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Hồi phục nhờ nhu cầu vui chơi sau đại dịch
NEUTRAL

Khuyến nghị

Tình hình hoạt động kinh doanh 2021
Do sự bùng phát của dịch bệnh, lượng hành khách đến công viên nước trong

Giá kỳ vọng (VND)
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Lợi nhuận kỳ vọng
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THÔNG TIN CỔ PHẦN
Sàn giao dịch

HSX

Khoảng giá 52 tuần

40.300-51.800

Vốn hóa
SL cổ phiếu lưu hành
KLGD bình quân 10 ngày
Beta
Giá trị cổ tức/cổ phần
Tỷ lệ cổ tức/thị giá

năm 2021 chỉ đạt 137.449 khách (-70,6% yoy), và chỉ đạt 15,2% kế hoạch cả
năm. đây là mức tương đương lượng khách trung bình một tháng trong giai đoạn
bình thường. Điều này đã khiến doanh thu cả năm 2021 chỉ còn 25 tỷ VNĐ (70% yoy). Do vẫn phải duy trì và bảo dưỡng, nên lợi nhuận gộp lần đầu tiên ghi
nhận âm 1,5 tỷ VNĐ. Tuy vậy, nhờ bán toàn bộ cổ phiếu ngân hàng Việt Á, DSN
đã ghi nhận doanh thu tài chính đột biến 40,8 tỷ VNĐ (+207,2% yoy), giúp lợi
nhuận sau thuế đạt 23,8 tỷ VNĐ (-41,1% yoy).

Quan điểm đầu tư

601,7 tỷ VNĐ

Là doanh nghiệp độc quyền về vui chơi giải trí dưới nước. Sau khi công

12.083.009
26.420

viên nước Thiên Thanh dừng hoạt động, DSN trở thành doanh nghiệp duy nhất
cung cấp dịch vụ này tại Sài Gòn, trong khi quỹ đất để mở mới trong nội thành

0,66

là không còn nên rủi ro cạnh tranh với các doanh nghiệp mới tạm thời chưa có.

6%

Lượng khách kì vọng hồi phục tốt trở lại trong năm. Với đặc điểm nhiệt độ
cao quanh năm nên nhu cầu vui chơi dưới nước là tương đối bền vững. Với việc

30%

tỉ lệ tiêm chủng tại Việt Nam đạt 78,9%, và đạt 100% đối với những người trên
18 tuổi, chúng tôi kì vọng nhu cầu vui chơi giải trí sẽ hồi phục mạnh, đặc biệt là
giai đoạn cao điểm cuối Q2- đầu Q3/2022. Nhu cầu vui chơi giải trí được dồn
nén sau giai đoạn giãn cách đã được thể hiện qua việc lượng khách nhanh
chóng gia tăng khi DSN bắt đầu mở cửa lại từ đầu năm.
Cơ cấu tài chính an toàn, đủ năng lực để vượt qua đại dịch. Tính đến cuối
năm 2021, vốn chủ của DSN chiếm đến 92% tổng tài sản, trong khi không có nợ
vay. Do phần lớn tài sản đã hết khấu hao, trong khi chưa phải đầu tư quá nhiều
hàng năm, nên 88% tài sản của DSN là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, Do hoạt
động chủ yếu từ việc thu tiền mặt, nên rủi ro về dòng tiền khá thấp.
Cổ tức tiền mặt ổn định. Với hoạt động kinh doanh ổn định, dòng tiền dồi dào,
Chuyên viên phân tích

nên DSN có tỉ lệ trả cổ tức tương đối cao, duy trì ở mức 20-35%. Theo kế hoạch

Đỗ Long Khánh

đã được ĐHCĐ thông qua, mức trả cổ tức trong năm 2022 thấp nhất sẽ là 15%,
tương ứng 1.500 VNĐ/cp

(84 4) 3928 8080 ext 209
dolongkhanh@baoviet.com.vn

Định giá & khuyến nghị
Chúng tôi đưa ra khuyến nghị NEUTRAL đối với TNHH Công viên nước Đầm
Sen với giá mục tiêu là 54.800 VND/cổ phiếu, tương đương mức lợi nhuận là
9,6%
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TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP
Công ty TNHH Công viên nước Đầm Sen được thành lập từ năm 1998 với sự
liên doanh giữa Công ty Dịch vụ Du lịch Phú Thọ và CTCP Tài chính Sài Gòn,
với vốn điều lệ ban đầu là 43,9 tỷ đồng. Kinh doanh trong lĩnh vực vui chơi giải
trí, thể thao dưới nước, DSN đã cho thấy sự tăng trưởng liên tục nhờ nhu cầu
vui chơi lớn khi mức sống và thu nhập của người dân thành phố Hồ Chí Mình
gia tăng. Bên cạnh nguồn khách từ cư dân thành phố, Công viên nước Đầm Sen
cũng là điểm đến hấp dẫn của các đoạn khách du lịch tới từ tất cả các tỉnh thành
khác. Công viên nước nằm ở quận 11, chỉ cách quận 1 và quận 3 khoảng 10-15
phút chạy xe, mang vị trí đắc địa để thu hút cư dân từ các quận trung tâm thành
phố đến đây giải trí cuối tuần.
Hiện tại, DSN chỉ có duy nhất một cổ đông lớn là Công ty TNHH MTV Dịch vụ
Du lịch Phú Thọ, ngoài ra là các nhà đầu tài chính khác không có nhiều ảnh
hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
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Tính đến hết năm 2021, công ty đang có 2 công ty con
Tên Công ty

Hoạt động chính

Tỷ lệ
góp vốn

Tỷ lệ sở
hữu

Thông tin

Công ty Cổ phần
Thực phẩm Lotus
Aroma

Sản xuất – thương mại

90%

90%

Được cấp phép đăng ký vào ngày
26/6/2019 với vốn điều lệ 10 tỷ VNĐ

Viện nghiên cứu Ứng
dụng Công nghệ Sinh
học Lotus Aroma

Nghiên cứu khoa học –
Thương mại

100%

100%

Cấp phép đăng ký vào ngày 25/10/2019,
vốn điều lệ là 10 tỷ VNĐ. Tuy vậy đến
31/12/2021, công ty mới chỉ góp 500 triệu
đồng.

Hoạt động kinh doanh
Hiện tại công ty đang hoạt động trong 2 lĩnh vực chính là dịch vụ vui chơi giải trí
và dịch vụ nhà hàng.
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Dịch vụ vui chơi giải trí
Đây là mảng đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn nhất cho DSN, trung bình
chiếm 80% tổng doanh thu của toàn công ty mỗi năm. Thu hút trung bình 1,21,3 triệu hành khách mỗi năm, nguồn thu chính của dịch vụ này đến từ vé vào
cổng công viên, ngoài ra còn có nguồn thu từ vé gửi đồ, cho thuê mặt bằng cửa
hàng đồ tắm,… Hiện công ty đang vận hành 2 công viên chính:
▪

Công viên nước: là mảng chủ lực khi chiếm hơn 97% doanh thu dịch
vụ giải trí hàng năm, với giá vé trung bình vào khoảng 187.000VNĐ/du
khách. Công viên bao gồm cả những trò chơi cảm giác mạnh cũng như
trò chơi cảm giác nhẹ nhàng hơn, phù hợp với mọi lứa tuổi. Hiện khuôn
viên của DSN ở quận 11 đã không còn diện tích để mở rộng thêm các
trò chơi, trong khi lượng khách đã gần như đạt đến mức tối đa. Do đó,

▪

DSN đang dự kiến sẽ mở rộng công viên nước thứ 2 tại quận Gò Vấp.
Công viên khủng long: hoạt động từ năm 2005, với với nhiều trò chơi
và nhà trưng bày khủng long. Sau 15 năm hoạt động, hiện công viên
khủng long đã bị đóng cửa và thanh lý do xuống cấp và hết thời hạn thuê
đất.

Dịch vụ ăn uống
Dịch vụ ăn uống ước đóng góp 20% tổng doanh thu trong năm 2020, với tốc độ
tăng trưởng CAGR chỉ ở mức 4,3%/năm trong giai đoạn 2015-2019.
Hoạt động kinh doanh từ mảng này đến từ nhà hàng của DSN với sức chứa hơn
400 khách, phục vụ cho các hội nghị, tiệc cưới… và các quầy ăn nhanh trong
công viên
Các hoạt động khác
Bên cạnh các hoạt động chủ lực đnag gần đến điểm bão hòa, DSN đã liên tục
góp vốn để phát triển các dự án:
▪

Dự án sản xuất rượu từ trái thanh long (dự án Alota): Công ty thực
phẩm Lotus Aroma (Alota) sản xuất đại trà 2 dòng sản phầm là nước cốt
thanh long và rượu thanh long. Theo dự kiến ban đầu, Q2/2021 sẽ là
thời điểm 2 sản phẩm này được tung ra thị trường, nhưng do ảnh hưởng
của dịch bệnh nên sản phẩm vẫn chưa được bán

▪

Dự án nghiên cứu vi sinh (dự án Viện nghiên cứu ứng dụng công
nghệ sinh học Lotus Aroma – LAABI): đây là dự án phát triển nghiên
cứu và ứng dụng các chủng loài vi sinh chất lượng cao theo tiêu chuẩn
công nghệ Nhật Bản phục vụ cho xử lý môi trường, thực phẩm, thức ăn
chăn nuôi, chế biến dược phẩm, xử lý rác thải, xử lý ô nhiễm nguồn
nước. Hiện tại DSN đã hợp tác cùng với Trung tâm sinh học công nghệ
cao thành phố HCM và trường đại học Tôn Đức Thắng để tận dụng
nguồn nhân lực và thiết bị ở 2 cơ sở này cho hoạt động nghiên cứu lâu
dài.
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Lợi thế cạnh tranh
Sau khi Công viên nước Thiên Thanh bị buộc tháo dỡ, cùng nhiều phản ánh tiêu
cực về chất lượng và số lượng trò chơi, DSN hiện tại là công viên nước duy nhất
tại TP. Hồ Chí Minh. Với đặc điểm là khu vực có nhiệt độ cao quanh năm, nhu
cầu vui chơi giải trí ở dưới nước là rất lớn và không lo sợ thiếu khách. Bên cạnh
đó, do quỹ đất xây dựng những công viên nước với diện tích lớn trong khu vực
trung tâm thành phố gần như là không còn, do đó các công ty khác nếu muốn
mở thêm công viên giải trí cũng sẽ rất khó, hoặc nếu muốn thì sẽ phải tìm những
khu vực cách trung tâm từ 15-20km. Với nhu cầu ổn định, vị trí thuận lợi nằm
trong trung tâm, mảng công viên nước sẽ chưa bị cạnh tranh bởi các đối thủ
khác trong ngắn hạn.
Tại TP. Hồ Chí Minh, còn một trung tâm giải trí khác là Khu du lịch văn hóa Suối
tiên. Với diện tích lớn gấp 2 lần DSN, cung cấp đầy đủ các loại hình du lịch như
lịch sử, văn hóa, tâm linh và vui chơi giải trí, đây cũng là một điểm đến quen
thuộc của người dân trên cả nước. Tuy vậy, đây không phải là đối thủ cạnh tranh
trực tiếp với DSN do loại hình giải trí khác biệt.
Vị trí

Diện tích

Giá vé

Dịch vụ cung cấp

Công viên nước Đầm
Sen

Quận 11

50 ha, gồm 20% là
mặt hồ và 60% là
cây xanh

110.000190.000VNĐ

Các trò chơi giải trí dưới nước

Khu du lịch văn hóa
Suối Tiên

Quận 9

105 ha

50.000-100.000
VNĐ

Cung cấp đầy đủ các loại hình du lịch:
lịch sử, văn hóa, tâm lịch, vui chơi giải
trí

(trả tiền vé theo
từng trò chơi
hoặc mua
combo)
Các tài sản lớn

Quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất được trả tiền một lần theo giấy chứng
nhận ngày 13/11/2013, tuy nhiên đã hết thời hạn thuê đất từ ngày 02/07/2018.
Dù đất chưa có quyết định thu hồi, công ty vẫn đang sử dụng và đóng tiền thuê
đất hàng năm, và đây cũng chính là rủi ro lớn nhất của DSN. Cũng chính vì thế,
kế hoạch chỉnh trang, đổi mới và nâng cấp công viên cũng không thể triển khai
khi chưa có thông báo chính thức.
Công viên nước. Công viên nước được xây dựng từ năm 1997, đến nay gần
như đã hết khấu hao, trong khi chi phí sửa chữa, tu bổ tương đối thấp và được
phân bổ ra nhiều năm, do đó không làm tăng chi phí đột biến.

KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Doanh thu tụt giảm mạnh do ảnh hưởng dịch bệnh
Trong giai đoạn trước đây, DSN có tốc độ tăng trưởng doanh thu tương đối ổn
định, với trung bình vào khoảng 8%/năm. Tuy vậy, đến năm 2019, lượng khách
4
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có xu hướng châm lại khi giảm 3,3% yoy, theo chia sẻ của doanh nghiệp, việc
các trò chơi chưa có nhiều đổi mới do vướng mắc về pháp lý, trong khi ngày
càng xuất hiện nhiều trò chơi mới trong các trung tâm thương mại lớn đã thu hút
lượng lớn khách hàng giới trẻ vào dịp cuối tuần.
Sự bùng phát của dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh
doanh của DSN khi các hoạt động tập trung đông người được dừng lại gần như
toàn bộ. Tệ hơn, thời điểm cao điểm dịch bệnh lại diễn ra vào giai đoạn T6T8/2021 – là giai đoạn cao điểm nhu cầu vui chơi giải trí, đặc biệt là các trò chơi
dưới nước. Do đó, trong năm 2021, lượng hành khách đến công viên nước chỉ
đạt 137.449 khách (-70,6% yoy), và chỉ đạt 15,2% kế hoạch cả năm. Mức này
cũng chỉ tương đương lượng khách trung bình một tháng trong giai đoạn bình
thường. Điều này đã khiến doanh thu cả năm 2021 chỉ còn 25 tỷ VNĐ (-70%
yoy), khá tương đồng với mức giảm lượng khách sụt giảm.

Lượng hành khách
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Tăng trưởng

Biên gộp ổn định trong giai đoạn bình thường, và sẽ
Nhờ mô hình hoạt động đơn giản, các chi phí sản xuất kinh doanh ổn định qua
các năm, không phụ thuộc vào biến động thị trường, nên DSN có thể kiểm soát
tốt nguồn nhập bằng cách lựa chọn nhà cung cấp có giá rẻ, nên đã giúp biên
gộp của DSN là tương đối ổn định, duy trì ở mức trung bình 63% trong giai đoạn
bình thường. Tuy vậy, do doanh thu cả năm chỉ tương đương 1 tháng trong giai
đoạn bình thường, trong khi vẫn phải đảm bảo mức lương tối thiếu và các chi
phí để duy trì công viên đã khiến biên gộp DSN ghi nhận mức âm trong năm
2021. Chúng tôi cho rằng đây chỉ là ảnh hưởng ngắn hạn, và sẽ nhanh chóng
hồi phục về mức 60% trong năm 2022 khi lượng khách hồi phục trở lại.
Do hầu hết tài sản của DSN đã hết khấu hao, nên chi phí lớn nhất hiện tại là chi
phí nhân công và chi phí nhân công và chi phí dịch vụ mua ngoài (quảng cáo,
marketing,..), lần lượt chiếm 19,3% và 17,6% tổng doanh thu trong năm 2019,
và 68,1% và 52,3% trong năm 2021.
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BIÊN GỘP THEO QUÝ TRƯỚC NĂM 2020

BIÊN GỘP VÀ BIÊN THUẦN CÁC NĂM
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Doanh thu đột biến nhờ chuyển nhượng chứng khoán
Do chưa có nhu cầu đầu tư lớn trong ngắn và trung hạn, nên hiện tại phần lớn
tài sản của DSN là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn (chiếm 88,8% tổng
tài sản tính tới ngày 31/12/2021). Chính vì lý do đó, lợi nhuận tài chính nhìn
chung bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi lãi suất tiền gửi duy trì ở mức thấp trong
năm vừa qua. Bên cạnh đó, do nhu cầu tiền mặt lớn trong bối cảnh khó khăn về
tài chính, lượng tiền gửi tính tới cuối năm chỉ còn 105,8 tỷ VNĐ (-44,6% yoy), đã
khiến cho lãi tiền gửi trong năm 2021 cũng chỉ đạt 10 tỷ VNĐ (-23% yoy), tương
ứng với lợi suất tiền gửi trung bình chỉ là 7,6% (trong khi năm ngoái là 8,3%).
Tuy vậy, nhờ vào việc bán đi hơn 2,1 triệu cổ phiếu Ngân hàng Việt Á đang nắm
giữ với giá trung bình vào khoảng 14.500 VNĐ/cp (giá vốn là 3.340 VNĐ/cp), đã
giúp DSN ghi nhận khoản doanh thu đột biến 30 tỷ VNĐ, qua đó giúp công ty
thoát lỗ trong năm 2021. Hiện tại, DSN chỉ còn 19 cổ phiếu lẻ của Việt Á.

DOANH THU TÀI CHÍNH VÀ LỢI SUẤT TRUNG BÌNH
TIỀN GỬI
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Cơ cấu tài chính tương đối an toàn, ít nợ vay
Với 91,2% nguồn vốn đến từ vốn chủ, không nợ vay, trong khi nợ khác phần lớn
là dự phòng phải trả người lao động, đây là chính sách khi công ty phải ngừng
hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng do thiên tai, dịch bệnh. Nhìn chung, với
năng lực tài chính ổn định, DSN hoàn toàn có thể vượt qua đại dịch, ngay cả khi
phải áp dụng những chính sách thắt chặt một lần nữa.

CƠ CẤU TÀI CHÍNH

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
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ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ
Kế hoạch và dự phóng KQKD 2022
Chỉ tiêu (tỷ VND)

2021

2022F

yoy

Doanh thu

25,2

105,7

319,0%

Tổng chi phí
hoạt động

37,7

67,4

Doanh thu tài
chính

40,9

10,0

Lợi nhuận sau
thuế

23,8

40,8

Quan điểm
▪ Lượng hành khách đến công viên nước đạt 560.000 khách
(+307,4% yoy). Ước tính dựa trên giả định hoạt động kinh
doanh được ổn định, không phải ngưng hoạt động thêm
bất kì tháng nào trong năm.
▪ Giá vé trung bình tăng 3%, ở mức 189.000 VNĐ/người.
▪ Ước tính chi phí dịch vụ mua ngoài tiếp tục duy trì ở mức
cao, tương ứng 17% so với doanh thu (mức tương đương
các năm trước), đến phần lớn từ việc đẩy mạnh hoạt động
quảng cáo, tiếp thị để kích thích nhu cầu vui chơi sau đại
dịch.
▪ Ước tính lợi suất tiền gửi trong năm đạt 8%, tổng giá trị đầu
tư tăng lên 142,6 tỷ VNĐ khi hoạt động ổn định trở lại, công
ty không cần tích trữ nhiều tiền mặt nữa

Định giá và khuyến nghị
Do gần 90% tài sản của DSN là tiền mặt và các khoản tiền gửi ngân hàng, trong
khi tài sản cố định đã khấu hao hết và chưa có khoản đầu tư nào lớn, đồng thời
cơ cấu tài chính chiếm 92% là vốn chủ sở hữu, do đó chúng tôi cho rằng phương
pháp so sánh PB là tương phù hợp để ước tính giá trị của DSN. Chúng tôi không
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sử dụng phương pháp so sánh PE do lợi nhuận sau thuế bị ảnh hưởng bởi tình
hình dịch bệnh khiến chỉ số thay đổi quá lớn, trong khi phương pháp chiế tkhấu
dòng tiền không thích hợp do việc chưa xin được gia hạn sử dụng đất là rủi ro
ảnh hưởng tới khả năng hoạt động liên tục của công ty, trong khi các dự án đầu
tư mới cũng cần phải đợi giấy phép này.
Với mức trích các quỹ trong năm là 25%, giá trị sổ sách tính đến cuối năm 2022
ước đạt 213,6 tỷ VNĐ (+16,7% yoy). Với PB trung bình ~ 3,1x, tương ứng với
giá trị hợp lý là 54.800 VNĐ/cp (+9,6% yoy), chúng tôi khuyến nghị
NEUTRAL với cổ phiếu DSN.

THAY ĐỔI PB CỦA DSN
4,2
3,7
3,2
2,7
2,2
1,7

RỦI RO ĐẦU TƯ
Đất chưa được gia hạn sử dụng là rủi ro lớn nhất. Do không chắc chắn về
quyền sử dụng, nên DSN không chỉ không nhận được các ưu đãi về hỗ trợ giá
đất cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid, mà còn chưa thể sửa chữa,
đầu tư nâng cấp thêm các trò chơi mới để thay thế các trò chơi cũ.
Lượng khách đang đến giai đoạn bão hòa, trong khi các kế hoạch đổi mới
chưa được triển khai, đã được thể hiện qua lượng hành khách đã sụt giảm nhẹ
trong năm 2019. Các trò chơi tại Công viên nước Đàm Sen đã được khai thác
trong thời gian dài và từ lâu đã không được bổ sung thêm, nên phần nào đã trở
nên lạc hậu so với sự phát triển nhanh chóng của thành phố, đặc biệt khi giới trẻ
thường yêu thích sự mới mẻ. Bên cạnh đó, việc duy trì tăng giá vé hàng năm để
duy trì tăng trưởng doanh thu dường như cũng không phải là cách hay trong dài
hạn, khi hiện tại giá vé tại DSN cũng khá cao so với các công viên nước hiện
nay, chưa kể đến việc phải trả thêm phí gửi xe cũng khiến cho khách không thực
sự hài lòng.
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Giá vé trung bình (VND/HK)
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Dự án xây dựng thêm công viên mới chưa rõ ràng. Theo kế hoạch, DSN sẽ
đầu tư xây dựng thêm một Công viên nước ở khu vực Gò Vấp, vốn là địa bàn
đông dân sinh sống. Tuy nhiên, theo chia sẻ của doanh nghiệp, do chưa có chủ
trương cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước nên hiện tại vẫn chưa có gì là chắc
chắn. Do đó, trong ngắn và trung hạn, doanh thu sẽ vẫn chủ yếu đến từ công
viên nước hiện tại.
Dự án rượu thanh long và men vi sinh tạm thời chưa đem lại hiệu quả. Đây
là hai dự án đầu tư ngoài ngành và công ty hoàn toàn chưa có kinh nghiệm thực
hiện trước đó. Do không có cơ sở chắc chắn, chúng tôi chưa kì vọng hai dự án
này sẽ đem lại hiệu quả trong ngắn hạn.
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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 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

Phạm Tiến Dũng

Lưu Văn Lương

Giám đốc khối

Phó Giám đốc khối

phamtiendung@baoviet.com.vn

luuvanluong@baoviet.com.vn

Trần Phương Thảo

Nguyễn Chí Hồng Ngọc

Ngô Trí Vinh

VLXD, Bất động sản, Cao su tự nhiên

Bất động sản

Hàng tiêu dung, Tài chính, Chứng khoán

tranphuongthaoa@baoviet.com.vn

nguyenchihongngoc@baoviet.com.vn

ngotrivinh@baoviet.com.vn

Hoàng Bảo Ngọc

Trương Sỹ Phú

Trần Xuân Bách

Công nghệ thông tin, Cảng biển

Hàng tiêu dùng

Phân tích kỹ thuật

nguyenbinhnguyen@baoviet.com.vn

truongsyphu@baoviet.com.vn

tranxuanbach@baoviet.com.vn

Nguyễn Hà Minh Anh

Lê Thanh Hòa

Lê Hoàng Phương

Hàng tiêu dung, Tiện ích công cộng

Vật liệu xây dựng

Chuyên viên chiến lược thị trường

nguyenhaminhanh@baoviet.com.vn

lethanhhoa@baoviet.com.vn

lehoangphuong@baoviet.com.vn

Đỗ Long Khánh

Nguyễn Đức Hoàng

Hàng không, Bảo hiểm

Thép, Phân bón

dolongkhanh@baoviet.com.vn

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