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Chúng tôi đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM đối với việc thêm mới cổ phiếu của

OUTPERFORM

Khuyến nghị
Giá kỳ vọng (VND)

16.793

Giá thị trường (30/12/2019)

12.600
33,28%

Lợi nhuận kỳ vọng

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA) vào danh mục đầu tư.
❑ Doanh thu ngắn hạn được hưởng lợi từ việc ghi nhận khu công nghiệp An
Phát Complex trong hai năm 2019, 2020; trong khi đó hoạt động sản xuất
cốt lõi vẫn duy trì ổn định tại các thị trường xuất khẩu chính.
❑ Quá trình chuyển dịch cơ cấu sản phẩm từ túi nhựa truyền thống sang túi
tự hủy sinh học vẫn đang tiếp tục, tăng từ 5% lên 10% tỷ trọng sản phẩm
sản xuất 10 tháng đầu năm 2019. Đây là xu hướng tất yếu của thế giới

THÔNG TIN CỔ PHẦN
Sàn giao dịch
Khoảng giá 52 tuần

12.400-18.790
2.157 tỷ VNĐ

Vốn hóa
SL cổ phiếu lưu hành

171.199.976 CP

KLGD bình quân 10 ngày
Giá trị cổ tức/cổ phần
Tỷ lệ cổ tức/thị giá
Beta

khi ý thức bảo vệ môi trường ngày càng tăng cao. Với 50% sản lượng sản
HOSE

2.126.651 CP

xuất của công ty trong 5 năm tới là túi tự hủy sinh học, doanh thu và biên
lợi nhuận của công ty chắc chắn sẽ được cải thiện, khi giá bán và biên
gộp của túi sinh học cao hơn lần lượt 1,5-2 lần và 5%-6% so với túi PE
truyền thống.

500 VND/CP

Với tỉ trọng 50-50 cho mỗi phương pháp, giá trị hợp lý của AAA tại thời điểm năm
2020 là 16.793 VNĐ/cổ phiếu, đạt mức lợi nhuận 33,28% so với giá đóng cửa

4,0%

ngày 30/12/2019. Do đó chúng tôi đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM cho cổ

1,11

phiếu AAA. Đây sẽ là một cổ phiếu có thể theo dõi trong những năm tới, do lợi
nhuận ngắn hạn được thúc đẩy từ mảng bất động sản và triển vọng tăng trưởng
dài hạn từ sản phẩm túi phân hủy sinh học. Đây là sản phẩm sẽ giúp công ty gia
tăng biên lợi nhuận, duy trì hoạt động ổn định và bền vững hơn, trong điều kiện
thị trường đang ngày càng hạn chế túi nhựa truyền thống.
Nhà đầu tư cũng cần phải cân nhắc đến một số những rủi ro sau:
❑ Rủi ro quản trị doanh nghiệp vẫn là điều chúng tôi lo ngại nhất. Tuy nhiên
với kế hoạch sắp tới của An Phát Holding trên sàn HSX, chúng tôi kỳ vọng
hoạt động sản xuất của AAA và các công ty thành viên sẽ minh bạch hơn.
❑ Rủi ro pha loãng cũng là vấn đề chúng tôi quan tâm. Vào ngày 1/10/2019,
APH đã đăng ký mua 4.000 chứng quyền AAA, với quyền chuyển đổi

Đỗ Long Khánh

thành 40 triệu cổ phiếu với giá chuyển đổi là 14.000 VNĐ/cổ phiếu. Sau
khi toàn bộ số chứng quyền này chuyển đổi thành cổ phiếu, tổng số lượng

(84 4) 3928 8080 ext 209

cổ phiếu lưu hành sẽ tăng thêm 40 triệu đơn vị, lên 211,2 triệu cổ phiếu,
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khiến cho giá trị cổ phiếu trên thị trường bị pha loãng.
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Mảng bao bì nhựa - Sản lượng tiếp tục cải thiện nhờ gia
tăng thị trường Nhật Bản
Tính riêng Q3/2019, sản lượng túi tiêu thụ là 24.200 tấn (+10,2% YoY) trong khi
giá bán giảm 10,6% so với cùng kỳ do giá nguyên liệu liên tục giảm trong thời
gian qua. Tổng doanh thu từ mảng bao bì trong quý đạt 1.025 tỷ đồng, tăng 2%
YoY. Sản lượng tiêu thụ túi tiếp tục cải thiện nhờ gia tăng tỷ trọng thị trường
Nhật Bản trong Q3, chiếm 34% tổng sản lượng tiêu thụ bao bì trong 9T2019
(năm 2018 tỷ lệ này là 29%). Đây là thị trường có ít sự cạnh tranh, nhu cầu sử
dụng túi PE truyền thống ổn định do xu hướng chuyển đổi sang túi tự hủy sinh
học tại thị trường này không nhanh, do đó sẽ là thị trường xuất khẩu quan trọng
của AAA trong thời gian tới bên cạnh thị trường Mỹ.
Trong 9T2019, tỷ trọng đóng góp của bao bì tự hủy cũng tăng lên 10% so với
mức 5% trong năm 2018. Bao bì tự hủy có giá cao hơn 1,5 - 2 lần túi PE truyền
thống, giúp biên lợi nhuận của loại túi này sẽ cao hơn khoảng 5% - 6% so với
bao bì thông thường. Do đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động bao bì tăng lên 25%
YoY, đạt 150 tỷ VNĐ; chiếm 75% tổng lợi nhuận gộp trong quý.

Thương mại
Trong Q3/2019, doanh thu thương mại đạt 1,2 nghìn tỷ VNĐ (-15% YoY), chủ
yếu là do giá hạt nhựa giảm từ 10 - 20%. Theo số báo cáo từ Q2/2019, biên lợi
nhuận của mảng này khá ít, chỉ ở mức 2,7%, nhưng đã cải thiện đáng kể so với
Q2/2018 từ mức -0,3%. Điều này là do AAA đã bắt đầu phân phối trực tiếp hạt
nhựa PP của BSR kể từ tháng 1/2019. Theo chia sẻ từ đại diện doanh nghiệp,
việc bao tiêu toàn bộ hạt nhựa từ BSR (tương ứng 30% sản lượng tiêu thụ của
công ty) giúp tiết kiệm được khoảng 3% chi phí đầu vào cho mỗi tấn hạt nhựa
so với khi nhập khẩu trên thị trường. Ngoài ra, việc giảm tỉ lệ nhập khẩu còn giúp
công ty tránh được những rủi ro về biến động tỷ giá.

Khu công nghiệp An Phát Complex
Đối với nhà xưởng cho thuê, trong Q3/2019, AAA cho thuê thêm 34.000m2 nhà
xưởng, đóng góp 10 tỷ đồng, tương ứng với 0,4% doanh thu thuần của công ty.
Tính đến hết Q3, công ty đã cho thuê được 70.000 m2 diện tích nhà xưởng. Hiện
tại công ty đang làm việc với các đối tác, mục tiêu đến hết Q4/2019 sẽ cho thuê
được thêm được 30.000 m2 trong tổng số 49.259 m2 diện tích còn lại.
Đối với nhà xưởng để bán và đất khu công nghiệp, do nhu cầu mua đất để tự
xây dựng nhà xưởng theo thiết kế và nhu cầu của khách hàng, nên nhu cầu mua
nhà xưởng có sẵn khá thấp. Do đó hiện tại công ty đang có kế hoạch chuyển
đổi diện tích nhà xưởng bán thành đất bán.
Tính gộp lại, tới hết Q3, công ty đã sử dụng, bán và cho thuê được khoảng 51%
toàn bộ diện tích khu công nghiệp. Công ty kỳ vọng tỷ lệ lấp đầy KCN sẽ đạt
100% vào năm 2020.
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Diện tích (m2)
Đất KCN

Giá bán/thuê Diện tích còn lại

202.741

95 USD/m2

107.741

- Nhà xưởng bán

120.000

320 USD/m2

60.000

- Nhà xưởng cho thuê

119.259 4 USD/m2/tháng

49.259

Nhà xưởng

Nguồn: AAA, BVSC Research

Bao bì nhựa tự hủy sinh học - Động lực tăng trưởng chính
trong tương lai
Tính tới thời điểm hiện tại, 7 nhà máy của công ty đã hoạt động 100% công suất,
với 96.000 tấn túi thành phẩm/năm. Nhà máy số 8 đang trong giai đoạn chạy
thử nghiệm với công suất trong giai đoạn 1 là 7.200 tấn túi tự hủy sinh học/năm,
trong khi nhà máy số 9 sẽ sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật cao phục vụ
cho doanh nghiệp FDI.
Với xu hướng chuyển đổi toàn cầu từ bao bì nhựa thông thường sang các sản
phẩm sinh học tự hủy thân thiện với môi trường hơn, có thể thấy số lượng bao
bì truyền thống sẽ giảm dần tỷ trọng trong thời gian tới. Theo kế hoạch sản xuất
của công ty, tỷ trọng túi tự hủy sinh học sẽ chiếm 40-50% tổng sản lượng túi sản
xuất trong 5 năm tới. Với giá bán cao hơn 1,5 – 2 lần túi PE truyền thống, biên
lợi nhuận túi sinh học sẽ cao hơn khoảng 5-6% so với bao bì thông thường.
Để chuẩn bị cho sự thay đổi về cơ cấu sản phẩm, AAA tích hợp thêm khâu sản
xuất vật liệu phân hủy sinh học vào chuỗi giá trị của mình. Vào ngày 19/6, An
Phát Holding mua 51% cổ phần công ty TLC, nhà sản xuất vật liệu phân hủy
sinh học của Hàn Quốc, trên cơ sở hợp tác chiến lược trong nghiên cứu và sản
xuất vật liệu phân hủy sinh học toàn phần ở Hàn Quốc và Việt Nam. Với tổng
mức đầu tư cho dự án dự kiến là 50-70 triệu USD, dự kiến khi hoàn thiện nhà
máy sẽ cung cấp 25.000 tấn hạt PBAT/năm. Dự án được chia làm nhiều giai
đoạn, trong đó giai đoạn đầu dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2020, với công
suất là 5.000 tấn/năm – cung cấp nguyên liệu cho 7.000 tấn túi thành phẩm/năm.

Dự báo kết quả kinh doanh 2020
Năm

2018A

2019P

2020P

Doanh thu

8.019

9.408

10.269

Bao bì

3.795

3.784

3.868

%YoY Cơ sở dự báo
+9,15%
+2,2% 7 nhà máy hoạt động hết công suất.
Túi tự hủy sinh học chiếm 10% tổng sản lượng sản xuất.
Nhà máy số 8 đi vào hoạt động ổn định giai đoạn đầu với công suất
7.200 tấn/năm, với sản phẩm là túi tự hủy sinh học, tăng sản lượng
túi tự hủy lên 5% so với năm trước.
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Thương mại

4.154

4.777

5.493

+14,9% Doanh thu tăng 15% với tỷ suất lợi nhuận gộp ổn định ở mức 2,4%,
tăng so với năm 2018 do nhập 30% sản lượng từ BSR với giá thấp
hơn giá thị trường.

Khu công
nghiệp

0

763

806

+5,6% Đến cuối năm 2019, diện tích nhà xưởng cho thuê tăng thêm
90.000m2.
Sang năm 2020, công ty sẽ chuyển đổi 100% diện tích nhà xưởng
bán thành đất khu công nghiệp, với giá bán rơi vào khoảng 150200USD/m2 (giá bán cao hơn giá đất KCN nhưng thấp hơn giá nhà
xưởng).

Khác

70

84

101

+20,2%

673

952

1.102

+15,7%

SG&A

(280)

(377)

(464)

+23,1%

LNTT

254

423

467

+10,4%

LNST

180

322

358

+11,2%

2.527

1.879

2.090

LN gộp

EPS

Định giá từng phần SOTP
Khu An Phát Complex
Chúng tôi giả định tổng mức đầu tư của dự án là 1.456 tỷ VNĐ. Trong đó công
ty đã bỏ ra 756 tỷ VNĐ để mua lại phần đã triển khai từ đối tác khác, sau đó sẽ
chi thêm khoảng 700 tỷ VNĐ để sửa chữa và đầu tư phần nhà xưởng và hạ tầng
còn lại, ước tính 200 tỷ vào năm 2019 và 500 tỉ vào năm 2020. Tỷ lệ lấp đầy dự
kiến đạt 100% vào năm 2020. Ngoài ra, với nhu cầu cao hơn về đất nền cho khu
công nghiệp, trong trường hợp thận trọng, chúng tôi giả định công ty sẽ chuyển
đổi toàn bộ 60.000m2 nhà xưởng bán còn lại thành đất. Toàn bộ số diện tích
này sẽ được bán hết trong năm 2020. Trong khi đó, phần nhà xưởng sẽ được
cho thuê với thời hạn 20 năm. Bằng phương pháp NPV. tổng lợi nhuận đem lại
từ khu công nghiệp là 153 tỷ VNĐ. Với vốn điều lệ ở mức 910 tỷ VNĐ, chúng tôi
cho rằng giá trị hợp lý của khu An Phát Complex là 1.069 tỷ VNĐ.
Mảng bao bì
Chúng tôi áp dụng phương pháp so sánh P/E, do số lượng doanh nghiệp sản
xuất bao bì có sản phẩm tương tự AAA tại Việt Nam là rất ít, do đó chúng tôi lựa
chọn mẫu để so sánh là những doanh nghiệp sản xuất bao bì, có sản phẩm gần
tương đồng, có thanh khoản và giá giao dịch trên thị trường không quá thấp. Với
P/E trung bình của các doanh nghiệp bao bì tại Việt Nam là 8,21, lượng cổ phiếu
lưu hành AAA là 171 triệu cổ, lợi nhuận sau thuế cho năm 2019 và 2020 dự
phóng là 192 tỷ VNĐ và 215 tỷ VNĐ, tương ứng với giá trị hợp lý của mảng kinh
doanh này là 1.581 tỷ VNĐ trong năm 2019 và 1.767 tỷ VNĐ trong năm 2020.
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Bảng tổng hợp các doanh nghiệp bao bì trong ngành
Mã
CK

Sản phẩm

BAL

Bao bì công nghiệp, nắp
chai ngành bia rượu

BBS

Sàn

Giá GD
(VND/cp)

Vốn hóa
(tỷ VND)

P/E

UPCOM

11.000

Bao bì xi măng

HNX

11.600

69.60

13,12

BPC

Bao bì xi măng

HNX

10.200

38,76

9,53

BTG

Bao bì dân dụng

UPCOM

5.500

BXH

Bao bì xi măng

HNX

12.700

HBD

Bao bì dân dụng

UPCOM

HKP

Bao bì công nghiệp, bao
bì xi măng

HPB

KLGD
TB 1
tháng

Lý do

X

Không có GD

X

Không có GD

X

Không có GD

X

Không có GD

2.279

X

KLGD thấp

21.600

37

X

KLGD thấp

UPCOM

5.700

223

X

KLGD thấp

Bao bì dân dụng

UPCOM

22.000

95

X

KLGD thấp

HCD

Bao bì dân dụng

HOSE

3.190

83,16

3,14

X

KLGD thấp

MCP

Lon nhựa thực phẩm

HOSE

15.800

228,80

11,6

3.539

√

PBP

Bao bì công nghiệp

HNX

6.300

30,24

6,21

1.864

X

KLGD thấp

HNX

12.400

52,08

13,48

273

X

Không cùng
ngành nghề

PMP

Bao bì phân bón

159

Lựa
chọn
mẫu

345

11,14
34,94

INN

In bao bì

HNX

28.000

504,00

5,89

6.840

√

SPP

Bao bì dân dụng

HNX

1.900

79,80

9,07

113.802

X

Giá thấp

NNG

Bao bì dân dụng, chai
nhựa PET

UPCOM

9.000

465,66

(1,34)

X

EPS trượt âm

VBC

Bao bì xi măng, bao bì
công nghiệp

HNX

17.200

82

X

Không có GD

SDG

Bao bì xi măng

HNX

40.000

272,00

7,68

21.759

√

SVI

Bao bì công nghiệp

HOSE

62.000

795,61

7,70

26.065

√

SPA

Bao bì màng ghép, nông
nghiệp

UPCOM

10.000

235

X

Trung bình

Không có GD

8,21
Định giá mảng bao bì
2019

2020

3.784

3.868

(3.302)

(3.330)

Biên gộp (tỷ VNĐ)

481

538

Lợi nhuận sau thuế (tỷ VNĐ)

192

215

P/E trung bình

8,21

8,21

1.581

1.767

Doanh thu (tỷ VNĐ)
Giá vốn hàng bán (tỷ VNĐ)

Giá trị doanh nghiệp (tỷ VNĐ)
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Mảng thương mại
Mảng thương mại được thực hiện hoàn toàn bởi công ty con là An Tiến
Industries (HII). Đối với mảng này, chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh PE,
với các doanh nghiệp cung cấp hạt nhựa và hạt phụ gia cho ngành nhựa tại Việt
Nam. Với nhu cầu thị trường ổn định, việc nhập khoảng 30-35% sản lượng từ
BSR giúp HII cải thiện được biên lợi nhuận so với các năm trước. Với lợi nhuận
sau thuế dự phóng trong năm 2020 là 54 tỷ VNĐ (+15% YoY), P/E bình quân
ngành ở mức 8,03x, giá trị mảng thương mại tương ứng là 437 tỷ VNĐ.
Doanh nghiệp

P/E

PGN

11,38

PLP

5,45

TPC

7,28

Trung bình

8,03

ROE Định giá HII

2019

2020

4.777

5.493

(4.649)

(5.346)

128

147

47

54

PE trung bình

8,03

8,03

Giá trị doanh nghiệp (tỷ VNĐ)

380

437

7% Doanh thu (tỷ VNĐ)
10% Giá vốn hàng bán (tỷ VNĐ)
9% Biên gộp (tỷ VNĐ)
Lợi nhuận sau thuế (tỷ VNĐ)

Kết quả định giá AAA bằng phương pháp định giá từng phần
Định giá từng phần

Tỷ lệ sở hữu

2019

2020

1.581

1.767

380

Khu công nghiệp (tỷ VNĐ)
Tổng các thành phần (tỷ VNĐ)

Giá trị thuộc về AAA
2019

2020

100%

1.581

1.767

437

50,99%

194

223

1.091

1.069

100%

1.091

1.069

3.052

3.273

2.866

3.059

Lượng cổ phiếu lưu hành

171.2

171.2

Lượng cổ phiếu pha loãng

211.2

211.2

Giá trị cổ phiếu AAA (VNĐ/cp)

16.741

17.869

Giá trị cổ phiếu sau pha loãng

13.570

14.485

Bao bì (tỷ VNĐ)
Thương mại (tỷ VNĐ)

Định giá theo DCF
Do thời điểm hiện tại công ty đang triển khai các dự án xây dựng nhà máy số 8,
số 9, đồng thời đang đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hạt nhựa nguyên liệu
PBAT, với thời gian đầu tư kéo dài 2-3 năm. Với việc sử dụng phương pháp
chiết khấu dòng tiền, cụ thể là FCFF, sẽ giúp phản ánh chính xác hơn sự thay
đổi của dòng tiền đầu tư và cơ cấu tài chính của doanh nghiệp theo các giai
đoạn đầu tư, qua đó phản ánh chính xác hơn sự tác động của dòng tiền lên giá
trị doanh nghiệp.
KẾT QUẢ ĐỊNH GIÁ THEO PHƯƠNG PHÁP FCFF - Tỷ VND
Giá trị FCFF chiết khấu về 31/12/2020

5.760

Tiền và tương đương tiền cuối kì

1.236

Tổng nợ vay

(3.986)
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Lợi ích cổ đông thiểu số

(367)

Giá trị vốn chủ

2.607

Số cổ phiếu lưu hành (triệu cp)

171,2

Giá trị cổ phiếu (VNĐ/cổ phiếu)

15.684

Tổng hợp định giá
Như đã đề cập ở trên, APH đã đăng ký mua 4.000 chứng quyền AAA, với quyền
chuyển đổi thành 40 triệu cổ phiếu với giá chuyển đổi là 14.000 VNĐ/cổ phiếu
vào ngày 1/10/2019. Thời gian chuyển đổi lần lượt là 12 tháng, 18 tháng, 26
tháng và 30 tháng kể từ từ Ngày phát hành (8/11/2018). Sau khi chuyển đổi,
toàn bộ số cổ phần được phát hành theo Chứng quyền sẽ được thực hiện đăng
ký và niêm yết bổ sung. Do đó, chúng tôi tính toán thêm giá trị pha loãng của cổ
phiếu AAA trong trường hợp chứng quyền được thực hiện, qua đó thể hiện rõ
hơn tác động của việc phát hành đến giá trị cổ phiếu.
Định giá từng phần

DCF

Tỷ trọng

Trung bình

Trước pha loãng

17.869 15.684

50/50

16.793

Sau pha loãng

14.485 15.365

50/50

14.938

Khuyến nghị đầu tư
Với tỉ trọng 50-50 cho mỗi phương pháp, giá trị hợp lý của AAA tại thời điểm
năm 2020 là 16.793 VNĐ/cổ phiếu, đạt mức lợi nhuận 33,28% so với giá đóng
cửa ngày 30/12/2019. Do đó chúng tôi đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM cho
cổ phiếu AAA. Đây sẽ là một cổ phiếu có thể theo dõi trong những năm tới, do
lợi nhuận ngắn hạn được thúc đẩy từ mảng bất động sản và triển vọng tăng
trưởng dài hạn từ sản phẩm túi phân hủy sinh học. Đây là sản phẩm sẽ giúp
công ty gia tăng biên lợi nhuận, duy trì hoạt động ổn định và bền vững hơn, trong
điều kiện thị trường đang ngày càng hạn chế túi nhựa truyền thống. Bên cạnh
đó, cổ tức đều hằng năm bằng tiền mặt ở mức 10% thị giá cũng là một yếu tố
giúp hỗ trợ giá cổ phiếu.
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM
Tôi, Đỗ Long Khánh 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 Bình Nguyên

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Dầu khí, Cao su tự nhiên

Bất động sản

Chuyên viên vĩ mô

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Hoàng Bảo Ngọc

Trương Sỹ Phú

Trần Xuân Bách

Công nghệ thông tin

Ô tô & Phụ tùng

Phân tích kỹ thuật

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Trần Thị Thu Nga

Lê Thanh Hòa

Lê Hoàng Phương

Bán lẻ

Vật liệu xây dựng

Chuyên viên chiến lược thị trường

tranthithunga@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

lehoangphuong@baoviet.com.vn

Đỗ Long Khánh

Thái Anh Hào

Nguyễn Đức Hoàng

Hàng không

Hạ tầng nước

Chuyên viên chiến lược thị trường

dolongkhanh@baoviet.com.vn

thaianhhao@baoviet.com.vn

nguyenduchoang@baoviet.com.vn

Trần Đăng Mạnh
Xây dựng
trandangmanh@baoviet.com.vn

Ngô Trí Vinh
Hàng tiêu dùng
ngotrivinh@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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