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Xin vui lòng xem nội dung chi tiết về xung đột lợi ích và khuyến cáo cuối báo cáo này

Cổ phiếu | Việt Nam

Bất động sản
Báo cáo ngành Ngày 10/1/2022

Thông tư 16: Tác động không quá nghiêm trọng tới 
hầu hết các doanh nghiệp khuyến nghị
 Thông tư 16, có hiệu lực từ ngày 15/1/2022 và là môt phần kế hoạch kiểm soát 

dòng chảy tín dụng của NHNN vào nền kinh tế, sẽ thắt chặt điều kiện xung quanh 
việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). 

 Lĩnh vực BĐS, những đối tượng phát hành với giá trị lớn nhất và có tỷ lệ đòn bẩy 
cao, sẽ chịu tác động nhiều nhất. Mặc dù vậy, tác động tới những doanh nghiệp 
nhỏ và không niêm yết sẽ nghiêm trọng hơn. 

 Với những quy định mới này, nhiều doanh nghiệp sẽ cần tập trung đa dạng nguồn 
vốn, minh bạch mục đích phát hành và cải thiện tình hình quản trị doanh nghiệp. 

 HSC dự báo NLG, CTD, KDH, VRE sẽ chịu tác động tối thiểu nhờ tình hình tài 
chính lành mạnh. Ngược lại, CII và NVL sẽ chịu tác động nặng hơn.

Mảng BĐS sẽ chịu tác động mạnh nhất
Thông tư 16, có hiệu lực từ 15/1/2022, sẽ thắt chặt quy định về phát hành TPDN. 
Theo chúng tôi, lĩnh vực BĐS sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất với tỷ trọng 40% tổng giá 
trị trái phiếu phát hành trong 9 tháng đầu năm 2021.

Tổ chức tín dụng (TCTD) sẽ không được phép mua TPDN được phát hành với mục 
đích tái cấu trúc nợ, tăng vốn lưu động, góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác. 
Đây là những mục đích phát hành TPDN thông thường của các doanh nghiệp phát 
triển BĐS, chúng tôi dự báo thông tư này sẽ tác động tới hoạt động kinh doanh và 
đầu tư của các công ty BĐS theo một mức độ nào đó.

Các công ty nhỏ và không niêm yết sẽ chịu ảnh hưởng nặng hơn
Mặc dù có thể nắm được tác động tiềm tàng của Thông tư 16 đối với toàn thị trường, 
nhưng mức độ ảnh hưởng tới mỗi công ty sẽ khác nhau. Các công ty có tình hình tài 
chính lành mạnh, khả năng đa dạng hóa các nguồn vốn và có thể huy động vốn quốc 
tế sẽ ít bị ảnh hưởng hơn trong khi các công ty có cơ cấu nợ cao và/hoặc tỷ trọng 
TPDN cao, đặc biệt là trái phiếu phát hành cho các TCTD, sẽ bị ảnh hưởng nhiều 
nhất. Chúng tôi dự báo các công ty BĐS nhỏ và chưa niêm yết sẽ phải đối mặt với 
nhiều thách thức nhất.

Tác động của Thông tư 16 tới các cổ phiếu chúng tôi khuyến nghị
Trong báo cáo này, chúng tôi sẽ đánh giá tác động của Thông tư 16 tới các công ty 
BĐS chúng tôi khuyến nghị bằng cách phân tích tình hình tài chính, tỷ lệ nợ, tỷ trọng 
TPDN/tổng nợ và giá trị TPDN phát hành cho các TCTD.

Chúng tôi cho rằng VHM, NLG, VRE, KDH, CRE, REE, VGC, PHR và CTD sẽ bị ảnh 
hưởng nhẹ nhờ tình hình tài chính lành mạnh và không liên quan nhiều tới các TCTD. 
Tuy nhiên, DXG và VIC sẽ bị ảnh hưởng ở mức độ vừa phải trong khi CII và NVL sẽ 
chịu tác động đáng kể do tỷ lệ đòn bẩy cao, cơ cấu tài chính kết hợp nợ lớn và liên 
quan nhiều tới các TCTD.

Bản gốc bằng tiếng Anh của báo cáo này được phát hành vào ngày 22/12/2021

Giá cổ phiếu tại ngày 21/12/2021.
Nguồn: Công ty, FactSet, HSC
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Giá Khuyến nghị Giá mục tiêu (đồng) Tiềm năng P/E (lần) P/B (lần) L.suất cổ tức (%)
Mã CK (đồng) Mới Cũ Mới Th.đổi (%) tăng/giảm (%) 2021F 2022F 2021F 2022F 2021F 2022F
CRE 40,000 Tăng tỷ trọng - 33,000 - (17.5) 10.1 10.3 2.35 2.03 - -
CTD 89,100 Giảm tỷ trọng - 60,000 - (32.7) N/a 49.3 0.82 0.81 1.20 1.20
DXG 35,850 Tăng tỷ trọng - 34,100 - (4.88) 14.9 12.1 2.41 2.03 - -
KBC 58,400 Tăng tỷ trọng - 53,600 - (8.22) 24.7 25.8 2.33 2.14 0 0
KDH 50,200 Mua vào - 56,400 - 12.4 32.2 20.0 3.44 2.96 0 0
NLG 65,200 Nắm giữ - 56,359 - (13.6) 10.5 14.7 2.13 1.96 1.39 1.39
NVL 116,600 Nắm giữ - 93,458 - (19.8) 40.5 33.5 4.72 4.13 - -
PHR 71,700 Tăng tỷ trọng - 79,500 - 10.9 21.4 9.58 2.91 2.48 2.79 3.49
VGC 57,800 Giảm tỷ trọng - 38,700 - (33.0) 25.6 23.5 3.77 3.46 1.90 1.90
VHM 86,000 Tăng tỷ trọng - 89,200 - 3.72 11.8 11.8 3.20 2.64 0.02 0.02
VRE 31,400 Mua vào - 38,600 - 22.9 28.6 22.9 2.24 2.19 - 3.18
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Quy định chặt chẽ hơn sẽ tác động nhiều tới các 
doanh nghiệp nhỏ hơn

Chúng tôi kỳ vọng hoạt động phát hành TPDN sẽ hạ nhiệt khi Thông tư 16 có hiệu 
lực từ ngày 15/1/2022. Thông tư này nhìn chung sẽ thắt chặt các điều kiện phát hành 
TPDN nhưng sẽ chỉ thực sự tác động đến các TCTD yếu kém cũng như các chủ đầu 
tư chưa niêm yết có tình hình tài chính không lành mạnh và/hoặc hạn chế đa dạng 
hóa nguồn vốn. Các doanh nghiệp chúng tôi khuyến nghị phần lớn sẽ không bị ảnh 
hưởng nhiều vì bảng CĐKT nhìn chung lành mạnh, tỷ lệ nợ thấp và không liên quan 
nhiều tới các TCTD thông qua phát hành trái phiếu.

Thông tư mới sẽ có hiệu lực từ ngày 15/1/2022
NHNN đã ban hành Thông tư 16 mới vào tháng 11/2021 để thay thế 'Thông tư 15', 
bản sửa đổi 'Thông tư 22' ban hành năm 2016, vào năm 2018. Thông tư mới sẽ đưa 
ra các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh TPDN của TCTD & chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài, và sẽ có hiệu lực từ ngày 15/1/2022.

Nhìn chung, thông tư mới sẽ thắt chặt các quy định xung quanh hoạt động giao dịch 
TPDN của các TCTD, và điều này, ở một mức độ nào đó, sẽ tác động đến khả năng 
huy động vốn của các công ty. Dưới đây là năm điểm nổi bật của Thông tư 16:

1. Quy định điều kiện mua TPDN
Theo quy định tại Thông tư này, các TCTD phải có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo phân 
loại nợ mới nhất mới có thể mua TPDN.

Do hầu hết các NHTM lớn hiện có tỷ lệ nợ xấu lành mạnh dưới 3%, chúng tôi cho 
rằng quy định này thực sự hướng đến các ngân hàng yếu và nhỏ nhằm đảm bảo tính 
toàn vẹn của hệ thống tài chính. Điều này có thể dẫn đến dòng tiền chảy vào TPDN 
giảm nhẹ, bao gồm cả trái phiếu do các công ty BĐS phát hành,.

2. Quy định về mục đích sử dụng vốn thu được từ TPDN
Thông tư nêu rõ, các TCTD không được mua trái phiếu với mục đích:

 Cơ cấu lại nợ của và tổ chức phát hành (lưu ý rằng điều này đã được nêu trong 
‘Thông tư 15’ trước đó, vào năm 2018); và/hoặc

 Góp vốn và/hoặc mua cổ phần của công ty khác (mới); và/hoặc

 Tăng vốn lưu động (mới).

Trong số những hạn chế này, chúng tôi cho rằng việc cấm tài trợ vốn lưu động thông 
qua phát hành TPDN là phù hợp nhất, theo đó là hạn chế tài trợ mua cổ phần của các 
công ty khác.

Các nhà phát triển BĐS thường xuyên phát hành TPDN nhằm mục đích tài trợ cho 
nhu cầu vốn lưu động. VD: KBC (Tăng tỷ trọng, giá mục tiêu 53.600đ) trong 9 tháng 
đầu năm 2021 đã phát hành 1 nghìn tỷ đồng TPDN (KBCH2123002) nhằm mục đích 
tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động và cơ cấu lại vốn của công ty - đây là thông lệ phổ 
biến của các nhà phát triển BĐS. Cả hai hoạt động này sẽ bị cấm bởi Thông tư 16.

Nhiều chủ đầu tư đã phát hành trái phiếu với mục đích mua lại cổ phần của các công 
ty khác thường sở hữu quỹ đất có giá trị. Đây là một trong những phương pháp thường 
xuyên được sử dụng để mua lại quỹ đất. Khi Thông tư 16 có hiệu lực, các TCTD bao 
gồm cả các NHTM sẽ không được phép hỗ trợ loại hình hoạt động mua bán & sát 
nhập này thông qua việc mua TPDN.

Tuy nhiên, không có hạn chế nào đối với mục đích phát hành trái phiếu cho các loại 
hình TCTD khác hoặc trái phiếu phát hành ra công chúng & niêm yết trên các sở giao 
dịch chứng khoán.

Theo dữ liệu từ 382 đợt phát hành TPDN trong nửa đầu năm 2021, giá trị trái phiếu 
BĐS được các ngân hàng mua vào chỉ chiếm 28% (Bảng 3). Nhiều chủ đầu tư trong 
danh mục khuyến nghị của chúng tôi như KBC, VHM, VRE, KDH, NLG và REE hoặc 
phát hành trái phiếu ra công chúng sau đó niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán 
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hoặc thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ cho các quỹ đầu tư, CTCK và công ty bảo 
hiểm.

Do đó, chúng tôi kết luận rằng tác động của Thông tư 16 đối với các nhà phát triển 
BĐS nói trên sẽ hạn chế. Chúng tôi phân tích chi tiết về tác động đối với từng nhà 
phát triển trong phần " Tác động tới các doanh nghiệp phát triển BĐS chúng tôi khuyến 
nghị" bên dưới.

3. Hạn chế TCTD mua trái phiếu khi thay đổi mục đích sử dụng tiền thu 
từ phát hành trái phiếu

Về mặt này, trường hợp tổ chức phát hành thay đổi mục đích sử dụng tiền thu được 
sau khi trái phiếu được phát hành thì TCTD chỉ được mua TPDN được xếp hạng tín 
dụng cao nhất trong kỳ gần nhất theo hệ thống xếp hạng nội bộ của TCTD.

Điều này đòi hỏi các công ty phải duy trì xếp hạng tín dụng cao đối với các TCTD đồng 
thời đảm bảo minh bạch và có mục đích sử dụng khoản tiền thu được.

4. Hạn chế tăng trưởng tín dụng 
Theo chúng tôi, dòng tiền chảy vào TPDN nhiều khả năng sẽ giảm do:

 Thứ nhất, trong thời hạn 12 tháng kể từ khi bán trái phiếu do công ty tư nhân phát 
hành, TCTD không được mua lại trái phiếu này và/hoặc mua trái phiếu khác của 
công ty tư nhân đã phát hành cùng đợt với trái phiếu đã bán trước đó. Do đó, chúng 
tôi cho rằng các ngân hàng sẽ không thể sử dụng hợp đồng repo để tạo điều kiện 
cho việc bán trái phiếu cuối kỳ nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho 
kỳ tiếp theo.

 Thứ hai, các TCTD sẽ không được phép bán TPDN cho các công ty con của mình 
trong hầu hết các trường hợp. Tương tự, các ngân hàng sẽ không thể thanh lý một 
phần TPDN trong danh mục đầu tư bằng cách bán cho các công ty con của mình 
để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

 Thứ ba, để trái phiếu có thể giao dịch được, một trong những điều kiện là trái phiếu 
này không được ràng buộc với bất kỳ hợp đồng repo nào, điều này cũng sẽ hạn 
chế khả năng thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

Chúng tôi tin rằng những hạn chế này sẽ tác động tiêu cực tới tăng trưởng tín dụng 
và khiến dòng tiền chảy vào TPDN các công ty BĐS giảm.

5. Hạn chế TCTD mua vào trái phiếu của bên phát hành
Theo Thông tư 16, các TCTD chỉ được phép mua trái phiếu của tổ chức phát hành 
không có nợ xấu tại bất kỳ TCTD nào trong vòng 12 tháng trước khi mua. Điều này 
một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhà phát triển BĐS trong việc duy trì 
xếp hạng tín dụng cao tại các TCTD. Yêu cầu này cũng sẽ hạn chế dòng tiền đến các 
nhà phát triển BĐS có tình hình tài chính yếu kém hoặc các vấn đề về thanh toán; 
điều này sẽ làm giảm rủi ro tín dụng của toàn ngành.

Quan điểm của HSC: Tác động không quá nghiêm trọng tới 
các cổ phiếu chúng tôi khuyến nghị
Lĩnh vực BĐS sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất khi Thông tư 16 có hiệu lực vì lĩnh vực này 
chiếm 40% tổng giá trị trái phiếu phát hành trong 9 tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên, 
theo phân tích của chúng tôi, tác động thực tế nặng nhất đối với hầu hết các nhà phát 
triển BĐS niêm yết sẽ ở mức trung bình.

Tuy nhiên, tác động đến các nhà phát triển chưa niêm yết có thể sẽ đáng kể hơn. 
Theo nghiên cứu và khảo sát của chúng tôi, các nhà phát triển chưa niêm yết có xu 
hướng vay nợ nhiều khi phát triển các dự án và trong nhiều trường hợp, có tình hình 
tài chính yếu.

Theo Bảng 2, giá trị trái phiếu do các nhà phát triển BĐS nhà ở tư nhân phát hành 
chiếm 80% tổng giá trị phát hành của lĩnh vực BĐS nhà ở trong năm 2019, 2020 và 9 
tháng đầu năm 2021.

Do đó, về vấn đề này, chúng tôi có quan điểm tích cực về việc ban hành Thông tư 16 
sẽ giúp giảm tỷ lệ đòn bẩy trong lĩnh vực BĐS và hướng dòng vốn tín dụng đến các 
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nhà phát triển lành mạnh hơn. Điều này rất quan trọng để duy trì sự phát triển lâu dài 
của lĩnh vực BĐS.

Biểu đồ 1: Giá trị trái phiếu phát hành theo ngành, Năm 
2020 và 9 tháng đầu năm 2021
Trái phiếu ngành BĐS chiếm tỷ trọng lớn nhất…

Nguồn: FiinRatings, HNX

Biểu đồ 2: Phát hành trái phiếu theo chủ thể: Công ty BĐS 
tư nhân/công ty công (nghìn tỷ đồng)
…tuy nhiên phần lớn trái phiếu được phát hành bởi các công ty 
chưa niêm yết

Nguồn: FiinRatings

Biểu đồ 3: NĐT trái phiếu DN BĐS trên thị trường sơ cấp 6 tháng đầu năm 2021
Các ngân hàng mua lại 28% giá trị trái phiếu phát hành

Nguồn: FiinRatings, HNX, HSC Tổng hợp

Theo phân tích của chúng tôi, tình hình tài chính tổng thể của các nhà phát triển BĐS 
niêm yết trên HSX và HNX vẫn ở mức an toàn (Bảng 4). Tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH bình 
quân là 0,2 lần vào thời điểm cuối Q3/2021, đây là mức rất an toàn theo quan điểm 
của chúng tôi (~1,0 lần sẽ là mức rủi ro). Lưu ý, các công ty đại chúng được tiếp cận 
nhiều hơn với các loại nguồn vốn khác nhau và do đó có thể giảm bớt sự phụ thuộc 
vào trái phiếu phát hành cho các TCTD.
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Biểu đồ 4: Tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH (lần) của các DN BĐS niêm yết – Q3/2021
Tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH bình quân của ngành giữ ở mức an toàn là 0,2 lần

Lưu ý: Dữ liệu từ 67 công ty niêm yết trong lĩnh vực BĐS nhà ở và công nghiệp
Nguồn: HSC

Bảng 5: Tình hình tài chính của các DN BĐS niêm yết
Các hệ số nợ của ngành đều ở mức an toàn

Nhỏ nhất Lớn nhất Bình 
quân Trung vị

Tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH -1.23 1.38 0.20 0.13
Tỷ lệ tiền mặt trên nợ ngắn hạn 0.00 627.28 13.31 0.48
Tỷ lệ thanh toán nhanh 0.00 12.15 1.52 1.04
Tỷ lệ thanh toán bằng tiền 0.00 1.15 0.19 0.07

Lưu ý: Dữ liệu từ 67 công ty niêm yết trong lĩnh vực BĐS nhà ở và công nghiệp
Nguồn: HSC

Tác động tới các doanh nghiệp phát triển BĐS chúng tôi 
khuyến nghị
Chúng tôi đánh giá tác động của Thông tư 16 đối với các công ty trong danh sách 
khuyến nghị của chúng tôi dựa trên tình hình tài chính tổng thể, tỷ lệ đòn bẩy, tỷ lệ 
TPDN/tổng nợ, cũng như tỷ lệ nợ phát hành cho các TCTD.

Chúng tôi cho rằng VHM, NLG, VRE, KDH, CRE, REE, VGC, PHR, CTD sẽ chỉ có tác 
động hạn chế do những doanh nghiệp này có tỷ lệ đòn bẩy thấp và hạn chế phụ thuộc 
vào các TCTD khi phát hành trái phiếu.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng DXG, VIC và KBC sẽ bị ảnh hưởng ở mức độ vừa 
phải do phát hành một lượng đáng kể TPDN trong khi CII và NVL có khả năng chịu 
tác động khá lớn từ Thông tư 16 do những công ty này có tỷ lệ đòn bẩy cao hơn và tỷ 
lệ phụ thuộc vào các TCTD lớn.

VHM 
Chúng tôi tin rằng tác động của Thông tư 16 tới hoạt động huy động vốn là hạn chế. 
Vào thời điểm cuối Q3/2021 tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH của VHM là 0,08 lần, ở mức an 
toàn theo quan điểm của chúng tôi. Tổng dư nợ là 21,5 nghìn tỷ đồng, trong khi tỷ lệ 
nợ/vốn CSH và tỷ lệ nợ/tổng tàn sản lần lượt là 18,0% và 9,8%. Trong đó, TPDN 
chiếm tỷ trọng 52,4%. 

Tất cả trái phiếu của VHM đều được niêm yết và giao dịch tự do trên sàn và VHM 
không phát hành quá nhiều trái phiếu cho các ngân hàng. Do có xếp hạng tín dụng 
cao, công ty có thể phát hành trái phiếu ra công chúng với lãi suất dao động trong 
khoảng 8-11%. 

Chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH của VHM sẽ tăng lên 22,2% trong năm 2022 
do công ty phải huy động vốn trước khi mở bán các dự án lớn bao gồm Vinhomes 
Green Hạ Long và Vinhomes Cần Giờ. Tuy nhiên, VHM có một tình hình tài chính lành 
mạnh và có xếp hạng tín dụng cao, cả trong nước và quốc tế. 

HSC hiện khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu là 89.200đ.
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Biểu đồ 6: Cơ cấu nợ (tỷ đồng), VHM
Trái phiếu doanh nghiệp, phát hành chủ yếu bởi các tổ chức phi tín dụng, chiếm 52,4% 
tổng nợ

Nguồn: Dữ liệu Công ty

VIC
Chúng tôi tin rằng tác động của Thông tư 16 tới hoạt động huy động vốn của VIC sẽ 
ở mức vừa phải. Vào thời điểm cuối Q3/2021 tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH của VIC là 
66,7%, ở mức khá cao theo quan điểm của chúng tôi. Tổng dư nợ là138,4 nghìn tỷ 
đồng trong khi tỷ lệ nợ/vốn CSH và tỷ lệ nợ/tài sản lần lượt là 84,3% và 31,9%. 

Vào thời điểm cuối Q3/2021, không có trái phiếu nào được phát hành cho các ngân 
hàng. Phần lớn trái phiếu được phát hành ra công chúng, niêm yết và được giao dịch 
tự do trên sàn hoặc được các tổ chức tài chính lớn trên thế giới nắm giữ. Tuy nhiên, 
do tỷ lệ nợ cao, Thông tư 16 sẽ giảm khả năng huy động vốn của VIC trong tương lai. 

Tuy nhiên, VIC có khả năng đa dạng nguồn vốn và huy động vốn tại thị trường quốc 
tế, điều này sẽ giảm mức độ phụ thuộc vào thị trường trái phiếu trong nước và làm 
giảm tác động của Thông tư 16. 

Do nhu cầu vốn lớn cho hoạt động kinh doanh ô tô khi công ty chuyển sang sản xuất 
xe điện, chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH sẽ lần lượt tăng lên 0,86 lần và 0,89 
lần trong năm 2022 và 2023. Tỷ lệ nợ tăng có thể gây thêm áp lực lên dòng tiền của 
tập đoàn. Chúng tôi hiện xem xét khuyến nghị Nắm giữ với giá mục tiêu là 88.500đ.

Vinfast, hiện VIC nắm giữ 51,2% cổ phần, phát hành trái phiếu với tổng giá trị 5 nghìn 
tỷ đồng cho các tổ chức trong nước thông qua 2 đợt kể từ ngày 1/11/2021. Cụ thể 
như sau:

 Loại trái phiếu: không chuyển đổi, không chứng quyền, đảm bảo thanh toán bởi 
Vingroup, thế chấp bằng cổ phiếu VHM (VIC nắm giữ) và BĐS Vinpearl.

 Kỳ hạn: 36 tháng.

 Lãi suất: cổ định 9%/năm trong 4 kỳ đầu; 3,9% + lãi suất tham chiếu trong những 
kỳ còn lại.

Biểu đồ 7: Cơ cấu nợ (tỷ đồng), VIC
VIC phát hành một khối lượng đáng kể trái phiếu cho các tổ chức phi tín dụng 

Nguồn: Dữ liệu Công ty
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VRE và KDH
VRE và KDH thường có tỷ lệ nợ rất thấp. Vào thời điểm cuối Q3/2021, KDH có lượng 
tiền mặt thuần trong khi tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH của VRE rất thấp, chỉ 0,9%. Cả 2 
công ty đều không phát hành trái phiếu cho các NHTM.

Mặc dù chúng tôi dự báo tỷ lệ đòn bẩy của cả hai chủ đầu tư sẽ tăng nhẹ, cả hai 
doanh nghiệp này đều có nhiều nguồn huy động nợ khác như vay ngân hàng hoặc 
trái phiếu phát hành cho các tổ chức tài chính bao gồm cả tổ chức nước ngoài.

Theo HSC, tác động của Thông tư 16 tới những nhà phát triển này là không đáng kể. 
Chúng tôi hiện khuyến nghị Tăng tỷ trọng đối với VRE với giá mục tiêu là 37.100đ, 
trong khi chúng tôi khuyến nghị Mua vào đối với KDH với giá mục tiêu là 56.400đ.

NLG
Chúng tôi cho rằng tác động thuần của Thông tư 16 đối với NLG sẽ hạn chế. Công ty 
có tỷ lệ nợ thấp và tình hình tài chính lành mạnh. Chiến lược hợp tác với các đối tác 
Nhật Bản có tình hình tài chính mạnh trong việc phát triển các dự án giúp giảm nhu 
cầu vốn trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển dự án và do đó duy trì tỷ lệ đòn 
bẩy ở mức thấp.

Tính đến cuối Q3/2021, tổng dư nợ của NLG là 4 nghìn tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 
nợ thuần/vốn CSH là 0,24 lần và tỷ lệ nợ/vốn CSH là 0,31 lần. Hệ số này ở mức an 
toàn theo quan điểm của chúng tôi. Đáng chú ý, dư nợ của NLG bao gồm các khoản 
vay và trái phiếu được phát hành cho các tổ chức phi tín dụng không chịu ảnh hưởng 
bởi Thông tư 16.

Lưu ý, trong 6 tháng đầu năm 2021, NLG đã phát hành 950 tỷ đồng trái phiếu để tài 
trợ cho việc mua lại 30% cổ phần tại dự án Izumi (Waterfront). Tuy nhiên, trái chủ là 
công ty chứng khoán TechcomBank, không phải là TCTD. Điều này không được quy 
định bởi Thông tư 16.

Ngoài ra, chúng tôi dự báo 44 triệu đô tài trợ trái phiếu từ IFC sẽ hoàn thành trong 
những tháng tới trong khi dòng tiền mạnh mẽ từ các khoản ứng trước của khách hàng 
sau khi bán các dự án lớn (Izumi City, Mizuki Park, Southgate, Akira) sẽ đáp ứng nhu 
cầu vốn đầu tư và vốn lưu động. Chúng tôi không thấy nhu cầu phát hành trái phiếu 
cho các TCTD của trong tương lai.

HSC hiện khuyến nghị Nắm giữ với giá mục tiêu là 56.356đ.

Biểu đồ 8: Cơ cấu nợ (tỷ đồng), NLG
Không có trái phiếu nào được phát hành cho các tổ chức tín dụng

Nguồn: Dữ liệu Công ty

DXG
Chúng tôi dự báo tác động thuần của Thông tư 16 đối với DXG ở mức vừa phải. Tính 
đến cuối Q3/2021, tổng dư nợ của DXG là 6,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với đầu 
năm. Theo đó, tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH là 0,18 lần (tỷ lệ nợ/vốn CSH là 0,5 lần), theo 
chúng tôi là ở mức vừa phải.

Dư nợ 3,8 nghìn tỷ đồng (chiếm 58,5% tổng dư nợ) là TPDN được phát hành cho 
VPBank và TPBank trong giai đoạn 2019-2021, theo đó DXG có vay nợ liên quan đến 
trái phiếu phát hành cho các TCTD.
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Về mục đích phát hành trái phiếu, DXG đã phát hành trái phiếu cho các TCTD (ngân 
hàng) nhằm mục đích cấp vốn đầu tư phát triển dự án BĐS (Bảng 10). Chúng tôi hiểu 
rằng việc sử dụng số tiền thu được này vẫn được Thông tư 16 cho phép trong tương 
lai.

Tuy nhiên, trái phiếu DXG phát hành cho HDBank trong năm 2017 nhằm mục đích tài 
trợ vốn lưu động. Việc sử dụng khoản tiền này sẽ không được phép trong tương lai 
theo Thông tư 16.

Biểu đồ 9: Cơ cấu nợ (tỷ đồng), DXG
 69% TPDN của DXG được phát hành cho các tổ chức tín dụng 

Nguồn: Dữ liệu Công ty

Bảng 10: Danh mục TPDN của DXG phát hành cho các ngân hàng tính đến cuối Q3/2021, DXG
(tỷ 
đồng)

Ngày phát 
hành Đáo hạn Giá trị

Số lượng 
đang lưu 

hành
Mục đích phát hành Đáp ứng  

Thông tư 16

TPBank 22/12/2017 4 năm 500 79 Tài trợ vốn lưu động Không
VPBank 23/10/2019 2-3 năm 1,500 1,200 Tài trợ chi phí phát triển dự án BĐS Có
VPBank 17/4/2020 2-3 năm 1,550 1,542 Tài trợ chi phí phát triển dự án BĐS Có
VPBank 16/1/2020 2-3 năm 1,015 1,011 Tài trợ chi phí phát triển dự án BĐS Có
Tổng 4,565 3,832

Nguồn: Dữ liệu Công ty, HSC

DXG đang phát triển nhanh chóng đồng thời nỗ lực phát triển một hệ sinh thái BĐS 
toàn diện. Theo đó, nhu cầu vốn đầu tư cơ bản và vốn lưu động dùng để mua các quỹ 
đất mới, phát triển công nghệ và thành lập các ngành nghề kinh doanh mới liên quan 
đến BĐS sẽ gia tăng đáng kể. DXG hiện có kế hoạch sử dụng nguồn vốn vay để thay 
thế nguồn vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu đã bị hủy 
bỏ vào đầu tháng 12/2021.

Theo Thông tư 16, DXG sẽ không được phép phát hành trái phiếu cho các TCTD 
nhằm mục đích mua cổ phần, góp vốn vào công ty khác hoặc tài trợ vốn lưu động. 
Nhu cầu vốn lưu động chắc chắn sẽ tăng khi DXG tăng trưởng. Mặc dù công ty có thể 
chọn sử dụng các khoản vay hoặc phát hành trái phiếu cho các tổ chức phi tín dụng, 
nhưng rõ ràng là theo Thông tư 16, DXG sẽ có ít sự lựa chọn hơn khi vay nợ.

Do DXG nhắm đến nguồn vốn từ thị trường trong nước khi tăng vay nợ trong đợt tiếp 
theo (nguồn vốn trong nước/quốc tế dự kiến sẽ được chia theo tỷ lệ 60/40 trong tương 
lai) để tài trợ cho nhu cầu vốn đầu tư của mình trong tương lai, chúng tôi tin rằng 
Thông tư 16 sẽ làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn.

HSC hiện khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu là 34.100đ.

NVL
Chúng tôi tin rằng tác động của Thông tư 16 đối với NVL sẽ là đáng kể nhất trong số 
các doanh nghiệp chúng tôi khuyến nghị do tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH cao và việc sử 
dụng nhiều TPDN để tài trợ cho các hoạt động.

Vào cuối Q3/2021, tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH của NVL là 0,98 lần. Tổng dư nợ của NVL 
là 56 nghìn tỷ đồng (tăng 14,9% so với cùng kỳ), trong đó khoảng 60% là TPDN. Số 
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dư TPDN mà các ngân hàng nắm giữ là 33,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 32,6% tổng dư nợ. 
Với việc ban hành Thông tư 16, NVL bây giờ sẽ phải tìm các nguồn tài trợ khác ngoài 
ngân hàng trong tương lai.

Số dư nợ còn lại của NVL bao gồm khoản vay ngân hàng và trái phiếu quốc tế. Lưu 
ý, do các vấn đề tín dụng với một số nhà phát triển lớn ở Trung Quốc gần đây, bao 
gồm Evergrande và gần đây nhất là Tập đoàn Kaisa, các chủ nợ trong khu vực được 
cho là đã bắt đầu thận trọng hơn trong việc cho vay lĩnh vực này nói chung.

Nhu cầu cho vay trong khu vực giảm sẽ tạo ra những tác động bất lợi cho các nhà 
phát triển đang tìm cách huy động nợ nước ngoài, bao gồm cả các khoản nợ từ Việt 
Nam. Thị trường tín dụng bất ngờ bị thu hẹp cũng có thể gây ra các vấn đề về dòng 
tiền đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ nợ cao và dòng tiền hoạt động yếu.

Tuy nhiên, doanh số bán nhà trong 9 tháng đầu năm 2021 tăng 108% so với cùng kỳ 
đạt 55,2 nghìn tỷ đồng. Điều này được thúc đẩy chủ yếu tới từ việc bán các sản phẩm 
thấp tầng tại Aqua City, Nova World Phan Thiết và Nova World Hồ Tràm. Khoản tiền 
thu được này sẽ hỗ trợ dòng tiền của NVL trong ngắn đến trung hạn.

Tuy nhiên, NVL từ lâu đã được biết đến với chiến lược mở rộng quỹ đất tích cực, điều 
này thường khiến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm và tỷ lệ đòn bẩy cao. Theo 
đó, điều này tạo ra rủi ro đáng kể khiến KQKD thực tế thấp hơn dự báo và do đó cần 
được theo dõi chặt chẽ.

HSC hiện khuyến nghị Nắm giữ với giá mục tiêu là 93.458đ. Chúng tôi đang xem xét 
lại dự báo.

Biểu đồ 11: Cơ cấu nợ (tỷ đồng), NVL
54% tổng TPDN phát hành cho TCTD

Nguồn: Dữ liệu Công ty

CII
Chúng tôi kỳ vọng tác động thuần của Thông tư 16 đối với CII là khá lớn do CII là một 
công ty có tỷ lệ đòn bẩy và nhu cầu vốn đầu tư cao. Công ty đã phát hành nhiều đợt 
trái phiếu cho các ngân hàng nhằm mục đích tài trợ vốn lưu động. Hoạt động này sẽ 
bị cấm bởi Thông tư 16.

CII có dư nợ đáng kể vào cuối Q3/2021, tổng dư nợ của CII là 17,7 nghìn tỷ đồng, 
tương ứng với tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH là 2,1 lần (tỷ lệ nợ/vốn CSH là 2,3 lần), tương 
đương với các doanh nghiệp cùng ngành trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng như 
HHV (2,7 lần) và CTI (2,2 lần).

Trong đó, 4,8 nghìn tỷ đồng trong số 17,7 ngìn tỷ đồng dư nợ của CII (27,1%) là TPDN 
được phát hành cho các ngân hàng như VPBank và HDBank nhằm mục đích tài trợ 
vốn lưu động. Bằng cách này, công ty đã phân phối lại vốn cho các công ty con của 
mình, những doanh nghiệp không đủ điều kiện để huy động vốn vay. Điều này sẽ 
không được phép trong tương lai theo Thông tư 16.

Lưu ý, CII cũng đã phát hành trái phiếu với mục đích tái cơ cấu nợ, nhưng trái chủ là 
một tổ chức phi tín dụng nên hoạt động này sẽ được phép theo Thông tư 16.
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CII là một tập đoàn đa ngành bao gồm BOT, BĐS, xây dựng và lĩnh vực cơ sở hạ 
tầng nước. Trong đó, công ty con về cơ sở hạ tầng nước (SII; Không xếp hạng) đang 
lỗ hoạt động và có thể gặp khó khăn trong việc vay nợ.

Nhu cầu vay nợ của CII nhằm mục đích tài trợ vốn lưu động và phân phối vốn cho các 
công ty con trong tập đoàn là khá cao. Theo đó, Thông tư 16 sẽ tác động đến CII ở 
một mức độ nhất định.

Chúng tôi hiểu rằng công ty có thể sử dụng vốn vay hoặc phát hành trái phiếu cho các 
tổ chức phi tín dụng, nhưng với nền tảng của Thông tư 16, công ty sẽ có ít sự lựa 
chọn hơn về nguồn vốn vay nợ của mình.

HSC hiện khuyến nghị Giảm tỷ trọng với giá mục tiêu là 32.300đ.

Biểu đồ 12: Cơ cấu nợ (tỷ đồng), CII
72% tổng TPDN phát hành cho TCTD

Nguồn: Dữ liệu Công ty

Bảng 13: Danh mục TPDN của CII phát hành cho các ngân hàng tính đến cuối Q3/2021
Trái chủ Ngày phát 

hành
Đáo hạn 
(năm)

Giá trị (tỷ 
đồng)

Số TP đang lưu 
hành (tỷ đồng) Mục đích phát hành Đáp ứng  

Thông tư 16
VPBank 13/03/2020 3 2,000* 1,996 Tài trợ vốn lưu động Không
VPBank 28/07/2020 3 800* 798 Tài trợ vốn lưu động Không
VPBank 27/08/2020 3 550 542 Tài trợ vốn lưu động Không
HDBank 28/12/2020 3.5 500 481 Tài trợ vốn lưu động Không
HDBank 11/06/2021 3 490 441 Tài trợ chi phí phát triển dự án BĐS Có
Ngân hàng – 
chưa xác định 24/05/2021 1 200 199 Tài trợ chi phí phát triển dự án BOT Có

Ngân hàng – 
chưa xác định 
(trái phiếu khác)

2019-2020 2-3 1,211 960 Tài trợ vốn lưu động Không

Tổng 5,751 5,417
Lưu ý: (*) Trái phiếu liên quan đến thương vụ cơ cấu doanh thu các lô đất tại Thủ Thiêm 

Nguồn: Dữ liệu Công ty, HSC

KBC
Theo HSC, tác động của Thông tư 16 đối với KBC là vừa phải. Tính đến cuối Q3/2021, 
KBC (giá mục tiêu 53.600đ; Tăng tỷ trọng) có 7,4 nghìn tỷ đồng dư nợ (tỷ lệ nợ/vốn 
CSH là 0,48 lần). Trong đó, trong 7 nghìn tỷ đồng nợ dài hạn và ngắn hạn có 3,8 nghìn 
tỷ đồng được huy động thông qua TPDN. KBC cũng sắp phát hành thêm 1 nghìn tỷ 
đồng TPDN trong Q4/2021.

Lưu ý, KBC thường phát hành trái phiếu để tài trợ vốn lưu động, đây là một trong 
những mục đích TCTD sẽ không được mua trái phiếu.

Do công ty không tiết lộ thông tin chi tiết về các trái chủ nên chúng tôi không rõ TCTD 
nào hoặc có bao nhiêu TCTD nắm giữ trái phiếu KBC và do đó không thể đánh giá 
đầy đủ tác động của Thông tư 16. Tuy nhiên, với việc tạm dừng thông lệ phát hành 
trái phiếu để huy động vốn lưu động theo Thông tư 16, tác động của KBC có thể sẽ 
đáng kể.
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Biểu đồ 14: Cơ cấu nợ (tỷ đồng), KBC
KBC phát hàng khối lượng đáng kể đến trái phiếu công ty, mục đích tài trợ vốn lưu động

Nguồn: Dữ liệu Công ty

REE
Chúng tôi cho rằng tác động của Thông tư 16 đối với REE (giá mục tiêu 82.200đ; Mua 
vào) là hạn chế. Công ty có 11,5 nghìn tỷ đồng dư nợ tính đến cuối Q3/2021 - tăng 
gấp đôi so với đầu năm. Tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH hiện ở mức an toàn là 0,23 lần.

Giá trị trái phiếu do REE phát hành hiện là 2,7 nghìn tỷ đồng (tương đương 23% tổng 
dư nợ) tính đến cuối Q3/2021. Số tiền thu được từ các đợt phát hành này đều được 
sử dụng để phát triển các nhà máy điện. Trái chủ của những trái phiếu này không 
được tiết lộ. Mặc dù vậy, mục đích phát hành của REE không thuộc danh mục bị hạn 
chế theo Thông tư 16.

Thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng REE có thể vay thêm nợ dài hạn để tài trợ cho việc 
phát triển các dự án văn phòng và phát điện. Tuy nhiên, với mục đích minh bạch về 
việc sử dụng tiền thu được, Thông tư 16 sẽ không tác động tiêu cực đến khả năng 
phát hành trái phiếu của REE (nếu cần thiết).

Biểu đồ 15: Cơ cấu nợ (tỷ đồng), REE
Hầu hết các nợ của REE là các khoản vay ngân hàng

Nguồn: Dữ liệu Công ty

VGC và PHR
Tác động của Thông tư 16 đối với cả VGC (giá mục tiêu 38.700đ; Giảm tỷ trọng) và 
PHR (giá mục tiêu 79.500đ; Tăng tỷ trọng) được dự báo sẽ hạn chế.

Cả 2 công ty này hiện đang có tỷ lệ đòn bẩy vừa phải. Tính đến cuối Q3/2021, VGC 
có 2.147 tỷ đồng dư nợ (tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH là 0,13 lần) trong khi PHR có 360 tỷ 
đồng (tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH là 0,07 lần). Cho đến nay, cả 2 công ty đều không huy 
động TPDN cho các dự án phát triển KCN của mình.

Trong tương lai, chúng tôi cho rằng việc phát triển KCN mới của 2 công ty này có thể 
sẽ được tài trợ bằng vốn vay ngân hàng. Ngoài ra, những doanh nghiệp này có thể 
phát hành trái phiếu cho các tổ chức tài chính khác ngoài ngân hàng nếu nhu cầu vốn 
lưu động phát sinh. Do đó, quy định trong Thông tư 16 sẽ chỉ có tác động hạn chế.
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CRE
Chúng tôi dự báo tác động thuần của Thông tư 16 đối với CRE sẽ hạn chế. Tính đến 
cuối Q3/2021, tổng dư nợ của CRE là 2,2 nghìn tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ nợ 
thuần/vốn CSH là 0,76 lần và tỷ lệ nợ/vốn CSH là 0,94 lần. Tuy nhiên, vào tháng 
10/2021, công ty đã huy động 960 tỷ đồng bằng cách phát hành 91,2 triệu cổ phiếu 
cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000đ/cp và 4,8 triệu cổ phiếu ESOP cho nhân viên 
với giá 10.000đ/cp. Tại thời điểm này, chúng tôi ước tính tỷ lệ nợ thuần/vốn CSH của 
CRE là 0,35 lần (tỷ lệ nợ/vốn CSH là 0,48 lần), ở mức vừa phải theo quan điểm của 
chúng tôi.

Lưu ý, dư nợ của công ty bao gồm các khoản vay và trái phiếu được phát hành cho 
các tổ chức phi tín dụng (công ty Chứng khoán VNDirect), không bị điều chỉnh bởi 
Thông tư 16.

Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng CRE sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư 
thứ cấp, do đó, nhu cầu vốn lưu động có thể sẽ tăng đáng kể. Tuy nhiên, chúng tôi 
dự báo CRE sẽ sử dụng cả vốn vay và vốn CSH - hiện tại, CRE đang lên kế hoạch 
phát hành quyền với tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu.

Bản chất của hoạt động đầu tư thứ cấp là mua sỉ dự án và phân phối cho khách hàng 
trong thời gian ngắn sau đó, tức là vốn chỉ bị chiếm dụng trong một thời gian ngắn, 
thường là dưới một năm. Do đó, CRE ưu tiên nguồn vốn ngắn hạn là hợp lý. Chúng 
tôi tin rằng tác động của Thông tư 16 đối với CRE sẽ hạn chế.

HSC hiện khuyến nghị Tăng tỷ trọng với giá mục tiêu là 33.000đ.

Biểu đồ 16: Cơ cấu nợ (tỷ đồng), CRE

Nguồn: CRE

Bảng 17: Chỉ số chính các công ty BĐS do HSC khuyến nghị - tính đến cuối Q3/2021 
(tỷ đồng) DXG NLG CRE CII KBC REE VGC PHR VHM VIC VRE CTD NVL KDH
Tiền và đầu tư 
ngắn hạn 4,953 2,254 424 937 5,652 2,662 1,258 2,068 11,603 28,864 2,864 2,990 16,250 2,852

Nợ 6,553 4,000 2,223 17,661 7,376 11,555 2,147 360 21,509 138,439 3,148 - 56,062 2,804
Tổng vốn CSH 13,103 13,009 2,357 7,792 15,246 15,665 7,403 3,283 119,542 164,297 30,529 8,311 40,485 9,804
Tỷ lệ nợ/vốn 
CSH 50.0% 30.8% 94.3% 226.7% 48.4% 73.8% 29.0% 11.0% 18.0% 84.3% 10.3% 0.0% 138.5% 28.6%

Tỷ lệ nợ 
thuần/vốn CSH 12.2% 13.4% 76.4% 214.6% 11.3% 56.8% 12.0% -52.0% 8.3% 66.7% 0.9% -36.0% 98.3% -0.5%

Nguồn: Fiinpro, HSC
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Bảng 18: Ước tính lợi nhuận các công ty BĐS do HSC khuyến nghị
Doanh thu Tăng trưởng doanh thu Lợi nhuận thuần Tăng trưởng lợi nhuận 

thuần
Mã CK Công ty 2021F 2022F 2023F 2021F 2022F 2023F 2021F 2022F 2023F 2021F 2022F 2023F

DXG CTCP Tập đoàn Đất Xanh 9,936 10,075 10,257 243.7% 1.4% 1.8% 1,299 1,790 1,402 N/a 37.8% -21.7%

NLG CTCP Đầu tư Nam Long 6,553 7,555 9,200 195.6% 15.3% 21.8% 1,681 1,203 2,285 101.3% -28.4% 90.0%

CRE CTCP Bất động sản Thế Kỷ 5,958 8,463 10,719 181.4% 42.0% 26.7% 467 779 1,025 58.8% 66.8% 31.6%

CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ 
thuật T.P Hồ Chí Minh 3,592 5,534 5,128 -33.2% 54.1% -7.3% 80 556 962 -68.5% 595.4% 73.1%

KBC Tổng CTCP Phát triển Đô thị 
Kinh Bắc 4,867 5,065 6,924 126.3% 4.1% 36.7% 1,168 1,289 2,168 421.5% 10.3% 68.1%

REE CTCP Cơ điện lạnh 5,867 8,420 9,791 4.0% 43.5% 16.3% 1,580 2,281 2,607 -3.0% 44.4% 14.3%

VGC Tổng CTCP Viglacera 10,366 11,294 11,783 9.9% 9.0% 4.3% 1,014 1,101 1,245 68.8% 8.5% 13.1%

PHR CTCP Cao su Phước Hòa 1,913 1,888 2,549 17.2% -1.3% 35.0% 455 1,014 841 -58.0% 123.1% -17.1%

VHM CTCP Vinhomes 91,554 96,652 117,981 28.0% 5.6% 22.1% 31,313 31,615 35,160 12.5% 1.0% 11.2%

VIC CTCP Tập đoàn Vingroup 82,455 153,722 199,784 -25.4% 86.4% 30.0% 971 1,104 5,808 -82.2% 13.7% 426.1%

VRE CTCP Vincom Retail 8,515 9,610 10,765 2.2% 12.9% 12.0% 2,491 3,111 3,482 4.6% 24.9% 11.9%

CTD CTCP Xây dựng Coteccons 7,511 11,723 12,877 -48.4% 56.1% 9.8% (110) 134 156 N/a -
221.8% 16.4%

NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa 
ốc No Va 18,909 26,854 26,005 276.2% 42.0% -3.2% 4,285 5,192 6,276 10.0% 21.2% 20.9%

KDH CTCP Đầu tư Kinh doanh 
nhà Khang Điền 4,112 4,345 7,702 -9.3% 5.7% 77.3% 964 1,573 2,269 -18.2% 63.2% 44.2%

Nguồn: HSC dự báo
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Tuyên bố miễn trách
Bản quyền thuộc về CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) 2021.

Báo cáo này được HSC hoặc một trong các chi nhánh viết và phát hành để phân phối tại Việt Nam và nước ngoài; phục vụ cho các nhà 
đầu tư tổ chức chuyên nghiệp là khách hàng của HSC và đồng ý nhận các sản phẩm nghiên cứu phân tích dành cho khách hàng tổ chức 
của HSC. Nếu quý độc giả không thuộc đối tượng nhà đầu tư nói trên, báo cáo này sẽ không nhằm phục vụ quý độc giả và quý độc giả 
không nên đọc hoặc dựa vào nội dung báo cáo này.

Báo cáo nghiên cứu này được viết với mục tiêu duy nhất là cung cấp những thông tin khái quát đến nhà đầu tư tổ chức. Báo cáo này 
không nhằm tới những mục tiêu đầu tư cụ thể, tình trạng tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc 
báo cáo này. Nhà đầu tư phải có quyết định của riêng mình dựa trên tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư cụ thể của mình. Các thông tin 
cũng như ý kiến trong báo cáo không mang tính chất mời chào mua hay bán bất cứ chứng khoán, quyền chọn, hợp đồng tương lai hay 
công cụ phái sinh nào tại bất kỳ lãnh thổ có quyền tài phán nào. Đồng thời, các thông tin cũng như ý kiến trong báo cáo cũng không nhằm 
mục đích quảng cáo cho bất cứ công cụ tài chính nào.

Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của HSC và có 
thể thay đổi mà không cần thông báo. HSC có thể đưa ra khuyến nghị hoặc nhận định khác đối với các đối tượng nhà đầu tư không đồng 
ý với nội dung của báo cáo này. HSC không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với 
người đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong 
báo cáo này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về sự hoàn chỉnh cũng như độ chính xác của thông 
tin.

HSC có thể sử dụng các nghiên cứu trong báo cáo này cho hoạt động mua bán chứng khoán tự doanh hoặc mua bán chứng khoán cho 
các quỹ mà HSC đang quản lý. HSC có thể giao dịch cho chính công ty theo những gợi ý về giao dịch ngắn hạn của các chuyên gia phân 
tích trong báo cáo này và cũng có thể tham gia vào các giao dịch chứng khoán trái ngược với ý kiến tư vấn và quan điểm thể hiện trong 
báo cáo này. Nhân viên của HSC có thể có lợi ích tài chính ở những chứng khoán được đề cập trong báo cáo này hoặc các công cụ có 
liên quan. HSC có thể có nghiệp vụ ngân hàng đầu tư hoặc tìm kiếm mối quan hệ hợp tác kinh doanh với những công ty được đề cập đến 
trong báo cáo này.

Nhà đầu tư phải lưu ý rằng giá và khối lượng giao dịch của các công cụ tài chính luôn biến động, có thể lên hoặc xuống. Những diễn biến 
trong quá khứ, nếu có, không hàm ý cho những kết quả tương lai.

Báo cáo này là tài sản của HSC và không được công bố rộng rãi ra công chúng, vì vậy không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát 
hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo hay toàn bộ báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp 
thuận của HSC. Mọi cá nhân, tổ chức sẽ chịu trách nhiệm đối với HSC về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà HSC hoặc khách hàng của 
HSC phải chịu do bất kỳ hành vi vi phạm theo Tuyên bố miễn trách này và theo quy định của pháp luật.

Giải thích các mức đánh giá cổ phiếu dành cho khách hàng tổ chức

Mua vào: Kỳ vọng tăng giá trên 20% trong khoảng thời gian 12 tháng
Tăng tỷ trọng: Kỳ vọng tăng giá từ 5% đến 20% trong khoảng thời gian 12 tháng

Nắm giữ: Kỳ vọng tăng giá hoặc giảm giá dưới 5% trong khoảng thời gian 12 tháng
Giảm tỷ trọng: Kỳ vọng giảm giá từ 5% đến 20% trong khoảng thời gian 12 tháng

Bán ra: Kỳ vọng giảm giá trên 20% trong khoảng thời gian 12 tháng

TRỤ SỞ CHÍNH
Tầng 5 & 6, Tòa nhà AB
76 Lê Lai, Quận 1, TPHCM
T: (+84 28) 3823 3299
F: (+84 28) 3823 3301

CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tầng 2, Tòa nhà Cornerstone
16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm
T: (+84 24) 3933 4693
F: (+84 24) 3933 4822

E: info@hsc.com.vn   W: www.hsc.com.vn
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