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Galaxy Note 9 cùng với các chương trình mới vào nửa cuối năm sẽ thúc
đẩy kinh doanh mảng thiết bị công nghệ. Trong nửa cuối năm 2018, FRT sẽ

101.742

đẩy mạnh các chương trình mới như chương trình Ffriends hay chương trình
điện thoại trợ giá, duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại của chuỗi cửa hàng bán lẻ

Giá thị trường (27/9/2018)
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Lợi nhuận kỳ vọng

35,6%

cũng như bán hàng online. Đóng góp từ Samsung Galaxy Note 9 cùng iPhone
X nửa cuối năm cũng sẽ thúc đẩy doanh thu chung của chuỗi. Doanh thu từ

Giá kỳ vọng (VND)

20,27% yoy, doanh thu cả năm 2018 ước đạt 15.617 tỷ đồng, tăng 18,71% yoy.
Biên lợi nhuận gộp có thể đạt mức tương đương với nửa đầu năm, chi phí quản
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bán lẻ thiết bị công nghệ ước đạt 8.169 tỷ đồng trong nửa cuối năm 2018, tăng

lý doanh nghiệp được tiết giảm sau thoái vốn sẽ giúp LNST từ hoạt động bán
lẻ thiết bị công nghệ có thể tăng 35,35% yoy vào nửa cuối năm và tăng 33,1%
cả năm 2018, lần lượt đạt 240 tỷ đồng và 386 tỷ đồng.

68.000.000

Nhà thuốc Long Châu sẽ được hợp nhất KQKD trong nửa cuối 2018. Theo

11.685

kế hoạch, trong nửa cuối 2018, FRT sẽ mở thêm 15 cửa hàng thuốc và hợp

47,61%

nhất doanh thu của chuỗi Long Châu vào kết quả kinh doanh. Doanh thu nửa
cuối năm có thể đạt 199 tỷ đồng, doanh thu cả năm đạt 353 tỷ đồng, LNST đóng
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góp trong năm nay cho FRT chưa nhiều, chỉ khoảng 7,4 tỷ đồng tuy nhiên khi
đạt quy mô lớn sau 3-4 năm nữa, chuỗi cửa hàng thuốc Long Châu có thể
chiếm từ 30% – 40% tổng lợi nhuận của FRT.
Với đóng góp của chuỗi nhà thuốc Long Châu vào nửa cuối năm, doanh thu
hợp nhất trong năm 2018 của FRT có thể đạt 15.970 tỷ đồng, LNST hợp nhất
có thể đạt 393 tỷ đồng.
Định giá cổ phiếu FRT vào khoảng 101.742 VND/cổ phiếu. Tổng hợp lại 2
chuỗi bán lẻ thiết bị công nghệ và chuỗi nhà thuốc, chúng tôi xác định giá trị của
FRT vào khoảng 101.742 VND/cổ phiếu.
Khuyến nghị đầu tư. Mức giá hiện tại trên sàn của FRT vào khoảng 76.000
VND/cổ phiếu, gần như tương đương với mức định giá mảng bán lẻ thiết bị
công nghệ mà chúng tôi xác định. Như vậy, có thể thấy tiềm năng tăng giá trong
thời gian tới của FRT phụ thuộc lớn vào việc chuỗi cửa hàng thuốc Long Châu
có khả năng mở với quy mô nhanh theo kế hoạch. Theo chúng tôi, FRT có đủ
khả năng và cơ sở để đạt được kế hoạch với chuỗi nhà thuốc Long Châu bởi
doanh nghiệp đã có lợi thế đi trước, đã xây dựng được quy trình quản lý và tìm

Chuyên viên phân tích

ra được mô hình phù hợp để có thể phát triển, đồng thời thị trường bán lẻ thuốc
vẫn còn phân mảnh và nhiều tiềm năng. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị
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101.742 VND/cổ phiếu.
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Kết quả kinh doanh nửa đầu năm tương đối tích cực nhờ
tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp sau thoái vốn
Nửa đầu năm 2018, FRT đạt 7.448 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,2% yoy. Tăng
trưởng doanh thu đến từ:
❑ Tăng trưởng doanh thu trên mỗi cửa hàng hiện tại khoảng 3% yoy.
❑ Số lượng cửa hàng mở mới là 43 cửa hàng so với 473 cửa hàng giai
đoạn giữa năm 2017.
❑ Doanh thu từ các chương trình Ffriends tăng 52% yoy, chương trình
Subsidy mới hoạt động trong năm 2018 cũng đạt 285 tỷ doanh thu.
Lợi nhuận gộp đạt 986 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 13,2%, bằng mức
biên lợi nhuận gộp cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng tăng tương ứng với
doanh thu, tuy nhiên FRT tiết giảm được chi phí quản lý doanh nghiệp 5,4% so
với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm sau thoái vốn nhờ những
đóng góp hiệu quả về quản trị của các nhà đầu tư mới, đồng thời thù lao cho
thành viên hội đồng quản trị được chuyển sang dưới dạng ESOP nếu hoàn thành
kết quả kinh doanh. Nhờ tiết giảm các yếu tố chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh
nghiệp tăng 30% yoy.

Galaxy Note 9 cùng với các chương trình mới vào nửa
cuối năm sẽ thúc đẩy kinh doanh mảng thiết bị công nghệ
Trong nửa cuối năm 2018, FRT sẽ đẩy mạnh các chương trình mới như chương
trình Ffriends hay chương trình điện thoại trợ giá, duy trì tốc độ tăng trưởng hiện
tại của chuỗi cửa hàng bán lẻ cũng như bán hàng online. Đóng góp từ Samsung
Galaxy Note 9 cùng iPhone X nửa cuối năm cũng sẽ thúc đẩy doanh thu chung
của chuỗi. Doanh thu từ bán lẻ thiết bị công nghệ ước đạt 8.169 tỷ đồng trong
nửa cuối năm 2018, tăng 20,27% yoy, doanh thu cả năm 2018 ước đạt 15.617 tỷ
đồng, tăng 18,71% yoy. Biên lợi nhuận gộp có thể đạt mức cao hơn vào nửa cuối
năm, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm sau thoái vốn sẽ giúp LNST từ
hoạt động bán lẻ thiết bị công nghệ có thể tăng 35,35% yoy vào nửa cuối năm và
tăng 33,1% cả năm 2018, lần lượt đạt 240 tỷ đồng và 386 tỷ đồng.
Ước tính kết quả kinh doanh mảng bán lẻ thiết bị công nghệ
Lĩnh vực kinh doanh
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Ra mắt Galaxy Note 9 sẽ thúc đẩy doanh thu cuối năm của FRT. Ra mắt thị
trường cuối tháng 8/2018, Galaxy Note 9 của Samsung được dự báo sẽ vượt
doanh số bán ra của Note 8. Sản phẩm này liên tục đứng đầu bảng xếp hạng trên
thế giới theo bình chọn của người tiêu dùng nhờ tính cạnh tranh, thiết kế cùng
những tính năng mới. Tại Việt Nam, với thị phần áp đảo, sự ra mắt của Samsung
Galaxy Note 9 sẽ thúc đẩy doanh thu toàn thị trường di động nói chung cũng như
doanh thu hệ thống bán lẻ của FRT nói riêng. Nhiều chương trình bán hàng mới
cũng được FRT đẩy mạnh vào đúng dịp ra mắt của Note 9 hứa hẹn mức tăng
trưởng doanh số tốt hơn cho công ty vào nửa cuối năm.
Thị phần tiêu thụ điện thoại tại Việt Nam
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Doanh thu từ chuỗi cửa hàng bán lẻ ước tính tăng trưởng 9,76% trong năm
2018. FRT hiện đang sở hữu 2 chuỗi bán lẻ điện thoại di động là FPT Shop và
F.Studio:
❑ Chuỗi bán lẻ FPT Shop: là chuỗi chuyên bán lẻ các sản phẩm kỹ thuật số
di động bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, laptop, phụ kiện và
dịch vụ công nghệ. FPT Shop là chuỗi bán lẻ lớn thứ 2 trên thị trường bán
lẻ hàng công nghệ sau chuỗi cửa hàng Thế giới di động. Thị phần của
FPT Shop đến cuối năm 2017 là 20,3% trong khi thị phần của chuỗi Thế
giới di động là 43%. Trong nửa cuối năm 2018, chúng tôi ước tính FPT
Shop sẽ mở mới khoảng 10 cửa hàng, đồng thời doanh thu trên mỗi cửa
hàng ước tính tăng trưởng 3%, bằng với mức tăng trưởng trong nửa đầu
năm 2018.
❑ Chuỗi cửa hàng F.Studio: Là chuỗi bán lẻ ủy quyền cao cấp của Apple tại
Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm và phụ kiện chính hãng Apple.
FPT Retail là công ty đầu tiên có chuỗi bán lẻ với đầy đủ mô hình cửa
hàng của Apple bao gồm: Cấp 1 là APR (Apple Premium Reseller), Cấp
2 AAR (Apple Authorised Reseller) và iCorner. Các sản phẩm tập trung
như: điện thoại Iphone, máy tính bảng Ipad, Macbook, Apple Watch và
các phụ kiện chính hãng của Apple. Tính đến 31/12/2017, FPT Retail sở
hữu 12 chuỗi cửa hàng F.Studio. Hiện tại FRT đang gặp nhiều khó khăn
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trong việc tiếp tục mở mới cửa hàng trong chuỗi này tuy nhiên ban lãnh
đạo cho biết đang dần giải quyết các vấn đề và sẽ có thế tiếp tục mở mới
chuỗi F.Studio trong năm 2019. Như vậy, trong nửa cuối 2018, chuỗi FPT
Studio vẫn giữ nguyên số lượng cửa hàng, ước tính doanh thu trên mỗi
cửa hàng tăng trưởng 3% bằng với mức tăng ở nửa đầu năm.
Như vậy, tổng số cửa hàng của FRT đến cuối năm 2018 là 526 cửa hàng so với
495 cửa hàng trong năm 2017, tăng 6,26% yoy, doanh thu trung bình trên mỗi
cửa hàng tăng 3% so với năm 2017. Tổng hợp lại, chúng tôi ước tính doanh thu
từ 2 chuỗi bán lẻ của FRT có thể đạt 11.638 tỷ đồng, tăng 9,76% yoy.
Doanh thu từ mua bán online có thể tăng trưởng 18,97% trong năm 2018.
Trang web FPTshop.com.vn vừa đóng vai trò là kênh cung cấp thông tin, vừa là
kênh e-commerce chuyên nghiệp của FPT Retail. Trang web được hoàn thiện và
phát triển liên tục theo xu hướng thị trường và kinh doanh bán lẻ hiện đại đã thúc
đẩy doanh thu e-commerce tăng trưởng cao. Nửa đầu năm, hoạt động ecommerce của FRT đã đạt mức tăng trưởng 18,6%, do đó chúng tôi cho rằng
trong nửa cuối năm, hoạt động e-commerce sẽ còn diễn ra mạnh hơn và tăng
trưởng từ hoạt động này của FRT có thể đat 18,97% trong năm 2018 tương
đương với doanh thu 2.346 tỷ đồng.
Chương trình Ffriends tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao. Đây là gói dịch vụ
tài chính đặc biệt dành cho khách hàng cá nhân là nhân viên của các doanh
nghiệp liên kết với FRT. Cụ thể FRT sẽ ký hợp đồng với các công ty này để nhân
viên của công ty có thể mua sản phẩm trực tiếp và trả góp bằng lương hàng tháng
không lãi suất. Mục tiêu của FRT là tăng độ phủ sóng đến người dùng với kế
hoạch đạt 2 triệu người tham gia chương trình, sau đó mở rộng sản phẩm cung
cấp đến đối tượng này và thu hút các nhà cung cấp mới dựa trên nền tảng đã xây
dựng. Đến thời điểm hiện tại, chương trình Ffriends đã tiếp cận đến 2.210 công
ty và có 870.000 thành viên. Trong giai đoạn cuối năm, FRT đã hoàn thành sửa
1 số lỗi cho các sản phẩm thuộc chương trình, đã bắt đầu mở rộng các đối tượng
hợp tác sang khối tài chính ngân hàng trong tháng 8. Chúng tôi cho rằng chương
trình này sẽ đạt mức tăng trưởng cao hơn trong nửa cuối năm và có thể đạt doanh
thu 981 tỷ đồng trong năm 2018, tăng trưởng 85,5% yoy.
Chương trình điện thoại trợ giá. Đây là dịch vụ gói điện thoại bán kèm gói cước
nhà mạng, nhằm đem lại hình thức mua máy mới cho thị trường Việt Nam. Trong
chương trình này, FRT kết hợp với các nhà mạng hàng đầu Việt Nam để trợ giá
điện thoại từ 800 ngàn đồng đến 8 triệu đồng/sản phẩm, nhằm giúp khách hàng
dễ dàng sở hữu điện thoại thông minh với mức giá hấp dẫn. Ngoài ra, khách hàng
còn được hưởng các ưu đãi đặc biệt về dịch vụ mạng như nghe, gọi, dung lượng
data lớn nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu liên lạc của khách hàng. Đi vào hoạt động
từ đầu năm, đến hiện tại chương trình đã đạt 285 tỷ doanh thu với số lượng điện
thoại bán được là 31.347 chiếc, chiếm 3,8% tổng doanh thu. Được đánh giá là
một chương trình kích cầu mạnh, trong nửa cuối năm, FRT sẽ tăng cường truyền
thông, tạo ra những chiến dịch mới để truyền tải đến nhân viên và khách hàng để
tăng hiệu quả chương trình. Doanh thu từ chương trình nửa cuối năm ước đạt
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367 tỷ đồng, tổng doanh thu cả năm 2018 là 652 tỷ đồng, chiểm 4,17% doanh thu
của FRT.
Cuối năm cũng là thời điểm các khoản chiết khấu từ thưởng doanh số của
các hãng điện thoại tăng. Với quy mô tiêu thụ càng nhiều, tỷ lệ chiết khấu được
hưởng trên doanh số của FRT càng tăng cao và sẽ đạt mức cao nhất vào nửa
cuối năm, vì vậy, biên lợi nhuận gộp của FRT được hưởng sẽ cao hơn vào nửa
cuối năm. Biên lợi nhuận gộp của FRT có thể đạt 14,3% vào nửa cuối năm so với
mức 13,2% trong nửa đầu 2018.

Nhà thuốc Long Châu sẽ được hợp nhất KQKD trong nửa
cuối 2018
Thị trường bán lẻ thuốc còn nhiều tiềm năng. Hiện tại, thị trường dược phẩm
Việt Nam có quy mô 5 tỷ USD, trong đó 70% quy mô thị trường thuộc về kênh
bệnh viện và phòng mạch, 2 kênh này FRT đang lên kế hoạch tiếp cận, 30% quy
mô thị trường tương đương 1,5 tỷ USD thuộc về kênh nhà thuốc đang là thị trường
chính của FRT. Hiện tại thị trường bán lẻ thuốc còn rất phân mảnh, chưa có một
ai thống lĩnh do đó tiềm năng tăng trưởng của các chuỗi quy mô lớn là rất nhiều.
Do đặc thù ngành, là người đi trước, FRT có thể sẽ gặp nhiều khó khăn tuy nhiên
sẽ có nhiều lợi thế hơn so với các doanh nghiệp đến sau. Cụ thể cửa hàng thuốc
khi mới mở cần nhiều thời gian để tạo độ tin cậy cho khách hàng và khi đã tin
tưởng thì khách hàng sẽ rất trung thành với cửa hàng, nếu đi trước và mở nhanh,
FRT có thể nhanh chóng chiếm thị phần và không phải lo đối thủ mới cạnh tranh
mất thị phần của mình.
FRT đã tìm ra công thức phù hợp để mở chuỗi. Công ty bắt đầu đầu tư vào
Long Châu thông qua cá nhân từ 2017 khi chuỗi nhà thuốc này chỉ đạt 4 cửa
hàng. Sau 1 thời gian học hỏi, xây dựng hệ thống phần mềm cũng như tiếp quản
nguồn cung cấp, FPT Retail đã tự tin để có thể mở rộng hệ thống. Vấn đề cốt lõi
mà doanh nghiệp giải quyết được đó là bài toán hàng tồn kho trên toàn hệ thống.
Với lượng lớn SKU (đơn vị hàng hóa lưu kho), FRT đã xây dựng được hệ thống
để nhận biết được xu hướng nhu cầu, giúp quản lý và luân chuyển hàng trong
kho, tránh để thuốc bị quá hạn, một vấn đề quan trọng mà các chuỗi cửa hàng
thuốc quy mô lớn phải đối mặt. Chiến lược mở cửa hàng mới của FRT cũng rất
hợp lý khi bước đầu công ty sẽ mở những cửa hàng lớn ở những giao lộ, gần
chợ, bệnh viện, sau đó sẽ mở thêm các cửa hàng vệ tinh với quy mô nhỏ hơn.
Nhờ mặt hàng thuốc cung cấp phong phú mà doanh thu/cửa hàng của Long Châu
vượt trội so với các chuỗi nhà thuốc khác. Lượng thuốc mà Long Châu có cao
hơn gấp 6-7 lần các nhà thuốc bình thường và giá của Long Châu rẻ hơn. 60%
doanh thu của Long Châu đến từ tân dược, còn lại từ mỹ phẩm, trang thiết bị y tế
và thực phẩm chức năng với biên lợi nhuận cao hơn thuốc.
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Doanh thu/tháng/cửa hàng của các nhà thuốc (USD)
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Triển vọng nửa cuối 2018 và các năm tới.
Công ty đã nâng tổng tổng số nhà thuốc trong chuỗi lên con số 10 cửa hàng vào
cuối 2017 và 15 cửa hàng vào giữa năm 2018. Doanh thu trên cùng cửa hàng
tăng trưởng 9%, biên lợi nhuận gộp ở các cửa hàng này cũng tăng lên 17% sau
khi áp dụng những cải tiến về quy trình quản lý, biên lợi nhuận trước thuế giảm
do phải đầu tư xây dựng hệ thống ban đầu như phần mềm, con người.
Chuỗi cửa hàng thuốc Long Châu
Tiêu chí

1H2017

1H2018

%yoy

Doanh thu các cửa hàng ban đầu (tỷ đồng)

87,8

95,5

8,76%

Biên lợi nhuận gộp

14%

17%

21,42%

5%

2,7%

-46%

EBT

Theo kế hoạch, trong nửa cuối 2018, FRT sẽ mở thêm 15 cửa hàng thuốc và hợp
nhất doanh thu của chuỗi Long Châu vào kết quả kinh doanh. Doanh thu nửa cuối
năm có thể đạt 199 tỷ đồng, doanh thu cả năm đạt 353 tỷ đồng, LNST đóng góp
trong năm nay cho FRT chưa nhiều, chỉ khoảng 7,4 tỷ đồng tuy nhiên khi đạt quy
mô lớn sau 3-4 năm nữa, chuỗi cửa hàng thuốc Long Châu có thể chiếm từ 30%
– 40% tổng lợi nhuận của FRT.
Với đóng góp của chuỗi nhà thuốc Long Châu vào nửa cuối năm, doanh thu hợp
nhất trong năm 2018 của FRT có thể đạt 15.970 tỷ đồng, LNST hợp nhất có thể
đạt 393 tỷ đồng.

Định giá cổ phiếu FRT vào khoảng 101.742 VND/cổ phiếu
Định giá chuỗi bán lẻ thiết bị công nghệ.
Chúng tôi định giá chuỗi bán lẻ thiết bị công nghệ của FRT dựa trên so sánh với
các doanh nghiệp bán lẻ thiết bị công nghệ trong khu vực.
Vốn hóa (USD)

P/E

P/S

MWG

1.753.440.670

14,92

0,49

Shenzen aisidi

1.052.535.374

19,29

0,12

Công ty
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Redington india

548.804.023

8,31

0,09

Erajaya Swasembada Tbk Pt

525.775.800

11,31

0,23

Henan splendor science & technology

327.942.080

14,29

0,6

Jaymart Pcl

205.969.314

19,57

0,51

14,61

0,34

Trung bình

Mức P/E và P/S trung bình chúng tôi xác định cho lĩnh vực bán lẻ thiết bị công
nghệ lần lượt là 14,61 lần và 0,34 lần. Với mức doanh thu cùng LNST trong năm
2018 chúng tôi đã ước tính ở trên, chuỗi bán lẻ thiết bị công nghệ của FRT có
mức định giá vào khoảng 80.550 đồng/cổ phiếu.
Định giá chuỗi bán lẻ thiết bị công nghệ FRT
P/E (x)

14,61

P/S (x)

0,34

Doanh thu 2018 (VND)

15.617.145.823.479

LNST 2018 (VND)

386.387.091.189

Định giá theo P/E (VND/CP)

83.016

Định giá theo P/S (VND/CP)

78.085

Định giá trung bình

80.550

Định giá chuỗi nhà thuốc Long Châu.
Mức định giá trên chưa tính đến tiềm năng của chuỗi nhà thuốc Long Châu do
Long Châu hiện chưa được hợp nhất trong BCTC, do đó chúng tôi tiến hành xác
định giá trị của chuỗi này. Với giả định mỗi cửa hàng mất trung bình 2 năm để đạt
được mức doanh thu như hiện nay (134.000 USD/tháng/cửa hàng), chúng tôi ước
tính doanh thu của chuỗi nhà thuốc Long châu trong 5 năm tới:
Kế hoạch mở mới chuỗi Long Châu

200
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6
4
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2021
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Năm

2018

2019

2020

2021

2022

Số lượng cửa hàng

30

80

200

400

400

- Cửa hàng mở 0-1 năm

20

50

120

200

0

- Cửa hàng mở 1-2 năm

6

20

50

120

200

- Cửa hàng mở 2-3 năm

0

6

20

50

120

- Cửa hàng mở trên 3 năm

4

4

10

30

80

353.562.722.222

971.816.388.889

2.586.553.611.111

6.154.982.916.667

11.362.641.666.667

- Cửa hàng mở 0-1 năm

79.599.722.222

198.999.305.556

477.598.333.333

795.997.222.222

0

- Cửa hàng mở 1-2 năm

122.811.000.000

409.370.000.000

1.023.425.000.000

2.456.220.000.000

4.093.700.000.000

- Cửa hàng mở 2-3 năm

0

212.295.083.333

707.650.277.778

1.769.125.694.444

4.245.901.666.667

151.152.000.000

151.152.000.000

377.880.000.000

1.133.640.000.000

3.023.040.000.000

53.034.408.333

150.631.540.278

413.848.577.778

1.015.572.181.250

1.931.649.083.333

7.424.817.167

22.594.731.042

66.215.772.444

172.647.270.813

347.696.835.000

Tổng doanh thu

- Cửa hàng mở trên 3 năm
Lợi nhuận gộp
LNST

Sử dụng phương pháp DCF với các giả định Re = 20%, g=3%, chúng tôi xác định
giá trị vốn hóa của chuỗi nhà thuốc Long Châu vào khoảng 1.441 tỷ đồng tương
đương 21.192 VND/cổ phiếu.
Tổng hợp lại 2 chuỗi bán lẻ thiết bị công nghệ và chuỗi nhà thuốc, chúng tôi xác
định giá trị của FRT vào khoảng 101.742 VND/cổ phiếu.

Khuyến nghị đầu tư
Mức giá hiện tại trên sàn của FRT vào khoảng 76.000 VND/cổ phiếu, gần như
tương đương với mức định giá mảng bán lẻ thiết bị công nghệ mà chúng tôi xác
định. Như vậy, có thể thấy tiềm năng tăng giá trong thời gian tới của FRT phụ thuộc
lớn vào việc chuỗi cửa hàng thuốc Long Châu có khả năng mở với quy mô nhanh
theo kế hoạch. Theo chúng tôi, FRT có đủ khả năng và cơ sở để đạt được kế hoạch
với chuỗi nhà thuốc Long Châu bởi doanh nghiệp đã có lợi thế đi trước, đã xây
dựng được quy trình quản lý và tìm ra được mô hình phù hợp để có thể phát triển,
đồng thời thị trường bán lẻ thuốc vẫn còn phân mảnh và nhiều tiềm năng. Vì vậy,
chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu FRT, mức giá chúng tôi xác
định vào khoảng 101.742 VND/cổ phiếu.
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Nguyễn Tiến Dũng xin khẳng định hoàn toàn trung thực và không có động cơ cá nhân khi thực hiện báo cáo này. Tất
cả những thông tin nêu trong báo cáo này được thu thập từ những nguồn tin cậy và đã được tôi xem xét cẩn thận. Tuy nhiên, tôi không
đảm bảo tính đầy đủ cũng như chính xác tuyệt đối của những thông tin nêu trên. Các quan điểm, nhận định trong báo cáo này chỉ là
quan điểm riêng của cá nhân tôi mà không hàm ý chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Báo cáo chỉ nhằm
mục đích cung cấp thông tin và nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn tham khảo. Cá nhân tôi cũng như
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến
trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc những thông tin sai lệch về doanh nghiệp.
Báo cáo này là một phần tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, tất cả những hành vi sao chép, trích dẫn một phần hay
toàn bộ báo cáo này phải được sự đồng ý của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

LIÊN HỆ
Phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Bộ phận Phân tích Ngành & Doanh nghiệp

Bộ phận Vĩ mô & Thị trường

Lưu Văn Lương

Lê Đăng Phương

Phạm Tiến Dũng

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

luuvanluong@baoviet.com.vn

ledangphuong@baoviet.com.vn

phamtiendung@baoviet.com.vn

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Ngân hàng, Bảo hiểm

Bất động sản

Chuyên viên vĩ mô

nguyenthuhapt@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Chế Thị Mai Trang

Trương Sỹ Phú

Trần Xuân Bách

Thép, Phân bón, Điện

Ô tô & Phụ tùng

Phân tích kỹ thuật

chethimaitrang@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Hà Thị Thu Hằng

Công nghệ thông tin

Dệt may

nguyentiendungbvsc@baoviet.com.vn

hathithuhang@baoviet.com.vn

Nguyễn Bình Nguyên

Thái Anh Hào

Cao su tự nhiên

Hạ tầng nước

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

thaianhhao@baoviet.com.vn

Lê Thanh Hòa
Vật liệu xây dựng
lethanhhoa@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

▪ Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

▪ Tel: (84 4) 3 928 8080

▪ Tel: (84 8) 3 914 6888

