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I. Thông tin nổi bật:
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Ngày 28/4/2019

CTCP TRAPHACO (HSX: TRA): Năm 2020, TRA đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng 17%, và lợi nhuận tăng trưởng 6%. Chúng tôi cho rằng việc hoàn thành kế hoạch
này tương đối khả thi, tuy nhiên sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ khai thác nhà máy EU-GMP của TRA trong thời gian tới. Việc chuyển hướng khai thác này sẽ có ảnh
hưởng nhẹ đến lợi nhuận gộp của TRA, khi kênh ETC và mảng tân dược vốn có biên lợi nhuận gộp thấp hơn nhiều so với đông dược bán ở kênh OTC. EPS dự kiến đạt
3.450 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức P/E forward theo giá đóng cửa ngày 24/04 là 16,2x lần, tương đối hợp lý so với các doanh nghiệp cùng ngành.
CTCP Đường Quảng Ngãi (Upcom: QNS): Hạn hán kéo dài dẫn đến sản lượng mía 2020 có thể giảm đến 30%, trong khi Dịch COVID-19 làm cho nhu cầu tiêu thụ
đường cả trong nước và thế giới đều yếu khiến cho giá đường quay đầu giảm mạnh trong 1 tháng gần đây. Đặc biệt đối với thị trường Việt Nam thì từ đầu 2020 đã phải
đối mặt cạnh tranh với đường Thái trực tiếp. Sữa đậu nành vẫn sẽ là mảng đóng góp doanh thu và tăng trưởng chính trong 2020. BVSC đánh giá triển vọng lợi nhuận
năm nay không khả quan nhưng chỉ dự báo mức giảm khoảng -15%, thấp hơn mức kế hoạch của DN, giảm tới 29%. Giá trị hợp lý của QNS ước tính ở mức ~33.000
đồng/cp.
CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HSX: PPC): Lợi nhuận năm 2020 sẽ không còn được thuận lợi như 2 năm trước khi PPC đã được hưởng giá trên thị trường phát điện cạnh
tranh ở mức cao do thủy văn khô hạn và sự tăng trưởng nhanh về nhu cầu tiêu thụ điện trong khi nguồn phát tăng trưởng thấp. Dịch Covid19 đã làm ảnh hưởng nhu cầu
tiêu thụ điện và khả năng chi phí sửa chữa lớn được ghi nhận mạnh trong 2020 sẽ tác động tiêu cực đến lợi nhuận 2020. Mức giá thị trường hiện tại (25.400 VND/CP)

đang cao hơn giá mục tiêu theo phương pháp DCF của chúng tôi khoảng 15,4%. Cùng với những yếu tố bất lợi nêu trên thì BVSC khuyến nghị Underperform đối với
PPC.
CTCP Sonadezi Châu Đức (HSX: SZC): Chúng tôi vẫn duy trì đánh giá lạc quan về triển vọng trung và dài hạn với SZC khi quỹ đất khu công nghiệp còn rất lớn. Ngoài
ra, quỹ đất khu dân cư đền bù 64% (so với 46% đầu 2019), tương đương, 443ha sẽ bắt đầu được triển khai vào 2020 và đóng góp lợi nhuận vào 2021. Cho năm 2020,
LNST ước khoảng 160 tỷ, tương đương, EPS là 1.600 đồng/cp. PE2020 là 10,3 lần. BVSC ước tính giá hợp lý của SZC theo NAV và so sánh là 24.000 đồng/cp, tương
đương upside là 44% cho mục tiêu dài hạn.
CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HSX: D2D): Kế hoạch DT và LNST đều giảm 45% và 52% tương ứng so với năm 2019. Với kế hoạch dự kiến, EPS 2020 là
8.356 đồng/cp, tương đương, PE2020 là 6.4 lần. Theo đánh giá chủ quan BVSC, mức PE này hiện tại ở mức phù hợp so với ngành KCN lẫn ngành bất động sản hiện tại.
(7-8x).
CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar (Upcom: MKP): Ban lãnh đạo MKP đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 một cách thận trọng với lợi nhuận tiếp tục giảm 7% yoy so
với cùng kỳ năm 2019. Chúng tôi cho rằng kế hoạch của MKP là khá thận trọng, so với triển vọng nhà máy tiêu chuẩn cao PMDA của công ty. Công ty hiện đã hoàn thành

xét duyệt tiêu chuẩn PMDA vào tháng 10/2019 và xuất được lô hàng đầu tiên đi Nhật vào tháng 01/2020. EPS theo kế hoạch ước đạt 2.766 đồng/cổ phiếu, tương ứng với
mức P/E forward theo giá đóng cửa ngày 24/04 là 17x lần, tương đối cao so với các công ty cùng ngành.
CTCP Đạt Phương (HSX: DPG): Ban lãnh đạo cho rằng mảng xây lắp vẫn còn nhiều thách thức từ cạnh tranh và đại dịch Covid-19 trong năm 2020, theo đó DPG sẽ
chấp nhận BLN giảm, ưu tiên tập trung quản lý dòng tiền. Mảng bất động sản sẽ là mảng đóng góp chính vào KQKD 2020 và các năm tới. Giả định DPG hoàn thành kế
hoạch lợi nhuận năm 2020 (đi ngang sv 2019), EPS ước tính đạt 4.300 đồng/ cp, giao dịch tại mức P/E là 5,8 lần, là ở mức hợp lý theo quan điểm của chúng tôi, so với
triển vọng tăng trưởng lợi nhuận đi ngang và sử dụng đòn bẩy cao trong cơ cấu vốn của Công ty.
CTCP Nam Long (HSX: NLG): Năm 2020, NLG đặt kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế giảm 15% so với năm 2019. Với kế hoạch này, EPS 2020 là 3.253
đồng/cp, tương đương PE giá hiện tại là 6,6x. PB 2020 xấp xỉ 1x. BVSC cho rằng cổ phiếu NLG đang định giá hấp dẫn nếu xét trong trung và dài hạn. Ngắn hạn, chỉ số
so sánh PE,PB nhìn chung ở mức hợp lý so với doanh nghiệp khác trong ngành.
CTCP Hà Đô (HSX: HDG): Với diễn biến ghi nhận trong Q1.2020, chúng tôi cho rằng hoạt động kinh doanh của HDG sẽ kém thuận lợi hơn so với dự báo trước đây. Dịch
bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động dịch vụ (khách sạn, văn phòng, sàn thương mại) của HDG. Thêm vào đó, các hoạt động kinh tế bị tạm ngừng dẫn thời gian mở
bán dự án Charm Villa trì hoãn đến cuối năm 2020 và có thể sang năm 2021. Từ cơ sở chủ yếu trên, BVSC cho rằng LNST 2020 của HDG sẽ chỉ tăng nhẹ 5-6% như kế
hoạch đề ra. Tuy nhiên, với giá thị trường hiện tại, cổ phiếu HDG đang giao dịch tại PE và PB 2020 là 3x và 0,85x là rất hấp dẫn.
CTCP Dabaco (HSX: DBC): DBC là một trong số ít cổ phiếu dự báo có thể ghi nhận tăng trưởng hiệu quả hdkd cao trong năm nay. Cho cả năm 2020, BVSC cho rằng

DBC hoàn toàn có khả năng vượt kế hoạch đặt ra là 457 tỷ LNST (+50% yoy). EPS điều chỉnh tương ứng là 3,900VND/CP. Kế hoạch dựa trên các giả định thận trọng
như sản lượng lợn hơi tăng thận trọng 5% yoy và giá bình quân cả năm đạt 55,000VND/kg, trong khi đó, giá lợn hơi tại thời điểm hiện tại đã lên đến 95,000VND/kg.
Cập nhật một số doanh nghiệp khác: BMI, BWS, CAV, CII, DHT, DNW, DTK, FOC, FPT, FTS, HDC, KLB, NCP, PDN, PDR, PMW, SEA, SEB, TBD, VGG.
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II. Kết quả ĐHCĐ:
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Nội dung nổi bật
Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 1.710 tỷ đồng, giảm 5%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 170 tỷ đồng, giảm 2%yoy
- Cổ tức: 30% tiền mặt.
Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 2.000 tỷ đồng, tăng 17% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 180 tỷ đồng, tăng 6% yoy
- Cổ tức: 30% tiền mặt.

TRA

KLB

CII

26/02/2020 26/03/2020

Nhận định BVSC
- Năm 2019 tiếp tục là một năm khó khăn của TRA khi nguồn doanh thu
chính của công ty là mảng đông dược, cũng như kênh OTC, tiếp tục
bão hòa với mức tăng trưởng thấp, thị trường cạnh tranh gay gắt. Kế
hoạch mở rộng sang kênh ETC với các sản phẩm thuốc tân dược theo
tiêu chuẩn cao cũng không kịp tiến độ do nhà máy bị chậm xét duyệt
tiêu chuẩn EU-GMP.
- Năm 2020, công ty lên kế hoạch quyết tâm tập trung mở rộng vào
kênh ETC của mảng tân dược, với nhà máy EU-GMP tiêu chuẩn cao,
nhằm bù đắp cho mảng đông dược và kênh OTC bị bão hòa. Trước
diễn biến của dịch COVID-19 có thể làm ảnh hưởng đến nguồn cung và
giá nguyên dược liệu (API), công ty đã chủ động tích trữ, và tìm các đối
tác cung cấp nguyên liệu khác trên thế giới, nhằm đảm bảo tính liên tục
trong hoạt động sản xuất. Công ty cũng cho biết sẽ tiếp tục cơ cấu các
mặt hàng trên kênh OTC để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong
mùa dịch.
- Chúng tôi đánh giá kế hoạch của TRA là khá thách thức, khi đặt mục
tiêu doanh thu tăng trưởng 17%, và lợi nhuận tăng trưởng 6%. Chúng
tôi cho rằng việc hoàn thành kế hoạch này tương đối khả thi, tuy nhiên
sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ khai thác nhà máy EU-GMP của
TRA trong thời gian tới. Việc chuyển hướng khai thác này sẽ có ảnh
hưởng nhẹ đến lợi nhuận gộp của TRA, khi kênh ETC và mảng tân
dược vốn có biên lợi nhuận gộp thấp hơn nhiều so với đông dược bán
ở kênh OTC. EPS dự kiến đạt 3.450 đồng/cổ phiếu, tương ứng với
mức P/E forward theo giá đóng cửa ngày 24/04 là 16,2x lần, tương đối
hợp lý so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Kết quả kinh doanh 2019
-Tín dụng tăng 13.6%, huy động vốn tăng 23.7%.
- LNTT đạt 85.9 tỷ VNĐ, giảm 70.4% do KLB hạch toán giảm
các khoản lãi phải thu đã ghi nhận trong các năm trước theo
phương án xử lý nợ được NHNN phê duyệt đối với các khoản
05/03/2020 27/03/2020 cho vay nhóm khách hàng có TSĐB là cổ phiếu của STB.
- NPL 1.02%
Kế hoạch 2020:
- Tín dụng tăng 15.9%, huy động vốn tăng 13.1%
- LNTT 750 tỷ (+773 yoy)
- Cổ tức 20%, NPL < 2%

- KLB dự kiến chào bán cổ phiếu STB trong 2020, nguồn tiền thu được
sẽ được ghi nhận lại vào thu nhập trên BCTC 2020
- Tuy vậy, KHKD 2020 của KLB chưa tính đến các ảnh hưởng do dịch
covid gây ra đối với nền kinh tế và khó khăn cho ngành ngân hàng
- Hết Q1/2020, tín dụng chỉ tăng 1% trong khi NPL tăng đột biến lên
6.62%, trong đó nợ có khả năng mất vốn tăng gần 9 lần từ 238 tỷ lên
2.126 tỷ. Chi phí DPRRTD tăng 37 lần yoy lên 68.8 tỷ. LNTT Q1 đạt 57
tỷ (giảm 23% yoy).
- BVSC cho rằng KLB chỉ có thể hoàn thành nhiều nhất 30 - 40% KHKD
2020. Chất lượng nợ diễn biến xấu và việc gia tăng trích lập dự phòng
sẽ gây áp lực đáng kể lên lợi nhuận của ngân hàng.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 4.092 tỷ đồng, +115% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 960 tỷ đồng, +262% yoy.
- Kế hoạch cổ tức: bao gồm một nửa tiền mặt là 1.600 đồng/
cp; và một nửa còn lại sẽ chi trả bằng tiền hoặc cổ phiếu sẽ do
HĐQT quyết định.
Kế hoạch kinh doanh 2020: CII đưa ra 2 kịch bản cho năm
2020:
- Kịch bản thận trọng:
* Tổng doanh thu: 5.800 tỷ, +41,7% yoy.
* Lợi nhuận ròng: 808 tỷ, -15,8% yoy (trước khi phân bổ lợi thế
03/03/2020 27/03/2020 thương mại)
- Kịch bản tích cực: Giả định những vướng mắc hiện tại đối
với các dự án BT, BOT và dự án BĐS dân dụng được gỡ bỏ.
* Tổng doanh thu: 6.600 tỷ, +61,3% yoy.
* Lợi nhuận ròng: 1.608, +67,6% yoy (trước phân bổ lợi thế
thương mại).

- BVSC lưu ý rằng do hầu hết các dự án bất động sản lớn của Công ty
đang trong quá trình đầu tư hoặc chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu
trong năm 2019, doanh thu từ hoạt động cốt lõi giảm tốc trong năm
2019. Doanh thu tài chính từ thoái vốn các đơn vị thành viên và chuyển
nhượng quyền tham gia đầu tư dự án tăng mạnh đã hỗ trợ tăng trưởng
tổng doanh thu năm 2019.
- Ban lãnh đạo dự kiến mảng bất động sản là nguồn đóng góp chính
(~80%) đối với kế hoạch doanh thu năm 2020 ở kịch bản thận trọng, từ
các dự án: KDC 152 Điện Biên Phủ (TP HCM), Diamond Riverside
(HCM), Sơn Tịnh (Quãng Ngãi). BVSC nhận thấy những dấu hiệu tích
cực đang xuất hiện với các dự án PPP do đầu tư cơ sở hạ tầng đang
được Chính phủ khuyến khích đẩy mạnh. Điều này có thể giúp giảm bớt
áp lực tài chính của Công ty (Đòn bẩy của CII ở mức cao D/E là 1,5 lần
do nhu cầu đầu tư tăng). Tín hiệu tốt gần đây từ phía UBND TP HCM
về thúc đẩy tiến độ xây dựng các dự án BT cũng có thể mở ra triển
vọng đầy hứa hẹn cho hoạt động phát triển bất động sản trong 2 năm
tới tại Thủ Thiêm của Công ty.
- Chúng tôi cũng lưu ý thêm tại ĐHCĐ 2020, đại hội chỉ thông qua hai
nội dung chính (1) Số lượng cổ phiếu niêm yết sau khi chuyển đổi trái
phiếu năm 2019 và (2) Kế hoạch phát hành cổ phiếu (mệnh giá 10.000
đồng/cp) cho cổ đông hiện hữu trong trường hợp cần nguồn trả nợ trái
phiếu mới phát hành. Các nội dung khác (KHKD 2020) dự kiến sẽ trình
ĐHCĐ bất thường trong thời gian tới.
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Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 7.894 tỷ đồng (-4% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 1.292 tỷ đồng (+4% yoy)
Kế hoạch kinh doanh 2020:
- Doanh thu: 8.400 tỷ đồng (+6% yoy)
- Lợi nhuận sau thuế: 913 tỷ đồng (-29% yoy)
Cổ tức:
- 2019: 30%, 15% tiền mặt còn lại sẽ trả trong tháng 5/2020
- 2020: ít nhất 15%

- 2020 sẽ là một năm nhiều thách thức đối với QNS:
(1) Hạn hán kéo dài dẫn đến sản lượng mía có thể giảm đến 30%
khiến cho áp lực khấu hao nhà máy năm nay lớn. Do mùa vụ khó khăn
nên giá mía khó có thể giảm thêm được. Ngoài ra, nhà máy điện sinh
khối cũng sẽ bị ảnh hưởng do thiếu bã mía đầu vào. Điểm sáng là giá
thu mua điện sẽ được điều chỉnh tăng hơn 20% giúp gánh bớt 1 phần
giảm của bã mía.
(2) Dịch COVID-19 làm cho nhu cầu tiêu thụ đường cả trong nước và
thế giới đều yếu khiến cho giá đường quay đầu giảm mạnh trong 1
tháng gần đây bất chấp triển vọng nguồn cung đường nói chung không
khả quan. Đặc biệt đối với thị trường Việt Nam thì từ đầu 2020 đã phải
đối mặt cạnh tranh với đường Thái trực tiếp.
(3) Sữa đậu nành vẫn sẽ là mảng đóng góp doanh thu và tăng trưởng
chính trong 2020. Chúng tôi thận trọng dự báo doanh thu sữa năm nay
chỉ tăng khoảng 6% so với mức 10% trong năm 2019.
-BVSC cũng đánh giá triển vọng lợi nhuận năm nay không khả quan
nhưng chỉ dự báo mức giảm khoảng -15%. Giá trị hợp lý của QNS ước
tính ở mức ~33.000 đồng/cp.

Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 8.183 tỷ đồng, tăng 15% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 1.261 tỷ đồng, tăng 12,3% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 25%
Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 959 tỷ đồng, giảm 10,5% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 765 tỷ đồng, giảm 50% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 20%

- PPC là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát điện đã hết khấu
hao và trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn với tỷ lệ cổ tức cao.
- Qc được giao năm 2020 của PPC là 5.124 triệu kWh (+21% yoy)
- Hai năm gần đây PPC được hưởng lợi nhờ giá trên thị trường phát
điện cạnh tranh ở mức cao do thủy văn khô hạn và sự tăng trưởng
nhanh về nhu cầu tiêu thụ điện trong khi nguồn phát tăng trưởng thấp.
Tuy nhiên, dịch Covid19 đã làm giảm tiêu thụ điện từ khu vực sản xuất
công nghiệp và dịch vụ dẫn tới giá điện trên thị trường phát điện cạnh
tranh đang giảm tương đối mạnh và thấp hơn so với cùng kỳ. Giá điện
trên thị trường phát điện cạnh tranh có thể gia tăng áp lực sụt giảm từ
mùa mưa 2020 do lượng mưa kể từ năm nay có thể tăng lên sau 2 năm
khô hạn.
- Năm 2019, PPC ghi nhận khoản thanh toán 239 tỷ từ lỗ tỷ giá so với
phương án điện tuy nhiên năm 2020 nhiều khả năng PPC chỉ còn ghi
nhận được khoảng 100 tỷ từ khoản lỗ tỷ giá này và đây là lần ghi nhận
cuối cùng.
- Chi phí sửa chữa lớn trong hai năm gần đây thấp hơn khá nhiều so
với mức bình quân do vướng thủ tục. Tuy nhiên, PPC sẽ phải dồn vào
thực hiện sửa chữa lớn đầy đủ trong năm 2020 để đảm bảo nhà máy có
thể vận hành an toàn. Kế hoạch sửa chữa năm 2020 lên tới 567 tỷ đồng
so với thực hiện của năm 2019 là 144 tỷ đồng. Do chi phí sửa chữa lớn
được ghi trực tiếp lên giá vốn hàng bán nên chi phí sửa chữa lớn tăng
lên sẽ ảnh hưởng mạnh tới lợi nhuận của PPC.
- Giá điện cố định PL1 giảm 30 đồng và áp dụng từ 2020
- Mức giá thị trường hiện tại (25.400 VND/CP) đang cao hơn giá mục
tiêu theo phương pháp DCF của chúng tôi khoảng 15,4%. Cùng với
những yếu tố bất lợi nêu trên thì BVSC khuyến nghị Underperform đối
với PPC.

Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 2.042 tỷ đồng, tăng 20%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 90 tỷ đồng, tăng 6%yoy
- Cổ tức: 30% tiền mặt.
Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 2.007 tỷ đồng, giảm 2% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 112 tỷ đồng, đi ngang 0% yoy
- Cổ tức: 20% tiền mặt.

- Hoạt động kinh doanh của DHT năm 2019 ghi nhận kết quả khá tốt,
khi doanh thu và lợi nhuận lần lượt tăng trưởng 20% và 6% yoy. Doanh
thu tăng mạnh nhờ công ty tăng cường nhập khẩu thuốc về để kinh
doanh trong nước. Hoạt động này chiếm gần 50% doanh thu của công
ty, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm 2018. Công ty cũng đã hoàn
thành mở rộng kênh phân phối của mình, bao phủ khắp 63 tỉnh thành
trong cả nước.
- Năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19, công ty đặt kế hoạch tương
đối thận trọng với doanh thu và lợi nhuận gần như đi ngang so với năm
2019, thông qua việc cơ cấu lại các mặt hàng thuốc, cũng như tăng
cường khả năng cạnh tranh bằng cách nghiên cứu chứng minh tương
đương sinh học thêm nhiều mặt hàng thuốc mới. DHT cũng đã lên kế
hoạch và dự trữ nhiều nguyên liệu dược nhằm đảm bảo tính liên tục
của hoạt động sản xuất, trong bối cảnh dịch COVID-19 có khả năng ảnh
hưởng đến nguồn cung API từ Trung Quốc.
- Chúng tôi cho rằng với các mặt hàng thuốc đặc thù của mình, công ty
sẽ dễ dàng hoàn thành kế hoạch năm 2020. EPS tương ứng đạt 4.242
đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức P/E theo giá đóng cửa ngày 24/04
là 11,1x lần.

09/03/2020 30/03/2020
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Kết quả kinh doanh 2018:
- Doanh thu: 329 tỷ đồng, +14% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 134 tỷ đồng, +38% yoy.
- Cổ tức: 10% tiền.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 371 tỷ đồng, +13% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 115 tỷ đồng, -14% yoy.
- Cổ tức: 10% tiền

Chúng tôi vẫn duy trì đánh giá lạc quan về triển vọng trung và dài hạn
với SZC khi quỹ đất khu công nghiệp còn rất lớn. Ngoài ra, quỹ đất khu
dân cư đền bù 64% (so với 46% đầu 2019), tương đương, 443ha sẽ bắt
đầu được triển khai vào 2020 và đóng góp lợi nhuận vào 2021. Đây là
tài sản lớn kỳ vọng mang lại lợi nhuận cao cho SZC trong dài hạn.
Trong ngắn hạn năm 2020, hoạt động cho thuê ít nhiều bị ảnh hưởng
trong H1.2020 khi các quốc gia/đối tác lớn như Nhật Bản, EU, Mỹ...thực
hiện đóng cửa nền kinh tế. Điều này làm cho việc ký kết các thỏa thuận
thuê đất trong 2019 bị trì hoãn/cũng như hoạt động xúc tiến cho các
thỏa thuận thuê mới chưa thể triển khai. Tuy nhiên, tình hình kỳ vọng sẽ
cải thiện đáng kể trong 2H.2020. Do đó, chúng tôi cho rằng SZC sẽ vẫn
tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng trưởng sẽ chậm lại
khoảng 20% yoy. Theo đó, LNST ước khoảng 160 tỷ, tương đương,
EPS là 1.600 đồng/cp. PE2020 là 10,3 lần. Mặc dù, PE của SZC chưa
hấp dẫn so với ngành. Quỹ đất lớn chi phí thấp chính là điểm hấp dẫn
của SZC. BVSC ước tính giá hợp lý của SZC theo NAV và so sánh là
24.000 đồng/cp, tương đương upside là 44% cho mục tiêu dài hạn.

SZC

09/03/2020 31/03/2020

PMW

Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 265 tỷ đồng, tăng 0,9%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 81 tỷ đồng, giảm 9,0%yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 15%
Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 287 tỷ đồng, tăng 8,3% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 83 tỷ đồng, tăng 2,4% yoy
16/03/2020 04/04/2020 - Cổ tức: Cổ tức tiền mặt không thấp hơn 15%

- PMW là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước sạch ở
địa bàn thị xã Phú Mỹ
- PMW tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2012-2018 với tốc độ tăng
trưởng bình quân 18,5% mỗi năm tuy nhiên công ty đang tiến tới trạng
thái bão hòa khi doanh thu năm 2019 chỉ tăng 0,9% yoy.
- Công ty đã thanh toán hết nợ vay dài hạn trong 2019 và không còn nợ
dài hạn. Khoản nợ dài hạn chuyển thành ngắn hạn sẽ được tất toán
trong 2020.
- PMW có hiệu quả hoạt động cao với ROE bình quân xấp xỉ 30%. Năm
2019 công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 260 tỷ lên 400 tỷ làm cho
ROE 2019 giảm về còn 19,7%.
- Tại mức giá thị trường hiện tại (22.500 VND/CP) thì mức P/E trượt là
9,56 tương đương với mức bình quân ngành. Nhà đầu tư cần lưu ý
thêm rủi ro về thanh khoản của PMW khi cổ phiếu này có khối lượng
giao dịch bình quân 1 tháng là 95 CP/phiên.

FTS

KQKD 2019:
- Doanh thu: 387 tỷ VND (-44% yoy)
- LNST: 214 tỷ VND (-56% yoy)
- Cổ tức: 5% tiền mặt trước 30/6/2020
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu*: 390 tỷ VND (0,8% yoy)
- LNTT: 220 tỷ VND (-6% yoy)
- Cổ tức:
Khác:
- ĐHCĐ đã thông qua phương án phát hành tăng vốn từ nguồn
vốn chủ sở hữu năm trước 30/6/2020 với tỷ lệ 10%, qua đó cổ
16/03/2020 07/04/2020 đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận lại thêm 1 cổ phiếu.

- FTS đã công bố BCTC 1Q20, với mức lỗ 97 tỷ đồng, chủ yếu do hiệu
quả mảng tự doanh bị ảnh hưởng nặng nề khi thị trường chứng khoán
giảm mạnh do lo ngại ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Trong đó, khoản
đầu tư cổ phiếu MSH ghi nhận khoản lỗ hơn 130 tỷ do đánh giá lại vào
cuối Q1/2020.
- Trong khi đó, doanh thu MG ghi nhận tăng 11% nhờ các chính sách
phí cạnh tranh trong bối cảnh GTGD bình quân Q1/2020 tăng nhẹ 1%.
Ngoài ra, lãi cho vay giảm 4% khi số dư cho vay cuối kỳ giảm 15% so
với cùng kỳ.
- Cả năm 2020, BVSC dự báo thanh khoản thị trường đi ngang, đạt
mức bình quân 4,749 tỷ/ngày trên cả 3 sàn, điều chỉnh giảm so với mức
dự báo tăng 14% vào thời điểm cuối năm ngoái do các tác động đan
xen (1) tác động từ dịch COVID-19, đặc biệt là vào 2Q2020, (2) kỳ vọng
dịch sẽ được kiểm soát cuối 2Q20 ở VN và các nước phương Tây, thúc
đẩy dòng tiền đầu tư trở lại kênh chứng khoán toàn cầu, tuy nhiên dòng
tiền ngoại trở lại thị trường mới nổi như VN sẽ chậm hơn so với các thị
trường phát triển và (3) việc giá 1 số mã cổ phiếu giảm sâu sẽ tạo động
lực cho nhóm các nhà đầu tư mới tham gia thị trường cũng như hoạt
động mua lại cổ phiếu quỹ cũng như gia tăng sở hữu của ban lãnh đạo
doanh nghiệp.
- Tại mức kế hoạch 2020, EPS dự báo đạt 1.464VND/CP, tương đương
P/E dự phóng là 7,6x.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu:27.717 tỷ đồng, +19,4% yoy
- Lợi nhuận trước thuế: 3.912 tỷ đồng, +21% yoy.
- Cổ tức tiền mặt: 20%
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 15%
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 32.450 tỷ đồng, +17,1% yoy.
- Lợi nhuận trước thuế: 4.408 tỷ đồng, +12,7% yoy.
04/03/2020 08/04/2020 Khác:
- Thông qua kế hoạch phát hành ESOP cho người lao động và
lãnh đạo. Đối với người lao động, khối lượng cổ phiếu phát
hành không quá 0,5% tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành, thực
hiện 2021-2023, hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm. Đối với
lãnh đạo, dự kiến khối lượng không quá 0,25% lượng cổ phiếu
lưu hành, giá phát hành theo mệnh giá, thời gian hạn chế
chuyển nhượng 10 năm.

- Doanh thu Q1/2020 tăng trưởng 16% yoy, lợi nhuận tăng 19% yoy
- Kết quả kinh doanh Q2 sẽ có chút ảnh hưởng nhưng mức độ chưa
cao do các hợp đồng đã ký kết từ trước và vẫn đang tiếp tục được triển
khai
- BVSC đánh giá ảnh hưởng của Covid-19 đến FPT sẽ không quá tiêu
cực do: (1) Đối với mảng công nghệ: tổng cầu có thể giảm do các
doanh nghiệp cắt giảm ngân sách nhưng các doanh nghiệp nếu muốn
hoat động tốt thì vẫn cần phải tìm giải pháp công nghệ để cải thiện hoạt
động. (2) Mảng Viễn thông tăng trưởng sẽ chậm lại nhưng cơ bản vẫn
duy trì doanh thu và lợi nhuận từ các thuê bao cũ.
- Dựa trên kỳ vọng về tiềm năng tại các mảng hoạt động kinh doanh,
BVSC dự báo doanh thu 2020 đạt được là 32.859 tỷ đồng, +18,2% yoy,
LNST đạt được 4.577 tỷ đồng,+16,9% yoy, tương ứng mức P/E hiện tại
là 7,55, discount 15,98% so với P/E trung bình.
- Giá mục tiêu là 60.700 VNĐ/cổ phiếu, upside 19,01%

FPT

4

Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 645 tỷ đồng, tăng 7,0%yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 225 tỷ đồng, tăng 2,4%yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 10% và cổ tức bằng cổ phiếu 13,6%
Kế hoạch kinh doanh 2020
18/03/2020 12/04/2020 - Doanh thu: 674 tỷ đồng, tăng 4,5% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 226 tỷ đồng, tăng 0,5% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 10% và cổ tức bằng cổ phiếu 9,7%

- BWS là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước sạch ở
địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu
- BWS hiện đang ở giai đoạn bão hòa khi tăng trưởng doanh thu bình
quân 3 năm gần đây là 6,5%/năm.
- Tình hình tài chính lành mạnh với nợ vay không đáng kể.
- BWS có hiệu quả hoạt động rất cao với ROE ổn định quanh mức 30%
- Tại mức giá thị trường hiện tại (36.800 VND/CP) thì mức P/E trượt
của BWS là 13,2 cao hơn với mức bình quân ngành. Nhà đầu tư cần
lưu ý thêm rủi ro về thanh khoản của BWS khi cổ phiếu này có khối
lượng giao dịch bình quân 1 tháng là 2.700 CP/phiên.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 608,91 tỷ đồng +13,2% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 64,4 tỷ đồng +2,5% yoy.
- Cổ tức tiền mặt: 150%
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 25%
23/03/2020 15/04/2020 Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 663,7 tỷ đồng ,+8,99% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 273,4 tỷ đồng, +6,77% yoy.

- Dịch bệnh Covid-19 đã có tác động lên hoạt động kinh doanh của FOC
khi doanh thu Q1 là 103 tỷ đồng (-10,43%yoy), LNST là 37 tỷ đồng (11,2%yoy).
- Tuy vậy, dịch bệnh cũng sẽ thúc đẩy quá trình thay đổi công nghệ của
FOC, khi doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình đưa AI vào biên tập nội
dung nhằm đem đến nhiều thông tin chính xác và cập nhật nhất qua
trang báo điện tử của doanh nghiệp, đặc biệt là VnExpress.net (là trang
báo điện tử Tiếng Việt có nhiều người đọc nhất). Hoạt động chuyển đổi
số trong thời điểm này giúp gia tăng năng suất lao động và tối ưu doanh
thu sau này.

HDC

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 824 tỷ đồng, +15% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 146 tỷ đồng, +39% yoy.
- Cổ tức: 15% cổ phiếu.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 1.030 tỷ đồng, +25% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 200 tỷ đồng, 37% yoy.
18/03/2020 16/04/2020 - Cổ tức: 15% cổ phiếu

Căn cứ tài liệu DHCD và dự án đang triển khai, BVSC cho rằng khả
năng hoàn thành kế hoạch 2020 của HDC dù có cơ sở nhưng sẽ phụ
thuộc nhiều vào dự án Light City. Trong 2020, doanh thu tiếp tục ghi
nhận từ một số sản phẩm còn lại ở dự án như Fusion Suit; Phú Mỹ, dự
án Tây 3/2. Dự án trọng điểm trong ghi nhận doanh thu là The Light City
GD1. Hiện tại, dự án hoàn tất đầu tư hạ tầng và đang thực hiện chuyển
mục đích sử dụng đất. BVSC cho rằng mặc dù thị trường bất động sản
trong 2020 sẽ chậm lại nhưng sản phẩm đất nền, nhà phố ở Vũng Tàu
vẫn duy trì lực cầu tốt do không có nhiều nguồn cung mới. Do đó, dự án
Light City mở bán sớm trong Q3.2020 thì khả năng cao sẽ hoàn thành
LN kế hoạch 2020. Mặc dù vậy, kịch bản thận trọng, BVSC giải định
HDC hoàn thành 80% kế hoạch thì LNST 2020 khoảng 160 tỷ, tăng
10% yoy. Theo đó, EPS 2020 là 2.800 đồng/cp. Cổ phiếu giao dịch PE
là 5,7x. PB 2020 là 0,9x là ở mức phù hợp trong bối cảnh ngành hiện
tại.

PDN

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 748,5 tỷ đồng, +11,5% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 136,6 tỷ đồng, +22,22% yoy
- Cổ tức: 30%
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 750 tỷ đồng ,+0,2% yoy.
20/03/2020 16/04/2020 - Lợi nhuận sau thuế: 144 tỷ đồng, +5,4% yoy.

- Mặc dù chịu ảnh hưởng nhưng tác động Covid-19 lên PDN trong Q1
là chưa lớn. Tổng doanh thu Q1 đạt 168,7 tỷ đồng, - 0,998% yoy; LNST
đạt 31,2 tỷ đồng, - 7,91% yoy, phần lớn do chi phí bán hàng gia tăng.
Tác động trong Q2 sẽ mạnh hơn do các quốc gia thực hiện đóng cửa
biên giới và giãn cách xã hội, hạn chế hoạt động giao thương giữa các
quốc gia.
- Tuy vậy, trong dài hạn, sau khi dịch bệnh kết thúc, động lực tăng
trưởng về nguồn cung hàng cho các doanh nghiệp logistics nói chung
và PDN nói riêng nhờ vào sự phát triển công nghiệp tại địa bàn tỉnh
Đồng Nai, khi đây là 1 trong 6 tỉnh thành dẫn đầu cả nước về phát triển
KCN.
- Hoạt động đầu tư Cảng Long Bình Tân và cảng Gò Dầu với những lợi
thế riêng sẽ giúp nâng cao công suất của các cảng trong dài hạn.

Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 1.072 tỷ đồng, tăng 6,0% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 153 tỷ đồng, tăng 32,0% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 9%
Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 959 tỷ đồng, giảm 10,5% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 170 tỷ đồng, tăng 11,1% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 10%

- DNW là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nước sạch ở
địa bàn tỉnh Đồng Nai
- DNW hiện đang ở giai đoạn bão hòa khi tăng trưởng doanh thu bình
quân 4 năm gần đây là 6,5%/năm.
- Công ty sử dụng đòn bẩy tài chính với hệ số A/E lên tới 2,5 lần trong
đó nợ vay chủ yếu bằng đồng Yên Nhật và Won Hàn Quốc dẫn tới công
ty không những có chi phí lãi vay cao mà còn chịu ảnh hưởng của biến
động tỷ giá. Trong hai năm 2018 và 2019 công ty chỉ lỗ nhẹ tỷ giá giúp
cho kết quả kinh doanh của DNW tích cực. Trong những năm tới, yếu
tố tỷ giá tiếp tục sẽ là nhân tố quan trọng tác động lên kết quả kinh
doanh của DNW.
- Nợ vay lớn dẫn tới chi phí tài chính ở mức cao làm cho ROE của
DNW còn khá thấp. Năm 2019, ROE đạt 10,9% là mức cao nhất trong 4
năm gần đây.
- Tại mức giá thị trường hiện tại (17.000 VND/CP) thì mức P/E trượt
của DNW là 9,25 và tương đương với mức bình quân ngành. Nhà đầu
tư cần lưu ý thêm rủi ro về thanh khoản của DNW khi cổ phiếu này có
khối lượng giao dịch bình quân 1 tháng là 15.000 CP/phiên.

BWS

FOC

DNW

16/03/2020 17/04/2020
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CAV

SEB

TBD

DTK

D2D

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 9.030 tỷ đồng (+6% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế thuế: 627 tỷ đồng (+18% yoy)
Kế hoạch kinh doanh 2020:
- Doanh thu: 10.392 tỷ đồng (+15% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế: 501 tỷ đồng (-20% yoy)
Cổ tức:
- 2019: 50% tiền mặt
03/04/2020 18/04/2020 - 2020: 50% tiền mặt

- CAV đạt mức tăng trưởng khả quan trong năm 2019 nhờ 2 kênh chính
là dân dụng bán qua đại lý và kênh điện lực đều tăng trưởng tốt lần lượt
là 14% và 48%. Ngoài ra, CAV cũng được hưởng lợi nhờ giá đồng,
nhôm có xu hướng giảm trong 2019.
- Đánh giá chung của chúng tôi là CAV là công ty có tăng trưởng khá ổn
định về doanh thu: (i) kênh dân dụng - đại lý chiếm tỷ trong hơn 70%
gắn liền với tiêu dùng có mức tăng trưởng ổn định khoảng 5%/năm; (ii)
kênh điện lực chỉ chiếm 9% có tiềm năng tăng trưởng cao từ các dự án
mở rộng lưới điện của EVN, tuy nhiên lại là kênh có nhiều cạnh tranh và
biên lợi nhuận thấp. Lợi nhuận nhìn chung cũng tăng trưởng ổn định
nhưng sẽ có mức biến động nhất định tuỳ theo giá cả nguyên vật liệu.
Với việc duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ổn định 50%/năm trong 2
năm gần đây thì ở thị giá hiện tại, CAV có thể là một cơ hội đầu tư nắm
giữ lâu dài và an toàn trong bối cảnh thị trường chung khó khăn.
- Riêng 2020, chúng tôi cho rằng CAV đang khá thận trọng trong kế
hoạch lợi nhuận. Quan sát của chúng tôi cho thấy giá đồng và nhôm
vẫn đang trong xu hướng giảm và có lợi cho công ty.

Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 231 tỷ đồng, giảm 4,9% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 111 tỷ đồng, tăng 3,8% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 33%
17/03/2020 20/04/2020 Kế hoạch kinh doanh 2020
- Doanh thu: 220 tỷ đồng, giảm 4,8% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 89 tỷ đồng, giảm 19,4% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 25%

- SEB là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát điện với hai nhà
máy thủy điện là Ea Krông Rou (28,8 MW) và Trà Xom (20 MW).
- SEB sẽ thanh toán hết nợ vay trong 5 năm tới và hết khấu hao sau 16
năm nữa.
- Tại mức giá thị trường hiện tại (29.100 VND/CP) thì mức P/E trượt
của SEB là 8,4, là mức thấp hơn một chút so mức bình quân ngành.
Nhà đầu tư cần lưu ý thêm rủi ro về thanh khoản của SEB khi cổ phiếu
này có khối lượng giao dịch bình quân 1 tháng chỉ ở mức 900 CP/phiên.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 2.375 tỷ đồng (-3% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế thuế: 153 tỷ đồng (+13% yoy)
Kế hoạch kinh doanh 2020:
- Doanh thu: 2.300 tỷ đồng (-3% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế: 150 tỷ đồng (-2% yoy)
Cổ tức:
- 2019: 15% tiền mặt
09/03/2020 20/04/2020
- 2020: 15% tiền mặt

- Hoạt động kinh doanh của yếu của TBD là sản xuất và cung cấp máy
biến áp cao thế do đó phụ thuộc nhiều vào tiến độ và khả năng thu xếp
vốn cho các dự án điện của EVN. Cạnh tranh trong phân khúc 110kv 220kw đang khá khốc liệt nhưng TBD vẫn có những thế mạnh riêng,
đặc biệt là đơn vị nội địa duy nhất có khả năng sản xuất máy biến áp
500kv.
- Trong 4 năm gần đây thì doanh thu và lợi nhuận của TBD đều đi
ngang và kế hoạch 2020 cũng không ngoại lệ. Chúng tôi nhìn thấy
nhiều yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen: (i) 2020 là năm kết thúc kế
hoạch 5 năm của EVN nên các đơn vị có áp lực để cố gắng hoàn thành
kế hoạch, tuy nhiên (ii) không phải khả năng thu xếp vốn của dự án nào
cũng tốt và (iii) ảnh hưởng từ dịch COVID-19 có thể gây gián đoạn các
dự án.
- Do ít thanh khoản nên giá cổ phiếu TBD đang ở mức P/E rất cao
~20x. So với triển vọng không quá đột biến thì mức định giá này không
hấp dẫn. Ngoài ra thì suất cổ tức của TBD cũng rất thấp.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 12.584 tỷ đồng, +9% yoy.
- LNTT: 599,9 tỷ đồng, +3% yoy.
- Cổ tức: 7.5%
Kế hoạch kinh doanh 2020:
- Doanh thu: 10.483 tỷ đồng, -16% yoy
19/03/2020 22/04/2020 - LNTT: 565 tỷ đồng, -6% yoy
- Cổ tức: ít nhất 5.0%

- Mặc dù Ban lãnh đạo dự báo thị trường điện thuận lợi, nhu cầu tiêu
thụ điện trên thị trường ở mức cao, DTK đặt kế hoạch doanh thu/ lợi
nhuận năm 2020 thận trọng giảm nhẹ, căn cứ chủ yếu theo sản lượng
điện hợp đồng Qc và tình trạng vận hành máy móc thiết bị của các đơn
vị. Chúng tôi cũng lưu ý trong 3 năm gần nhất DTK đều vượt kế hoạch
kinh doanh ở mức cao. Tính đến cuối năm 2019, đòn bẩy của DTK ở
mức cao 1,5 lần.
- Giả định DTK hoàn thành kế hoạch năm 2020, EPS ước tính đạt 831
đồng/ cp. Ở mức giá hiện tại, DTK đang giao dịch tại mức P/E forward
năm 2020 là 9,6 lần; suất cổ tức năm 2019 và 2020 lần lượt là 9,4% và
6,3%. DTK tỏ ra ở mức hợp lý so với P/E ngành điện hiện tại là 10,1 lần
trong khi DTK đang giao dịch trên sàn Upcom và thanh khoản ở mức
thấp.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 763 tỷ đồng, +170% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 375 tỷ đồng, +294% yoy.
- Cổ tức: 30% tiền.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 413 tỷ đồng, -45% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 178 tỷ đồng, -52% yoy.
03/04/2020 22/04/2020 - Cổ tức: 30% tiền

Kết quả kinh doanh 2020 dự báo sẽ hoàn thành kế hoạch hoặc vượt
nhẹ do nguồn thu từ dự án D2D Lộc An vẫn còn. Theo báo cáo tài
chính Q1.2020, khoản ứng trước từ khách hàng tại D2D Lộc An là 408
tỷ. Hiện tại, dự án hoàn tất kinh doanh và sẽ ghi nhận phần lớn trong
2020 và 1 phần nhỏ trong 2021. Hiện tại, D2D đang tạm thiếu dự án
khác để gối đầu sau khi dự án D2D Lộc An hoàn tất ghi nhận trong
2021. Một số dự án như KDC Thống Nhất GD1 đã ghi nhận phần lớn;
đang triển khai thủ tục và đền bù cho GD2. Do đó, lợi nhuận năm 2021
sẽ nhiều áp lực và khả năng sẽ giảm trở lại so với 2020. Như vậy, cơ
hội đầu tư D2D chỉ phù hợp ngắn hạn khi doanh nghiệp còn ghi nhận
doanh thu từ D2D Lộc An. Với kế hoạch dự kiến, EPS 2020 là 8.356
đồng/cp, tương đương, PE2020 là 6.4 lần. Theo đánh giá chủ quan
BVSC, mức PE này hiện tại ở mức phù hợp so với ngành KCN lẫn
ngành bất động sản hiện tại. (7-8x).
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Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 1.217 tỷ đồng, tăng 5% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 86 tỷ đồng, giảm 36% yoy.
- Cổ tức: 15% bằng cổ phiếu.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 1.250 tỷ đồng, tăng 3% yoy.
- Lợi nhuận trước thuế: 80 tỷ đồng, giảm 7% yoy.
- Cổ tức: 10% tiền mặt + 10% cổ phiếu.

MKP

30/03/2020 24/04/2020

BMI

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu phí bảo hiểm gốc: 3.874 tỷ đồng, +9,2% yoy
- Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 207 tỷ đồng,
+8,9%
- Doanh thu hoạt động tài chính: 217 tỷ đồng, -10,6%
- Lợi nhuận hoạt động tài chính: 132 tỷ đồng, +5,7%
- LNST: 181 tỷ đồng, +11,7%, chia cổ tức 15%
Bảo hiểm con người và bảo hiểm cháy nổ là hai nghiệp vụ có
mức tăng trưởng tốt nhất với mức tăng lần lượt là 22% và 25%.
Đối với bảo hiểm con người, nhóm sản phẩm BH chăm sóc sức
24/03/2020 24/04/2020 khỏe được BMI tập trung chú trọng. Đối với bảo hiểm cháy nổ,
mặc dù BMI tiếp tục siết chặt việc kiểm soát nhận BH với các
rủi ro cat 4,5.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu phí bảo hiểm gốc: 3.281 tỷ đồng, -15,3% yoy
- Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm: 68 tỷ đồng,
-20,44%
- Doanh thu hoạt động tài chính: 187,5 tỷ đồng, -8,96%
- Lợi nhuận hoạt động tài chính: 120 tỷ đồng, -9,46%
- Chia cổ tức 10%
Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 1.973 tỷ đồng, +25% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 194 tỷ đồng, +41% yoy.
- Cổ tức: 10%
Kế hoạch kinh doanh 2020:
- Doanh thu: 2.382 tỷ đồng, +21% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 194 tỷ đồng, đi ngang yoy
- Cổ tức: 10%

DPG

13/03/2020

25/4/2020

- Năm 2019, KQKD của MKP không mấy khả quan khi doanh thu tăng
5% yoy trong khi lợi nhuận lại giảm đến 36% yoy, đánh dấu năm sụt
giảm lợi nhuận thứ ba liên tiếp kể từ năm 2016. Lợi nhuận giảm mạnh
trong bối cảnh hoạt động kinh doanh không có gì mới, trong khi các chi
phí quản lý doanh nghiệp như trích lập dự phòng, chi phí mua ngoài,
v…v… liên quan đến nhà máy mới tăng cao (chiếm 10,7% so với 6,3%
của cùng kỳ). Từ năm 2018, doanh thu sản xuất của MKP đã có hiện
tượng giảm do đấu thầu thuốc vào các bệnh viện không thuận lợi, trong
khi kênh OTC tiếp tục bão hòa.
- Ban lãnh đạo MKP đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 một cách thận
trọng với lợi nhuận tiếp tục giảm 7% yoy so với cùng kỳ năm 2019. Ban
lãnh đạo đồng thời đưa ra dự báo lỗ có thể lên tới 50 tỷ đồng tại nhà
máy mới MKP BP, do nhà máy chỉ mới bước vào giai đoạn sản xuất,
trong khi các mặt hàng dự kiến vẫn chưa được cấp số đăng ký. Mặt
khác, việc Trung Quốc đóng cửa nhiều nhà máy do ảnh hưởng từ dịch
COVID-19 đã khiến giá nguyên liệu tăng cao, làm ảnh hưởng đến biên
lợi nhuận gộp.
- Chúng tôi cho rằng kế hoạch của MKP là khá thận trọng, so với triển
vọng nhà máy tiêu chuẩn cao PMDA của công ty. Công ty hiện đã hoàn
thành xét duyệt tiêu chuẩn PMDA vào tháng 10/2019 và xuất được lô
hàng đầu tiên đi Nhật vào tháng 01/2020. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý
là đã gần 4 năm hợp tác với Nipro Pharma nhưng nhà máy mới của
Mekophar vẫn chưa hoạt động hiệu quả. EPS theo kế hoạch ước đạt
2.766 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức P/E forward theo giá đóng
cửa ngày 24/04 là 17x lần, tương đối cao so với các công ty cùng
ngành.
- Triển vọng tương lai của MKP sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào hiệu quả
hoạt động của nhà máy mới theo tiêu chuẩn cao PMDA, khi đó sản
phẩm của công ty sẽ được đưa vào Nhóm 2, cải thiện hoàn toàn mức
giá và khả năng trúng thầu.
Nhìn chung, hoạt động bảo hiểm ít bị ảnh hưởng trực tiếp hơn trong bối
cảnh dịch bệnh. Tuy nhiên việc suy giảm ở tất cả các ngành nghề khác
trong thời gian nhiều hơn 3 tháng chắc chắn sẽ tác động xấu đến hoạt
động bảo hiểm. Chúng tôi cho rằng, những mảng nghiệp vụ bị ảnh
hưởng nặng nhất sẽ là bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (sụt giảm kim
ngạch xuất nhập khẩu) và bảo hiểm tài sản thiệt hại (tạm hoãn các công
trình xây dựng nhà nước, tập trung ngân sách để chống dịch). Đối với
hoạt động đầu tư, BMI là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm niêm
yết có tỷ lệ cổ phiếu trong danh mục tương đối lớn (chiếm khoảng
10%), trong khi đó kể từ khi dịch bệnh bùng phát VNindex đã giảm hơn
25%. Hoạt động đầu tư theo đó cũng là một điểm cần lưu ý. Chúng tôi
cho rằng việc đặt kế hoạch kinh doanh 2020 thấp của BMI là phù hợp
với tình hình hiện tại và có thể đạt được. Chúng tôi điều chỉnh dự báo
doanh thu và lợi nhuận của BMI xuống mức 3.900 tỷ đồng và 165 tỷ
đồng, giá mục tiêu 25.600 đồng/cổ phần, tương ứng với mức P/B 0,98x.

- Ban lãnh đạo cho rằng mảng xây lắp vẫn còn nhiều thách thức từ cạnh
tranh và đại dịch Covid-19 trong năm 2020, theo đó DPG sẽ chấp nhận
BLN giảm, ưu tiên tập trung quản lý dòng tiền. Mảng bất động sản sẽ là
mảng đóng góp chính vào KQKD 2020 và các năm tới. Cụ thể, DPG
tiếp tục bán 79 căn biệt thự còn lại và bàn giao cho khách hàng đã mua
tại Khu đô thị Võng Nhi (15.6 ha); song song với việc giải phóng mặt
bằng để tạo quỹ đất sạch ở các dự án KĐT dịch vụ Đồng Nà (6.4 ha),
KĐT Nồi Rang (19.3 ha), KĐT Cồn Tiến (30 ha), và KĐT ven biển Bình
Dương (183 ha). Chúng tôi quan ngại áp lực tài chính lên kết quả kinh
doanh của Công ty trong năm 2020, với đòn bẩy của DPG vẫn duy trì ở
mức cao (D/E ở mức 2,0 lần) trong khi đó việc siết chặt tín dụng đối với
bất động sản của Ngân hàng và các thông tin bất lợi từ Cocobay Đà
Nẵng và tac động đến thu nhập từ Covid-19 làm ảnh hưởng đến tiến độ
thanh toán của khách hàng, làm chậm tiến độ giao nhà và ghi nhận
doanh thu, lợi nhuận trong năm.
- Giả định DPG hoàn thành kế hoạch năm 2020, EPS ước tính đạt
4.300 đồng/ cp, giao dịch tại mức P/E là 5,8 lần, là ở mức hợp lý theo
quan điểm của chúng tôi, so với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận đi
ngang và sử dụng đòn bẩy cao trong cơ cấu vốn của Công ty.
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Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 3.410 tỷ đồng, +50% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 874 tỷ đồng, +36% yoy.
- Cổ tức: 25%.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 3.789 tỷ đồng, +11% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.200 tỷ đồng, +37% yoy.
PDR

26/02/2020 25/04/2020

NLG

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 2.546 tỷ đồng, +50% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 961 tỷ đồng, +26% yoy.
- Cổ tức: 20%.
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 1.520 tỷ đồng, -40% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 820 tỷ đồng, -15% yoy.
- Cổ tức: 15%
Lợi nhuận giảm mạnh do doanh thu chủ yếu từ công ty liên
31/03/2020 25/04/2020 doanh nên sẽ ghi nhận trong lợi nhuận từ liên doanh, liên kết.

KQKD 2019:
- Doanh thu (HN): 9.032 tỷ VND (-7% yoy)
- LNST sau CĐTS (HN): 403 tỷ VND (-11 yoy)
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu (Cty mẹ): 6.300 tỷ VND (-30% yoy)
- LNTT (Cty mẹ): 150 tỷ VND (-60% yoy)

VGG

03/04/2020 25/04/2020

Tổng thể về kinh doanh và tài chính của PDR, chúng tôi duy trì quan
điểm trung lập với công ty trong 2020. Tài chính doanh nghiệp kém an
toàn với tiền mặt thấp, khoản tạm ứng giữa công ty trong hệ thống phức
tạp là điểm quan ngại đầu tiên. Điểm quan ngại tiếp theo là công ty vẫn
đang đầu tư nhiều cho dự án mới (PK9 Nhơn Hội City, dự án cao ốc
Bình Định, chung cư Bình Dương...) trong khi triển vọng ngành trong
2020-2021 diễn biến phức tạp. Do đó, rủi ro tồn kho đối với PDR là hiện
hữu nếu diễn biến thị trường xấu đi trong thời gian tới. Trong năm 2020,
công ty xây dựng kế hoạch với lợi nhuận 1.200 tỷ (chưa tính đến nguồn
thu từ bán EV2 & EV3). Theo đánh giá chủ quan, BVSC cho rằng sẽ
khá thách thức để PDR hoàn thành kế hoạch này. Giả định công ty đạt
80% kế hoạch, EPS 2020 là 2.900 đồng/cp, tương ứng PE giá hiện tại
là 8 lần. PB 2020 là khoảng 2 lần. So sánh với doanh nghiệp lớn khác
trong ngành như DXG, NLG, VHM.., chỉ số định giá sổ sánh của PDR
trong 2020 là chưa hấp dẫn.
Năm 2020, NLG đặt kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế giảm
15% so với năm 2019. Điều này ít nhiều cho thấy sự thận trọng của ban
điều hành trong 2020. Các sản phẩm bàn giao trong năm chủ yếu là
GD1 của Mizuki (1.000sp) và Southgate (500sp). Tuy nhiên, do tỷ lệ sở
hữu của NLG chỉ 50% ở các dự án nên áp lực để duy trì kết quả cao
hoặc tăng trưởng so với năm 2019 là lớn. Công ty có thể đẩy mạnh
doanh thu thông qua mở bán mới giai đoạn tiếp theo ở Southgate/tìm
đối tác hợp tác ở quỹ đất tại Waterfront, Đại Phước...Mặc dù vậy, với
diễn biến khó khăn từ TT BDS trong thời gian tới, cơ cấu quỹ đất và xây
dựng chiến lược cho giai đoạn mới là mục tiêu quan trọng mà NLG tập
trung hơn thay vì lợi nhuận ghi nhận. Điều này thể hiện rõ trong thông
điệp của Chủ tịch HDQT Nam Long trước kỳ DHCD 2020. Do đó, chúng
tôi cho rằng năm 2020 là năm ổn định và chưa có nhiều thông tin đột
biến với hoạt động Công ty. Với lợi nhuận kế hoạch, EPS 2020 là 3.253
đồng/cp, tương đương PE giá hiện tại là 6,6x. PB 2020 xấp xỉ 1x. BVSC
cho rằng cổ phiếu NLG đang định giá hấp dẫn nếu xét trong trung và dài
hạn. Ngắn hạn, chỉ số so sánh PE,PB nhìn chung ở mức hợp lý so với
doanh nghiệp khác trong ngành.
- Tác động của dịch COVID-19 tại các thị trường chính của ngành may
mặc VN nói chung và Việt Tiến nói riêng như Mỹ, EU, Nhật dự kiến sẽ
gây nhiều khó khăn cho KQKD của doanh nghiệp.
- Cụ thể, trong 2019, Nhật, US và EU chiếm 28%, 20% và 16% của
doanh thu xuất khẩu FOB của VGG.
- Mặc dù gặp nhiều khó khăn do các thị trường lớn đang hoãn, giảm
đơn hàng, Ban lãnh đạo VGG vẫn đặt mục tiêu duy trì thu nhập cho
người lao động, nền tảng của sự phát triển của doanh nghiệp trước và
sau dịch, giữ gìn nguồn lao động tay nghề cao nhằm chuẩn bị cho việc
hồi phục của HĐKD sau dịch. Do đó, mặc dù kế hoạch doanh thu giảm
30% nhưng kế hoạch LN ảnh hưởng nặng nề hơn, -60% yoy.
- Kế hoạch 2020 hiện tại của doanh nghiệp kỳ vọng tình hình dịch bệnh
sẽ được kiểm soát tốt trong 2Q20, giúp tiến độ đặt hàng dần khôi phục
từ T7, qua đó dần bù đắp kết quả thiếu tích cực trong 1H2020.
- Ngoài ra, nhằm ưu tiên nguồn lực để duy trì thanh khoản, bảo đảm thu
nhập cho NLĐ, hiện tại Công ty chưa có kế hoạch chi trả cổ tức 2019.
- Tại mức kế hoạch 2020, định giá ngắn hạn của VGG không thật sự
hấp dẫn với EPS 2020 ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 2.857VND/CP,
tương đương P/E dự phóng là 14,5x tại giá đóng cửa ngày 26/4 là
41.500VND/CP.
- Tuy nhiên, xét về trung và dài hạn, triển vọng hồi phục hậu của COVID19 của các doanh nghiệp dệt may tồn tại được là rất tích cực nhờ (1) xu
hướng chuyển dịch tiếp tục diễn ra, (2) cạnh tranh đơn hàng sẽ bớt gay
gắt hơn khi 1 số doanh nghiệp trong ngành dự kiến khó tồn tại qua giai
đoạn khó khăn do thiếu đơn hàng và (3) tập khách hàng chiến lược lâu
năm bao gồm các thương hiệu lớn tập trung vào chiến lược phát triển
bền vững như Nike, Uniqlo, ...
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HDG

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 4.342 tỷ đồng, +35% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế (-IM): 931 tỷ đồng, +47% yoy.
- Cổ tức: 40% (10% tiền đã chi).
Kế hoạch 2020:
- Doanh thu: 5.394 tỷ đồng, +22% yoy.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.173 tỷ đồng, +5% yoy.
30/03/2020 25/04/2020
- Cổ tức: 30%

KQKD 2019:
- Doanh thu: 7.186 tỷ VND (+7,7% yoy)
- LNST: 305 tỷ VND (+15% yoy)
- Cổ tức: 5% tiền mặt và 10% cổ phiếu (đã trả)
Kế hoạch 2020:
- Tổng doanh thu (bao gồm nội bộ): 13.203 tỷ VND (+11% yoy)
- LNST: 457 tỷ VND (+50% yoy)
- Cổ tức: 15% tiền mặt và 10% cổ phiếu
Khác:
- DBC cũng công bố kế hoạch giai đoạn 2021-2025 với tốc độ
tăng trưởng kép lợi nhuận khoảng 11%/năm

DBC

NCP

SEA

07/04/2020 26/04/2020

Với diễn biến ghi nhận trong Q1.2020, chúng tôi cho rằng hoạt động
kinh doanh của HDG sẽ kém thuận lợi hơn so với dự báo trước đây.
Dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động dịch vụ (khách sạn, văn
phòng, sàn thương mại) của HDG. Thêm vào đó, các hoạt động kinh tế
bị tạm ngừng dẫn thời gian mở bán dự án Charm Villa trì hoãn đến cuối
năm 2020 và có thể sang năm 2021. Như vậy, doanh thu từ dự án sẽ
không kịp ghi nhận trong 2020. Từ cơ sở chủ yếu trên, BVSC cho rằng
LNST 2020 của HDG sẽ tăng nhẹ 5-6% như kế hoạch đề ra. Điểm lưu ý
với HDG là kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi giá trị 800 tỷ với
giá chuyển đổi không thấp hơn 40.000 đồng/cp. Mặc dù, giá thị trường
hiện tại, chúng tôi cho rằng khả năng phát hành sẽ khó khăn. Nhưng
đây là thông tin hỗ trợ giá cổ phiếu HDG trong năm 2020. Với giá thị
trường hiện tại, cổ phiếu HDG đang giao dịch tại PE và PB 2020 là 3x
và 0,85x là rất hấp dẫn.
- DBC đã công bố kết quả 1Q2020 với doanh thu tăng trưởng 80% yoy
và lợi nhuận đạt 340 tỷ, gấp 17x cùng kỳ. BVSC cho rằng hầu hết tăng
trưởng đột biến về lợi nhuận đến từ mảng chăn nuôi lợn với việc gia
tăng sản lượng cùng với việc giá lợn hơi từ đầu năm đến nay lun neo ở
mức cao, trên 70,000VND/kg, so với mức bình quân cùng kỳ năm ngoái
là tầm 48,000VND/kg. Theo ước tính, kết hợp với việc sản lượng tăng
trưởng 5% so với cùng kỳ, việc giá lợn duy trì ở mức trên
70,000VND/kg, đã giúp tăng thêm 200 tỷ lợi nhuận ở mảng chăn nuôi
và chế biến thực phẩm so với mức lợi nhuận gộp 17 tỷ cùng kỳ năm
ngoái.
- Ngoài ra, như đã đề cập trong báo cáo đánh giá tác động từ COVID19, hoạt động kinh doanh của DBC trong 2020 sẽ ít bị ảnh hưởng, do
các mảng kinh doanh chính của doanh nghiệp chủ yếu liên quan đến
tiêu dùng thiết yếu. Mặt khác, triển vọng tăng trưởng của DBC trong
2020 còn khá tích cực nếu tiếp tục thực hiện tốt trong việc phòng chống
dịch ASF qua đó giúp doanh nghiệp gia tăng thị phần trong mảng chăn
nuôi lợn sau giai đoạn ảnh hưởng nặng nề bởi dịch ASF của toàn
ngành. Về xu hướng giá lợn hơi, sau khi các doanh nghiệp chăn nuôi
đã đồng ý giảm về mức 70,000VND/kg, mặt bằng giá lợn hơi kỳ vọng
sẽ giảm dần và giữ ổn định mức 55,000-60,000VND sau 2Q2020 nhờ
việc sản lượng trong nước dần hồi phục nhờ tái đàn và 1 phần sản
lượng thịt nhập khẩu. Giá lợn hơi trong nước trong ngắn hạn sẽ vẫn
được hỗ trợ bởi (1) tổng đàn ở VN vẫn trong giai đoạn hồi phục có kế
hoạch, không gặp phải hiện trưởng tăng đàn ồ ạt, thiếu quy hoạch trước
đó do lo ngại dịch ASF vẫn còn và (2) ảnh hưởng từ thịt nhập khẩu là
hạn chế do xu hướng giá thịt lợn nhập khẩu đang tăng khá mạnh và xu
hướng sử dụng thịt nhập khẩu đông lạnh trước mắt vẫn còn hạn chế tại
các hộ gia đình.
- Cho cả năm 2020, BVSC cho rằng DBC hoàn toàn có khả năng vượt
kế hoạch đặt ra là 457 tỷ LNST (+50% yoy). Hiện tại, BVSC thận trọng
dự phóng LNST 2020 của DBC đạt 474 tỷ VND (+55% yoy), tương
đương EPS điều chỉnh là 3,981VND/CP. Dự báo dựa trên các giả định
chính như sau: sản lượng lợn hơi tăng thận trọng 5% yoy và giá bình
quân cả năm đạt 55,000VND/kg.

Kết quả kinh doanh 2019
- Doanh thu thuần: 4.003 tỷ đồng, tăng 24,9% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 3 tỷ đồng, tăng 0,7% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 0%
Kế hoạch kinh doanh 2020
12/03/2020 27/04/2020
- Doanh thu: 4.846 tỷ đồng, tăng 21,1% yoy
- Lợi nhuận sau thuế: 9 tỷ đồng, tăng 200% yoy
- Cổ tức: Cổ tức tiền mặt 0%

- NCP là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát điện với hai tổ
máy nhiệt điện than có tổng công suất là 600 MW.
- Khấu hao của NCP sẽ hết vào năm 2029.
- Nợ vay lớn với hệ số đòn bẩy tài chính lên tới 7,4 lần. Cùng với đó là
hiệu quả kinh doanh thấp làm cho chỉ số tỷ suất đảm bảo trả nợ bình
quân trong 5 năm qua ở mức rất thấp là 0,4 lần. Điều này làm cho NCP
phải thực hiện vay đảo nợ.
- Tình hình tài chính chưa khả quan, hiệu quả kinh doanh thấp và chưa
thể sớm cải thiện cùng với thanh khoản ở mức rất thấp thì BVSC
khuyến nghị chưa thực hiện đầu tư đối với cổ phiếu NCP.

Kết quả kinh doanh 2019:
- Doanh thu: 203 tỷ đồng (-3% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế thuế: 63.5 tỷ đồng (+13% yoy)
Kế hoạch kinh doanh 2020:
- Doanh thu: 214 tỷ đồng (+5% yoy)
- Lợi nhuận trước thuế: 60 tỷ đồng (-6% yoy)
Cổ tức:
27/03/2020 27/04/2020 - Không chia cổ tức

- Nhà đầu tư lưu ý SEAPRODEX không đưa ra kế hoạch hợp nhất
2020, ngoài ra chúng tôi cũng không đủ dữ liệu để đánh giá nên chỉ
bình luận về một số yếu tố chung có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh
doanh của công ty trong năm 2020.
- Hoạt động kinh doanh chính của SEA là nuôi trồng và chế biến cá
tầm, tôm sinh thái xuất khẩu do đó sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu dịch
COVID-19 tiếp tục kéo dài. Ngoài ra, hằng năm SEA ghi nhận một phần
lớn lợi nhuận liên kết từ Proconco. Thị trường heo năm nay nhìn chung
có sự cải thiện tốt về giá tuy nhiên với bối cảnh dịch ASF chưa được
dập hẳn cộng thêm dịch COVID-19 thì việc tăng đàn trở lại vẫn còn
nhiều khó khăn. Do đó khó có thể kỳ vọng tăng trưởng vượt bậc từ
mảng thức ăn chăn nuôi.
- Trong BCTC 2019 kiểm toán có ý kiến về khoản hơn 150 tỷ mà SEA
phải nộp liên quan đến CTCP Xây dựng Bắc Nam 79 (case Vũ Nhôm).
Nhà đầu tư cũng cần cân nhắc rủi ro này.
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Báo cáo cập nhật HDG

TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

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 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 cung cấp thông tin mà không hàm ý chào bán, lôi kéo, khuyên người 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 nghiệp vụ ngân hàng đầu tư với
đối tượng được đề cập đến trong bài 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.

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 Bình Nguyên

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Trần Hải Yến

Cao su tự nhiên, Dầu Khí, Bảo hiểm

Bất động sản, Khu công nghiệp

Chuyên viên vĩ mô

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Hoàng Bảo Ngọc

Lê Thanh Hòa

Trần Xuân Bách

Công nghệ, Cảng biển

Tiện ích công cộng

Phân tích kỹ thuật

hoangbaongoc@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Đỗ Long Khánh

Trương Sỹ Phú

Hàng không

Hàng tiêu dùng

dolongkhanh@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

Trần Thu Nga

Ngô Trí Vinh

Bán lẻ, Thép, Ngân hàng

Hàng tiêu dùng, Chăn nuôi, Chứng khoán

tranthithunga@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

Trần Đăng Mạnh

Phạm Lê An Thuận

Xây dựng, Ô tô & Phụ tùng

Dược, Thuỷ sản

trandangmanh@baoviet.com.vn

phamleanthuan@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

