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Doanh thu và LNST tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong 2021 nhờ
tăng sản lượng HRC và tăng thị phần thép xây dựng.
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Khuyến nghị

Dự báo KQKD Q4/2020: Doanh thu thuần Q4/2020 ước đạt 26.993 tỷ đồng
(+50,2% YoY; +9,3% MoM), LNST tăng mạnh 153,3% YoY lên mức 4.855 tỷ

Giá kỳ vọng (VND)

50.876

đồng (+28,7% MoM). Tính cả năm 2020, DTT và LNST ước đạt 91.334 tỷ đồng
(+43,5% YoY) và 13.656 tỷ đồng (+81,4% YoY). Chúng tôi điều chỉnh tăng dự

Giá thị trường (24/12/2020)
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báo cho Q4/2020 do (i) ước tính sản lượng tiêu thụ HRC tăng lên 685.000 tấn
(ii) Giá bán HRC và thép xây dựng tăng mạnh, ước tính giá bán trung bình HRC

27,34%

Lợi nhuận kỳ vọng

trong Q4 tăng 17,9% và giá bán thép xây dựng tăng 14,7% so với Q3. (iii) Giá
nguyên vật liệu đầu vào tăng chậm hơn giá bán và có độ trễ khi thể hiện vào
giá vốn sản xuất giúp biên lợi nhuận gộp của HRC và thép xây dựng ước đạt

THÔNG TIN CỔ PHẦN

25,8% và 28,9% trong Q4.
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Doanh thu và LNST dự báo tăng trưởng mạnh trong 2021: Chúng tôi ước
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tính Doanh thu thuần năm 2021 đạt 113.611 tỷ đồng (+24,4% YoY) và LNST
đạt 16.855 tỷ đồng (+23,4% YoY). Tăng trưởng của Hòa Phát vẫn tiếp tục được

3.313.282.659 CP

duy trì trong năm 2021 nhờ: (i) sản lượng HRC tăng mạnh, ước tính đạt 3 triệu

20.707.715 CP

tấn (ii) sản lượng bán hàng thép xây dựng ước đạt 4 triệu tấn với thị phần tăng
lên 37% (iii) giá bán HRC và thép xây dựng hồi phục tiếp tục giúp cải thiện biên
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lợi nhuận dù giá nguyên vật liệu (iv) chi phí tài chính giảm khi Hòa Phát bắt đầu
giảm khoảng 3.600 tỷ nợ vay dài hạn và lượng nắm giữ tiền mặt tiếp tục tăng
mạnh.
Hòa Phát thực hiện cơ cấu lại mô hình tổ chức với việc thành lập 4 Tổng
công ty là Gang Thép, Tổng công ty Ống thép và Tôn mạ màu, Tổng công ty
Phát triển Nông nghiệp, Tổng công ty Phát triển Bất động sản. Theo đánh giá
của chúng tôi, đây là 1 bước đi chiến lược hợp lý của Hòa Phát nhằm tiếp tục
duy trì hoạt động hiệu quả của công ty khi quy mô của các công ty con đang
tăng rất mạnh. Đặc biệt là công ty gang thép và các công ty nông nghiệp khi
sản lượng và nhân sự đang tăng mạnh trong 3 năm trở lại đây. Với mô hình
Tổng công ty sẽ giúp các hoạt động của công ty con trong 1 lĩnh vực sản xuất
được thống nhất và xuyên xuốt.
Định giá và khuyến nghị đầu tư
Chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận Hòa Phát vẫn duy trì được đà tăng
trưởng mạnh trong năm 2021. Doanh thu thuần ước đạt 113.611 tỷ đồng
(+24,4% YoY) và LNST đạt 16.855 tỷ đồng (+23,4% YoY) nhờ sản lượng HRC

Chuyên viên phân tích

tăng mạnh và tiếm tục chiếm thị phần thép xây dựng. Với vị thế dẫn dắt ngành
của Hòa Phát và sản phẩm thép đa dạng, chúng tôi khuyến nghị

Nguyễn Đức Hoàng

OUTPERFORM đối với cổ phiếu HPG, định giá theo phương pháp P/E với mức
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P/E hợp lý là 10 và giá mục tiêu cho năm 2021 là 50.876 VND/cổ phiếu.
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Cập nhật dự báo lợi nhuận Q4/2020.
Chúng tôi ước tính doanh thu thuần Q4/2020 đạt 26.993 tỷ đồng (+50,2% YoY;
+9,3% MoM), LNST tăng mạnh 153,3% YoY lên mức 4.855 tỷ đồng (+28,7%
MoM). Tính cả năm 2020, DTT và LNST ước đạt 91.334 tỷ đồng (+43,5% YoY)
và 13.656 tỷ đồng (+81,4% YoY). Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo cho
Q4/2020 do (i) ước tính sản lượng tiêu thụ HRC tăng lên 685.000 tấn (ii) Giá
bán HRC và thép xây dựng tăng mạnh, ước tính giá bán trung bình HRC trong
Q4 tăng 17,9% và giá bán thép xây dựng tăng 14,7% so với Q3. (iii) Giá nguyên
vật liệu đầu vào tăng chậm hơn giá bán và có độ trễ khi thể hiện vào giá vốn
sản xuất giúp biên lợi nhuận gộp của HRC và thép xây dựng ước đạt 25,8%
và 28,9% trong Q4.
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Sản xuất thép thô

Sản xuất HRC

Sản lượng HRC của Hòa Phát 11 tháng đầu năm 2020 đạt 514.991 tấn, trong
đó, sản lượng HRC của tháng 11 đạt 169.481 tấn, tăng 47,1% so với tháng
10. Nhờ nhà máy cán thép HRC công suất thiết kế 3,5 triệu tấn/năm đã chạy
thử thành công và đi vào hoạt động ổn định, Hòa Phát đang ưu tiên sử dụng
sản xuất HRC bằng cách sử dụng nước gang của lò cao số 1 và số 2 để cán.
Tuy nhiên, sản lượng bán hàng thép dài vẫn duy trì ở mức cao khiến hàng tồn
kho bị giảm mạnh, cụ thể trong tháng 11, tồn kho thép dài giảm hơn 114.000
tấn. Việc ưu tiên cán HRC với biên lợi nhuận cao hơn thép dài giúp lợi nhuận
của Hòa Phát tăng hơn 28,7% so với Q3. Tuy nhiên, chúng tôi ước tính sản
2
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lượng bán phôi thép trong tháng 12 có thể giảm mạnh do hàng tồn kho thép
dài đang ở mức thấp (khoảng 200.000 tấn) mà sản lượng bán hàng thép xây
dựng vẫn cần duy trì để giữ vững thị phần. Chúng tôi ước tính sản lượng HRC
tháng 12 tiếp tục duy trì ở mức 170.000 tấn giúp sản lượng HRC của cả năm
đạt 685.000 tấn.
Giá bán thép và giá nguyên vật liệu
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Giá bán HRC Vietnam CFR tính đến ngày 25/12 đã tăng lên 705 USD/tấn, cao
hơn 36,4% so với thời điểm cuối Q3. Giá bán trung bình của Q4 ước khoảng
580 USD/tấn (+16,3% MoM). Giá bán thép xây dựng của Hòa Phát tháng 12
cũng đã tăng lên khoảng 13,5 triệu đồng/tấn so với mức khoảng 10,9 triệu
đồng/tấn tại thời điểm cuối tháng 9. Giá trung bình thép xây dựng Q4/2020
ước khoảng 12,2 triệu đồng/tấn (+14,7% MoM; 8,1% YoY).
Giá bán HRC và thép xây dựng tăng mạnh thời điểm cuối năm do (i) thiếu hụt
nguồn cung do nhiều nhà máy tại Mỹ và Châu Âu phải đóng cửa hoặc tạm
dừng sản xuất do dịch Covid, nhiều doanh nghiệp chưa hoạt động trở lại. (ii)
cầu tiêu thụ tăng mạnh do sản lượng tiêu thụ ôtô vẫn đang tốt tại nhiều quốc
gia do niềm tin người tiêu dùng vẫn được duy trì (iii) chi phí logistic tăng mạnh
khiến giá thép nhập khẩu tăng (iv) đẩy mạnh đầu tư công tại Trung Quốc khiến
thiếu hụt lượng lớn thép. Trong khi đó, giá nguyên vật liệu đầu vào đang có sự
trái chiều giữa giá than và giá quặng. Giá than giảm 14,9% so với Q3 nhờ
nguồn cung than tại Úc và Canada hồi phục, lệnh cấm nhập khẩu than từ Úc
sang Trung Quốc cũng khiến giá than thế giới chịu áp lực giảm. Ngược lại, giá
quặng sắt vẫn đang tiếp tục tăng khi nhu cầu luyện thép hồi phục mạnh. Tuy
nhiên, giá bán trung bình quặng sắt chỉ tăng khoảng 10,8% so với Q3, thấp
hơn khá nhiều so với mức tăng giá bán giúp biên lợi nhuận gộp của HRC và
thép xây dựng ước tính tăng lên 25,8% và 28,9% trong Q4.
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Ước tính tỷ trọng lợi nhuận gộp
Q4/2020
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Ống thép

Nông nghiệp
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BĐS

Doanh thu và LNST dự báo tăng trưởng mạnh trong 2021
Chúng tôi ước tính Doanh thu thuần năm 2021 đạt 113.611 tỷ đồng (+24,4%
YoY) và LNST đạt 16.855 tỷ đồng (+23,4% YoY). Tăng trưởng của Hòa Phát
vẫn tiếp tục được duy trì trong năm 2021 nhờ: (i) sản lượng HRC tăng mạnh,
ước tính đạt 3 triệu tấn (ii) sản lượng bán hàng thép xây dựng ước đạt 4 triệu
tấn với thị phần tăng lên 37% (iii) giá bán HRC và thép xây dựng hồi phục tiếp
tục giúp cải thiện biên lợi nhuận dù giá nguyên vật liệu (iv) chi phí tài chính giảm
khi Hòa Phát bắt đầu giảm khoảng 3.600 tỷ nợ vay dài hạn và lượng nắm giữ
tiền mặt tiếp tục tăng mạnh.
Nhà máy cán thép HRC với CSTK đạt 3,5 triệu tấn đã đi vào hoạt động ổn định.
Tuy nhiên, lò cao số 4 bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu năm và sẽ cần 2-3 tháng
để tối ưu công suất nên chúng tôi ước tính sản lượng tiêu thụ HRC trong năm
2020 có thể đạt khoảng 3 triệu tấn. Giá bán trung bình HRC ước tính đạt 570
USD/tấn (tăng 16,8% YoY). Tuy nhiên giá bán này thấp hơn mức giá trung bình
Q4 là 580 USD/tấn và giá tính đến ngày 25/12 là 705 USD/tấn. Giá HRC hiện
tại đang tăng tương đối nóng và chúng tôi cho rằng giá có thể hạ nhiệt trong
một vài tháng tới khi (i) khu vực Mỹ và EU bắt đầu mở cửa sản xuất trở lại các
nhà máy thép đã phải đóng cửa (ii) tiếp tục tăng sản lượng sản xuất HRC của
Trung Quốc và nhu cầu HRC sẽ tăng trưởng chững lại tại khu vực này do thị
trường BĐS tại Trung Quốc đang trong lộ trình giảm sử dụng đòn bẩy tài chính
và dự báo sự chững lại của ngành công nghiệp ôtô (iii) chi phí logistic sẽ trở lại
mặt bằng bình thường sau khi tăng giá liên tục thời điểm cuối năm vì thiếu tàu.
Giá nguyên vật liệu đầu vào cũng được dự báo tăng do nhu cầu tiếp tục tăng
và biên lợi nhuận sản xuất thép đang ở mức cao. Biên lợi nhuận gộp có thể
thấp hơn so với Q4/2020 nhưng ở mức khoảng 18,8% đối với thép xây dựng
và 23,5% đối với HRC.
Thị phần thép xây dựng được dự báo tăng lên 37% so với mức 32,4% của năm
2020. Thị phần thép xây dựng trong tháng 10 và tháng 11 có dấu hiệu bị giảm
do Hòa Phát đang ưu tiên nước gang để sản xuất thép HRC và khi tăng giá bán
4
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thép xây dựng. Năm 2021 khi lò cao số 4 đi vào hoạt động, thép xây dựng có
thể tiếp tục tập trung để đẩy mạnh thị phần và giá bán trung bình có thể giảm.
Chúng tôi giả định giá bán trung bình trong năm 2021 khoảng 11,7 triệu
đồng/tấn. Sản lượng thép xây dựng ước tính đạt 4 triệu tấn trong năm 2021 khi
sản lượng tiêu thụ toàn thị trường ước đạt 10,8 triệu tấn (+3,5% YoY)
Cập nhật về mảng bất động sản: Khu đô thị Phố Nối đã giải phóng mặt bằng và
tiến hành xây móng trong năm 2021 và có thể mở bán trong năm 2021. Tuy
nhiên, doanh thu và LNST phải đến năm 2022-2023 mới bắt đầu có thể ghi nhận
khi thực hiện bàn giao nhà.

Thị phần thép xây dựng Hòa Phát

Ước tính tỷ trọng lợi nhuận gộp 2021
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Ống thép

Nông nghiệp
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Cập nhật thông tin
Hòa Phát dự kiến thoái vốn khỏi ngành Nội thất trong năm 2021 do tập đoàn
đang hướng đến mô hình sản xuất quy mô lớn, sử dây chuyền máy móc hiện
đại tiên tiến của Tập đoàn Hòa Phát. Hòa Phát cũng thực hiện cơ cấu lại mô
hình tổ chức với việc thành lập 4 Tổng công ty là Gang Thép, Tổng công ty
Ống thép và Tôn mạ màu, Tổng công ty Phát triển Nông nghiệp, Tổng công ty
Phát triển Bất động sản. Theo đánh giá của chúng tôi, đây là 1 bước đi chiến
lược hợp lý của Hòa Phát nhằm tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả của công ty
khi quy mô của các công ty con đang tăng rất mạnh. Đặc biệt là công ty gang
thép và các công ty nông nghiệp khi sản lượng và nhân sự đang tăng mạnh
trong 3 năm trở lại đây. Với mô hình Tổng công ty sẽ giúp các hoạt động của
công ty con trong 1 lĩnh vực sản xuất được thống nhất và xuyên xuốt.
Bộ Công thương chính thức áp thuế chống bán phá giá đối với thép cán
nguội dạng cuộn, hoặc tấm có xuất sứ từ Trung Quốc với biên độ phá giá
cáo buộc 4,43 – 25,22%, hiệu lực trong vòng 5 năm, tính từ ngày 21/12/2020.
Các doanh nghiệp được hưởng lợi trực tiếp sẽ là các doanh nghiệp có cán HRC
sang CRC để bán thương mại là China Steel Sumikin, Thép tấm lá Phú Mỹ và
POSCO. Các doanh nghiệp có nhà máy cán từ thép cán nóng (HRC) sang thép
cán nguội (CRC) cũng được hưởng lợi, trong đó có HSG, Hòa Phát và Tôn
5
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Đông Á cũng được hưởng lợi khi sản lượng sản xuất trong 11 tháng 2020 đạt
480-1.460 nghìn tấn. Sản lượng cán nguội của Hòa Phát cũng ước tính đạt
khoảng 1,2 triệu tấn/năm. Tuy nhiên, mức hưởng lợi sẽ không quá lớn do lượng
thép cán nguội nhập khẩu từ Trung Quốc trong 10 tháng 2020 chỉ khoảng
300.000 tấn.

Định giá
Chúng tôi sử dụng phương pháp P/E để định giá HPG. Do vị thế trong ngành
của Hòa Phát trở thành doanh nghiệp sản xuất thép lớn nhất thị trường và mức
ảnh hưởng tới ngành lớn. Sản phẩm của Hòa Phát cũng đã đa dạng hơn, thép
xây dựng không còn chiếm tỷ trọng quá lớn nữa mà có thêm sản phẩm HRC
với nguồn cung vẫn đang thiếu hụt trong nhiều năm. Vì vậy, chúng tôi tăng P/E
hợp lý cho HPG lên mức 10, giá mục tiêu cho năm 2021 sẽ là 50.876 VND/cổ
phiếu.
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LNST

P/E
10

Định giá
168.553

136.558

16.855

3.313

3.313

3.313

41.219

41.219

50.876

2021 20/19 yoy 21/20 yoy Cơ sở dự báo

Sản lượng
(nghìn tấn)

Thép xây dựng

Chúng tôi dự báo HPG sẽ gia tăng được sản lượng
thép xây dựng lên 4 triệu tấn trong năm 2021 nhờ
tiếp tục gia tăng thị phần lên khoảng 37%, đặc biệt
16,6% ở miền Nam, miền Trung và xuất khẩu. Toàn thị
trường tăng trưởng sẽ chậm lại do ngành BĐS tiếp
tục gặp khó khăn và tình trạng dư cung thép xây
dựng.

2.755

3.429

4.000

24,5%

Phôi thép

220

1.666

1.000

657,1%

-40,0%

Ống thép

745

800

820

7,4%

2,5%

HRC

685

3000

N/A

Chúng tôi dự báo giai đoạn 2 Dung Quất sẽ đi vào
hoạt động 100% công suất trong 2021, trong đó 1,1
338,1%
triệu tấn dự kiến tiêu thụ nội bộ cho sản xuất ống
thép và tôn mạ, 1,9 triệu tấn còn lại xuất bán ngoài

Doanh thu

63.658

91.334 113.611

43,5%

BVSC dự báo doanh thu từ thép xây dựng chiếm
38% và HRC chiếm 21,5%. Nếu lượng HRC sử
24,4%
dụng nội bộ được bán ra ngoài thì tỷ trọng của
HRC sẽ phải đạt khoảng 34%.

Lợi nhuận gộp

11.185

19.207

71,7%

BVSC dự báo trong 2021, lợi nhuận gộp thép xây
23,1% dựng đạt 2,16 triệu VNĐ/tấn với giả định giá quặng
trung bình 125 USD/tấn và giá than 110 USD/tấn

23.651
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Chi phí tài chính

1.182

2.630

2.177

122,5%

Tổng nợ vay dự báo sẽ giảm 3.600 tỷ trong 2021,
-17,2% tuy nhiên lãi suất sẽ tăng lên 6,5%/năm khi thời
gian ưu đãi lãi suất đã hết.

Chi phí bán hàng

873

1.178

1.576

34,9%

CPBH/DT 1.3%, thấp hơn một chút so với 2019 do
sản lượng doanh thu tăng mạnh và kênh bán hàng
33,8%
của HPG ko chịu áp lực mở quá rộng theo quy mô
của sản lượng.

Chi phí QLDN

569

711

1.008

25,0%

41,8%

LNTT

9.097

15.599

19.166

71,5%

22,9%

LNST cổ đông
công ty mẹ

7.527

13.656

16.855

81,4%

Chúng tôi dự báo Dung Quất sẽ đóng góp nhiều
23,4% hơn trong tổng lợi nhuận của HPG, từ mức 25%
trong 2020 lên 52,2% trong 2021

CPQLDN/DT giảm nhẹ xuống 0.8% do doanh thu
tăng mạnh

Khuyến nghị đầu tư
Chúng tôi dự báo doanh thu và lợi nhuận Hòa Phát vẫn duy trì được đà tăng
trưởng mạnh trong năm 2021. Doanh thu thuần ước đạt 113.611 tỷ đồng
(+24,4% YoY) và LNST đạt 16.855 tỷ đồng (+23,4% YoY) nhờ sản lượng HRC
tăng mạnh và tiếm tục chiếm thị phần thép xây dựng. Với vị thế dẫn dắt ngành
của Hòa Phát và sản phẩm thép đa dạng, chúng tôi khuyến nghị
OUTPERFORM đối với cổ phiếu HPG, định giá theo phương pháp P/E với mức
P/E hợp lý là 10 và giá mục tiêu cho năm 2021 là 50.876 VND/cổ phiếu.
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DỰ BÁO
Đơn vị (tỷ VND)

2018

2019

2020E

2021E

Doanh thu

55.836

63.658

91.334

113.611

Giá vốn

44.166

52.473

72.127

-91.108

Lợi nhuận gộp

11.671

11.185

19.207

23.651

Chi phí bán hàng

677

873

1.178

1.576

Chi phí quản lý doanh nghiệp

444

569

711

1.008

Doanh thu tài chính

294

471

836

681

Chi phí tài chính

772

1.182

2.630

2.177

8.573

7.527

13.656

16.855

Đơn vị (tỷ VND)

2018

2019

2020E

2021E

Tiền & khoản tương đương tiền

2.516

4.545

6.655

13.295

Các khoản phải thu ngắn hạn

3.210

3.561

4.706

5.652

Hàng tồn kho

14.115

19.412

27.644

34.443

Tài sản cố định hữu hình

12.565

30.980

52.623

56.623

Tổng tài sản

78.223

101.776

109.327

118.211

Nợ ngắn hạn

22.636

26.984

28.556

31.671

Nợ dài hạn

14.964

27.005

23.128

18.609

Vốn chủ sở hữu

40.623

47.787

60.194

75.462

Tổng nguồn vốn

78.223

101.776

109.327

118.211

2018

2019

2020E

2021E

21%

14%

42%

25%

7%

-12%

81%

23%

Lợi nhuận gộp biên (%)

21%

17%

21%

21%

Lợi nhuận thuần biên (%)

15%

12%

15%

15%

ROA (%)

13%

8%

13%

14%

ROE (%)

23%

17%

25%

25%

Tổng nợ/Tổng tài sản (%)

48%

53%

47%

43%

Tổng nợ/Tổng VCSH (%)

93%

113%

86%

67%

3.313

3.313

Lợi nhuận sau thuế

Bảng cân đối kế toán

Chỉ số tài chính
Chỉ tiêu
Chỉ tiêu tăng trưởng
Tăng trưởng doanh thu (%)
Tăng trưởng LNST (%)
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)

3.105

2.726

4.122

5.088

28.331

36.861

12.262

14.424
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, Nguyễn Đức Hoàng 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

Cao su tự nhiên, Dầu khí

Bất động sản

Chuyên viên vĩ mô

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

tranhaiyen@baoviet.com.vn

Hoàng 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

Ngô Trí Vinh

Bán lẻ, Thép

Hàng tiêu dùng

tranthithunga@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

Phạm Lê An Thuận

Trần Đăng Mạnh

Dược, thủy sản

Xây dựng

phamleanthuan@baoviet.com.vn

trandangmanh@baoviet.com.vn

Lê Thanh Hòa
Vật liệu xây dựng
lethanhhoa@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

▪ Tầng 8, 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM

▪ Tel: (84 4) 3 928 8080

▪ Tel: (84 8) 3 914 6888
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