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Biến động cổ phiếu so với VN-Index 

 

Thông tin giao dịch 
Giá đóng cửa (02/06) 46,000 đồng 

Giá cao 52W 46,000 đồng 

Giá thấp 52W 13,250 đồng 

Tỷ lệ sở hữu NN 46.32 % 

KLGDTB 10 phiên 16,305,770 cp 
  

Thông tin cơ bản 
Vốn hóa TT 29,709 tỷ 

P/E 24.91 

BVPS 14,610 

ROA  5.30 % 

Tăng trưởng EPS 

(TTM) 

33.18 % 

Tăng trưởng LNST 

Q1/21 

4,619 % 

Mục tiêu LNTT +20%YoY, kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 11,000 tỷ đồng (+82.45%) 
_________________________________________________________________________________________________ 

Kết quả kinh doanh 2020:  

• Năm 2020, SSI ghi nhận kết quả kinh doanh hợp nhất tích cực: Tổng tài sản tại thời điểm 

31/12/2020 là 35,769.53 tỷ đồng, +32.3%YoY; Tổng doanh thu đạt 4,580 tỷ đồng, +38.5%YoY, 

vượt 66% so với kế hoạch; LNTT đạt 1,557.6 tỷ đồng, +41%YoY, vượt 79% so với kế hoạch; 

LNST đạt 1,255.9 tỷ đồng, +38.5%YoY. 

• Cơ cấu doanh thu gồm 5 mảng kinh doanh chính:  Đầu tư: 44.7%; Dịch vụ chứng khoán: 

30.1%; Nguồn vốn và kinh doanh tài chính: 22.5%; Quản lý quỹ và danh mục đầu tư: 0.6%; 

Dịch vụ Ngân hàng đầu tư & khác: 2.1%. 

- Ở mảng Dịch vụ chứng khoán, SSI 7 năm liên tục dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu và 

CCQ, cụ thể năm 2020, thị phần SSI đạt 12.33% tại HOSE và 7.6% tại HNX, tính chung 

trên 2 Sở Giao dịch Chứng khoán, thị phần SSI năm 2020 đạt 11.87% - dẫn đầu toàn thị 

trường; tổng tài khoản tăng trưởng 18.2% lên 196 nghìn tài khoản; dư nợ ký quỹ cuối 2020 

tại SSI đạt 9,226.2 tỷ đồng, gấp 1.7 lần thời điểm cuối năm 2019. 

- Mảng dịch vụ Ngân hàng đầu tư, trong năm SSI thực hiện một số thương vụ nổi bật: Tư 

vấn Ngân hàng Cổ phần Thương mại Quân đội (HOSE- MBB) bán 21.43 triệu cổ phiếu 

Cập nhật triển vọng từ ĐHCĐ  Công ty CP Chứng khoán SSI 

(HOSE: SSI) 
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Biến động cổ phiếu so với  

ngành Chứng khoán 

 
 

Hiệu quả cổ phiếu 1 năm 

 
 

Giao dịch NĐTNN 

 

quỹ và phát hành riêng lẻ 64.31 triệu cổ phiếu sơ cấp trị giá 100 triệu USD; Tư vấn Tập 

đoàn Xăng dầu Việt Nam (HOSE – PLX) chào bán 28 triệu cổ phiếu quỹ cho nhà đầu tư 

đại chúng, huy động thành công 56.1 triệu USD; Độc quyền tư vấn giao dịch chào bán 

24.9% cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (HOSE – IMP) cho tập đoàn lớn 

nhất Hàn Quốc với vị thế hàng đầu trong lĩnh vực dược phẩm sinh học, sản xuất dược 

phẩm và hóa chất, giá thực hiện là mức giá cao nhất trong lịch sử giao dịch cổ phiếu của 

IMP và với quy mô giao dịch hơn 35 triệu USD, thương vụ này được coi là thương vụ 

M&A dược phẩm lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2020; Tư vấn Công ty Cổ phần Tập 

đoàn An Phát Holdings (HOSE – APH) huy động được 9.3 triệu USD thông qua IPO trước 

khi niêm yết.  

Ở thị trường trái phiếu doanh nghiệp, SSI đã làm đại lý phát hành Chứng chỉ tiền gửi cho 

Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Home Credit Việt Nam, và Ngân 

hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HOSE – CTG) với trị giá 229 triệu USD và làm đại 

lý phát hành trái phiếu cho các doanh nghiệp hàng đầu như: Ngân hàng TMCP Phát triển 

T.P Hồ Chí Minh (HOSE – HDB), Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX – 

TNG), Trường Đại học Văn Lang, Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE - ACB), Công ty Cổ 

phần Tập đoàn Taseco, Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (HOSE – GEX), 

Công ty cổ phần Điện Gia Lai (HOSE – GEG), Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HOSE 

– HDG), với tổng giá trị phát hành lên đến gần 800 triệu USD. 
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Cơ cấu sở hữu 

 
 

 

Lịch sử định giá 

 

- Khối Nguồn vốn và Kinh doanh tài chính: tốc độ tăng trưởng tài sản trên 32% - tương 

đương đạt 35,769.5 tỷ đồng so với mức 27,044 tỷ đồng cuối năm 2019 - mức tăng trưởng 

kỷ lục trong 3 năm gần đây. Song song tốc độ tăng trưởng tổng tài sản, lợi nhuận của 

Khối cũng bứt phá mạnh mẽ, tăng 48.6% so với lợi nhuận năm 2019, đạt 464.8 tỷ đồng. 

- Quản lý quỹ: Kết thúc năm 2020, tổng tài sản quản lý của SSIAM đạt 6,670 tỷ đồng, tăng 

45% so với cuối năm 2019. Doanh thu từ phí quản lý đạt 110% so với kế hoạch, tuy nhiên 

giảm 26% so với năm trước do sự phục hồi tổng tài sản quản lý đến chủ yếu vào cuối năm 

SSIAM hoàn thành vượt 21% kế hoạch lợi nhuận đặt ra từ đầu năm. 

- Đầu tư: Danh mục đầu tư cổ phiếu 2020 tập trung hơn vào các công ty đầu ngành, định 

giá hợp lý, có tính thanh khoản và nền tảng tài chính vững chắc, ít chịu ảnh hưởng của 

dịch bệnh. Lợi nhuận danh mục đạt 19.7%, vượt trội so với VN- Index (14.9%) 
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 ________________________________________________________________________________________ 

Kế hoạch năm 2021:  

STT Chỉ tiêu (hợp nhất) 
Thực hiện 

2020 

Kế hoạch 

2021 

So sánh KH2021 & TH2020 

+/- % 

1 Doanh thu 4580.8 5,263 682.2 15% 

2 LNTT 1,557.6 1,870 312.4 20% 

 

Kế hoạch tăng vốn điều lệ:  Trong năm 2021, SSI có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 11 nghìn tỷ đồng 

từ số vốn điều lệ hiện tại 6,029 tỷ đồng (+82.45%). Ban lãnh đạo kỳ vọng lộ trình thực hiện trong 

Q2/2021. Cụ thể thông tin các đợt phát hành được tóm tắt như sau: 

Vốn điều lệ tại 31/12/2020 6,029,456,130,000 đồng 

Số lượng phát hành thêm Tối đa 442,694,896 cổ phần 

Trong đó:  

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn 

chủ sở hữu (tỷ lệ 6:2) 
Tối đa 219,101,701 cổ phần 

Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 

10,000 đồng/cổ phần (tỷ lệ 6:1) 
Tối đa 109,550,851 cổ phần 
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Chào bán cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn bình 

quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT 

quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết 

Tối đa 104,042,344 cổ phần 

Phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với giá 

10,000 đồng/cổ phần 
Tối đa 10,000,000 cổ phần 

Vốn điều lệ sau khi phát hành Tối đa 11,000,000,000,000 đồng 

 

________________________________________________________________________________________ 

Thực thi mục tiêu kinh doanh đề ra: 

Kết thúc Q1.2021, SSI ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 1,505 tỷ đồng, tăng trưởng 59% so với 

cùng kỳ năm trước, trong đó: lãi FVTPL là 600 tỷ đồng (gấp 3 lần Q1.2020); lãi HTM gần 171.5 tỷ đồng 

(-44% so với Q1.2020); lãi từ các khoản cho vay và phải thu 245.5 tỷ đồng (+68.8% so với Q1.2020); lãi 

AFS bằng 0 (Q1.2020 ghi nhận 159 tỷ); doanh thu nghiệp vụ môi giới CK gấp 3.5 lần Q1.2020 đạt 436.5 

tỷ đồng; các nghiệp vụ khác gồm bảo lãnh, đại lý chứng khoán, tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính đều 

ghi nhận giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên tỷ lệ đóng góp vào tổng doanh thu không đáng kể. Doanh 

thu hoạt động tài chính cũng có sự sụt giảm 68% so với Q1.2020, đạt 11.9 tỷ đồng. LNTT (bao gồm lợi 

nhuận đã thực hiện và chưa thực hiện) đạt 530 tỷ đồng, tăng trưởng ngoạn mục so với 7.9 tỷ Q1.2020. 

LNST ở mức 423.7 tỷ đồng.  

Như vậy, tính tới 31/03, SSI đã hoàn thành gần 29% kế hoạch về tổng doanh thu và 28% kế hoạch về 

LNTT. Kết quả vượt bậc trong quý đầu năm này là bước đà chắc chắn cho SSI, chúng tôi cho rằng tới 
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cuối năm, doanh nghiệp có khả năng hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. Những yếu tố hỗ trợ cho 

tăng trưởng của SSI:   

• Quy mô TTCKVN tiếp tục tăng trưởng tốt trong năm 2021 

Ngay từ Q1/2021, TTCKVN đã ghi nhận 

được những thống kê tích cực cho thấy đà 

tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường. Theo 

số liệu VSD công bố, số lượng tài khoản do 

nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới 

tháng 3/2021 tăng vọt lên mức 113,191 tài 

khoản, cao nhất trong lịch sử thị trường. 

Trước đó, kỷ lục lịch sử được ghi nhận là 

tháng 1/2021 với 86,107 tài khoản cá nhân 

trong nước. Lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở mới trong tháng 

3 cũng xác lập kỷ lục với 502 tài khoản, mức cao nhất kể từ tháng 5/2018. Hiện tổng số tài 

khoản do nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở tại thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 32,391 

tài khoản. Tại thời điểm cuối tháng 3/2021, lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đạt 

3,029,407 tài khoản. 

Bên cạnh những thống kê về lượng tài khoản mở mới, trực quan hơn có thể thấy, những 

phiên giao dịch gần đây chứng khiến thanh khoản VN-Index liên tục ở mức cao kỷ lục lên 

đến 22-23 nghìn tỷ mỗi phiên. Con số này có lẽ còn cao hơn nhiều nếu không bị giới hạn bởi 
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lỗi hệ thống của HOSE, thời điểm bắt đầu nghẽn lệnh ngày càng được đẩy lên sớm hơn, có 

những ngày HOSE gần như ngưng giao dịch phiên chiều bởi lượng tiền tăng nóng đang đổ 

dồn vào thị trường.  

So sánh với những kênh đầu tư khác, chứng khoán rõ ràng đang thể hiện được nhiều ưu thế, 

thu hút được sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư thuộc mọi đối tượng, đặc biệt là 

các nhà đầu tư trong nước. Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng đã chia sẻ trong ĐHCĐ: “Yếu tố 

quan trọng nhất để thị trường phát triển là số tiền nhàn rỗi của người dân”, ông cũng đưa ra 

đánh giá “Thị trường trong năm 2021 sẽ tốt hơn 2020, do (1) chưa thấy xuất hiện các rủi ro 

của một cuộc khủng hoảng tài chính, và (2) lượng tiền từ tài khoản tiết kiệm đang đổ vào thị 

trường để đầu tư. Vấn đề quan trọng là hệ thống cần đảm bảo thông suốt, tránh làm méo mó 

thị trường và tăng nghi ngại của nhà đầu tư. Bên cạnh đó cần nhiều sản phẩm hơn để nhà 

đầu tư lựa chọn.” 

• Tình trạng nghẽn lệnh kéo dài có khả năng sẽ được giải quyết triệt để trong tháng 7 

Sàn HOSE bắt đầu bị quá tải vào giữa tháng 12/2020, khi thanh khoản chạm ngưỡng khoảng 

15 nghìn tỷ đồng. Thanh khoản tối đa được nới dần ra sau đó với giá trị giao dịch bình quân 

khoảng 17 nghìn tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm. Từ tháng 5/2021, HOSE cải thiện được 

ngưỡng tối đa lên khoảng 22-23 nghìn tỷ đồng/phiên.  

Ông Lê Hải Trà – Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) trả lời 

phóng vấn của báo Báo Đầu tư Chứng khoán chiều ngày 01/06 về tiến triển mới nhất của hệ 

thống:  
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“FPT đang điều chỉnh core đang sử dụng trên hệ thống Sở HNX để áp dụng cho của HOSE. 

Hiện nay, theo kế hoạch triển khai, chúng tôi đã bước sang giai đoạn thử nghiệm toàn thị 

trường. Nếu không có gì thay đổi, hệ thống mới với năng lực xử lý từ 3 - 5 triệu lệnh/ngày sẽ 

được đưa vào vận hàng vào đầu tháng 7/2021. Hệ thống KRX sẽ lâu hơn 1 chút, tháng 6 sẽ 

tiến hành thử nghiệm, do phạm vi của hệ thống mới rất lớn, gồm cả HOSE, HNX, và VSD, 

do đó sẽ thử nghiệm nội bộ trước. Sau đó mới kết nối thử nghiệm với CTCK. Dự kiến các đơn 

vị liên quan sẽ nỗ lực đến cuối năm sẽ xong.” 

Với những nỗ lực cải thiện có hiệu quả của HOSE trong thời gian qua và sự phối hợp của các 

đơn vị công nghệ thông tin và CTCK, chúng ta có thể kỳ vọng hệ thống HOSE hoạt động 

thông suốt từ tháng 7 năm nay, tăng cường sự minh bạch và củng cố lòng tin của nhà đầu tư 

khi tham gia thị trường.  

• Kế hoạch lấy lại vị trí Top 1 thị phần MG TTCKVN 

Kết thúc Q1/2021, VPS vượt SSI trở thành CTCK có thị phần môi giới cổ phiếu & CCQ lớn 

nhất với 13.24% thị phần HOSE và 13% thị phần HNX, SSI tạm lùi về vị trí số 2 HOSE và số 

3 HNX với thị phần lần lượt là 11.89% và 6.76%. Trước đó, SSI đã duy trì vị trí số 1 trong suốt 

7 năm liên tiếp từ 2014 đến nay. Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng đã chia sẻ, đây sẽ là một khoảng 

lặng để SSI chuẩn bị chiến lược phù hợp, thông qua các công tác khảo sát thị trường, nâng cao 

công nghệ và lắng nghe ý kiến khách hàng… giúp cải thiện năng lực cạnh tranh, đưa SSI quay 

lại vị trí dẫn đầu 
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Kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 11,000 tỷ đồng, tương đương mức tăng 82.45% so với số vốn 

điều lệ hiện tại (sẽ được thực hiện sớm nhất có thể, dự kiến trong Q2/2021) sẽ bổ sung cho 

SSI nguồn vốn để phát triển hoạt động kinh doanh. Trong đó phải kế đến hoạt động cho vay 

margin – một trong những nguồn thu chính của CTCK trong giai đoạn thị trường sôi động. 

Theo quy định hiện hành, CTCK chỉ có thể cho vay tối đa gấp 2 lần Vốn chủ sở hữu (VCSH). 

Thời điểm cuối năm 2020, tổng dư nợ ký quỹ tại SSI đạt 9,226.2 tỷ đồng (VCSH tại 31/12/2020 

là 9,872.7 tỷ đồng) gấp 1.7 lần thời điểm cuối năm 2019. Tới cuối Q1/2021, dư nợ margin tại 

SSI 10,878 tỷ đồng (VCSH tại 31/03/2021 là 11,168 tỷ đồng).  

________________________________________________________________________________________ 

Định giá và Khuyến nghị:  

P/E của SSI tại thời điểm 02/06/2021 là 24.91, P/B là 14.61.  

Trong Báo cáo phân tích SSI ngày 14/03/2021, với những ước tính sơ bộ về lợi nhuận doanh nghiệp 

năm 2021, chúng tôi kỳ vọng SSI sẽ cán mốc hơn 1,700 tỷ đồng lợi nhuận. Với lịch sử PE giao dịch 

trong vùng 12-18, tương ứng với mức vốn hóa của SSI trong năm 2021 dao động như sau: 

Ước tính giá trị vốn hóa SSI theo mức P/E kỳ vọng 

P/E 12 13 14 15 16 17 18 

Vốn hóa kỳ vọng 

           

20,549  

               

22,261  

                  

23,973  

         

25,686  

         

27,398  

         

29,111  

         

30,823  

Giá cổ phiếu SSI 

           

34,305  

               

37,163  

                  

40,022  

         

42,881  

         

45,740  

         

48,598  

         

51,457  
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Chúng tôi tin tưởng SSI sẽ đạt mốc giá quanh vùng 45,000 đồng/cp trong năm 2021 và đạt mốc >60,000 

đồng/cổ phiếu (tức vốn hóa hơn 1.5 tỷ đô) trong chu kỳ thăng hạng của thị trường Việt Nam (2021-

2023). 

Xem phân tích và định giá chi tiết tại đây 

 

Giá cổ phiếu SSI đã đạt mục tiêu cũ 45,000 đồng vào ngày 02/06/2021. Sau khi tham dự ĐHCĐ SSI 

2021, dựa vào kế hoạch kinh doanh khả quan, kế hoạch nâng vốn điều lệ phục vụ hoạt động kinh 

doanh và việc thanh khoản thị trường liên tục tăng cao thời gian gần đây, giá trị SSI được định giá lại 

ở mức phù hợp hơn với thị trường hiện tại là 55,000 đồng/cổ phiếu.  

 

 

 

 

 

https://funan.com.vn/vi/cong-ty-co-phan-chung-khoan-ssi-ssi_9382
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Phụ lục chỉ số so sánh với các doanh nghiệp trong cùng ngành (xếp theo vốn hoá giảm dần): 

STT Mã CK 

Vốn hóa 

thị trường 

(Tỷ đồng) 

ROA 

(%) 

Kết quả hoạt động 

hợp nhất 2020  

(Tỷ đồng) 

LNTT hợp nhất 

2020  

(Tỷ đồng) 

Dư nợ cho vay ký 

quỹ cuối Q1.2021  

(Tỷ đồng) 

P/E 
BVPS 

(đồng)  

1 SSI 29.709,62 5,30% 1,552.457 1,557.553 10,877.576 24.91 14,610 

2 VCI 13.270,05 12,05% 950.417 951.038 4,575.573 14.00 29,500 

3 HCM 12.140,67 6,88% 660.214 660.305 8,876.271 17.10 15,610 

4 VND 11.948,46 7,69% 863.444 862.064 6,008.822 10.34 20,800 

5 SHS 8.145,64 14,62% 938.667 938.894 2,377.060 19.39 13,670 

6 MBS 7.600,18 5,47% 332.868 336.105 4,072.525 19.43 11,850 

7 FTS 4.146,49 13,08% 218.988 220.604 3,062.735 10.07 17,750 

8 VIX 3.920,97 32,08% 397.043 409.801 1,096.947 5.84 16,190 

 

 

 

 

Phụ lục Báo cáo tài chính (BCĐKT) 

Tỷ đồng 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 

Bảng cân đối kế toán             

TỔNG TÀI SẢN 13,22797 18,764.38 23,825.63 27,044.12 35,769.53 - 

Tổng nợ phải trả 6,075.40 10,148.13 14,669.96 17,643.06 25,896.73 - 

Vốn chủ sở hữu 7,152.57 8,616.25 9,155.66 9,401.06 9,872.80 - 

Vốn điều lệ 3,537 4,900 4,900 4,900 6,029 11,000 
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Phụ lục Báo cáo tài chính (Bảng ước tính KQKD) (tiếp theo) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 

Lãi từ đầu tư                  665                   912                   884                       941               1,380                   1,822                      1,892  

Lãi từ cho vay margin                  297                   252                   570                       671                   666                       525                1,039.54  

Lợi nhuận hoạt động môi giới                    64                     79                   264                       358                     27                       172                   405.39  

Lãi hoạt động ngân hàng đầu tư và khác                    26                   127                     42                         51                     (9)                      (53)                        (31) 

Tổng lãi gộp              1,053               1,369               1,761                   2,022               2,064                   2,465                      3,306  

Doanh thu hoạt động tài chính                  255                     95                   145                       266                     67                       209                         138  

Chi phí lãi vay                (125)                (269)                (344)                    (537)                (804)                    (829)                  (1,043) 

Chi phí tài chính khác                    (0)                    (0)                    (2)                      (10)                  (34)                    (108)                        (71) 

Chi phí quản lý                (134)                (141)                (168)                    (174)                (193)                    (184)                      (189) 

Lợi nhuận hoạt động              1,049               1,054               1,392                   1,567               1,099                   1,552                      2,140  

Lợi nhuận trước thuê              1,054               1,057               1,405                   1,623               1,106                   1,558                      2,140  

Lợi nhuận sau thuế                  840                   875               1,161                   1,303                   907                   1,256                      1,712  

Thuế suất -20% -17% -17% -20% -18% -19% -20% 

        

Quy mô tài sản đầu tư              6,373               7,670             10,979                 15,933             19,242                 24,495                   24,495  

Tỷ suất đầu tư  13.0% 9.5% 7.0% 7.8% 8.3% 7.7% 

Quy mô dư nợ cho vay margin              3,634               3,779               5,764                   5,967               5,359                   9,226                   11,994  

Tỷ suất lãi cho vay  11.6% 10.9% 12.1% 12.0% 9.8% 9.8% 

Tỷ suất lợi nhuận mảng môi giới 0.12% 0.11% 0.19% 0.18% 0.03% 0.11% 0.11% 

Dư nợ vay              4,601               5,395               9,273                 12,516             16,656                 24,498                   27,266  

Chi phí lãi vay 0.0% -5.4% -4.7% -4.9% -5.5% -4.0% -4.0% 

        

GTGD trung bình sàn HSX (tỷ/năm)          413,910           500,424           862,295           1,056,495           734,110           1,316,629             3,586,000  

Thị phần SSI sàn HSX 13.07% 13.69% 16.25% 18.70% 13.96% 12.33% 10.70% 

Giá trị giao dịch trung bình tại SSI (tỷ/năm)            54,098             68,508           140,123               197,565           102,482               162,340                 383,702  
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KHUYẾN CÁO (Miễn trừ trách nhiệm): 

Nội dung bản tin này do Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS) cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo. Mặc dù mọi thông tin đều được 

thu thập từ các nguồn tin đáng tin cậy, nhưng FNS không đảm bảo tuyệt đối độ chính xác của thông tin và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ 

vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này. Các ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, 

báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo chứ không mang tính chất mời chào mua hay bán và nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. 

Báo cáo này là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS). Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân 

phối báo cáo này vì bất cứ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của FNS. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này. 
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