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Khuyến nghị
Giá kỳ vọng (VND)

17.800

Giá thị trường (10/9/2013)

13.000
37%

Lợi nhuận kỳ vọng

THÔNG TIN CỔ PHẦN
Sàn giao dịch

HNX

Khoảng giá 52 tuần

11.400-14.860

Vốn hóa

257 tỷ đồng

SL cổ phiếu lưu hành

19.800.000 CP

KLGD bình quân 10 ngày

84.590 CP

% sở hữu nước ngoài

19,7%

Room nước ngoài

49%

Giá trị cổ tức/cổ phần

1.000 VND

Tỷ lệ cổ tức/thị giá

7,7%

Beta

1,23

 Quy mô công suất lớn nhất trong ngành. AAA hiện tại là doanh
nghiệp có quy mô lớn nhất trong ngành với 3 nhà máy sản xuất có tổng công
suất thiết kế 3.300 tấn/tháng và công suất thực tế đạt 2.600 tấn/tháng, sử
dụng trên 1.000 lao động lành nghề phục vụ cho sản xuất.
 Tiềm năng tăng trưởng tốt từ các dự án đầu tư mới. 90% các sản
phẩm của AAA được xuất khẩu sang các nước Châu Âu. Công ty đang tiến
hành đầu tư 2 nhà máy mới với công suất mỗi nhà máy 1.000 tấn/tháng để
thâm nhập vào thị trường Mỹ và Nhật. Sau khi hoàn thành, tổng công suất
của AAA có thể đạt 5.300 tấn, tăng 61% so với hiện tại.
 Định giá hấp dẫn. Cổ phiếu của AAA đang được giao dịch với mức
P/E forward là 4,13 lần và mức giá kỳ vọng là 17.800 VNĐ/cổ phần, cao hơn
37% so với mức giá hiện tại.
 Tiềm năng phát triển ngành còn lớn. Bao bì nhựa là sản phẩm
đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu của ngành nhựa với trị giá 456 triệu USD
và tăng trưởng hàng năm khoảng 20%/năm. Các sản phẩm bao bì Việt Nam
có ưu thế cạnh tranh tốt so với nhiều quốc gia Châu Á khác như Trung Quốc
và Thái Lan do không bị áp thuế chống bán phá giá sang Châu Âu.
Rủi ro trọng yếu.
BVSC cho rằng có 2 rủi ro trọng yếu đối với AAA:

BIẾN ĐỘNG GIÁ

 Khả năng bị áp thuế chống bán phá giá tại các nước xuất khẩu.
 Khả năng giảm tiêu dùng bao bì nhựa do những tác động không tốt
đến môi trường. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có sản phẩm thay thế bao bì nhựa.

AAA

Khuyến nghị. Chúng tôi đánh giá AAA là cổ phiếu cơ bản tốt và có thể xem
xét đầu tư với mức giá kỳ vọng khoảng 17.800 đồng/cổ phần.
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Doanh thu (triệu đồng)

2009

2010

2011

2012

2013

384.533 679.315 910.634 1.010.033 1.117.885

EBITDA (triệu đồng)

68.124 148.765 146.805

142.619

153.581

EBIT (triệu đồng)

55.521 123.070 112.741

95.986

106.948

Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)

37.723

90.225

65.475

55.142

64.214

5.716

9.114

6.614

4.447

3.243

P/E (x)

2,34

1,47

2,03

3,01

4,13

P/B (x)

-

1,0

0,3

0,5

n/a

ROA (%)

10,6%

16,8%

9,3%

6,4%

n/a

ROE (%)

33,7%

40,9%

20,5%

12,7%

n/a

EPS (đồng/cổ phần)

Điểm nhấn đầu tư
Tiềm năng phát triển ngành lớn. Nhu cầu bao bì nhựa tại các quốc gia phát
triển chủ yếu được cung cấp bởi các nước Châu Á do công nghệ sản xuất
không đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao và có thể tận dụng được chi phí nhân
công và giá thuê đất rẻ. Các nước sản xuất chính bao gồm Trung Quốc,
Malaysia, Thái Lan và Việt Nam trong đó sản phẩm từ Việt Nam được đánh
giá an toàn hơn so với từ Trung Quốc. Bên cạnh đó Việt Nam cũng có lợi thế
cạnh tranh hơn do không bị đánh thuế chống bán phá giá vào EU như các
nước Thái Lan và Trung Quốc (thuế suất 8,4% - 28,8%). Nhờ vậy, trong các
năm trở lại đây, các sản phẩm bao bì nhựa Việt Nam có tốc độ tăng trưởng
khá nhanh, bình quân khoảng 20%/năm.
Bao bì nhựa hiện cũng là sản phẩm đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu của
ngành nhựa với trị giá 456 triệu USD trong năm 2012, chiếm 28,9% trong
tổng kim ngạch của toàn ngành và tăng trưởng hơn 18% so với năm 2011.
Các sản phẩm bao bì nhựa Việt Nam đã có mặt trên hơn 50 quốc gia và vùng
lãnh thổ, trong đó các thị trường chính là Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp,..
Thị trường xuất khẩu bao bì nhựa T6/2013 của Việt Nam

Khác
21.0%
Mỹ
4.4%
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Hà Lan UK,
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Nguồn: Vietnam Plastics Association, BVSC tổng hợp
Quy mô công suất lớn nhất nước. Sản phẩm chính của AAA là bao bì
nhựa màng đơn, chủ yếu là các loại túi nhựa được sử dụng trong các siêu
thị, nhà hàng để đựng thực phẩm, hàng hóa. Các doanh nghiệp sản xuất bao
bì nhựa màng đơn tại Việt Nam hầu hết có quy mô nhỏ với công suất chủ yếu
300 - 500 tấn/tháng, rất ít doanh nghiệp có quy mô trên 1.000 tấn/tháng. AAA
hiện tại là doanh nghiệp lớn nhất trong ngành với 3 nhà máy sản xuất có tổng
công suất thiết kế 3.300 tấn/tháng và công suất thực tế đạt 2.600 tấn/tháng,
sử dụng trên 1.000 lao động lành nghề phục vụ cho sản xuất.
Các nhà máy của AAA
Nhà máy
Nhà máy 1

Năm HĐ
2005

Sản phẩm chính
Bao bì tái chế

Công suất
1.000 tấn/tháng

Nhà máy 2
- Dây chuyền 1

T2/2008

Bao bì chất lượng cao

800 tấn/tháng

- Dây chuyền 2

T8/2011

Bao bì chất lượng cao

700 tấn/tháng

T9/2009

Bao bì tự phân hủy, túi cuộn

800 tấn/tháng

Nhà máy 3

Nguồn: AAA, BVSC tổng hợp
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Ngoài ra, AAA sở hữu một nhà máy sản xuất CaCO3 có công suất 10.000
tấn/năm tại Yên Bái để sản xuất bột đá dùng làm phụ gia phối trộn trong sản
xuất bao bì nhựa, giúp giảm một phần giá thành sản xuất của Công ty.
90% sản phẩm được xuất sang Châu Âu. Các sản phẩm bao bì nhựa của
AAA đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và khoảng 95% sản lượng được xuất
khẩu, trong đó 90% sang thị trường Châu Âu vốn có các yêu cầu tiêu chuẩn
chất lượng khắt khe. AAA đã xây dựng được nhiều mối quan hệ bạn hàng lâu
năm với các nhà cung cấp lớn có uy tín tại Pháp, Anh, Đức, Ý như Papier
Mettler (Đức), Publi Embal (Pháp), Euro Enterprise (Séc) chuyên cung cấp
sản phẩm cho những khách hàng lớn như Wall Mart, KFC,..
Duy trì được biên lợi nhuận ổn định. Nguyên liệu chính để sản xuất của
AAA là hạt nhựa chiếm khoảng 80% giá thành sản xuất và được nhập khẩu
100% từ các nước Trung Đông. Giá hạt nhựa trong các năm qua không
ngừng biến động tuy nhiên AAA vẫn duy trì được mức biên lợi nhuận ổn định
khoảng 20%.
Biến động giá hạt nhựa (USD/tấn)
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Nguồn: Bloomberg, BVSC tổng hợp
Tiềm năng tăng trưởng tốt từ các dự án đầu tư mới. Hiện các sản phẩm
của AAA chủ yếu được xuất khẩu sang các nước Châu Âu. Công ty đang tiến
hành đầu tư 2 nhà máy mới với công suất mỗi nhà máy 1.000 tấn/năm để
thâm nhập vào thị trường Mỹ và Nhật Bản. Nhà máy xuất khẩu sản phẩm
sang Mỹ sẽ được đầu tư tại Lào để tránh thuế chống bán phá giá do các sản
phẩm bao bì nhựa Việt Nam đang bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá từ 52% 75% . Sau khi hoàn thành, tổng công suất của AAA có thể đạt 5.300 tấn, tăng
61% so với hiện tại.
Định giá hấp dẫn. Cổ phiếu của AAA đang được giao dịch với mức P/E
forward 2013 là 4,13 lần, thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình ngành.
Giá kỳ vọng của AAA là 17.800 VNĐ/cổ phần.
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Rủi ro đầu tư
Chúng tôi cho rằng có một số rủi ro đối với hoạt động của AAA như sau:
Thứ nhất: Sản phẩm của AAA là bao bì nhựa vốn có những tác hại đến môi
trường và nhiều quốc gia đã đưa ra những biện pháp nhằm giảm tỷ lệ sử
dụng sản phẩm này. Nếu như các thị trường của AAA đưa ra lệnh cấm sử
dụng các loại bao bì nhựa sẽ ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh
của Công ty, mặc dù trong tương lai gần khả năng này sẽ khó có thể xảy ra
do chưa có sản phẩm thay thế. Nhiều ý kiến đã được đưa ra như sản xuất túi
giấy hoặc túi sinh học từ ngũ cốc nhưng đều gặp bài toán về chi phí do có giá
thành sản xuất cao hơn nhiều và cũng đều có những mặt hạn chế như ảnh
hưởng tới hệ sinh thái môi trường rừng (bao bì giấy) và có thể gây nên các
vấn đề về an ninh lương thực (bao bì sinh học).
Thứ hai: Giống như các doanh nghiệp xuất khẩu khác, AAA gặp rủi ro về thuế
chống bán phá giá. Các sản phẩm túi nhựa của Việt Nam cũng đã bị áp thuế
chống bán phá giá ở Mỹ 52% - 75% từ đầu năm 2010 khiến cho kim ngạch
xuất khẩu sang thị trường này sụt giảm mạnh. Hiện AAA đang có lợi thế khi
xuất hàng sang Châu Âu do các doanh nghiệp Việt Nam không bị áp thuế
chống bán phá giá trong khi các sản phẩm bao bì nhựa từ nhiều nước Châu
Á như Thái Lan và Trung Quốc bị áp thuế từ 8,4% - 28,8% tùy từng doanh
nghiệp. Tuy nhiên nếu sản phẩm của Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá
ở Châu Âu hoặc nhà máy sắp xây dựng ở Lào bị áp thuế chống bán phá giá
tại Mỹ, AAA sẽ đối mặt với khó khăn rất lớn.
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Chiến lược phát triển
Mở rộng thị trường xuất khẩu sang Nhật và Mỹ. Hiện tại sản phẩm của
AAA chủ yếu được xuất sang thị trường Châu Âu, trong khi Mỹ và Nhật Bản
là 2 thị trường có nhu cầu tiêu thụ lớn. AAA đang đang nghiên cứu thực hiện
2 dự án đầu tư mới nhằm mục đích thâm nhập vào 2 thị trường màu mỡ này:
 Nhà máy sản xuất sản phẩm đi Nhật. Nhật Bản là thị trường xuất
khẩu rất tiềm năng, đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu bao bì nhựa
của Việt Nam (khoảng 21,4%) với tốc độ tăng trưởng bình quân
20%/năm. Tuy nhiên, Nhật có các tiêu chuẩn rất khắt khe về chất
lượng sản phẩm cũng như điều kiện sản xuất, đặc biệt là yêu cầu các
máy móc thiết bị phải được nhập khẩu toàn bộ từ Nhật Bản. Tại Việt
Nam hiện chỉ có khoảng 5 doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn xuất hàng cho
Nhật và AAA hiện cũng chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn này.
Nguyên nhân chủ yếu do máy móc thiết bị của AAA được nhập khẩu
chính từ Đài Loan, Singapore và đã được huy động tối đa công suất
để xuất hàng đi Châu Âu. Do đó AAA đang tiến hành đầu tư một nhà
máy sản xuất bao bì nhựa công suất 1.000 tấn/tháng để chuyên xuất
hàng đi Nhật. Nhà máy có vốn đầu tư 150 tỷ đồng, dự kiến hoàn
thành xây dựng vào giữa tháng 9/2013 và có thể bắt đầu đi vào hoạt
động đầu năm 2014. Nhà máy hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận khả
quan cho AAA do giá bán cho các đối tác Nhật sẽ tốt hơn so với các
đối tác Châu Âu.
 Đầu tư nhà máy sản xuất tại Lào. Mỹ cũng là thị trường rất tiềm năng
đối với các doanh nghiệp Việt Nam và từng là thị trường nhập khẩu
bao bì nhựa đứng thứ 2 sau Nhật Bản. Tuy nhiên từ năm 2010, khi
Mỹ áp thuế chống bán phá giá 52% - 75% lên các sản phẩm bao bì
nhựa của Việt Nam khiến tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ sụt giảm mạnh.
Do vậy, AAA đang nghiên cứu đầu tư sang Lào để tránh thuế chống
bán phá giá của Mỹ. Nhà máy có công suất dự kiến 1.000 tấn/năm,
vốn đầu tư 200 tỷ đồng và có thể được thực hiện sau khi nhà máy
sản xuất hàng sang Nhật hoàn thành.
Đầu tư sản phẩm bao bì tự hủy. AAA là doanh nghiệp đi đầu tại Việt Nam
trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp bảo vệ môi trường và nhà máy số 3
của Công ty có thể sản xuất các loại bao bì tự hủy và túi cuộn cao cấp dùng
cho ngành thực phẩm. Sản phẩm bao bì nhựa tự hủy có thể tự rã ra thành
bột mịn sau 3 tháng đến đến 2 năm và mặc dù không thể phân hủy hoàn toàn
trong môi trường tự nhiên như các sản phẩm bao bì sinh học sản xuất từ ngũ
cốc nhưng cũng sẽ giảm bớt được các tác hại đến môi trường.
Hiện nay, tỷ trọng sản xuất bao bì nhựa tự hủy chỉ chiếm khoảng 10% - 20%
cơ cấu sản phẩm của AAA do giá bán cao hơn khoảng 30% - 40% so với
dòng sản phẩm thông thường nên ít doanh nghiệp đặt hàng. Việc chuyển
hướng sang tiêu dùng dòng sản phẩm này trong tương lai sẽ là xu hướng tất
yếu của các nước phát triển nhằm bảo vệ môi trường. Điểm thuận lợi trong
công nghệ sản xuất bao bì tự hủy là có thể sử dụng máy móc thiết bị của sản
phẩm thông thường và chỉ cần thay đổi các thành phần phụ gia phối trộn. Do
đó ngay khi có yêu cầu của khách hàng, AAA hoàn toàn có thể sản xuất trên
hệ thống máy móc thiết bị hiện có.
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Tình hình tài chính
Tốc độ tăng trưởng nhanh về doanh thu và tổng tài sản. Trong vòng 5
năm trở lại đây, AAA liên tục đầu tư mở rộng 2 nhà máy mới, đưa tổng công
suất thiết kế tăng gấp 3 lần so với ban đầu. Điểm đáng chú ý là tất cả các nhà
máy này sau khi hoàn thành đều nhanh chóng được huy động 100% công
suất mới có thể đáp ứng kịp thời các đơn đặt hàng. Trong giai đoạn 2007 –
2012, tốc độ tăng trưởng bình quân tổng tài sản và doanh thu thuần của AAA
tương ứng 16% và 56%/năm.
Doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản giai đoạn 2007-2012
(tỷ đồng)
Doanh thu thuần
Lợi nhuận sau thuế
679

Tổng tài sản

109

900

817

645

437

385
154

1,010

911

271

248

16

23

38

2007

2008

2009

90

66

56

2010

2011

2012

Chính sách hàng tồn kho hợp lý. AAA có chính sách quản lý hàng tồn kho
khá tốt và chỉ tiến hành nhập nguyên liệu đầu vào sau khi đã ký được hợp
đồng đầu ra với khách hàng. Đồng thời Công ty chủ trương không thực hiện
các hợp đồng cung cấp sản phẩm có thời gian trên 3 tháng để giảm thiểu rủi
ro biến động giá nguyên liệu trong khoảng thời gian dài. Dự trữ hàng tồn kho
của AAA tối đa là 2 tháng và nếu có nhu cầu mới, chỉ sau 10 ngày đặt hàng
nguyên liệu có thể về tại kho để chuẩn bị cho sản xuất. Ngoài ra, dựa trên
tình hình thị trường AAA cũng sẽ linh động tiến hành bán thương mại hạt
nhựa cho các nhà máy tại Việt Nam. Với chính sách quản lý hàng tồn kho tốt,
biên lợi nhuận của AAA được duy trì rất ổn định trên 20% trong các năm qua,
ngoại trừ năm 2012 là năm rất khó khăn của khu vực đồng tiền chung Châu
Âu, do đó để chia sẻ khó khăn với các khách hàng truyền thống, AAA đã tăng
chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán do đó có sự sụt giảm nhẹ về biên
lợi nhuận gộp trong năm 2012 (khoảng 18,4%).
Doanh thu thuần và biên LN gộp
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Hiệu quả hoạt động tốt hơn các doanh nghiệp trong ngành. So sánh với
các doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn trong ngành sản xuất bao bì nhựa
(bao gồm AAA, TTP, TPC, SPP, RDP), AAA có các chỉ tiêu lợi nhuận tốt hơn
nhiều so với các doanh nghiệp này.

Các chỉ tiêu lợi nhuận của AAA so với bình quân
ngành
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Nguồn: BVSC ước tính
Vay nợ chủ yếu bằng ngoại tệ. Khoảng 85% vay nợ của AAA là nợ ngắn
hạn để tài trợ vốn lưu động trong đó chủ yếu là vay USD. Tỷ giá VNĐ/USD
trong thời gian gần đây được duy trì ổn định và lãi suất vay USD thấp hơn
nhiều so với VNĐ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho AAA trong sản xuất. Đồng
thời, vấn đề lỗ tỷ giá cũng không đáng lo ngại như các công ty sản xuất hàng
nội địa khi AAA có nguồn USD đối ứng thu được từ xuất khẩu. Trong thời
gian tới, do đầu tư nhà máy mới, nợ dài hạn của AAA có thể sẽ tăng lên và
Công ty đang nghiên cứu phương án phát hành trái phiếu để tài trợ vốn cho
các dự án đầu tư.
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Triển vọng 2013 và kế hoạch kinh
doanh trong những năm tới
Chúng tôi ước tính năm 2013 AAA có thể đạt 1.117 tỷ đồng doanh thu và 64
tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng khoảng 11% về doanh thu và 16% về
lợi nhuận so với 2012 dựa trên các giả định sau:
 Giá bán. Giá bán đầu ra của AAA phụ thuộc chặt chẽ vào giá hạt
nhựa do đây là nguyên liệu chiếm khoảng 80% giá thành. Chúng tôi
thiết lập mô hình hồi quy giữa giá hạt nhựa và giá dầu để xác định giá
hạt nhựa trong 6 tháng cuối năm. Theo dự báo giá dầu của các
chuyên gia tài chính được tổng hợp bởi Bloomberg, giá dầu WTI
trong 6 tháng cuối năm có thể ở mức khoảng 106,3 USD/thùng và giá
dầu trung bình năm 2013 vào khoảng 100,4 USD/thùng, tăng 6% so
với năm 2012. Dựa trên mô hình hồi quy, chúng tôi xác định giá hạt
nhựa năm 2013 có thể tăng khoảng 11% so với 2012, vào khoảng
1.480 USD/tấn đối với hạt nhựa HDPE và 1.520 USD/tấn đối với hạt
LDPE.
 Sản lượng tiêu thụ. Các nhà máy hiện tại của Công ty đã chạy tối đa
công suất và sản lượng 2013 được giả định tương đương với 2012,
vào khoảng 2.600 tấn/tháng.
 Biên lợi nhuận được giả định ở mức 18%.
Trong những năm tới, chúng tôi tiếp tục kỳ vọng cao vào tiềm năng tăng
trưởng của AAA do các nhà máy mới đi vào hoạt động có thể giúp Công ty
mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia tiềm năng như Mỹ và Nhật
Bản. Việc gia tăng tỷ trọng các mặt hàng túi tự hủy có giá cao hơn sản phẩm
thông thường và giá bán cho các đối tác Nhật cũng cao hơn so với Châu Âu
sẽ tạo ra tăng trưởng tốt về doanh thu, lợi nhuận cho AAA. Chúng tôi không
nghi ngờ về khả năng tìm kiếm khách hàng mới của Công ty dựa trên những
kết quả AAA đã đạt được trong quá khứ và kinh nghiệm lâu năm trong ngành
của Ban lãnh đạo.
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Khuyến nghị
AAA là doanh nghiệp có quy mô công suất lớn nhất trong ngành sản xuất bao
bì túi nhựa; sản phẩm của Công ty đạt chất lượng quốc tế và chuyên được
cung cấp cho các đôi tác Châu Âu. Thêm vào đó, tình hình quản trị doanh
nghiệp tốt và chính sách quản lý hàng tồn kho hợp lý giúp AAA duy trì được
biên lợi nhuận ổn định. Các nhà máy hiện tại luôn được huy động hết công
suất và Công ty đang có những dự án đầu tư mới có thể tạo nên tiềm năng
tăng trưởng tốt từ khả năng thâm nhập vào những thị trường khó tính như Mỹ
và Nhật Bản. Rủi ro lớn nhất đối với AAA là rủi ro chính sách khi thị trường
xuất khẩu áp thuế chống bán phá giá và khả năng các sản phẩm bao bì nhựa
bị thay thế do những tác hại đến môi trường, tuy nhiên những rủi ro này khó
có thể xảy ra trong ngắn hạn.
So với các doanh nghiệp trong ngành, AAA có các chỉ tiêu hiệu quả kinh
doanh tốt hơn nhiều và cổ phiếu đang được giao dịch với mức P/E là 4,13
lần, thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình ngành. Mức giá kỳ vọng của
AAA là 17.800 VNĐ/cổ phần.
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Một số thông tin cơ bản về hoạt
động của AAA
Sơ lược về công ty. AAA được thành lập năm 2002 với số vốn điều lệ ban
đầu là 500 triệu đồng, hoạt động trong lĩnh vực tái chế và sản xuất bao bì
nhựa. Sau hơn 10 năm nỗ lực mở rộng sản xuất và tìm kiếm thị trường, hiện
tại AAA là doanh nghiệp đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất bao bì
nhựa, đặc biệt là các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường. Ngoài sản
phẩm bao bì, AAA cũng tiến hành kinh doanh hạt nhựa và tỷ trọng hoạt động
này chiếm khoảng 10% trong cơ cấu doanh thu thuần của Công ty.
Tỷ lệ sở hữu. Năm 2012, AAA đã tiến hành phát hành thêm cổ phiếu cho cổ
đông hiện hữu với giá 12.000 VNĐ/cổ phần, thu được 118,8 tỷ đ ồng từ đợt
phát hành và đưa vốn điều lệ lên 198 tỷ đồng. Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của nhà
đầu tư nước ngoài tại AAA là 19,6% và không có sở hữu của Nhà nước.
Trong thời gian tới, AAA không có kế hoạch tăng vốn và Công ty chủ trương
có thể mời chào các nhà đầu tư tài chính nhưng không muốn có đối tác chiến
lược góp vốn để tham gia vào quản trị công ty.
Cổ tức. Tỷ lệ cổ tức hàng năm khoảng 10%. Năm 2013, kế hoạch cổ tức của
AAA là 10% - 15%.
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