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Cập nhật triển vọng doanh nghiệp Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP 

(HOSE: GAS) 
_____________________________________________________________________________________ 

Cập nhật các diễn biến tác động lên giá dầu thế giới: 

• Tình hình dịch bệnh trên thế giới đang dần được kiểm soát, nhu cầu sử dụng nhiên liệu

quay trở lại khi hoạt động kinh doanh trở lại bình thường ở các nước trên thế giới, các

nước đẩy mạnh công tác tiêm vaccine cho công dân nước mình. Các nước lớn đã và đang

hỗ trợ các nước nhỏ hơn nhập những lô vaccine đầu tiên. Tính từ lúc bắt đầu chiến dịch

tiêm vaccine từ ngày 02/12/2020 tới thời điểm hiện tại đã có hơn 23.4% công dân trên toàn

thế giới đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine, con số này dự kiến sẽ tăng mạnh khi các nước đang

nỗ lực đẩy mạnh công tác tiêm vaccine cho công dân trong năm 2021

• Nhu cầu sử dụng nhiên liệu tăng cao làm tăng giá dầu . Nhu cầu dầu mỏ ở các nước trên

thế giới đồng loạt tăng vọt ở các nước OECD lẫn non-OECD, đặc biệt là ở Mỹ, Trung Quốc

và Ấn Độ. Vào tháng 5, tổng lượng xăng dầu được giao trong nước của Hoa Kỳ là 19,8

triệu thùng/ngày, theo Báo cáo thống kê hàng tháng của API. Con số này chỉ thấp hơn

2,8% so với nhu cầu xăng dầu trong tháng 5/2019 (giá dầu tăng cao trong giai đoạn này).

Lượng nhiên liệu máy bay giao trong tháng 5 tăng 8% so với tháng 4, nhưng vẫn thấp hơn

26,4% so với mức của tháng 5 năm 2019. Gần đây, cả OPEC và IEA đều nâng dự báo nhu

cầu của họ trong thời gian còn lại của năm 2021. Dự báo của IEA phản ánh sự gia tăng nhu

cầu dầu ở Ấn Độ và Trung Quốc, điều mà trước đó tổ chức này không lường trước được.

Với những con số điều chỉnh này, nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến sẽ đạt 96,6tr thùng /ngày
Nguồn: OPEC 

Nguồn: OUR WORLD IN DATA 
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Biến động cổ phiếu so với VN-Index 

Biến động giá GAS so với ngành 

Thông tin giao dịch 

Giá đóng cửa 01/07 94,200 đồng 

Giá cao 52W 96,900 đồng 

Giá thấp 52W 61,300 đồng 

Tỷ lệ sở hữu NN 2.66% 

KLGDTB 10 phiên 1,000,000 cp 

Thông tin cơ bản 
Vốn hóa TT 180,294 tỷ 

P/E 24 

BVPS 26,400 đồng 

ROE 14.85% 

vào năm 2021. Hơn nữa, một số ngân hàng lớn đã thêm vào triển vọng tích cực bằng cách 

dự đoán rằng giá dầu sẽ đạt ba con số vào năm 2022. Điều quan trọng là phải duy trì một 

thái độ thận trọng khi các dự báo về giá cả được chú ý, bởi vì dự đoán giá cả hàng hóa 

trong thời kỳ nhiều biến động khó mà chính xác. Tuy nhiên, những dự báo này - bất kể độ 

chính xác của chúng là bao nhiêu - đang làm tăng thêm tâm lý lạc quan mà chúng ta đang 

thấy trên thị trường khi giá dầu hiện tại đang giao dịch mức quanh ngưỡng 75$ 

• Theo báo cáo tháng 6 của OPEC+ dự báo nhu cầu về dầu thế giới sẽ tiếp tục tăng trong

nửa cuối năm 2021 và có thể đạt mức 100 triệu thùng/ngày.

• Thông tin từ các hãng tin lớn đưa tin về OPEC+ cho rằng các động thái tiếp theo của OPEC+

bao gồm kịch bản e dè sự giảm giá của đồng tiền Đô-la, điều này sẽ gây ảnh hưởng tới

biên lợi nhuận của họ và trong kịch bản trong tương lai có thể chủ động tăng giá bán dầu.

Giá dầu thế giới ảnh hưởng tới giá bán khí của GAS: 

• Giá bán khí ảnh hưởng trực tiếp bởi giá dầu Brent thế giới, với các phân tích của chúng tôi

trước đó về cổ phiếu GAS, chúng tôi duy trì kịch bản giá dầu sẽ duy trì trong khoảng 70-

75$/thùng từ đó sẽ làm động lực tăng trưởng  LNST của GAS tăng trưởng trong năm 2021.

• Lịch sử có lặp lại khi giai đoạn 2017-2018 giá dầu thế giới tăng phi mã từ 45-85$/thùng làm

tăng trưởng doanh số cũng như LNST các năm 2017 lần lượt là 9.21% và 38.6% YoY, năm

2018 doanh số tăng trưởng 17.2%, LNST +17.8% YoY. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay

giá dầu đã tăng hơn 24$/thùng (51$ lên 76$) tương đương mức tăng 47.5%.
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Hiệu quả cổ phiếu 1 năm 

Giao dịch NĐTNN 

Lịch sử định giá 

Tương quan giữa giá dầu thế giới và giá cổ phiếu GAS: 

Giá cổ phiếu GAS cũng vận động cùng pha với giá dầu thế giới, hiện tại năm tài chính 

2020 của GAS có thể đánh giá là năm ngoại lệ khi giá dầu sụt giảm dưới mức 20$, đi kèm 

với đó là tác động của đại dịch đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh 

nghiệp dầu khí Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng giá đã phản ánh các yếu tố cơ bản 

này, vì thế trong tương lai giá cổ phiếu GAS sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mới theo dấu 

chân của giá dầu thế giới, đi kèm với các định hướng năng lượng quốc giá của PVN trong 

tương lai sẽ biến GAS trở thành trụ cột trong việc nhập khẩu, cung cấp năng lượng cho 

các nhà máy điện, đạm, khách hàng trong nước, ngoài nước,…  

Tóm tắt tình hình tài chính và SXKD:  

Năm 2020: 

Về tình hình tài chính: 

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong cũng như là giá dầu thế giới sụt giảm trong năm 

2020, các chỉ tiêu tài chính của GAS bị ảnh hưởng về doanh thu cũng như lợi nhuận so với năm 2019: 

• Doanh thu thuần của GAS đạt 64,135 tỷ, Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 7,972 tỷ;

• Biên lãi ròng 13%, các chỉ số ROA và ROE lần lượt là 13% và 16%, tỷ lệ cổ tức là 35%;

• Tỷ lệ nợ vay trên vốn của GAS chỉ là 0.28, tăng trưởng tổng tài sản của công ty đạt 1.7%.

Trong những năm gần đây các công trình đường ống và nhà máy xử lí đã được hoàn thiện

và đưa vào hoạt động nên tốc độ tăng trưởng tài sản có xu hướng chậm lại
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Cơ cấu sở hữu 

Cơ cấu doanh thu 

Về tình hình hoạt động: Mặc dù gặp khó khăn do tác động kép giữa đại dịch và giá dầu sụt giảm 

GAS vẫn hoàn thành hầu hết các kế hoạch được đề ra trong năm 2020: 

• Sản xuất gần 20% sản lượng điện, 70% sản lượng đạm và đáp ứng 65% thị phần khí LPG cho

cả nước, cụ thể GAS đã cung cấp ra thị trường 1.962 triệu tấn LPG tương đương 151% kế

hoạch:

Chỉ tiêu ĐVT KH 2020 TH 2020 %TH/KH 

Khí ẩm Triệu m3 9,760 8,948 92% 

Khí tiêu thụ Triệu m3 9,255 8,690 94% 

Condensate tiêu thụ 1000T 55 58 106% 

LPG tiêu thụ 1000T 1,300 1,962 151% 

Doanh thu Tỷ 66,164 65,673 99% 

LNTT Tỷ 8,294 9,978 120% 

LNST Tỷ 6,636 7,972 120% 

LNST/VĐL % 35 42 121% 

Cập nhật Q1/2021: 

Về tình hình tài chính: 

• Tổng doanh thu và LNST đạt lần lượt là 25.4% và 31.8% KH năm

• Giá trị giải ngân cho đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị đã thực hiện 30.4%

Về sản lượng khí: 

• Tiếp nhận và vận chuyển khí ẩm đạt 20.5%

• Sản xuất mũi nhọn khí khô và khí LPG đạt lần lượt là 20.3% và 27.5%

• Tiêu thụ khí khô, cung cấp khí cho các khách hàng lĩnh vực điện, lĩnh vực đạm, Condensate,

LPG đều đạt các mức lớn hơn 20% dù tình hình dịch bệnh
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_________________________________________________________________________________________________ 

Tình hình đầu tư các dự án: 

• Hoàn thành thi công lắp đặt đường ống dẫn khí  của dự án Nam Côn Sơn 2;

• Hoàn thành công tác xây dựng lắp đặt cho đường ống thu gom vận chuyển khí từ mỏ Sao

Vàng – Đại Nguyệt vào đất liền;

• Đang chuẩn bị các công tác đấu thầu đường ống vận chuyển khí từ mỏ Sư Tử Trắng vào đất

liền nhằm bổ sung nguồn khí thiếu hụt cho vùng Đông Nam Bộ, phục vụ cho phát triển kinh

tế và đảm bảo an ninh nắm lượng quốc gia;

• Nâng công suất dự trữ của kho chứa LPG Thị Vải (từ các nguồn khí từ Nam Côm Sơn 2, sau

này còn cho các dự án khí LNG,…);

• Lên kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kho chứ LNG Thị Vải đề nhập khẩu khí LNG trong

tương lai: trước hết ở phía nhà thầu đang thực hiện gói thầu được đề ra, ban đầu kho sẽ chứa

được 1 triệu tấn/năm sau đó dự án sẽ mở rộng nâng công suất kho chứa lên 3 triệu tấn/năm.

Khi kho chứa được hoàn thiện và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng vào nguồn khí thiếu hụt cho

khu vực Đông Nam Bộ, làm đa dạng thêm nguồn khí để phát triển kinh tế.

________________________________________________________________________________________ 

Động lực tăng trưởng trong tương lai cho cổ phiếu GAS: 

Mô hình kinh doanh và động lực tăng trưởng giai đoạn 2021-2025:  

• Phát triển doanh nghiệp lớn mạnh, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao, hoạt động với năng

suất cũng như là hiệu quả cao trong công tác của các khâu chuỗi giá trị khí và sản phẩm khí.
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• Giá dầu tăng cao trong giai đoạn hiện tại, chúng tôi kỳ vọng giá dầu sẽ tiếp tục duy trì mức

70-75$/thùng tới ít nhất hết năm 2021, điều này giúp gia tăng biên lợi nhuận của GAS khi giá

bán khí ảnh hưởng trực tiếp bởi giá dầu thế giới 

• Giữ vững thị phần của mình khi cung cấp các sản phẩm LPG cho các doanh nghiệp kinh

doanh LPG, Condensate chuyển từ bể Cửu Long, Nam Côn Sơn cho các khách hàng chế biến

xăng, khí LNG dự kiến sẽ cung cấp 80% lượng sản xuất cho nhà máy Nhơn Trạch 3&4 của PV

Power (MCK: POW) và từ năm 2022 sẽ bao gồm cả NMĐ Sơn Mỹ 1&2 sau khi nhập khẩu LNG

• Kho chứa LNG Thị Vải sớm sẽ được hoàn thiện và sẽ sớm nhập khẩu khí LNG bổ sung thêm

một nguồn năng lượng mới hoàn toàn này tại Việt Nam

Tiềm năng thị trường khí LNG và sự thiếu hụt điện ở khu vực Đông Nam Bộ 

Trong năm 2020, GAS đang cung cấp cho khách hàng khí khô là chủ yếu chiếm 80% sản lượng 

khí, sau được xử lí lượng khí sẽ được chuyển giao cho khách hàng qua đường ống các khách 

hàng GAS ở lĩnh vực này bao gồm các nhà máy: Bà Rịa (công suất 350MW), Phú Mỹ 1 

(1090MW), Phú Mỹ 2.1 (884MW), Phú Mỹ 4 (450MW), Phú Mỹ 2.2 (720MW), Phú Mỹ 3 

(720MW), Nhơn Trạch 1 (450MW), Nhơn Trạch 2 (750MW), Hiệp Phước 1 (375 MW).  Các nhà 

máy đạm, khách hàng công nghiệp. khu vực Tây Nam bộ: 2 nhà máy điện Cà Mau với tổng 

công suất 1500 MW và nhà máy Đạm Cà Mau. Hiện nay, PV GAS đã ký kết hợp đồng khung 

mua bán LNG ( MSA – Master Sales Agreement) với hai nhà cung cấp: Shell Singapore và 

Gazprom Marketing and Trading Singapore (GMTS) để có thể cung cấp các chuyến hàng LNG 

giao ngay khi PV GAS có nhu cầu, vậy vấn đề duy nhất còn sót lại của GAS là hoàn thiện kho 
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chứa LNG Thị Vải. Mục tiêu của việc khởi công dự án kho chứa LNG Thị Vải dựa trên tầm 

nhìn của tổng thể về cung cấp năng lượng khí quốc gia của nhà nước giai đoạn 2021-2030. 

Theo ông Võ Quang Lâm – phó Tổng giám đốc EVN cho biết bắt đầu từ năm 2021 Việt Nam 

sẽ bắt đầu tình trạng thiếu hụt, thậm chí tình trạng thiếu hụt điện tại miền Nam có thể nghiêm 

trọng hơn ở năm 2025. Từ năm 2015 Việt Nam đã trở thành nước nhập khẩu ròng về năng 

lượng nên việc định hướng xây dựng các kho chứa LNG ở khu vực phía Nam trong đó có 

LNG Thị Vải sẽ là cách giải quyết cho bài toán về năng lượng ở khu vực phía Nam. Theo ước 

tính của GAS sau khi kho chứa hoàn thành vào năm 2022 sẽ bổ sung khoảng 1.4 tỷ m3 khí cho 

nhà máy Nhơn Trạch 3&4 công suất của nhà máy 750MW với sản lượng điện khoảng 10,5 tỷ 

kWh/năm (lớn nhất Việt Nam) và cả các khách hàng công nghiệp, các khách hàng cá nhân do 

đó bù đắp được 1 phần lượng nhu cầu thiếu hụt cho thị trường.  

Kế hoạch năm 2021: 

ĐVT: Tỷ đồng Kế hoạch 2021 Thực hiện 2020 
Tăng trưởng so với 

thực hiện 2020 

Doanh thu thuần hợp nhất 70,169 64,135 9.4% 

LNST hợp nhất 7,036 7,972 -11.7%

Các chỉ tiêu kinh doanh khác (đã được trình tại ĐHCĐ phê duyệt): 

• Sản lượng khí khai thác 9.8 Tỷ m3;

• Sản lượng khí khô cung cấp 9.5 Tỷ m3;

• Sản lượng LPG sản xuất 348 nghìn tấn;
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• Sản lượng LPG cung cấp là 1,600 nghìn tấn;

• Sản xuất và cung cấp 108 nghìn tấn sản lượng Condenstate.

_______________________________________________________________________________________ 

Thực thi mục tiêu kinh doanh đề ra: 

- Vào Q4/2020 GAS đã đóng dòng khí đầu tiên từ mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt, hoàn thành mục

tiêu first gas đã đề ra, dự kiến trong năm 2021 mỏ Sao Vàng sẽ đóng góp vào 800-900 triệu m3

vào tổng sản lượng khí Trong khi đó, mỏ Đại Nguyệt kỳ vọng sẽ bắt đầu khai thác từ Q3/2022

và dự kiến đóng góp sản lượng 800tr m3/năm. Theo đó hai mỏ trên có thể mang lại LN gộp

0.9-1.6 nghìn tỷ đồng mỗi năm cho GAS trong 2021-2023, chiếm ~14% LN gộp mảng khí khô.

- Tình hình dự án trọng điểm Đường ống LNG – Thị Vải – Phú Mỹ sẽ được hoàn tất trong

Q4/2021, Kho chứa 1 triệu tấn LNG Thị Vải sẽ hoàn thiện trong năm 2022

- Các đại dự án theo lộ trình 5 năm của GAS như Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư

Tử Trắng (2023), LNG Sơn Mỹ (2024), nâng cấp LNG Thị Vải từ 1 triệu tấn lên 3 triệu tấn (2024)

đã trong quá trình thẩm định và dự kiến sẽ được phe duyệt sớm nhất có thể để theo kịp kỳ

vọng của BLĐ. Trong năm 2020 GAS đã thực hiện đẩy mạnh mua sắm tài sản cố định, điều

này thể hiện ở mục TSCĐ, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của kho chứa LNG 1 triệu m3

tăng hơn 1,000 tỷ đồng. Điều này cho thấy các kế hoạch mà BLĐ của GAS đưa ra trong tương

lai đang được thực thi theo đúng tiến độ được trình ra tại ĐHCĐ.

- Theo chúng tôi, BLĐ GAS thận trọng khi giả định kịch bản giá dầu chỉ 45USD/thùng (~65%

ước tính kịch bản của chúng tôi). Tuy nhiên, hiện tại giá dầu thế giới đang giao dịch ở mức
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GAS 

01/07/2021 Mục tiêu: 115,000 đồng 

70-75$/thùng, với nhà đầu tư có kinh nghiệm, GAS luôn có truyền thống thận trọng trong đề

ra kế hoạch. Trong 4 năm qua, GAS đã vượt trung bình khoảng 60% mục tiêu lợi nhuận đề ra. 

Do đó, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng của chúng tôi vào GAS là vào khoảng 11,200 tỷ đồng. 

_______________________________________________________________________________________ 

Thông tin cổ đông và cổ phiếu GAS: 

• Hiện tại GAS là doanh nghiệp dầu khí niêm yết lớn nhất của PVN, Tập đoàn dầu khí

Việt Nam đang nắm 95.76% số lượng cổ phiếu của GAS chính vì thế số lượng cổ phiếu

trôi nổi thấp (hiện tại chỉ khoảng 81 triệu cổ phiếu trôi nổi) đi kèm với môi trường thị

trường chứng khoán Việt Nam đang hướng đến nâng hạn thị trường từ cận biên lên mới

nổi trong giai đoạn 2021-2023, GAS gần như chắc chắn sẽ được mua vào lớn từ khối

ngoại để mô phỏng ngành năng lượng của Việt Nam. Hai yếu tố này sẽ là động lực tăng

giá mạnh mẽ trong tương lai của cổ phiếu GAS ngoài các yếu tố cơ bản của doanh

nghiệp.

________________________________________________________________________________ 

Phân tích giá cổ phiếu GAS:  

- Sau khi tiến hành phân tích và định giá, chúng tôi kỳ vọng giá GAS ở mức giá là 115.000

đồng/cp (trước khi điều chỉnh giá là 120,000 đồng/cp).  Hiện tại cổ phiếu GAS đang giao dịch

quanh mức 89-95,000 đồng/cp (khách hàng có thể tham khảo báo cáo trước tại đây).

https://funan.com.vn/upload/media/2021/B%C3%A1o%20c%C3%A1o%20ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20doanh%20nghi%E1%BB%87p/FUNAN_Bao-cao-phan-tich-GAS-20210509.pdf#toolbar=0
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So sánh với các doanh nghiệp cùng ngành 

MCK Tên Sàn 

Vốn hóa 

thị trường 

(Tỷ VND) 

Doanh thu 

thuần 2020 

(Tỷ VND) 

Lợi nhuận thuần 

từ HĐKD 2020 

(Tỷ VND) 

ROE 
P/E Trailing 

cơ bản (lần) 

BVPS 

(VND) 

GAS PV Gas HOSE 177,997 64,134 9,964 14.85% 23.71 26,379 

PLX Petrolimex HOSE 68,161 123,918 1,191 14.57% 18.81 18,856 

PVD Khoan Dầu khí PVDrilling HOSE 9,265 5,228 173,761 0.40% 164.04 32,442 

PVS DVKT Dầu khí PTSC HNX 13,765 20,179 309,744 5.22% 20.18 25,698 

BSR Lọc - Hóa dầu Bình Sơn UPCOM 65,780 57,959 -2,877 4.46% 47.74 10,608 

OIL PV Oil UPCOM 15,841 50,028 -137,366 4.29% 35.95 9,303 

Báo cáo tài chính GAS 

Bảng cân đối kế toán (tóm tắt) 

Tỷ đồng 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 

Bảng cân đối kế toán 

TÀI SẢN NGẮN HẠN 33,203 38,257 40,932 41,815 39,472 43,652 

TÀI SẢN DÀI HẠN 23,551 23,632 21,682 20,363 23,736 30,928 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 56,754 61,889 62,614 62,179 63,208 75,345 

NỢ PHẢI TRẢ 15,910 18,618 15,747 12,564 13,709 20,259 

VỐN CHỦ SỞ HỮU 40,844 43,272 46,867 49,615 49,500 54,182 

     Vốn góp 19,140 19,140 19,140 19,140 19,140 19,140 
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Báo cáo kết quả kinh doanh 

Tỷ đồng 2016 2017 2018 2019 2020 2021F 

Báo cáo kết quả kinh doanh 

Doanh số 59,326 64,830 75,976 75,310 64,135 - 

Các khoản giảm trừ -250 -308 -365 -305 0 - 

Doanh số thuần 59,076 64,522 75,612 75,005 64,135 79,650 

Giá vốn hàng bán -47,521 -49,360 -58,120 -58,087 -52,729 - 

Lãi gộp 11,555 15,163 17,491 16,919 11,406 - 

Thu nhập tài chính 1,136 1,272 1,477 1,665 1,451 - 

Chi phí tài chính -494 -430 -617 -241 -169 - 

     Trong đó: Chi phí lãi vay -360 -280 -440 -198 -101 - 

Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh (từ năm 2015) 0 -1 -4 -1 -11 - 

Chi phí bán hàng -2,130 -2,426 -2,639 -2,394 -1,943 - 

Chi phí quản lý doanh  nghiệp -965 -1,109 -1,128 -875 -769 - 

Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 9,102 12,469 14,581 15,072 9,964 - 

     Thu nhập khác 63 163 39 16 50 - 

     Chi phí khác -12 -44 -80 -20 -37 - 

Thu nhập khác, ròng 51 119 -41 -4 14 - 

Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh 0 0 0 0 0 - 

Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 9,152 12,588 14,540 15,068 9,978 14,332 

     Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời -1,933 -2,619 -2,778 -2,967 -2,037 - 

     Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại -47 -32 -53 -15 31 - 

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp -1,980 -2,650 -2,831 -2,983 -2,006 - 

Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 7,172 9,938 11,709 12,086 7,972 11,200 

Lợi ích của cổ đông thiểu số 152 253 255 183 117 - 

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ 7,020 9,685 11,454 11,902 7,855 11,200 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VND) 3,548 4,994 5,911 6,142 4,028 - 

Lãi trên cổ phiếu pha loãng (VND) 0 0 0 0 4,028 -
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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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