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Hoạt động kinh doanh của AAA sẽ ổn định trở lại từ Q3/2015. Thông
thường sau khi khách hàng ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và đặt cọc tiền
hàng, AAA mới tiến hành mua nguyên vật liệu. Phương thức hoạt động này
khá an toàn, giúp Công ty có thể đảm bảo được một mức biên lợi nhuận cố
định. Tuy nhiên trong Q4/2014, do giá hạt nhựa giảm đột ngột (nhựa PP giảm
38% từ mức 1.585 USD/tấn giảm xuống 985 USD/tấn, nhựa HDPE giảm 32%
từ 1.630 USD/tấn xuống 1.100 USD/tấn) khiến khách hàng của AAA dù bỏ cọc
cũng vẫn sẽ có lãi hơn là tiếp tục duy trì hợp đồng cũ. Đây làmột trong những
khách hàng lớn của AAA nên để giữ khách hàng, công ty đã chấp nhận giảm
giá bán trong khi giá nguyên liệu đã nhập ở mức cao trước đó. Khoản hợp
đồng trên kéo dài tới cuối quý 2/2015, do đó hoạt động kinh doanh của AAA sẽ
trở về bình thường từ quý 3/2015.
Nhà máy số 5 đã được huy động khoảng 70%-80% công suất. Nhà máy số
5 sản xuất sản phẩm đi Nhật đã đi vào hoạt động từ tháng 7/2014. Các sản
phẩm xuất sang Nhật có biên lợi nhuận tốt hơn so với hàng xuất sang Châu
Âu, tuy nhiên khách hàng Nhật khá kỹ tính do đó việc gia tăng sản lượng
nhanh chóng không phải là điều dễ dàng. Hiện tại nhà máy đang được huy
động khoảng 70% -80% công suất và AAA kỳ vọng đến cuối năm nay nhà máy
sẽ có thể huy động được hết công suất thiết kế.
Nhà máy sản xuất tại Lào có thể hoạt động từ giữa năm 2016. AAA hiện
đang xây dựng nhà máy sản xuất túi nhựa tại Lào để xuất khẩu sản phẩm sang
Mỹ. Nhà máy có vốn đầu tư 210 tỷ VNĐ, được huy động từ nguồn phát hành
cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014. Nhà máy có thể hoàn thành vào giữa năm
2016.
Dự báo KQKD.Chúng tôi ước tính AAA có thể đạt 1.440 tỷ VNĐ doanh thu
thuần và 28,7 tỷ đồng LNST giảm 40% so với năm 2014. Lợi nhuận năm 2016
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có thể tăng trưởng khoảng 137% so với 2015. Từ năm 2017 trở đi, khi nhà
máy tại Lào hoạt động tối đa công suất, sản lượng tiêu thụ có thể tăng khoảng
15% so với 2016.
Khuyến nghị đầu tư. Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất túi nhựa
lớn nhất trên thế giới do lợi thế cạnh tranh về chi phí nhân công thấp. Kim
ngạch xuất khẩu sản phẩm túi nhựa liên tục tăng với tốc độ bình quân khoảng
20%/năm trong những năm gần đây. AAA là doanh nghiệp sản xuất có quy mô
lớn nhất trong ngành và giá trị xuất khẩu chiếm 10% tổng kim ngạch toàn
ngành. Giá cổ phiếu AAA đã giảm khá nhiều từ mức 18.400 VNĐ/cổ phần
xuống 13.000 VNĐ/cổ phần do kết quả kinh doanh kém khả quan trong 2 quý
gần nhất, tuy nhiên từ Q3/2015 hoạt động kinh doanh sẽ trở về điều kiện bình
thường. P/E 2015 hiện không ở mức hấp dẫn (18 lần) tuy nhiên P/E 2016 ở
mức 7,5 lần khi hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và nhà máy mới tại Lào
đi vào hoạt động. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ
phiếu AAA cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn.
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Ngành bao bì nhựa còn nhiều tiềm năng tăng
trưởng
Bao bì nhựa là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong ngành
nhựa Việt Nam. Trong Q1/2015, sản phẩm túi nhựa đạt kim ngạch xuất khẩu
131 triệu USD, chiếm 28% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành và là mặt
hàng duy nhất của ngành nhựa có giá trị xuất khẩu trên 100 triệu USD. Tăng
trưởng của sản phẩm túi nhựa trong các năm trở lại đây khá cao, bình quân
khoảng 20%/năm.
Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu bao bì nhựa lớn nhất
thế giới.Công nghệ sản xuất bao bì nhựa khá đơn giản và mang nặng tính gia
công, cần sử dụng nhiều lao động và nhu cầu vốn đầu tư không cao. Do đó
với lợi thế chi phí nhân công thấp và giá thuê đất rẻ, Việt Nam đã nhanh chóng
trở thành một trong các quốc gia sản xuất bao bì nhựa lớn nhất thế giới, đặc
biệt sau khi lệnh chống bán phá giá vào EU được áp dụng lên một số quốc gia
như Thái Lan và Trung Quốc. Số lượng các doanh nghiệp bao bì nhựa Việt
Nam cũng tăng nhanh chóng trong các năm qua, khi năm 2006 tổng số doanh
nghiệp (DNNN, DN tư nhân, DN vốn đầu tư nước ngoài) chỉ đạt 481 thì đến
năm 2011 đã lên đến 1.086 doanh nghiệp.
Top các nước xuất khẩu bao bì nhựa 2011 (triệu USD)
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Nguồn: World Trade Daily
Tiềm năng tăng trưởng của ngành còn rất lớn. Mặc dù các sản phẩm bao
bì nhựa vẫn bị lên án vì nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và nhiều sản phẩm
đã được nghiên cứu để có thể thay thế cho túi nhựa, bao gồm bao bì giấy, bao
bì sinh học và bao bì tái sử dụng tuy nhiên tất cả các sản phẩm này đều khó
có thể thay thế được cho bao bì nhựa do chi phí sản xuất cao và không thuận
tiện:
 Bao bì giấy. Bao bì giấy có thể phân hủy trong vài tháng và ít ảnh
hưởng khi thải ra môi trường. Tuy nhiên bao bì giấy cũng gây nguy hại
không ít do quá trình sản xuất gây ra ô nhiễm cao hơn: tiêu tốn hơn
67% nhiên liệu, lượng chất thải rắn cao hơn 4 lần, lượng khí thải cao
hơn 2 lần và lượng nước thải cao hơn 9 lần so với sản xuất bao bì
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nhựa. Đồng thời việc sử dụng bao bì giấy sẽ gây ảnh hưởng nghiêm
trọng đến môi trường rừng do phải chặt cây để sản xuất, đồng nghĩa
với việc có thể gây nên lũ lụt và ảnh hưởng tới môi trường sinh thái
rừng.
 Bao bì sinh học. Là loại bao bì được sản xuất từ thực vật: ngô, đậu, đỗ
tương… có đặc điểm dễ dàng phân hủy và tan vào đất hoàn toàn mà
không gây nguy hại đến môi trường. Tuy nhiên trong điều kiện nhiều
nước thế giới hiện vẫn đang gặp các vấn đề về an ninh lương thực,
việc sử dụng thực phẩm để sản xuất ra bao bì sẽ không phải là giải
pháp hợp lý.
 Bao bì tái sử dụng. Chủ yếu được sản xuất từ sợi dệt, có thể được sử
dụng nhiều lần. Nhiều siêu thị lớn trên thế giới cũng đã tiến hành sử
dụng loại bao bì này thay cho túi nhựa. Tuy nhiên mức độ phổ cập
không cao do nhược điểm lớn nhất là chi phí: giá của loại bao bì tái sử
dụng này cao hơn nhiều lần so với túi nhựa, nên thay vì phát miễn phí
như túi nhựa thì các cửa hàng sẽ tính phí nếu phát cho khách hàng,
do đó tạo nên tính bất tiện trong sử dụng khi người mua hàng cần phải
mang theo mỗi khi đến siêu thị.
Do không có sản phẩm nào phù hợp để thay thế, bao bì nhựa vẫn là lựa chọn
hàng đầu hiện nay. Nhu cầu của các quốc gia trên thế giới với loại sản phẩm
này vẫn liên tục tăng trong các năm gần đây. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu
của toàn thế giới đối với mặt hàng túi nhựa năm 2011 đạt 8,5 tỷ USD, trong đó
các nước nhập khẩu chính là Mỹ, Nhật, Đức, EU, Pháp.
Kim ngạch nhập khẩu bao bì nhựa trên thế giới 2011 (USD)
Quốc gia

Kim ngạch nhập khẩu

Mỹ

1.810.963.096

Nhật

1.189.234.236

Đức

722.563.971

UK

711.855.906

Pháp

481.372.031

Khác

3.533.647.618

Tổng

8.449.636.858
Nguồn: World Trade Daily

AAA là doanh nghiệp quy mô lớn nhất trong ngành túi nhựa Việt Nam.
Hiện tại số lượng các doanh nghiệp sản xuất bao bì nhựa VIệt Nam đã lên đến
hơn 1.000 doanh nghiệp, tuy nhiên chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và rất ít
doanh nghiệp có quy mô trên 10.000 tấn/năm. AAA hiện là doanh nghiệp sản
xuất bao bì nhựa lớn nhất nước với 5 nhà máy sản xuất có tổng công suất
44.400 tấn, và 1 dự án xây dựng nhà máy tại Lào công suất 7.200 tấn/năm.
Khoảng 90% sản phẩm được xuất khẩu, với thị trường chính là EU. Doanh thu
xuất khẩu của AAA chiếm khoảng 10% kim ngạch xuất khẩu túi nhựa của Việt
Nam. Trong vòng 5 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân
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của AAA là 18%/năm. Tuy nhiên trong Q4/2014 AAA chỉ đạt 825 triệu VNĐ lợi
nhuận sau thuế và trong Q1/2015 Công ty ghi nhận lỗ 6 tỷ VNĐ.

Hoạt động kinh doanh của AAA sẽ ổn định trở lại
từ Q3/2015
Nguyên nhân chính khiến kết quả 2 quý gần nhất kém khả quan. Thông
thường sau khi khách hàng ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và đặt cọc tiền
hàng, AAA mới tiến hành mua nguyên vật liệu. Phương thức hoạt động này
khá an toàn, giúp Công ty có thể đảm bảo được một mức biên lợi nhuận cố
định và giảm thiểu rủi ro về giá nguyên liệu có thể tăng mạnh. Tuy nhiên trong
Q4/2014, do giá hạt nhựa giảm đột ngột (nhựa PP giảm 38% từ mức 1.585
USD/tấn giảm xuống 985 USD/tấn, nhựa HDPE giảm 32% từ 1.630 USD/tấn
xuống 1.100 USD/tấn)khiến khách hàng của AAA dù bỏ cọc cũng vẫn sẽ có lãi
hơn là tiếp tục duy trì hợp đồng cũ. Đây làmột trong những khách hàng lớn
của AAA nên để giữ khách hàng, công ty đã chấp nhận giảm giá bán trong khi
giá nguyên liệu đã nhập ở mức cao trước đó. Do vậy AAA bị lỗ từ hợp đồng
này và ảnh hưởng tới KQKD chung trong Q4/2014 và Q1/2015.
Hoạt động kinh doanh sẽ ổn định trở lại từ Q3/2015. Khoản hợp đồng trên
kéo dài tới cuối quý 2/2015, tuy nhiên tỷ trọng sản lượng thực hiện của hợp
đồng này trong Q2/2015 thấp hơn so với 2 quý trước, do đó dự kiến trong
Q2/2015AAA có thể hòa vốn và hoạt độngkinh doanh sẽ trở về bình thường từ
quý 3/2015.
Trong điều kiện không có biến động bất thường, phương thức kinh doanh của
AAA được chúng tôi đánh giá là khá an toàn khi nguyên liệu được nhập sau
khi đã chốt giá bán đầu ra, đảm bảo mức biên lợi nhuận hợp lý cho Công ty.
Đồng thời, qua quan sát giá hạt nhựa, chúng tôi nhận thấy những đợt giá hạt
nhựa giảm mạnh và đột ngột như Q4/2014 vừa qua rất hiếm khi xảy ra. Trong
vòng 10 năm trở lại đây, chỉ có1 lần giá hạt nhựa lao dốc mạnh là năm 2008
khi khủng hoảng kinh tế diễn ra ảnh hưởng đến giá của tất cả các loại hàng
hóa. Ngoài ra, trong năm 2011, giá hạt nhựa cũng đã có một đợt giảm giá do
giá dầu thô giảm tuy nhiên mức độ giảm thấp hơn (khoảng 25%) và không đột
ngột như năm 2014 vừa qua. Giá dầu thô cũng được dự báo ổn định ở mức
65 USD/tấn trong vòng 3 năm tới (theo tổng hợp của Bloomberg), do đó chúng
tôi kỳ vọng trong thời gian tới giá hạt nhựa sẽ không lặp lại một đợt lao dốc
như cuối năm 2014 và ảnh hưởng tới KQKD của AAA.
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Giá hạt nhựa PP 2005-2015 (USD/tấn)
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Triển vọng từ các dự án đầu tư mới và mục tiêu
trở thành một trong những doanh nghiệp bao bì
lớn nhất Đông Nam Á
Nhà máy số 5 đã được huy động khoảng 70%-80% công suất. Nhà máy số
5 sản xuất sản phẩm đi Nhật đã đi vào hoạt động từ tháng 7/2014. Các sản
phẩm xuất sang Nhật có biên lợi nhuận tốt hơn so với hàng xuất sang Châu
Âu, tuy nhiên khách hàng Nhật khá kỹ tính do đó việc gia tăng sản lượng
nhanh chóng không phải là điều dễ dàng. Hiện tại nhà máy đang được huy
động khoảng 70% -80% công suất trong đó 50% công suất được huy động để
sản xuất hàng sang Nhật và phần còn lại được sử dụng để xuất hàng sang
Châu Âu. AAA kỳ vọng đến cuối năm nay nhà máy sẽ có thể huy động được
hết công suất thiết kế.
Các nhà máy của AAA
Nhà máy

Năm hoạt động

Công suất (tấn/năm)

Nhà máy 1

2005

Nhà máy 2

T2/2008

9.600

Nhà máy 3

T8/2011

6.000

Nhà máy 4

T9/2009

9.600

Nhà máy 5

T7/2014

7.200

Nhà máy Thakek

Đang xây dựng

7.200

12.000

Nguồn: AAA, BVSC tổng hợp
Nhà máy sản xuất tại Lào có thể hoạt động từ giữa năm 2016. AAA hiện
đang xây dựng nhà máy sản xuất túi nhựa tại Lào để xuất khẩu sản phẩm
sang Mỹ. Nhà máy có vốn đầu tư 210 tỷ VNĐ, được huy động từ nguồn phát
hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014. Nhà máy có thể hoàn thành vào
giữa năm 2016.
Mỹ vốn là thị trường rất tiềm năng của các doanh nghiệp túi nhựa, và đây từng
là thị trường tiêu thụ chính của AAA. Tuy nhiên sau khi Mỹ đánh thuế chống
5
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bán phá giá các sản phẩm túi nhựa Việt Nam, AAA đã phải chuyển hướng
sang thị trường EU và lên kế hoạch xây dựng nhà máy mới tại Lào để tiếp cận
thị trường Mỹ.
Thuế chống đánh phá giá túi nhựa vào Mỹ
Quốc gia

Thuế suất

Việt Nam

28,49%-76,11%

Đài Loan

35,47%-60,24%

Trung Quốc

19,79%-77,57%

Indonesia

76,25%-95,81%

Thái Lan

2,26%-122,88%

Malaysia

84,94% - 101,74%
Nguồn: BVSC tổng hợp

Rủi ro của AAA là thị trường Lào sẽ bị Mỹ đánh thuế chống bán phá giá tuy
nhiên trong thời gian gần chúng tôi cho rằng rủi ro này sẽ khó có thể xảy ra.
Hiện tại chưa có nhà máy nào sản xuất túi nhựa tại Lào, toàn bộ túi nhựa sử
dụng tại thị trường này được nhập khẩu, chủ yếu từ Thái Lan. Nhà máy của
AAA sẽ là nhà máy sản xuất túi nhựa đầu tiên tại Lào.Hiện tại Mỹ đã đánh thuế
chống bán phá giá túi nhựa từ tất cả các quốc gia sản xuất lớn trên thế giới,
bao gồm Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.
Sản phẩm sản xuất tại Lào xuất sang Mỹ sẽ có chi phí vận chuyển cao hơn so
với sản phẩm từ Việt Nam do Lào không có cảng biển, do đó sẽ phải thêm chi
phí vận chuyển sang cảng Thái Lan hoặc Việt Nam để xuất đi Mỹ. Tuy nhiên
do không bị đánh thuế chống bán phá giá, sản phẩm từ Lào vẫn sẽ rẻ hơn rất
nhiều so với các quốc gia khác. AAA cũng đã từng có kinh nghiệm xuất khẩu
sang thị trường Mỹ, do đó, chúng tôi cho rằng sau khi nhà máy tại Lào hoàn
thiện, AAA có thể nhanh chóng phát huy tối đa công suất và tạo tiềm năng
tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận trong nửa cuối 2016 và 2017.
Dự án đầu tư nhà máy mới.AAA có kế hoạch đầu tư thêm nhà máy sản xuất
bao bì nhựa tự phân hủy tại Nam Sách, Hải Dương có quy mô 37.000 tấn và
vốn đầu tư 500 tỷ VNĐ, mục tiêu trở thành top 10 công ty sản xuất bao bì lớn
nhất Đông Nam Á. Chúng tôi được biết, doanh nghiêp sản xuất bao bì lớn nhất
Thái Lan là King Pac Industrial Co. có công suất 100.000 tấn/năm, doanh thu
hàng năm đạt 175 triệu USD và 80% sản phẩm được xuất khẩu. Nếu nhà máy
mới hoàn thành, tổng công suất của AAA có thể đạt 88.600 tấn, không thua
kém nhiều so với doanh nghiệp sản xuất bao bì lớn nhất tại Thái Lan. Tuy
nhiên AAA hiện vẫn đang thu xếp vốn cho dự án này và việc phát hành cổ
phiếu để huy động vốn xây dựng nhà máy như năm 2014 sẽ khó có thể triển
khai tiếp, do đó nhiều khả năng Công ty sẽ tiến hành vay ngân hàng. Chúng tôi
đánh giá cao tiềm năng từ dự án mới của AAA khi có thể gia tăng năng lực
sản xuất cho Công ty, tạo điều kiện hơn cho AAA trong việc đàm phán giá
nguyên liệu (quy mô nhập hàng lớn có thể giảm các chi phí vận chuyển, và
thuận lợi hơn trong việc đàm phán giá) cũng như tăng hồ sơ năng lực khi chào
hàng với các đối tác nước ngoài… Tuy nhiên đây là dự án mang tính chất dài
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hạn và có thể mất nhiều năm để triển khai do đó chưa thể phản ánh vào kết
quả kinh doanh của AAA trong thời gian tới.

Dự báo 2015 và các năm tiếp theo
Dự báo KQKD 2015.Sản lượng tiêu thụ của AAA năm 2015 có thể tăng
khoảng 12% so với 2014 do nhà máy số 5 hoạt động với công suất cao hơn.
Tuy nhiên giá bán có thể giảm khoảng 20% so với 2014 do giá nguyên liệu hạt
nhựa thấp hơn. Hoạt động sản xuất kinh doanh có thể trở về bình thường từ
Q3/2015, và trong cả năm 2015, chúng tôi ước tính AAA có thể đạt 1.440 tỷ
VNĐ doanh thu thuần và 28,7 tỷ đồng LNST giảm 40% so với năm 2014.
Lợi nhuận năm 2016 có thể tăng trưởng khoảng 137% so với 2015. Nhà
máy sản xuất tại Lào có thể hoạt động từ giữa năm 2016. Chúng tôi giả định
trong nửa cuối 2016, do mới đi vào sản xuất hiệu suất huy động của nhà máy
chỉ đạt 40%, tương đương khoảng 1.500 tấn. Đồng thời nhà máy số 5 có thể
đạt tối đa công suất trong năm 2016. Theo đó chúng tôi giả định sản lượng tiêu
thụ của AAA có thể đạt 38.800 tấn trong năm 2016. Biên lợi nhuận gộp được
giả định ở mức 13%. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2016 có thể
đạt 1.596 tỷ VNĐ và 68 tỷ VNĐ, tăng 11% về doanh thu và 137% về lợi nhuận
so với năm 2015. Từ năm 2017 trở đi, khi nhà máy tại Lào hoạt động tối đa
công suất, sản lượng tiêu thụ có thể tăng khoảng 15% so với 2016.

Khuyến nghị đầu tư
Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất túi nhựa lớn nhất trên thế giới
do lợi thế cạnh tranh về chi phí nhân công thấp. Kim ngạch xuất khẩu sản
phẩm túi nhựa liên tục tăng với tốc độ bình quân khoảng 20%/năm trong
những năm gần đây. AAA là doanh nghiệp sản xuất có quy mô lớn nhất trong
ngành và giá trị xuất khẩu chiếm 10% tổng kim ngạch toàn ngành. Giá cổ
phiếu AAA đã giảm khá nhiều từ mức 18.400 VNĐ/cổ phần xuống 13.000
VNĐ/cổ phần do kết quả kinh doanh kém khả quan trong 2 quý gần nhất, tuy
nhiên từ Q3/2015 hoạt động kinh doanh sẽ trở về điều kiện bình thường. P/E
2015 hiện không ở mức hấp dẫn (18 lần) tuy nhiên P/E 2016 ở mức 7,5 lần khi
hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và nhà máy mới tại Lào đi vào hoạt
động. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu AAA cho
mục tiêu đầu tư trung và dài hạn.
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THUYẾT MINH BÁO CÁO
Giá kỳ vọng. Là mức đánh giá của chuyên viên dựa trên phân tích hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp, các yếu tố về tiềm năng, triển vọng phát triển,
các rủi ro mà doanh nghiệp có thể gặp phải để xác định giá trị hợp lý cổ phiếu
của doanh nghiệp đó. Phương pháp sử dụng để xác định giá trị kỳ vọng là các
phương pháp được sử dụng rộng rãi như: phương pháp chiết khấu dòng tiền
(FCFE, FCFF, DDM); phương pháp định giá dựa vào tài sản NAV; phương
pháp so sánh ngang dựa trên các chỉ số (P/E, P/B, EV/EBIT, EV/EBITDA,..).
Việc áp dụng phương pháp nào tùy thuộc vào từng ngành, doanh nghiệp, tính
chất của cổ phiếu. Ngoài ra, tâm lý thị trường cũng có thể ảnh hưởng tới việc
xác định giá mục tiêu của cổ phiếu.

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA BVSC
Hệ thống khuyến nghị của BVSC được xây dựng trên cơ sở mức tăng/giảm
tuyệt đối của giá cổ phiếu để đạt tới giá kỳ vọng, có 5 mức khuyến nghị được
BVSC sử dụng tương ứng với các mức chênh lệch có độ lớn từ thấp đến cao.
Lưu ý là các khuyến nghị đầu tư có thể sẽ thay đổi vào mỗi cuối quý sau khi
BVSC thực hiện đánh giá lại doanh nghiệp.
Các mức khuyến nghị
Khuyến nghị

Định nghĩa

OUTPERFORM

Giá thị trường thấp hơn giá kỳ vọng trên 15%

NEUTRAL

Giá thị trường thấp hơn giá kỳ vọng 0% - 15%

UNDERPERFORM Giá kỳ vọng thấp hơn giá thị trường
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG
Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo này đã được xem xét cẩn trọng và được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) không đảm bảo tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin
nêu trên. Các quan điểm, nhận định, đánh giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích tại
thời điểm viết báo cáo và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm phải thông báo cho nhà
đầu tư.
Báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý chào bán, lôi kéo, khuyên nguời đọc mua, bán hay nắm
giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo phân tích này như một nguồn thông tin tham khảo.
BVSC có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh, tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư
với đối tượng được đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng BVSC có thể có những xung đột lợi ích đối
với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo phân tích này.

BỘ PHẬN PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính: 8 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chi nhánh: Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

Tel: (84 4) 3 928 8080 Fax: (8 44) 3 928 9888

Tel: (84 8) 3 914 6888 Fax: (84 8) 3 914 7999

