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Bãi bỏ thu điều tiết và crack spred dự báo ổn định là những yếu tố
đảm bảo lợi nhuận khả quan cho BSR trong giai đoạn 2018-2021
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OUTPERFORM

Nhà máy bước vào giai đoạn vận hành ổn định, các định mức tiêu hao
giảm dần. Kết quả 8 tháng đầu năm, hệ số tiêu hao năng lượng chỉ còn 1.078

Giá kỳ vọng (VND)

25.792

tấn dầu thô/tấn sản phẩm, thấp hơn so với kế hoạch là 1.090 tấn, thấp hơn

Giá thị trường (03/10/2018)
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1.087 tấn năm 2015. Kết quả tiết kiệm chi phí 8 tháng đầu năm ước đạt 642,05
tỷ đồng chủ yếu nhờ việc tiết kiệm chi phí dầu thô đầu vào. Ngoài ra, việc thiết

Lợi nhuận kỳ vọng

28,9%

Khuyến nghị

lập được mối quan hệ thương mại lâu dài với các khách hàng lớn như PVO,
PLX,... cũng là yếu tố quyết định giúp BSR tối ưu hóa sản lượng hàng tồn kho,
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
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Bãi bỏ thu điều tiết giúp tự chủ hơn về giá bán, lợi nhuận sẽ bám sát hơn
UpCOM

với crack spread thế giới. Kể từ 1/1/2017, chế độ thu điều tiết chính thức

Khoảng giá 52 tuần

14.100-31.300

Vốn hóa

62.050 tỷ VND

chấm dứt và BSR được chủ động hơn trong việc quyết định giá bán. Cùng với
chi phí lãi vay còn rất thấp giúp BSR có thể giảm giá thành sản xuất. Ngoài ra,

Sàn giao dịch

SL cổ phiếu lưu hành
KLGD bình quân 10 ngày
% sở hữu nước ngoài
Room nước ngoài

3.100.499.616 CP
4.831.274 CP
49%

Giá trị cổ tức/cổ phần

-

Tỷ lệ cổ tức/thị giá

-

Beta

1,19

BSR còn có thể được hưởng lợi từ phần chênh lệch về giá thành giữa sản phẩm
nội địa và sản phẩm nhập khẩu. Trong bối cảnh Việt Nam vẫn thiếu hụt ít nhất
khoảng 0.8 triệu tấn xăng và 1.8 triệu tấn dầu mỗi năm sau khi nhà máy Nghi
Sơn đi vào hoạt động, việc có thể quyết định giá bán ở mức cạnh tranh sẽ là
yếu tố tiên quyết đảm bảo đầu ra cho BSR.
Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. BSR được hưởng ưu đãi về thuế
trong vòng 30 năm, cụ thể: 0% cho 4 năm đầu tiên, 5% cho 9 năm tiếp theo và
10% thay vì 20% cho 17 năm sau đó. Tính riêng giai đoạn 2017-2021, số tiền
ưu đãi thuế TNDN ước tính khoảng 6.500 tỷ đồng.
Mộ số rủi ro cần lưu ý đối với BSR: 1) CTCP Nhiên liệu Sinh học Dầu khí
Miền Trung BSR BF, công ty con do BSR góp vốn 742 tỷ đồng, ngừng hoạt
động năm thứ 3 liên tiếp; 2) Khoản tiền gửi gần 3.000 tỷ đồng ngừng giao dịch
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tại Oceanbank; 3) Lợi nhuận có thể ảnh hưởng khi nhà máy nâng cấp dự kiến
đi vào hoạt động năm 2022; 4) Cạnh tranh từ nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn;
5) Rủi ro về chính sách, nhà nước tiếp tục thu điều tiết trong tương lai.
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mức giá kỳ vọng khoảng 25.792 đồng/cổ phiếu. Việc bãi bỏ thu điều tiết và
crack spred thế giới dự báo ổn định là những yếu tố đảm bảo lợi nhuận khả
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quan cho BSR trong giai đoạn 2018-2021.
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Tổng quan về BSR
BSR sở hữu nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy lọc hóa dầu đầu tiên tại Việt
Nam. Dự án được khởi công xây dựng từ cuối năm 2005 với tổng số vốn đầu tư
3 tỷ USD, công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Nhà máy chính thức
đi vào vận hành năm 2009.
Theo chủ trương cổ phần hóa của Nhà nước, tháng 3/2018 BSR đã chào bán
thành công hơn 241 triệu cổ phần, tương đương với 7,79% vốn điều lệ, 92% còn
lại hiện đang thuộc sở hữu của PVN. Trong thời gian tới, PVN sẽ hạ tỷ lệ nắm
giữ xuống còn 43% thông qua việc bán nốt 49% vốn qua sàn giao dịch.
BSR hiện đang sử dụng nguồn nguyên liệu chính (92%) là nguồn dầu thô trong
nước từ các mỏ Bạch Hổ, Tê Giác Trắng, Sư Tử Đen,… Dầu thô trong nước hầu
hết đều có chất lượng cao (ngọt, nhẹ) và hiện tại nhà máy lọc dầu Dung Quất
mới chỉ có khả năng xử lý 67 loại dầu dạng này. Trong tương lai, sau khi hoàn
thành dự án mở rộng, công nghệ của nhà máy cho phép sử dụng hơn 300 loại
dầu và có thể chế biến được 100% dầu chua, theo đó nhà máy sẽ giảm dần
lượng dầu ngọt trong tỷ lệ phối trộn. BVSC đánh giá đây là chiến lược phù hợp
để đảm bảo an ninh năng lượng khi nguồn cung dầu từ mỏ Bạch Hổ dự báo đang
dần cạn kiệt.
Nguồn nguyên liệu đầu vào của BSR
Nguồn : BVSC thu thập
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Nhập khẩu

BSR hiện mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu xăng, dầu cả nước. BSR
đã vận hành với công suất 100% từ năm 2015. Năm 2016, tổng sản lượng sản
xuất đạt 6,827 triệu tấn tương đương với 105% công suất. Sản phẩm chủ yếu là
xăng và dầu diesel. 70% sản phẩm của BSR được tiêu thụ bởi 5 đầu mối phân
phối xăng dầu lớn nhất tại Việt Nam.
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Cơ cấu doanh thu theo sản phẩm

Cơ cấu doanh thu theo khách hàng
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Đầu ra trong trung hạn đối với các sản phẩm của Dung Quất vẫn được đảm
bảo. Theo dự báo, nhu cầu tiêu thụ xăng giai đoạn 2018-2022 sẽ đạt mức 6,5
triệu tấn xăng và 8,5 triệu tấn dầu. Năm 2018, sau khi nhà máy Nghi Sơn đi vào
hoạt động, tổng lượng cung trong nước đạt khoảng 5,7 triệu tấn xăng/năm và
khoảng 6,8 triệu tấn dầu/năm (tương đương với khoảng 92% và 82% nhu cầu
nội địa. Vì thế, Việt Nam vẫn thiếu hụt ít nhất khoảng 0,8 triệu tấn xăng và 1,8
triệu tấn dầu mỗi năm. Ngoài ra, quan hệ chiến lược lâu dài với các khách hàng
lớn như PLX, PVO,... cũng là lợi thế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Dung
Quất.
Dựa trên giả định chính về giá Dated Brent (Platts) sẽ đạt mức trung bình
74,5 USD/bbl năm 2018, BVSC dự báo crack spread giai đoạn 2018-2020 sẽ
ổn định ở mức bình quân 11,01. Năm 2018, tổng công suất các nhà máy lọc
dầu dự báo tăng mạnh thêm 830kbpd chủ yếu đến từ Trung Quốc (310kbpd), Ấn
Độ (140kbd), Iran (120kbpd), Việt Nam (100kbd), và Nga (80kbpd), do đó crack
spread 2018 sẽ có xu hướng giảm so với năm 2017. Giai đoạn 2019-2022, tổng
công suất lọc dầu dự báo tăng 1.600kbpd/năm. Trước đây, do ảnh hưởng của
chính sách, biên lợi nhuận gộp của BSR chưa biến động theo crack spread. Thời
gian tới, khi hoàn toàn được tự chủ về cơ chế tài chính thì biên lợi nhuận sẽ bám
sát hơn với crack spread.
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Tương quan GPM của BSR và crack spread 3:2:1
Nguồn : BSR, Bloomberg
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Chính sách
Chế độ thu điều tiết không còn từ ngày 01/01/2017 và việc không phải chịu
thuế nhập khẩu khiến cho BSR có lợi thế lớn về giá bán các sản phẩm lọc
hóa dầu. Như vậy, riêng với các sản phẩm xăng (chiếm tỷ trọng lớn nhất trong
cơ cấu doanh thu), chỉ cần duy trì mức giá tương đương các sản phẩm nhập
khẩu, BSR sẽ hưởng lợi phần chênh lệch thuế nhập khẩu 10% giai đoạn 20182020 và 8% giai đoạn 2021-2022. Ngoài ra, các sản phẩm lọc dầu trong nước
cũng có lợi thế hơn do chi phí vận chuyển thấp hơn. Trong quá khứ, do chịu ảnh
hưởng của thu điều tiết nên giá bán các sản phẩm của BSR nhỉnh hơn khá nhiều
so với các sản phẩm nhập khẩu.
Giá bán của BSR so với giá nhập khẩu
Nguồn : BVSC thu thập
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Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. BSR được hưởng ưu đãi về thuế trong
vòng 30 năm, cụ thể: 0% cho 4 năm đầu tiên, 5% cho 9 năm tiếp theo và 10%
thay vì 20% cho 17 năm sau đó. Tính riêng giai đoạn 2017-2021, số tiền ưu đãi
thuế TNDN tương đương khoảng 6.500 tỷ đồng.
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Biến động lợi nhuận của BSR
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Có thể thấy, trong những năm đầu khi mới đi vào hoạt động, do chi phí khấu hao
và chi phí lãi vay lớn cùng với ảnh hưởng của chính sách thu điều tiết nên hai
năm 2011 và 2012, BSR lỗ tổng cộng gần 5.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2015-2016,
chi phí lãi vay giảm còn một nửa, nhà máy hoạt động dần ổn định, BSR lãi tổng
cộng hơn 10.500 tỷ đồng. Đầu năm 2017, việc bãi bỏ cơ chế thu điều tiết, chi phí
lãi vay tiếp tục giảm giúp cho BSR lãi hơn 7.500 tỷ đồng năm 2017. Dự báo giai
đoạn 2018-2021, nếu không có thu điều tiết, tự quyết định giá bán và tiếp tục
được hưởng ưu đãi về thuế sẽ là hai yếu tố giúp cho lợi nhuận của BSR rất khả
quan.

Dự án đang triển khai
BSR hiện đang triển khai dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất
có giá trị 1,8 tỷ USD, trong đó cần thu xếp khoảng 1,2 tỷ vốn vay, với định hướng
phát triển thành tổ hợp hóa dầu liên kết theo mô hình tổ hợp hóa dầu Jurong của
Singapore. Dự án hiện đang trong công tác chuẩn bị để lựa chọn nhà thầu EPC,
khi hoàn thành sẽ nâng công suất sản xuất thêm hơn 30% đạt mức 8,5 triệu tấn
dầu thô/năm. Nhà máy Dung Quất sau nâng cấp sẽ có khả năng xử lý thêm hơn
200 loại dầu, trong đó có các loại dầu chua giúp tiết giảm chi phí đầu vào (dầu
chua có giá rẻ hơn dầu ngọt) và nâng hiệu quả kinh doanh do sản phẩm đầu ra
đạt chất lượng Euro 5 sẽ có giá bán cao hơn. Tuy nhiên, BVSC cũng quan ngại
về những rủi ro sau khi nhà máy mới đi vào hoạt động. Theo tính toán của chúng
tôi, năm 2022 chi phí lãi vay và chi phí khấu hao TSCĐ của BSR sẽ lần lượt ở
mức 1.737 tỷ đồng và 4.604 tỷ đồng, tăng gấp 4,7 lần và 1,5 lần so với 2018.
Chi phí lãi vay và chi phí khấu hao TSCĐ giai đoạn 2018-2022 (tỷ đồng)
Năm

2018

2019

2020

2021

2022

Chi phí lãi vay

366

278

202

178

1.737

Lỗ chênh lệch tỷ giá thực hiện

301

348

299

299

354
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Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại
Chi phí khấu hao TSCĐ cũ hàng năm
Chi phí khấu hao tài sản đánh giá lại

214

289

380

529

560

2.372

2.372

2.372

2.372

2.372

571

571

571

571

571

Chi phí khấu hao TSCĐ mới hàng năm

1.661

Tổng chi phí khấu hao TSCĐ

2.943

2.943

2.943

2.943

4.604

Dự báo kết quả kinh doanh
Lũy kế hai quý đầu năm 2018, doanh thu đạt 55.893 tỷ đồng, tăng 44% yoy nhưng
lợi nhuận chỉ đạt 3.422 tỷ đồng, giảm 6,7% yoy do crack spread giảm so với năm
2017. Năm 2018, cơ cấu doanh thu theo sản phẩm của BSR cũng có sự thay
đổi, sản lượng dầu diesel và xăng Mogas 95 tăng mạnh, trong khi đó sản lượng
xăng Mogas 92 giảm nhẹ. BVSC dự báo doanh thu và lợi nhuận 2018 đạt
114.459 tỷ đồng và 6.701 tỷ đồng, thay đổi lần lượt 40,7% và -12,7% yoy. Giai
đoạn 2019-2022, dự báo doanh thu được xây dựng dựa trên những giả định
chính: giá dầu Brent tham chiếu năm 2019 là 75,2 USD/bbl, năm 2020 đến lịch
bảo dưỡng định kì nhà máy sẽ dừng hoạt động khoảng 50 ngày, năm 2021 có
giai đoạn kết nối nhà máy mới và cũ, năm 2022 bắt đầu tính khấu hao TSCĐ nhà
máy mới và trả lãi vay khoản tiền đầu tư dự án nâng cấp mở rộng.
Dự báo kết quả kinh doanh 2018-2022
Năm

2018

2019

2020

2021

2022

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

114.459

118.292

100.837

99.089

121.057

Giá vốn hàng bán

106.064

108.274

95.522

91.792

112.934

8.395

10.018

8.315

7.297

8.213

760

929

943

1.120

1.239

1.051

1.047

968

1.049

2.713

366

278

202

178

1.737

Chi phí bán hàng

715

710

651

651

739

Chi phí quản lý doanh nghiệp

326

332

329

336

403

7.062

8.859

7.310

6.381

5.507

353

442

365

319

275

6.701

8.407

6.937

6.055

5.223

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
Doanh thu hoạt động tài chính
Chi phí tài chính
Trong đó: Chi phí lãi vay

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
Thuế TNDN phải nộp
Lợi nhuận sau thuế TNDN

Khuyến nghị đầu tư
Kết quả định giá cổ phiếu BSR là 25.792 đồng/cổ phần. BVSC lựa chọn phương
pháp dòng tiền để định giá cổ phiếu với giả định chính dựa trên giá dầu Brent
tham chiếu năm 2018 ở mức 74,5 USD/bbl. Với xu hướng crack spread thế giới
dự báo ổn định cộng với những thuận lợi và ưu đãi về chính sách là những yếu
tố đảm bảo lợi nhuận ổn định trong giai đoạn 2018-2021. Ngoài ra, nếu so với
các doanh nghiệp lọc hóa dầu có cùng quy mô vốn hóa trong khu vực, BSR có
các chỉ số tài chính hết sức lành mạnh, các chỉ số Nợ/Tổng tài sản và hệ số thanh
toán hiện hành đều tốt. ROA, ROE trước đây thấp do ảnh hưởng của chính sách
đã được cải thiện và ở mức tương đối cao sau khi bỏ thu điều tiết đầu năm 2017.
6

03/10/2018
Báo cáo lần đầu - BSR

So sánh chỉ số tài chính của doanh nghiệp lọc dầu trong khu vực
Tên

Chennai Hengyuan
Petroleum
Refining
Corp Ltd.
Co BHD

IRPC PCL

Petron
Pilipinas
Star
Malaysia
Shell Petroleum
Refining & Petroleum
Refining
M
PCL

Thai Oil
PCL

BSR

Thái Lan

Thái Lan

Việt Nam

1.969

2.276

6.482

2.225

18,4

3,9

29,1

22,5

Ấn Độ

Malaysia

Thái Lan

Vốn hóa (triệu USD)

748

1.204

4.418

Nợ/Tổng tài sản

20,2

33,0

31,8

Tỷ số thanh toán hiện hành

0,74

4,1

1,0

1,4

1,5

1,7

3,8

1,8

Vòng quay khoản phải thu

24,9

11,4

18,8

48,4

19,4

14,6

16,1

7,9

7,5

10,5

6,9

13,9

7,5

12,3

9,2

9,7

12,4

9,9

6,6

15,6

6,1

9,5

11,1

Quốc gia

Vòng quay hàng tồn kho
Biên lợi nhuận gộp

Malaysia Philippines
900

Biên EBITDA

6,4

10,6

9,9

5,0

9,8

7,2

10,8

12,9

ROA

7,2

27,0

6,4

15,1

13,6

14,8

11,1

12,2

ROE

24,9

65,4

13,5

30,3

27,6

21,2

21,7

23,0

Tuy nhiên, BVSC cũng lưu ý một số rủi ro trong hoạt động kinh doanh của BSR:
❑ CTCP Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung BSR BF ngừng hoạt động
năm thứ 3 liên tiếp. Tổng số vốn đầu tư của BSR là 742 tỷ đồng, tương
đương với 65,54%. Tháng 7 vừa qua có thông tin nhà máy ethanol sẽ khởi
động lại do Tocontap thu xếp nguồn nguyên liệu đầu vào và chịu trách
nhiệm phân phối ethanol thành phẩm. Tuy nhiên, cho đến giờ vẫn chưa có
nhiều thông tin mới và năm nay dự báo BSR BF tiếp tục lỗ. Ngày
30/06/2018, BSR đã thực hiện đánh giá lại giá trị tổn thất của khoản đầu
tư vào BSR BF là tương đương với khoản dự phòng đã trích lập cho tới
thời điểm làm báo cáo (tương đương 536 tỷ đồng) và quyết định dùng toàn
bộ khoản trích lập dự phòng này bù đắp tạm thời tổn thất khi chuyển thành
công ty cổ phần. BVSC cho rằng năm 2018 BSR sẽ trích lập tổng cộng 150
tỷ đồng dự phòng rủi ro cho khoản đầu từ vào BSR BF.
❑ BSR hiện vẫn còn một khoản tiền gửi gần 3000 tỷ đồng tại Oceanbank,
hiện đang tạm dừng giao dịch. BVSC sẽ cập nhật thêm về khoản tiền này
khi có quyết định mới từ phía Ngân hàng Nhà Nước.
❑ Những rủi ro sau khi nhà máy nâng cấp dự kiến đi vào hoạt động năm
2022, theo BVSC tính toán chi phí lãi vay và chi phí khấu hao TSCĐ của
BSR sẽ lần lượt ở mức 1.737 tỷ đồng và 4.604 tỷ đồng, tăng gấp 4,7 lần
và 1,5 lần so với 2018. Tuy nhiên, rủi ro này BVSC đánh giá là không quá
đáng lo ngại do BSR đã có kinh nghiệm vận hành tốt nhà máy lọc dầu Dung
Quất trước đây. Khi nhà máy mới đi vào hoạt động, chi phí lãi vay và khấu
hao trên một tấn sản phẩm của Bình Sơn sẽ cao hơn đáng kể so với Nghi
Sơn. Tuy nhiên, theo thiết kế Bình Sơn sẽ có khả năng xử lý nhiều loại dầu
đầu vào hơn bao gồm cả các loại dầu chua có giá thành rẻ, và sản xuất ra
các sản phẩm có giá trị, đạt tiêu chuẩn Euro 5 với giá bán tốt hơn.
Chỉ tiêu
Vốn đầu tư (tỷ USD)

BSR BSR NCMR
3,0

1,8

Nghi Sơn
9,0
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Vốn vay (tỷ USD)

2,0

1,3

5,0

VCSH (tỷ USD)

1,0

0,5

4,0

Sản lượng (b/d)

143.000

44.000

200.000

20.979

40.909

45.000

200-300

1.737

4.444

2.372

1.661

10.125

400.000

1.699.000

1.456.875

Suất đầu tư ($/b/d)
Chi phí lãi vay (tỷ VND/năm)
Khấu hao TSCĐ (tỷ VND/năm)
Tổng chi phí lãi vay và khấu hao (VND/tấn)

❑ Cạnh tranh từ Nghi Sơn. Năm 2018, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sẽ đi vào
hoạt động với công suất chế biến 200.000 thùng dầu thô mỗi ngày. Mặc dù
có công suất lớn hơn nhưng chúng tôi cho rằng Nghi Sơn khó có thể cạnh
tranh với Dung Quất trong trung hạn bởi những lý do: 1) BSR đã hoạt động
được gần 10 năm với cơ sở khách hàng ổn định và kinh nghiệm vận hành
nhiều năm giúp giảm dần mức tiêu hao nhiên liệu cũng như thời gian sửa
chữa lớn (thời gian sửa chữa lớn đợt 1, 2, 3 lần lượt là 62, 53, 51 ngày;
thời gian sửa chữa lớn đợt 4 năm 2020 dự kiến kéo dài 50 ngày); 2) Các
sản phẩm của Nghi Sơn mới đạt tiêu chuẩn chất lượng như Bình Sơn (Euro
2 và 3); 3) Bỏ cơ chế thu điều tiết giúp BSR có thể tự quyết định giá bán ở
mức cạnh tranh hơn nhiều so với Nghi Sơn. Giá bán buôn của Nghi Sơn
tại cổng nhà máy dự kiến sẽ bằng với giá xăng dầu nhập khẩu. Ngoài ra
theo hợp đồng bao tiêu của PVN, trong vòng 10 năm nếu thuế nhập khẩu
hạ xuống thấp hơn mức 7% đối với các sản phẩm xăng dầu, 3% đối với
các sản phẩm hóa dầu thì PVN sẽ phải bù cho Nghi Sơn khoản chênh lệch
này. Hiện nay, thuế nhập khẩu dầu là 0% đã ở mức thấp hơn so với mức
ưu đãi kể trên, có nghĩa là giá bán dự kiến của Nghi Sơn sẽ cao hơn giá
nhập khẩu và chắc chắn cao hơn giá bán của Bình Sơn.
Nhìn chung, rủi ro cạnh tranh trực tiếp từ Nghi Sơn là không lớn. Điều
chúng tôi quan ngại hơn cả là việc PVN sẽ xử lý hợp đồng bao tiêu cho
Nghi Sơn như thế nào. Do giá bán cao, chắc chắn PVN sẽ gặp không ít
khó khăn để có thể phân phối hết sản phẩm của Nghi Sơn. Bình Sơn có
thể sẽ phải gánh một phần sản phẩm của Nghi Sơn, dù không trực tiếp
ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận nhưng Bình Sơn sẽ phải gián tiếp chia
sẻ thị phần với đối thủ của mình. Đây chỉ là giả thiết của BVSC, chúng tôi
sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật thêm khi có thông tin mới.
❑ Ngoài ra, chúng tôi cũng thực hiện tính toán lại lợi nhuận của BSR trong
kịch bản xấu nhất là nhà nước tiếp tục thu điều tiết 7% giai đoạn 20192022. Nếu trường hợp này xảy ra, lợi nhuận sau thuế của BSR sẽ giảm
mạnh hơn 2.000 tỷ đồng mỗi năm.
Năm

2019

2020

2021

2022

Không thu điều tiết

8.850

7.302

6.372

5.498

Thu điều tiết 7% với sản phẩm xăng

6.452

5.300

3.426

3.166

Chênh lệch

2.398

2.002

2.946

2.332
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM
Tôi, chuyên viên Nguyễn Bình Nguyên 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

pham.tiendung@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
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