Việt Nam | Thị trường cổ phiếu
Bản tin thị trường
28/12/2016
gá ccdi

VNX-All

VN-Index
TỔNG
Index 940.34 663.5
QUAN
ho71 wa

+1.26 (+0.13%)

-0.36 (-0.05%)

Hồng Khanh - khanh.ngh@sbsc.com.vn

VN30-Index

HNX-Index

624.83 79.03
+1.37 (+0.22%)

+0.16 (+0.21%)

12/21 12/22 12/23 12/26 12/27 12/28

Độ rộng HOSE
129

114

70

1.41

121

128

64

143

60

60k và giao dịch cũng trên 700 ngàn CP. Vốn điều lệ của Novaland hiện gần
6000 tỷ. Hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 với doanh thu đạt

-1.92

110

0.22

110

129

74

đạt gần 95% con số mục tiêu đã đề ra. Mục tiêu 2017 NVL đặt kế hoạch

97

148

68

doanh thu và lãi ròng tương ứng 17,528 và 3,144 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ đông,

76

các cổ đông lớn hiện tại của Novalnd gồm NovaGroup chiếm hơn 25%,

-2.79

126

4.28

-70

Novaland có phiên chào sàn HOSE hôm nay rất ấn tượng đạt mức giá trần

-0.36

30
CK tăng giá

111
130
CK giảm giá

7,176 tỷ đồng, vượt 6.5% kế hoạch cả năm, lợi nhuận sau thuế 1,561 tỷ đồng,

230
CK đứng giá

330

Diamond Properties 13.6% và Chủ tịch Nhơn 21%.
Việc NVL lên sàn tạo thêm một nguồn cung lớn trên thị trường sàn HOSE và

Tăng giảm nhóm ngành
3.5%

Sản xuất ô tô

cũng góp phần vào biến động chính của chỉ số Vnindex. Thanh khoản chung

1.1%

của thị trường hôm nay là có chiều hướng tích cực và dòng tiền dịch chuyển

Thép và sản phẩm thép

1.0%

vào nhóm cổ phiếu mới lên sàn như NVL, ROS và nhóm cổ phiếu thép. HPG,

Phân phối hàng chuyên dụng

0.9%

HSG, TLH, NKG đều tăng mạnh và tiếp tục thu hút dòng tiền nhiều nhất trong

Nhựa, cao su & sợi

Môi giới chứng khoán

0.7%

Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & …
Hàng May mặc

-0.5%

Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí

-0.7%

Lốp xe
Khai khoáng

các ngành. Nhóm ngân hàng và dầu khí đều giảm như VCB, BID, GAS, PVD tuy

-0.4%

nhiên STB lại tăng rất tốt lên sát trần.
Nhóm penny hôm nay đã trở lại nổi bật là FLC và HQC. FLC nhờ thông tin lợi

-0.8%

nhuận cuối năm và kỳ vọng của ban lãnh đạo công ty có thể đưa giá FLC về

-1.3%

Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng -1.9%

mệnh giá là động lực chính khiến dòng tiền đổ vào mua mạnh cổ phiếu này.

Biến động VN30
PVD

-2.4

MSN

-2.0

VIC
BVH
SBT
SSI
KDC
HSG
STB
ITA
FLC

HQC, ITA, JVC đều tăng mạnh và HQC còn dư mua trần cả triệu đơn vị.
Thị trường còn 2 phiên nữa là bước vào năm mới. Độ rộng thị trường đang
mở rộng dần trong cả tuần nay với số mã xanh tăng dần là tính hiệu tích cực

-1.7
-1.4

cho thấy đang có động thái kéo chỉ số cuối năm để chốt NAV các quỹ đầu tư.

-1.2

Điểm lưu ý là khối ngoại ngoài VIC thì đã chậm lại đà bán và có xu hướng tái

1.5

cơ cấu mua lại một số cổ phiếu chiến lược đang ở vùng giá thấp như SCR, SSI,

1.7
2.6

CII và một số cổ phiếu lớn mới niêm yết. Chỉ số Vnindex có thể duy trì nhịp

5.8

tăng hai phiên cuối năm và đây là cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục

6.2
6.9

và chuẩn bị cho năm sau.

Việt Nam | Thị trường cổ phiếu
Bản tin thị trường

Giao dịch khối ngoại
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Khối ngoại mua vào 7.1 triệu cổ phiếu và bán ra 8.8 triệu. Giá trị bán ròng khoảng 79 tỷ trong đó
nổi bật là các cổ phiếu VIC (36.6 tỷ) và VNM (23.5 tỷ, MSN (15.2 tỷ). Nhóm STB, BID, DPM, VCB,
SKG bán ròng nhẹ từ 3 – 5 tỷ không đáng kể. Phía mua vào khối mua mạnh SSI (10.1 tỷ), SCR (8.3
tỷ), PC1 (6.6 tỷ), GAS (4.8 tỷ).
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Tin doanh nghiệp
Vinatex thu về hơn 40.000 tỷ đồng
Tổng doanh thu Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) năm 2016 đạt 40.563 tỷ đồng, bằng 103% so
với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 1.430 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.
Năm 2016 được coi là năm hết sức khó khăn đối với ngành dệt may Việt Nam. Song nhờ nỗ lực của
các doanh nghiệp thành viên nên một số chỉ tiêu của Vinatex cũng đạt kết quả khả quan.
Trong buổi tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của
Tập đoàn, ông Lê Tiến Trường, Tổng giám đốc Vinatex cho biết, giá trị sản xuất công nghiệp của
Vinatex ước đạt 37.757 tỷ đồng năm 2016, bằng 103% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 2.477
tỷ đồng, bằng 104% so với cùng kỳ.
Tổng doanh thu năm 2016 đạt 40.563 tỷ đồng, bằng 103% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt
1.430 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ; thu nhập bình quân người lao động đạt gần 6,7 triệu
đồng/tháng, tăng 8% so với cùng kỳ.
Năm 2016 cũng là năm Tập đoàn đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, tổng cộng 41 dự án với tổng mức
đầu tư là 5.523 tỷ đồng.
Căn cứ vào tình hình dự báo thị trường thế giới và trong nước, cùng với năng lực hiện có, ông Trần
Quang Nghị, Chủ tịch HĐQT Vinatex đề ra các mục tiêu kinh tế cho năm 2017. Theo đó, tổng doanh
thu tăng 12%, kim ngạch xuất khẩu tăng 11%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14%, lợi nhuận tăng
6%.
Để đạt được các mục tiêu này, ông Nghị đề nghị các đơn vị cần tăng cường tính chủ động trong công
tác thị trường, đặc biệt các thị trường trọng tâm Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc; theo dõi sát sao thị
trường dệt may, thị trường nguyên phụ liệu thế giới.
“Các đơn vị thành viên Tập đoàn là công ty đại chúng phải hoàn thành niêm yết trong 6 tháng đầu
năm 2017”, ông Nghị yêu cầu.

Nợ xấu “đe dọa” mục tiêu lợi nhuận nhà băng
Năm 2016 sắp khép lại, bên cạnh một số ngân hàng sớm hé lộ sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thì
còn không ít nhà băng nơm nớp mối lo nợ xấu tiếp tục ăn mòn kết quả kinh doanh.
Những nhà băng sớm cán đích lợi nhuận
Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc OCB cho biết, kết thúc 11 tháng, tổng tài sản của OCB đạt
61.216 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 427 tỷ đồng, tăng 160% so với năm 2015. Các chỉ tiêu kinh
doanh khác của OCB cũng tăng trưởng đáng kể sau 11 tháng. Cụ thể, dư nợ cho vay tăng 30% so với
đầu năm 2016; tổng huy động thị trường tăng 42,5% so với đầu năm; tỷ lệ nợ xấu được đưa về mức
1,77%.
Theo ông Tùng, ước tính trong năm nay, OCB sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế 450 tỷ
đồng.
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Trong khi đó, tại ACB, Tổng giám đốc Đỗ Minh Toàn tiết lộ, Ngân hàng sẽ vượt chỉ tiêu lợi nhuận
1.503 tỷ đồng. ACB đang kiên quyết thu hồi khoản nợ liên quan đến 6 công ty của bầu Kiên, với kế
hoạch xử lý thu hồi khoảng 2.500 tỷ đồng trong năm nay, Ngân hàng sẽ giảm dự phòng rủi ro nợ xấu.
Trước đó, báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2016 của ACB công bố cho thấy, 9 tháng đầu
năm, Ngân hàng đạt 1.244 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 14% so với cùng kỳ 2015, đạt trên 83% kế hoạch
cả năm. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 31% với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,32% xuống
còn 1,12%. Tỷ lệ nợ nhóm 2 - 5 cũng giảm 0,3% từ 3,1% xuống còn 2,8%. ACB kỳ vọng, trong quý
IV/2016, nợ xấu và chi phí dự phòng sẽ tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ.
Về chỉ tiêu kinh doanh năm 2017, theo ông Toàn, Hội đồng quản trị ACB dự kiến mức tăng trưởng
thấp nhất từ 10 - 15% so với năm 2016. Theo đó, mức cổ tức sẽ cao hơn so với năm 2016 (Năm nay,
ACB dự định chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu).
Trong nhóm ngân hàng có khả năng vượt kế hoạch lợi nhuận, còn có VPBank. Chỉ trong 9 tháng đầu
năm, Ngân hàng đạt hơn 3.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trên kế hoạch cả năm ở mức 3.200 tỷ
đồng.
Cách mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm trên 3.500 tỷ đồng khá xa, nhưng kết quả kinh doanh 9
tháng của Techcombank có sự cải thiện đáng kể, khi đạt 2.864 tỷ đồng trước thuế. Đáng chú ý, trong
quý III, chất lượng tín dụng của Techcombank được kiểm soát chặt, chi phí hoạt động tiết giảm và dự
phòng rủi ro thấp hơn nên lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng tăng tới 145,8% so với cùng kỳ, đạt
1.276 tỷ đồng.
Nợ xấu vẫn đe dọa lợi nhuận nhiều nhà băng
Tuy gần cán đích kế hoạch cả năm, song lãnh đạo nhiều nhà băng thừa nhận vẫn phải đối mặt với
việc biên lợi nhuận trong hoạt động tín dụng đang dần thu hẹp, do chi phí huy động vốn vẫn tăng,
trong khi lãi suất đầu ra khó điều chỉnh theo và dự phòng rủi ro khó giảm. Kỳ vọng lợi nhuận vượt xa
chỉ tiêu đưa ra cho 2016 theo đó là rất khó, đặc biệt là ở những ngân hàng quy mô vừa và nhỏ.
Chẳng hạn, ở Kienlongbank, trong khi thu nhập lãi thuần quý III/2016 giảm gần 12% thì các chi phí
hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro đều tăng, ảnh hưởng lớn đến kết quả lợi nhuận. Lũy kế 9 tháng
đầu năm, Kienlongbank chỉ ghi nhận 19,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm gần 90% so với cùng kỳ
năm trước. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng tăng từ 1,12% tại thời điểm đầu năm lên 1,46%; trong đó, nợ
có khả năng mất vốn tăng 54%, lên 187 tỷ đồng.
Việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng cả năm nay, lãnh đạo cấp cao nhà băng này
cho biết, sẽ có nhiều áp lực và khả năng khó hoàn thành. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Kienlongbank,
việc điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trong kinh doanh ngân hàng những năm gần đây là chuyện rất bình
thường, khi nợ xấu và dự phòng rủi ro khó giảm.
Trước tình hình kinh doanh khó khăn, Eximbank đã sớm điều chỉnh kế hoạch kinh doanh. Đến cuối
quý II/2016, nợ xấu của nhà băng này đã tăng đột biến lên 5,3%, cho dù tín dụng âm 4,62%, khiến lợi
nhuận 6 tháng đầu năm nay chưa nổi 80 tỷ đồng trước thuế. Hội đồng quản trị Eximbank đã quyết
định điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm xuống còn 400 tỷ đồng, giảm 44% kế hoạch
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ban đầu. Sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Eximbank chỉ đạt 202 tỷ đồng, lợi nhuận
sau thuế âm 43 tỷ đồng. Nợ xấu của Eximbank đến cuối tháng 9 chiếm 3,35% tổng dư nợ cho vay…
Theo tính toán của TS. Bùi Quang Tín, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường đại học Ngân hàng TP.HCM,
trích lập dự phòng năm 2016 được dự báo tăng mạnh lên khoảng 91.374 tỷ đồng, cao hơn hẳn so với
con số 74.828 tỷ đồng năm 2015 và 59.287 tỷ đồng năm 2014. Trong đó, dự phòng nợ xấu trong năm
2016 là 53.098 tỷ đồng, trái phiếu VAMC khoảng 38.276 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận của các nhà băng
khó tránh ảnh hưởng và cổ đông không còn cổ tức. Bởi nếu tuân thủ đúng quy định trích lập dự
phòng rủi ro, hàng trăm nghìn tỷ đồng nợ xấu sẽ “bào mòn” lợi nhuận của các ngân hàng năm 2016.
Quả thực, dự phòng rủi ro đang dần “ăn” hết lợi nhuận của các nhà băng, kể cả ngân hàng quy mô
lớn. Sau 3 quý đầu năm 2016, hai ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước là VietinBank và
BIDV chỉ hoàn thành lần lượt 82,1% và 72,87% kế hoạch năm 2016. Cụ thể, VietinBank ghi nhận tổng
lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 6.484 tỷ đồng, tăng 13,2%, sau thuế, còn 5.193 tỷ đồng, tăng
16,4%. Trong đó, lợi nhuận thuần của cổ đông Ngân hàng là 5.182 tỷ đồng.
Còn tại BIDV, gánh nặng về chi phí dự phòng đã ăn mòn kết quả lợi nhuận. Sau 9 tháng, BIDV ghi
nhận lợi nhuận trước thuế 5.757 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Bởi chi phí trích lập dự
phòng rủi ro 9 tháng đầu năm 2016 của BIDV lên tới gần 7.000 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ.

PSD trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 25%
HĐQT của CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (mã PSD - HNX) đã thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ
tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông là 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).
Thời gian dự kiến thực hiện chi trả chậm nhất là 20/1/2017.
Mới đây, HĐQT của PSD đã thông qua phương án góp vốn mua cổ phần của CTCP Điện tử Điện Lạnh
Bình Minh. Theo đó, PSD mua 765.000 cổ phần phổ thông không hạn chế chuyển nhượng, tương
đương 51% vốn điều lệ của Điện tử Điện Lạnh Bình Minh. Thời điểm hoàn tất thủ tục góp vốn mua
cổ phần vào 31/12/2016.
Được biết, CTCP Điện tử Điện Lạnh Bình Minh có vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh chủ
yếu của công ty là kinh doanh sản phẩn điện tử, điện lạnh, điện gia dụng.

Thị giá 65.000 đồng/cp, Masan đã phát hành riêng lẻ thành công 12 triệu cp giá 95.000
đồng/cp
CTCP tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) vừa công bố báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ cổ
phiếu ngày 27/12/2016. Theo đó, Masan Group đã phân phối hết 12 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà
đầu tư MRC Ltd như đã đăng ký trước đó với giá bán 95.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu về từ
đợt chào bán 1.140 tỷ đồng.
MRC Ltd là một quỹ đầu tư đồng quản lý bởi Tập đoàn Đầu tư Fortress và Moubt Kellett. Theo thông
tin trước đó, Masan Group đã có kế hoạch vay MRC Ltd một khoản vay 2 năm với số tiền gốc tối đa
là 35 triệu USD. Bên cạnh đó, Masan Group sẽ phát hành riêng lẻ 12 triệu cổ phiếu MSN với giá
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95.000đ/cp để tài trợ vốn cho CTCP Tầm nhìn Masan (Masan Horizon) trong việc gia tăng sở hữu tại
Masan Resources.
Sau phát hành, Masan nâng tổng số cổ phiếu lên 758.841.464 cổ phiếu, trong đó có 9.234.210 cổ
phiếu quỹ. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành 746.841.464 cổ phiếu.
Hiện tại trên thị trường, giá cổ phiếu MSN đang xoay quanh mức giá 65.000 đồng/cổ phiếu.
Ngoài ra, Masan cũng đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận điều chỉnh tỷ lệ
sở hữu nhà đầu tư nước ngoài về tỷ lệ 47,58% từ ngày 27/12/2016.
Diễn biến giá cổ phiếu MSN trong 6 tháng gần đây.

WCS được miễn 151,6 tỷ tiền thuê đất
Theo đó, công ty được miễn tiền thuê đất thuộc trường hợp xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa,
bãi đỗ xe (bao gồm cả khu bán vé, khu quản lý điều hành, khu phục vụ công cộng) phục vụ cho hoạt
động vận tải hành khách công cộng của WCS.
Diện tích được miễn tiền thuê đất là 45.156 m2, trong đó, diện tích đất văn phòng làm việc là
1.062,1 m2. Thời gian miễn tiền thuê đất từ ngày 3/5/2016 đến hết ngày 10/1/2052. Số tiền được
miễn là hơn 151,6 tỷ đồng.
Quý III/2016, công ty có doanh thu 30,2 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, giá vốn tăng mạnh nhanh
hơn là lãi gộp chỉ còn tăng 9% lên mức 17,4 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng gấp 2,5 lần do tăng lãi
tiền gửi và cổ tức được nhận. Do vậy, lợi nhuận sau thuế của WCS tăng 25% lên 15,3 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng WCS ghi nhận doanh thu thuần tăng 11% so với cùng kỳ lên gần 90 tỷ đồng, lãi ròng
43,8 tỷ đồng, tăng 24%, lần lượt thực hiện được 75%, 88% kế hoạch năm 2016. EPS theo đó đạt
14.445 đồng tăng so với mức 12.239 đồng cùng kỳ.

Nguồn: tinnhanhck, Nhipcaudautu, NDH, Vneconomy
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Tin giao dịch nội bộ, cổ tức
Giao dịch cổ đông nội bộ
26/12/2016 Ông Trịnh Văn Quyết đã mua xong 10 triệu cổ phiếu ROS
26/12/2016 PIV: Bà Hoàng Thị Hoài - Chủ tịch HĐQT đã bán 1.470.000 CP
26/12/2016 VGP: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội đã mua 32.626 CP
26/12/2016 VCS: Ông Ninh Quốc Cường - CĐL đã bán 1.000.000 cp, không còn là CĐL từ 15.12.2016
26/12/2016 VCS: Bà Phạm Thị Thanh Hương - CĐL đã bán 800.000 cp, không còn là CĐL từ 15.12.2016
23/12/2016 LHC: Ông Lê Đình Hiển - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đã mua 160.000 CP
23/12/2016 SCD: CTCP Tư vấn và Đầu tư Mạo hiểm chưa giao dịch cp
23/12/2016 CDO: Cha của ông Nguyễn Tuấn Anh - TV.BKS đăng ký bán 947.510 cp
23/12/2016 STG: TCT Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam đã mua 21.300.000 cp, trở thành CĐL
23/12/2016 TMS: Thông báo chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB

Trả cổ tức
25/12/2016 Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp
23/12/2016 MSN: 04/01/2017, ngày GDKQH trả cổ tức năm 2015 (Tỷ lệ 19%), năm 2016 (Tỷ lệ 11%) bằng tiền
23/12/2016 Hạ giá cổ phiếu Maritime Bank, SCIC vẫn chào bán bất thành
23/12/2016 HND: 29.12.2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 2%)
23/12/2016 HPD: 30.12.2016, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ
10%)
23/12/2016 DHA: 04/01/2017, ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền (Tỷ lệ 5%)
23/12/2016 GLT: 05.01.2017, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 12%)
22/12/2016 DAD: 29.12.2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 17%)

Giao dịch CP quỹ - tăng vốn
26/12/2016 VC7: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 2.999.984 cổ phiếu
26/12/2016 DVC: Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
23/12/2016 GDT: Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành 14.899.800 cp
23/12/2016 UPH: Ngày 29/12/2016, ngày giao dịch đầu tiên 13.294.641 cổ phiếu đăng ký giao dịch
23/12/2016 GDT: 26/12/2016, niêm yết 648.272 cp
23/12/2016 PAN: 26/12/2016, niêm yết 1.500.000 cp
23/12/2016 GCB: Ngày 28/12/2016, ngày giao dịch đầu tiên 4.039.147 cổ phiếu đăng ký giao dịch
22/12/2016 SMT: Ngày 30/12/2016, ngày giao dịch đầu tiên 985.930 cổ phiếu niêm yết bổ sung
22/12/2016 CIG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 31.539.947 cp
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Thống kê cổ phiếu tăng giá
Top CP tăng giá-HOSE
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KHUYẾN CÁO
Chúng tôi chỉ sử dụng trong báo cáo này những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên chúng
tôi không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin trên. Những quan điểm cá nhân trong báo
cáo này đã được cân nhấc cẩn thận dựa trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời
điểm viết báo cáo. Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu trách
nhiệm phải thông báo cho nhà đầu tư. Tài liệu này sẽ không được coi là một hình thức chào bán hoặc lôi kéo khách
hàng đầu tư vào bất kì cổ phiếu nào. Công ty SBS cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn
toàn có thể tham gia đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập trong báo
cáo này. SBS sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì thông tin nào không nằm trong phạm vi báo cáo này. Nhà đầu tư
phải cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và SBS hoàn toàn
không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng những thông tin đó. Tài liệu này chỉ
nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp và sẽ không được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông,
nghiêm cấm bất kì sự sao chép và phân phối lại đối với tài liệu này.

Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn Thương Tín (Hội sở)
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3 TP HCM Việt Nam
Tel: +84 (8) 6268 6868 Fax: +84 (8) 6255 5957 www.sbsc.com.vn
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