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VN-INDEX 
 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

✓ Thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục nối dài đà tăng điểm sau khi đón 

nhận thông tin tích cực từ cuộc đàm phán Mỹ - Trung cho biết Mỹ trao đổi 

về việc xem xét giảm thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. 

Đồng thuận với xu hướng chung, thị trường Việt Nam có phiên giao dịch 

cuối tuần khởi sắc khi mở cửa trong sắc xanh. Sau khi tăng mạnh lên 

mức 906 điểm, chỉ số VN-Index đã sớm bị đẩy xuống dưới mốc tham 

chiếu và đi ngang do thị trường thiếu vắng cổ phiếu dẫn dắt cùng tâm lý 

thận trọng của thị trường. Bước vào phiên chiều, VN-Index giao dịch tích 

cực hơn khi xuất hiện một vài mã tăng điểm VNM, VHM, MSN… hỗ trợ 

thị trường hồi phục. Dòng tiền phiên nay vẫn đứng ngoài thị trường bởi 

thanh khoản tăng đột biến chủ yếu đến từ giao dịch thỏa thuận của hơn 

15,46 triệu cổ phiếu MSN trị giá 1.165,3 tỷ đồng và gần 19,76 triệu cổ 

phiếu VRE giá trị 594,7 tỷ đồng. Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ 0,05% lên 

mức 902,3 điểm. Trong khi đó, HNX-Index đóng cửa lùi sâu dưới mốc 

tham chiếu khi để mất 0,36% xuống mức 101,56 điểm. 

✓ Các cổ phiếu ngân hàng phân hóa rõ nét trong phiên hôm nay là nguyên 

nhân chính ảnh hưởng đến diễn biến chung của thị trường. Trong khi hầu 

hết các cổ phiếu chỉ tăng điểm nhẹ HDB (+0,7%), STB (+0,4%), TCB 

(+0,4%), TPB (+0,5%), VPB vượt lên là trụ chính của nhóm khi tăng 1,3% 

lên mức giá 19.250đ. Ở chiều ngược lại, nhiều mã vốn hóa lớn có mức 

giảm điểm sâu lấy đi khá nhiều điểm số của thị trường CTG (-1,4%), BID 

(-0,8%), VCB (-0,7%), EIB (-1,3%). 

✓ Một số cổ phiếu vốn hóa lớn trong ngành thực phẩm – đồ uống và bất 

động sản đã có phiên tăng điểm hỗ trợ thị trường, mặc dù đà tăng là khá 

yếu. Trong đó, VNM (+1,4%) giữ vai trò trụ chính của thị trường khi đóng 

góp gần 1 điểm tăng cho VN-Index, đóng cửa ở mức giá 134.000đ. Sắc 

xanh cũng được tìm thấy ở các cổ phiếu khác như MSN (+1%), VHM 

(+0,9%), NVL (+0,4%), VIC (+0,2%),…Ở chiều ngược lại, bên cạnh sắc 

đỏ MWG (-1,1%), PNJ (-0,9%), VRE là mã gây áp lực giảm điểm mạnh 

nhất lên thị trường khi giảm mạnh gần 3% xuống đóng cửa ở mức 

29.250đ. 

✓ Theo đà giảm của giá dầu thế giới, các cổ phiếu dầu khí tiếp tục diễn biến 

tiêu cực khi đóng cửa đồng loạt trong sắc đỏ PLX (-0,5%), PVS (-0,6%), 

PVD (-2,3%). Trong khi đó, GAS giữ vững được tham chiếu khi đóng cửa 

tại mức giá 89.000đ. 

✓ Thanh khoản phiên nay ghi nhận giá trị tăng đột biến trên 3.880 tỷ đồng, 

trong đó, giá trị giao dịch thỏa thuận đã lên đến hơn 2.121 tỷ đồng.  

✓ Khối ngoại bán ròng nhẹ với giá trị hơn 18 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở 

MSN (22 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, họ mua ròng VJC với giá trị hơn 28 

tỷ đồng. 

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngày 18/01 được tổng hợp 

chi tiết tại đây. 

 
Giá trị đóng cửa 902,3 

Biến động (%) 0,05% 

Khối lượng (triệu CP)* 140,75 

Giá trị (tỷ đồng)* 3.880,5 

SLCP tăng giá 127 

SLCP giảm giá 158 

SLCP đứng giá 54 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 

 

HNX-INDEX 

 
Giá trị đóng cửa 101,56 

Biến động (%) 0,36% 

Khối lượng (triệu CP)* 30,7 

Giá trị (tỷ đồng)* 374,8 

SLCP tăng giá 55 

SLCP giảm giá 77 

SLCP đứng giá 58 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận  

 

http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/nn20190118.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 

1/08/2018 HPG 50 _ 37,6 29,2 -22,34% 5/06/2019  

01-08-2018 
11-09-2018 

SBA 18 _ 14,6 14 -4,11% 5/06/2019  

10/09/2018 HAX 20 15 16 16,75 4,69% 11/03/2019  

7/11/2018 SHP 26,6  21,6 23,5 8,80% 1/12/2019  

22/11/2018 HT1 18 12,5 13,65 14,15 3,66% 14/02/2019  

3/12/2018 AST 78  69,5 62,6 -9,93% 7/10/2019  

13/12/2018 ACV 100 80 84,3 85 0,83% 31/01/2019  

13/12/2018 CTD 170 155 159,4 147,9 -2,76% 16/01/2019 
Cắt lỗ tại giá 

155.000đ 

 

 
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 10,3 Chi tiết  

14-01-2019 CVT 20.4 16 18,8 Chi tiết  

15-01-2019 AAA 15.4 12.3 14,4 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 TẬP ĐOÀN HOA SEN (HSX :H SG) 
 

TRIỂN VỌNG KINH DOANH NĂM 2019_Khá tiê u cực 
 

Duy trì duy trì thị phần số 1 mảng tôn mạ  
Trong 11T2018, sản lượng tiêu thụ tôn mạ của HSG đạt 1,12 triệu tấn (+9,7% yoy), chủ yếu đến từ thị trường nội địa với 

mức tiêu thụ 11T2018 đạt 606 nghìn tấn (+17,4% yoy). Sản lượng xuất khẩu chỉ tăng nhẹ 2,7% đạt mức 591 nghìn tấn. 

Trong bối cảnh cạnh tranh nội địa gay gắt và thị trường xuất khẩu nhiều biến động, việc có thể tăng trưởng sản lượng tiêu 

thụ nội địa là điểm sáng hiếm hoi, thể hiện lợi thế về hệ thống phân phối của HSG. 

Sản lượng tiêu thụ ống thép chậm lại 

Trong 11T2018, sản lượng thép ống thép tiêu thụ tương đương năm ngoái, đạt 380 nghìn tấn (-2,0% yoy),  trong bối cảnh 

toàn ngành chỉ tăng nhẹ 1,6% - rất thấp so với mức trung bình 26% trong 4 năm gần nhất. Đây là dấu hiệu cho thấy mảng 

này đã bước qua giai đoạn tăng trưởng nhanh và đang bước vào giai đoạn ổn định hơn. Thị phần số 2 của HSG trong mảng 

này vẫn được duy trì ở mức 18%, tương đương so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tỷ suất lợi nhuận gộp của HSG phụ thuộc rất nhiều vào giá và thời điểm mua nguyên liệu HRC 

Trong giai đoạn 2016-2017, khi giá HRC có xu hướng giảm, HSG luôn duy trì tỷ lệ hàng tồn kho/tài sản cao, và đã được 

hưởng lợi khi giá HRC tăng trở lại, với tỷ suất lợi nhuận gộp đã từng có thời điểm lên tới 26% trong Q4/2016. Tuy nhiên, khi 

giá HRC giảm vào nửa cuối năm 2018, trong khi đó HSG vẫn duy trì mức hàng tồn kho cao, tỷ suất lợi nhuận gộp chỉ đạt 

8,5%, mức thấp nhất kể từ năm 2011 tới nay. Điều này cho thấy hoạt động đầu cơ HRC đóng vai trò quan trọng trong lợi 

nhuận của doanh nghiệp. Hiện tại, tỷ lệ tồn kho/tổng tài sản cũng đang có xu hướng giảm dần trong cuối năm 2018. Chúng 

tôi cho rằng tỷ suất lợi nhuận gộp của HSG trong 2019 sẽ dao động quanh mức trung bình 11,5 - 12% - tương đương giai 

đoạn 2011-2014. 

Một yếu tố khác có thể hỗ trợ cho HSG là sự hoạt động của dự án Formosa. Đi vào hoạt động ổn định từ đầu năm 

2018, Formosa hiện đang là nhà sản xuất HRC nội địa duy nhất tại Việt Nam với năng lực sản xuất mỗi năm khoảng 5,2 

triệu tấn – tương đương 60% lượng nhập khẩu HRC cả nước năm 2017). Việc có thể tận dụng nguồn cung nội địa này giúp 

HSG có thể giảm bớt thời gian, chi phí vận chuyển, cũng như hạn chế tác động tiêu cực của biến động tỷ giá. 

Về các hoạt động bảo hộ thương mại:  

o Indonesia đã chấm dứt điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn màu Việt Nam. 

o Malaysia đang thực hiện điều tra bán phá giá tôn kẽm. Theo kết luận sơ bộ thì HSG không bán phá giá được hưởng mức 

thuế 0%. 

Tỷ lệ đòn bẩy vẫn ở mức khá cao, chi phí hoạt động đang được cắt giảm  

Tỷ lệ vay nợ ngắn hạn/VCSH đã giảm xuống còn 2,1 lần so với mức kỷ lục 2,5 lần tại Q1, nhưng vẫn khá cao so với lịch sử. 

Chi phí bán hàng và QLDN đang chiếm 7,8% doanh thu thuần – giảm từ mức 8,8% trong năm trước. Trong 2018, HSG đã 

giảm số lượng nhân sự 19% và sẽ phải tiếp tục cắt giảm các chi phí hoạt động trong 2019. 

Sau khi thoái vốn khỏi CTCP Tiếp vận&Cảng Quốc tế Hoa Sen Gemadept trong Q4/NĐTC 17-18, HSG đã ghi nhận khoảng 

100 tỷ lợi nhuận tài chính. Cũng trong thời gian này, HSG đã tuyên bố giải thể 2 công ty liên kết liên quan tới Dự án khu du 

lịch sinh thái hồ Vân Hội, Yên Bái với lý do không tổ chức được sản xuất kinh doanh. Chúng tôi đánh giá việc đầu tư ngoài 

ngành của HSG có thể gây phân tán nguồn lực và đem lại rủi ro không đáng có cho doanh nghiệp. Trong NĐTC 18-19, hoạt 

động chuyển nhượng các dự án BĐS có thể sẽ đem lại lợi nhuận bất thường, hỗ trợ cho KQKD của doanh nghiệp. 

 

KẾ HOẠCH NIÊN ĐỘ TÀI CHÍNH 18-19 

HSG đặt ra kế hoạch doanh thu 31.500 tỷ đồng (-9% yoy), sản lượng tăng 9% và LNST 500 tỷ đồng (+22% yoy). Đại hội cổ 

đông cũng thông qua việc chia cổ tức với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu. 

Tái cấu trúc hệ thống phân phối bằng cách mua lại các chi nhánh của công ty TNHH Đầu tư Hoa Sen. Hiện tại, HSG sở hữu 

491 chi nhánh, TNHH Đầu tư Hoa Sen có khoảng 100 chi nhánh.  

Về các dự án đầu tư: Dự án lớn nhất là Khu liên hợp Thép Cà Ná hiện tại chỉ đang xúc tiến phần cảng – một phần trong 

dự án mang tính hỗ trợ. Ngoài ra, HSG đã cơ bản hoàn thành các dự án mở rộng công suất khác, và cắt giảm bớt một số 

lĩnh vực không cốt lõi. 

 

KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ 

Với mức giá 6.550 đ/cp, HSG đang được giao dịch với mức P/E trailing là 6,25x – cao hơn so với trung bình ngành. Tuy 

nhiên, với triển vọng ngành khó khăn hơn, tỷ lệ đòn bẩy cao có thể sẽ cần nhiều thời gian hơn để giải quyết. Chúng tôi đưa 

ra khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu HSG tại thời điểm hiện tại và nhà đầu tư có thể xem xét mua khi HSG về mức 

giá khoảng 6.000đ/cp – tương đương mức P/E fwd khoảng 5,5x.  
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TIN TỨC VÀ NHẬN ĐỊNH 
 

Dự kiến tăng trưởng GDP Việt Nam 2019 đạt 6,9% 
Hầu hết các chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam đã được cải thiện trong năm 2018, lãi suất và tỷ giá được duy trì ổn định mặc 

dù Fed tăng lãi suất và tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, nợ xấu được quản lý ở mức dưới 3%. Những thành 

tựu này đã giúp giảm thiểu sự bất ổn của thị trường, tăng cường tính cạnh tranh trong xuất khẩu của Việt Nam so với các 

quốc gia ASEAN, thu hút FDI và nâng cao niềm tin của công chúng vào năng lực quản lý và chính sách của NHNN. 

Lĩnh vực sản xuất đã tăng trưởng ở mức 2 con số trong 4 năm trở lại đây và đà tăng này có thể sẽ tiếp diễn trong năm 2019 

dù chậm hơn một chút so với năm ngoái do môi trường bên ngoài bất ổn và tốc độ tăng trưởng vốn đang nằm ở mức cao. 

Dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào lĩnh vực sản xuất đặc biệt là sản xuất hàng điện tử sẽ thúc đẩy hoạt động trong lĩnh 

vực này. 

Hoạt động xây dựng diễn biến ổn định trong năm 2018, với mức tăng cả năm đạt 8,9%, tăng trưởng của lĩnh vực này, đặc 

biệt là khu vực bất động sản, sẽ tiếp tục ổn định trong năm 2019, đạt 7,5%. Mức tăng trưởng chậm lại ở lĩnh vực xây dựng, 

vốn đóng góp 5% vào GDP, sẽ được bù đắp bởi mức tăng mạnh hơn ở lĩnh vực nông nghiệp với dự kiến sẽ tiếp tục duy trì 

đà phục hồi trong năm nay. 
 

Nông nghiệp trước vận hội mới từ các FTA 
Một loạt những FTA lớn như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương 

mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực trong năm 2019 đang mở ra những cánh cửa mới, vận hội mới cho nông sản 

Việt và ngành nông nghiệp Việt Nam. 

Ngành nông nghiệp Việt Nam đã có một năm gặt hái nhiều thành quả. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 40 tỷ USD trong năm 

2018, đưa Việt Nam đứng thứ 15 thế giới về xuất khẩu nông sản. Sản phẩm nông nghiệp Việt Nam đã được xuất khẩu sang 

hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

Bước sang năm 2019, mục tiêu của ngành Nông nghiệp là đạt tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 2,9 - 3,1%, kim ngạch xuất 

khẩu nông sản đạt khoảng 42 - 43 tỷ USD. Để hoàn thành mục tiêu này, các doanh nghiệp, nông dân và nền nông nghiệp 

Việt Nam đang có cơ hội lớn từ các hiệp đinh thương mại đã ký kết. 

Đây là hai cơ hội vàng cho Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích thiết thực nhất cho doanh nghiệp và người dân, trong đó 

các ngành thủy sản, nông nghiệp… của Việt Nam được đánh giá sẽ hưởng lợi nhiều từ hai hiệp định này.  

Khi CPTPP có hiệu lực, về thủy sản, các mặt hàng thuộc ngành này sẽ được hưởng thuế suất 0% ngay khi Hiệp định có 

hiệu lực khi xuất khẩu sang Canada và Nhật Bản. 

Về mặt hàng gạo, với việc được hưởng thuế suất 0% ngay khi CPTPP có hiệu lực, gạo sẽ có khả năng tiếp cận và tăng 

trưởng tại thị trường Canada. Mexico cũng là thị trường mới. Hiện gạo Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này ước khoảng 

70.000 tấn/năm và sẽ được hưởng thuế 0% vào năm thứ 11 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.  

Còn ngay khi EVFTA có hiệu lực, nhiều mặt hàng của Việt Nam sẽ được giảm thuế về 0 - 4% như hạt tiêu (hiện nay là 0-

11%); gạo tấm, các sản phẩm từ hạt cũng được giảm về 0%. Đối với mặt hàng rau củ quả, rau củ quả chế biến, nước quả, 

EU cam kết cơ bản sẽ xoá bỏ thuế quan ngay sau khi EVFTA có hiệu lực. Đối với thủy sản, khoảng 50% số dòng thuế sẽ 

được xóa bỏ, 50% dòng thuế còn lại được xóa bỏ trong lộ trình 3-7 năm. Các mặt hàng xuất chủ lực khác của Việt Nam là 

gỗ, sản phẩm từ gỗ, thuỷ sản… có lợi thế khi cạnh tranh với ưu đãi về thuế quan. 

Bên cạnh đó, các FTA mới cũng góp phần tạo động lực và sức ép cho doanh nghiệp trong nước đầu tư sản xuất trong nước 

theo hướng giảm xuất khẩu nguyên liệu và sơ chế, đầu tư phát triển chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng, tăng cường xuất khẩu 

sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao. Nông, lâm sản Việt Nam có cơ hội tham gia vào những chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tuy nhiên để tận dụng được cơ hội đang đến, ngành Nông nghiệp sẽ phải tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu từng ngành hàng 

và xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp cần phải đẩy mạnh việc xây dựng quảng bá thương 

hiệu từng loại nông sản hàng hóa... 
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Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Năm 2018, VPB đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế hơn 9.200 tỷ đồng.  

 

Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

TRC lợi nhuận năm 2018 đạt 120 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch điều chỉnh. 

 

Công ty cổ phần Traphaco (TRA, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Năm 2019, Trapaco đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 180 tỷ đồng. 

 

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Đạm Cà Mau đặt kế hoạch doanh thu năm 2019 là 6.928 tỷ đồng. 

 

Tổng công ty Dầu Việt Nam (OIL, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

PVOIL đặt kế hoạch lợi nhuận 440 tỷ đồng. 

 

Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

BPC lợi nhuận quý 4/2018 suy giảm mạnh. 

 

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

Đầu tư LDG lãi sau thuế hơn 600 tỷ đồng. 

 

Công ty Cổ phần Thế giới Số (DGW, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Digiworld đặt kế hoạch lãi 137 tỷ đồng trong năm 2019. 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (AGR, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Agriseco lãi ròng gần 68 tỷ đồng năm 2018. 

 

Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Phả Lại (PPC, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

PPC lãi trước thuế 2018 đạt 1.449 tỷ đồng, gấp đôi kế hoạch đề ra. 

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SAS, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Năm 2018, SAS lãi trước thuế 409 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch. 

 

Ngân hàng TMCP Kienlongbank (KLB, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

KLB cho vay bất động sản tăng mạnh, lãi trước thuế 2018 chỉ đạt 74% kế hoạch. 

 

Công ty Cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

MST lãi ròng quý 4 gần 1,5 tỷ đồng. 

 

Công ty Cổ phần Lọc- Hóa dầu Bình Sơn (BSR, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Kinh doanh dưới giá vốn, Lọc dầu Bình Sơn báo lỗ hơn 1.000 tỷ đồng trong quý 4/ 2018. 

 

Công ty Cổ phần Lọc Camimex Group (CMX, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

CMX năm 2018 lãi 78 tỷ đồng tăng 192% so với cùng kỳ. 

 

Công ty Cổ phần Phú Tài (PTB, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Hoàn thành kế hoạch năm 2018, Phú Tài tiếp tục đặt mục tiêu lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2019. 

 

Công ty Cổ phần Bamboo Capital (chi tiết xem tại đây) 

Bamboo Capital tiếp tục rót 1.400 tỷ đầu tư dự án bất động sản. 

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

SSI (mẹ) báo lãi hơn 1.400 tỷ đồng trong năm 2018, dư nợ margin gần 6.000 tỷ đồng. 
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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.  
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