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Các chỉ số chính 

 

 

Giá hiện tại (27/07/2021, VND) 41,000 

 

Vốn hóa (Tỷ VND) 2,871 

LN hoạt động (21F, tỷ VND)  286  SL cổ phiếu lưu hành (triệu cp) 68 

Kỳ vọng thị trường về LNHĐ (21F, tỷ VND) 314 Tỉ lệ tự do chuyển nhượng (%) 53.7 

Tăng trưởng EPS (21F, %) 69.4 Tỉ lệ sở hữu NĐTNN (%) 12.0 

P/E (21F, x) 14.1 Beta (12 tháng) 0.8 

P/E thị trường ( x) 14.2 Thấp nhất 52 tuần (VND) 13,500 

VN-Index 1,277 Cao nhất 52 tuần (VND) 42,550 

 

Biến động giá cổ phiếu  Các chỉ tiêu tài chính và định giá 

(%) 1T 6T 12T 

Tuyệt đối 2.6 63.7 200.4 

Tương đối 10.8 39.0 137.7 
 

Năm FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY 2022 FY 2023 

Doanh thu (Tỷ VND) 2,408.3 2,231.8 1,767.4 2,226.9 2,449.6 2,808.3 

Lợi nhuận hoạt động (Tỷ VND) 248.2 162.9 162.9 285.8 342.9 413.3 

Biên LNHĐ (%) 10.3 7.3 9.2 12.8 14.0 14.7 

LNST (tỷ VND) 178.4 214.4 143.4 242.9 291.5 351.3 

EPS (VND) 2,522.4 3,031.4 2,028 3,434 4,121 4,967 

ROE (%) 19.6 19.8 13.3 19.9 21.3 22.8 

P/E (x) 19.2 16.0 23.9 14.1 11.8 9.8 

P/B (x) 3.8 3.2 3.2 2.8 2.5 2.2 

Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Bloomberg, Mirae Asset Vietnam Research 

Tiêu điểm Chúng tôi dự phóng trong 2H21 hoạt động kinh doanh của STK sẽ tiếp tục đà hồi phục mạnh mẽ hiện tại. Cùng với đó, 

Dự án Unitex kỳ vọng sẽ góp phần làm tăng thêm giá trị của công ty.  

Hoạt động kinh doanh 1H21 và dự phóng 

năm 2021 

Tình hình kinh doanh 1H21 

 Trong 1H21, STK ghi nhận doanh thu (DT) 1,077.7 tỷ VND (+23.9% YoY) và xấp xỉ mức doanh thu 1H19 là 1,100.2 tỷ 

VND. Lợi nhuận gộp (LNG) và lợi nhuận HĐKD (LNHĐ) tăng mạnh, lần lượt đạt 211 tỷ (+83.1% YoY) và 160.6 tỷ VND 

(+143.9% YoY). Lợi nhuận sau thuế (LNST) 1H21 đạt 140.85 tỷ VND (+156.5% YoY). 

 Mặc dù dịch COVID đã bước sang năm thứ 2 và tiếp tục diễn biến phức tạp, STK vẫn duy trì tình hình tài chính lành 

mạnh, thậm chí tốt hơn so với thời điểm dịch bùng phát vào 1H20. 

 Với mức biên độ phá giá thấp so với mặt bằng chung của Việt Nam và khu vực, chúng tôi cho rằng khả năng XK sản 

phẩm vào thị trường Mỹ của STK sẽ tăng lên so với các đối thủ ở Việt Nam và công ty nhìn chung hưởng lợi từ quyết 

định của DOC Hoa Kỳ. 

 Nhìn chung, thị phần sợi filament của VIệt Nam ở các thị trường chính duy trì tích cực với giá bán ở một số thị trường 

được cải thiện mạnh. 

Dự án Unitex 

 Ngày 19/04/2021, STK công bố Nghị quyết đầu tư Dự án “Nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Unitex” (DA Unitex) với công 

suất thiết kế 60,000 tấn/ năm sợi các loại. Với một số giả định, chúng tôi xác định giá trị tăng thêm/cp từ DA Unitex ở 

mức 6,100 VND (theo phương pháp DCF) và 8,750 VND (theo phương pháp DDM). 

Dự phóng năm 2021 

 Chúng tôi dự phóng trong 2H21 hoạt động kinh doanh của STK sẽ tiếp tục đà hồi phục mạnh mẽ hiện tại với doanh 

thu dự phóng cả năm 2021 ở mức 2,226.9 tỷ VND (+26% YoY) cùng với điều chỉnh dự phóng LNHĐ 285.8 tỷ VND 

(+74.5% YoY) và LNST 242.9 tỷ VND (+69.4% YoY) từ mức 259.1 tỷ VND và 220.2 tỷ VND do các biên LN tăng mạnh. 

Rủi ro 

 Dịch COVID-19 ở Việt Nam và thế giới, các quy định về nguyên liệu tái chế nhựa, việc đầu tư của STK, tiến độ DA 

Unitex, mặt bằng lãi suất là các yếu tố không chắc chắn ảnh hưởng đến định giá của cổ phiếu. 

Định giá Sau khi gộp giá trị ước tính của DA Unitex, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu STK ở mức 

48,500 VND/cp. 
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Kết quả hoạt động kinh doanh 1H21 

Trong 1H21, STK ghi nhận doanh thu (DT) 1,077.7 tỷ VND (+23.9% YoY) và xấp xỉ mức doanh thu 1H19 là 

1,100.2 tỷ VND. Lợi nhuận gộp (LNG) và lợi nhuận HĐKD (LNHĐ) tăng mạnh, lần lượt đạt 211 tỷ (+83.1% 

YoY) và 160.6 tỷ VND (+143.9% YoY), qua đó vượt mức của 1H19. Biên LNG và LNHĐ tăng mạnh lên mức 

lần lượt 19.6% và 14.9% (so với 13.3% và 7.6% trong 1H20) đến chủ yếu sự gia tăng tỷ trọng sợi tái chế lên 

mức 56% (2020: 50%). STK ghi nhận lợi nhuận sau thuế (LNST) 1H21 đạt 140.85 tỷ VND (+156.5% YoY), 

vượt mức 109.6 tỷ trong 1H19.  

Về sức khỏe tài chính, tại thời điểm cuối 1H21, hai chỉ số thanh khoản nhanh và tiền mặt đều ở mức cao 

nhất so với cùng kỳ tính từ 1H17, đạt lần lượt 0.74 và 0.62 (so với 0.33 và 0.39 trong 1H20). Mặc dù dịch 

COVID đã bước sang năm thứ 2 và tiếp tục diễn biến phức tạp, STK vẫn duy trì tình hình tài chính lành 

mạnh, thậm chí tốt hơn so với thời điểm dịch bùng phát vào 1H20. 

Cuộc điều tra chống bán phá giá sợi polyester của DOC Hoa Kỳ 

Vào ngày 26/05/2021, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) thông báo kết luận sơ bộ cuộc điều tra chống bán phá 

giá đối với ngành hàng sợi polyester của Việt Nam. Kết luận biên độ phá giá của sợi polyester Việt Nam và 

STK ở mức lần lượt 22.82% và 2.67%. Hiện tại, biên độ phá giá ở một số nước ASEAN là: Indonesia (7.45% - 

26.07%), Thái Lan (14.8% - 56.08%), Malaysia (17.35%). 

Biện pháp ban đầu được đưa ra là các nhà xuất khẩu của Việt Nam và nước thứ ba sẽ phải ký quỹ tiền mặt 

ngang bằng với giá trị phá giá theo biên độ. Mặc dù STK và các bên thứ 3 tiêu thụ sản phẩm của STK (điển 

hình là Unify) vẫn sẽ phải thực hiện ký quỹ, nhưng với mức biên độ thấp so với mặt bằng chung của Việt 

Nam và khu vực, chúng tôi cho rằng khả năng XK sản phẩm vào thị trường Mỹ của STK sẽ tăng lên so với 

các đối thủ ở Việt Nam. Nhìn chung, công ty hưởng lợi từ quyết định này của DOC Hoa Kỳ. 

Hình 1. Tăng trưởng DT và LNHĐ (%, YoY)  Hình 2. Biên LNG và LNHĐ (%) 

 

 

 

Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Mirae Asset Vietnam Research  Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Mirae Asset Vietnam Research 

 

Hình 3. Tỉ trọng sợi tái chế và biên LNG (%)  Hình 4. Khả năng thanh khoản nhanh và tiền mặt (x) 

 

 

 

Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Mirae Asset Vietnam Research  Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Mirae Asset Vietnam Research 
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Cập nhật các thị trường XK polyester filament chính của STK 
Thị phần sợi filament của Việt Nam ở các thị trường chính duy trì tích cực. Thị phần của Việt Nam tại TT 

Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục đà tăng. Thị phần tại TT Mỹ tuy giảm so với năm 2020 nhưng vẫn ở mức cao 

hơn 2019 và trung bình 5 năm. Riêng TT Thái Lan tiếp tục ghi nhận thị phần suy giảm. 

Về giá NK trung bình của sợi polyester, TT Mỹ tiếp tục đà giảm trong khi TT Nhật Bản và Hàn Quốc có sự 

phục hồi mạnh, trong đó giá NK sợi filament Việt Nam vào Hàn Quốc đã vượt mức của năm 2019. 

Hình 5. Thị phần sợi polyester filament Việt Nam tại các TT XK (%) 

 

Nguồn: Thống kê các nước, Mirae Asset Vietnam Research 

 

Hình 6. Giá NK trung bình tại TT Mỹ (US$/M2)  Hình 7. Giá NK trung bình tại TT Hàn Quốc, Nhật Bản (US$/Tấn) 

 

 

 

Nguồn: OTEXA, Mirae Asset Vietnam Research  Nguồn: Thống kê các nước, Mirae Asset Vietnam Research 

 

Ước tính giá trị gia tăng từ dự án Unitex 

Ngày 19/04/2021, STK công bố Nghị quyết đầu tư Dự án “Nhà máy sản xuất sợi tổng hợp Unitex” (DA 

Unitex) với công suất thiết kế 60,000 tấn/ năm sợi các loại. DA Unitex chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, 

2021 – 2023, tổng vốn đầu tư ước tính là 75 triệu USD với công suất thiết kế 36,000 tấn/năm; Giai đoạn 2, 

2023 – 2025, tổng vốn đầu tư ước tính là 45 triệu USD với công suất thiết kế 24,000 tấn/ năm. Cơ cấu vốn 

vay/ VCSH là 70/30 và công ty cũng ước tính chi phí lãi vay USD ở mức tối đa là 4%. 

Vì không có đủ thông tin cần thiết để gộp DA vào mô hình chung của STK, chúng tôi ước tính giá trị riêng 

từ DA Unitex bằng hai phương pháp: Chiết khấu dòng tiền DCF và Chiết khấu cổ tức (DDM) với một số giả 

định: 

- DA Unitex sẽ được đầu tư đúng tiến độ các giai đoạn vào các năm 2023 và 2025. 

- Sản lượng ở năm 2023 đạt 12,000 tấn, tương đương 30% công suất thiết kế GĐ1. Ở các năm 
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tiếp theo, sản lượng sẽ tăng 10% YoY cho đến khi đạt được công suất thiết kế 60,000 tấn/ năm. 

- Giá bán giả định ở mức trung bình 2,100 USD/ tấn và tăng 2% YoY các năm tiếp theo (đến hết 

T6/2021 giá XK sợi filament vào TT Nhật và HQ trung bình lần lượt quanh mức 2,130 USD và 

2,670 USD). 

- Biên LNHĐ của DA Unitex tương đương với biên LNHĐ hiện tại của STK. Chúng tôi cũng giả định 

thuế suất TNDN của DA Unitex là 22% trong cả vòng đời DA. 

- Chúng tôi giữ nguyên Lợi suất yêu cầu (Re) ở mức 12%. 

- Ở phương pháp DDM, chúng tôi giả định STK sẽ chia cổ tức từ LNST của DA với tỷ trọng trên 

LNST như hiện nay (quanh mức 50%). 

Qua đó, chúng tôi xác định giá trị tăng thêm/cp từ DA Unitex ở mức 6,100 VND (theo phương pháp DCF) 

và 8,750 VND (theo phương pháp DDM).  

Định giá 

Chúng tôi nâng mức định giá sau điều chỉnh cổ tức lên mức 42,500 từ 37,200 (vào ngày 13/7/2021, STK chi 

trả cổ tức tiền 1,500 VND/cp) do thay đổi năm cơ sở cũng như sự cải thiện biên LNG. Sau khi gộp giá trị 

ước tính của DA Unitex, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi xác định giá trị hợp lý của cổ phiếu STK ở mức 

48,500 VND/cp. 

Rủi ro 

Các yếu tố không chắc chắn về vĩ mô, ngành và doanh nghiệp có thể tác động đến giá trị của cổ phiếu STK: 

- Dịch COVID-19 kéo dài gây áp lực tiêu cực lên tình hình sản xuất ở Việt Nam và làm suy giảm 

nhu cầu tiêu thụ hàng may mặc thế giới. Theo STK, sản lượng bán của công ty cũng đã giảm 

trong Q2.  

- Chính phủ Việt Nam có thể siết chặt hơn yêu cầu về nhập khẩu phế liệu, nhựa tái chế dẫn đến 

gia tăng chi phí nguyên vật liệu, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của công ty. 

- Các quyết định đầu tư thêm sẽ thay đổi dự phóng về ưu đãi thuế của nhà máy mới, doanh thu, 

lợi nhuận và dòng tiền, từ đó ảnh hưởng đến định giá. Rủi ro về việc DA Unitex không triển khai 

đúng tiến độ. 

- Lãi suất điều hành thay đổi sẽ ảnh hưởng đến chi phí lãi vay và tỉ lệ chiết khấu, từ đó ảnh hưởng 

đến định giá cổ phiếu. 
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Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (STK) 

Báo cáo HĐKD (tóm tắt)      Bảng cân đối kế toán (tóm tắt)     

(Tỷ VND) 2020 2021 2022 2023  (Tỷ VND) 2020 2021 2022 2023 

Doanh thu  1,767.4 2226.9 2449.6 2808.3  Tài sản ngắn hạn 633.6 738.9 868.2 966.1 

Giá vốn hàng bán -1,510.4 -1803.8 -1959.7 -2218.6  Tiền và tương đương tiền 95.1 50.0 120.0 120.0 

Lợi nhuận gộp 255.3 423.1 489.9 589.7  Khoản phải thu 97.7 148.5 163.3 187.2 

Chi phí quản lý và bán hàng -80.9 -122.5 -134.7 -168.5  Hàng tồn kho 400.5 515.4 559.9 633.9 

Chi phí lãi vay -17.3 -14.8 -12.3 -7.9  Tài sản ngắn hạn khác 14.3 25.0 25.0 25.0 

Lợi nhuận hoạt động kinh doanh 162.9 285.8 342.9 413.3  Tài sản dài hạn 1069.7 1095.8 1110.6 1134.5 

Lợi nhuận trước thuế 163.4 285.8 342.9 413.3  Tài sản cố định hữu hình 913.7 914.3 914.3 914.3 

Thuế TNDN -20.0 -42.9 -51.4 -62.0     Nguyên giá 2054.7 2178.6 2309.3 2447.9 

Lợi nhuận sau thuế 143.4 242.9 291.5 351.3     Khấu hao lũy kế -1141.0 -1264.3 -1395.0 -1533.6 

      Tài sản cố định vô hình 14.4 14.4 14.4 14.4 

      Đầu tư dài hạn 18.6 18.6 18.6 18.6 

      Tài sản dài hạn khác 136.6 148.5 163.3 187.2 

      Tổng tài sản 1703.3 1834.7 1978.8 2100.6 

      Nợ phải trả 621.4 612.2 610.5 556.6 

      Nợ ngắn hạn 569.8 612.2 610.5 556.6 

      Các khoản phải trả ngắn hạn 347.2 400.8 435.5 443.7 

      Nợ vay ngắn hạn 222.6 211.4 175.0 112.9 

      Nợ dài hạn 51.7 0.0 0.0 0.0 

      Vốn chủ sở hữu 1081.9 1222.5 1368.3 1544.0 

      Vốn góp 707.3 707.3 707.3 707.3 

      Vốn khác -6.1 -6.1 -6.1 -6.1 

      Lợi nhuận chưa phân phối 380.7 521.3 667.1 842.8 

      Tổng nguồn vốn 1703.3 1834.7 1978.8 2100.6 

           

     
 

 
    

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tóm tắt)      Các chỉ số chính     

(Tỷ VND) 2020 2021 2022 2023   2020 2021 2022 2023 

Lãi sau thuế 143.4 242.9 291.5 351.3  P/E (x) 23.9 14.1 11.8 9.8 

Khấu hao TSCĐ 143.2 123.3 130.7 138.6  P/B (x) 3.2 2.8 2.5 2.2 

Chi phí lãi vay 17.3 14.8 12.3 7.9  EPS (VND) 2,028 3,434 4,121 4,967 

Lưu chuyển tiền trước những thay đổi vốn lưu 

động 
318.8 381.0 434.5 497.8  

BPS (VND) 
15,297 17,285 19,346 21,830 

(Tăng)/giảm các khoản phải thu 5.7 -50.8 -14.8 -23.9  DPS (VND) 1,393 1,446 1,718 2,061 

(Tăng)/giảm hàng tồn kho 114.2 -114.9 -44.5 -74.0  Tăng trưởng doanh thu (%) -20.8 26.0 10.0 14.6 

Tăng/(giảm) các khoản phải trả 39.8 53.6 34.7 8.2  Tăng trưởng LN hoạt động (%) -34.4 75.4 20.0 20.5 

Lưu chuyển tiền tệ ròng từ các hoạt động sản 

xuất kinh doanh 
443.0 268.9 409.9 408.1  

Tăng trưởng EPS (%) 
-33.1 69.4 20.0 20.5 

Tiền mua tài sản cố định và các tài sản dài hạn 

khác 
0.0 -123.3 -130.7 -138.6  

Vòng quay phải thu (x) 
18.1 15.0 15.0 15.0 

Các khoản khác 40.9 -24.60 -50.70 -60.90  Vòng quay hàng tồn kho (x) 3.8 3.5 3.5 3.5 

Lưu chuyển tiền tệ ròng từ hoạt động đầu tư 40.9 -147.9 -181.4 -199.5  Vòng quay phải trả (x) 4.4 4.5 4.5 5.0 

Tiển trả các khoản đi vay -397.9 -62.9 -36.4 -62.1  ROA (%) 8.4 13.2 14.7 16.7 

Cổ tức -98.5 -102.3 -121.5 -145.8  ROE (%) 13.3 19.9 21.3 22.8 

Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính -538.8 -165.2 -157.9 -207.9  Phải trả trên VCSH (%) 32.1 32.8 31.8 28.7 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -54.9 -44.2 70.6 0.7  Tỉ lệ thanh khoản hiện thời (%) 111.2 120.7 142.2 173.6 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 150.0 95.1 50.0 120.0  Nợ vay trên VCSH (%) 25.4 17.3 12.8 7.3 

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 95.1 50.0 120.0 120.0  Tỉ lệ đảm bảo lãi vay (x) 163.9 286.8 343.9 414.3 

           

           

           

           

           

           

           

Nguồn: Dữ liệu doanh nghiệp, Mirae Asset Vietnam Research 
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Appendix 1 

Important disclosures and disclaimers  

Two-year rating and TP history 
 

Tên công ty Ngày Khuyến nghị 
Giá mục tiêu 

(VND) 

 

 

Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (STK) 08/03/2021 Tăng Tỷ Trọng 37,200 

Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (STK) 27/07/2021 Tăng Tỷ Trọng 48,500 

    

    

    

    

    

    

    

     

 
 

 

Analyst certification 

The research analysts who prepared this report (the “Analysts”) are subject to Vietnamese securities regulations. They are ne ither registered as research analysts in any other 

jurisdiction nor subject to the laws and regulations thereof. Opinions expressed in this publication about the subject securities and companies accurately reflect the personal views 

of the Analysts primarily responsible for this report. MAS policy prohibits its Analysts and members of their households from owning securities of any company in the Analyst’s 

area of coverage, and the Analysts do not serve as an officer, director or advisory board member of the subject companies. Except as otherwise specified herein, the Analysts have 

not received any compensation or any other benefits from the subject companies in the past 12 months and have not been promised the same in connection with this report. No 

part of the compensation of the Analysts was, is, or will be directly or indirectly related to the specific recommendations or views contained in this report but, like all employees of 

MAS, the Analysts receive compensation that is determined by overall firm profitability, which includes revenues from, among other business units, the institutional equities, 

investment banking, proprietary trading and private client division. At the time of publication of this report, the Analysts do not know or have reason to know of any actual, 

material conflict of interest of the Analyst or MAS except as otherwise stated herein. 

Disclaimers 

This report is published by Mirae Asset Securities (Vietnam) LLC (MAS), a broker-dealer registered in the Socialist Republic of Vietnam and a member of the Vietnam Stock 

Exchanges. Information and opinions contained herein have been compiled in good faith and from sources believed to be reliable, but such information has not been 

independently verified and MAS makes no guarantee, representation or warranty, express or implied, as to the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information 

and opinions contained herein or of any translation into English from the Vietnamese language. In case of an English translation of a report prepared in the Vietnamese language, 

the original Vietnamese language report may have been made available to investors in advance of this report. 

The intended recipients of this report are sophisticated institutional investors who have substantial knowledge of the local business environment, its common practices, laws and 

accounting principles and no person whose receipt or use of this report would violate any laws and regulations or subject MAS and its affiliates to registration or licensing 

requirements in any jurisdiction shall receive or make any use hereof. 

This report is for general information purposes only and it is not and shall not be construed as an offer or a solicitation of an offer to effect transactions in any securities or other 

financial instruments. The report does not constitute investment advice to any person and such person shall not be treated as a client of MAS by virtue of receiving this report. This 

report does not take into account the particular investment objectives, financial situations, or needs of individual clients.  The report is not to be relied upon in substitution for the 

exercise of independent judgment. Information and opinions contained herein are as of the date hereof and are subject to change without notice. The price and value of the 

investments referred to in this report and the income from them may depreciate or appreciate, and investors may incur losses on investments. Past performance is not a guide to 

future performance. Future returns are not guaranteed, and a loss of original capital may occur. MAS, its affiliates and their directors, officers, employees and agents do not accept 

any liability for any loss arising out of the use hereof. 

MAS may have issued other reports that are inconsistent with, and reach different conclusions from, the opinions presented in  this report. The reports may reflect different 

assumptions, views and analytical methods of the analysts who prepared them. MAS may make investment decisions that are inconsistent with the opinions and views expressed 

in this research report. MAS, its affiliates and their directors, officers, employees and agents may have long or short posit ions in any of the subject securities at any time and may 

make a purchase or sale, or offer to make a purchase or sale, of any such securities or other financial instruments from time to time in the open market or otherwise, in each case 

either as principals or agents. MAS and its affiliates may have had, or may be expecting to enter into, business relationships with the subject companies to provide investment 

banking, market-making or other financial services as are permitted under applicable laws and regulations. 

No part of this document may be copied or reproduced in any manner or form or redistributed or published, in whole or in part, without the prior written consent of MAS. 
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Stock ratings Sector ratings 

Buy Expected 12-month performance: +20% or greater Overweight Expected to outperform the market over 12 months 

Trading Buy Expected 12-month performance: +10% to +20%  Neutral Expected to perform in line with the market over 12 months   

Hold Expected 12-month performance: -10% to +10% Underweight Expected to underperform the market over 12 months 

Sell Expected 12-month performance: -10% or worse   

Rating and TP history: Share price (─), TP (▬), Not Rated (■), Buy (▲), Trading Buy (■), Hold (●), Sell (◆) 

* Our investment rating is a guide to the expected return of the stock over the next 12 months. 

* Outside of the official ratings of Mirae Asset Daewoo Co., Ltd., analysts may call trading opportunities should technical or short-term material developments arise. 

* The TP was determined by the research analyst through valuation methods discussed in this report, in part based on estimates of future earnings. 

* TP achievement may be impeded by risks related to the subject securities and companies, as well as general market and economic conditions. 
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