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CTCP HƯNG THỊNH INCONS (HOSE: HTN) 
Hưởng lợi lớn từ hệ sinh thái của Hưng Thịnh 

Hưng Thịnh Incons là một trong những nhà thầu xây dựng hàng đầu với hơn 15 năm kinh 
nghiệm. HTN đã thực hiện một số dự án tiêu biểu bao gồm Golden Bay (Nha Trang), Florita 
(Quận 7), Sài Gòn Mia (Bình Chánh), Vũng Tàu Melody (Vũng Tàu). Công ty được hưởng 
lợi rất lớn từ hệ sinh thái của Tập đoàn Hưng Thịnh. Cụ thể, HTN có thể duy trì tăng trưởng 
nhờ vào các hợp đồng xây dựng tại các dự án BĐS của Hưng Thịnh Land (với mức backlog 
“giá trị hợp đồng còn lại” lớn vào khoảng 37.030 tỷ đồng tương ứng 1,6 tỷ USD tại cuối năm 
2020) mà không cần phải cạnh tranh với các công ty xây dựng khác để ký thêm hợp đồng 
mới. Sự hỗ trợ đến từ các công ty thành viên khác của Tập đoàn Hưng Thịnh như bán 
hàng, pháp lý cũng mang lại nhiều lợi thế cho HTN. 
Ngoài ra, lợi thế từ việc hiểu rõ thiết kế sản phẩm, quy hoạch xây dựng ngay từ đầu của 
HT Land và không phải tham gia đấu thầu dự án với các nhà thầu khác giúp Hưng Thịnh 
Incons ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận gộp cao hơn các công ty 
cùng ngành. 
Trong năm 2021, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận từ mảng xây dựng sẽ phục hồi mạnh mẽ so 
với mức nền thấp năm 2020. Chúng tôi dự kiến HTN có thể ghi nhận doanh thu 6.330 tỷ 
đồng (~274 triệu USD, +39% YoY) và LNST công ty mẹ là 212 tỷ đồng (~9 triệu USD, -39% 
YoY) trong 2021, chủ yếu đến từ hoạt động xây dựng. Trong dài hạn, việc mở rộng sang 
mảng xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua hợp tác cùng Tập đoàn Đèo Cả giúp HTN đa 
dạng hóa nguồn doanh thu và giảm thiểu rủi ro tập trung (vì hầu hết doanh thu của HTN 
phụ thuộc vào các dự án nhà ở do Hưng Thịnh Land phát triển). 
Sử dụng phương pháp định giá P/E và P/B, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của HTN ở 
mức 41.600 đồng mỗi cổ phiếu, tương đương mức sinh lời +19% so với giá đóng cửa 
tại 09/07/2021. Chúng tôi khuyến nghị TÍCH LŨY cổ phiếu này. 
Luận điểm đầu tư 

• Hưng Thịnh Incons hưởng lợi từ hệ sinh thái của Tập đoàn Hưng Thịnh 
• Biên lợi nhuận gộp và tốc độ tăng trưởng vượt trội so với các công ty cùng ngành 
• Tiềm năng khi mở rộng sang phân khúc xây dựng cơ sở hạ tầng 

Rủi ro 
• Thị trường bất động sản giảm nhiệt  
• Sự bùng phát trở lại của dịch bệnh Covid 19 

Chỉ tiêu tài chính quan trọng 

Cuối năm-T12 (Tỷ đồng) FY2019 FY2020 FY2021F FY2022F 
Doanh thu thuần 3.681 4.552 6.330 12.034 
% tăng  trưởng  -9,4  23,7   39,1   90,1  
LNST của Cty mẹ 187 345 212 485 
% tăng trưởng  2,3   84,2   -38,5  128,6  
Tỷ suất LNST (%)  5,1   7,6   3,4   4,0  
ROA (%)  4,1   6,4   3,4   5,0  
ROE (%)  27,9   39,4   27,9   28,5  
EPS (VND) 5.420 10.281 4.536 9.793 
Giá trị sổ sách (VND)  22.212   30.712   29.481   39.275  
Cổ tức tiền mặt (VND)  1.500   1.800   -     -    
P/E (x)  2,4   3,1   9,8   4,3  
P/BV (x)  0,6   1,1   1,4   1,1  

Nguồn: CTCK Rồng Việt 

 

TÍCH LŨY                 +19%  
Giá thị trường (VND) 35.100  
Giá mục tiêu (VND) 41.600 

Cổ tức tiền mặt (VND)* - 
* Dự kiến trong 12 tháng tới 

Thông tin cổ phiếu  

Ngành Xây dựng 

Vốn hóa (tỷ đồng) 1.879 

SLCPLH (triệu cp) 49,5 

Free Float (%) 31% 

Giá cao nhất 52 tuần 47.500 

Giá thấp nhất 52 tuần 13.600 

KLGD bình quân 20 phiên 164.536 

   

Tỷ suất sinh lời (%) 

 3T 1N 3N 

HTN -15,3 112,6 N/A 

Xây dựng 0,5 51,5 23,3 

VN Index 19,9 70,0 46,8 

Cổ đông lớn (%) 

Hưng Thịnh Corp 25% 

Hưng Thịnh Land 24% 

Giới hạn sở hữu của NĐTNN (%) 32% 

 
Kiet Tran  
(084) 028- 6299 2006 – Ext 1528 
kiet.tht@vdsc.com.vn 
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LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ 

Hưng Thịnh Incons là thành viên hưởng lợi chính trong hệ sinh thái tập đoàn Hưng Thịnh 

Giá trị backlog lớn từ Hưng Thịnh Land đảm bảo cho tăng trưởng giai đoạn 2021-2023 

Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) sẽ trực tiếp hưởng lợi từ hệ sinh thái đa dạng của tập đoàn Hưng Thịnh 
với tư cách là một công ty thành viên. Cụ thể, hầu hết các dự án của Hưng Thịnh Land - công ty phụ trách 
mảng bất động sản của tập đoàn Hưng Thịnh - sẽ được thi công bởi Hưng Thịnh Incons. Điều này giúp 
cho HTN đảm bảo về mặt lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh khắc nghiệt của ngành xây dựng. Cụ thể, 
chúng tôi kì vọng HTN sẽ duy trì đà tăng trưởng trong giai đoạn 2021-2023 nhờ vào các dự án của Hưng 
Thịnh Land mà không cần phải qua đấu thầu cạnh tranh với các doanh nghiệp xây dựng khác trong ngành 
để có được những hợp đồng mới. 

Hưng Thịnh Land là nhà phát triển bất động sản uy tín thừa hưởng hơn 20 năm kinh nghiệm từ công ty 
mẹ Tập đoàn Hưng Thịnh. Mỗi năm, Hưng Thịnh Land đều đặn cho ra mắt từ năm đến bảy dự án mới với 
khoảng 7.000-10.000 sản phẩm. Hiện nay, Hưng Thịnh Land đang có kế hoạch phát triển các dự án với 
quy mô 10 triệu mét vuông diện tích sàn (GFA) với tổng doanh thu kì vọng (GDV) lên đến 14,5 tỷ USD 
trong 5 năm tới. Với việc chi phí thi công và xây dựng thường chiếm từ 20-30% giá trị dự án, HTN có thể 
ghi nhận doanh thu tiềm năng vào khoảng 3-4 tỷ USD trong trung và dài hạn (Hình 1). 

Theo quan điểm của chúng tôi, quỹ đất lớn gần 4.500 ha (chỉ đứng sau Novaland và Vinhomes) sẽ là tài 
sản lớn giúp cho Hưng Thịnh Land thực hiện thêm những dự án mới. Do đó, kết quả kinh doanh của Hưng 
Thịnh Incons cũng sẽ hứa hẹn tăng trưởng mạnh dựa trên khối lượng công việc khổng lồ từ các dự án mà 
HTL sẽ thực hiện trong 10 năm tiếp theo. Giá trị hợp đồng còn lại (backlog) lớn với giá trị 37.030 tỷ đồng 
tương ứng 1,6 tỷ USD tại thời điểm cuối năm 2020 sẽ là động lực tăng trưởng chính trong 3 năm tới của 
HTN (Bảng 1).  

Hình 1: HTN hưởng lợi từ dự án của Hưng Thịnh Land  Hình 2: Quỹ đất lớn cho tăng trưởng dài hạn 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Nguồn: Hưng Thịnh Land  Nguồn: Hưng Thịnh Land 

Bảng 1: Giá trị hợp đồng còn lại (Backlog) ở các dự án lớn HTN đang triển khai.   

Dự án  Vị Trí Giá trị hợp đồng (tỷ) Giá trị hợp đồng còn lại tại YE2020 (tỷ) 
Khải Vy TP.HCM 3.840 2.402 
Mũi Tấn (Quy Nhơn) Bình Định 2.958 2.958 
Linh Đàm Hà Nội 2.945 2.945 
Trường Thọ TP.HCM 2.811 2.811 
Thùy Dương mở rộng Vũng Tàu 2.447 2.447 
Hải Giang Bình Định 2.386 1.940 
Hồ Tràm Complex Vũng Tàu 2.362 2.362 
Tân Văn Hoa Đồng Nai 2.249 2.249 
Vũng Tàu Pearl Vũng Tàu  1.999 1.827 
New Galaxy Bình Dương 1.739 1.739 
An Viên Nha Trang 1.454 1.454 
Trung Sơn 3,4 TP.HCM 1.399 18 
Khác  16.065 11.878 

14,500 

4,500 4,900 

500 681 

VHM HT Land NVL KDH NLG

GDV 

14,5 tỷ USD  

Dự án  

Doanh thu dự kiến 

20-30% 
giá trị 

3 – 4 tỷ USD 
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Tổng  44.654 37.030 

Nguồn: Hưng Thịnh Incons 

Sự hỗ trợ đến từ các công ty thành viên/bộ phận khác của Tập đoàn Hưng Thịnh như bán hàng, 
pháp lý cũng mang lại nhiều lợi thế cho HTN. Chúng tôi nhận thấy rằng kinh nghiệm của tập đoàn 
Hưng Thịnh trong xử lí các vấn đề pháp lí, phát triển dự án và bán hàng sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho kết quả 
kinh doanh của Hưng Thịnh Land và ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận của HTN.  

Pháp lí: Đội ngũ pháp lý nhiều năm kinh nghiệm và mối quan hệ tốt với các cơ quan chức năng giúp cho 
Hưng Thịnh Land hoàn thiện những thủ tục cần thiết để phát triển các dự án một cách nhanh chóng.  

Thiết kế và phát triển dự án: Sự am hiểu thị trường của ban lãnh đạo giúp Hưng Thịnh Land cung cấp 
các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng và đảm bảo sự thành công cho các dự án. 

Bán hàng: Lợi thế vượt trội của tập đoàn Hưng Thịnh chính là đơn vị bán hàng Property X. Đội ngũ bán 
hàng từ Property X có năng lực cao khi có khả năng bán được 95% tổng số sản phẩm mở bán chỉ trong 
vòng 3 tháng (các dự án có thời gian phát triển từ 2-3 năm). Điều đó giúp cho Hưng Thịnh Land duy trì 
dòng tiền kinh doanh ổn định và đảm bảo lợi nhuận cho HTN.  

Biên lợi nhuận gộp và tăng trưởng KQKD vượt trội so với các đối thủ cùng ngành 

HTN ghi nhận tăng trưởng vững chắc trong giai đoạn 2016-2020 và vượt xa các doanh nghiệp xây dựng 
trong nước (Hình 4). Các dự án lớn từ Hưng Thịnh Land trong vòng 5 năm trở lại đây đã giúp KQKD của 
HTN tăng trưởng mạnh mẽ. Một số dự án tiêu biểu với giá trị hợp đồng lớn hơn 700 tỷ đồng có thể kể đến 
bao gồm Florita (725 tỷ đồng), Sky Center (1.002 tỷ đồng), Saigon Mia (1.539 tỷ đồng). Ngoài ra, việc quy 
mô trước đây của HTN (doanh thu 2016 là 948 tỷ đồng) còn khá nhỏ so với những doanh nghiệp đầu 
ngành (doanh thu dao động từ 1.200 tỷ - 20.800 tỷ) cũng giúp công ty nhanh chóng mở rộng quy mô 
trong khi những tên tuổi đầu ngành như HBC, CTD gặp khó trong việc duy trì tăng trưởng khi quy mô đã 
quá lớn.  

Hình 3: Biên lợi nhuận gộp giai đoạn 2016 – 2020 của 
một số doanh nghiệp xây dựng  

Hình 4: Tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) doanh thu thuần 
giai đoạn 2016-2020 của một số doanh nghiệp xây dựng  

  
Nguồn: Fiinpro, CTCK Rồng Việt Nguồn: Fiinpro, CTCK Rồng Việt 

 

Ghi chú: Chúng tôi sử dụng báo cáo công ty mẹ của HTN để loại trừ doanh thu bất thường từ mảng bất động sản (HTN hợp nhất 
doanh thu lợi nhuận của công ty con - CTCP Bình Triệu từ việc bàn giao dự án Richmond City vào năm 2020) 

Bên cạnh tốc độ tăng trưởng doanh thu vững chắc, HTN cũng vượt qua các công ty xây dựng hàng đầu 
như  CTD và HBC về tỷ suất lợi nhuận gộp (Hình 3). Việc hiểu rõ thiết kế sản phẩm của tập đoàn Hưng 
Thịnh và quy hoạch dự án ngay từ đầu giúp HTN giảm thiểu các chi phí không cần thiết. Theo ban lãnh 
đạo, những lợi thế này kì vọng sẽ được tiếp tục duy trì trong trương lai khi Hưng Thịnh Land ưu tiên thúc 
đẩy doanh thu, tiết kiệm chi phí thu mua đất (chi phí chính của các chủ đầu tư BĐS) và tiếp tục hỗ trợ cho 
các công ty khác trong hệ sinh thái Hưng Thịnh. Chúng tôi nhận thấy rõ những lợi thế vừa nêu của HTN 
khi so sánh với HBC và CTD khi nhìn vào hiệu quả hoạt động. Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận gộp của HBC 
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và CTD đều giảm so với năm 2018 (Hình 3) khi nguồn cung dự án mới tắt nghẽn cùng với sự cạnh tranh 
đến từ các nhà thầu tư nhân khác. 

Việc lấn sân sang phân khúc xây dựng cơ sở hạ tầng mở ra những cơ hội mới 

Cuối năm 2020, Hưng Thịnh Incons đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Đèo Cả. Đây được coi là 
bước ngoặt lớn để hai bên cùng hợp tác trong lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng. Cụ thể, thỏa thuận này 
đánh dấu việc HTN mở rộng thị trường và ngành nghề từ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp 
sang cơ sở hạ tầng, giao thông, vật liệu xây dựng cơ bản.  

Theo chúng tôi, điều này sẽ giúp HTN đa dạng hóa nguồn doanh thu, đồng thời giảm thiểu rủi ro tập 
trung (khi doanh thu xây dựng chủ yếu dựa vào các hợp đồng kí kết với Hưng Thịnh Land) và rủi ro thị 
trường (thị trường bất động sản nhà ở hạ nhiệt). 

Trong giai đoạn này, thông tin chi tiết về cơ chế chia sẻ lợi ích giữa HTN và đối tác chiến lược trong các 
dự án hạ tầng vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá mảng này sẽ là dư địa phát triển cho HTN 
trong dài hạn. Thông tin hợp tác giữa tập đoàn Đèo Cả và Hưng Thịnh Incons ở dự án cao tốc Tân Phú - 
Bảo Lộc sẽ là khởi đầu cho sự hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới (Hình 5) 

Hình 5: Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc  

 

• Tên: Cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc (dài 67km với 4 làn xe kết nối Đồng Nai 

với Lâm Đồng)   

• Chủ đầu tư: Đèo Cả, Hưng Thịnh Incons và Nam Miền Trung 

• Tổng mức đầu tư: 19.470 tỷ đồng (~ 850 triệu USD) 

• Hình thức: Đối tác công tư PPP 

• Thời gian thi công: 2021 – 2025  

Nguồn: CTCK Rồng Việt   
 

Rủi ro 

Sự trầm lắng của thị trường BĐS: Sự chậm lại của thị trường bất động sản đến từ việc chậm chạp trong 
quá trình cấp phép dự án sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến HTLand khi họ không thể thực hiện các dự án như 
kế hoạch. Do đó, quá trình thi công dự án sẽ chậm hơn dự kiến và ảnh hưởng đến KQKD của HTN 

Sự trở lại của Covid-19: Rủi ro làn sóng Covid-19 thứ tư kéo dài sẽ tác động tiêu cực đến kết quả kinh 
doanh của doanh nghiệp khi các hoạt động xây dựng có thể bị gián đoạn/chậm tiến độ.  
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TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 

Xây dựng dân dụng là mảng kinh doanh cốt lõi 

Hưng Thịnh Incons tham gia thi công dự án với vai trò tổng thầu. Cụ thể, công ty thực hiện tất cả các công 
việc bao gồm thiết kế kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị, thi công dự án cho đến khi bàn giao cho chủ đầu 
tư. HTN được coi là bên phụ trách chính mảng xây dựng trong hệ sinh thái tập đoàn Hưng Thịnh (Hình 6) 

Hình 6: Hệ sinh thái Tập đoàn Hưng Thịnh 

  

Nguồn: Hưng Thịnh Land  

HTN đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Đèo Cả, đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cơ 
sở hạ tầng. Sự hợp tác sẽ giúp HTN tham gia vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng vốn ít rủi ro hơn nhưng 
cũng tương đối khác biệt so với hoạt động kinh doanh truyền thống.  

Cơ cấu cổ đông - 66% cổ phần được các bên liên quan của tập đoàn Hưng Thịnh nắm giữ 

Cơ cấu sở hữu HTN khá cô đặc khi các bên liên quan tập đoàn Hưng Thịnh nắm giữ 66% cổ phần. Cụ thể, 
tập đoàn Hưng Thịnh, Hưng Thịnh Land, và ông Nguyễn Đình Trung (chủ tịch HĐQT HTN) lần lượt nắm 
giữ 25%, 24% và 17% cổ phần. Ngoài ra, một quỹ nước ngoài là America LLC chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ 
với khoảng 3,4% cổ phần (Hình 7). 

Hình  7: Cơ cấu cổ đông hiện tại của HTN  

  

Nguồn: Hưng Thịnh Incons, CTCK Rồng Việt 

 

 

25.0%

24.0%
16.8%

3.4%

30.7%

Hưng Thịnh Corp Hưng Thịnh Land Chủ tịch HĐQT

America LLC Khác
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Các cột mốc quan quan trọng của công ty 

2007 Thành lập Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng Hưng 
Thịnh.  
  

2010 Khởi công xây dựng dự án khu dân cư cao tầng đầu tiên - 
Chung cư Thiên Nam. 

 

 

 

2012 Khởi công xây dựng khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại Bắc bán 
đảo Cam Ranh với diện tích 79 ha   

 

 

2013 Trở thành tổng thầu dự án chung cư cao cấp đầu tiên - 
Chung cư 91 Phạm Văn Hai  

 

 

 

2015 Phát triển thành tổng thầu chuyên nghiệp với nhiều dự án quy mô lớn:  

(1) Chung cư Florita         (2) Chung cư Vũng Tàu Melody       (3) Chung Cư Saigon Mia 

 

  

2018 Ngày 24/10/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đã có 
quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của HTN. 

 

2020 Ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Đèo Cả (31/12/2020).  

 

 

 

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons được xếp hạng là một trong những công ty xây 
dựng hàng đầu Việt Nam (thuộc top 5 công ty xây dựng niêm yết trên sàn HOSE năm 
2020 khi dựa trên doanh thu và lợi nhuận năm 2020) 

Nguồn: Hưng Thịnh Incons 
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PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 

Mảng xây dựng là động lực tăng trưởng chính trong giai đoạn 2015 – 2018. 

Mảng xây dựng hỗ trợ KQKD của HTN nhờ vào danh mục các dự án lớn của HT Land. Ngoài ra, việc thị 
trường BĐS thăng hoa trong giai đoạn 2015 – 2018 đã giúp cho HTN đạt mức tăng trưởng ba chữ số 
(CAGR đạt 148%). 

Thị trường bất động sản bắt đầu hạ nhiệt từ cuối 2018 khi quy trình cấp giấy phép nghiêm ngặt hơn làm 
ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng. Điều này giải thích cho việc chững lại trong KQKD của các công ty 
xây dựng trong giai đoạn 2019 – 2020 khi hoạt động xây dựng bị đình trệ. Tuy nhiên, doanh thu HTN vẫn 
ghi nhận tăng trưởng CAGR ở mức 48% trong giai đoạn 2016 – 2020 trong khi các nhà thầu khác như HBC 
và CTD có mức tăng trưởng khá khiêm tốn lần lượt ở mức -9% và 1% trong cùng giai đoạn. 

Trong năm 2020, doanh thu bất thường từ mảng bất động sản là nhân tố giúp HTN duy trì tăng trưởng. 
Mảng này chiếm gần 50% doanh thu trong 2020 nhờ vào việc hợp nhất KQKD công ty con của HTN (Hình 
8). Cụ thể, HTN đã hợp nhất doanh thu của CTCP Bình Triệu (HTN sở hữu 95,24%) qua đó có được nguồn 
doanh thu từ việc bàn giao dự án Richmond City. Trong năm 2020, 79% số sản phẩm của dự án Richmond 
đã được bàn giao (trong tổng số 889 căn). 

Hình 8: Doanh thu thuần của HTN trong 2016 – 2020  
 

 
Nguồn: Hưng Thịnh Incons, CTCK Rồng Việt 

Hình 9: Dự án Richmond City  

 

• Chủ đầu tư: CTCP Bình Triệu (HTN sở hữu 95%) 

• Tổng giá trị đầu tư: 2.133 tỷ đồng  

• Địa điểm: Số 79 Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh, TP. HCM 

• Thành phần: 3 tháp (2 tháp căn hộ + 1 tháp căn hộ văn 
phòng kết hợp khách sạn) tổng 889 căn. 

• Giá bán: 24 – 43,6 triệu đồng/m2 

• Tiến độ bàn giao trong 2020: Đã bàn giao 79% số sản 
phẩm 

Nguồn: Hưng Thịnh Incons, CTCK Rồng Việt  

Giá trị hợp đồng còn lại (backlog) lớn tại cuối năm 2020 là nguồn ghi nhận doanh thu trong hai năm 
tới. 

Theo chia sẻ từ Ban lãnh đạo, giá trị hợp đồng còn lại của HTN là 37.030 tỷ đồng (~1,6 tỷ USD) tại cuối 
năm 2020, tương ứng mức tăng trưởng 22% giai đoạn 2017 – 2020 (Hình 10). Dù vậy, tỷ lệ doanh thu/ giá 
trị hợp đồng còn lại giảm đáng kể từ năm 2018 khi hoạt động xây dựng bị trì trệ do dịch Covid-19.  

Việc ghi nhận doanh thu từ giá trị hợp đồng còn lại là khá chắc chắn do việc xây dựng của các dự án lớn 
như Khải Vy, Hồ Tràm Complex, Hải Giang Merry Land vẫn đang diễn ra đúng tiến độ. 

948
2,701

4,061 3,681
2,332

2,220

2016 2017 2018 2019 2020

Xây dựng Bất động sản

Bàn giao dự án 
Richmond  

Covid-19 làm ngưng trệ 
hoạt động xây dựng 

Thị trường bất 
động sản trì trệ 
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Hình 10: Doanh thu thuần của HTN (công ty mẹ) và giá trị hợp đồng còn lại (backlog) từ 2017 – 2020  

 

Nguồn: Hưng Thịnh Incons  

Biên lợi nhuận gộp từ mảng xây dựng vượt các công ty cùng ngành 

Biên lợi nhuận gộp của các công ty xây dựng lớn như CTD, HBC sụt giảm khi vấp phải sự cạnh tranh khốc 
liệt trong quá trình đấu thầu khi số dự án được triển khai trong giai đoạn 2018 – 2020 là khá ít. Với tình 
hình đó, HTN vẫn ghi nhận kết quả khả quan nhờ vào đóng góp của mảng bất động sản trong năm 2020 
khi mức biên lợi nhuận gộp của mảng này là khá cao tầm 27%. Nhờ đó, HTN đạt mức biên lợi nhuận gộp 
xấp xỉ 19% trong 2020. 

Không xét tới mảng bất động sản, biên lợi nhuận gộp của HTN cũng đã vượt qua những công ty xây dựng 
trong nước khác như HBC và CTD (Hình 11). Việc hiểu rõ thiết kế sản phẩm của tập đoàn Hưng Thịnh và 
quy hoạch dự án ngay từ đầu giúp HTN giảm thiểu các chi phí không cần thiết. Theo ban lãnh đạo, những 
lợi thế này kì vọng sẽ được tiếp tục duy trì trong trương lai khi Hưng Thịnh Land ưu tiên thúc đẩy doanh 
thu, tiết kiệm chi phí thu mua đất (chi phí chính của các chủ đầu tư BĐS) và tiếp tục hỗ trợ cho các công 
ty khác trong hệ sinh thái Hưng Thịnh. Chúng tôi nhận thấy rõ những lợi thế vừa nêu của HTN khi so sánh 
với HBC và CTD khi nhìn vào hiệu quả hoạt động. Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận gộp của HBC và CTD đều 
giảm so với năm 2018 khi nguồn cung dự án mới tắt nghẽn cùng với sự cạnh tranh đến từ các nhà thầu 
tư nhân khác. 

Trong giai đoạn tới, không tính đến sự đóng góp của dự án bất động sản, chúng tôi ước tính biên lợi 
nhuận gộp của HTN sẽ dao động trong khoảng 6,5% đến 8%. Trong trung và dài hạn, chúng tôi kỳ vọng 
biên lợi nhuận gộp của HTN sẽ tiếp tục cải thiện khi tham gia vào mảng cơ sở hạ tầng. Như trình bày ở 
Hình 12, hầu hết các công ty xây dựng cơ sở hạ tầng đều ghi nhận biên lợi nhuận gộp trên 10%. 

Hình 11: Biên lợi nhuận gộp của các công ty xây dựng trong 
giai đoạn 2016 – 2020 (sau khi đã loại mảng bất động sản) 

Hình 12: Biên lợi nhuận gộp của các công ty xây dựng cơ sở hạ 
tầng trong giai đoạn 2016 – 2020. 

  
Nguồn: FiinPro, CTCK Rồng Việt Nguồn: FiinPro, CTCK Rồng Việt 
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Số ngày thu tiền bình quân thấp hơn các công ty cùng ngành. 

Giai đoạn 2018 – 2020 thị trường bất động sản giảm nhiệt làm ngành xây dựng cũng trì trệ, các nhà thầu 
khó thu tiền từ khách hàng (các chủ đầu tư), điều này phản ánh lên số ngày thu tiền bình quân tăng dần 
(Hình 13). Trong tình hình đó, chúng tôi đánh giá cao khả năng thu tiền của HTN khi số ngày thu tiền bình 
quân của CTD và HBC có phần dài hơn và liên tục tăng nhanh. Thêm vào đó, việc mở rộng vào lĩnh vực 
mới – xây dựng cơ sở hạ tầng có thể làm giảm rủi ro tập trung nhờ vào đa dạng hóa các nguồn doanh thu. 

Hình 13: Số ngày thu tiền bình quân của các công ty xây dựng trong giai đoạn 2015-2020 

 
Nguồn: FiinPro, CTCK Rồng Việt 

Đòn bẩy tài chính: Tỉ lệ nợ vay/ VCSH cao nhưng sẽ giảm dần kể từ 2021 

Trong giai đoạn 2015 – 2020, HTN ghi nhận tỷ lệ nợ vay/ VCSH cao hơn các công ty cùng ngành (Hình 14). 
Tuy nhiên, tỉ lệ này sẽ giảm trong năm 2021 khi HTN tăng vốn chủ sở hữu thành công thông qua phát 
hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 2:1 (giá là 17.000 đồng/cổ phiếu) trong Q1 2021.  

Hình 14: Tỷ lệ nợ vay/ VCSH của các công ty xây dựng trong giai đoạn 2015-2020 

 

Nguồn: FiinPro, CTCK Rồng Việt  

Khả năng sinh lời: Biên lợi nhuận ròng tăng trưởng mạnh mẽ 

Trong giai đoạn 2016 – 2020, nhìn chung, biên lợi nhuận ròng của HTN tốt hơn các công ty cùng ngành 
(Hình 15). Điều này đến từ hai yếu tố bao gồm (1) Biên lợi nhuận gộp của HTN tốt hơn so với các công ty 
cùng ngành, (2) Doanh thu tài chính từ việc hợp tác với Hưng Thịnh Quy Nhơn (Công ty con của Tập đoàn 
Hưng Thịnh) tại dự án Hải Giang trong 2020. Trong năm 2021, lợi nhuận từ việc hợp tác này sẽ tiếp tục 
được ghi nhận vào doanh thu tài chính khi hợp đồng hợp tác có kì hạn 18 tháng (từ 01/01/2020 và kết 
thúc trong tháng 6/2021 với lãi suất là 1,75% mỗi tháng tính trên tổng vốn góp là 300 tỷ đồng vào dự án 
Hải Giang).  
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Hình 15: Biên lợi nhuận ròng của các công ty xây dựng trong giai đoạn 2015-2020 

 

Nguồn: FiinPro, CTCK Rồng Việt  

Ghi chú: Trong năm 2020, chúng tôi sử dụng biên lợi nhuận ròng của HTN (báo cáo công ty mẹ) để loại bỏ phần lợi nhuận bất 
thường của mảng bất động sản  
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Dự phóng KQKD 

Trong năm 2021, chúng tôi kì vọng HTN sẽ ghi nhận doanh thu thuần 6.330 tỷ đồng (+39% YoY) và LNST 
sau CĐTS 212 tỷ đồng (-39% YoY). Danh sách các dự án lớn và thời gian phát triển được liệt kê trong Bảng 
2. 

Bảng 2: Danh sách một số dự án HTN ghi nhận doanh thu trong giai đoạn 2021-2023    

Dự án Giá trị hợp đồng 
(tỷ đồng) 

Vị trí 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Richmond City 653 Bình Thạnh, TP. HCM         
Boulevard Quận 7 958 Quận 7, TP. HCM         
Moonlight Boulevard 660 Bình Tân, TP. HCM         
Lavita Charm 1.042 Thủ Đức, TP. HCM         
Khải Vy 3.841 Quận 7, TP. HCM         
Hải Giang Merry Land  2.386 Quy Nhơn         
Vũng Tàu Pearl 1.999 Vũng Tàu         
Hồ Tràm Complex 2.363 BR-VT         
Tân Văn Hoa 2.249 Đồng Nai          
New Galaxy 1.739 Bình Dương         
Grand Center 954 Quy Nhơn          

Nguồn: Hưng Thịnh Incons, CTCK Rồng Việt 

Khả năng ghi nhận doanh thu là khá chắc chắn vì hầu hết các dự án đã được ký hợp đồng và đang trong 
quá trình xây dựng. Trong năm 2021, HTN sẽ ghi nhận 230 tỷ đồng doanh thu từ chuyển nhượng trung 
tâm thương mại tại dự án Richmond City. Doanh thu và lợi nhuận từ việc chuyển nhượng sẽ lần lượt đóng 
góp 4% và 11% vào doanh thu và LNST cổ đông công ty mẹ của HTN. Mảng bất động sản đóng góp nhiều 
vào lợi nhuận hơn là doanh thu của công ty khi biên lợi nhuận ròng của mảng này tốt hơn (xấp xỉ 10%) 
so với mảng xây dựng (dao động từ 4% đến 5% trong giai đoạn 2015 – 2019). 

Bảng 3: Dự phóng KQKD 2021 – 2022  

Đvt: tỷ đồng 2020 2021F 2022F Giả định 
Doanh thu thuần  4.552 6.330 12.034  
% tăng trưởng 24% 39% 90%  

   Xây dựng 2.218 6.097 12.027 
2021 – 2022: Lợi nhuận trong giai đoạn này được đảm bảo với 
những dự án trình bày ở Bảng 2. 

   Bất động sản 2.332 230 4 

2021: Chuyển nhượng trung tâm thương mại ở dự án Richmond 
với giá trị dự kiến 230 tỷ đồng. Tổng giá trị dự án Richmond là 
2.133 tỷ  đồng.Trong 2020, 79% số sản phẩm đã được bàn giao. 

2022: Doanh thu đến từ bàn giao 3 căn hộ chung cư ở Richmond 
với giá trị 4,13 tỷ đồng. 

 Khác 2 2 2 Đi ngang  (chiếm tỷ trọng không trọng yếu trong doanh thu) 

Lợi nhuận gộp  881 506 905  

Biên lợi nhuận gộp 19,3% 8,0% 7,5% 

2020: Biên lợi nhuận gộp (“BLNG”) được thúc đẩy nhờ vào bàn 
giao dự án Richmond City (BLNG tầm 26%) trong khi đó mảng xây 
dựng có BLNG thấp hơn với mức 8,7%.  

2021: Biên lợi nhuận gộp được hỗ trợ bởi mảng Bất động sản 
nhưng ở mức thấp hơn 2020 vì tỷ trọng doanh thu của mảng này 
giảm.  

2022: Biên lợi nhuận gộp về mức trung bình của ngành xây dựng 
(từ 6,5% - 8%)  
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Chi phí bán hàng & 
quản lý doanh 
nghiệp  

291 140 164 

2020: Chi phí bán hàng cao hơn bình thường (182 tỷ đồng) được 
ghi nhận từ việc hợp nhất chi phí bán hàng từ công ty con của 
HTN – CTCP Bình Triệu. Trước đó, HTN không có chi phí bán hàng. 

2021-2022: Chúng tôi giảm chi phí bán hàng với giả định rằng 
CTCP Bình Triệu sẽ bàn giao dự án Richmond bao gồm một trung 
tâm thương mại trong 2021 và 3 tháp căn hộ trong 2022. 

EBIT 590 367 741  
EBIT margin 12,9% 5,8% 6,2%  

LNST-Công ty mẹ 345 212 485  
% tăng trưởng 84% -39% 129%  
EPS điều chỉnh 
(VND) 

10.281 4.285 9.793  

Nguồn: CTCK Rồng Việt 

Định giá 

Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá P/E và P/B để xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu HTN dựa theo 
thông tin chi tiết về các dự án mới (tiến độ, giá trị và hạng mục của HTN) được trình bày ở trên. Chúng tôi 
đưa ra giá trị hợp lý của HTN là 41.600 đồng/cổ phiếu với mức P/E mục tiêu 11,6 lần và P/B mục tiêu ở 
mức 1,14 lần (dựa trên so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành), tương ứng mức sinh lời 19% so với 
giá đóng cửa 35.100 đồng tại ngày 09/07/2021. 

Dự phóng và định giá của chúng tôi chưa bao gồm các hợp đồng mới ký của HTN, những dự án này có 
thể tăng lợi nhuận của HTN trong 2021 và 2022 nhưng không chắc chắn về thời gian triển khai. 

Bảng 4: So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành  

Công ty Vốn hóa  
(tỷ đồng) 

% tăng doanh thu  
TTM  

ROA TTM  ROE TTM  P/B TTM P/E TTM 

CTD  4.821 -27,72% 2,80% 4,66% 0,58 12,50 
HBC 3.613 -7,31% 0,50% 1,88% 1,00 47,14 
LCG 1.527 13,75% 6,12% 19,84% 0,83 4,32 
FCN 1.537 35,63% 1,89% 4,95% 0,68 12,11 
SC5 315 -4,06% 1,79% 10,99% 0,88 8,33 
VCG 19.879 -4,85% 9,74% 24,33% 2,97 11,07 
Trung bình (không bao gồm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất) 2.874 -0,62% 3,15% 10,11% 0,85 11,00 
Trung vị (không bao gồm giá trị nhỏ nhất và lớn nhất) 2.575 -4,06% 2,34% 7,97% 0,86 11,59 
HTN 1.862 9,48% 5,21% 27,14% 1,42 4,44 
Nguồn: FiinPro, CTCK Rồng Việt 

 

Bảng 5: Tóm tắt định giá  
Phương pháp Tỷ trọng Giá 
P/E mục tiêu 11,59 50% 49.700 
P/B mục tiêu 1,14 50% 33.600 
Giá mục tiêu   41.600 

Nguồn: CTCK Rồng Việt  
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Đvt: tỷ đồng  Đvt: tỷ đồng 

KQ HĐKD 2019A 2020A 2021F 2022F  BẢNG CĐKT 2019A 2020A 2021F 2022F 

Doanh thu thuần 3.681 4.552 6.330 12.034  Tiền 308 123 469 331 

Giá vốn  -3.292 -3.672 -5.824 -11.129  Đầu tư tài chính ngắn hạn 0 51 0 0 

Lãi gộp 388 881 506 905  Các khoản phải thu 2.761 3.447 3.993 7.592 

Chi phí bán hàng 0 -182 -18 0  Tồn kho 1.797 1.426 2.057 3.931 

Chi phí quản lý -93 -109 -122 -164  Tài sản ngắn hạn khác 223 103 165 165 

Thu nhập từ HĐTC 5 72 48 20  Tài sản cố định hữu hình 55 276 262 248 

Chi phí tài chính -75 -225 -155 -162  Tài sản cố định vô hình 25 22 19 16 

Lợi nhuận khác 12 7 7 7  Đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 

Lãi/lỗ từ liên doanh/liên kết 0 0 0 0  Tài sản dài hạn khác 47 93 93 93 

Lợi nhuận trước thuế 238 444 267 606  TỔNG TÀI SẢN 5.217 5.542 7.060 12.377 

Thuế TNDN -51 -86 -53 -121           

Lợi ích cổ đông thiểu số 0 13 1 0  Tiền hàng phải trả và ứng trước 3.467 2.868 4.341 8.295 

Lợi nhuận sau thuế 187 345 212 485  Vay và nợ ngắn hạn 991 1.630 1.230 2.108 

EBIT 296 590 367 741  Vay và nợ dài hạn 6 3 3 3 

EBITDA 309 607 381 755  Khoản phải trả dài hạn khác 0 3 4 4 

      Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 2019A 2020A 2021F 2022F  Quỹ đầu tư & phát triển 19 22 22 22 

Tăng trưởng       Tổng nợ 4.483 4.527 5.600 10.432 

Doanh thu -9,4% 23,7% 39,1% 90,1%           

EBITDA 8,1% 96,4% -37,3% 98,4%  Vốn chủ sở hữu 376 376 632 632 

EBIT 7,4% 99,3% -37,8% 102,2%  Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 

Lợi nhuận sau thuế 2,3% 84,2% -38,5% 128,6%  Lợi nhuận giữ lại 333 600 812 1.297 

Tổng tài sản 31,9% 6,2% 27,4% 75,3%  Các quỹ 0 0 0 0 

Vốn chủ sở hữu 21,1% 38,3% 43,7% 33,2%  Quỹ đầu tư & phát triển 10 15 15 15 

      Nguồn vốn chủ sở hữu 734 1.015 1.460 1.944 

Khả năng sinh lợi                

LN gộp / Doanh thu 10,6% 19,3% 8,0% 7,5%  Lợi ích CĐTS 16 25 0 0 

EBITDA/ Doanh thu 8,4% 13,3% 6,0% 6,3%       

EBIT/ Doanh thu 8,0% 13,0% 5,8% 6,2%  LƯU CHUYỂN TIỀN  TỆ 2019A 2020A 2021F 2022F 

LNST/ Doanh thu 5,1% 7,6% 3,4% 4,0%  LNTT 238 444 267 606 

ROA 4,1% 6,4% 3,4% 5,0%  Khấu hao 8 14 14 14 

ROIC  39,4% 65,4% 46,6% 42,8%  Các điều chỉnh -25 -155 -53 -121 

ROE 27,9% 39,4% 27,9% 28,5%  Thay đổi vốn lưu động -449 -759 234 -1.518 

      Tiền thuần từ HĐKD -228 -457 461 -1.019 

Hiệu quả hoạt động (x)      Thay đổi TSCĐ 9 -224 0 0 

Vòng quay kh. phải thu 1,7 1,5 1,9 2,1  Thay đổi cho vay hoặc góp vốn 32 -51 0 0 

Vòng quay hàng tồn kho 2,0 2,3 5,1 3,7  Lãi cho vay, cổtức, LN được chia -35 -28 0 0 

Vòng quay khoản phải trả 1,3 1,0 1,9 2,1  Tiền thuần từ HĐ ĐầuTư 7 -302 0 0 

      Nhận/trả lại vốn góp 43 0 164 0 

Khả năng thanh toán (x)      Vay mới/trả nợ vay 4 637 -400 878 

Hiện hành 1,1 1,1 1,2 1,2  Cổ tức, LN trả cho CĐ -87 -63 112 4 

Nhanh 0,7 0,8 0,8 0,8  Tiền thuần từ HĐ Tài Chính -39 574 -124 881 

           

Cấu trúc tài chính       Tiền đầu năm 569 308 132 469 

Tổng nợ/ Vốn CSH 135,7% 160,9% 84,5% 108,6%  Tiền thuần trong kỳ -261 -185 337 -138 

Vay ngắn hạn / Vốn CSH 134,9% 160,6% 84,3% 108,4%  Tiền cuối kỳ 316 132 469 331 

Vay dài hạn/ Vốn CSH  0,8% 0,3% 0,2% 0,2%       
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BÁO CÁO LẦN ĐẦU 

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 
Nguyễn Thị Phương Lam 
Head of Research 
lam.ntp@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1313) 

 

Trần Hà Xuân Vũ 
Senior Manager 
vu.thx@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1512) 
• Dầu khí 
• Phân bón 

Phạm Thị Tố Tâm 
Manager 
tam.ptt@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1530) 
• Ngân hàng 
• Bảo hiểm 

Đỗ Thanh Tùng 
Manager 
tung.dt@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1521) 
• Bán lẻ 
• Hàng không 
• Logistics  
• Thị trường 

Đào Phước Toàn 
Manager 
toan.dp@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1518) 
• Thực phẩm & Đồ uống 

Bernard Lapointe 
Senior Consultant 
bernard.lapointe@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 

Phạm Minh Tú 
Analyst 
tu.pm@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1536) 
• Vật liệu xây dựng 
• Dược 

Nguyễn Ngọc Thành 
Analyst 
thanh.nn@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1535) 
• Ngân hàng 
• Bảo hiểm 
• Chứng khoán 

Trần Hoàng Thế Kiệt 
Analyst 
kiet.tht@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1528) 
• BĐS dân dụng 
• Thị trường  

Nguyễn Hồng Loan 
Analyst 
loan.nh@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1531) 
• Dệt may 
• Thủy sản 

Trần Thị Hà My 
Senior Consultant 
my.tth@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006  
• Kinh tế vĩ mô 

Nguyễn Ngọc Thảo 
Analyst 
thao.nn@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1524) 
• Tiện ích công cộng 

 Bùi Huy Hoàng 
Analyst 
hoang.bh@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1514) 
• Ô tô & Phụ tùng 
• Nông dược 
• BĐS khu công nghiệp 

 
 

Trần Thị Ngọc hà 
Assistant 
ha.ttn@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1526) 

Trần Ngọc Thảo Trang 
Assistant 
trang.tnt@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1522) 
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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. 


