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Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội [MUA, +29.7%] 
(MBB: HOSE) 

   THÔNG TIN CỔ PHIẾU  

Giá cổ phiếu (đồng/cp) 15,800 

Giá mục tiêu (đồng/cp) 20,500  

Tiềm năng tăng/giảm (%)  32.7  

Giá cao nhất 52 tuần (đồng)  23,550  

Giá thấp nhất 52 tuần (đồng)  13,550  

Tăng/giảm giá 3 tháng (%) -24.5% 

Tăng/giảm giá 6 tháng (%)  -30.8%  

Tăng/giảm giá 12 tháng (%)  -19.4%  

Giá trị vốn hóa (tỷ đồng)  38,703.0  

KLGDBQ (cổ, 3 tháng)  7,426  

SL CP lưu hành (triệu cp)  2,421  

Nước ngoài đang sở hữu (%)  23.0  

Giới hạn SH nước ngoài (%)  23.0  

P/E trượt 12 tháng (x) 4.68 

P/B trượt 12 tháng (x)  0.92  
 

 TÓM TẮT TÀI CHÍNH 2017A 2018A 2019A 2020F 

Thu nhập lãi thuần (tỷ đồng)  11,219   14,584  18,000  19,547  
Tăng trưởng (% y/y) 41.0% 30.0% 23.4% 8.6% 
Lãi thuần từ HĐDV (tỷ đồng)  1,131   2,561  3,186  3,504  
Tăng trưởng (% y/y) 66.0% 127.0% 24.4% 10.0% 
LN HĐKD trước DP (tỷ đồng)  7,868   10,803  14,928 16,092 
Chi phí DP RRTD (tỷ đồng)  (3,252)  (3,035) (4,891)  (7,946) 
LNST (tỷ đồng)  3,520   6,113  8,069 6,481  
Tăng trưởng (% y/y) 21.0% 73.7% 32.0% -19.7% 
NIM (%) 4.3% 4.6% 4.9% 4.9% 
NPL (%) 1.2% 1.3% 1.2% 1.5% 
LDR (%) 70.2% 73.6% 76.2% 78.0% 
CIR (%) 43.3% 44.7% 39.4% 37.9% 
ROA (%) 1.2% 1.8% 2.0% 1.5% 
ROE (%) 13.2% 20.1% 22.1% 14.6% 
P/B (x) 1.51 1.55 1.47 1.12 

 

 
 
 

   Nguồn: FiinPro, EVS dự phóng 
  

Tăng trưởng giá so với VN-index 

 

Nguồn: Fiinpro 

 

 

 

 
 

 

 

 

Khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 

20,500 đồng/cổ phiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ 

 MBB sở hữu một hệ sinh thái tài chính đa dạng, có thể đáp ứng tối đa nhu 
cầu của khách hàng, bao gồm: Ngân hàng (MBB), Chứng khoán (MBS), Bảo 
hiểm (MIC, MB Ageas life), Tài chính tiêu dùng (Mcredit), Quản lý quỹ 
(MBCaptital), Xử lý nợ và khai thác tài sản, thẩm định giá (MB AMC). 

 Lợi thế chi phí huy động vốn thấp vẫn được duy trì, tỷ lệ CASA tốt hơn cùng 
kỳ năm ngoái. 

 MBB có nhiều room để cải thiện thu nhập, giảm chi phí, tăng tiềm lực xử lý 
nợ xấu như: tỷ lệ LDR, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung hạn ở mức thấp so 
với quy định, tỷ lệ cho vay KHCN còn thấp so với đối thủ cạnh tranh. 

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ  

 Thị trường cổ phiếu giảm điểm mạnh trong thời gian gần đây khiến cổ phiếu 
MBB rơi về vùng giá hấp dẫn. 

 MBB có thể trả cổ tức tiền mặt trong thời gian tới, do tăng trưởng tín dụng 

dự kiến không cao, đồng thời MBB vừa tăng vốn thành công nên nhu cầu 

giữ lại lợi nhuận không lớn. 

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO 

 Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh PB để định giá cổ phiếu MBB. 

 Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA cho cổ phiếu MBB, tuy nhiên với những rủi 

ro mới từ nợ xấu có thể gia tăng do ảnh hưởng từ dịch bệnh, chúng tôi hạ 

giá mục tiêu của MBB từ 27,000 xuống mức 20,500 đồng/cp trong vòng 12 

tháng tới. 

 Rủi ro: Diễn biến tình hình Covid-19 phức tạp làm nợ xấu gia tăng, nhu cầu 

tín dụng của thị trường yếu là rủi ro chính. 

   

 

Nguyễn Thanh Tùng, CFA – Chuyên viên Nghiên cứu 
tungnt1@eves.com.vn 
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  I. CẬP NHẬT TÌNH HÌNH KINH DOANH 

Kết quả kinh doanh năm 2019 

của MBB khả quan hơn ước tính 

của chúng tôi 

 

 

 Thu nhập lãi thuần cả năm 2019 đạt 18,000 tỷ đồng, tăng trưởng 23.4% 

yoy nhờ tỷ suất sinh lời của tài sản sinh lãi (Asset yield) được cải thiện từ 

7.3% lên 8.0% và tăng trưởng tín dụng thị trường một xấp xỉ 19%. Lãi thuần 

từ hoạt động dịch vụ đạt 3,186 tỷ đồng, tăng trưởng 24.4% yoy. Tỷ lệ Chi 

phí/Thu nhập (CIR) đạt 39.4%, là mức thấp nhất kể từ năm 2016 trở lại 

đây. Nhờ đó, mặc dù chi phí dự phòng tăng mạnh 61.2% yoy, lợi nhuận 

sau thuế của cổ đông MBB vẫn tăng trưởng 28%, đạt 7,823 tỷ đồng. Tỷ lệ 

nợ xấu (NPL) ở mức 1.2%. EPS/BVPS năm 2019 đạt lần lượt 3,596 VND và 

16,014 VND. 

Kết quả kinh doanh năm 2019 của MBB khả quan hơn ước tính của chúng 

tôi ở các điểm: (1) Asset yield được cải thiện so với Q3.2019 TTM trong khi 

tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân không thay đổi nhiều; (2) Tỷ lệ casa 

cuối kỳ tăng vọt lên 36.8% so với mức 32% ở các quý I, II, III giúp chi phí 

huy động vốn được giảm thiểu; (3) CIR thấp nhất trong vòng 04 năm do 

năng suất lao động được cải thiện; (4) Tỷ lệ vỡ nợ của khách hàng (bad 

rate) tăng cao nhất từ năm 2016 trở lại đây, đạt 2.0%, tuy nhiên vẫn thấp 

hơn ước tính của chúng tôi 10 bps, và MBB tiếp tục thận trọng trong việc 

trích lập dự phòng thể hiện ở việc duy trì tỷ lệ giảm trừ TSBĐ trước trích 

lập dự phòng ở mức thấp 5.4%. 

Kết quả kinh doanh Quý I/2020: 

tiêu cực xen lẫn tích cực 

 MBB vừa công bố Báo cáo tài chính Quý I/2020 với Lợi nhuận sau thuế đạt 

1,783 tỷ đồng, giảm 7.8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Lợi nhuận 

hoạt động vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao, 26.6%, đạt 4,288 tỷ 

đồng; tuy nhiên chi phí dự phòng tăng mạnh 117% lên đến 2,093 tỷ đồng 

đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả tổng thể của Quý I.  

Báo cáo tài chính Quý I/2020 thể hiện nhiều điểm tiêu cực, tuy nhiên xen 

vào đó cũng có những điểm tích cực mà chúng tôi sẽ lần lượt trình bày ở 

phần dưới đây. 

Quy mô tín dụng không tăng 
trưởng 

 Dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp cuối quý I/2020 đạt 262,516 tỷ 

đồng, giảm 1% so với cuối năm 2019, thấp hơn mức tăng trưởng chung 

của toàn thị trường là 0.68%. Đây là Quý I tăng trưởng âm đầu tiên kể từ 

năm 2016 trở lại đây (thông thường MBB tăng trưởng tín dụng > 4% trong 

Quý I). 

Với sự kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát trong quý 1, diễn biến phức tạp 

và còn có thể kéo dài, chúng tôi cho rằng việc tăng trưởng âm chưa hẳn 

đã là không tốt, mà điều này cho thấy sự thận trọng của MB trong giai 

đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro tín dụng hiện tại. 

Nợ xấu và chi phí trích lập dự 
phòng tăng mạnh chưa hẳn do 
Covid-19 

 Tỷ lệ khách hàng vỡ nợ 12 tháng gần nhất lên đến 2.4%, tăng 0.4% so với 

năm 2019 (2%), nợ xấu của danh mục cho vay tăng từ 1.2% lên 1.6%. Theo 

đánh giá của chúng tôi, đây là hậu quả của giai đoạn tăng trưởng tín dụng 

nóng từ năm 2017 trở lại đây, chưa phải do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19. Chúng tôi đưa ra nhận định này dựa trên cơ sở: dịch bệnh mới 

bùng phát từ thời điểm sau tết nguyên đán, do đó nếu khách hàng gặp 

khó khăn thì thời gian quá hạn khoản vay cũng chưa vượt quá 90 ngày để 

được phân vào nợ xấu. Chúng tôi cho rằng đây là động thái tận dụng thời 

điểm Covid-19 để làm sạch bảng cân đối của MBB mà chúng tôi sẽ trình 
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bày ở phần sau.  

Điểm tích cực là MBB vẫn thận trọng trong trích lập dự phòng khi tỷ lệ giảm 

trừ TSBĐ trước trích lập nợ xấu nội bảng chỉ ở mức 8.4%. Như vậy MBB vẫn 

còn bộ đệm để tiết giảm chi phí dự phòng khi cần thiết. 

Tỷ lệ Casa giảm nhưng NIM vẫn 
được cải thiện 

 Tỷ lệ Casa và tiền gửi ký quỹ cuối quý I/2020 giảm xuống còn 32.3%, thấp 

hơn 4.4% so với cuối năm 2019 tuy nhiên vẫn tăng 0.4% so với cùng kỳ 

năm trước. Chi phí huy động vốn (COF) 12 tháng gần nhất bình quân là 

3.9%, nhìn chung không thay đổi so với năm 2019. 

NIM 12 tháng gần nhất bình quân đạt xấp xỉ 5%, tăng 0.05% so với năm 

2019 nhờ tỷ lệ sinh lời của tài sản sinh lãi tiếp tục được cải thiện từ 8.0% 

năm 2019 lên 8.1%, đồng thời LDR tăng từ 76.2% lên 77.6% (tức là mặc dù 

quy mô tín dụng giảm, quy mô huy động của MBB còn giảm nhanh hơn, 

giúp tiết kiệm chi phí lãi). 

Chi phí hoạt động được tiết giảm  Chi phí lương nhân viên bình quân giảm 11.3% so với năm 2019 là nhân tố 

chính giúp CIR giảm từ 39.6% xuống 38.1%. Nếu duy trì chính sách lương 

nhân viên như vậy trong suốt năm 2020 có thể tiếp tục giảm tỷ lệ CIR. Tuy 

nhiên chúng tôi cho rằng chi phí này sẽ tăng lại từ quý 3 hoặc quý 4 nếu 

tình hình kiểm soát dịch Covid-19 trên thế giới có tiến triển tốt. 

Vốn chủ sổ hữu tăng giúp cải 
thiện CAR 

 Sau khi phát hành thành công cho khối ngoại, vốn chủ sở hữu của MBB 

tăng thêm 1,821 tỷ đồng (trong đó 1,178 tỷ đồng là thặng dư vốn cổ phần). 

Hệ số nhân vốn chủ sở hữu cuối Quý I đạt 9.24 lần, được cải thiện so với 

cuối năm 2019 là 10.32 lần, hệ số CAR ước tính tăng lên trên 11% (quy 

định tối thiểu là 8%). Với dự phóng tăng trưởng tín dụng thấp như đánh 

giá ở dưới đây, chúng tôi cho rằng MBB có thể trả cổ tức tiền mặt trong 

thời gian tới do áp lực giữ lại lợi nhuận để cải thiện CAR không lớn. 

  II. TRIỂN VỌNG NĂM 2020 

Covid-19 có thể làm thay đổi định 
hướng của MBB năm 2020 

 Dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến vĩ mô cũng như hoạt động của các doanh 

nghiệp. Theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại 

thực hiện giảm lãi suất, phí dịch vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt 

qua khó khăn. Rủi ro nợ xấu là điều dễ nhìn thấy trong giai đoạn này đối 

với ngành ngân hàng. Chính vì vậy, áp lực tăng trưởng lợi nhuận cho các 

ngân hàng trong năm 2020 là không lớn, thậm chí việc lợi nhuận tiếp tục 

tăng trưởng còn tạo ấn tượng không tốt đối với truyền thông.  

Với việc đẩy mạnh bung nợ xấu, tăng trích lập dự phòng, tiết giảm chi phí 

ngay từ Quý I/2020, chúng tôi cho rằng MBB đang tận dụng thời điểm 

Covid-19 để làm sạch các khoản nợ xấu vốn là hậu quả của giai đoạn tăng 

trưởng nóng trước đây, chứ không tập trung tăng trưởng tín dụng và lợi 

nhuận. Lợi nhuận MBB năm 2020 có thể tăng trưởng âm do: (1) Tăng 

trưởng tín dụng ở mức thấp; (2) NIM không tăng trưởng hoặc tăng trưởng 

thấp do giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp; (3) Đẩy mạnh chi phí tín dụng 

để xử lý các khoản nợ xấu cũ và nợ xấu mới do Covid-19 gây ra. 

Chúng tôi giảm dự phóng tăng trưởng tín dụng của MBB năm 2020 từ 14% 

xuống 10% vì lý do trên, và cũng đồng thời do nhu cầu vay vốn của thị 

trường suy giảm do tình hình kinh doanh gặp khó khăn vì dịch bệnh. 

NIM dự phóng duy trì tương 
đương năm 2019 

 Mặc dù MBB đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi với tổng quy mô lên 

đến 95 nghìn tỷ đồng, chúng tôi vẫn cho rằng NIM của MBB vẫn được duy 
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trì ở mức 4.9% tương đương năm 2019 do (1) MBB có nhiều room để hỗ 

trợ NIM như tăng tỷ trọng cho vay Khách hàng cá nhân, tăng LDR, tăng tỷ 

lệ cho vay trung dài hạn (do các chỉ tiêu này vẫn thấp hơn nhiều ngưỡng 

kiểm soát của Ngân hàng nhà nước); (2) MBB cần đảm bảo nguồn thu nhập 

để xử lý nợ xấu. 

Dự phòng tăng, CIR giảm  Chúng tôi dự phóng tỷ lệ vỡ nợ của khách hàng MBB sẽ lên đến 3% trong 

năm nay (thay vì 2.1% như trước), đỉnh điểm sẽ rơi vào Quý 2/2020 do tác 

động kép của việc dọn dẹp hậu quả của giai đoạn trước và dịch Covid-19. 

Tỷ lệ CIR dự phóng đạt mức 37.9% nhờ các nỗ lực tiết giảm chi phí. 

  III. ĐỊNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Khuyến nghị MUA đối với cổ 

phiếu MBB với giá mục tiêu là 

20,500 đồng/cp. 

 

 Với những giả định nêu trên, chúng tôi điều chỉnh dự phóng lợi nhuận sau 

thuế năm 2020 xuống còn 6,407 tỷ đồng, giảm 20% yoy. EPS/BVPS 2020 

lần lượt đạt 2,546 VND và 19,090 VND. 

MBB xứng đáng được định giá cao hơn mức định giá hiện tại với PB chỉ 

đạt 0.92 lần bởi: (1) MBB vẫn duy trì được lợi thế về chi phí huy động vốn; 

(2) Tiềm năng tối ưu thu nhập để xử lý nợ xấu còn nhiều; (3) Báo cáo tài 

chính dần phản ánh sát hơn chất lượng tài sản của MBB. 

Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh để định giá MBB. Đối tượng so 

sánh là các ngân hàng có quy mô tương đồng với MBB.  

Đối tượng so sánh PB Đối tượng so sánh PB 

ACB 1.15 VPB 1.12 

TCB 0.97 HDB 1.04 

Mức định giá MBB 1.07 BVPS 2020F 19,090 

Chúng tôi giữ khuyến nghị MUA cho cổ phiếu MBB, tuy nhiên với những 

rủi ro mới từ nợ xấu có thể gia tăng do ảnh hưởng từ dịch bệnh, chúng tôi 

hạ giá mục tiêu của MBB từ 27,000 xuống mức 20,500 đồng/cp trong vòng 

12 tháng tới, upside 29.7%. 
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Báo cáo Kết quả HĐKD Bảng cân đối kế toán

(Tỷ VNĐ) 2017 2018 2019 (Tỷ VNĐ) 2017 2018 2019

Thu nhập lã i 19,876      24,824      31,197      Tiền mặt, vàng bạc, đá  quý 1,842        1,737        2,344        

Chi  phí lã i (8,657)      (10,241)    (13,197)    Tiền gửi  tạ i  Ngân hàng nhà nước Việt Nam 6,684        10,548      14,347      

Thu nhập lã i  thuần 11,219      14,584      18,000      Tiền gửi  tạ i  các TCTD khác và  cho vay các TCTD khác 53,497      45,062      39,691      

     Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 3,223        5,719        6,421             Tiền gửi  tạ i  các TCTD khác 38,765      35,363      29,339      

     Chi  phí hoạt động dịch vụ (2,092)      (3,158)      (3,235)           Cho vay các TCTD khác 14,928      9,894        10,549      

Lã i/Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 1,131        2,561        3,186             Dự phòng rủi  ro (196)          (196)          (196)          

Lã i/(lỗ) thuần từ HĐ kinh doanh ngoại  hối 202           445           647           Chứng khoán kinh doanh 2,805        578           1,168        

Lã i/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh -           152           27             Các công cụ tà i  chính phái  s inh và  các tà i  sản tà i  chính khác 122           -            15             

Lã i/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 144           149           612           Cho vay khách hàng 182,062    211,475    247,130    

Lã i/(lỗ) thuần từ hoạt động khác 1,109        1,517        2,099             Cho vay khách hàng 184,188    214,686    250,331    

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 62             130           78                  Dự phòng rủi  ro cho vay khách hàng (2,126)       (3,211)       (3,201)       

Tổng thu nhập hoạt động 13,867      19,537      24,650      Chứng khoán đầu tư 50,677      73,731      85,629      

Chi  phí hoạt động (5,999)      (8,734)      (9,724)           Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 43,092      70,467      82,724      

LN thuần từ HĐKD trước CF dự phòng rủi  ro tín dụng 7,868        10,803      14,927           Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 7,945        3,522        3,197        

Chi  phí dự phòng rủi  ro tín dụng (3,252)      (3,035)      (4,891)           Dự phòng giảm giá  chứng khoán đầu tư (360)          (258)          (292)          

Tổng lợi  nhuận trước thuế 4,616        7,767        10,036      Góp vốn, đầu tư dài  hạn 985           728           887           

Chi  phí thuế thu nhập doanh nghiệp (1,125)      (1,577)      (1,968)           Đầu tư vào công ty l iên doanh 50             -            -            

Lợi  nhuận sau thuế 3,490        6,190        8,069             Đầu tư dài  hạn khác 1,064        932           1,037        

Cổ đông của Công ty mẹ 3,520        6,113        7,823             Dự phòng giảm giá  đầu tư dài  hạn (130)          (204)          (150)          

Tài  sản cố định 2,604        2,699        2,798        

Chỉ số hoạt động Bất động sản đầu tư 93             31             31             

2017 2018 2019 Tài  sản Có khác 12,507      15,737      17,447      

Chỉ số trên mỗi  cổ phiếu      Các khoản phải  thu 8,974        10,325      11,471      

     Số CP Lưu hành 1,816        2,160        2,373             Các khoản lã i , phí phải  thu 2,841        3,429        3,772        

     EPS cơ bản 1,797        2,672        3,297             Tà i  sản thuế TNDN hoãn lạ i 1               16             4               

Chất lượng Vốn và  Tà i  sản      Tà i  sản Có khác 1,617        2,268        2,475        

     Tỷ lệ nợ xấu (NPL) 1.20% 1.33% 1.16%      - Trong đó: Lợi  thế thương mại 75             67             57             

     Trích lập dự phòng/Nợ xấu -95.85% -112.29% -110.47% TỔNG TÀI SẢN 313,878    362,325    411,488    

     Trích lập dự phòng/Dư nợ cho vay 1.15% 1.50% 1.28% Tổng nợ phải trả 284,277    328,152    371,602    

     Chi  phí DPRR/Cho vay KH -1.94% -1.52% -2.10%      Các khoản nợ chính phủ và  NHNN Việt Nam 1,848        2,633        17             

     Vốn CSH/Nợ vay 10.41% 10.41% 10.73%      Tiền gửi  và  vay các Tổ chức tín dụng khác 46,101      60,471      50,314      

     Vốn CSH/Dư nợ cho vay 16.07% 15.92% 15.93%           Tiền gửi  của các tổ chức tín dụng khác 36,212      40,693      29,550      

     Vốn CSH/Tổng tà i  sản 9.43% 9.43% 9.69%           Vay các tổ chức tín dụng khác 9,889        19,778      20,764      

     Tỷ lệ Dư nợ/Tiền gửi  (LDR) 83.65% 89.47% 91.79%      Tiền gửi  của khách hàng 220,176    239,964    272,710    

Định giá      Vốn tà i  trợ, uỷ thác đầu tư 297           320           302           

     Vốn hóa thị  trường 29,139      34,675      38,082           Phát hành giấy tờ có giá 6,022        11,158      26,289      

     Giá  trị  doanh nghiệp (EV) 311,573    361,091    407,340         Các khoản nợ khác 9,832        13,601      21,971      

     P/E 8.9            6.0            4.9            Vốn chủ sở hữu 29,601      34,173      39,886      

     P/B 1.0            1.1            1.0                 Vốn của tổ chức tín dụng 18,983      21,632      22,718      

Lợi  nhuận và  Hiệu quả quản lý           Vốn điều lệ 18,155      21,605      23,727      

     ROE % 12.42% 19.41% 21.79%           Thặng dư vốn cổ phần 828           -            -            

     ROA trước dự phòng % 2.76% 3.20% 3.86%           Cổ phiếu Quỹ -            -            (1,037)       

     ROA % 1.22% 1.83% 2.09%           Vốn khác -            28             28             

     ROIC% 0.00% 0.00% 0.00% Quỹ của tổ chức tín dụng 3,209        3,887        4,937        

     Biên lã i  suất ròng (NIM) 4.19% 4.56% 4.90% Chênh lệch tỷ giá  hối  đoái -            -            -            

     Lợi  suất trung bình của Tà i  sản s inh lời 7.42% 7.77% 8.50% Chênh lệch đánh giá  lạ i  tà i  sản -            -            -            

     Thu nhập ngoài  lã i/ Thu nhập từ lã i 23.05% 33.07% 36.51% Lợi  nhuận chưa phân phối 5,977        7,124        10,342      

     Tỷ lệ Chi  phí/Thu nhập (CIR) -43.26% -44.70% -39.45% Lợi  ích của cổ đông thiểu số 1,431        1,530        1,888        

     Tỷ suất cổ tức 3.74% 3.74% 0.00% NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 313,878    362,325    411,488    
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CÁC MỨC KHUYẾN NGHỊ 

MUA:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư ít nhất là +14%. 

NẮM GIỮ:   Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/–14%. 

BÁN:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư thấp hơn –14%.  

KHÔNG XẾP HẠNG:  Do thiếu những thông tin cần thiết nên chúng tôi không thể thực hiện khuyến nghị. 

 

XÁC NHẬN CỦA CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU 

Chuyên viên nghiên cứu thực hiện báo cáo này xác nhận rằng (1) Báo cáo này phản ánh ý kiến độc lập, khách quan của 

chuyên viên nghiên cứu; (2) Chuyên viên nghiên không có phần thù lao nào đã, đang, hoặc sẽ trực tiếp hay gián tiếp có liên 

quan đến các khuyến nghị hay quan điểm thể hiện trong báo cáo này; (3) Tại thời điểm công bố báo cáo, chuyên viên nghiên 

cứu hiện nắm giữ vị thế liên quan cổ phiếu đề cập trong báo cáo và được hưởng lợi từ việc tăng giá cổ phiếu. 

 
KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem 

là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  
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