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NGÀNH TIÊU DÙNG (F&B)  

Các chỉ số chính 

Giá trị vốn hoá (triệu USD): 5.153 

Giá trị vốn hoá (tỷ VND): 121.459 

Số cổ phiếu lưu hành (triệu) 641 

Giá Cao/thấp nhất trong 52 tuần (‘000 VND) 203/149 

KLGD trung bình 3 tháng (cp) 171.848 

KLGD trung bình 3 tháng (triệu USD) 1,32 

KLGD trung bình 3 tháng (tỷ đồng) 31,04 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài (%) 62,7 

Tỷ lệ sở hữu nhà nước (%) 36,0 
 

Biến động giá cổ phiếu 

 

Nguồn: Bloomberg 

Thông tin cơ bản về công ty 

Sabeco là công ty sản xuất bia hàng đầu Việt Nam với 26 công 
ty con và 18 công ty liên kết. Sabeco có 26 nhà máy bia trên 
cả nước với tổng công suất hàng năm là 2.000 triệu lít. Công 
suất đạt ~100% năm 2018. Sabeco có 10 công ty thương mại 
phụ trách 600 nhà phân phối sản phẩm khắp Việt Nam. Sản 
phẩm cũng có mặt tại 100.000 điểm bán hàng. Công ty cũng 
xuất khẩu sang 30 nước nhưng xuất khẩu chỉ chiếm một phần 
nhỏ doanh thu. 

 

 

Cập nhật cuộc họp chuyên viên phân tích quý 4/2022 

Chi phí cao hơn ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận   

Luận điểm đầu tư: Chúng tôi điều chỉnh giảm khuyến nghị đối với cổ phiếu SAB từ KHẢ 
QUAN xuống TRUNG LẬP khi giảm giá mục tiêu 1 năm xuống 198.500 đồng/cổ phiếu (từ 
204.000 đồng/cổ phiếu) – tương đương với tiềm năng tăng giá 5%. Chúng tôi đã tham dự 
cuộc họp chuyên viên phân tích của SAB vào ngày 9 tháng 2 để thảo luận về kết quả quý 
4 năm 2022 và triển vọng năm 2023. Trong quý 4 năm 2022, SAB ghi nhận doanh thu 
thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 10 nghìn tỷ đồng (tăng 11,4% so với cùng kỳ) và 1,1 
nghìn tỷ đồng (giảm 23% so với cùng kỳ). Kết quả này thấp hơn ước tính của chúng tôi do 
chi phí nguyên vật liệu thô, chi phí quảng cáo và khuyến mãi cao hơn dự kiến. Ban lãnh 
đạo tin rằng chi phí đầu vào sẽ đạt mức cao nhất vào năm 2023 và sẽ bắt đầu chững lại 
vào năm 2024. Trong khi đó, công ty tiếp tục mạnh tay cắt giảm chi phí sản xuất và cải 
thiện cơ cấu sản phẩm để duy trì biên lợi nhuận tốt. Kế hoạch M&A đã được phê duyệt 
nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại hai công ty liên kết và biến những công ty này thành công ty 
con, điều này sẽ có lợi cho SAB trong dài hạn, nhờ mở rộng danh mục sản phẩm, mạng 
lưới phân phối và kiểm soát trực tiếp chất lượng cũng như hiệu quả sản xuất. Trong năm 
2023, chúng tôi dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 38,7 nghìn tỷ đồng 
(tăng 10,6% so với cùng kỳ) và 5,8 nghìn tỷ đồng (tăng 5,2% so với cùng kỳ). 

(tỷ đồng) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Doanh thu thuần 37.899 27.961 26.374 34.979 38.694 40.702 
Lợi nhuận ròng 5.370 4.937 3.929 5.500 5.783 6.092 
Tăng trưởng lợi nhuận ròng (%) 22,0% -8,1% -20,4% 40,0% 5,2% 5,3% 
EPS (VND) 7.477 7.133 5.556 7.983 8.522 8.977 
ROE (%) 29,7% 23,9% 17,9% 23,3% 21,9% 20,3% 
Tỷ suất cổ tức (%) 1,5% 1,8% 2,3% 2,1% 1,8% 1,8% 
Nợ/VCSH 0,05 0,05 0,03 0,04 0,03 0,03 
P/E (x) 30,49 27,34 27,18 20,91 22,224 21,10 
P/B (x) 7,78 6,27 4,56 4,63 4,61 4,07 
EV/EBITDA (x) 17,74 15,68 14,08 10,02 12,51 11,91 

Nguồn: Công ty, SSI dự báo 

 

 

TRUNG LẬP - Giá mục tiêu 1 năm: 198.500 Đồng/cp 
Giá cổ phiếu (Ngày 13/02/2023): 191.900 Đồng/cp 

 

 

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước Giải khát Sài Gòn (SAB: HOSE) 
 

https://www.ssi.com.vn/khach-hang-ca-nhan/bao-cao-cong-ty
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Kết quả kinh doanh quý 4/2022 

(tỷ đồng) Quý 4/2022 Quý 4/2021 
So với  
cùng kỳ 

Quý 3/2022 
So với  
quý trước 

TSLN 
Quý 4/2022 Quý 4/2021 Quý 3/2022 

Doanh thu thuần 10.029 9.004 11,4% 8.635 16,1%    
Lợi nhuận gộp 2.814 2.492 12,9% 2.694 4,4% 28,1% 27,7% 31,2% 
Lợi nhuận từ HĐKD 1.049 1.509 -30,5% 1.484 -29,3% 10,5% 16,8% 17,2% 
EBIT 1.374 1.734 -20,8% 1.728 -20,5% 13,7% 19,3% 20,0% 
EBITDA 1.501 1.868 -19,7% 1.869 -19,7% 15,0% 20,8% 21,6% 
LNTT 1.360 1.723 -21,1% 1.717 -20,8% 13,6% 19,1% 19,9% 
Lợi nhuận ròng 1.076 1.400 -23,2% 1.395 -22,9% 10,7% 15,5% 16,2% 
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ 
đông công ty mẹ 

1.043 1.314 -20,6% 1.342 -22,3% 10,4% 14,6% 15,5% 

Nguồn: Công ty, SSI Research 

(tỷ đồng) 2022 2021 So với cùng kỳ Hoàn thành kế hoạch năm 
TSLN 

2022 2021 
Doanh thu thuần 34.979 26.374 32,6% 101%   
Lợi nhuận gộp 10.771 7.609 41,6%  30,8% 28,8% 
Lợi nhuận từ HĐKD 5.851 3.952 48,0%  16,7% 15,0% 
EBIT 6.859 4.877 40,6%  19,6% 18,5% 
EBITDA 7.420 5.435 36,5%  21,2% 20,6% 
LNTT 6.813 4.857 40,3%  19,5% 18,4% 
Lợi nhuận ròng 5.500 3.929 40,0% 120% 15,7% 14,9% 
Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ 5.224 3.677 42,1%  14,9% 13,9% 

Nguồn: Công ty, SSI Research 

Trong quý 4/2022, SAB ghi  nhận doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 10 nghìn tỷ đồng (tăng 11,4% 
so với cùng kỳ) và 1,1 nghìn tỷ đồng (giảm 23% so với cùng kỳ). Kết quả này thấp hơn ước tính của chúng tôi do 
chi phí nguyên liệu thô và chi phí quảng cáo/khuyến mãi cao hơn dự kiến. Trong năm 2022, SAB đạt doanh thu 
thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 35 nghìn tỷ đồng (tăng 33% so với cùng kỳ) và 5,5 nghìn tỷ đồng (tăng 40% 
so với cùng kỳ), hoàn thành 101% và 120% kế hoạch năm. Mặc dù doanh thu bán hàng chưa trở lại mức trước 
Covid (chỉ tương đương với 92% doanh thu năm 2019), nhưng lợi nhuận ròng của công ty đã vượt xa năm 2019 
nhờ tăng hiệu quả sản xuất và nỗ lực tái cơ cấu. 

Doanh thu: Trong quý 4/2022, doanh thu tăng 11,4% so với mức nền so sánh cao của quý 4 năm 2021, do năm 
nay kỳ nghỉ Tết đến sớm hơn. SAB đã tăng giá bán trong tháng 10 năm 2022 (ở mức 2~3% đối với tất cả các 
thương hiệu). Đây là lần tăng giá thứ ba trong năm 2022. Chúng tôi ước tính giá bán bình quân tăng khoảng 6% 
vào năm 2022. 

Tỷ suất lợi nhuận gộp: Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống mức thấp nhất theo quý trong quý 4 năm 2022 (ở mức 
28,1%, so với mức 31,2% trong quý 3 năm 2022), chủ yếu do chi phí đầu vào cao hơn. Hợp đồng bảo hiểm rủi 
ro của mạch nha và nhôm đã hết hạn. Điều này có nghĩa là chi phí đầu vào cao hơn sẽ tiếp tục tác động tiêu cực 
đến tỷ suất lợi nhuận gộp trong năm 2023, vì ban lãnh đạo tin rằng giá mạch nha sẽ đạt mức cao nhất trong năm 
2023 và bắt đầu chững lại từ năm 2024. Trong khi đó, chúng tôi quan sát thấy chi phí nhôm có xu hướng giảm đi 
với mức giảm khoảng 35% so với mức cao nhất năm 2022. Ban lãnh đạo chú trọng đến việc duy trì tỷ suất lợi 
nhuận ở mức lành mạnh thông qua các nỗ lực: (i) tăng giá khi có thể; (ii) cải thiện danh mục sản phẩm; và (iii) 
cắt giảm chi phí mạnh mẽ nhờ tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng và tăng cường hiệu quả vận chuyển. 

Thị phần: Ban lãnh đạo cho biết SAB đã tăng thị phần trong năm 2022, quay lại gần mức thị phần cao nhất lịch 
sử trong năm 2019 (khoảng 40% theo dữ liệu của Euromonitor), do danh mục đầu tư chính của SAB được duy trì 
tốt (trong đó Saigon Lager đã giành thêm được thị phần). Saigon Special cũng đạt được sự cải thiện đáng kể về 
doanh số sau khi mở bán trở lại. Chúng tôi tin rằng bất chấp những trở ngại từ tình hình vĩ mô và sự cắt giảm chi 
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tiêu sang những sản phẩm giá rẻ hơn của người tiêu dùng, SAB vẫn được hưởng lợi nhờ thế mạnh của mình trong 
phân khúc phổ thông. 

Quảng cáo và khuyến mãi (A&P): Chi tiêu cho hoạt động quảng cáo và khuyến mại tăng 93% so với cùng kỳ và 
tỷ trọng của chi phí này so với doanh thu đã tăng từ 7% trong quý 4 năm 2021 lên 12% trong quý 4 năm 2022. 
Chi tiêu quảng cáo tăng mạnh chủ yếu là do các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị cho dịp Tết, và sự cạnh tranh 
ngày càng gay gắt. Trong thời gian cận Tết, các hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu dùng cũng tăng cao hơn so 
với các thời điểm còn lại trong năm. Trong năm 2023 và 2024, chi tiêu cho hoạt động này sẽ tiếp tục ở mức cao, 
trong khi chi tiêu bình quân cho mỗi lít sản phẩm sẽ giảm khi khối lượng tăng lên.  

Tăng sở hữu tại công ty liên kết: HĐQT vừa thông qua tờ trình tăng sở hữu của SABECO tại nhà máy bia Sài Gòn 
Bình Tây (SABIBECO – hiện là công ty liên kết của SAB với tỷ lệ sở hữu 22%) và công ty liên kết bao bì của 
SABIBECO (SABIBECO sở hữu 39% trong khi tỷ lệ sở hữu cả trực tiếp và gián tiếp của SAB ở mức dưới 20%). 
Tổng cộng, hai công ty liên kết này sở hữu sáu nhà máy bia và hai nhà máy đóng gói. Ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ 
duy trì được hiệu quả cộng hưởng trong năm 2024. 

Theo quan điểm của chúng tôi, dựa trên những kế hoạch của công ty đã được phê duyệt, chúng tôi ước tính doanh 
thu và lợi nhuận sẽ tăng lần lượt 10% và 1% theo năm trong những năm tới. Chúng tôi cũng dự báo công ty có thể 
sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận tiềm năng ghi nhận một lần từ hoạt động tài chính trong năm 2023 hoặc 2024 do 
đánh giá lại khoản đầu tư, mặc dù chúng tôi chưa thể định lượng được khoản lợi nhuận này. Mặc dù tác động tức 
thời đến lợi nhuận ròng là không đáng kể, nhưng chúng tôi tin rằng giao dịch M&A sẽ giúp SAB cải thiện doanh 
thu và tỷ suất lợi nhuận gộp trong trung hạn. Trên thực tế, chúng tôi cho rằng SAB sẽ thu được nhiều lợi ích từ 
giao dịch M&A như: (i) SABIBECO sở hữu danh mục sản phẩm lành mạnh với thương hiệu SAGOTA (SAGOTA có 
nhiều sản phẩm đa dạng bao gồm bia không cồn); (ii) SAB có thể mở rộng năng lực sản xuất, đặc biệt là dây 
chuyền đóng gói trong mùa cao điểm, vốn phụ thuộc nhiều vào các công ty liên kết; (iii) mở rộng từ mạng lưới 
phân phối của SABIBECO; và (iv) quan trọng nhất là kiểm soát tốt hơn chất lượng bia và hiệu quả sản xuất. Chúng 
tôi lạc quan tin rằng giao dịch sẽ thành công và cũng mong đợi sự hợp nhất hơn nữa của các công ty liên kết khác 
của SAB trong thời gian tới.  

Triển vọng 2023: Trong 6 tháng đầu năm 2023, với những khó khăn trong tình hình kinh tế vĩ mô và sức tiêu thụ 
yếu, ban lãnh đạo tin rằng doanh thu sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên ban lãnh đạo cũng chắc chắn hơn về khả năng 
doanh thu và tỷ suất lợi nhuận sẽ bắt đầu cải thiện trong nửa cuối năm 2023.  

Ước tính và định giá 

Chúng tôi đã điều chỉnh ước tính đối với SAB theo kết quả năm 2022 đã công bố. Trong năm 2023, chúng tôi dự 
báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 38,7 nghìn tỷ đồng (tăng 10,6% so với cùng kỳ) và 5,8 nghìn 
tỷ đồng (tăng 5,2% so với cùng kỳ). Doanh thu thuần nhìn chung không thay đổi so với ước tính trước đó, trong 
khi chúng tôi điều chỉnh giảm 8% ước tính lợi nhuận ròng, phản ánh các giả định về chi phí đầu vào và chi tiêu 
cho hoạt động A&P cao hơn. Chúng tôi giả định sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân tăng lần lượt 7% và 3% 
so với cùng kỳ – và sự tăng trưởng chủ yếu sẽ diễn ra trong nửa cuối năm 2023. Chúng tôi giả định tỷ suất lợi 
nhuận gộp của bia sẽ giảm khoảng 260 điểm cơ bản, dựa trên giả định chi phí mạch nha trung bình tăng 10% so 
với cùng kỳ. 

Trong năm 2024, chúng tôi dư báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt là 40,7 nghìn tỷ đồng (tăng 5,2% 
so với cùng kỳ) và 6 nghìn tỷ đồng (tăng 5,3% so với cùng kỳ). Dự báo của chúng tôi chưa tính đến giao dịch 
M&A được thông báo gần đây liên quan đến công ty SABIBECO cũng như công ty liên kết đóng gói. 

Chúng tôi điều chỉnh lại giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu SAB bằng cách sử dụng EPS dự báo cho năm 2023 và 
2024, theo phương pháp DCF/PE. Chúng tôi điều chỉnh giảm P/E mục tiêu từ 26x xuống 25x để phản ánh sự giảm 
tốc trong tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2023. Giá mục tiêu 1 năm mới của chúng tôi là 198.500 đồng/cổ phiếu 
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(điều chỉnh giảm từ 204.000 đồng/cổ phiếu), tương đương với tiềm năng tăng giá chỉ ở mức 5%. Do đó, chúng tôi 
hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu SAB từ KHẢ QUAN xuống TRUNG LẬP. 

Quan điểm ngắn hạn: Chúng tôi dự báo lợi nhuận sẽ giảm trong nửa đầu năm 2023 do doanh thu yếu hơn và chi 
phí đầu vào cao hơn. Tuy nhiên, đối với cổ phiếu phòng thủ như SAB, chúng tôi không cho rằng giá cổ phiếu sẽ 
giảm mạnh dù điều kiện thị trường đầy thách thức. 

Rủi ro: (i) chi phí nguyên vật liệu cao hơn dự kiến; và (ii) sản lượng tiêu thụ thấp hơn dự kiến do cạnh tranh khốc 
liệt và sức tiêu thụ yếu. 

Lịch sử khuyến nghị 

 

Nguồn: Bloomberg, SSI Research 

Ghi chú: BUY: Mua, OP: Khả quan, MP: Trung lập, UP: Kém khả quan 
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PHỤ LỤC: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 

Tỷ đồng 2020 2021 2022 2023F  Tỷ đồng 2020 2021 2022 2023F 
Bảng cân đối kế toán          Báo cáo kết quả kinh doanh     
+ Tiền và các khoản tương đương tiền 2.726 3.606 4.069 5.758  Doanh thu thuần 27.961 26.374 34.979 38.694 
+ Đầu tư ngắn hạn 14.547 16.991 19.411 19.411  Giá vốn hàng bán -19.460 -18.765 -24.208 -27.509 
+ Các khoản phải thu ngắn hạn 591 468 898 920  Lợi nhuận gộp 8.501 7.609 10.771 11.185 
+ Hàng tồn kho 1.447 1.668 2.194 2.365  Doanh thu hoạt động tài chính 974 1.120 1.091 1.102 
+ Tài sản ngắn hạn khác 202 143 288 284  Chi phí tài chính -105 -23 -82 -54 
Tổng tài sản ngắn hạn 19.513 22.877 26.860 28.739  Thu nhập từ các công ty liên kết 0 0 0 0 
+ Các khoản phải thu dài hạn 12 13 38 11  Chi phí bán hàng -2.859 -3.500 -4.532 -4.643 
+ GTCL Tài sản cố định 4.875 4.402 4.455 4.183  Chi phí quản lý doanh nghiệp -702 -598 -741 -832 
+ Bất động sản đầu tư 65 41 153 151  Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 6.076 4.780 6.830 7.114 
+ Tài sản dài hạn dở dang 28 551 134 134  Thu nhập khác 35 77 -16 50 
+ Đầu tư dài hạn 2.351 2.125 2.214 2.188  Lợi nhuận trước thuế 6.112 4.857 6.813 7.164 
+ Tài sản dài hạn khác 531 478 611 744  Lợi nhuận ròng 4.937 3.929 5.500 5.783 
Tổng tài sản dài hạn 7.862 7.610 7.605 7.410  Lợi nhuận chia cho cổ đông 4.723 3.677 5.224 5.465 
Tổng tài sản 27.375 30.487 34.465 36.149  Lợi ích của cổ đông thiểu số 213 252 276 318 
+ Nợ ngắn hạn 5.173 7.258 9.214 7.228           
Trong đó: vay ngắn hạn 449 322 659 550  EPS cơ bản (VND) 7.133 5.556 7.983 8.522 
+ Nợ dài hạn 987 634 660 792  Giá trị sổ sách (VND) 31.094 33.092 36.084 41.107 
Trong đó: vay dài hạn 526 341 374 426  Cổ tức (VND/cổ phiếu) 3.500 3.500 3.500 3.500 
Tổng nợ phải trả 6.160 7.892 9.874 8.020  EBIT 6.175 4.906 6.859 7.218 
+ Vốn góp 6.413 6.413 6.413 6.413  EBITDA 6.769 5.463 7.420 7.897 
+ Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0           
+ Lợi nhuận chưa phân phối 12.374 13.656 15.565 18.785  Tăng trưởng         
+ Quỹ khác 2.428 2.526 2.613 2.931  Doanh thu -26,2% -5,7% 32,6% 10,6% 
Vốn chủ sở hữu 21.215 22.595 24.591 28.130  EBITDA -8,2% -19,3% 35,8% 6,4% 
Tổng nợ phải trả và vốnchủ sở hữu 27.375 30.487 34.465 36.149  EBIT -8,2% -20,6% 39,8% 5,2% 
      Lợi nhuận ròng -8,1% -20,4% 40,0% 5,2% 
Lưu chuyển tiền tệ          Vốn chủ sở hữu 5,7% 6,5% 8,8% 14,4% 
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 4.194 3.543 4.379 4.368  Vốn điều lệ 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Dòng tiền từ hoạt động đầu tư -1.601 -1.245 -1.868 -374  Tổng tài sản 1,5% 11,4% 13,0% 4,9% 
Dòng tiền từ hoạt động tài chính -3.982 -1.418 -2.048 -2.301           
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1.390 880 463 1.694  Định giá         
Tiền đầu kỳ 4.116 2.726 3.606 4.069  PE 27,3 27,2 20,9 22,2 
Tiền cuối kỳ 2.726 3.606 4.069 5.758  PB 6,3 4,6 4,6 4,6 
          Giá/Doanh thu 4,5 3,7 3,1 3,1 
Các hệ số khả năng thanh toán          Tỷ suất cổ tức 1,8% 2,3% 2,1% 1,8% 
Hệ số thanh toán hiện hành 3,77 3,15 2,92 3,98  EV/EBITDA 15,7 14,1 10,0 12,5 
Hệ số thanh toán nhanh 3,45 2,90 2,65 3,61  EV/Doanh thu 3,8 2,9 2,1 2,6 
Hệ số thanh toán tiền mặt 3,34 2,84 2,55 3,48       
Nợ ròng / EBITDA -0,36 -0,43 -0,40 -0,49  Các hệ số khả năng sinh lời     
Khả năng thanh toán lãi vay 96,98 100,65 150,69 134,39  Tỷ suất lợi nhuận gộp 30,4% 28,8% 30,8% 28,9% 
Ngày phải thu 1,5 1,2 2,3 3,2  Tỷ suất lợi nhuận hoạt động 18,6% 15,1% 16,7% 15,7% 
Ngày phải trả 38,3 39,4 38,9 33,9  Tỷ suất lợi nhuận ròng 17,7% 14,9% 15,7% 14,9% 
Ngày tồn kho 32,0 30,3 29,1 30,2  Chi phí bán hàng/Doanh thu thuần 10,2% 13,3% 13,0% 12,0% 
          Chi phí quản lý/Doanh thu thuần 2,5% 2,3% 2,1% 2,2% 
Cơ cấu vốn          ROE 23,9% 17,9% 23,3% 21,9% 
Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản 0,77 0,74 0,71 0,78  ROA 18,2% 13,6% 16,9% 16,4% 
Nợ phải trả/Tổng tài sản 0,23 0,26 0,29 0,22  ROIC 23,0% 17,5% 22,7% 21,3% 
Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 0,29 0,35 0,40 0,29       
Nợ/Vốn chủ sở hữu 0,05 0,03 0,04 0,03       
Nợ ngắn hạn/Vốn chủ sở hữu 0,02 0,01 0,03 0,02       

Nguồn: Công ty, SSI ước tính 
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CAM KẾT PHÂN TÍCH 
Chuyên viên phân tích trong báo cáo này này cam kết rằng (1) quan điểm thể hiện trong báo cáo phân tích này phản ánh chính xác quan điểm cá nhân đối với 
chứng khoán và/hoặc tổ chức phát hành và (2) chuyên viên phân tích đã/ đang/sẽ được miễn trách nhiệm bồi thường trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến khuyến 
nghị cụ thể hoặc quan điểm trong báo cáo phân tích này.  

KHUYẾN NGHỊ 
Mua: Ước tính tiềm năng tăng giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Khả quan: Ước tính tiềm năng tăng giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Trung lập: Ước tính tiềm năng tăng giá tương đương so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Kém khả quan: Ước tính tiềm năng giảm giá dưới 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

Bán: Ước tính tiềm năng giảm giá lớn hơn hoặc bằng 10 điểm phần trăm so với mức tăng chung của thị trường trong 12 tháng tới. 

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ 
Các thông tin, tuyên bố, dự báo và dự đoán trong báo cáo này, bao gồm cả các ý kiến đã thể hiện, được dựa trên các nguồn thông tin mà SSI cho là đáng tin cậy, 
tuy nhiên SSI không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các thông tin này. Báo cáo không có bất kỳ thông tin nhạy cảm về giá chưa công bố nào. Các ý kiến thể 
hiện trong báo cáo này được đưa ra sau khi đã được xem xét kỹ càng và cẩn thận và dựa trên thông tin tốt nhất chúng tôi được biết, và theo ý kiến cá nhân của 
chúng tôi là hợp lý trong các trường hợp tại thời điểm đưa ra báo cáo. Các ý kiến thể hiện trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không cần thông báo. 
Báo cáo này không và không nên được giải thích như một lời đề nghị hay lôi kéo để đề nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán nào. SSI và các công ty con và/ hoặc 
các chuyên viên, giám đốc, nhân viên của SSI và công ty con có thể có vị thế hoặc có thể ảnh hưởng đến giao dịch chứng khoán của các công ty được đề cập 
trong báo cáo này và có thể cung cấp dịch vụ hoặc tìm kiếm để cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty đó.  

Tài liệu này chỉ được lưu hành nội bộ và không được công bố công khai trên báo chí hay bất kỳ phương tiện nào khác. SSI không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ 
thiệt hại trực tiếp hay thiệt hại do hậu quả phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này hay nội dung báo cáo này. Việc sử dụng bất kỳ thông tin, tuyên bố, dự báo, và dự 
đoán nào trong báo cáo này sẽ do người dùng tự quyết định và tự chịu rủi ro. 
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