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14.566

Trang 1

KLGD bình quân 

10 ngày:

        1.810 

Giá trị sổ sách (VND):

● Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T (FIT) là công ty hoạt động trong lĩnh vực

đầu tư và tư vấn đầu tư. Hiện nay, vốn điều lệ của F.I.T đạt gần 1.800 tỷ

đồng, với 3 công ty con là CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

(TSC), CTCP Dược phẩm Cửu Long (DCL) và Công ty TNHH Xuất nhập

khẩu và Thương mại F.I.T, cùng 1 công ty liên kết là CTCP TM-SX-DV

Sao Nam. Bên cạnh các khoản đầu tư ngắn hạn, các khoản đầu tư dài

hạn vào công ty con, công ty liên kết cũng đóng góp một phần lớn doanh

thu và lợi nhuận cho FIT. Trong tương lại, FIT sẽ dành 80% tổng nguồn

vốn cho hoạt động đầu tư dài hạn.

● Công ty TNHH XNK và Thương mại F.I.T Việt Nam. Công ty TNHH

XNK và Thương mại F.I.T Việt Nam ra đời nhằm mục đích hỗ trợ các

công ty con, công ty liên kết của F.I.T trong nghiệp vụ xuất nhập khẩu và

thương mại. Công ty này là một mắt xích quan trọng không thể thiếu trong

chiến lược đầu tư dài hạn của F.I.T trong thời gian tới.

● Công ty CP Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (TSC). TSC là một

trong 5 doanh nghiệp nhập khẩu và thương mại phân bón lớn nhất trong

nước; ngoài ra xuất khẩu gạo cũng chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu doanh

thu của TSC. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, TSC ghi nhận khoản lãi ròng

gần 82 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch năm. EPS 6 tháng đạt 2.289 đồng/cổ

phiếu. Bên cạnh đó, TSC cũng đã tăng vốn thành công lên gần 1.500 tỷ

đồng trong Q2/2015. 

● Công ty CP Dược phẩm Cửu Long (DCL). DCL là doanh nghiệp đầu

tiên trong nước cùng một lúc đạt ba tiêu chuẩn GMP, GLP, GSP. DCL

đang là doanh nghiệp số 1 về sản xuất viên nang cứng rỗng (capsule) tại

Việt Nam, đây là một lợi thế cạnh tranh rất lớn so với các doanh nghiệp

Dược trong ngành. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, DCL ghi nhận khoản lãi

ròng 30 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm. EPS 6 tháng đạt gần 3.000

đồng/cổ phiếu, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, DCL dự

kiến sẽ tăng vốn lên 210 tỷ đồng trong năm 2015.

Biến động giá

SL cổ phiếu niêm 

yết:
    179.212.477 

1.545

Khuyến nghị:

Báo cáo lần đầu

44%Lợi nhuận kỳ vọng:

Giá kỳ vọng (VND):

Khuyến nghị:

Thông tin cổ phần

Báo cáo phân tích

Cổ phiếu FIT (28/08/2015)

Chúng tôi tiến hành định giá cổ phiếu FIT dựa trên phương pháp định giá

thông dụng là phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng giá

hợp lý cho FIT là 14.500 đồng/cp, cao hơn 44% so với giá thị trường.

Khuyến nghị: Mua. Tầm nhìn đầu tư 1 năm.

Khoảng giá 52 

tuần (VND):

Sàn giao dịch:

CTCP Đầu tư F.I.T (HOSE)

Mua

Giá thị trường 

(28/08/2015):

14.500

10.100

Điểm nổi bật:

8.200 - 18.700

HOSE

6.700.000

9,80%
% sở hữu nước 

ngoài:

Vốn hóa (Tỷ đồng):

EPS 4 quý gần 

nhất (VND):
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● Mảng đầu tư tài chính là lĩnh vực kinh doanh có hệ số rủi ro cao. Thị

trường chứng khoán tăng, giảm phụ thuộc vào nhiều nhân tố: Sự phát

triển của kinh tế vĩ mô, vi mô, của từng ngành, từng doanh nghiệp... kể cả

tâm lý của nhà đầu tư. Sự trồi sụt của thị trường chứng khoán sẽ tạo ra

sự không ổn định trong doanh thu và lợi nhuận của FIT.

● Trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2015, FIT đã tiến hành tăng vốn

điều lệ từ 157,5 tỷ đồng lên 1.792 tỷ đồng (tại thời điểm tháng 06/2015) và

dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ tiếp lên 3.000 tỷ đồng trong thời gian còn lại

của năm 2015. Việc tăng vốn quá nhanh của FIT trong giai đoạn năm

2014 – năm 2015 có thể làm cho Công ty gặp một số rủi ro nhất định: (1)

Tăng vốn nhanh đòi hỏi phải có phương án sử dụng vốn hiệu quả, trường

hợp phương án kinh doanh không hiệu quả có thể ảnh hưởng đến tốc độ

tăng trưởng và kết quả hoạt động của công ty, thể hiện qua sự biến động

theo chiều hướng bất lợi của các chỉ tiêu như lãi ròng trên vốn (ROE), lãi

ròng trên tổng tài sản có (ROA). (2) Tăng vốn nhanh đòi hỏi khả năng

quản trị, năng lực quản lý, giám sát của Công ty đối với quy mô vốn và

quy mô hoạt động phải tăng lên tương ứng.

● Hiện tại một trong những hoạt động chính của F.I.T là đầu tư vốn vào

các công ty con, công ty liên kết, kinh doanh các sản phẩm dịch vụ theo

quy định của pháp luật. Đối với hoạt động đầu tư này rủi ro có thể xảy ra

do đánh giá các khoản đầu tư chưa thực sự hiệu quả, hoạt động của các

công ty con, công ty liên kết gặp khó khăn vướng mắc, tình hình tài chính

bất ổn dẫn đến hiệu quả của các khoản đầu tư góp vốn không cao. 

● Ngày 8/3/2007: CTCP Đầu tư F.I.T được thành lập. Vốn điều lệ ban đầu 

là 35 tỷ đồng.

● Ngày 27/01/2011: Tăng vốn điều lệ lên 110 tỷ đồng. 

● Ngày 03/01/2012: Tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng. 

● Ngày 23/09/2013: Tăng vốn điều lệ lên 157,5 tỷ đồng. 

● Ngày 07/01/2015: Tăng vốn điều lệ lên 892,1 tỷ đồng.

● Ngày 14/04/2015: Tăng vốn điều lệ lên 1.784,2 tỷ đồng.

● Ngày 22/06/2015: Tăng vốn điều lệ lên 1.792,1 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn FIT

Nguyễn Văn Sang

8,96%

5,12%

• Địa chỉ: Tầng 16 - Center 

building (Hapulico) - Số 01 

Nguyễn Huy Tưởng - P.Thanh 

Xuân Trung - Q.Thanh Xuân - 

TP.Hà Nội

• Điện thoại: (84.4) 7309 4688

• Fax: (84.4) 7309 4686

• Email: info@fitgroup.com.vn

• Website: http://fitgroup.com.vn

Thông tin liên lạc

9,80%

Sở hữu khác:

Tỷ lệ

Mutual Fund Elite

Cổ đông

23,93%

Lịch sử thành lập

Cổ đông lớn

Sở hữu nhà nước:

Sở hữu nước ngoài:

0,00%

Điểm hạn chế:

Cơ cấu sở hữu

Cổ đông

Tỷ lệ

Trang 2

Tổng quan:

90,20%

● Chiến lược dài hạn của FIT là hướng tới trở thành một Tập đoàn đầu tư

hàng đầu với chuỗi Công ty con/ Công ty liên kết. Tỷ lệ sở hữu đối với

những Công ty này phải đạt trên 20%, qua đó FIT có thể tham gia sâu

hơn vào quá trình quản trị, điều hành và đưa công nghệ, vốn, nhân lực

vào doanh nghiệp nhằm tái cơ cấu và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp.

FIT đã gặt hái được nhiều thành công trong các thương vụ M&A, biến

TSC từ công ty thua lỗ thành công ty lãi và tăng trưởng tốt, mục tiêu tiếp

theo là phát huy sức mạnh của DCL.
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● Dịch vụ tư vấn

● Hoạt động đầu tư

● Hợp tác đầu tư

● Đại lý bảo hiểm

● Dịch vụ bất động sản

● Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.

Công ty con:

● Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại F.I.T Việt Nam.

Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu và phân phối nông, lâm sản,

thực phẩm, đồ uống, kinh doanh thương mại. Vốn điều lệ: 50.000.000.000

đồng. Tỷ lệ nắm giữ của F.I.T: 100% (tại thời điểm 31/03/2015). Giá trị

nắm giữ của F.I.T (theo mệnh giá): 50.000.000.000 đồng (tại thời điểm

31/03/2015).

● Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ. Ngành nghề

kinh doanh: Nhập khẩu kinh doanh phân bón các loại; thu mua, gia công,

chế biến, cung ứng xuất khẩu gạo và các loại nông sản; nhập khẩu, kinh

doanh máy móc thiết bị và tư liệu sản xuất phục vụ nông nghiệp... Vốn

điều lệ: 738.240.420.000 đồng. Tỷ lệ nắm giữ của F.I.T: 58,82% (tại thời

điểm 12/05/2015). Giá trị nắm giữ của F.I.T (theo mệnh giá):

434.196.230.000 đồng (tại thời điểm 12/05/2015).

● Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long. Ngành nghề kinh doanh:

Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trực tiếp: dược phẩm, capsule,

các loại dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm,

thực phẩm chức năng, dược liệu, hóa chất, nguyên liệu và các loại sản

phẩm bao bì dùng trong ngành dược. Vốn điều lệ: 100.594.800.000 đồng.

Tỷ lệ nắm giữ của F.I.T: 59,2% (tại thời điểm 22/05/2015). Giá trị nắm giữ

của F.I.T (theo mệnh giá): 59.547.900.000 đồng (tại thời điểm

22/05/2015).

Hoạt động sản xuất kinh doanh:

n/a

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

T/G gắn bó

Bà Bùi Thanh Hương

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy 2014

Ngành nghề kinh doanh:

Ông Lưu Đức Quang

TVHĐQT

Họ và tên

2013

KTT

n/aTVHĐQT

Ông Hà Hồng Tuấn

2012TGĐ/Phó CTHĐQT

Ông Phan Trung Phương CTHĐQT

Ông Ninh Việt Tiến

Chức vụ

TVHĐQT

Ông Phan Minh Sáng

Ban lãnh đạo 

2013

2008

2014

TBKS

Ông Phạm Công Sinh

2015

Thành viên BKS

Thành viên BKS
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● Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất và dịch vụ Sao Nam. Ngành 

nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu và phân phối các sản phẩm mỹ phẩm

và chăm sóc cá nhân. Vốn điều lệ: 17.500.000.000 đồng. Tỷ lệ nắm giữ

của F.I.T: 24,34% (tại thời điểm 31/03/2015). Giá trị nắm giữ của F.I.T

(theo mệnh giá): 3.707.580.000 đồng (tại thời điểm 31/03/2015).

Công ty liên kết:

Quy mô vốn của công ty:

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

Kết quả kinh doanh 6T/2015:

3/2007 01/2011 01/2012 11/2014 06/2015

Quy mô vốn 35 110 150 499,9 1.792,1
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Quy mô vốn 

6T/2014 6T/2015

Doanh thu thuần 26,2 619,5
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6T/2014 6T/2015

LNTT 85,9 280,8

LNST 66,9 193,3
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Doanh thu bán 
hàng

Doanh thu 
dịch vụ

Doanh thu cho 
thuê BĐS

Doanh thu 
khác

6T/2015 605,2 12,6 0,2 1,5

6T/2014 20,7 4,2 0,4 0,9

605,2

12,6 0,2 1,520,7 4,2 0,4 0,9
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Chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

6T/2015 6T/2014

6T/2014 6T/2015

DT HĐTC 88,1 215,1
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Doanh thu hoạt động tài chính

2013 2014 Q2/2015

Tổng tài sản 232,2 992,4 3.446,5
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109%Tăng trưởng giá cổ phiếu 39%

727%135%

N/A

-8%

N/A

175%

106%

294%

21%

3%

N/A

Tỷ lệ thu nhập

Cổ tức tiền mặt

483%

40%

60%

17%

20%

83%

247%

247%

4%

21%

4%

30%

89%

562%

0%

123%

92%

3%

19%

80%

348%

317%

308%

61%

50%

526%

74%

60%

24%

8%

34%

9005%

-31%

512%

26%

27%

196%

33%

28%

6%

Tiền mặt

18%

24%

32%

76%

341%

300%

21%

Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)

Tỷ lệ tăng trưởng tài chính

Lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS)

Vốn chủ sở hữu

Vòng quay tài sản ngắn hạn

Vòng quay vốn chủ sở hữu

Vòng quay hàng tồn kho

Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần

Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (ROA)

Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn

Thanh toán hiện hành

Thanh toán nhanh

Vòng quay tổng tài sản

Lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC)

Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu

40%

Tài sản dài hạn/Tổng tài sản

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn

29%

20%

Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 26%

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Tỷ lệ tài chính Q2/2015 2014 2013

● 6T/2015, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của FIT đạt 619,5 tỷ

đồng, tăng 2.264,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 26,9% kế hoạch

năm, do việc thực hiện hợp nhất doanh thu từ các công ty thành viên.

Trong đó, doanh thu bán hàng chiếm tỷ trọng lớn gần 98%; doanh thu

dịch vụ chiếm tỷ trọng nhỏ gần 2%; còn lại là doanh thu từ cho thuê BĐS

và doanh thu khác.

● Doanh thu hoạt động tài chính ở mức 215,1 tỷ đồng, tăng 144,2% so với 

cùng kỳ. Trong đó chủ yếu là lãi đầu tư chứng khoán ngắn hạn và đầu tư

tài chính, chiếm tỷ trọng 87,2%, tăng 127,5% so với cùng kỳ. 

● Lợi nhuận trước thuế đạt 280,8 tỷ đồng, tăng 226,9% so với cùng kỳ,

đạt 87,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 193,3 tỷ

đồng, tăng 188,9% so với cùng kỳ, đạt 77% kế hoạch, do kết quả hoạt

động đầu tư, dịch vụ của công ty mẹ và các khoản lợi nhuận đến từ các

công ty con (Dược phẩm Cửu Long - DCL, CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông

nghiệp Cần Thơ - TSC) tăng mạnh.

● EPS 6 tháng đạt 1.871 đồng/cổ phiếu.
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Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 82% 71%



14%

15,6%

15,9%

15%

3.500

3.250

250

562,5

450

13,8%

15,0%

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ

Cổ tức

1.583,7 3.000

2.472,9

2.300

172,9

322,1

251,2

Vốn điều lệ trung bình

Tổng doanh thu

- Doanh thu thuần từ HĐKD

- Doanh thu tài chính

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

● Các chỉ số Khả năng sinh lời như Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu

thuần, Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần, ROA, ROE ở mức cao và cải

thiện qua các năm cho thấy khả năng sinh lời của FIT là rất tốt.

● Các chỉ số Tăng trưởng tài chính khá tích cực. Trong đó, nổi bật là tỷ lệ

tăng trưởng doanh thu 9.005%. Tăng trưởng vốn chủ sở hữu 512% cho

thấy công ty đang tích cực tăng vốn để đầu tư vào các dự án đầu tư mới.

FIT dự kiến sẽ tăng vốn lên 3.000 tỷ đồng trong năm 2015.

● Mức tăng trưởng giá cổ phiếu trong năm 2014 ở mức 109% là khá hấp

dẫn.

Kế hoạch kinh doanh:

Chỉ tiêu

Năm 2015

Kế hoạch (tỷ đồng)

Năm 2016

Kế hoạch (tỷ đồng)

● Các chỉ số Cơ cấu tài sản như Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản và Tài

sản dài hạn/Tổng tài sản cho thấy FIT đang tập trung vào cả Tài sản ngắn

hạn. Tính đến hết Q2/2015, Tài sản ngắn hạn của FIT ở mức 2.824,2 tỷ

đồng, tăng 302% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn ở

mức 1.359 tỷ đồng, chiếm 48,1% tài sản ngắn hạn.

● Các chỉ số Cơ cấu nguồn vốn như Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu và Nợ

phải trả/Tổng tài sản cho thấy FIT sử dụng Nợ phải trả ở mức thấp và

đang tập trung sử dụng Vốn chủ sở hữu. Tính đến hết Q2/2015, Nợ phải

trả của FIT ở mức 835,9 tỷ đồng, tăng 312,1% so với đầu năm, trong đó

chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm 98,9%.

● Các chỉ số Khả năng thanh toán như Thanh toán hiện hành, Thanh toán

nhanh và Thanh toán nợ ngắn hạn duy trì ở mức cao và cải thiện qua các

năm cho thấy khả năng thanh khoản của FIT rất tốt. 

● Các chỉ số Vòng quay hoạt động như Vòng quay Tổng tài sản, Vòng

quay tài sản ngắn hạn, Vòng quay vốn chủ sở hữu, Vòng quay hàng tốn

kho ở mức tương đối tốt cho thấy khả năng sử dụng các nguồn lực sẵn

có của FIT.
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Thay thế 2 tháp giải nhiệt tại nhà máy của 

West Food
Đang thực hiện

West Food đang là một trong những công ty thành viên hoạt động hiệu

quả nhất của TSC, hoạt động trong ngành nghề kinh doanh tiềm năng là

chế biến hoa quả xuất khẩu. Từ giữa năm 2014, TSC đã đầu tư mạnh cho 

Westfood ở các hạng mục như: Đầu tư kho đông lạnh 1000 tấn làm tăng

khả năng trữ hàng của Westfood lên 300% so với thời điểm trước. Đầu tư

cho mạng lưới bán hàng, tham dự các hội chợ thực phẩm thế giới. Năm

2015. Westfood tiếp tục triển khai các dự án kho nguyên liệu, điều hòa

không khí tại nhà máy, thay thế 2 tháp giải nhiệt tại nhà máy...Do nhu cầu

khách hàng rất lớn, Westfood sản xuất không đủ bán nên việc đầu tư vào

kho nguyên liệu sẽ giúp West Food gia tăng được năng lực sản xuất, chủ

động nguồn nguyên liệu, nhất là trong trường hợp nhu cầu thị trường tăng

cao nhưng nguồn nguyên liệu khan hiếm. Kế hoạch 2015, doanh thu bán

hàng của Westfood sẽ tăng 30% đạt mức 245 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp

của mảng chế biến – xuất khẩu rau quả đóng góp cho TSC là 78,4 tỷ

đồng.

CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ

Kho Nguyên liệu tại West Food Đang thực hiện772

291

135

Vốn vay

Vốn vay

Vốn vay

● Do thay đổi cơ cấu hoạt động thay thế hoạt động hợp tác đầu tư và đầu

tư tài chính bằng mảng đầu tư dài hạn vào công ty con/ công ty liên kết và

cung cấp dịch vụ nên cơ cấu doanh thu của FIT có nhiều thay đổi. Doanh

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của FIT dự kiến tăng mạnh lên mức

1.788 tỷ đồng năm 2015 và 3.250 tỷ đồng năm 2016. Doanh thu từ hoạt

động tài chính năm 2015 và năm 2016 dự kiến lần lượt là 172,96 tỷ đồng

và 250 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 dự kiến đạt 251 tỷ đồng và

năm 2016 dự kiến đạt 450 tỷ đồng. Cổ tức năm 2015 và năm 2016 lần

lượt ở mức 15% và 14%. Kế hoạch cổ tức năm 2015 của Công ty đã

được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tuy nhiên Hội đồng quản trị Công

ty sẽ đề xuất mức chia cổ tức năm 2015 hợp lý với số vốn điều lệ thực tế

để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

● Chúng tôi cho rằng với những triển vọng tích cực trong năm 2015 thì

FIT hoàn toàn có thể vượt chỉ tiêu đề ra.

Các dự án đầu tư mà FIT và công ty con đang triển khai thực hiện:

Điều hòa không khí cho nhà máy sản xuất 

của West Food
Đang thực hiện

Tên dự án
Tổng vốn đầu tư   

(triệu đồng)
Nguồn Tiến độ triển khai
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CTCP Dược phẩm Cửu Long

Mở rộng nhà máy Capsule

Đang lên kế hoạch

Hiện tại, DCL đang là doanh nghiệp số 1 về sản xuất capsule tại Việt

Nam, đây là một lợi thế cạnh tranh rất lớn so với các doanh nghiệp Dược

trong ngành. Do vây, DCL không ngừng tập trung tận dụng lợi thế cạnh

tranh này thông qua việc mở rộng năng lực sản xuất capsule. Năm 2015,

DCL lên kế hoạch đầu tư mở rộng nhà máy Capsule đồng thời mở rộng

tổng kho và đầu tư một số máy móc trang thiết bị khác. Công ty dự tính

với việc đầu tư này sẽ nâng cao công suất và DT từ sản phẩm Capsule

lên gấp đôi, tổng DT ước đạt khoảng 350 tỷ và tỷ suất LN gộp khoảng

40%.

Đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất dược 

phẩm
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Nguồn Tiến độ triển khai

20

20

Vốn vay

Vốn vay

Mở rộng tổng kho Đang lên kế hoạch

Tên dự án
Tổng vốn đầu tư   

(tỷ đồng)

140 Vốn tự có Đang lên kế hoạch
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Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường dưới -15%

Khuyến cáo

Hội sở chính 

Trụ sở: 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội 

Tel: (84 - 4)6 275 3844;  

Hotline: 19006636 

Fax: (84 - 4)6 275 3816 

Tổng đài đặt lệnh: (84 - 4)6 275 8888

Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh 

Trụ sở: Tầng 2, Tòa nhà 31-33-35 Hàm nghi, Quận 1, Tp.Hồ 

Chí Minh 

Tel: (84 - 8)3 824 6468  

Fax: (84 - 8)3 824 6550 

Tổng đài đặt lệnh: (84 - 8)3 829 9090

Asean Securities

Diễn giải khuyến nghị

Khuyến nghị

Nếu giá mục tiêu so với giá thị trường từ -15% đến 15%

Bán

Nắm giữ

Chúng tôi chỉ sử dụng trong báo cáo này những thông tin và quan điểm được cho là đáng tin cậy nhất, tuy nhiên chúng tôi

không bảo đảm tuyệt đối tính chính xác và đầy đủ của những thông tin trên. Những quan điểm cá nhân trong báo cáo này

đã được cân nhấc cẩn thận dựa trên những nguồn thông tin chúng tôi cho là tốt nhất và hợp lý nhất trong thời điểm viết báo

cáo. Tuy nhiên những quan điểm trên có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm phải thông báo

cho nhà đầu tư. Tài liệu này sẽ không được coi là một hình thức chào bán hoặc lôi kéo khách hàng đầu tư vào bất kì cổ

phiếu nào. ASEAN SECURITIES cũng như các công ty con và toàn thể cán bộ công nhân viên hoàn toàn có thể tham gia

đầu tư hoặc thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đầu tư đối với cổ phiếu được đề cập trong báo cáo này. ASEAN

SECURITIES sẽ không chịu trách nhiệm với bất kì thông tin nào không nằm trong phạm vi báo cáo này. Nhà đầu tư phải

cân nhắc kĩ lưỡng việc sử dụng thông tin cũng nhưng các dự báo tài chính trong tài liệu trên, và ASEAN SECURITIES hoàn

toàn không chịu trách nhiệm với bất kì khoản lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng những thông tin đó. Tài liệu này chỉ

nhằm mục đích lưu hành trong phạm vi hẹp và sẽ không được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nghiêm

cấm bất kì sự sao chép và phân phối lại đối với tài liệu này.

Diễn giải

Kỳ vọng 12 tháng

Mua Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường trên 15%


