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VN-INDEX 
 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

✓ Trước đà giảm của chỉ số toàn cầu, thị trường mở cửa vẫn theo chiều hướng 

thận trọng. Tuy nhiên, nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng cùng 

sự bứt phá của cổ phiếu họ Vingroup VHM, VRE, VIC, các chỉ số nhanh 

chóng được kéo lên trên mốc tham chiếu với thanh khoản dần cải thiện.  Mặc 

dù sức cầu thị trường chưa thực sự mạnh, song việc các nhóm cổ phiếu vốn 

hóa lớn duy trì đà tăng tích cực, từ đó dòng tiền lan tỏa ra các nhóm ngành 

ngân hàng, dầu khí, bất động sản – xây dựng, chứng khoán,… đã giúp đà 

tăng của VN-Index được bảo toàn. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu ngành dệt 

may tiếp tục là điểm sáng trên thị trường khi TCM, TNG, STK, MSH đều tăng 

rất mạnh nhờ hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực với Việt Nam. Kết 

phiên, VN-Index tăng 0,87%, tiến sát mốc 910 điểm khi đóng cửa ở mức 

909,68 điểm. Trong khi đó, HNX-Index diễn biến giằng co hơn nhưng sắc 

xanh vẫn được bảo toàn khi tăng gần 1% lên mức 102,58 điểm. 

✓ Các cổ phiếu bluechips đã có một phiên bùng nổ và đóng vai trò quan trọng 

trong việc củng cố vững chắc đà tăng điểm của thị trường. Trong đó, các cổ 

phiếu họ Vingroup VHM (+3,4%), VRE (+2,1%), VIC (+0,1%) đều tăng mạnh 

trong phiên sáng, đặc biệt VHM đóng góp nhiều nhất vào điểm tăng của chỉ 

số khi tăng mạnh 3,4% lên đóng cửa ở mức giá 79.900đ/cp. Sắc xanh từ các 

cổ phiếu trụ cột lan tỏa ra các cổ phiếu vốn hóa lớn khác MSN (+1,7%), MWG 

(+0,8%), FPT (+0,7%), BVH (+0,2%). Ở chiều ngược lại, VNM (-0,1%) và 

VJC (-0,3%) bất ngờ giảm điểm về cuối phiên là các các cổ phiếu gây áp lực 

tiêu cực lên điểm chỉ số.  

✓ Các cổ phiếu ngân hàng là nhóm thu hút dòng tiền mạnh nhất trong phiên 

hôm nay. MBB tiếp tục dẫn đầu sàn HOSE về thanh khoản với khối lượng 

khớp lệnh đạt gần 6 triệu đơn vị cổ phiếu, tăng 2,6% lên mức 19.500đ/cp; 

bên cạnh các mã thanh khoản cao khác SHB (+1,4%), CTG (+0,5%), STB 

(+0,9%), TCB (+2,5%), VPB (+1%), VCB (+1,1%). Trong khi hầu hết các mã 

đều đóng cửa trong sắc xanh, TPB là đại diện duy nhất diễn biến trái chiều 

khi giảm sâu 4,3% đóng cửa ở mức 21.100đ/cp. 

✓ Đồng điệu với diễn biến thị trường, các cổ phiếu dầu khí đã có phiên tăng 

điểm tích cực, trong đó PVT bật tăng mạnh nhất 3% lên mức giá 16.500đ/cp, 

cùng với đó là đà tăng ấn tượng của các mã PVD (+2,7%), PVS (+1,1%), 

PLX (+0,7%). Trong đó, hôm nay là ngày đầu tiên PVS giao dịch 31.265.869 

cổ phiếu niêm yết bổ sung. 

✓ Sắc xanh cũng chiếm ưu thế ở hầu hết các cổ phiếu bất động sản – xây dựng 

nhờ thu hút được dòng tiền như DIG (+2,2%), KBC (+1,9%), HBC (+1,8%), 

DXG (+0,9%), CEO (+0,8%),… 

✓ Ngoài các nhóm cổ phiếu trên, nhiều cổ phiếu dệt may, thủy sản cũng giao 

dịch tích cực nhờ hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực ở Việt Nam đã góp 

phần vào đà tăng chung của thị trường. Bên cạnh các cổ phiếu tăng điểm 

mạnh TNG (+8,4%), MSH (+6,5%), GIL (+3%), EVE (+2,1%), TCM và STK 

đều đóng cửa tăng trần lên mức giá lần lượt là 24.350đ/cp và 18.150đ/cp.  

✓ Thanh khoản tiếp tục được ghi nhận ở mức rất thấp với giá trị đạt gần 2.766 

tỷ đồng, trong đó giá trị thỏa thuận đạt 663 tỷ đồng. 

✓ Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 5 liên tiếp ở cả hai sàn với giá trị ghi 

nhận hơn 70 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở mã VNM (38 tỷ đồng), VRE (35 tỷ 

đồng). Ở chiều ngược lại, họ bán ròng mạnh nhất VJC (24 tỷ đồng), bên cạnh 

VIC tiếp tục bán ròng phiên thứ 7 liên tiếp với giá trị khoảng 13 tỷ đồng.  

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngày 15/01 được tổng hợp 

chi tiết tại đây. 

 
Giá trị đóng cửa 909,68 

Biến động (%) 0,87% 

Khối lượng (triệu CP)* 127,19 

Giá trị (tỷ đồng)* 2.766 

SLCP tăng giá 190 

SLCP giảm giá 97 

SLCP đứng giá 66 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 

 

HNX-INDEX 

 
Giá trị đóng cửa 102,58 

Biến động (%) 0,99% 

Khối lượng (triệu CP)* 26,07 

Giá trị (tỷ đồng)* 385,5 

SLCP tăng giá 73 

SLCP giảm giá 57 

SLCP đứng giá 50 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận  

 

http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/nn20190115.pdf
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LỊCH SỬ KHUYẾN NGHỊ MUA  
 

Ngày 
khuyến nghị 

Mã cổ 
phiếu 

Giá 
mục 
tiêu 

Giá 
cắt lỗ 

Giá ngày 
khuyến nghị 

Giá hiện 
tại 

Hiệu quả 
đầu tư 

Ngày chốt 
dự kiến 

Ghi chú 

01-08-2018 HPG 50 _ 37.6 29.3 -22.07% 05-06-2019  

01-08-2018 
11-09-2018 

SBA 18 _ 14.6 14.05 -3.77% 05-06-2019  

10-09-2018 HAX 20 15 16 17.35 8.44% 11-03-2019  

07-11-2018 SHP 26.6  21.6 22.6 4.63% 01-12-2019  

22-11-2018 HT1 18 12.5 13.65 14 2.56% 14-02-2019  

03-12-2018 AST 78  69.5 69.2 -0.43% 07-10-2019  

13-12-2018 ACV 100 80 84.3 88.8 5.34% 31-01-2019  

13-12-2018 CTD 170 155 159.4 154.5 -3.07% 21-02-2019  

 

LỊCH SỬ KHUYẾN NGHỊ BÁN 
 

Ngày khuyến nghị Mã cổ phiếu Giá ngày khuyến nghị Giá hiện tại  Chênh lệch Ghi chú 

18-12-2018 BVH 91 88.7 -3%  

19-12-2018 NAF 15 14.1 -6%  

24-12-2018 NTC 85.6 86 0%  

 
CÁC CỔ PHIẾU CẦN THEO DÕI 
 

Ngày khuyến nghị Mã cổ phiếu Giá mục tiêu Giá chờ mua Giá hiện tại Ghi chú 

11-01-2019 LAS 12 9 10.1 Chi tiết  

14-01-2019 CVT 20.4 16 18.65 Chi tiết  

15-01-2019 AAA 15.4 12.3 14.6 Chi tiết  

  

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/10/LAS_ValuationReport_Update_Jan2019.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/10/CVT_ValuationReportUpdate_Jan2019.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/10/AAA_ValuationReportUpdated_DEC2018_final_1.pdf
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CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MÔI TRƯỜNG XANH AN PHÁT (AAA_HSX) 

Triển vọng tăng trưởng từ An Phát Complex _ Rủi ro đến từ dòng tiền và pha loãng cổ phiếu 

Địa chỉ: Lô CN11 – CN12, Cụm CN An Đồng, TT Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương 

Vốn hóa (Tỷ VNĐ) 2.816 KLCP lưu hành 171.199.976 

EPS trailing (VND) 1.220 P/E trailing 11,71 

KLGDBQ 30 phiên 2.148.412 %sở hữu NN 12,62% 

ROE 2017 5,84% ROA 2017 19,16% 

Lĩnh vực kinh doanh chính Bao bì nhựa, túi ni lông, thương mại hạt nhựa. 

Lợi thế cạnh tranh                       Sản phẩm chất lượng cao, hệ thống khách hàng, nhà phân phối truyền thống 

Rủi ro chính                                  Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu đầu vào. Rủi ro pha loãng 

 

Tổng quan doanh nghiệp 

Trong năm 2018, sau nhiều lần mua vào, An Phat Holdings hiện là cổ đông lớn nhất trong cơ cấu sở hữu của AAA với 46,62%, 

đứng thứ 2 và thứ 3 lần lượt là hai quỹ ngoại là Kallang Limited với 7,64% và PYN Elite Fund với 4,98%. Trong cơ cấu sở hữu của An 

Phat Holdings, ba cổ đông sáng lập là ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT AAA, ông Nguyễn Lê Trung – Tổng giám đốc AAA và ông 

Phạm Hoàng Việt nắm giữ 81%.  

AAA hiện tại đang hoạt động dưới mô hình tập đoàn với 4 công ty con là An Tiến Industries (HII), An Thành, An Tín và An Phát 

Complex. An Phát Complex là công ty con được AAA thành lập sau khi phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu trong năm 2018. An 

Phát Complex có vốn điều lệ là 910 tỷ đồng trong đó AAA nắm 100%. 

Các dự án nằm trong tổ hợp An Phát Complex đều đã hoàn thành xây dựng cơ bản và lắp đặt máy móc, đang trong quá trình 

chạy thử. 

 

Triển vọng doanh nghiệp 

✓ Mảng túi ni lông – Tăng trưởng tốt trong năm 2018 tuy nhiên dư địa tăng trưởng dài hạn không nhiều 

Sản lượng túi tiêu thụ trong năm 2018 tiếp tục tăng trưởng tốt. Sản lượng túi tiêu thụ năm 2018 ước đạt khoảng 84.991 tấn tăng 21% so 

với năm 2017 và đạt khoảng 89% công suất thiết kế mảng túi ni lông của AAA. 

✓ Mảng hạt phụ gia Calbest – Sản lượng tiêu thụ tăng trưởng tốt, công suất thiết kế thấp hơn kỳ vọng 

Sản lượng tiêu thụ tăng trưởng tốt trong năm 2018 & biên lợi nhuận gộp giảm mạnh do giá nguyên liệu nhựa tăng 

✓ Mảng thương mại hạt nhựa – Doanh thu tăng trưởng mạnh nhưng lợi nhuận chưa tương xứng 

✓ Doanh thu thương mại liên tục tăng trưởng mạnh & biên lợi nhuận gộp giảm mạnh trong năm 2018 do An Thành đẩy mạnh 

công mở rộng thị trường 

✓ An Phát Complex – Động lực tăng trưởng chính trong tương lai 

• Dự án An Cường 

- Sản phẩm tấm ốp nhựa in 3D của An Cường có nhiều ưu điểm nổi trội so với các sản phẩm truyền thống 

- Doanh thu và lợi nhuận gộp của An Cường được kỳ vọng sẽ tăng trưởng tốt 

- An Cường đang triển khai hệ thống đại lý và sẽ đi vào hoạt động chính thức quý I/2019. 

• Dự án An Vinh 

- Sản phẩm của An Vinh tập trung chủ yếu vào thị trường xuất khẩu 

- Lợi thế cạnh tranh của An Vinh về chi phí nhân công và nguyên liệu giá rẻ 

• Dự án An Trung 

An Trung đã hoàn thành lắp đặt 18 dây chuyền máy ép phun và đang trong quá trình hợp tác với đối tác như Panasonic, Daiwa để hoàn 

thiện quy trình sản xuất. 

• Dự án nhà máy số 8 

Dự án nhà máy số 8 của AAA với sản phẩm chính là bao bì màng phức và túi tự hủy đã được AAA di dời từ địa điểm cũ là thị trấn Nam 

Sách sang địa điểm mới là khu An Phát Complex. 

 

Điểm nhấn đầu tư 

• Quy mô lớn nhất trong các doanh nghiệp nhựa bao bì Việt Nam 

• Tăng trưởng từ thị trường mới và sản phẩm mới 

• Mở rộng quy mô theo chiều ngang, An Phát Complex là động lực tăng trưởng doanh thu lợi nhuận chính năm 2019. 

 

KHUYẾN NGHỊ:  

Chúng tôi tiến hành cập nhật định giá cổ phiếu AAA của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát, niêm yết 
trên sàn HSX. Bằng cách sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền và phương pháp so sánh, chúng tôi xác định giá 
mục tiêu của cổ phiếu AAA là 15.400 đồng/cp, cao hơn 8% so với giá hiện tại. Chúng tôi khuyến nghị THEO DÕI đối với 
cổ phiếu AAA trong trung hạn. Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào cổ phiếu AAA tại mức giá 12.300 đồng (lợi suất kỳ 
vọng 25%) 
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TIN TỨC VÀ NHẬN ĐỊNH 
 

Ngành chăn nuôi hướng đến chuỗi giá trị bền vững 

Cú lội ngược dòng ngoạn mục 

Trong thời gian qua, tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực chăn nuôi luôn thuộc nhóm cao trong khu vực nông nghiệp, bình 

quân duy trì ở mức 5-6%/năm, góp phần giữ vững mức tăng trưởng chung cho ngành nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu thực 

phẩm trong nước và xuất khẩu (XK). Ước tính, trong năm 2018 sản lượng thịt heo hơi đạt trên 3,81 triệu tấn, tăng 2,2% 

so với năm 2017. Tại một số địa phương như Đồng Nai, Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Nam… quy mô chăn nuôi heo đã dịch 

chuyển sang hướng tập trung công nghiệp. 

Nhìn lại năm 2017, khi đó chăn nuôi heo vô cùng bết bát, giá heo hơi xuống 20 đến 25 nghìn/kg. “Cơn bão giá” càn quét 

qua tất cả các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Hàng trăm ngàn hộ chăn nuôi thua lỗ nặng, nợ nần chồng chất… Chăn nuôi tự 

phát, không theo tín hiệu thị trường, phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc khiến nhiều hộ chăn nuôi hết sức khó khăn. 

Cuộc khủng hoảng giá heo là bài học nhãn tiền để người chăn nuôi thay đổi cách thức làm ăn theo kiểu “chợ chiều”. Bên 

cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần phải định hướng lại ngành chăn nuôi nói chung và ngành chăn nuôi lợn nói riêng 

theo hướng bền vững và gắn với bảo vệ môi trường. 

Và sau đúng một năm, cùng với chiến dịch giải cứu, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu phải “tái cơ cấu” ngành hàng 

này bằng biện pháp giảm ngay đàn heo nái nhằm điều tiết cung cầu, kêu gọi các DN trong ngành hỗ trợ đầu vào cho 

người chăn nuôi... Đầu tháng 4/2018, ngành hàng thịt heo có cú lật ngược tình thế đầy ngoạn mục khi giá thịt heo hơi xuất 

chuồng bật tăng mạnh, từ lỗ sang hòa vốn. Các tháng tiếp theo đó, giá thịt heo tiếp tục tăng cao, có những thời điểm tiệm 

cận đến 58-60 nghìn/kg, người chăn nuôi thu có lãi khá. 

Năm 2018, ngành chăn nuôi còn ghi nhận thành tích khi XK chính ngạch thành công thịt heo đông lạnh sang Myanmar. 

Không chỉ vậy, giá thịt heo XK của Việt Nam còn cao hơn 15% so với giá thịt heo thế giới. 

Đây được xem là điều chưa từng có, bởi từ trước đến nay, phần lớn thịt heo hơi từ Việt Nam được xuất sang Trung Quốc 

bằng đường tiểu ngạch, còn thịt heo tươi chưa XK được do vướng nhiều rào cản. Điều này chứng minh một sự trưởng 

thành trong quản lý của ngành, sự trưởng thành của người chăn nuôi và các DN. 

Ngành chăn nuôi sẽ tham gia nhóm 20 tỷ USD 

Ngành nông nghiệp đặt mục tiêu đối với chăn nuôi, phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất trên 4,15% trong năm 2019; 

tổng sản lượng thịt các loại 5,59 triệu tấn, tăng 4,1% so với năm 2018. Trong đó, sản lượng thịt lợn hơi khoảng 3,96 triệu 

tấn, tăng 4%; sản lượng thịt gia cầm khoảng 1,16 triệu tấn, tăng 5,7%; sữa khoảng 1,05 triệu tấn, tăng 9,3%; trứng các 

loại khoảng 12,57 tỷ quả, tăng 6,6%. 

Để đạt được mục tiêu đặt ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ rà soát chiến lược phát triển ngành với từng đối 

tượng nuôi cụ thể để điều chỉnh quy mô phù hợp với nhu cầu thị trường; phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, quy mô 

lớn đối với các sản phẩm chủ lực. Phấn đấu đưa kim ngạch XK các sản phẩm chăn nuôi từ 550 triệu USD trong năm 2018 

lên 800 triệu USD trong năm 2019, và năm 2020 ngành chăn nuôi sẽ chính thức vào nhóm sản phẩm tỷ USD. 

Trong năm 2019, ngành sẽ tiếp tục tập trung phát triển đàn heo. Theo dõi sát về giá cả và thông tin trên các phương tiện 

thông tin truyền thông để các cơ quan quản lý, người chăn nuôi, người tiêu dùng nắm bắt đầy đủ, kịp thời. 

Theo đó, duy trì giá heo hơi ở mức 40-45 ngàn đồng/kg, giá thành xuống dưới 35.000 đồng/kg. Đặc biệt, trong năm 2019 

ngành chăn nuôi cần phải đẩy mạnh XK sản phẩm chăn nuôi ra các nước xung quanh và trên thế giới. Bên cạnh đó đẩy 

mạnh hoạt động sản xuất theo chuỗi liên kết, lấy DN, hợp tác xã làm trọng tâm dẫn dắt. Điều này sẽ tránh được tình trạng 

các sản phẩm chăn nuôi của nông dân làm ra mà không biết bán cho ai. 

Những kết quả đạt được của ngành chăn nuôi trong năm 2018 cho thấy, đã đến thời của sự làm ăn bài bản, của những 

chuỗi liên kết, ở đó, mọi giá trị được chia đều cho các thành phần tham gia, trách nhiệm của từng khâu được thể hiện rõ. 

Chỉ khi làm được điều đó ngành chăn nuôi mới có thể phát triển bền vững và hướng tới XK. 
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TIN DOANH NGHIỆP 
 

Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (NSG, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 
Thanh đổi ngày thanh toán cổ tức 

- Thông tin đã thông báo tại Thông báo số 1492/TB-CNVSD ngày 17/12/2018 của CNVSD 

Thời gian thanh toán: Ngày 15/01/2019 

- Thông tin điều chỉnh: 

Thời gian thanh toán: Ngày 31/05/2019 

- Lý do điều chỉnh: Do dòng tiền thu nợ từ khách hàng chậm và ưu tiên giải quyết chế độ chính sách cho CB-CNV. 

Các nội dung khác tại Thông báo số 1492/TB-CNVSD ngày 17/12/2018 của CNVSD không thay đổi. 

 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Năm 2019, Tập đoàn Cao su đặt mục tiêu 6.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. 

 

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc (PVG, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

PVGas North bán 8,78 triệu cổ phiếu cho GAS với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 

 

Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Năm 2019, GAS đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 7.643 tỷ đồng. 

 

Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

Năm 2018, Y tế Việt Mỹ đạt hơn 219 tỷ đồng lợi nhuận, gần gấp đôi kế hoạch đề ra. 

 

Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (AAM, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Năm 2018, AAM lãi ròng cao nhất trong vòng 6 năm. 

 

Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Cát Lợi vượt 43% kế hoạch lợi nhuận năm 2018. 

 

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

VNM ước lợi nhuận sau thuế gần 10.300 tỷ đồng trong năm 2018. 

Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (LDG, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

LDG lãi 2018 ước đạt 603 tỷ đồng, dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt. 

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

HSG đặt kế hoạch lợi nhuận 500 tỷ đồng năm tài chính 2018-2019. 

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Thủy sản Minh Phú ước đạt 1.200 tỷ lợi nhuận năm 2018. 

 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Petrolimex ước đạt hơn 5.000 tỷ lợi nhuận năm 2018, cổ tức từ 25-30% 

 

Tập đoàn VinGroup (VIC, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Sau một loạt công ty công nghệ, Vingroup lập thêm Vindigix. 

 

Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem) (chi tiết xem tại đây) 

Ba doanh nghiệp của Vinachem vẫn lỗ hơn 1.500 tỷ đồng bao gồm: Công ty DAP số 2- Vinachem lỗ 246 tỷ đồng, Đạm Bắc 

Hà lỗ 340 tỷ đồng, Đạm Ninh Bình lỗ 926 tỷ đồng. 

 

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Phát Đạt lãi 640 tỷ đồng năm 2018, đặt mục tiêu 950 tỷ đồng năm 2019. 

 

Công ty Cổ phần Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (TCM, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Tiếp tục trích lập dự phòng nợ của đối tác Mỹ phá sản, TCM vẫn vượt chỉ tiêu với 223 tỷ đồng lãi ròng năm 2018. 

 

 

http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/01/3BA690AE_NSG_thay-doi-ngay-thanh-toan-co-tuc/
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/nam-2019-tap-doan-cao-su-dat-muc-tieu-6600-ty-dong-loi-nhuan-truoc-thue-254883.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/pvgas-north-pvg-ban-878-trieu-co-phieu-cho-gas-voi-gia-10000-dongco-phieu-254861.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/nam-2019-gas-dat-ke-hoach-loi-nhuan-sau-thue-7643-ty-dong-254869.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/nam-2018-y-te-viet-nhat-amv-dat-hon-219-ty-dong-loi-nhuan-gan-gap-doi-ke-hoach-de-ra-254870.html
https://vietstock.vn/2019/01/nam-2018-aam-lai-rong-cao-nhat-trong-vong-6-nam-737-647805.htm
https://vietstock.vn/2019/01/cat-loi-vuot-43-ke-hoach-loi-nhuan-nam-2018-737-647754.htm
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/vinamilk-vnm-uoc-loi-nhuan-sau-thue-gan-10300-ty-dong-trong-nam-2018-254772.html
https://vietstock.vn/2019/01/ldg-lai-2018-uoc-dat-603-ty-dong-du-kien-tra-co-tuc-bang-tien-mat-737-647921.htm
http://cafef.vn/tap-doan-hoa-sen-hsg-dat-ke-hoach-loi-nhuan-500-ty-dong-nam-tai-chinh-2018-2019-2019011417275684.chn
http://cafef.vn/thuy-san-minh-phu-mpc-uoc-dat-1200-ty-loi-nhuan-nam-2018-2019011514341414.chn
http://cafef.vn/petrolimex-uoc-dat-hon-5000-ty-loi-nhuan-nam-2018-co-tuc-tu-25-30-20190115160500437.chn
http://cafef.vn/sau-mot-loat-cong-ty-cong-nghe-vingroup-tuc-lap-them-vindigix-20190113085935684.chn
http://cafef.vn/ba-doanh-nghiep-cua-vinachem-van-lo-hon-1500-ty-dong-20190112184404793.chn
http://cafef.vn/phat-dat-lai-640-ty-nam-2018-dat-muc-tieu-950-ty-dong-nam-nay-20190112201445965.chn
http://cafef.vn/tiep-tuc-trich-lap-du-phong-no-cua-doi-tac-my-pha-san-tcm-van-vuot-chi-tieu-voi-223-ty-lai-rong-nam-2018-20190113090356793.chn
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Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (BRC, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Cao su Bến Thành doanh thu xuất khẩu tăng mạnh, lãi quý 4/2018 vẫn sụt giảm 4%. 

 

Công ty Cổ phần Sara Việt Nam (SRA, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

SRA tiếp tục đột biến trong quý 4/2018, công ty mẹ cả năm lãi ròng 46 tỷ đồng. 

 

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn- Quảng Ngãi (BSQ, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

BSQ lãi hơn trăm tỷ năm 2018, vượt 49% kế hoạch năm. 

  
  

http://cafef.vn/cao-su-ben-thanh-brc-doanh-thu-xuat-khau-tang-manh-lai-quy-4-2018-van-sut-giam-4-20190113213008778.chn
http://cafef.vn/sra-tiep-tuc-dot-bien-trong-quy-4-2018-cong-ty-me-ca-nam-lai-rong-46-ty-dong-20190113225510278.chn
http://cafef.vn/bia-sai-gon-quang-ngai-bsq-lai-hon-tram-ty-nam-2018-vuot-49-ke-hoach-nam-20190111173845153.chn
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Tuyên bố miễn trách  nhiệm 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng 

tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.  

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên 

phân tích FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.  

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị 

phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.  

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được 

sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử 

dụng các thông tin trong báo cáo này. Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết 

liên quan đến cố phiếu này có thể được xem tại hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.  

Bản quyền © 2010 Công ty chứng khoán FPT  
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