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Diễn biến thị trường: 
 Nhịp hồi mạnh mẽ cuối phiên chiều qua tiếp tục được thị trường 

cụ thể hóa bằng một phiên tăng tốt, dòng tiền nội vẫn là yếu tố 
nâng đỡ thị trường hồi phục từng bước một, trong khi đó khối 
ngoại vẫn kiên định bán ra và thời điểm này cả trong nước cũng 
như thế giới lại làm nhà đầu tư thận trọng. Trong bối cảnh ấy, 
thị trường vẫn lầm lũi đi lên để chinh phục lần lượt từng mức 
kháng cự từ thấp đến cao. Phiên tăng điểm hôm nay của thị 
trường cũng khép lại tuần thứ 3 liên tiếp thị trường ghi điểm 
sau chuỗi 5 tuần giảm trước đó và đang là thành tích tốt nhất 
(theo tuần) trong hơn 3 tháng qua. 

 Điểm đáng chú ý trong chuỗi tăng điểm vừa qua của thị trường 
là dòng tiền đã trở lại mạnh mẽ, từ mức 3.000 tỷ đồng/phiên đã 
tăng lên mức 3.700 tỷ đồng và có phiên cao nhất đã đạt 4.300 
tỷ đồng. Sự mạnh lên của dòng tiền nội đã bù đắp hoạt động 
bán ròng của khối ngoại chủ yếu tập trung vào VIC, VHM, HPG 
và VNM... 

 Tóm lại, đà tăng của thị trường vẫn đang được giữ vững, kỳ 
vọng xu hướng tăng ngắn hạn đang lớn dần, thị trường càng 
lên thì những phiên rung lắc là không thể tránh khỏi, vì vậy 
chúng tôi cho rằng đà tăng của thị trường tiếp tục để hướng 
đến mục tiêu 975 điểm đến 996 điểm như đã nhận định ở 
những bản tin trước. 

Cập nhật thông tin doanh nghiệp: 
 TV2: Về mặt định giá, cổ phiếu TV2 đang giao dịch ở mức P/E 4,7 

lần, khá thấp nếu so với mức bình quân 13 lần của 2 đơn vị tư vấn 
điện trong ngành. Ngoài ra, TV2 còn sở hữu lượng tiền mặt và 
khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khá lớn, khoảng 544 tỷ đồng. 
Như vậy, với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm khả quan và 
nền tảng kinh doanh vững chắc, chúng tôi cho rằng cổ phiếu TV2 
là một cơ hội đầu tư tốt cả trong ngắn hạn và dài hạn. Với mức 
P/E forward năm 2018 khoảng 6,5x lần, giá cổ phiếu TV2 hợp lý 
khoảng 127.500 đồng/cp, chúng tôi khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu 
ở vùng giá hiện tại. 

Tin tức thế giới: 
 Với những căng thẳng thương mại toàn cầu đang có dấu hiệu 

leo thang trở lại, bảng thống kê dưới đây cho chúng ta cái nhìn 
cụ thể hơn về những loại thuế quan mới đã được áp dụng và 
đang bị đe dọa trong năm nay. 

Nhận định thị trường HĐTL: 
 Thị trường phái sinh phiên cuối tuần gây bất ngờ cho nhà đầu tư 

khi đảo chiều đóng cửa trong sắc đỏ sau khi đã tăng tích cực trong 
phần lớn thời gian giao dịch trước đó. Đóng cửa, hợp đồng tháng 
8 giảm 0,34% xuống mức 935 điểm, basis đạt -6,12 điểm. Tổng 
thanh khoản trên thị trường chỉ đạt 75.114 hợp đồng được khớp 
lệnh trong phiên, giảm 23.919 hợp đồng tương đương hơn 24% so 
với phiên trước. Trong đó KLGD hợp đồng tháng 8 đạt 74.712 hợp 
đồng, giảm 24,2%.   

Diễn biến chỉ số VN-INDEX  

 

Diễn biến thị trường 
Chỉ số Index Change % Chg 

VNIndex 959.60 6.05 0.63 

HNXIndex 106.24 0.59 0.56 

VN30 941.12 3.26 0.35 

HN30 191.60 1.93 1.01 

 

Thanh khoản thị trường 
Chỉ số KLGD Giá trị % Chg 

VNIndex 197.53 4,772.98  -7.03 

HNX 38.77 571.08  5.47 

VN30 43.96 2,024.88  -14.92 

Upcom 18.08 238.08  4.33 
 

Giá trị giao dịch NĐTNN   
Chỉ số Mua Bán Ròng 

VNIndex 849.64 1254.40 -404.76 

HNX 54.80 75.48 -20.68 

Upcom 48.55 60.70 -12.15 
 

Chỉ số định giá     

Chỉ số Vốn hóa PE PB 

VNIndex 3031.81 17.06 2.66 

HNXIndex 198.99 10.82 1.10 

Upcom 826.57 9.74 1.18 

Nguồn: MBS tổng hợp 



 

2 MBS Market Strategy Daily 
 

 03.08.2018 

 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: Giữ vững đà tăng 

Nhịp hồi mạnh mẽ cuối phiên chiều qua tiếp tục được thị trường cụ thể hóa 
bằng một phiên tăng tốt, dòng tiền nội vẫn là yếu tố nâng đỡ thị trường hồi 
phục từng bước một, trong khi đó khối ngoại vẫn kiên định bán ra và thời điểm 
này cả trong nước cũng như thế giới lại làm nhà đầu tư thận trọng. Trong bối 
cảnh ấy, thị trường vẫn lầm lũi đi lên để chinh phục lần lượt từng mức kháng 
cự từ thấp đến cao. Theo thống kê thì trong 7 phiên gần đây, thị trường có tới 
6 phiên tăng điểm, có lúc chỉ số VNindex về tới mốc 920 điểm nhưng vẫn bật 
trở lại để chinh phục từng mốc kháng cự từ 930 điểm, 950 điểm và bây giờ 
đang ở tiệm cận mốc 960 điểm khi thị trường đóng cửa phiên hôm nay. Ở mỗi 
mốc kháng cự trên, thị trường đều trồi sụt lúc bật lên hẳn và có lúc giảm xuyên 
qua nhưng cuối cùng thị trường đều vượt qua. Vì vậy có thể khẳng định thị 
trường đang rất khỏe và đi lên chậm chắc mặc dù thông tin hỗ trợ không có 
nhiều nếu không muốn nói ở cả trong và ngoài nước thời điểm hiện tại tin xấu 
đang bủa vây. Phiên tăng điểm hôm nay của thị trường cũng khép lại tuần thứ 
3 liên tiếp thị trường ghi điểm sau chuỗi 5 tuần giảm trước đó và đang là thành 
tích tốt nhất (theo tuần) trong hơn 3 tháng qua.  

Điểm đáng chú ý trong chuỗi tăng điểm vừa qua của thị trường là dòng tiền đã 
trở lại mạnh mẽ, từ mức 3.000 tỷ đồng/phiên đã tăng lên mức 3.700 tỷ đồng và 
có phiên cao nhất đã đạt 4.300 tỷ đồng. Sự mạnh lên của dòng tiền nội đã bù 
đắp hoạt động bán ròng của khối ngoại chủ yếu tập trung vào VIC, VHM, HPG 
và VNM… 

Tóm lại, đà tăng của thị trường vẫn đang được giữ vững, kỳ vọng xu hướng 
tăng ngắn hạn đang lớn dần, thị trường càng lên thì những phiên rung lắc là 
không thể tránh khỏi, vì vậy chúng tôi cho rằng đà tăng của thị trường tiếp tục 
để hướng đến mục tiêu 975 điểm đến 996 điểm như đã nhận định ở những bản 
tin trước. 

 

Top NĐTNN mua ròng 

Mã Giá đóng 
cửa 

% thay 
đổi 

Giá trị ròng 
(Tỷ VNĐ) 

VIS 29.00 -2.68 28.53 

GAS 93.60 2.86 26.40 

BID 26.55 1.34 10.63 

HDB 35.80 1.85 10.07 

ANV 18.00 3.45 9.09 

 

Top NĐTNN bán ròng 

Mã Giá đóng 
cửa 

% thay 
đổi 

Giá trị ròng 
(Tỷ VNĐ) 

VNM 161.60 -2.06 -91.75 

HPG 36.30 -2.55 -86.83 

VIC 111.50 4.50 -83.15 

VCB 58.80 -0.85 -29.18 

GEX 35.50 4.12 -25.80 
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Cập nhật thông tin doanh nghiệp – TV2 
Chỉ tiêu tài chính 2013 2014 2015 2016 2017 2018F 

Doanh thu thuần 392,77 471,1 708,4 1.646,58 1.838,03 1.874,8 

% tăng trưởng  20% 50% 132% 12% 2% 

LNG 75,02 96,28 134,51 248,45 398,02 549,3 

% tăng trưởng  28% 40% 85% 60% 38% 

LNR 19,32 36,19 57,06 99,44 214,45 230 

% tăng trưởng  87% 58% 74% 116% 7% 

EPS 4.305 8.227 12.561 19.626 36.574 19.613 

Nguồn: TV2 và MBS tổng hợp 

Về mặt định giá, cổ phiếu TV2 đang giao dịch ở mức P/E 4,7 lần, khá thấp nếu 
so với mức bình quân 13 lần của 2 đơn vị tư vấn điện trong ngành. Ngoài ra, 
TV2 còn sở hữu lượng tiền mặt và khoản đầu tư tài chính ngắn hạn khá lớn, 
khoảng 544 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm khả 
quan và nền tảng kinh doanh vững chắc, chúng tôi cho rằng cổ phiếu TV2 là 
một cơ hội đầu tư tốt cả trong ngắn hạn và dài hạn. Với mức P/E forward năm 
2018 khoảng 6,5x lần, giá cổ phiếu TV2 hợp lý khoảng 127.500 đồng/cp, chúng 
tôi khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu ở vùng giá hiện tại. 

Phân tích hoạt động kinh doanh: 

Năm 2017 là một năm thành công của TV2 khi doanh nghiệp đã hoàn thành kế 
hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế đặt ra với 1.876 tỷ đồng và 214 tỷ 
đồng. EPS 2017 đạt hơn 36.500 đồng/cp, mức cao nhất trên sàn chứng khoán 
Việt Nam.  

Đạt được kết quả này là nhờ TV2 cùng với liên doanh tổng thầu DMPP (Doosan 
– Mitsubishi – PECC2 – Pacific) đã hoàn thành tốt dự án EPC Vĩnh Tân 4 khi đưa 
tổ máy số 2 bàn giao cho chủ đầu tư vào đầu tháng 12/2017, sớm hơn gần 1 
tháng so với tiến độ. Dù đây là dự án EPC đầu tiên của công ty, TV2 cũng 
khẳng định được năng lực của mình khi có thể thực hiện 80-90% khối lượng 
công việc thiết kế hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP. Ngoài ra, trong năm công ty 
cũng cung cấp dịch vụ tư vấn truyền thống cho các dự án như: 

 Nhiệt điện: Vĩnh Tân 1, Duyên Hải 3 MR, Thác Mơ MR, Đa Nhim MR,…  

 Thủy điện: Đam Bri 1, Bảo Lâm,… 

 Lưới điện: ký trên 80 hợp đồng mới, bao gồm các dự án trọng điểm 
của EVNNPT như đường dây 500kV Dốc Sỏi-Pleiku, 500kV Vũng Áng-
Quảng Trạch,…. 
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Biến động doanh thu và LN gộp  

 
Biến động chi phí 

Nguồn:TV2 

Lãi sau thuế 6 tháng tăng 2,4 lần so với cùng kỳ, EPS 6 tháng 
đạt trên 10.000 đồng 

Theo BCTC quý 2, doanh thu của công ty đạt 417 tỷ đồng, giảm 12% so với 
cùng kỳ năm trước.  

Tuy nhiên, giá vốn của hoạt động khảo sát thiết kế giảm mạnh, khiến lợi nhuận 
gộp của công ty đạt 96 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước. 
Doanh thu tài chính trong kỳ của công ty tăng nhẹ hơn 1 tỷ đồng. Chi phí tài 
chính và chi phí quản lý không thay đổi nhiều so với Q2/2017, tuy nhiên chi phí 
bán hàng của công ty tăng vọt lên mức 16 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các loại chi 
phí và thuế, TV2 thu về 63,3 tỷ đồng LNST, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm 
trước. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm,doanh thu của công ty đạt 727 tỷ đồng, giảm 12% so 
với mức 827 tỷ đồng của năm 2017. Tuy nhiên, lợi nhuận của công ty lại tăng 
vọt ở mức 122 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với 6 tháng đầu năm 2017. EPS đạt 
mức 10.441 đồng.  

Năm 2018, TV2 đặt kế hoạch doanh thu đạt 1.877 tỷ đồng và thu về 216 tỷ 
đồng LNST. Như vậy, sau nửa năm đầu, công ty mới hoàn thành gần 40% kế 
hoạch doanh thu nhưng đã hoàn thành 56% kế hoạch lợi nhuận.  

Tình hình tài chính của công ty 

Tính đến hết quý 2, tổng tài sản của công ty đạt 1.667 tỷ đồng, tăng 105 tỷ 
đồng so với đầu năm, thay đổi về tài sản hầu như chỉ diễn ra ở các khoản tài 
sản ngắn hạn. Khoản đầu tư tài chính chỉ còn 388 tỷ đồng, giảm 246 tỷ đồng so 
với đầu năm, tuy nhiên khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 300 tỷ lên mức 557 
tỷ đồng. 

Nợ phải trả của công ty đạt mức 1062 tỷ đồng, tương đương 64% tổng tài sản. 
Các khoản nợ tập trung vào khoản phải trả người bán ngắn hạn, phần người 
mua hàng trả trước và chi phí phải trả ngắn hạn. Nợ vay tài chính của công ty 
chỉ ở mức 60 tỷ đồng.   
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Kế hoạch 2018 tương đương năm 2017. 

TV2 từng bước trở thành một chủ đầu tư dự án điện. Cho năm 2018, TV2 đặt 
kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ, gần tương đương năm 
2017 là 1.877 tỷ đồng và 216 tỷ đồng. Chúng tôi nhận thấy TV2 luôn hoàn 
thành vượt kế hoạch đặt ra (dù không phải đặt kế hoạch thấp), kế hoạch lợi 
nhuận 2018 không tăng trưởng thì đây vẫn là mức lợi nhuận cao của doanh 
nghiệp.  

Trong năm, TV2 sẽ phấn đấu tiếp tục bàn giao tổ máy số 3 Nhiệt điện Vĩnh Tân 
4 vào tháng 3. Ngoài ra, công ty tiếp tục triển khai đầu tư hai dự án điện mặt 
trời Sơn Mỹ 3.1 và Vĩnh Tân. Tận dụng lợi thế là một đơn vị tư vấn đồng thời có 
thể tận dụng nguồn lực sẵn có để tự xây lắp một số hạng mục công trình nên 
suất đầu tư điện mặt trời của TV2 sẽ thấp hơn so với các nhà đầu tư khác. 
Theo TV2, suất đầu tư điện mặt trời của công ty vào khoảng 800 USD/W.  

EVN không có kế hoạch thoái vốn TV2 trong thời gian tới 
Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã được Chính phủ và Thủ tướng 
quyết định lựa chọn TV1 và TV2 là hai đơn vị kinh doanh chính của Tập đoàn 
trong kế hoạch tái cấu trúc. Do đó, EVN vẫn sẽ nắm chi phối TV2 trong thời 
gian tới.   



 

6 MBS Market Strategy Daily 
 

 03.08.2018 

 

Tin tức thế giới: Theo dõi diễn biến chiến tranh 
thương mại: Thuế quan mới đã được áp dụng và 
đang bị đe dọa. 
Với những căng thẳng thương mại toàn cầu đang có dấu hiệu leo thang trở lại, 
bảng dưới đây cho chúng ta cái nhìn cụ thể hơn về những loại thuế quan mới 
đã được áp dụng và đang bị đe dọa trong năm nay. 

Quốc gia 
đánh thuế 

Các nền kinh tế bị 
đánh thuế Hàng hóa chịu thuế Tỷ lệ thuế 

quan 
Đã áp dụng hay 

đang đe dọa 

Mỹ Trung quốc, Hàn Quốc, 
Mexico Máy giặt 20% - 50% Đã áp dụng 

Mỹ Hầu hết các quốc gia 
đặc biệt là Trung Quốc Tấm năng lượng mặt trời 30% Đã áp dụng 

Mỹ Canada Ấn phẩm 22% Đã áp dụng 

Mỹ EU, Canada và hầu hết 
các quốc gia khác Thép 25% Đã áp dụng 

Mỹ EU, Canada và hầu hết 
các quốc gia khác Nhôm 10% Đã áp dụng 

EU Mỹ 
Rượu whisky, nước cam, 
quần jeans và các sản 
phẩm khác 

25% Đã áp dụng 

Mexico Mỹ 
3 tỷ USD hàng hóa nhập 
khẩu từ Mỹ gồm thép và 
thịt lợn 

20% - 25% Đã áp dụng 

Canada Mỹ 
12,8 tỷ USD hàng hóa 
nhập khẩu từ Mỹ gồm Xi-
rô phong và rượu whisky 

10% - 25% Đã áp dụng 

EU 
Hầu hết các quốc gia 
ngoại trừ “một số quốc 
gia đang phát triển” 

Hạn ngạch thuế quan 
nhập khẩu đối với một số 
sản phẩm thép 

25% nếu 
kim ngạch 
nhập khẩu 
vượt mức 
TB 3 năm 
liền trước 

Đã áp dụng 

Ấn Độ Mỹ 
241 triệu USD hàng nhập 
khẩu là táo, thép không 
gỉ và các sản phẩm khác 

7,5%-60% Có hiệu lực từ 04 
tháng 8 năm 2018 

Mỹ Trung Quốc 50 tỷ USD hàng hóa nhập 
khẩu từ Trung Quốc 25% 

Đã áp dụng với danh 
sách hàng nhập khẩu 
có giá trị 34 tỷ USD, 
16 tỷ USD còn lại 
đang chờ được xét 
duyệt 
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Trung Quốc Mỹ 34 tỷ USD hàng hóa nhập 
khẩu từ Mỹ 25% Đã áp dụng 

Mỹ Trung Quốc 200 tỷ USD thuế quan bổ 
sung 25% Đang đe dọa 

Mỹ EU Ô tô nhập khẩu 20% Đang đe dọa 

Mỹ  Chất Uran  Đang đe dọa 

Bối cảnh của các việc dựng các hàng rào thuế quan này là do thâm hụt thương 
mại của Mỹ tăng lên tới 568 tỷ USD trong năm 2017. Chính quyền thổng thống 
Trump cho rằng sự thâm hụt đó là do các hiệp định thương mại bất bình đẳng. 
Trong khi các nhà phê bình chỉ ra rằng người tiêu dùng Mỹ là những người 
được hưởng lợi từ sự khoảng cách thương mại này. 

Tổng thống Donald Trump lần đầu công bố ý định đánh thuế thép và nhôm vào 
ngày 1/3/2018, và từ đó chỉ số công nghiệp Dow Jones không thể quay trở lại 
các ngưỡng cao như hồi đầu năm. 

Nguồn: MarketWatch 
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DIỄN BIẾN CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN 
 

Index Last Change % Adv/Dcl Vol (mil) P/E P/B YTD 

VNIndex 959.60 6.05 0.63 110/163            197.60  17.06        2.66  -     2.50  

HNXIndex 106.24 0.59 0.56 77/68              40.31  10.82        1.10  -     9.09  

VN30 941.12 3.26 0.35 13/15              51.68  15.11        2.77  -     3.53  

HN30 191.60 1.93 1.01 -   13.54  

Upcom 50.63 0.45 0.90 67/73              18.79  9.74        1.18  -     7.81  

Shanghai 2740.44 -27.58 -1.00 180/1238        17,397.59  13.30        1.46  -   17.14  

Nikkei 225 22525.18 12.65 0.06 51/165            973.64  16.71        1.81  -     1.05  

S&P 500 2827.22 13.86 0.49 318/185            508.51  20.64        3.37        5.75  

Vàng 1207.50 -0.33 -0.03 -     7.32  

Dầu WTI 68.71 -0.25 -0.36     13.72  

 Đồ thị so sánh VNINDEX và thị trường Thái Lan, DowJones, HangSheng  
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 Liên hệ trung tâm nghiên cứu: 

Trần Hoàng Sơn  Trưởng bộ phận/Kiểm soát  son.tranhoang@mbs.com.vn  

Ngô Quốc Hưng Chuyên Viên Nghiên cứu cao cấp hung.ngoquoc@mbs.com.vn 

Phạm Văn Quỳnh  Chuyên viên Nghiên cứu  quynh.phamvan@mbs.com.vn  

Nguyễn Quỳnh Hoa Chuyên viên Nghiên cứu hoa.nguyenquynh@mbs.com.vn 

Nguyễn Hòa Hợp  Chuyên viên Nghiên cứu  hop.nguyenhoa@mbs.com.vn  

Nguyễn Thị Hải Hà  Chuyên viên Nghiên cứu  ha.nguyenthihai@mbs.com.vn  

 

Hệ Thống Khuyến Nghị: Hệ thống khuyến nghị của MBS được xây dựng dựa trên mức chênh lệch của giá mục tiêu 12 tháng và giá cổ 
phiếu trên thị trường tại thời điểm đánh giá 

Xếp hạng Khi (giá mục tiêu – giá hiện tại)/giá hiện tại 

MUA >=20% 

KHẢ QUAN Từ 10% đến 20% 

PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG Từ -10% đến +10% 

KÉM KHẢ QUAN Từ -10% đến - 20% 

BÁN <= -20% 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS) 

Được thành lập từ tháng 5 năm 2000 bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) là một trong 5 công ty 
chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam, Sau nhiều năm không ngừng phát triển, MBS đã trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng 
đầu Việt Nam cung cấp các dịch vụ bao gồm: môi giới, nghiên cứu và tư vấn đầu tư, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, và các nghiệp vụ thị 
trường vốn. 

Mạng lưới chi nhánh và các phòng giao dịch của MBS đã được mở rộng và hoạt động có hiệu quả tại nhiều thành phố trọng điểm như Hà 
Nội, TP, HCM, Hải Phòng và các vùng chiến lược khác. Khách hàng của MBS bao gồm các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, các tổ chức tài 
chính và doanh nghiệp. Là thành viên Tập đoàn MB bao gồm các công ty thành viên như: Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital), 
Công ty CP Địa ốc MB (MB Land), Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB (AMC) và Công ty CP Việt R,E,M,A,X (Viet R,E,M). MBS có 
nguồn lực lớn về con người, tài chính và công nghệ để có thể cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm và dịch vụ phù hợp mà rất ít các 
công ty chứng khoán khác có thể cung cấp. 

MBS tự hào được nhìn nhận là: 

 Công ty môi giới hàng đầu, đứng đầu thị phần môi giới từ năm 2009. 
 Công ty nghiên cứu có tiếng nói trên thị trường với đội ngũ chuyên gia phân tích có kinh nghiệm, cung cấp các sản phẩm nghiên 
cứu về kinh tế và thị trường chứng khoán;  
 Nhà cung cấp đáng tin cậy các dịch vụ về nghiệp vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty quy mô vừa. 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền năm 2014 thuộc về Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Những thông tin sử dụng trong báo 
cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và MBS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong 
báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của MBS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào 
được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái 
bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của MBS. 

MBS HỘI SỞ 

Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 
ĐT: + 84 4 3726 2600 - Fax: +84 3726 2601 
Webiste: www.mbs.com.vn 


