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Báo cáo cập nhật

Lợi nhuận 2021 dự báo tăng trưởng mạnh.

Tháng 5, 2021

Chúng tôi ước tính DTT và LNST của HPG trong Q2/2021 lần lượt đạt 46.574

OUTPERFORM

tỷ đồng (+128,1% YoY; 49,4% QoQ) và 11.437 tỷ đồng (+316,9% YoY; 63,9%

Giá kỳ vọng (VNĐ)
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QoQ). Động lực tăng trưởng chính đến từ (1) Giá bán thép xây dựng và HRC liên

Giá thị trường (01/06/2021)

55.500

Q2/2021 so với Q1/2021. (2) Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng tăng lên 1,1 triệu tấn

19,43%

(+41,9% YoY; 29,5% YoY) do nhu cầu tiêu thụ thép cả nước cải thiện và HPG thị

Khuyến nghị

tục tăng mạnh, ước tính tăng lần lượt khoảng 18,8% QoQ và 30,9% QoQ trong

Lợi nhuận kỳ vọng

phần tăng lên khoảng 36%.

THÔNG TIN CỔ PHẦN

Tính cả năm 2021, chúng tôi điều chỉnh tăng đáng kể dự báo DTT và LNST

HSX

lên 159.310 tỷ đồng (+76,8% YoY) và 32.960 tỷ đồng (+143% YoY) do điều chỉnh

20.780-67.800

kịch bản giá bán thép xây dựng và HRC lên lần lượt 15,2 triệu đồng/tấn (+37% YoY)

221.327 Tỷ VNĐ

và 18,9 triệu đồng/tấn (+66% YoY). Trung Quốc tiếp tục thực hiện cải cách nguồn

3.313.282.659

cung thép sẽ tiếp tục khiến giảm dần tình trạng dư cung của ngành thép. Định hướng

17.116.850

về giảm dần lượng khí thải carbon của các nước phát triển cũng sẽ tiếp tục khiến
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cán cân cung cầu của ngành thép cân bằng hơn và hỗ trợ giá thép về dài hạn
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Giá trị cổ tức/cổ phần
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Với giả định LNST của HPG trong khoảng 20-30 nghìn tỷ, mỗi 1% tăng/giảm của

Tỷ lệ cổ tức/thị giá
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giá NVL đầu vào khiến LNST của HPG tăng/giảm 0,75% nếu các yếu tố về biên
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lợi nhuận khi sản xuất không thay đổi
Hợp đồng mua 100% cổ phần dự án mỏ quặng sắt Roper Valley của công ty con của
HPG đã được ủy ban đầu tư nước ngoài liên bang Úc (FIRB) chấp thuận phê duyệt.
Trữ lượng quặng chất lượng cao (Direct Shipping Ore 57,8%Fe) khoảng 41,1
tấn. Quặng chất lượng thấp hơn (41,6% Fe) khoảng 488 tấn. Thời điểm dự kiến
sẽ bắt đầu khai thác và vận chuyển được về Việt Nam vào đầu năm 2022
Chúng tôi duy trì quan điểm lạc quan, và kỳ vọng HPG có KQKD tăng trưởng mạnh
trong năm 2021 nhờ sản lượng tiêu thụ HRC, thép dài, ống thép và tôn đều tăng
mạnh. Giá bán thép diễn biến rất thuận lợi giúp LNST có mức bứt phá mạnh trong
2021. Chúng tôi ước tính DTT và LNST của năm 2021 ước đạt 159.310 tỷ đồng
(+76,8% YoY) và 32.960 tỷ đồng (+143% YoY). Lợi thế cạnh tranh của HPG ngày
càng rõ nét ở mảng thép với chi phí sản xuất định mức thấp so với các đối thủ cạnh
tranh, chất lượng sản phẩm cao cấp và thị phần đang dẫn đầu ở thép xây dựng và
ống thép. Đối với thép HRC, nhờ nhu cầu trong nước khoảng 12 triệu tấn mà lượng
cung trong nước chưa đáp ứng đủ, Hòa Phát tiếp tục đầu tư dự án Dung Quất 2 giúp
đảm bảo tăng trưởng DT và LNST của Hòa Phát trong dài hạn.

Chuyên viên phân tích

Với kết quả định giá và điểm nhấn trên, dựa trên dự báo kết quả kinh doanh 2022,

Nguyễn Đức Hoàng

BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu là 66.281 VND/cổ phiếu – với

(84 28) 3914.6888 ext. 212

tiềm năng tăng trưởng 19,43% sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt 5% và cổ tức
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bằng cổ phiếu 35%, ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/05/2021.
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Dự báo KQKD Q2/2021 và cả năm 2021
Chúng tôi ước tính DTT và LNST của HPG trong Q2/2021 lần lượt đạt 46.574 tỷ đồng (+128,1% YoY;
49,4% QoQ) và 11.437 tỷ đồng (+316,9% YoY; 63,9% QoQ). Động lực tăng trưởng chính đến từ (1)
Giá bán thép xây dựng và HRC liên tục tăng mạnh, ước tính tăng lần lượt khoảng 18,8% QoQ và
30,9% QoQ trong Q2/2021 so với Q1/2021. (2) Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng tăng lên 1,1 triệu
tấn (+41,9% YoY; 29,5% YoY) do nhu cầu tiêu thụ thép cả nước cải thiện và HPG thị phần tăng lên
khoảng 36%.
Tính cả năm 2021, chúng tôi điều chỉnh tăng đáng kể dự báo DTT và LNST lên 159.310 tỷ đồng
(+76,8% YoY) và 32.960 tỷ đồng (+143% YoY) do điều chỉnh kịch bản giá bán thép xây dựng và HRC
lên lần lượt 15,2 triệu đồng/tấn (+37% YoY) và 18,9 triệu đồng/tấn (+66% YoY). Dự báo chi tiết giá
bán thép xây dựng và giá cuộn cán nóng:
ĐV: triệu/tấn
Giá bán thép xây
dựng
Giá bán thép cán
nóng (HRC)

•

2020

Q1/2021

Q2/2021

Q3/2021

Q4/2021

2021

2022

11,1

14,4

17,1

15,0

14,4

15,2

14,4

11,5

16,3

21,3

20,3

18,0

19,0

17,0

Nhu cầu HRC và thép xây dựng trên thế giới vẫn tương đối lớn khiến giá trong nước tiếp tục
duy trì ở mức cao tương đương Q1 về dài hạn. Tại Mỹ và Châu Âu, nền kinh tế hồi phục sau
Covid sẽ khiến nhu cầu về tiêu thụ xe hơi và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác phục
hồi. Đặc biệt, chính phủ các nước đang thông qua các gói kích thích kinh tế thông qua đầu tư
vào cơ sở hạ tầng với quy mô rất lớn. Tại Mỹ, gói kích thích 2.000 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng
được thông qua, Trung Quốc phê duyệt ngân sách 372 tỷ USD đầu tư cho hệ thống giao
thông vận tải. Châu Âu có gói kích thích với tổng giá trị 1.800 tỷ EUR để hồi phục nền kinh tế.

•

Về dài hạn. Trung Quốc tiếp tục thực hiện cải cách nguồn cung thép sẽ tiếp tục khiến giảm
dần tình trạng dư cung của ngành thép. Ngày 07/03/2021, thành phố Đường Sơn (1/4 sản
lượng toàn TQ) thắt chặt quy định về ô nhiễm môi trường khiến sản lượng thép tại đây ước
giảm khoảng 30-50%. Định hướng về giảm dần lượng khí thải carbon của các nước phát triển
cũng sẽ tiếp tục khiến cán cân cung cầu của ngành thép cân bằng hơn và hỗ trợ giá thép về
dài hạn.

•

Khả năng tăng thêm công suất sản xuất thép của các quốc gia trên thế giới không còn nhiều.
Tỷ lệ công suất hiệu dụng (Utilization rate) của Trung Quốc đang khoảng trên 90%, tại Châu
Âu đang khoảng trên 70%. Công suất tăng lên không nhiều, chúng tôi ước tính sản lượng sản
xuất thép toàn thế giới sẽ thêm khoảng 5-7% so với năm 2020.

•

Giá nguyên vật liệu đầu vào là quặng sắt tiếp tục dự báo duy trì ở mức cao do chi phí logistic
cũng ở mức cao và nguồn cung từ Brazil bị ảnh hưởng bời dịch bệnh. Tuy nhiên các yếu tố
dịch bệnh sẽ ảnh hưởng yếu dần giúp giá bắt đầu giảm trong Q3 và Q4/2021

•

Chi phí vận chuyển cao góp phần khiến giá NVL nhập khẩu và giá HRC nhập khẩu duy trì ở
mức cao. Hiện tại, giá cước tàu hàng rời vận chuyển từ Úc về Dung Quất là khoảng 20
USD/tấn; về Hải Dương là 30 USD/tấn. Phí vận chuyển trước dịch Covid, năm 2019 tại Dung
Quất khoảng 12 USD/tấn và Hải Dương là khoảng 17 USD/tấn.
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•

Nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng và HRC trong nước cũng dự báo tiếp tăng trưởng. Các dự án
đầu tư công được đẩy mạnh cũng như thị trường Bất động sản trong nước bắt đầu sôi động
giúp nhu cầu xây dựng tăng lên. Chúng tôi dự báo nhu cầu tiêu thụ thép xây dựng trong nước
tăng lên 11,1 triệu tấn (+8,7% YoY)

Hòa Phát mua thành công mỏ quặng sắt tại Úc
Hợp đồng mua 100% cổ phần dự án mỏ quặng sắt Roper Valley của công ty con của HPG đã được
ủy ban đầu tư nước ngoài liên bang Úc (FIRB) chấp thuận phê duyệt. Trữ lượng quặng chất lượng
cao (Direct Shipping Ore 57,8%Fe) khoảng 41,1 tấn. Quặng chất lượng thấp hơn (41,6% Fe) khoảng
488 tấn. Thời điểm dự kiến sẽ bắt đầu khai thác và vận chuyển được về Việt Nam vào đầu năm 2022.
Tỷ lệ sắt
Quặng chất lượng cao

57,80%

Quặng chất lượng thấp hơn

41,60%

Có khả năng sẽ Chưa chắc
khai thác được chắn
1,6
39,5
432

Tổng
41,1

56

488

Theo đó, với khả năng khai thác được khoảng 4 triệu tấn quặng/năm, mỏ quặng Roper Valley sẽ đáp
ứng được khoảng 27,3% nhu cầu quặng sắt của HPG. Để đáp ứng được tối thiểu 50% nhu cầu quặng
sắt theo mục tiêu của tập đoàn, HPG dự kiến thời gian tới sẽ cần tiếp tục mua thêm 1 mỏ quặng với
quy mô tương đương hoặc lớn hơn. Nếu giả định mỏ mới hoàn toàn là quặng chất lượng cao 58% thì
trữ lượng khai thác sẽ cần đạt khoảng 4,6 triệu tấn/năm.
Loại quặng sắt

Tỷ lệ sắt

Khả năng khai thác
hàng năm (triệu tấn)

Tỷ trọng trong nhu cầu
quặng của HPG

Quặng chất lượng cao

57,80%

2

15,9%

Quặng chất lượng thấp hơn

41,60%

2

11,4%

Sẽ cần mua thêm (ước tính)

58%

4,6

22,7%

Tổng cộng

54%

8,6

50,0%

Trong lịch sử hoạt động, HPG đã hoàn thiện các thủ tục sau cấp phép và đi vào khai thác quặng sắt
tại Cao Vinh của mỏ Tùng Bá từ tháng 4/2013 đến tháng 10/2014 thì tạm ngừng khai thác do giá
quặng sắt giảm sâu. Thời điểm này, giá quặng sắt 62% Fe giảm từ trên 90 USD/tấn xuống dưới 70
USD/tấn. Theo đó, chúng tôi ước tính chi phí sản xuất quặng tại khu vực này khoảng 70-90 USD/tấn.
Mỏ quặng tại Cao Vinh có hàm lượng Fe khoảng 30-40% Fe, chất lượng thấp hơn mỏ tại Roper
Valley. Tuy nhiên, chi phí xây dựng nhà máy, tinh chế tại Úc dự kiến sẽ cao hơn so với tại Việt Nam.
Chi phí vận chuyển từ Cao Vinh về Hải Dương khoảng 10-20 USD/tấn, tương đương giá vận chuyển
đường biển từ Úc về Dung Quất. Chúng tôi cho rằng, chi phí khai thác và tinh chế tại mỏ Ropper
Valley cũng sẽ khoảng 70-90 USD/tấn (đã bao gồm chi phí vận chuyển về VN)
Mã
Bloomberg

Tên doanh nghiệp

BHP AU
Equity

BHP GROUP LTD

RIO AU Equity

RIO TINTO LTD

Lượng quặng
sắt khai thác
trong 2020
(triệu tấn)

Chi phí sản
xuất quặng
ước tính
(USD/tấn)

Chất lượng
quặng
chính

270

40,9

58-62%

327,4

44,9

58-62%

Khu vực mỏ
chính
Pilbara,
Western
Australia
Pilbara,
Western
Australia
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FMG AU
Equity

FORTESCUE
METALS GROUP
LTD

170

35,7

58-62%

MIN AU Equity

MINERAL
RESOURCES LTD

15

48,1

58-62%

CIA AU Equity

CHAMPION IRON
LTD

7

56,9

58-62%

Pilbara,
Western
Australia
Pilbara,
Western
Australia
Quebec,
Canada

Chi phí sản xuất của các doanh nghiệp khai thác quặng sắt tại Úc trong khoảng 40-60 USD/tấn. Tuy
nhiên, đây là các doanh nghiệp có quy mô khai thác lớn, có vị trí mỏ đẹp tại khu vực Pilbara phía Tây
Úc, vị trí cũng gần cảng biển và chất lượng quặng tốt (58-62%Fe). Tuy nhiên, nếu xét vận chuyển về
Việt Nam thì quãng đường biển sẽ gần hơn so với Pilbara. Nếu so sánh với các mỏ 58-62% Fe, HPG
sẽ phải cần thêm nhiều công đoạn hơn bao gồm

Quặng
sắt 3545%

Quặng
sắt 5862%

Đập vỡ,
nghiền
(<10
mm)

Xay,
tán nhỏ

Tách
tạp chất
bằng
trọng
lực

Tách
tạp chất
bằng từ
tính

Tuyển
nổi

Lọc

Tích tụ

Đập vỡ,
nghiền
(<10
mm)
Roper Valley

Pilbara

Đánh giá tác động của việc HPG mua mỏ quặng sắt
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•

Bước đi chiến lược của HPG trong việc phát triển chuỗi giá trị theo chiều dọc. Theo đó, việc định
hướng tự sở hữu vài khai thác trên 50% lượng quặng sắt sẽ giúp HPG ổn định chi phí đầu vào,
tránh được các biến động lớn của giá quặng sắt

•

Giúp HPG tiếp tục tăng thêm giá trị gia tăng trong hoạt động khai thác mỏ quặng sắt, tuy nhiên,
biên lợi nhuận này không quá lớn do mỏ Roper Valley có hàm lượng sắt chất lượng thấp cao và
khá xa cảng biển

•

Là cơ hội HPG tích lũy kinh nghiệm trong hoạt động đầu tư ra nước ngoài,

•

HPG có kinh nghiệm trong khai thác và chế biến quặng sắt, điều này sẽ rất cần thiết khi mỏ Roper
Valley có tỷ lệ quặng chất lượng thấp rất lớn. Hiện tại, HPG đang sở hữu và khai thác các mỏ
Tùng Bá, mỏ Tiên Linh, Linh Thành, mỏ Sàng Thần… với tổng trữ lượng Việt Nam khoảng 40
triệu tấn tại thời điểm năm 2015. Hòa Phát cũng có kinh nghiệm trong tinh chế quặng sắt: nhà máy
tinh chế 800.000 tấn/năm tại Hà Giang và 300.000 tấn/năm tại KLH Hải Dương, HPG cũng sở
hữu nhà máy chế biến quặng vê viên tại Hà Giang nhằm giảm chi phí vận chuyển.

Rủi ro giá thép giảm cũng không ảnh hưởng quá mạnh tới kết quả của HPG
Trong 1 chu kỳ tăng giá của thép và quặng sắt, HPG được hưởng lợi nhờ biên lợi nhuận của sản xuất
thép tăng. Bên cạnh đó, HPG cũng được hưởng lợi từ tăng giá hàng tồn kho (than cốc và quặng sắt).
Như vậy, nếu giá thép giảm, bên cạnh biên lợi nhuận sản xuất thép bị thu hẹp, liệu áp lực về giảm giá
hàng tồn kho có lớn đối với HPG? Trước hết, loại trừ danh mục công cụ, dụng cụ và hàng hóa trong
hàng tồn kho để xác định lượng hàng tồn kho được hình thành từ than cốc, quặng sắt và thép phế.
Tổng giá trị phần tồn kho là khoảng 24.462 tỷ đồng. Loại bỏ thêm chi phí khấu hao, chi phí nhân công,
tổng giá trị hàng tồn kho của than cốc, quặng sắt và thép phế là khoảng 21.368 tỷ đồng.
Q1/2021 (đơn vị tỷ đồng)
Hàng tồn kho
Hàng mua đang đi trên đường
Nguyên vật liệu

Giá trị
27.750
2.568
14.479

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

2.526

Thành phẩm

4.889

Khác

3.288

Q1/2021 (đơn vị tỷ đồng)

Giá trị

Tồn kho NVL + thành phẩm + dở dang

24.462

Chi phí khấu hao
Chi phí nhân công
Chi phí NVL

1.793
1.300
21.368

Chúng tôi ước tính thời gian từ lúc HPG nhập quặng sắt đến lúc ghi nhận doanh thu bán thép khoảng
3,7 tháng. Khoảng thời gian rủi ro này lớn nhất đối với thép xây dựng là khoảng 3,7 tháng, HRC là 1,7
tháng và không xác định đối với phôi thép do chủ yếu các hợp đồng là xuất khẩu sang Trung Quốc
nên các hợp đồng tương đối đa dạng.
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Với giả định LNST của HPG trong khoảng 20-30 nghìn tỷ, mỗi 1% tăng/giảm của giá NVL đầu vào
khiến LNST của HPG tăng/giảm 0,75% nếu các yếu tố về biên lợi nhuận khi sản xuất không thay đổi.

Biến động giá quặng sắt
60%
40%

20%
0%

-20%
-40%
04/2018

10/2018

04/2019

10/2019

Thay đổi sau 3,7 tháng

04/2020

10/2020

04/2021

Thay đổi sau 1,7 tháng

Định giá
BVSC sử dụng phương pháp P/E để xác định giá trị hợp lý trên mỗi cổ phần HPG trong năm 2022,
với PE cho năm 2022 duy trì ở mức 10 lần. Chúng tôi xác định giá mục tiêu của HPG trong năm
2022 là 66.281 VND/cổ phiếu, tương ứng với upside là 25,8% so với giá đóng cửa ngày 31/05/2021.

Diễn biến P/E của HPG
25

35
30

20

25
15

20

10

15
10

5
0
01/2011

5
0
01/2013

01/2015

01/2017

01/2019

01/2021

Biên LN gộp (cột phải)

P/E cột trái

Với mức P/E cho năm 2022 là 10,

Định giá
Năm
LNST
Số lượng cổ phần (triệu cp)
P/E mục tiêu
Giá trị/cổ phần

Trước khi chia cổ tức

Sau khi chia cổ tức

2021

2022

2021

2022

32.691

29.813

32.691

29.813

3.313

3.313

4.473

4.473

9

10

9

10

88.799

89.979

65.406

66.281
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Khuyến nghị
Chúng tôi duy trì quan điểm lạc quan, và kỳ vọng HPG có KQKD tăng trưởng mạnh trong năm 2021
nhờ sản lượng tiêu thụ HRC, thép dài, ống thép và tôn đều tăng mạnh. Giá bán thép diễn biến rất
thuận lợi giúp LNST có mức bứt phá mạnh trong 2021.
Chúng tôi ước tính DTT và LNST của năm 2021 ước đạt 159.310 tỷ đồng (+76,8% YoY) và 32.960 tỷ
đồng (+143% YoY). Lợi thế cạnh tranh của HPG ngày càng rõ nét ở mảng thép với chi phí sản xuất
định mức thấp so với các đối thủ cạnh tranh, chất lượng sản phẩm cao cấp và thị phần đang dẫn đầu
ở thép xây dựng và ống thép. Đối với thép HRC, nhờ nhu cầu trong nước khoảng 12 triệu tấn mà lượng
cung trong nước chưa đáp ứng đủ, Hòa Phát tiếp tục đầu tư dự án Dung Quất 2 giúp đảm bảo tăng
trưởng DT và LNST của Hòa Phát trong dài hạn. Triển vọng giá thép trong dài hạn cũng tích cực khi
Trung Quốc tiếp tục thực hiện cải cách nguồn cung thép và định hướng về giảm dần lượng khí thải
carbon của các nước phát triển cũng sẽ tiếp tục khiến cán cân cung cầu của ngành thép cân bằng hơn
và hỗ trợ giá thép về dài hạn.
Với kịch bản thận trọng về giá thép, chúng tôi ước tính DT và LNST năm 2022 của HPG đạt lần lượt là
148.591 tỷ đồng và 29.813 tỷ đồng.
Với kết quả định giá và điểm nhấn trên, dựa trên dự báo kết quả kinh doanh 2022, BVSC khuyến
nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu là 66.281 VND/cổ phiếu – với tiềm năng tăng trưởng 19,4%
sau khi chia cổ tức bằng tiền mặt 5% và cổ tức bằng cổ phiếu 35%, ngày giao dịch không hưởng
quyền là 31/05/2021.
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH DỰ BÁO
Đơn vị (tỷ VND)

2019

2020E

2021E

2022E

Doanh thu

63.658

90.119

159.311

148.591

Giá vốn

52.473

71.214

-72.126

-110.731

Lợi nhuận gộp

11.185

18.904

41.197

37.860

Chi phí bán hàng

873

1.091

2.174

2.041

Chi phí quản lý doanh nghiệp

569

690

1.332

1.306

Doanh thu tài chính

471

1.005

2.007

1.698

Chi phí tài chính

1.182

2.837

2.620

4.490

Lợi nhuận sau thuế

7.527

13.450

32.691

29.813

Đơn vị (tỷ VND)

2019

2020E

2021E

2022E

Tiền & khoản tương đương tiền

4.545

13.696

19.420

20.912

Các khoản phải thu ngắn hạn

3.561

6.125

9.137

8.670

Hàng tồn kho

19.412

26.287

46.333

43.224

Tài sản cố định hữu hình

30.980

65.308

68.298

70.489

Tổng tài sản

101.776

131.511

173.319

221.431

Nợ ngắn hạn

26.984

51.975

62.880

61.197

Nợ dài hạn

27.005

20.316

19.978

39.982

Vốn chủ sở hữu

47.787

59.220

90.461

120.252

101.776

131.511

173.319

221.431

2019

2020E

2021E

2022E

14%

41%

76%

-7%

-12%

79%

143%

-9%

Lợi nhuận gộp biên (%)

17%

21%

26%

25%

Lợi nhuận thuần biên (%)

12%

15%

20%

20%

ROA (%)

8%

12%

21%

15%

ROE (%)

17%

25%

44%

28%

Tổng nợ/Tổng tài sản (%)

53%

55%

50%

49%

Tổng nợ/Tổng VCSH (%)

113%

122%

92%

84%

3.313

3.313

3.314

2.726

4.060

9.867

8.996

36.861

17.875

27.305

36.286

Bảng cân đối kế toán

Tổng nguồn vốn

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)
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TUYÊN BỐ TRÁCH NHIỆM

Tôi, chuyên viên 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
Khối Phân tích và Tư vấn đầu tư - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Phạm Tiến Dũng

Lưu Văn Lương

Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

phamtien.dung@baoviet.com.vn

luuvanluong@baoviet.com.vn

Hoàng Bảo Ngọc

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Phạm Lê An Thuận

Công nghệ, Cảng biển

Bất động sản, Khu công nghiệp

Dược, Thuỷ sản

hoangbaongoc@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

phamleanthuan@baoviet.com.vn

Đỗ Long Khánh

Lê Thanh Hòa

Hoàng Thị Minh Huyền

Hàng không, Bảo hiểm

Tiện ích công cộng, Ngân hàng

Chuyên viên vĩ mô

dolongkhanh@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

hoangthiminhhuyen@baoviet.com.vn

Trần Phương Thảo

Trương Sỹ Phú

Trần Xuân Bách

VLXD, BĐS, Cao su tự nhiên

Hàng tiêu dùng

Phân tích kỹ thuật

tranphuongthaoa@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Nguyễn Hà Minh Anh

Ngô Trí Vinh

Lê Hoàng Phương

Hàng tiêu dùng, Tiện ích công cộng

Hàng tiêu dùng, Chăn nuôi, Chứng khoán

Chiến lược thị trường

nguyenhaminhanh@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

lehoangphuong@baoviet.com.vn

Nguyễn Đức Hoàng

Trần Đăng Mạnh

Thép, Phân bón

Xây dựng, Ô tô & Phụ tùng

nguyenduchoang@baoviet.com.vn

trandangmanh@baoviet.com.vn
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Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Trụ sở chính:

Chi nhánh:

▪ 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

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

▪ Tel: (84 24) 3 928 8080

▪ Tel: (84 28) 3 914 6888

