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Hoạt động kinh doanh 2019 ổn định, định giá ở mức hợp lý
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Lợi nhuận 2018 tăng trưởng 61% yoy, hoàn thành kế hoạch đề ra

NEUTRAL

Lợi nhuận tăng trưởng tốt hơn dự đoán do hạch toán doanh thu từ bán một

Giá kỳ vọng (VND)

34.546

phần đất và các khoản đầu tư tài chính của Khang Phúc. Việc chuyển nhượng

Giá thị trường (04/3/2019)

32.000

– năm KDH ghi nhận nhiều doanh thu bất thường từ bán đất tại BCI ii) cải thiện

8%

biên nhận gộp từ 35,3% lên 42,7% do giá bán tại năm 2018 có thay đổi gia tăng

Khuyến nghị

quỹ đất tại Khanh Phúc (BCI) giúp i) doanh thu duy trì mức cao tương đương 2017

Lợi nhuận kỳ vọng

so với năm 2017.

THÔNG TIN CỔ PHẦN

Triển khai bán hàng chậm hơn so với kế hoạch do vấn đề pháp lý nhưng giá

HSX

bán và triển vọng dự án tích cực hơn. Dự kiến, năm 2018, KDH triển khai hai

27.219-39.421

dự án căn hộ là Safira Quận 9 và Lovera Vista – Bình Chánh. Tuy nhiên, do các

13.249 Tỷ VNĐ

yêu cầu pháp lý chặt và khó khăn hơn ở Tp.HCM, công ty chỉ mở bán 1 dự án là

414.023.353

Safira. Tính đến hiện tại, công ty đã mở bán 2 đợt và đang triển khai bán đợt 3 dự

259.157

án Safira. Giá bán có VAT khả quan hơn so với dự kiến khi tăng từ 28 triệu (VAT)

% sở hữu nước ngoài

47%

và dự kiến là 33 triệu (đợt 3). Chúng tôi cho rằng dự án hoàn tất bán hàng nhanh

Room nước ngoài

49%

trong H1.2019 với giá bán trung bình trừ VAT dự án đạt khoảng 29-30 triệu/m2.

Sàn giao dịch
Khoảng giá 52 tuần
Vốn hóa
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BIẾN ĐỘNG GIÁ

Kinh doanh năm 2019 sẽ ổn định, lợi nhuận nhiều khả năng đi ngang
Chúng tôi giữ quan điểm lợi nhuận 2019 sẽ khó duy trì tăng trưởng mạnh như
2018. Tuy nhiên, kết quả đạt được sẽ cao hơn so với dự báo của chúng tôi trong
quý 3.2018 vì biên lợi nhuận từ bán các dự án nhà phố cũng như quỹ đất của

VNĐ/CP

Cổ phiếu

Khang Phúc sẽ tốt hơn. BVSC ước tính LNST trừ thiểu số đạt 830 tỷ, tăng 3% yoy
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Năm 2019 công ty có thể mở bán 2-3 dự án nhà phố ở khu Đông và 1 dự án
căn hộ ở Bình Chánh. Cụ thể, KDH tiếp tục phát triển dự án 8ha ở phường Phú
Hữu quận 9, dự án Bình Trưng Đông 5,7ha trong 2019. Tổng sản phẩm khoảng
360 căn nhà phố, biệt thự. Bên cạnh đó, dự án căn hộ Lovera Vista (Hermosa) có

-

quy mô 1.500 căn, trên diện tích 1,8ha thuộc dự án Phong Phú 4, Bình Chánh sẽ
mở bán váo quý 3.2019 như đề cập. Dự báo của BVSC thì doanh thu đóng góp từ

KDH
VN-Index

dự án nhà phố sẽ triển khai trong 2019 là 2.130 tỷ.

YTD

1T

3T

6T

2,7%

6,3%

6,5%

7,9%

Kết quả kinh doanh năm 2019 dự báo 830 tỷ, cao hơn 17% ước tính trước
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đây. Với những quy định chặt chẽ hơn về pháp lý, nguồn cung mới ở TP.HCM bị
trì hoãn đã dẫn đến sự khan hiếm ở một số phân khúc, đặc biệt, là nhà phố. Điều
này làm giá thứ cấp cũng như thanh khoản sản phẩm này gia tăng trong năm 2018.

Chuyên viên phân tích

Do đó, BVSC đã xem xét và điều chỉnh ước tính hiệu quả các dự án nhà phố ở
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quận 9 mà công ty triển khai trong 2019. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản khu
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vực Phong Phú, Bình Chánh ghi nhận thay đổi tích cực trong 2018 về thanh khoản
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lẫn giá giao dịch. Do đó, hoạt động chuyển nhượng quỹ đất sẽ tiếp tục thuận lợi.

Kết quả, doanh thu năm 2019 ước đạt 3.607 tỷ, tăng 23% yoy. Lợi nhuận sau thuế
trừ thiểu số là 830 tỷ, tăng 3% yoy. EPS 2019 ghi nhận mức 2.005 đồng/cp.
Định giá theo NAV có mức premium 8% so với giá thị trường. Triển vọng của
KDH tập trung chủ yếu ở các quỹ đất lớn ở phía Nam như KDC Tân Tạo, dự án
Corona, khu công nghiệp Lê Minh Xuân… Các dự án này có giá vốn rất thấp, chưa
có kế hoạch triển khai. Chính vì vậy, lợi nhuận của KDH trong 1-2 năm tới có thể
chưa phản ánh được tiềm năng từ các quỹ đất này. Do đó, chúng tôi sử dụng duy
nhất phương pháp định giá NAV, làm cơ sở cho khuyến nghị đầu tư. Kết quả định
giá cho thấy giá trị NAV hợp lý trên mỗi cổ phần của KDH là 34.546 đồng/cp,
premium 8% theo giá thị trường ngày 4.3.2019
Khuyến nghị
Chúng tôi vẫn đánh giá tốt về cơ hội đầu tư vào KDH cho mục tiêu trung và dài hạn.
Quỹ đất lớn, giá vốn thấp và tiềm năng phát triển khu vực Bình Chánh, Bình Tân
trong dài hạn là điểm nhấn chính. Mặc dù các quỹ đất này vẫn tồn tại những rủi ro
khi chưa hoàn tất đền bù. Chúng tôi vẫn cảm thấy sự hấp dẫn từ các quỹ đất này.
Câu chuyện khu Đông với chuỗi dự án Mega, River Park,Lakeview hoặc gần nhất
là sản phẩm Lovera Park ở Phong Phú 4 của chủ đầu tư Thuận Phát, chứng minh
thấy nhu cầu sản phẩm nhà phố compound rất lớn – đây là những sản phẩm chính
của KDC Tân Tạo, Corona... Bên cạnh đó, quan điểm điều hành thận trọng, năng
lực tài chính lành mạnh, khả năng triển khai pháp lý tốt, kinh nghiệm trong công tác
phát triển quỹ đất là yếu tố đảm bảo cho sự phát triển mang tính bền vững với Công
ty. Tuy nhiên, xét trong ngắn hạn năm 2019, kết quả kinh doanh dự báo đi ngang
cũng như vấn đề pháp lý vẫn còn những khó khăn là điểm cần phải cân nhắc.
Với giá thị trường hiện tại, kết quả định giá NAV có mức premium 8%. Mặc dù,
chúng tôi đánh giá cao về triển vọng dài hạn của KDH. Giá thị trường gia tăng trở
lại làm cho mức lợi nhuận kỳ vọng không còn nhiều hấp dẫn. Do đó, chúng tôi đánh
giá NEUTRAL với cổ phiếu KDH với giá hợp lý là 34.500 đồng/cp cho năm 2019.
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Lợi nhuận tăng trưởng 61% yoy, hoàn thành kế hoạch đề ra
Lợi nhuận tăng trưởng tốt hơn dự đoán do hạch toán doanh thu từ bán một phần đất và
các khoản đầu tư tài chính của Khang Phúc. Năm 2018, hoạt động bán mới của Công ty thấp
hơn dự kiến khi chỉ kinh doanh sản phẩm từ dự án cũ như Rosita, Jamila, Venica và mở bán 1
phần dự án Safira (2 đợt trong 2018, với khoảng 800/1.600 căn). Tính đến hiện tại, sản phẩm nhà
phố như Rosita, Venica, Merita, Mega Village đã được bán, cũng như ghi nhận hết trong năm
2018. Doanh thu từ phát triển sản phẩm ước đạt 2.000 tỷ, chiếm 70% doanh thu bất động sản.
Phần doanh thu còn lại 800 – 850 tỷ, tiếp tục từ chuyển nhượng quỹ đất của Khang Phúc (BCI
trước đây) tại Phong Phú 4, Phong Phú 2 và bán cổ phần tại Công ty Đạt An. Việc chuyển nhượng
quỹ đất tại Khang Phúc giúp i) doanh thu duy trì mức cao tương đương 2017 – năm KDH ghi nhận
nhiều doanh thu bất thường từ bán đất tại BCI ii) cải thiện biên nhận gộp từ 35,3% lên 42,7% do
giá bán tại năm 2018 có thay đổi gia tăng so với 2017. Bên cạnh đó, trong năm, công ty chuyển
nhượng 2 khoản đầu tư tại Big C và công ty EB của Khang Phúc, để ghi nhận lợi nhuận tài chính
154 tỷ. Từ những yếu tố trên, lợi nhuận sau thuế trừ thiểu số đạt 809 tỷ, ghi nhận tăng trưởng cao
61% dù doanh thu giảm nhẹ so với năm 2017. EPS2018 là 1.954 đồng/cp.
Kế hoạch kinh doanh – tỷ VND

2017

2018F

yoy

Doanh thu

3.061

2.916

-5%

LNG

1.042

1.245

19%

Thu nhập tài chính thuần

-52

110

Chi phí bán hàng & quản lý

243

255

5%

LNTT

729

1.081

48%

LNST trừ thiểu số

502

808

61%

Triển khai bán hàng chậm hơn so với kế hoạch do vấn đề pháp lý nhưng giá bán và triển
vọng dự án tích cực hơn. Dự kiến, năm 2018, KDH triển khai hai dự án căn hộ là Safira Quận 9
và Lovera Vista – Bình Chánh. Tuy nhiên, các yêu cầu pháp lý chặt và khó khăn hơn ở Tp.HCM,
công ty chỉ mở bán 1 dự án là Safira. Tính đến hiện tại, công ty đãbán 2 đợt và đang triển khai bán
đợt 3 dự án Safira. Giá bán có VAT khả quan hơn so với dự kiến khi tăng từ 28 triệu (VAT) và dự
kiến là 33-34 triệu (đợt 3). Chúng tôi cho rằng dự án hoàn tất bán hàng nhanh trong H1.2019 với
giá bán trung bình trừ VAT dự án đạt khoảng 29-30 triệu/m2. Đối với Lovera Vista, thời điểm bán
hàng sẽ dời lại vào quý 3.2019 sau khi công ty hoàn tất xây dựng phần móng. Hiện tại, dân cư và
tiện ích khu vực Phong Phú 4 đã gia tăng đáng kể từ khi dự án compound Lovera Park hoàn thành.
Giá đất nền khu vực lên mức 30 triệu/m2, và cùng với thiếu hụt nguồn cung căn hộ mới, dự án
Lovera Vista của KDH dự báo sẽ ghi nhận kết quả khả quan như Safira quận 9.
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Kinh doanh năm 2019 sẽ ổn định, lợi nhuận nhiều khả năng đi ngang
Chúng tôi giữ quan điểm lợi nhuận 2019 sẽ khó duy trì tăng trưởng mạnh như 2018. Tuy nhiên,
kết quả đạt được sẽ cao hơn so với dự báo của chúng tôi trong quý 3.2018 vì biên lợi nhuận từ
bán các dự án nhà phố cũng như quỹ đất của Khang Phúc sẽ tốt hơn. BVSC ước tính LNST trừ
thiểu số đạt 830 tỷ, tăng 3% yoy và cao hơn 17% so với dự báo trước đây.
Năm 2019 công ty có thể mở bán 2-3 dự án nhà phố ở khu Đông và 1 dự án căn hộ ở Bình
Chánh. Cụ thể, KDH tiếp tục phát triển dự án 8ha ở phường Phú Hữu quận 9, dự án Bình Trưng
Đông 5,7ha trong 2019. Tổng sản phẩm khoảng 360 căn nhà phố, biệt thự. Bên cạnh đó, dự án
căn hộ Lovera Vista (Hermosa) có quy mô 1.500 căn, trên diện tích 1,8ha thuộc dự án Phong Phú
4, Bình Chánh sẽ mở bán váo quý 3.2019 như đề cập. Dự báo của BVSC thì doanh thu đóng góp
từ dự án nhà phố sẽ triển khai trong 2019 là 2.130 tỷ.
Tổng mức đầu tư (tỷ)

Diện tích (ha)

Sản phẩm

Cc Lovera Vista

1.700

1,8

1.500

Dự án Nhà Phố

1.000

8

296

610

5,7

159

Dự án

Dự án Bình Trưng Đông

Các dự án trọng điểm của Khang Phúc như KDC Corona, KDC Tân Tạo hoặc khu công nghiệp Lê
Minh Xuân vẫn đang trong giai đoạn đền bù, cũng như, triển khai thủ tục về pháp lý nên chưa có
kế hoạch bán hàng trong 2019. Quỹ đất khác như Phong Phú 2, Phong Phú 4, An Dương Vương
có thể sẽ tiếp tục được chuyển nhượng như năm 2018.
Kết quả kinh doanh năm 2019 dự báo 830 tỷ, cao hơn 17% ước tính trước đây
Với những quy định chặt chẽ hơn về pháp lý, nguồn cung mới ở TP.HCM bị trì hoãn đã dẫn đến
sự khan hiếm ở một số phân khúc, đặc biệt, là nhà phố. Điều này làm giá thứ cấp cũng như thanh
khoản sản phẩm này gia tăng trong năm 2018. Đơn cử, một số dự án vị trí xa thuộc quận 9 như
Dragon Village – Phú Long, Sim City của Alpha Holding, Valencia Tân Cảng… ghi nhận tiêu thụ
cao và giá thứ cấp tăng 15-20%. Do đó, BVSC đã xem xét và điều chỉnh ước tính hiệu quả các dự
án nhà phố ở quận 9 mà công ty triển khai trong 2019. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản khu
vực Phong Phú, Bình Chánh ghi nhận thay đổi tích cực trong 2018 về thanh khoản lẫn giá giao
dịch. Vì thế, hoạt động chuyển nhượng quỹ đất sẽ tiếp tục thuận lợi. Một số điều chỉnh của BVSC
so với dự báo trước đây.
i)

Biên lợi nhuận gộp dự án nhà phố trung bình đạt 37% so với dự báo trước 32,8%.

ii)

Doanh thu chuyển nhượng đất dự kiến 700 tỷ, với biên lợi nhuận gộp khoảng 45-50%.

iii) Doanh thu và lợi nhuận từ Jamila không thay đổi với 50% sản phẩm còn lại sẽ ghi nhận
trong 2019.
iv) Biên lợi nhuận gộp bình quân 39%, tăng so với mức 33% trong dự báo Q3.2018
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Kết quả, doanh thu năm 2019 ước đạt 3.607 tỷ, tăng 23% yoy. Lợi nhuận sau thuế trừ thiểu số là
830 tỷ, tăng 3% yoy. EPS 2019 ghi nhận mức 2.005 đồng/cp.
Kế hoạch kinh doanh – tỷ VND

2018

2019F

yoy

Doanh thu

2.916

3.607

24%

LNG

1.245

1.410

13%

Thu nhập tài chính thuần

110

-17

Chi phí bán hang & quản lý

255

314

1.081

1.078

808

830

LNTT
LNST trừ thiểu số

23%

3%
Nguồn: BVSC dự báo

Mặc dù, lợi nhuận 2019 duy trì ở mức cao như 2018, chúng tôi cho rằng kết quả này chưa thật sự
ấn tượng, nhất là khi đặt trong bức tranh triển vọng ngành nhiều áp lực. Ngoài ra, hoạt động
chuyển nhượng quỹ đất đang đóng góp 1 phần không nhỏ vào kết quả của KDH trong 3 năm gần
đây. Nếu loại trừ doanh thu này, kết quả từ hoạt động phát triển bất động sản dù tăng trưởng tốt
nhưng các chỉ số hiệu quả như EPS, ROE sẽ không còn sự hấp dẫn do tốc độ tăng vốn của KDH
khá nhanh từ 1.800 tỷ (2015) lên 4.140 tỷ (2018). Và đặc biệt, doanh thu từ bán đất sẽ rất khó để
duy trì ổn định. Đây là điểm mà chúng tôi lưu ý thêm nhà đầu tư khi xem xét câu chuyện lợi nhuận
của KDH.

Định giá
Triển vọng của KDH tập trung chủ yếu ở các quỹ đất lớn ở phía Nam như KDC Tân Tạo, dự án
Corona, khu công nghiệp Lê Minh Xuân… Các dự án này có giá vốn rất thấp, chưa có kế hoạch
triển khai. Chính vì vậy, lợi nhuận của KDH trong 1-2 năm tới có thể chưa phản ánh được tiềm
năng từ các quỹ đất này. Do đó, chúng tôi sử dụng duy nhất phương pháp định giá NAV, làm cơ
sở cho khuyến nghị đầu tư trong trung và dài hạn, với các giả định:
•

Các dự án có đang và có kế hoạch triển khai trong 2019 sẽ được định giá lại theo dòng
tiền hoặc lợi nhuận dự kiến mang lại.

•

Các dự án đền bù tỷ lệ cao, chúng tôi sử dụng phương pháp tham khảo giá thị trường với
đất có cùng mục đích để xác định giá trị hợp lý. Cụ thể, dự án KDC Tân Tạo, dự án
Corona.

•

Các khoản quỹ đất ở quận 9 dưới hình thức góp vốn, tạm ứng đã phát sinh trước đây được
điều chỉnh lại với giả định giá tăng 30%, phản ánh sự gia tăng trong giá đất ở quận 9.

•

Số lượng cổ phiếu lưu hành là 414 triệu, tăng 19 triệu so với báo cáo Q3.2018 do chia
thưởng cổ phần tỷ lệ 5%.
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•

Chiết khấu trên NAV: chúng tôi áp dụng thêm mức chiết khấu 10% NAV vì vấn đề pháp
lý và công tác đền bù khó khăn hơn dự kiến. Các dự án lớn sẽ mất nhiều thời gian hơn
để có thể tạo ra lợi nhuận cho KDH.

•

Kết quả định giá cho thấy giá trị NAV hợp lý trên mỗi cổ phần của KDH là 34.546 đồng/cp.
Khoản mục (triệu đồng)
Giá trị thị trường của tổng tài sản
Nợ phải trả
Giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu
% chiết khấu
Giá trị vốn chủ sau khi định giá lại
Số lượng cổ phần
Giá cổ phần (VND/cp)

Giá trị
19.230.730
3.338.521
15.892.209
10%
14.302.988
414.023.353
34.546

Khuyến nghị
Chúng tôi vẫn đánh giá tốt về cơ hội đầu tư vào KDH cho mục tiêu trung và dài hạn. Quỹ đất lớn,
giá vốn thấp và tiềm năng phát triển khu vực Bình Chánh, Bình Tân trong dài hạn là điểm nhấn
chính. Mặc dù các quỹ đất này vẫn tồn tại những rủi ro khi chưa hoàn tất đền bù. Chúng tôi vẫn
cảm thấy sự hấp dẫn từ các quỹ đất này. Câu chuyện khu Đông với chuỗi dự án Mega, River
Park,Lakeview hoặc gần nhất là sản phẩm Lovera Park ở Phong Phú 4 của chủ đầu tư Thuận
Phát, chứng minh thấy nhu cầu sản phẩm nhà phố compound rất lớn – đây là những sản phẩm
chính của KDC Tân Tạo, Corona... Bên cạnh đó, quan điểm điều hành thận trọng, năng lực tài
chính lành mạnh, khả năng triển khai pháp lý tốt, kinh nghiệm trong công tác phát triển quỹ đất là
yếu tố đảm bảo cho sự phát triển mang tính bền vững với Công ty. Tuy nhiên, xét trong ngắn hạn
năm 2019, kết quả kinh doanh dự báo đi ngang cũng như vấn đề pháp lý vẫn còn những khó khăn
là điểm cần phải cân nhắc.
Với giá thị trường hiện tại, kết quả định giá NAV có mức premium 8%. Mặc dù, chúng tôi đánh giá
cao về triển vọng dài hạn của KDH. Giá thị trường gia tăng trở lại làm cho mức lợi nhuận kỳ vọng
không còn nhiều hấp dẫn. Do đó, chúng tôi đánh giá NEUTRAL với cổ phiếu KDH với giá hợp lý
là 34.500 đồng/cp cho năm 2019.

6

Báo cáo cập nhật KDH

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
Kết quả kinh doanh
Đơn vị (tỷ VND)

2015

2016

2017

2018

Doanh thu

1.050

3.932

3.055

2.917

Giá vốn

712

2.952

2.019

1.671

Lợi nhuận gộp

338

980

1.036

1.245

Doanh thu tài chính

79

16

72

218

Chi phí tài chính

59

111

125

108

260

372

502

809

2015

2016

2017

2018

Tiền & khoản tương đương tiền

983

1.059

2.592

1.836

Các khoản phải thu ngắn hạn

141

725

393

828

5.865

4.618

4.858

5.822

32

27

30

34

227

209

98

14

Tổng tài sản

8.542

7.937

9.717

10.239

Nợ ngắn hạn

1.024

1.272

1.817

2.226

Nợ dài hạn

3.333

2.267

1.708

1.113

Vốn chủ sở hữu

4.185

4.398

6.191

6.900

Tổng nguồn vốn

8.542

7.937

9.717

10.239

2015

2016

2017

2018

69,1%

274,5%

-22,3%

-4,5%

155,0%

42,8%

35,1%

61,1%

Lợi nhuận gộp biên (%)

32,2%

24,9%

33,9%

42,7%

Lợi nhuận thuần biên (%)

24,8%

9,5%

16,4%

27,7%

ROA (%)

4,5%

4,5%

5,7%

8,1%

ROE (%)

9,2%

8,7%

9,5%

12,4%

Tổng nợ/Tổng tài sản (%)

0,51

44,6%

36,3%

32,6%

Tổng nợ/Tổng vốn chủ sở hữu (%)

1,04

80,5%

57,0%

48,4%

1.447

1.589

1.495

1.954

23.252

18.794

18.425

16.667

Lợi nhuận sau thuế
Bảng cân đối kế toán
Đơn vị (tỷ VND)

Hàng tồn kho
Tài sản cố định hữu hình
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

Chỉ số tài chính
Chỉ tiêu
Chỉ tiêu tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu (%)
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (%)
Chỉ tiêu sinh lời

Chỉ tiêu cơ cấu vốn

Chỉ tiêu trên mỗi cổ phần
EPS (đồng/cổ phần)
Giá trị sổ sách (đồng/cổ phần)
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên Nguyễn Chí Hồng Ngọc, 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

phamtien.dung@baoviet.com.vn

Nguyễn Thu Hà

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Ngân hàng, Bảo hiểm

Bất động sản, Hàng tiêu dùng

Chuyên viên vĩ mô

nguyenthuha@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Chế Thị Mai Trang

Lê Thanh Hòa

Trần Xuân Bách

Thép, Phân bón

Điện

Phân tích kỹ thuật

chethimaitrang@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Trương Sỹ Phú

Công nghệ thông tin

Ô tô & Phụ tùng

nguyentiendung@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

Nguyễn Bình Nguyên

Thái Anh Hào

Cao su tự nhiên, Dầu Khí

Hạ tầng, Nước

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

thaianhhao@baoviet.com.vn

Phạm Lê An Thuận

Ngô Trí Vinh

Dược, Thủy sản

Hàng tiêu dùng

phamleanthuan@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn
Trần Đăng Mạnh
Xây dựng
trandangmanh@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 24) 3 928 8080

▪ Tel: (84 28) 3 914 6888

