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NGÀNH NGÂN HÀNG

Bảo cáo gồm 19 trang và Khuyến cáo đầu tư tại
trang 19 là bộ phận không tách rời của nội dung tại
mỗi trang báo cáo này.
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NỘI DUNG CHÍNH

❑ Tín dụng hồi phục như kỳ vọng. Tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế tính đến cuối quý 1/2022 đạt 5.04%ytd.

❑ Mặt bằng lãi suất cho vay và huy động tăng theo xu hướng chung toàn cầu.

❑ Lãi suất tăng tác động không đồng đều tới các ngân hàng. NIM của nhóm TMCP tư nhân dẫn đầu như MBB, TCB vẫn ổn định, NIM MSB và

VPB tăng.

❑ Lợi nhuận trung bình nhóm ngân hàng niêm yết tăng trưởng 48%yoy nhờ yếu tố đột biến tại VPB, EIB. Mặt bằng chung tăng trưởng

trung bình 25%-30%.

❑ Rủi ro nợ xấu không còn đáng lo ngại. Thay vào đó, các NHTM đang đẩy mạnh xử lý nợ xấu và đưa các khoản nợ tái cơ cấu về nội bảng.

❑ Khuyến nghị đầu tư: tiếp tục tập trung vào các ngân hàng có câu chuyện tích cực và hoạt động kinh doanh vững chắc: VPB (phát hành

riêng lẻ, lợi nhuận đột biến, thành công huy động vay hợp vốn quốc tế), MBB (bùng nổ lợi nhuận nhờ chuyển dịch số và câu chuyện nhận

chuyển giao TCTD). Ngoài ra các ngân hàng quy mô vừa tăng trưởng nhanh như OCB, MSB, VIB cũng đáng chú ý.

2

NGÀNH NGÂN HÀNG

Bảo cáo gồm 19 trang và Khuyến cáo đầu tư tại
trang 19 là bộ phận không tách rời của nội dung tại
mỗi trang báo cáo này.



Mỏ tài khoản trong 3 phút tại
(Hotline CSKH 024 3577 9999)

Biên lãi thuần giảm nhẹ do lãi suất tăng, NPL tăng nhẹ

✓ Hầu hết NIM các ngân hàng đều giảm nhẹ trong quý 1/2022.

Ngược lại, lại có sự vận động tích cực ở một số ngân hàng với

NIM tăng tại VPB, MSB. Số liệu trên đây là số liệu gộp 4 quý gần

nhất và bị tác động giảm do kết quả tiêu cực quý 2 và quý

3/2021.

✓ Đẩy mạnh dự phòng và xử lý nợ xấu diễn ra trong quý 1. Chi

phí dự phòng và tỷ lệ nợ xấu nội bảng phần nào phản ánh một

phần dư nợ tái cơ cấu.

✓ Các ngân hàng đang tích cực xử lý nợ xấu và tăng bộ đệm dự

phòng. Việc đẩy mạnh thu hồi nợ xấu sẽ tiếp tục diễn ra sôi

động ở những quý tới đây và tác động tích cực tới thu nhập lãi

thuần và thu nhập từ thu hồi nợ xấu. Không có dư nợ tái cơ cấu

mới khi tình hình dịch bệnh không còn đáng lo ngại và thời hạn

cho phép tái cơ cấu tại thời điểm tháng 6/2022 đã cận kề.

Source: Fiinpro, GTJAVN

BANKING SECTOR

Bảo cáo gồm 19 trang và Khuyến cáo đầu tư tại
trang 19 là bộ phận không tách rời của nội dung tại
mỗi trang báo cáo này.
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Động thái cứng rắn của NHNN về hoạt động phát hành trái phiếu

doanh nghiệp và cho vay bất động sản

✓ Thông tư 16/2021/TT-NHNN được ban hành cùng các sự kiện liên

quan đến hoạt động kiểm soát, chấn chỉnh việc phát hành trái phiếu

doanh nghiệp tại thời điểm quý 1/2022 sẽ khiến thị trường TPDN

trầm lại trong ngắn hạn, tuy nhiên lại có tác động rất tích cực đến thị

trường trong dài hạn nhờ nâng cao tính minh bạch và giảm thiểu rủi

ro hệ thống.

✓ Hầu hết các ngân hàng trong hệ thống không bị ảnh hưởng từ các sự

kiện liên quan đến trái phiếu trong quý 1. Tuy nhiên, việc cho vay

doanh nghiệp BĐS sẽ chững lại phần nào và gián tiếp tác động đến tiến

độ triển khai các dự án kinh doanh bất động sản, vốn là tiền đề cho

động lực cho vay mua nhà cá nhân (mortgage) chiếm tỷ trọng cao tại

các ngân hàng hiện nay.

Source: GTJAVN

Source: banks, Fiinpro, GTJAVN

BANKING SECTOR

Bảo cáo gồm 19 trang và Khuyến cáo đầu tư tại
trang 19 là bộ phận không tách rời của nội dung tại
mỗi trang báo cáo này.
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Điểm nhấn ĐHCĐ và kỳ vọng năm 2022

• Hầu hết kế hoạch lợi nhuận tăng 25%-30% tại nhóm TMCP tư nhân.
Nhóm SOBs kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn, tuy nhiên
không loại trừ kỳ vọng nhân tố lợi nhuận tăng đột biến tại nhóm này.

• Các ngân hàng vẫn tiếp tục tăng vốn thông qua việc phát hành cổ
phiếu trả cổ tức. Ngoài ra, kế hoạch phát hành riêng lẻ đang được
triển khai tại VPB, OCB, BIDV và MBB.

• Nhận chuyển giao bắt buộc các tổ chức tín dụng yếu kém: VCB, MBB.
VPB đang trong quá trình xem xét việc nhận chuyển chuyển giao.
Việc nhận chuyển giao TCTD yếu kém sẽ tác động đến hoạt động
kinh doanh của các ngân hàng nêu trên theo 2 hướng: 1 phần lợi
nhuận và nguồn lực sẽ phải đưa sang TCTD yếu kém để hỗ trợ tái cơ
cấu, mặt khác, phía NHNN sẽ hỗ trợ một phần nguồn lực tài chính,
đồng thời tạo cơ chế giúp đỡ bên nhận chuyển giao như MBB hay
VCB với hạn mức cấp tăng trưởng tín dụng cao hơn so với mặt bằng
chung ngành, qua đó tạo dư địa tăng trưởng lớn đối với các ngân
hàng nêu trên. MBB là ngân hàng được đánh giá hưởng lợi nhiều hơn
từ thông tin nêu trên.

• Tiếp tục kỳ vọng lợi nhuận tăng tốt tại nhóm NHTMCP (MBB, VPB,
OCB, MSB). Ngoài ra, có thể kỳ vọng sự đột biến tại LPB, HDB nếu ký
hợp tác bảo hiểm độc quyền trong năm nay.

Source: bank, GTJAVN

Source: Fiinpro, GTJAVN

BANKING SECTOR

Bảo cáo gồm 19 trang và Khuyến cáo đầu tư tại
trang 19 là bộ phận không tách rời của nội dung tại
mỗi trang báo cáo này.
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Bảo cáo gồm 19 trang và Khuyến cáo đầu tư tại
trang 19 là bộ phận không tách rời của nội dung tại
mỗi trang báo cáo này.

KQKD các NH niêm yết năm Q1/2022

Source: Fiinpro, GTJAVN

Ticker Name Exchange Loan to customers Q12022 (VND bn) PBT Q12022 (VND bn)

ACB Ngân hàng Á Châu HOSE 379,983 4,114

BID BIDV HOSE 1,417,854 4,514

CTG VietinBank HOSE 1,229,579 5,822

EIB Eximbank HOSE 122,553 809

HDB HDBank HOSE 225,154 2,528

LPB LienViet Post Bank HOSE 207,749 1,795

MBB MBBank HOSE 415,549 5,910

MSB MSB Bank HOSE 110,579 1,495

OCB
Ngân hàng Phương 
Đông HOSE 105,716 836

SHB SHB HOSE 371,787 3,227

SSB SeABank HOSE 145,837 1,306

STB Sacombank HOSE 413,028 1,589

TCB Techcombank HOSE 365,743 6,785

TPB Ngân hàng Tiên Phong HOSE 149,875 1,623

VCB Vietcombank HOSE 1,028,900 9,950

VIB VIBBank HOSE 214,119 2,279

VPB VPBank HOSE 374,457 11,146

BAB Ngân hàng Bắc Á HNX 86,980 246

NVB Ngân hàng Quốc Dân HNX 40,421 25
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CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH Q1/2022
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NH Quân đội (MBB)

Nhận chuyển giao bắt buộc TCTD

Recommendation: Buy

TP 40,000

Shares in issue (m) 3,778.32

Market cap (VND b) 110,327

3- month average vol. (‘000) 13,902

52w high/low (VND) 34,900 / 21926
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Cập nhật KQKD quý 1/2022:

• Dư nợ tín dụng tăng mạnh 14.3% trong quý 1/2022. PBT tăng 29%yoy và ghi nhận tăng trưởng đồng đều ở các
mảng kinh doanh cho vay, dịch vụ và kinh doanh ngoại hối, chứng khoán.

• Ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc một tổ chức tín dụng trong năm nay nhưng không hợp nhất vào báo cáo
tài chính của MBB, do đó không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tài chính hay an toàn vốn của MBB. Ngoài ra, MBB
có thể nhận được hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn các ngân hàng khác trong ngành, phù hợp với nhu cầu
tăng trưởng của ngân hàng (khoảng 30%-35%), tạo động lực tăng trưởng tốt cho ngân hàng.

• ĐHCĐ năm 2022 của ngân hàng cũng quyết định tăng vốn trong năm nay thông qua việc phát hành cổ phiếu trả
cổ tức tỷ lệ 20%, phát hành riêng lẻ cho Viettel theo phê duyệt năm 2021 và chào bán 65 triệu cổ phiếu riêng lẻ
mới.

NGÀNH NGÂN HÀNG

Bảo cáo gồm 19 trang và Khuyến cáo đầu tư tại
trang 19 là bộ phận không tách rời của nội dung tại
mỗi trang báo cáo này.
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NH Việt Nam Thịnh Vượng (VPB)

Tăng vốn và nhiều câu chuyện hứa hẹn

Recommendation: Buy

TP 45,000

Shares in issue (m) 4,445.47

Market cap (VND b) 161,815

3- month average vol. (‘000) 18,573

52w high/low (VND) 41,050 / 31,222
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Cập nhật KQKD quý 1/2022:

• Quý 1/2022, VPB ghi nhận lợi nhuận đột biến nhờ ghi nhận khoản upfront fee từ đối tác bảo hiểm AIA giúp PBT
đạt hơn 11,000 tỷ, tăng 178%yoy.

• Ngoài ra, hoạt động kinh doanh cải thiện đáng kể, đặc biệt ở ngân hàng mẹ giúp NIM tăng lên 8.6% tại thời
điểm cuối quý 1.

• Tháng 4 vừa qua, VPB đã thành công huy động khoản vay hợp vốn trị giá 600 triệu USD. VPB cũng kế hoạch
huy động tổng cộng hơn 1 tỷ USD trên thị trường quốc tế trong năm nay, tạo tiền đề giảm COF của ngân hàng.

• Kế hoạch hoàn tất phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho NĐT ngoại trong quý 3 là yếu tố tích cực đến nội tại ngân
hàng.

NGÀNH NGÂN HÀNG

Bảo cáo gồm 19 trang và Khuyến cáo đầu tư tại
trang 19 là bộ phận không tách rời của nội dung tại
mỗi trang báo cáo này.
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Techcombank (TCB)- Bank-Tiếp tục giữ lại lợi

nhuận, không tăng vốn

Recommendation: Accumulate

TP 64,500

Shares in issue (m) 3,510.92

Market cap (VND b) 150,267

3- month average vol. (‘000) 8,074

52w high/low (VND) 58600 / 38,850
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Cập nhật KQKD quý 1/2022:

• Kết thúc quý 1/2022, TCB tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh ấn tượng với các chỉ tiêu NIM, CASA ổn định, top
đầu ngành. Tăng trưởng tín dụng quý 1 đạt 7.9% và PBT tăng 23%yoy.

• Tỷ lệ nợ xấu 0.7% ở cuối quý 1 và tỷ lệ bao phủ nợ xấu 160.8%. Dư nợ tái cơ cấu tiếp tục gimar về mức 1.6
nghìn tỷ đồng.

• Trong năm nay, TCB tiếp tục giữ lại lợi nhuận để đầu tư phát triển kinh doanh và không trả cổ tức hay có kế
hoạch tăng vốn.

NGÀNH NGÂN HÀNG

Bảo cáo gồm 19 trang và Khuyến cáo đầu tư tại
trang 19 là bộ phận không tách rời của nội dung tại
mỗi trang báo cáo này.
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NH Phương Đông (OCB)- Ảnh hưởng ngắn hạn
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Shares in issue (m) 1,369.88

Market cap (VND b) 31,644

3- month average vol. (‘000) 2,382

52w high/low (VND) 31,700 / 18,200

Recommendation: Hold

TP 33,200
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Cập nhật KQKD quý 1/2022:

• Kết thúc quý 1/2022, dư nợ tín dụng của ngân hàng tăng 6%ytd, lợi nhuận trước thuế đạt 836 tỷ đồng, giảm mạnh
34%yoy do sự sụt giảm nguồn thu nhập kinh doanh chứng khoán (-70%yoy) và tăng chi phí hoạt đọng cũng như chi
phí dự phòng RRTD.

• Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 1%.

• Kế hoạch phát hành riêng lẻ của ngân hàng vẫn đang được triển khai và dự kiến hoàn thành giữa năm nay.

• Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 30% và tín dụng tăng trưởng 25% trong năm 2022. Tuy nhiên, theo
chia sẻ từ phía ban lãnh đạo, sự việc liên quan đến FLC và Đại Nam có ảnh hưởng tới kế hoạch tín dụng của ngân
hàng trong thời gian tới. Về khoản vay của FLC 1,800 tỷ đồng, trong tháng 4/2022, OCB đã thu hồi được khoảng
1,500 tỷ đồng. Các khoản vay đều có tài sản đảm bảo và không có rủi ro quá trọng yếu đến ngân hàng.

NGÀNH NGÂN HÀNG

Bảo cáo gồm 19 trang và Khuyến cáo đầu tư tại
trang 19 là bộ phận không tách rời của nội dung tại
mỗi trang báo cáo này.
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NH Hàng Hải (MSB) – Duy trì động lực tăng trưởng Q1 

Shares in issue (m) 1,527.5

Market cap (VND b) 34,674

3- month average vol. (‘000) 4,440.53

52w high/low (VND) 29,050 / 16,150

Recommendation: Buy

TP 33,000

12

Cập nhật KQKD quý 1/2022:

• Kết thúc quý 1/2022, dư nợ tín dụng của ngân hàng tăng 9%ytd, thu nhập lãi thuần tăng trưởng tích cực
38%yoy và thu nhập dịch vụ tăng trưởng tích cực. PBT cuối kỳ đạt gần 1,500 tỷ đồng, tăng 30%yoy.

• MSB vẫn đang trong quá trình đàm phán bán FCCOM và kỳ vọng ghi nhận lợi nhuận 1,500-2,000 tỷ đồng.

• Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng, tăng gần 34% so với năm 2021, tổng tài sản
đạt 233 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 14% so với năm trước. Tăng trưởng tín dụng được ngân hàng kỳ vọng ở mức
25% (tùy thuộc vào sự phê duyệt của ngân hàng Nhà nước). ĐHCĐ của ngân hàng cũng đã phê duyệt kế
hoạch tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30% trong năm nay.

NGÀNH NGÂN HÀNG

Bảo cáo gồm 19 trang và Khuyến cáo đầu tư tại
trang 19 là bộ phận không tách rời của nội dung tại
mỗi trang báo cáo này.
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NH Công thương Việt Nam (CTG)- Tăng chi phí dự phòng

khiến lợi nhuận giảm
Recommendation: Buy

TP 40,800

Shares in issue (m) 4,805.75

Market cap (VND b) 132,158.14

3- month average vol. (‘000) 7,050.48

52w high/low (VND) 42,535/ 25,500
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NGÀNH NGÂN HÀNG

Bảo cáo gồm 19 trang và Khuyến cáo đầu tư tại
trang 19 là bộ phận không tách rời của nội dung tại
mỗi trang báo cáo này.
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CTG Cập nhật KQKD quý 1/2022:

• Cho vay khách hàng tăng tốt 8.76%ytd. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất tăng khiến NIM của ngân hàng

giảm, thu nhập lãi thuần giảm 4.6%yoy. Phí trả trước từ hợp đồng bảo hiểm độc quyền với Manulife vẫn

chưa được ghi nhận. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng RRTD tăng gấp 3 khiến PBT của ngân hàng giảm

28%yoy.

• CTG vẫn đang trong quá trình đàm phán bán Vietinbank Leasing.

• Ngân hàng dự định tăng vốn 12% trong năm nay.
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NH Tiên phong (TPB) Recommendation: Accumulate

TP 40,000

Shares in issue (m) 1,581.76

Market cap (VND b) 52,593.37

3- month average vol. (‘000) 5,084.78

52w high/low (VND) 44,000 / 19,900
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Cập nhật KQKD quý 1/2022:

• Dư nợ tín dụng đạt 178 nghìn tỷ đồng, tăng 11%ytd, thuộc nhóm cao nhất hệ thống. Thu nhập lãi thuần của
ngân hàng tăng tốt 30%yoy, tuy nhiên chi phí hoạt động và chi phí DPRRTD tăng mạnh khiến PBT của ngân
hàng chỉ tăng 14.1%yoy.

• Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát tốt và duy trì dưới 1%.

• TPB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8,200 tỷ đồng, tăng 36% trong năm 2022. Kế hoạch chia cổ tức
bằng cổ phiếu và phát hành ESOP tăng vốn 34%.

NGÀNH NGÂN HÀNG

Bảo cáo gồm 19 trang và Khuyến cáo đầu tư tại
trang 19 là bộ phận không tách rời của nội dung tại
mỗi trang báo cáo này.
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Mỏ tài khoản trong 3 phút tại
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NH Đầu tư và Phát triển (BID) Recommendation: Buy

TP 55,000

Shares in issue (m) 5,058.52

Market cap (VND b) 188,430.01

3- month average vol. (‘000) 2,528.1

52w high/low (VND) 49,950/ 30,000
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Cập nhật KQKD quý 1/2022:

• Dư nợ tín dụng đạt 1.43 triệu tỷ đồng, tăng 4.7%ytd. Thu nhập lãi thuần tăng 19.3%yoy. Thu nhập dịch vụ
giảm 14%yoy trong khi thu nhập ngoại hối tăng 53%yoy. Tổng lợi nhuận của ngân hàng trong quý 1/2022 đạt
3,358 tỷ đồng, tăng 36%yoy.

• Ngân hàng duy trì quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thốn. Tỷ lệ nợ xấu trên 1%.

• BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 20,600 tỷ đồng trong năm nay, tăng 53%yoy. Ngoài ra, ngân hàng
có kế hoạch tăng vốn bao gồm phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 12% và phát hành riêng lẻ 9%.

NGÀNH NGÂN HÀNG

Bảo cáo gồm 19 trang và Khuyến cáo đầu tư tại
trang 19 là bộ phận không tách rời của nội dung tại
mỗi trang báo cáo này.
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XẾP HẠNG CỔ PHIẾU

Bảo cáo gồm 19 trang và Khuyến cáo đầu tư tại
trang 19 là bộ phận không tách rời của nội dung tại
mỗi trang báo cáo này.

Khuyến nghị Định nghĩa

Mua
Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng>= 15%

Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực

Tích luỹ
Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ 5% đến 15%

Hoặc công ty/ngành có triển vọng tích cực

Trung lập
Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ -5% đến 5%

Hoặc công ty/ngành có triển vọng trung lập

Giảm tỷ trọng
Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng từ -15% to -5%

Hoặc công ty/ngành có triển vọng kém tích cực

Bán
Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng nhỏ hơn -15%

Hoặc công ty/ngành có triển vọng kém tích cực

Xếp loại Định nghĩa

Vượt trội
Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index lớn hơn 5%

Hoặc triển vọng ngành tích cực

Trung lập
Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index từ -5% đến 5%

Hoặc triển vọng ngành trung lập

Kém hiệu quả
Tỷ suất lợi nhuận trung bình ngành so với VN-Index nhỏ hơn -5%

Hoặc triển vọng ngành kém tích cực

Chỉ số tham chiếu: VN – Index. Kỳ hạn đầu tư: 6 đến 18 tháng

Chỉ số tham chiếu: VN – Index Kỳ hạn đầu tư: 6 đến 18 tháng

XẾP HẠNG NGÀNH
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Các nhận định trong báo cáo này phản ánh quan điểm riêng của chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo này về mã chứng khoán hoặc tổ chức phát hành.

Nhà đsầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo và không nên xem báo cáo này là nội dung tư vấn đầu tư chứng khoán khi đưa ra quyết định đầu tư và Nhà

đầu tư phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với

toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại nào là hệ quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến nào

được đề cập trong bản báo cáo này.

Chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo này nhận được thù lao dựa trên các yếu tố khác nhau, bao gồm chất lượng và độ chính xác của nghiên cứu, phản

hồi của khách hàng, yếu tố cạnh tranh và doanh thu của công ty. Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam và cán bộ, Tổng giám đốc, nhân viên có thể có một

mối liên hệ đến bất kỳ chứng khoán nào được đề cập trong báo cáo này (hoặc trong bất kỳ khoản đầu tư nào có liên quan).

Chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo này nỗ lực để chuẩn bị báo cáo trên cơ sở thông tin được cho là đáng tin cậy tại thời điểm công bố. Công ty cổ

phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam không tuyên bố hay cam đoan, bảo đảm về tính đầy đủ và chính xác của thông tin đó. Các quan điểm và ước tính trong báo cáo

này chỉ thể hiện quan điểm của chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo tại thời điểm công bố và không được hiểu là quan điểm của Công ty cổ phần

chứng khoán Guotai Junan Việt Nam và có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin cho các Nhà đầu tư bao gồm nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân của Guotai Junan Việt Nam

tại Việt Nam và ở nước ngoài theo luật pháp và quy định có liên quan rõ ràng tại quốc gia nơi báo cáo này được phân phối và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay

hướng dẫn mua, bán hay nắm giữ chứng khoán cụ thể nào ở bất kỳ quốc gia 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. Nhà đầu tư hiểu rằng có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan

của bản báo cáo này.

Nội dung của báo cáo này, bao gồm nhưng không giới hạn nội dung khuyến cáo không phải là căn cứ để Nhà đầu tư hay một bên thứ ba yêu cầu Công ty cổ phần chứng

khoán Guotai Junan Việt Nam và/hoặc chuyên viên chịu trách nhiệm chuẩn bị báo cáo này thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào với Nhà đầu tư hay một bên thứ ba liên quan

đến quyết định đầu tư của Nhà đầu tư và/hoặc nội dung của báo cáo này.

Bản báo cáo này không được sao chép, xuất bản hoặc phân phối lại bởi bất kỳ đối tượng nào cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của đại diện

có thẩm quyền của Công ty cổ phần chứng khoán Guotai Junan Việt Nam. Vui lòng dẫn nguồn khi trích dẫn.

KHUYẾN CÁO/DISCLAIMER 

Bảo cáo gồm 19 trang và Khuyến cáo đầu tư tại
trang 19 là bộ phận không tách rời của nội dung tại
mỗi trang báo cáo này.
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Bảo cáo gồm 19 trang và Khuyến cáo đầu tư tại
trang 19 là bộ phận không tách rời của nội dung tại
mỗi trang báo cáo này.

GUOTAI JUNAN VIETNAM RESEARCH & INVESTMENT STRATEGY

Thành viên Vị trí Phụ trách Email Ext.

Võ Thế Vinh Trưởng phòng
Phân tích & Chiến lược Đầu

tư
vinhvt@gtjas.com.vn 701

Đỗ Trung Nguyên Phó phòng Chiến lược đầu tư nguyendt@gtjas.com.vn 702

Trần Thị Hồng Nhung
Chuyên viên

Phân tích Doanh nghiệp
Ngành Ngân hàng nhungtth@gtjas.com.vn 703

Đinh Quang Đạt
Chuyên viên Cao cấp

Phân tích Doanh nghiệp
Ngành Tiêu dùng datdq@gtjas.com.vn 222

Phí Công Linh
Chuyên viên Cao cấp

Phân tích Doanh nghiệp
Ngành Bất Động sản linhpc@gtjas.com.vn 704

Trần Thị Diệu Khánh Trợ Lý Phiên Dịch khanhttd@gtjas.com.vn 705

mailto:nguyendt@gtjas.com.vn
mailto:nhungtth@gtjas.com.vn
mailto:datdq@gtjas.com.vn
mailto:khanhttd@gtjas.com.vn
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Bảo cáo gồm 19 trang và Khuyến cáo đầu tư tại
trang 19 là bộ phận không tách rời của nội dung tại
mỗi trang báo cáo này.
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