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đến thay đổi doanh thu và lợi nhuận trong phân khúc bảo hiểm xe cơ giới của
các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) niêm yết, chúng tôi đã thực hiện một khảo
sát nhanh tập trung vào phân khúc bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS). Các
mục tiêu chính mà chúng tôi muốn tìm hiểu bao gồm:

 Đâu là lý do khiến khách hàng lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm?
 Liệu doanh nghiệp bảo hiểm có thể làm gì để thu hút thêm khách hàng
mới?
 Đâu là doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều nhất?
Với kết quả khảo sát thu được, chúng tôi rút ra những kết luận sau:
Khách hàng ưu tiên sự thuận tiện khi mua bảo hiểm TNDS. Do tính chất sản
phẩm đơn giản, được mua với tính chất đối phó là chính, do đó khách hàng sẽ
ưu tiên các doanh nghiệp bảo hiểm có nhiều kênh phân phối, dễ dàng mua mà
tốn nhiều thời gian đi lại. Ngoài kênh phân phối truyền thống là các đại lý bảo
hiểm, cây xăng đã trở thành nơi bán bảo hiểm đem lại hiệu quả cao nhất trong
đợt này. Bên cạnh đó, bán hàng online cũng được nhiều khách hàng lựa chọn.
Cần phải kết hợp linh hoạt các chiến lược để có thể thu hút thêm nhiều
khách hàng. Ngoài yếu tố thương hiệu ảnh hưởng tương đối lớn lên quyết định
lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm của khách hàng, việc kết hợp linh hoạt các
chiến lược như mở rộng các kênh bán hàng, hoàn thiện hệ thống bán hàng
online, tăng cường liên kết với các ví điện tử nhằm gia tăng nhận diện thương
hiệu, đồng thời thực hiện giảm phí bảo hiểm có thể sẽ giúp các doanh nghiệp
nhỏ gia tăng thị phần hoặc các doanh nghiệp lớn giữ được vị trí trong ngành
trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Các doanh nghiệp bảo hiểm lớn vẫn được nhiều khách hàng lựa chọn. Với
những lợi thế của mình; BVH, PVI và PTI vẫn thu hút được nhiều khách hàng
mới so với các doanh nghiệp khác trong ngành. Tuy nhiên nếu xét đến các yếu
tố khác như khả năng kiểm soát chi phí, cân bằng rủi ro – lợi nhuận, thì PVI là
đang cho thấy sự vượt trội hơn cả.
Chuyên viên phân tích
Đỗ Long Khánh
(84 4) 3928 8080 ext 209
dolongkhanh@baoviet.com.vn
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TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI VÀ VAI TRÒ
CỦA BẢO HIỂM BẮT BUỘC
Bảo hiểm xe cơ giới là một cấu phần quan trọng, đóng góp tỷ trọng doanh thu
rất lớn trong tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của các doanh nghiệp trên thị
trường. Tính đến hết năm 2019, doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới đạt 16.228
tỷ đồng (+ 12,5% yoy), chiếm 30,7% tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị
trường. Đây là phân khúc lớn thứ hai sau bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con
người (với 32,5% tổng doanh thu phí).
Doanh thu phí Bảo hiểm xe cơ giới
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Chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu bảo hiểm xe cơ giới là bảo hiểm tự
nguyện. Do nhu cầu bảo vệ tài sản từ chính bản thân chủ phương tiện và sự
Cơ cấu doanh thu bảo hiểm xe cơ giới
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Bảo hiểm bắt buộc

Bảo hiểm tự nguyện

nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của các sản phẩm bảo hiểm đối với tài sản
của, do đó nhu cầu cho loại bảo hiểm này luôn rất lớn, đi kèm với tỷ lệ tái tục
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hợp đồng hàng năm sẽ cao hơn. Trong khi đó, mặc dù bảo hiểm bắt buộc mang
tính chất là trách nhiệm dân sự (TNDS), nhưng sự hiểu biết của khách hàng về
các sản phẩm này là không đầy đủ, nhiều người mua với tính chất đối phó, do
đó tỷ lệ tái tục hàng năm sẽ thấp, đặc biệt là xe máy. Trong năm 2019, bảo hiểm
bắt buộc chiếm 22,4% tổng doanh thu phí bảo hiểm xe cơ giới, tương ứng với
3.632 tỷ đồng (+ 7,8% yoy).
Đóng góp doanh thu bảo hiểm bắt buộc trong tổng doanh
thu 2019 một số doanh nghiệp bảo hiểm
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Ngoài những doanh nghiệp có thị phần nhỏ trong mảng phi nhân thọ như Cathay,
AAA và VNI có tỷ trọng đóng góp của bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc chiếm từ
35%-40%, các doanh nghiệp khác trong ngành đều có tỷ lệ dao động từ 2%-12%
tổng doanh thu phí, cho thấy đây là phân khúc tương đối quan trọng của các
doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có thị phần ít.
Tỷ lệ bồi thường các nghiệp vụ chính
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Bên cạnh đó, bảo hiểm TNDS xe cơ giới luôn duy trì mức bồi thường tương đối
ổn định và ở mức thấp so với các phân khúc khác. Việc tăng doanh thu từ mảng

3

25/05/2020
Ngành Bảo hiểm
này sẽ làm gia tăng phần lợi nhuận giữ lại, bổ sung thêm nguồn vốn an toàn cho
các hoạt động của doanh nghiệp.

KẾT QUẢ KHẢO SÁT
Nhằm mục đích đánh giá về tác động của quyết định Tổng kiểm tra phương tiện
đến thay đổi doanh thu và lợi nhuận trong phân khúc bảo hiểm xe cơ giới của
các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết, chúng tôi đã thực hiện một khảo sát nhanh
tập trung vào phân khúc BH TNDS. Các mục tiêu chính mà chúng tôi muốn tìm
hiểu bao gồm:
 Đâu là lý do khiến khách hàng lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm?
 Liệu doanh nghiệp bảo hiểm có thể làm gì để thu hút thêm khách hàng
mới?
 Đâu là doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều nhất?
Để có cái nhìn chính xác hơn về đặc điểm sử dụng của khách hàng, chúng tôi
chia số người khảo sát thành 2 nhóm và phân tích song song bao gồm: nhóm đã
mua bảo hiểm xe cơ giới trước đây, và nhóm chưa từng mua bảo hiểm trước
đây. Để thuận tiện trong việc phân tích, chúng tôi sẽ gọi nhóm đã mua bảo hiểm
trước đây là nhóm cũ, và nhóm chưa mua bảo hiểm trước đây là nhóm mới.
Đã mua bảo hiểm trước đây
Đặc điểm

Chưa mua bảo hiểm trước đây

- Đã mua trước đợt tổng kiểm tra

- Chưa mua cho đến thời điểm tổng kiểm tra

- Phần nào đã ý thực được lợi ích cũng như trách
nhiệm của các loại bảo hiểm đối với bản thân và

- Chưa có hiểu biết đầy đủ về trách nhiệm và ích
lợi của các sản phẩm bảo hiểm

xã hội
- Có đầy đủ thời gian để nghiên cứu và lựa chọn

- Thời gian lựa chọn gấp gáp, có thể chưa tìm

DNBH theo ý thích, mua vì lợi ích bản thân.

hiểu kỹ về các DNBH nên có thể bị tác động bởi
yếu tố ngoại cảnh. Mua với mục đích chống đối.

Khả năng tái
tục HĐ

Cao

Thấp

Số lượng tham
gia khảo sát

66,7%

33,3%

Sự thuận tiện được nhóm khách hàng mới ưu tiên
Kết quả khảo sát cho thấy có 3 nhóm yếu tố chính tác động lên việc lựa chọn
doanh nghiệp bảo hiểm của khách hàng bao gồm: (1) Thương hiệu và uy tín,
(2) Thuận tiện khi mua và (3) Giá rẻ. Do đặc điểm của hai nhóm khách hàng
khác nhau nên ưu tiên của mỗi nhóm cũng cho thấy sự khác biệt rõ rệt.
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Các yếu tổ ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm của khách hàng
Nhóm đã mua trước đây

Nhóm chưa mua trước đây
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Nguồn: BVSC

Trong khi yếu tố về thương hiệu và uy tín sẽ được nhóm khách hàng cũ đánh
giá cao hơn do có thời gian tìm hiểu kỹ trước khi quyết định lựa chọn doanh
nghiệp, thì nhóm khách hàng mới ưu tiên sự thuận tiện và nhanh chóng.
Điều này tương đối dễ hiểu khi đợt tổng kiểm tra diễn ra trong vòng 1 tháng khiến
nhóm khách hàng mới mua bảo hiểm chỉ với mục đích đối phó là chính, do đó
sẽ ưu tiên các DNBH có nhiều kênh phân phối, dễ dàng mua mà không mất thời
gian đi lại, tiện trên đường đi làm, đi học.
Theo khảo sát, hơn 30% số người được hỏi cho biết dù chưa có nhu cầu quá
cần thiết, nhưng do tiện thấy tại trạm xăng hoặc tại các ví điện tử có các sản
phẩm đó nên đã lựa chọn để mua. Hoặc khi khách hàng nhận thấy sản phẩm có
giá rẻ hơn so với giá niêm yết bình thường cũng sẽ kích thích nhu cầu mua dù
chưa có ý định đó trước đây, nên sẽ thường được các đại lý sử dụng để đạt chỉ
tiêu.

Mua hàng qua cây xăng và online được nhiều khách hàng
mới lựa chọn
Với những lý như trên, khá dễ hiểu khi bên cạnh đại lý bảo hiểm là kênh mua
hàng chính, thì các cây xăng và mua hàng online qua các ứng dụng liên kết lại
đang cho thấy tính hiệu quả trong việc khai thác đối tượng khách hàng mới, đặc
biệt là bán hàng qua các cây xăng. Hiện tại có PVI và PGI với hệ thống cây xăng
của công ty mẹ là PV Oil và Petrolimex đang cho thấy những lợi thế rất lớn trong
việc khai thác tập khách hàng này.
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Các kênh mua bảo hiểm chính của khách hàng
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Nguồn: BVSC

Việc khai thác qua kênh bán hàng online cũng cho thấy hiệu quả nhất định nhờ
đem đến cho khách hàng sự thuận tiện và sự chủ động. Chi tiết sẽ được phân
tích rõ hơn ở phần sau, tuy nhiên tổng kết lại, cả PTI, BVH và PVI đều đang cho
thấy sự đầu tư nghiêm túc nhằm cải thiện ứng dụng, nhận diện thương hiệu tại
các nền tảng thanh toán điện tử.

BVH và PVI vẫn được lựa chọn nhiều nhất
Các doanh nghiệp bảo hiểm được khách hàng lựa chọn trong đợt tổng kiểm tra
Nhóm đã mua trước đây
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Nguồn: BVSC

Với hệ thống phân phối tương đối mạnh không chỉ qua các kênh truyền thống
mà còn ở hệ thống bảo hiểm online, liên kết với nhiều loại ví điện tử, Bảo Việt và
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PVI hiện tại đang cho thấy vị thế tương đối chắc chắn của mình trong ngành.
Mặc dù cũng là doanh nghiệp lớn trong mảng bảo hiểm xe cơ giới cùng hệ thống
mua hàng online đa dạng , nhưng PTI chỉ chiếm 9% tổng số lượng khai thác
mới. Có thể thấy, việc phân phối bảo hiểm qua cây xăng của PVI đang cho thấy
hiệu quả tốt hơn, đồng thời các đại lý của MIC, BIC và BSH thực hiện giảm phí
nhằm lôi kéo khách hàng cũng khiến cho thị phần khai thác them của PTI bị hạn
chế.

Kết luận
Để đánh giá mức độ quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng lên quyết định lựa
chọn doanh nghiệp bảo hiểm của khách hàng, chúng tôi sử dụng thang đo tương
ứng 1 – Quan trọng, 2 – Trung bình, 3 – Ít quan trọng.
Kết quả thu được trên toàn bộ cả 2 nhóm đã cho thấy rằng, đối với những sản
phẩm bảo hiểm xe máy bao gồm cả bắt buộc và tự nguyện, khách hàng sẽ ưu
tiên sự thuận tiện khi mua bảo hiểm do tính đơn giản của sản phẩm không cần
phải tư vấn quá nhiều, trong khi thương hiệu dù quan trọng nhưng đã không còn
là yếu tố tiên quyết khi lựa chọn một công ty bảo hiểm. Giá của hợp đồng bảo
hiểm cũng là một yếu tố cần lưu ý. Do phí của hợp đồng tương đối nhỏ nên việc
chênh lệch vài nghìn đến vài chục nghìn đồng có thể sẽ không làm ảnh hưởng
quá nhiều đến quyết định lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm khi khách hàng đã
cân nhắc đến các yếu tố về tính thuận tiện và thương hiệu. Tuy nhiên, đối với
những tập khách hàng mới, như sinh viên, mức chiết khấu cao sẽ kích thích nhu
cầu mua bảo hiểm thông qua các đại lý.
Mức độ quan trọng các yếu tố ảnh hưởng lên quyết định
lựa chọn doanh nghiệp BH của khách hàng
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Các nền tảng ví điện tử ngày càng được sử dụng nhiều do tính thuận tiện và
nhiều dịch vụ liên kết, điển hình như Momo và Airpay với tập khách hàng tương
đối lớn. Hiện tại, PTI đang cho thấy sự đầu tư nhiều nhất về nhận diện thương
hiệu khi có thể mua trực tiếp tại các ứng dụng này. Trong thời gian vừa qua,
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khoảng 35% số khách hàng mua bảo hiểm thông qua ứng dụng Momo, cho thấy
đây có thể là kênh khai thác tương đối hiệu quả cuả các doanh nghiệp.
Bảo Việt

PVI

PTI

GIC

Liberty

BIC

Momo
Bắt buộc
Tự nguyện
Airpay
Bắt buộc
Tự nguyện
App Android,
IOS
Như vậy có thể thấy, kể từ khi đợt Tổng kiểm tra xe cơ giới chính thức bắt đầu,
Bảo Việt, PTI và PVI là 3 doanh nghiệp cho thấy sự bứt phá nhờ những lợi thế
sẵn có. Trong khi Bảo Việt đem lại sự tin tưởng cho khách hàng nhờ thương hiệu
uy tín, PTI đem đến cho khách hàng sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian nhờ liên
kết với các ví điện tử, thì PVI vừa có thương hiệu lại vừa có hệ thống phân phối
qua cây xăng, giúp khách hàng mua bảo hiểm nhanh chóng.
Mặc dù khảo sát chỉ được thực hiện trên quy mô tương đối ít so với số lượng
khách hàng tiềm năng thực tế, và chỉ thuộc phân khúc sản phẩm nhỏ là bảo hiểm
TNDS, nhưng nếu nhìn rộng ra các sản phẩm khác, chúng tôi cho rằng việc các
doanh nghiệp bảo hiểm cạnh tranh chỉ bằng việc giảm phí hoặc mở rộng các
điều khoản như thời điểm hiện tại sẽ khó có thể tăng trưởng bền vững khi ảnh
hưởng đến tỷ lệ bồi thường, làm giảm hiệu quả hoạt động trong dài hạn của
doanh nghiệp. Thay vào đó, các doanh nghiệp nhỏ muốn chiếm thị phần hoặc
những doanh nghiệp lớn muốn giữ thị phần từ sự tham gia của những doanh
nghiệp mới cần phải kết hợp giữa việc giảm giá sản phẩm nhưng cũng đồng thời
đem lại sự thuận tiện cho khách hàng, như mở rộng kênh phân phối qua các cây
xăng, tăng nhận diện thương hiệu bằng việc liên kết với các ví điện phát triển và
hoàn thiện hệ thống bán hàng online, etc.

TÁC ĐỘNG ĐẾN DOANH THU CỦA NGÀNH VÀ CÁC
DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
Theo thống kê, tổng số hộ dân cư trên cả nước là 26.870.079 hộ dân với bình
quân 3,6 người/hộ. Trung bình mỗi hộ có 2,2 xe máy, tương đương với tổng
lượng xe máy lưu hành là hơn 59 triệu xe. Tuy vậy hiện tại chỉ khoảng 30% lượng
xe này là có bảo hiểm trách nhiệm dân sự.
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Lượng xe mua bảo hiểm ảnh hưởng đến tổng doanh thu toàn ngành
Lượng xe mua BH TNDS
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Doanh thu tăng thêm (tỷ
VND)

355

709

1.064

1.419

1.773

2.128

2.483

Tăng trưởng doanh thu BH
bắt buộc

10,0%

20,0%

30,0%

40.0%

50,0%

60,0%

70,0%

Tăng trưởng tổng doanh thu

2,2%

4,4%

6,6%

8,7%

10,9%

13,1%

15,3%

BH xe cơ giới (chưa tính tăng
trưởng BH tự nguyện)
Với tâm lý sợ bị phạt, chúng tôi cho rằng lượng xe máy mua bảo hiểm có thể
tăng lên 70%, tương ứng với 57,1% lượng xe được khai thác mới từ những xe
chưa mua bảo hiểm. Trong điều kiện bảo hiểm tự nguyện đang cho thấy tốc độ
tăng trưởng rất tốt trong khoảng 3 năm trở lại đây, lần lượt là 10,6%; 11,0% và
13,9% trong năm 2017, 2018 và 2019, giả định tốc độ tăng trưởng BH tự nguyện
giữ nguyên như năm 2019, tổng doanh thu bảo hiểm xe cơ giới trong năm 2020
sẽ đạt mức tăng trưởng 21,8% yoy.
Phần khách hàng chiếm được từ doanh
thu tăng lên

Đóng góp doanh thu bảo hiểm bắt buộc
trong tổng doanh thu 2019 một số doanh
nghiệp bảo hiểm
10.83%
10.11%

Khác
12%

BSH
4%

8.24%

BVH
34%

BIC
8%

6.95%

6.87%

5.81%
4.89%

1.400 tỷ
VNĐ

MIC
8%
PTI
12%

4.10%
3.21%

PVI
22%
Bảo
Minh

Bảo
Việt

BIC

MIC PJICO

PTI

PVI

GIC

TB
ngành

Để thuận tiện cho việc đánh giá mức độ đóng góp từ tăng trưởng mảng BH TNDS
lên tổng doanh thu phí, chúng tôi giả định doanh thu tất cả các mảng khác giữ
nguyên như năm 2019.
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Ước lượng đóng góp tăng trưởng doanh thu các doanh nghiệp bảo hiểm so với 2019
BVH

PVI

PTI

MIC

BIC

482,5

312,2

170,2

113,5

113,5

Tăng trưởng BH xe cơ giới

+14,3%

+19,5%

+6,9%

+8,8%

+17,1%

Đóng góp vào tăng trưởng tổng

+4,7%

+4,3%

+3,0%

+4,5%

+5,64%

38,0%

22,0%

11,0%

14,0%

14,0%

Doanh thu tăng thêm (tỷ VND)

doanh thu BH PNT
Tỷ lệ bồi thường TNDS 2019

Nếu chỉ tính riêng phân khúc bảo hiểm xe cơ giới, PVI sẽ ghi nhận mức tăng
trưởng cao nhất so với cùng kỳ là 19,5% yoy (các mảng khác giữ nguyên), sau
đó là BIC, BVH và MIC. Tuy nhiên, nếu tính trên thay đổi tổng doanh thu phí gốc,
BIC lại cho thấy sự tăng trưởng mạnh nhất với 5,64% yoy do tỷ trọng đóng góp
của phân khúc xe cơ giới lên tổng doanh thu lớn hơn và tốc độ tăng trưởng xe
cơ giới ở mức tương đối cao so với các doanh nghiệp khác. Theo sau đó là BVH
với 4,7% yoy và PVI với 4,3% yoy. Tuy nhiên, do BVH có hơn 70% doanh thu
đến từ mảng nhân thọ, nên tác động lên thay đổi tổng doanh thu của BVH sẽ
thấp hơn rất nhiều con số 4,7% này.
Tuy nhiên, theo chúng tôi quan sát, cùng với VNI và BSH, bảo hiểm TNDS của
BIC đang được các đại lý bán với giá tương đối thấp, dao động từ 40.000 VNĐ
– 50.000 VNĐ (đã bao gồm tự nguyện cho người ngồi sau) tùy từng đại lý, đồng
nghĩa với việc các doanh nghiệp này có thể sẽ phải gia tăng chiết khấu cho các
đại lý của mình, làm ảnh hưởng đến biên lợi nhuận thuần của doanh nghiệp. Ở
một khía cạnh nào đó, cũng có thể làm gia tăng tỷ lệ bồi thường. Theo tính toán
của chúng tôi, trung bình với mỗi 4% doanh thu giảm đi sẽ làm chi phí bồi thường
tăng thêm 1%.
Thay đổi tỷ lệ bồi thường của các doanh nghiệp
37%
32%
27%
22%

17%
12%
7%
2015
PVI

2016
PTI

2017
BVH

2018
MIC

BIC

2019
TB ngành

Như đã đề cập phía trên, tỷ lệ bồi thường phân khúc bảo hiểm xe cơ giới bắt
buộc là tương đối thấp so với các phân khúc khác. Theo chúng tôi có thể là do
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thiệt hại không lớn, hoặc tâm lý e ngại sự tham gia của cơ quan chức năng,
muốn giải quyết nhanh chóng, nên thường sẽ được thỏa thuận trực tiếp với nhau
khi có va chạm xảy ra. MIC và BIC hiện tại là hai doanh nghiệp duy trì tỷ lệ bồi
thường tương đối thấp, trong khi BVH đang có tỷ lệ cao hơn trung bình ngành.
Trong phạm vi báo cáo này, chúng tôi sẽ không đi sâu vào phân tích lý do và sự
thay đổi của tỷ lệ bồi thường do liên quan đến chiến lược của từng doanh nghiệp,
mà sẽ được đánh giá chi tiết hơn tại các báo cáo riêng.
Đánh giá trên các yếu tố chủ quan khác liên quan đến kênh phân phối thuận tiện;
mức độ hoàn thiện của ứng dụng, hệ thống bán hàng online; mức độ nhận diện
thương hiệu; tình hình tài chính ổn định, chúng tôi cho rằng PVI sẽ là doanh
nghiệp có lợi nhất từ giai đoạn này.
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên 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 địnhtrong 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, ngân hàng

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, Bảo hiểm

Hạ tầng nước

Chuyên viên chiến lược thị trường

dolongkhanh@baoviet.com.vn

thaianhhao@baoviet.com.vn

nguyenduchoang@baoviet.com.vn

Phạm Lê An Thuận

Trần Đăng Mạnh

Dược, Thủy sản

Xây dựng

phamleanthuan@baoviet.com.vn

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:

▪ 8 Lê Thái Tổ, 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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