẩy tài chính 1,73 1,56 1,52

ROAE 43,2% 24,5% 22,0%

Hiệu quả

Số ngày phải thu 20,7 13,8 22,5

Số ngày nắm giữ HTK 41,0 20,8 35,0

Số ngày phải trả tiền bán 37,3 34,9 30,0

Vòng quay TSCĐ 3,97 3,28 2,82

ROIC 26,6% 17,0% 15,7%

Thanh khoản

Khả năng thanh toán ngắn hạn 0,90 0,81 0,97

Khả năng thanh toán nhanh 0,64 0,68 0,71

Khả năng thanh toán tiền mặt 0,35 0,55 0,45

Vòng quay tiền 24,4 (0,4) 27,4

Chỉ số tăng trưởng (yoy)

Tăng trưởng DT thuần (10,5%) 9,5% 11,2%

Tăng trưởng LN từ HĐKD 14,5% (24,4%) (0,7%)

Tăng trưởng LN ròng 14,5% (27,1%) 4,4%

Tăng trưởng EPS 14,5% (27,1%) 4,4%

Giá trị cổ phiếu

EPS cơ bản (VND) 8.920 5.003 4.220

BVPS (VND) 20.846 18.382 18.066
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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. 
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Nguyễn Như Bình Minh – Chuyên viên phân tích  

Email: minh.nguyennhu@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 
 

file:///C:/Users/minh.nguyennhu/Desktop/www.vndirect.com.vn
mailto:anirban.lahiri@vndirect.com.vn
mailto:minh.nguyennhu@vndirect.com.vn
mailto:research@vndirect.com.vn
https://vndirect.com.vn/

