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Biến động cổ phiếu so với VN-Index 

 
 

Thông tin giao dịch 
Giá đóng cửa (07/09) 27,900 đồng 

Giá cao 52W 33,900 đồng 

Giá thấp 52W 11,200 đồng 

Tỷ lệ sở hữu NN 16.1 % 

KLGDTB 10 phiên 15,760,500cp 
  

Thông tin cơ bản 
Vốn hóa TT 52,597.52 tỷ 

P/E 14.52 

BVPS 16.12 

ROA trước dự phòng 1.44 % 

Tăng trưởng EPS (TTM) 33.73 % 

Tăng trưởng LNST Q2/21 224 % 

Hoạt động kinh doanh tới cuối năm dự báo tiếp tục thể hiện tích cực; kỳ vọng 

NHNN nới room tín dụng thêm 3.5% 
_________________________________________________________________________________________________ 

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2021:  

• Kết thúc nửa đầu năm 2021, STB báo thu nhập lãi thuần đạt gần 6,156.6 tỷ đồng, tăng 

trưởng 12.4% so với cùng kỳ (svck). Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 25% svck 

lên mức 1,773.7 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 

374.8 tỷ đồng, giảm 6% svck. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 51.5 tỷ 

đồng (cùng kỳ năm ngoái ghi nhận âm 32.5 tỷ). Tổng thu nhập hoạt động của ngân 

hàng sau 6 tháng đạt gần 8,891.5 tỷ đồng, tăng trưởng 19.4% so với mức 7,444.4 tỷ 

đồng của cùng kỳ năm 2020. 

• Chi phí hoạt động nửa đầu năm ghi nhận tăng 12.5% svck, ở mức 5,005.4 tỷ đồng. 

Ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 1,461.5 tỷ đồng (giảm 6.6% svck).  

• Kết quả, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lần lượt 2,424.5 tỷ đồng 

và  1,913.9 tỷ đồng, lần lượt tăng 69.7% và  69.5% so với 6 tháng đầu năm 2020.  

Cập nhật triển vọng DN 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 

(HOSE: STB) 
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Biến động giá STB so với  

ngành Ngân hàng 

 
 

Hiệu quả cổ phiếu 1 năm 

 
 

Giao dịch NĐTNN 

 

• Tổng tài sản của ngân hàng tại 30/06/2021 là 504,533.7 tỷ đồng, tăng hơn 12 nghìn tỷ 

so với cuối năm 2020. 

• Năm 2021, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 4,000 tỷ đồng, tổng tài 

sản 533,300 tỷ đồng, tổng huy động 485,500 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 372,000 tỷ 

đồng. Như vậy, sau nửa năm STB đã hoàn thành được 60.6% chỉ tiêu về lợi nhuận.  

 

Nguồn: Fiinpro, Funan Securities 
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Cơ cấu sở hữu 

 
 

 

Lịch sử định giá 

 
 

________________________________________________________________________________________ 

Triển vọng doanh nghiệp (cập nhật cho Báo cáo phân tích STB xuất bản ngày 16/11/2020) 

• Ban lãnh đạo thay mới (từ năm 2017) đã và đang gia tăng hiệu quả kinh doanh tín 

dụng cốt lõi của STB 

Bảng. Giá trị gia tăng do Ban lãnh đạo mới mang lại cho STB từ việc thúc đẩy kinh doanh cốt lõi của STB (cho 

vay và thu phí dịch vụ) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Thu nhập lãi cho vay gia tăng (1) (575) (1,098) 697 1,976 3,666 4,761 4,181 3,111 

Thu nhập dịch vụ (thu phí) gia tăng (2) 261 1 223 259 1,194 58 641 421 

Chi phí hoạt động gia tăng (3) 52 255 694 524 659 1,501 1,428 1,629 

Năng suất lao động gia tăng từ các chi nhánh (=1+2-3) (366) (1,352) 226 1,711 4,201 3,319 3,394 1,903 

Nguồn: Fiinpro, Funan Securities 

Do ảnh hưởng dịch Covid-19, giá trị lợi nhuận từ hoạt động cốt lõi gia tăng năm 2020 của 

STB thấp hơn giá trị gia tăng trung bình, khoảng 3,000 – 4,000 tỷ đồng/năm trong giai đoạn 

trước, nhưng vẫn tăng thêm được hơn 1,900 tỷ đồng.   

Phần giá trị tăng thêm từ khi Ban lãnh đạo mới kế nhiệm (lũy kế gần 13 nghìn tỷ đồng tính 

tới cuối 2020) cũng đã được phản ánh vào giá thị trường của cổ phiếu STB: Giai đoạn từ khi 

Ban lãnh đạo mới được bổ nhiệm đến hết tháng 12/2020, giá cổ phiếu dao động trong khoảng từ 7,000-

17,000 đồng/cp. Từ tháng 1/2021, giá cổ phiếu bứt phá tăng mạnh, giai đoạn đạt đỉnh mỗi cổ phiếu 

STB có giá 33,900 đồng (tăng 96% so với đỉnh giai đoạn 2017-2020). Giá hiện tại của STB ở mức 

27,900 đồng/cp (07/09/2021).  
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Thống kê Covid-19 tại VN từ tháng 

06/2021 đến nay  

 

 

 
(Nguồn: Vnexpress.net) 

 

 

• Môi trường chính sách tiền tệ nới lỏng được duy trì trong thời kỳ dịch bệnh 

Môi trường lãi suất vẫn tiếp tục được duy trì 

ở mức thấp xuyên suốt từ đầu năm 2021 tới 

nay nhằm kích cầu tín dụng. Việc dịch 

Covid-19 bùng phát mạnh trở lại và siết chặt 

các quy định giãn cách từ tháng 7 khiến hoạt 

động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, 

nguồn tiền nhàn rỗi là đầu vào cho hoạt 

động tín dụng tiếp tục dư thừa. Bên cạnh đó, 

Ngân hàng Nhà nước cũng liên tục đưa ra 

những chính sách mới hỗ trợ ngành ngân 
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Nguồn: Finnpro, Funan Securities  
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NIM và CIR của STB từ 2017 đến nay 

(TTM) 

 
Nguồn: Fiinpro, Funan Securities 

 

hàng và nền kinh tế vượt qua giai đoạn khó khăn. Mới nhất vào 07/09/2021, Ngân hàng Nhà 

nước ban hành Thông tư 14/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ 

cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng 

chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, thời gian thực hiện miễn, giảm lãi được gia hạn 

thêm 6 tháng so với Thông tư 03/2021 (thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN 

được ban hành hồi tháng 4/2021), cụ thể là tới hết ngày 30/06/2022. 

Các điều kiện khách quan kể trên dự kiến vẫn tiếp tục hỗ trợ, giúp khối ngân hàng ghi nhận 

được kết quả kinh doanh khá tích cực trong năm 2021. Tuy vậy, lợi nhuận của ngành ngân 

hàng phụ thuộc phần nhiều vào tình trạng của nền kinh tế chung và chính sách của NHNN. 

Dù những chính sách của NHNN thời gian qua đang hướng tới việc kích cầu tín dụng, giảm 

áp lực trả nợ cho doanh nghiệp lẫn áp lực chi phí trích lập dự phòng cho các Ngân hàng, 

nhưng cần lưu ý rằng tác động tích cực của nó là trong trung hạn. Nếu dịch bệnh diễn biến 

tiêu cực và tình trạng ngưng trệ sản xuất kinh doanh bị kéo dài quá lâu, ngành Ngân hàng 

khó tránh khỏi ảnh hưởng kéo theo bởi sự suy kiệt của các nhà sản xuất, kinh doanh – đối 

tượng đầu ra tín dụng mang lại nguồn thu chính cho ngân hàng.  

 

• STB có tiềm năng tận dụng ưu thế từ mảng khách hàng cá nhân để tăng trưởng huy 

động và tín dụng 
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Thế mạnh ở phân khúc khách hàng cá nhân đã giúp STB tận dụng tốt hơn môi trường lãi suất 

thấp cải thiện NIM đáng kể trong những năm qua và giữ chỉ số này ít biến động trong giai 

đoạn dịch bệnh hoành hành kể từ đầu năm 2019. STB tiếp tục giữ vững được vị trí là ngân 

hàng có giá trị tiền gửi khách hàng cao nhất trong số các ngân hàng TMCP trên sàn trong 6 

tháng đầu năm 2021. CASA cuối quý 2/2021 của STB đạt 19.52%, cao hơn mức trung bình 

ngành 14.28% và xếp thứ 6 trong toàn bộ khối ngân hàng. Đây là mức tương đối tốt nhưng 

vẫn còn dư địa để STB phát triển thêm. Giá trị huy động và tiền gửi không kỳ hạn ở mức cao, 

tuy nhiên tỷ lệ dư nợ cho vay/tiền gửi (LDR) khá thấp (83.22%, xếp thứ 22 toàn ngành) nên 

biên lãi suất ròng của ngân hàng vẫn ở mức thấp hơn so với mức trung bình ngành: NIM 

TTM Q2/2021 của STB là 2.74% so với NIM trung bình của ngành Ngân hàng hiện khoảng 

3.67% (theo số liệu Fiinpro cung cấp). Mặc dù những chính sách miễn, giảm lãi, phí hỗ trợ khách 

hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid sẽ khiến lãi suất cho vay giảm, nhưng bù lại CASA được dự 

báo tăng trưởng tốt bởi phương thức thanh toán điện tử được ưa chuộng trong giai đoạn dịch 

bệnh diễn biến phức tạp, chúng tôi cho rằng NIM toàn ngành sẽ có xu hướng giảm nhẹ trong 

ngắn hạn.  

Đầu năm nay NHNN đã chính thức giao hạn mức tín dụng cho STB 8.5-9.5%/năm, mức cao 

nhất từ trước đến nay STB nhận được và cao hơn một số ngân hàng trong nhóm Big3 như 

BIDV, CTG. Tuy nhiên từ tháng 5 ngân hàng đã tiệm cận mức được cấp này. Cho vay khách 

hàng tại STB vào 30/06/2021 là 361,109.29 tỷ đồng (tăng trưởng 7.8% so với thời điểm cuối 
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năm 2020). STB đã xin nới room và đang chờ NHNN xem xét. Việc NHNN ưu ái cấp room 

tín dụng cao cho STB và STB đang đẩy nhanh tốc độ tái cơ cấu và xử lý nợ xấu cho thấy kỳ 

vọng ngân hàng sẽ tăng trưởng mạnh về tín dụng, lợi nhuận và hoàn thành kịp thời hạn đề 

án tái cơ cấu đã được NHNN phê duyệt. Khả năng cao trong năm tiếp theo STB cũng sẽ tiếp 

tục nhận được hạn mức tín dụng cao, từ đó cải thiện tỷ lệ LDR và NIM.  

Bên cạnh đó, CIR của STB được giảm đều qua các năm là dấu hiệu tốt cho thấy nỗ lực mạnh 

mẽ của ngân hàng trong việc gia tăng hiệu quả hoạt động. Cuối quý 2/2021, CIR của STB là 

49.22% (TTM), vẫn còn ở mức khá cao so với trung bình 33.3% toàn ngành.  

Với tệp khách hàng cá nhân mạnh, đặc biệt là nhóm khách hàng 7x trở về trước, chúng tôi kỳ 

vọng ngân hàng tận dụng được tiềm năng và lợi thế riêng này để đạt được biên lãi ròng tốt 

hơn và tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động trong thời gian tới. 

 

Nguồn: Fiinpro, Funan Securities 
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• Cập nhật tiến độ thỏa thuận mua bán và chuyển nhượng giữa các cổ đông lớn tại STB 

(bao gồm: Ngân hàng Kiên Long và phần vốn được quản lý bởi NHNN); bán cổ phiếu 

quỹ 

- Ngân hàng Kiên Long đã hoàn tất thoái vốn tại STB: Đến ngày 29/03/2021, Kiên Long 

Bank cho biết đã phối hợp với khách hàng xử lý toàn bộ tài sản bảo đảm liên quan đến dư nợ các khoản 

vay đối với một nhóm khách hàng với tài sản bảo đảm là cổ phiếu của ngân hàng Sacombank (STB). 

Đồng thời, Kiên Long Bank cũng đã hoàn thành việc thu hồi nợ gốc và lãi dự thu này theo Quyết định 

số 2595/QĐ-NHNN ngày 18/12/2019 và các công văn khác có liên quan của Ngân hàng Nhà nước. 

Được biết, số cổ phiếu STB đảm bảo cho khoản vay nói trên tại Kienlongbank lên tới 176 triệu cổ phiếu. 

Dư nợ có khả năng mất vốn liên quan đến khoản vay này là gần 1,900 tỷ đồng. (Nguồn: Cafef.vn) 

- Phần vốn được quản lý bởi NHNN thông qua Công ty Công ty Quản lý tài sản các tổ 

chức tín dụng Việt Nam – VAMC: Tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 của STB hồi tháng 4, khi có 

cổ đông đặt câu hỏi về lộ trình xử lý khoản nợ xấu 32.5% cổ phần Sacombank tại VAMC, Chủ tịch 

Dương Công Minh đã cho biết STB đang xin cơ chế mua lại khoản này, trả lại trái phiếu đặc biệt rồi 

bán đấu giá. Giá đấu khoảng 33,000 – 34,000 đồng/cp, cao hơn nhiều so với thị giá lúc bấy giờ (quanh 

mức 21,000 đồng/cp), để thu đủ vốn, lãi, lãi phạt. Đại diện cổ đông lớn nhất (VAMC) phát biểu tại 

Đại hội, cho biết tổng số nợ Sacombank tồn đọng mà VAMC quản lý mới xử lý được một nửa. Còn 

10,000 cổ phiếu của ông Trầm Bê cần xử lý thì VAMC đã trình NHNN, Chính phủ, dự kiến cuối năm 

nay hoặc sang năm có thể được Chính phủ trả lời chính thức về hướng xử lý.  
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- STB đăng ký bán gần 81.6 triệu cổ phiếu quỹ trong tháng 7 (nguồn hình thành cổ phiếu 

quỹ từ việc sáp nhập Phương Nam Bank vào Sacombank) thực hiện theo Đề án tái cơ cấu Sacombank 

sau sáp nhập đã được NHNN phê duyệt. Tới ngày 02/08/2021, STB báo cáo kết quả đã hoàn tất bán 

số cổ phiếu trên qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Giá giao dịch bình quân: 29,899 đồng/cp.  

 

• Hoạt động chuyển nhượng các tài sản đảm bảo của ngân hàng 

Như đã đề cập trong báo cáo ngày 16/11/2020, đa phần các khoản bất động sản cần chuyển 

nhượng của STB tọa lạc tại TP.HCM nên chúng tôi không quá e ngại về tính thanh khoản 

trong dài hạn của tài sản này. Mặc dù trong ngắn hạn tình trạng giãn cách xã hội kéo dài do 

dịch bệnh có thể ảnh hưởng tới tốc độ thanh lý các tài sản, nhưng chúng tôi nhận thấy tỷ lệ 

dư nợ trên tổng huy động của STB vẫn đang là tỷ lệ an toàn (LDR cuối quý 2/2021 là 83.22%), 

dòng tiền còn dư địa cho tăng trưởng tín dụng, đảm bảo ngân hàng không gặp khó khăn khi 

cần bổ sung vốn gấp cho hoạt động cho vay trong ngắn hạn.  

*Nhà đầu tư có thể tham khảo và cập nhật thông tin thanh lý TSĐB tại: 

https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/Thanh-Ly-Tai-San.aspx 

 

 

 

 

 

 

https://www.sacombank.com.vn/company/Pages/Thanh-Ly-Tai-San.aspx
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Định giá và Khuyến nghị:  

Trước đó trong Báo cáo phân tích STB ngày 16/11/2020, với những kỳ vọng về lợi nhuận cốt 

lõi bền vững lẫn lợi nhuận đột biến của ngân hàng chúng tôi ước tính giá trị hợp lý cho cổ 

phiếu STB vào khoảng 21,100 đồng/cổ phiếu. Trên thực tế, giá cổ phiếu đã vượt qua ngưỡng 

này từ tháng 01/2021.  

*Nhà đầu tư đọc chi tiết báo cáo này tại: https://funan.com.vn/vi/ngan-hang-thuong-mai-co-phan-sai-

gon-thuong-tin_8711 

 

Hiện tại, sau khi cập nhật thông tin vĩ mô, hiệu quả hoạt động của ngân hàng từ đầu năm tới 

nay và tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng giá trị STB cho nửa cuối 

năm 2021 ở mức 33,400 đồng/cổ phiếu, trên cơ sở kịch bản NHNN chấp thuận cho STB nới 

room tín dụng thêm 3.5% và VAMC hoàn tất việc thoái vốn.  

  

https://funan.com.vn/vi/ngan-hang-thuong-mai-co-phan-sai-gon-thuong-tin_8711
https://funan.com.vn/vi/ngan-hang-thuong-mai-co-phan-sai-gon-thuong-tin_8711
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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)  

Biên lãi suất ròng 

(NIM)  

ROA trước 

dự phòng 

(%) 

Tỷ lệ nợ xấu 

(NPL) 

Tăng trưởng LN 

trước dự phòng 
P/E 

BVPS 

(đồng)  

1 VCB 370,887.74 3.23% 2.91% 0.74% -25.12% 18.07 28,270 

2 TCB 174,018.59 5.67% 5.19% 0.36% 3.87% 10.98 23,290 

3 BID 159,674.12 2.87% 2.68% 1.63% 24.74% 15.89 20,240 

4 CTG 156,907.76 3.13% 2.54% 1.34% 5.16% 9.56 24,500 

5 VPB 156,829.02 8.73% 7.51% 3.47% 9.11% 12.44 24,300 

6 MBB 108,060.00 5.14% 4.21% 0.76% -8.63% 7.69 18,370 

7 ACB 87,813.31 4.15% 3.26% 0.68% 24.92% 9.08 14,940 

8 VIB 56,767.38 4.37% 3.45% 1.69% 14.95% 9.60 13,550 

9 SHB 53,191.98 3.31% 2.56% 2.06% 124.52% 13.22 14,010 

10 STB 52,597.52 2.74% 1.44% 1.55% 63.29% 14.52 16,120 

11 HDB 51,219.70 4.59% 2.92% 1.21% 1.35% 10.10 16,400 

12 SSB 48,329.58 2.50% 1.90% 1.76% 31.22% 22.80 11,560 

13 TPB 39,008.85 4.33% 3.44% 1.15% 21.17% 8.71 18,920 

14 MSB 34,486.25 3.68% 3.20% 2.02% 63.81% 9.60 17,280 

15 OCB 31,965.26 3.86% 4.06% 1.53% 8.16% 7.67 16,850 

16 EIB 31,712.79 2.30% 1.40% 2.01% -13.11% 29.76 14,060 

17 LPB 27,802.94 3.54% 1.91% 1.34% 0.72% 10.40 14,060 

 

 

Phụ lục Báo cáo tài chính (BCĐKT và B.KQHĐKD) 

Tỷ đồng 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 

Bảng cân đối kế toán             

TỔNG TÀI SẢN 332,023.04 368,468.84 406,040.60 453,581.06 492,516.03 533,300 

Tổng nợ phải trả 309,831.11 345,232.55 381,408.23 426,839.42 463,559.79 - 

Vốn chủ sở hữu 22,191.93 23,236.29 24,632.37 26,741.64 28,956.24 - 

Vốn điều lệ 18,852.157 18,852.157 18,852.157 18,852.157 18,852.157 18,852.157 
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Phụ lục Báo cáo tài chính (BCĐKT và B.KQHĐKD) (tiếp theo) 

Tỷ đồng 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 

Báo cáo kết quả kinh doanh             

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự 17,868.40 21,534.20 26,295.57 30,476.97 33,587.67 - 

Chi phí lãi và các chi phí tương tự -13,847.71 -16,256.17 -18,661.78 -21,296.28 -22,061.11 - 

Thu nhập lãi thuần 4,020.70 5,278.04 7,633.79 9,180.69 11,526.55 12,626 

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 2,112.83 3,439.29 3,772.04 4,803.44 5,476.81 - 

Chi phí hoạt động dịch vụ -682.79 -815.45 -1,089.89 -1,480.45 -1,732.80 - 

Lãi/Lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 1,430.04 2,623.83 2,682.14 3,322.99 3,744.02 - 

Lãi/(lỗ) thuần từ hoạy động kinh doanh ngoại hối và vàng 265.03 343.88 401.28 608.75 809.74 - 

Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh -0.75 13.97 3.30 0.00 0.00 - 

Lãi/(lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư 45.84 157.52 21.22 72.76 94.04 - 

Thu nhập từ hoạt động khác 747.62 323.74 951.03 1,485.47 1,181.22 - 

Chi phí hoạt động khác -10.65 -8.54 -18.65 -64.29 -57.49 - 

Lãi/(lỗ) thuần từ hoạt động khác 736.96 315.21 932.38 1,421.19 1,123.73 - 

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 32.34 -87.16 2.81 28.96 -27.21 - 

Tổng thu nhập hoạt động 6,530.16 8,645.29 11,676.94 14,635.34 17,270.87 - 

Chi phí hoạt động -5,678.32 -6,336.89 -7,837.83 -9,265.70 -10,894.62 - 

LN thuần từ hoạt động kinh doanh trước CF dự phòng rủi ro tín dụng 851.83 2,308.39 3,839.11 5,369.64 6,376.25 - 

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng -696.24 -816.59 -1,592.11 -2,152.89 -3,036.97 - 

Tổng lợi nhuận trước thuế 155.59 1,491.80 2,246.99 3,216.75 3,339.28 - 

     Chi phí thuế TNDN hiện hành -75.53 -278.14 -445.71 -791.54 -938.56 - 

     Chi phí thuế TNDN hoãn lại 8.55 -32.11 -11.12 29.66 281.26 - 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -66.98 -310.24 -456.84 -761.88 -657.30 - 

Lợi nhuận sau thuế 88.61 1,181.56 1,790.16 2,454.86 2,681.98 4,630 

Lợi ích của cổ đông thiểu số 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

Cổ đông của Công ty mẹ 88.61 1,181.56 1,790.16 2,454.86 2,681.98 - 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND) 49.00 555.00 780.00 1,119.00 1,248.00 2,456 

 

 



 

P a g e  | 13                                                                         Phòng Nghiên cứu Phân tích & Tư vấn Đầu tư 

STB 

08/09/2021 Mục tiêu: 33,400 đồng  

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. 

 

LIÊN HỆ: 

Phòng Nghiên cứu Phân tích & Tư vấn Đầu tư – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN 

Email: research@funan.com.vn 

Website : www.funan.com.vn 

TRỤ SỞ CHÍNH 

 

Đ/c: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Tel : (028) 6295.9158 

Fax: (028) 6295.9218 

 

CHI NHÁNH SÀI GÒN 

 

Đ/c: Tầng 3, số 353-353bis-355 An Dương Vương, Phường 3, 

Quận 5, TPHCM 

Tel : (028) 6295.9138 

Fax: (028) 6295.9178 
 

             

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

 

Đ/c: Số 90-92 Hồ Xuân Hương, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ 

Hành Sơn, Đà Nẵng 

Tel : (0236) 377.9655 

Fax: (0236) 377.9656 
 

CHI NHÁNH HÀ NỘI 

 

Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà HAREC, số 4A Láng Hạ, Phường Thành 

Công, Quận Ba Đình, Hà Nội 

Tel : (024) 6283.3666 

Fax: (024) 3206 8881 

 

http://www.funan.com.vn/

