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CTCP SỢI THẾ KỶ (HSX: STK) 

Triển vọng sợi tái chế tích cực; kế hoạch mở rộng mạnh mẽ  
Chỉ tiêu (tỉ đồng) Q4-FY20 Q3-FY20 +/- qoq Q4-FY19 +/- yoy 

Doanh thu thuần 569 328 73,6% 576 -1,1% 

Lợi nhuận sau thuế 68 20 240,1% 53 28,1% 

EBIT 66 25 166,3% 73 -9,1% 

Tỷ suất EBIT 11,6% 7,6% 400 bps 12,6% -102 bps 

Nguồn: STK, CTCK Rồng Việt 

Q42020- Tiêu thụ sợi tái chế tăng mạnh tạo lợi nhuận tốt hơn kì vọng 
 Doanh thu Q4 2020 tăng 73,6% QoQ trở lại mức trước dịch (-1% YoY). Sợi tái chế tăng 

trưởng vượt trội hơn sợi nguyên sinh về giá bán trung bình (ASP) (-8% YoY so với -16% 
YoY) và sản lượng (+ 48% YoY so với -14% YoY). Biên LNG tăng lên 17,5% từ 12,3% 
trong Q3 2020 và cao hơn 16,7% trong Q4 2019. LNST Q4 đạt 68 tỷ đồng, tăng 28% 
YoY. Sợi tái chế đóng góp vào doanh thu và LNST lần lượt 58% và 80%. 

 Doanh thu năm 2020 đạt 1,766 tỷ đồng (-21% YoY). Giá bán và sản lượng sợi nguyên 
sinh giảm 17% và 18%. Giá bán sợi tái chế giảm 8% và khối lượng tăng 4%. Biên LNG 
giảm xuống còn 14,5% (2019: 15,9%) nhưng biên LNG của sợi tái chế duy trì ổn định ở 
mức xấp xỉ 22%. LNST giảm 33%YoY còn 143 tỷ đồng. Sợi tái chế chiếm 45% doanh 
thu và 81% LNST, so với 33% và 58% trong năm 2019. 

2021- Nhu cầu hồi phục về mức trước dịch; triển vọng tươi sáng cho sợi tái chế 
 Với nhu cầu sợi đã trở về mức trước dịch và khách hàng đang chuyển dần đơn hàng 

may mặc từ Trung Quốc sang Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng doanh thu năm 2021 của 
STK sẽ tốt hơn năm 2019, trong đó doanh thu sợi tái chế tăng trưởng vượt trội so với 
sợi nguyên sinh. 

 Mặc dù giá bán của cả hai nhóm sợi sẽ không thay đổi so với mức trung bình năm 
2020, sự tăng trưởng cao về sản lượng sợi tái chế khiến giá bán chung tăng 11% YoY 
và tỷ trọng sợi tái chế trong doanh thu đạt 54,2% (2020: 44,7%). 

 Giá bán chung tăng nhanh hơn chi phí đầu vào, đưa biên LNG mở rộng lên 16,6% 
(2020: 14,5%). 

 Doanh thu năm 2021 có thể đạt 2.370 tỷ đồng, tăng 34,2% YoY. Chi phí tài chính giảm 
13,1% YoY chủ yếu nhờ giảm lãi vay. Kết quả là LNST tăng 77,2% YoY lên 254 tỷ đồng, 
trong đó sợi tái chế chiếm 90%, so với 81% trong năm 2020. 

 Công ty có kế hoạch gia tăng công suất mạnh mẽ trong giai đoạn 2021-2024. Chúng 
tôi sẽ phản ánh kế hoạch này vào mô hình định giá khi các thông tin liên quan được 
công bố. 

Quan điểm và Định giá 
Covid-19 đang thúc đẩy sự thay đổi trong nhận thức của người tiêu dùng theo hướng bền 
vững, điều đã thể hiện rõ trong kết quả kinh doanh Q4 2020 của STK. Các đơn hàng may 
mặc đang dần dịch chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam và các công ty may đang gia tăng 
sử dụng sợi sản xuất trong nước để tận dụng các ưu đãi thuế quan. Những yếu tố này sẽ tạo 
cơ hội tăng trưởng to lớn cho STK trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Chúng tôi nâng giá 
mục tiêu cho STK từ 22,400 đồng/cổ phiếu lên 33,200 đồng/cổ phiếu. Kết hợp với mức cổ 
tức tiền mặt dự kiến 500 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng tới, tổng mức sinh lời là 9% dựa trên 
giá đóng cửa tại ngày 11/3/2021. Chúng tôi khuyến nghị TÍCH LŨY đối với STK.     

TÍCH LŨY                         +9% 
Giá thị trường (VND) 31.000 
Giá mục tiêu (VND) 33.200 
*Dự kiến nhận được trong 12 tháng tới 500 

Thông tin cổ phiếu  

Ngành Dệt may 

Vốn hóa (tỷ đồng) 1,793 

SLCPDLH  68,185,294 
KLGD bình quân 20 
phiên 79,945 

Free Float (%) 56,6 

Giá cao nhất 52 tuần 28.100 

Giá thấp nhất 52 tuần 12.600 

Beta 0,9 

 FY2020 Hiện tại 

EPS 2.028 2.028 

Tăng trưởng EPS (%) -33,2 -33,2 

EPS điều chỉnh 2.028 2.028 

P/E 10,3 10,3 

P/B 1,8 1,8 

EV/EBITDA 7,3 7,3 

Tỷ suất cổ tức 2,4 2,4 

ROE (%) 13,3 13,3 

Diễn biến giá 

 
Cổ đông lớn (%) 

CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt 17,7 

Đặng Mỹ Linh 14,9 

Đặng Triệu Hòa 12,2 

Giới hạn sở hữu NĐTNN còn lại (%) 40,8 

Phạm Thị Tố Tâm 

(084) 028- 6299 2006 – Ext 1530 

tam.ptt@vdsc.com.vn 
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Bảng 1: Kết quả Kinh Doanh Q4/2020 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 4Q-FY20 3Q-FY20 +/- qoq 4Q-FY19 +/- yoy 

Doanh thu 569 328 73.6% 576 -1.1% 

Lợi nhuận gộp 100 40 148.4% 96 4.1% 

Chi phí bán hàng và quản lý 24 15 54.4% 23 2.1% 

Thu nhập HĐKD 76 25 206.8% 73 4.7% 

EBITDA 99 58 71.7% 106 -6.5% 

EBIT 66 25 166.3% 73 -9.1% 

Chi phí tài chính 6 5 22.8% 8 -28.9% 

- Chi phí lãi vay 3 4 -13.7% 8 -57.5% 

Khấu hao 33 33 0.5% 33 -0.8% 

Khoản mục không thường xuyên (*)      

Khoản mục bất thường (*)      

Lợi nhuận trước thuế 75 23 223.4% 72 2.8% 

Lợi nhuận sau thuế 68 20 240.1% 53 28.1% 

LNST điều chỉnh các khoản mục (*) 68 20 240.1% 53 28.1% 

Nguồn: STK, CTCK Rồng Việt      

Bảng 2: Phân tích HĐKD Q4/2020  

Chỉ tiêu 4Q-FY20 3Q-FY20 +/- qoq 4Q-FY19 +/- yoy 

Chỉ tiêu sinh lợi (%) 
     

TS lợi nhuận gộp 17.5% 12.3% 530bps 16.7% 90bps 

EBITDA/Doanh thu 17.4% 17.6% -20bps 18.4% -100bps 

EBIT/Doanh thu 11.6% 7.6% 400 bps 12.6% -100bps 

TS lợi nhuận ròng 12.0% 6.1% 590 bps 9.3% 270bps 

TS lợi nhuận ròng điều chỉnh 12.0% 6.1% 590bps 9.3% 270bps 

Hiệu quả hoạt động* (x)      

-Hàng tồn kho  4.4 2.5 2.0 3.6 90bps 

-Khoản phải thu 23.3 18.2 5.1 18.4 480bps 

-Khoản phải trả 7.1 5.0 2.1 6.0 110bps 

Đòn bẩy (%)      

Tổng nợ/Tổng  Vốn CSH 52.6% 69.1% -1650bps 75.8% -2320bps 

Nguồn: STK (*) thường niên hóa 

Bảng 3: Dự phóng KQKD Q1/2021 Giả định chính: 

 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 1Q-FY21 +/- qoq +/- yoy 

Doanh thu 592 4.0% -4.0% 

LN gộp 98 -1.5% 3.4% 

EBIT 75 -1.9% 6.8% 

LNST 63 -7.4% 21.7% 

Nguồn: STK, CTCK Rồng Việt 

- Doanh thu trở về mức doanh thu hàng quý trước dịch bệnh. 

- Sợi tái chế chiếm 55% tổng doanh thu. 

- Giá bán trung bình tăng nhanh hơn chi phí đầu vào, khiến biên 
lợi nhuận gộp cải thiện lên 16,6% từ 15,4% trong Q1/2020. 

- Chi phí lãi vay giảm 36% YoY. 
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Cập nhật 

KQKD năm 2020: Doanh thu phục hồi nhanh chóng trong Q4 và sợi tái chế “cứu” kết quả chung  

Bảng 1. KQKD Q42020 và năm 2020  

Đơn vị: tỷ đồng Q42020 Q42019 % thay đổi 2020 2019 % thay đổi 

Doanh thu thuần 569 576 -1% 1.766              2.229  -21% 

Sợi nguyên sinh 239 332 -28% 990 1.524 -35% 

Sợi tái chế 330 244 35% 775 746 4% 

Lợi nhuận gộp 100 96 4% 255 354 -28% 

     Biên LNG 17,5% 16,7%  14,5% 15,9%  
Biên LNG sợi nguyên sinh* 20,2% 21,4%  21,5% 21,8%  

Chi phí bán hàng -8 -8 -7% -24 -27 -12% 

Chi phí QLDN -16 -15 7% -57 -58 -1% 

Doanh thu tài chính -4 -3 11% 12 14 -18% 

Chi phí tài chính -6 -8 -29% -23 -35 -34% 

Chi phí lãi vay -3 -8 -58% -17 -31 -44% 

Lợi nhuận khác 0 4 -95% 0 5 -90% 

LNTT 75 72 3% 163 253 -35% 

LNST 68 53 28% 143 215 -33% 

Sợi nguyên sinh* 14 17 -47% 28 70 -60% 

Sợi tái chế* 54 36 32% 115 145 -21% 

Biên LNST 12,0% 9,3%  8,1% 9,6%  
* Ước tính 
Nguồn: STK, CTCK Rồng Việt 

Nhu cầu hàng may mặc trên thế giới phục hồi trong 4Q2020, thúc đẩy doanh thu của STK tăng 73,6% QoQ, hồi phục về mức trước 
dịch (-1% YoY) (Hình 1). Tăng trưởng của sợi tái chế vượt trội so với sợi nguyên sinh về giá bán trung bình (ASP) (-8% YoY so với -
16% YoY) và sản lượng (+ 48% YoY so với -14% YoY). Theo đó, tỷ trọng sợi tái chế trong tổng doanh thu năm 2020 đã tăng lên 45% 
so với 35% vào năm 2019. 

Hình 1: Doanh thu đã trở lại mức trước đại dịch với sợi tái chế tăng trưởng mạnh (tỷ đồng) 

 

Chênh lệch giá bán dường như chịu áp lực trong Q4 2020, với giá trung bình năm 2020 của cả hai nhóm sản phẩm đều giảm so với 
9T2020, do STK điều chỉnh giảm giá bán nhằm kích thích nhu cầu. Tuy nhiên, do tỷ trọng sợi tái chế trong tổng doanh thu tăng 
mạnh trong Q4 2020, nên chênh lệch giá bán – giá nguyên liệu chung đã cải thiện nhẹ từ -3% YoY trong 9T2020 lên -2% YoY vào 
cuối năm. Nhìn chung, chênh lệch giá bán – giá nguyên liệu của sợi tái chế vẫn ở mức dương, cho thấy hiệu quả vượt trội so với sợi 
nguyên sinh. 
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Bảng 2: Thay đổi giá bán bình quân (ASP) và thay đổi chênh lệch giá bán – giá nguyên liệu 

 Thay đổi ASP  
Q4 2020/Q4 2019 

Thay đổi ASP 
2020/2019 

Thay đổi chênh lệch giá 
9T2020/9T2019 

Thay đổi chênh lệch giá  
2020/2019 

Tổng -5% -9% -3% -2% 
Sợi nguyên sinh -16% -17% -7% -9% 
Sợi tái chế -8% -4% 4% 2% 

Nguồn: STK. Không có dữ liệu cho chênh lệch giá bán – giá nguyên liệu Q4 2020 

Do hoạt động sản xuất đã hoàn toàn bình thường (theo ban lãnh đạo) và sản lượng sợi tái chế tăng cao trong Q4 2020, tỷ suất lợi 
nhuận gộp đã tăng từ 12,3% trong Q3 2020 lên 17,5% trong Q4 2020, cao hơn 16,7% trong Q4 2019. Tỷ suất LNG năm 2020 đạt 
14,5%, thấp hơn 15,9% của năm 2019, do tiêu thụ sợi chịu ảnh hưởng từ đại dịch trong Q2 và Q3 cả về sản lượng và giá bán bình 
quân, đặc biệt đối với sợi nguyên sinh. LNST Q4 2020 tăng 28% YoY lên 68 tỷ đồng do trong Q4 2019 công ty đã nộp bổ sung thuế 
thu nhập doanh nghiệp cho năm 2017 và 2018 sau khi cơ quan thuế kết luận rằng công ty không đủ điều kiện để được miễn thuế 
theo đơn đã nộp trước đó. 

LNST năm 2020 giảm 33% YoY xuống 143 tỷ đồng nhưng cao hơn 16% so với dự phóng của chúng tôi (123 tỷ đồng) do đóng góp 
của mảng sợi tái chế trong doanh thu cao hơn dự phóng của chúng tôi. 

Vòng quay các khoản phải thu và vòng quay hàng tồn kho đã trở lại mức trước dịch. Trong khi đó, công ty tăng cường trả nợ với tỷ 
lệ nợ vay/vốn chủ sở hữu giảm xuống còn 53%, mức thấp nhất kể từ năm 2016. 

Hình 2: Biên lợi nhuận gộp chung và biên lợi nhuận gộp sợi tái chế Hình 3: Cơ cấu vốn 

 
Nguồn: STK, CTCK Rồng Việt Nguồn: STK, CTCK Rồng Việt 

Kế hoạch mở rộng mạnh mẽ: công suất tăng thêm 130% vào đầu năm 2025 nhưng chưa được phản ánh vào định giá của 
chúng tôi 

Công ty đã công bố mở rộng hai dự án: 

 Nhà máy mới ở Tây Ninh. Tổng công suất: 60,000 tấn/năm (công suất hiện tại là 63,000 tấn/năm). Sản phẩm chủ yếu là sợi 
tái chế, sợi chất lượng cao, sợi đặc biệt. Vốn đầu tư không được tiết lộ. 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 
Q2 2021 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q4 2024 2025 

Khởi công Hoàn thành Vận hành 35.000 
tấn/năm 

Khởi công Hoàn thành Vận hành 25.000 
tấn/năm 

 Liên minh sợi – vải – may mặc. Tổng công suất: 20,000 tấn/năm sợi DTY, cung cấp cho các nhà máy dệt kim và nhuộm. Đối 
tác công ty may đang xây dựng nhà máy may. Vốn đầu tư không được tiết lộ. 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 
2022 Q4 2023 Q1 2024 2023 Q4 2024 2025 

Khởi công Hoàn thành Vận hành 10.000 
tấn/năm 

Khởi công Hoàn thành Vận hành phần còn 
lại 10,000 tấn/năm 
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Công ty dự kiến sẽ huy động vốn cho các dự án này thông qua phát hành cổ phiếu. Thông tin chi tiết liên quan không được cung 
cấp. 

Dự phóng năm 2021 

Nhu cầu sợi đã quay lại mức trước đại dịch và khách hàng đang dần chuyển dịch các đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam, 
chúng tôi kỳ vọng STK sẽ có nhiều dư địa tăng trưởng doanh thu trong vài năm tới. Doanh thu trong năm 2021 sẽ tốt hơn năm 
2019. Cạnh tranh với sợi polyester giá thấp của Trung Quốc sẽ tiếp tục diễn ra, khiến giá bán của sợi nguyên sinh duy trì ở mức như 
năm 2020 trong khi sản lượng bán ra tăng 9,5% YoY. Đối với sợi tái chế, sản lượng tiêu thụ có thể tăng 63,3% YoY do đại dịch đang 
thúc đẩy xu hướng chuyển sang các sản phẩm có tính bền vững. Tuy nhiên, giá bán có thể chỉ tăng nhẹ 1% YoY như một biện pháp 
kích cầu. Do đó, tăng trưởng ASP chung sẽ ở mức 11% YoY, cao hơn mức tăng 7% trong dự báo trước đó của chúng tôi. Tổng sản 
lượng bán sẽ tăng 21% YoY. Do đó, tỷ trọng sợi tái chế trong tổng doanh thu có thể đạt 54,2% (năm 2020: 44,7%). Giá nguyên liệu 
trung bình có thể tăng 17% do nhu cầu thế giới về hạt nhựa polyester tăng. Tỷ suất lợi nhuận gộp có thể tăng lên 16,6% (2020: 
14,5%) nhờ doanh thu từ sợi tái chế tăng trưởng mạnh (+65% YoY). Theo đó, chúng tôi dự phóng doanh thu năm 2021 đạt 2,370 
tỷ đồng, tăng 34,2% YoY. Chi phí tài chính sẽ giảm 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do lãi vay giảm. Kết quả, LNST có thể 
đạt 254 tỷ đồng, tăng 77,2% YoY, trong đó sợi tái chế chiếm 90%, so với 81% trong năm 2020. 
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tỷ đồng   tỷ đồng 

KQ HĐKD FY2019 FY2020 FY2021F FY2022F  BẢNG CĐKT FY2019 FY2020 FY2021F FY2022F 

Doanh thu thuần 2.229 1.766 2.370 2.787  Tiền  150 95 144 170 

Giá vốn 1.875 1.510 1.976 2.277  Đầu tư tài chính ngắn hạn 80 26 119 460 

Lãi gộp 354 255 394 511  Các khoản phải thu 98 98 142 167 

Chi phí bán hàng 27 24 26 28  Tồn kho 523 401 593 660 

Chi phí quản lý 58 57 57 61  Tài sản ngắn hạn khác 27 14 25 26 

Thu nhập từ HĐTC 14 12 6 13  Tài sản cố định hữu hình 1.049 914 786 656 

Chi phí tài chính 35 23 19 22  Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 

Lợi nhuận khác 5 0 0 0  Đầu tư tài chính dài hạn 2 19 19 19 

Lãi/lỗ từ LDLK 0 0 0 0  Tài sản dài hạn khác 140 137 154 191 

Lợi nhuận trước thuế 253 163 297 413  TỔNG TÀI SẢN 2.069 1.703 1.982 2.349 

Thuế TNDN 39 20 43 62  Tiền hàng phải trả & ứng trước 308 343 395 455 

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0 0  Vay và nợ ngắn hạn 510 223 305 297 

Lợi nhuận sau thuế 215 143 254 351  Vay và nợ dài hạn 164 52 53 54 

EBIT 269 174 311 422  Khoản phải trả ngắn hạn khác 0 0 0 0 

EBITDA 406 307 449 561  Quỹ khen thưởng. phúc lợi 3 4 4 4 

      Quỹ khoa học công nghệ 0 0 0 0 

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH FY2019 FY2020 FY2021F FY2022F  TỔNG NỢ 986 621 757 811 

Tăng trưởng (%)      Vốn đầu tư  của CSH 742 742 742 742 

Doanh thu -7,4 -20,8 34,2 17,6  Cổ phiếu quỹ 0 -42 -42 -42 

Lợi nhuận HĐKD 4,5 -24,2 46,0 25,0  Lợi nhuận giữ lại 340 381 523 837 

EBITDA 9,8 -35,2 78,2 35,8  Khoản thu nhập khác 0 0 0 0 

Lợi nhuận sau thuế 20,3 -33,2 77,2 38,1  Quỹ đầu tư phát triển 1 1 1 1 

Tổng tài sản -2,4 -17,7 16,4 18,5  TỔNG VỐN 1.083 1.082 1.225 1.539 

Vốn chủ sở hữu 19,2 -0,1 13,2 25,6  Lợi ích cổ đông thiểu số 0 0 0 0 

Khả năng sinh lợi (%)           

LN gộp / Doanh thu 15,9 14,5 16,6 18,3  CHỈ SỐ ĐỊNH GIÁ FY2019 FY2020 FY2021F FY2022F 

EBITDA/ Doanh thu 18,2 17,4 18,9 20,1  EPS (đồng/cp) 3.034 2.028 2.753 3.804 

EBIT/ Doanh thu 12,1 9,9 13,1 15,1  P/E (x) 5,8 10,3 11,4 8,2 

LNST/ Doanh thu 9,6 8,1 10,7 12,6  BV (đồng/cp) 13.289 11.720 13.267 16.669 

ROA 10,4 8,4 12,8 14,9  P/B (x) 1,3 1,8 2,4 1,9 

ROE 19,8 13,3 20,8 22,8  DPS (đồng/cp) 1.500 500 500 500 

Hiệu quả hoạt động    (lần)   Tỷ suất cổ tức (%) 8,5 2,4 2,4 2,4 

Vòng quay kh. phải thu 22,7 18,1 16,7 16,7       

Vòng quay HTK 3,6 3,8 3,3 3,4  Mô hình định giá Giá Tỷ trọng Bình quân 

Vòng quay kh. phải trả 6,1 4,4 5,0 5,0  FCFF 38,897 50% 19,448 

Khả năng thanh toán    (lần)   P/E 27,533 50% 13,767 

Hiện hành  1,1 1,1 1,5 2,0  Giá mục tiêu (đồng/cp)   33.215 

Nhanh 0,4 0,4 0,6 1,1  Lịch sử định giá Giá mục tiêu Khuyến nghị Thời gian 

Cấu trúc tài chính (%)      11/2019 23.000 MUA Dài hạn 

Tổng nợ/ Vốn CSH 62,3 25,3 29,2 22,8  5/2020 20.000 MUA 1 năm 

Vay ngắn hạn / Vốn CSH 47,1 20,6 24,9 19,3  9/2020 15.900 TÍCH LŨY 1 năm 

Vay dài hạn/ Vốn CSH 15,1 4,8 4,3 3,5  12/2020 22.400 TÍCH LŨY 1 năm 
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BÁO CÁO CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH  

Báo cáo này được lập nhằm mục đích cung cấp cho nhà đầu tư một góc nhìn về doanh nghiệp và hỗ trợ nhà đầu tư trong việc ra các quyết định đầu tư. Báo cáo 
được lập trên cơ sở phân tích hoạt động của doanh nghiệp, dự phóng kết quả kinh doanh dựa trên những dữ liệu cập nhật nhất nhằm xác định giá trị hợp lý của cổ 
phiếu tại thời điểm phân tích. Chúng tôi đã cố gắng chuyển tải đầy đủ những đánh giá và quan điểm của người phân tích về công ty vào báo cáo này. Nhà đầu tư 
mong muốn tìm hiểu thêm hoặc có ý kiến phản hồi, vui lòng liên lạc với người phân tích hoặc bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. 

Các loại khuyến cáo 

Khuyến Nghị MUA TÍCH LŨY GIẢM TỶ TRỌNG BÁN 

Tổng mức sinh lời bao gồm cổ tức trong 12 tháng >20% 5% đến 20% -20% đến -5% <-20% 

GIỚI THIỆU 

CTCP Chứng Khoán Rồng Việt (viết tắt là VDSC) được thành lập vào năm 2007, được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ chứng khoán gồm: môi giới, tự doanh, 
bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư, lưu ký chứng khoán. VDSC đã mở rộng mạng lưới hoạt động đến các thành phố lớn trên toàn quốc. Với thành 
phần cổ đông chiến lược cũng là đối tác lớn như Eximbank, CTCP Quản Lý Quỹ Việt Long,... cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, VDSC có tiềm lực 
về con người và tài chính để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm – dịch vụ phù hợp và hiệu quả. Đặc biệt, VDSC là một trong số ít các công ty chứng khoán 
đầu tiên quan tâm phát triển đội ngũ phân tích và ưu tiên nhiệm vụ cung cấp các báo cáo phân tích hỗ trợ thông tin hữu ích cho khách hàng. 

Phòng Phân Tích & Tư Vấn Đầu Tư cung cấp các báo cáo về kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán, về chiến lược đầu tư, các báo cáo phân tích ngành, phân tích 
công ty và các bản tin chứng khoán hàng ngày, hàng tuần. 

KHỐI PHÂN TÍCH & TƯ VẤN ĐẦU TƯ 
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Head of Research 
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Phạm Thị Tố Tâm 
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tam.ptt@vdsc.com.vn 
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 Dệt may 
 Thủy sản 
 Phân bón 

Bùi Huy Hoàng 
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hoang.bh@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1514) 

 Ô tô & Phụ tùng 
 Nông dược 
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Phạm Minh Tú 
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+ 84 28 6299 2006 (1536) 
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 Dược 
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+ 84 28 6299 2006 (1524) 

 Tiện ích công cộng 
 

Trần Hoàng Thế Kiệt 
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kiet.tht@vdsc.com.vn 
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 Bất động sản dân dụng 
 Thị trường 
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Analyst 
thanh.nn@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1535) 

 Ngân hàng 

Trần Thị Hà My 
Senior Consultant 
my.tth@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006  

 Kinh tế vĩ mô 
 

Bernard Lapointe 
Senior Consultant 
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Trương Thị Thảo Vi 
Assistant 
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Bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán chứng khoán cụ thể 
nào. Các quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự khác biệt về mục tiêu, nhu cầu, chiến lược và hoàn cảnh cụ thể của 
từng nhà đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư nên xem báo cáo 
này như một nguồn tham khảo khi đưa ra quyết định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Rong Viet Securities tuyệt 
đối không chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến 
nào của bản báo cáo này. 

Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong báo cáo này đều là quan điểm cá nhân của người phân tích. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người phân tích 
liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong bản cáo cáo này. 

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được Rong Viet Securities thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo 
rằng những thông tin này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối 
mà không cần báo cáo trước. 

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Rong Viet Securities. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp nào mà không có sự 
đồng ý của Rong Viet Securities đều trái luật, Bản quyền thuộc Rong Viet Securities, 2021. 


