
 PC1 | Báo cáo cập nhật  

  03/2021 

Please refer to important disclosures at the end of this report                                                                                                                                     Bloomberg: VDSC <GO>               1 

 

 

 CTCP XÂY LẮP ĐIỆN I (HSX: PC1) 

Mảng điện sẽ bù đắp cho mảng bất động sản trong năm 2021 
 
Chỉ tiêu (tỉ đồng) Q4-FY20 Q3-FY20 +/- qoq Q4-FY19 +/- yoy 
Doanh thu thuần  2.472   1.644  50%  1.568  58% 

Lợi nhuận sau thuế  132   159  -17%  54  145% 

EBIT  203   242  -16%  112  82% 

Tỷ suất EBIT 8,2% 14,7% -650bps 7,1% 110bps 

Nguồn: PC1, CTCK Rồng Việt 

Q4 2020 – Doanh thu cao kỷ lục nhờ đóng góp từ hoạt động xây lắp điện 

 Doanh thu trong Q4 2020 tăng 50% QoQ và 58% YoY nhờ mảng xây lắp điện tăng 
mạnh.   

 Lợi nhuận gộp đạt 319 tỷ đồng, -5% QoQ và +85%YoY do miền Bắc đang trong giai 
đoạn mùa khô, dẫn đến lợi nhuận gộp mảng sản xuất điện giảm. 

 Bất động sản ghi nhận doanh thu 156 tỷ đồng, ghi nhận gần hết dự án PCC1 Thanh 
Xuân trong Q4 2020. 

 Lợi nhuận sau thuế là 132 tỷ đồng, -17% theo quý và +145% theo năm.  

Triển vọng năm 2021 – Mảng sản xuất và xây lắp điện sẽ bù đắp mảng bất động sản  

 Doanh thu mảng xây dựng điện sẽ tăng trưởng trở lại nhờ vào thị trường sôi động 
điện gió. Backlog và doanh thu ước tính đạt lần lượt 3.700 tỷ đồng và 4.125 tỷ đồng, 
+22% YoY và +37% YoY. 

 Sản xuất điện sẽ là mảng đóng góp chính vào lợi nhuận doanh nghiệp. Trong đó: (1) 
thủy điện sẽ được hưởng lợi từ La Nina và vận hành cả năm của ba nhà máy mới. (2) 
điện gió sẽ bắt đầu đóng góp kể từ Q3 và sẽ tăng trưởng trong dài hạn. Biên lợi nhuận 
gộp cao sẽ mang đến lợi nhuận và dòng tiền dồi dào.  

 Năm thấp điểm của mảng bất động sản. Doanh nghiệp dự định bàn giao dự án bất 
động sản vào đầu năm 2022 nhưng chúng tôi ước tính đóng góp từ giữa năm 2022.  

Quan điểm và khuyến nghị:  

PC1 đang dần chuyển thành công ty sản xuất điện với công suất mở rộng liên tục trong những 
năm gần đây. Với thế mạnh xây dựng các nhà máy điện, công ty có khả năng xây dựng nhanh 
chóng với chi phí đầu tư hiệu quả. Ba nhà máy điện gió sẽ vận hành thương mại trong năm 
nay tổng công suất 144 MW, đây là động lực tăng trưởng của PC1 trong dài hạn. Ngoài ra, 
PC1 cũng sẽ hưởng lợi trong thị trường xây lắp điện gió khi là chủ thầu của nhiều dự án. Năm 
2021 sẽ là năm thấp điểm của mảng bất động sản, nhưng sự phục hồi của mảng thủy điện và 
mảng xây lắp điện có thể bù đắp cho mảng này. Chúng tôi kỳ vọng rằng mảng bất động sản 
sẽ bắt đầu đóng góp vào giữa năm 2022 với hai dự án đang trong quá trình thi công. 

Sử dụng phương pháp P/E và phương pháp tổng các thành phần, chúng tôi xác định giá trị 
hợp lý của PC1 là 32.200 đồng/ cổ phiếu, tăng 16% so với giá đóng cửa ngày 26/03/2021. Mức 
giá này đã được điều chỉnh tăng so với lần cập nhật gần nhất do chúng tôi điều chỉnh giả định 
về điện gió theo thông tin mới nhất và xây lắp điện theo thông tin doanh nghiệp cung cấp và 
tăng hệ số P/E theo ngành sản xuất điện (10x). Chúng tôi đưa ra khuyến nghị TÍCH LŨY đối 
với mã cổ phiếu này.  

Tích lũy +16% 
Giá thị trường (VND) 27.650 

Giá mục tiêu (VND) 32.200 

Cổ tức tiền (VND)* 0 

*Kỳ vọng trong 12 tháng tới 

Thông tin cổ phiếu  

Ngành Tiện ích công cộng 

Vốn hóa (tỷ đồng)  5.449  

SLCPDLH   191  

KLGD TB 20 phiên  740.531  

Free float (%) 61,2 

Giá cao nhất 52 tuần   28.700  

Giá thấp nhất 52 tuần  8.417  

Beta 0,91 

 FY2019 Hiện tại 

EPS 1.745 2.526 

Tăng trưởng EPS (%) -24 45 

 EPS điều chỉnh 1.863 2.526 

P/E  9,5   11,3  

P/B 0,9 0,9 

EV/EBITDA  7,5   7,9  

Tỷ suất cổ tức (%) 0% 0% 

ROE (%) 10,1 12,7 

Diễn biến giá 

 

Cổ đông lớn (%) 

Trịnh Văn Tuấn  18,1 

BEHS 17,8 

Nguyễn Nhật Tân 3,2 

Vietnam Holding  4,1 

Giới hạn sở hữu NĐTNN còn lại (%) 36,9 

Thảo Nguyễn 
(084) 028- 6299 2006 – Ext 1524 
thao.nn@vdsc.com.vn 
Trinh Nguyễn 
(084) 028- 6299 2006 – Ext 1551 
trinh.nh@vdsc.com.vn
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Bảng 1: Kết quả kinh doanh Q4/2020 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) Q4-FY20 Q3-FY20 +/- (qoq) Q4-FY19 +/- (yoy) 4Q-FY20 +/-(yoy) 

Doanh thu  2.472   1.644  50,4%  1.568  57,7%  6.656  14% 

Lợi nhuận gộp  319   335  -4,8%  172  85,3%  1.152  41% 

Chi phí bán hàng và quản lý  116   93  24,5%  61  91,5%  335  49% 

Thu nhập HĐKD 203 242 -16,0% 112 81,9% 816 47% 

EBITDA  297   325  -8,5%  156  90,0%  1.095  45% 

EBIT  203   242  -16,0%  112  81,9%  816  38% 

Chi phí tài chính  66   62  7,3%  46  44,7%  247  45% 

- Chi phí lãi vay  63   62  1,6%  47  32,6%  243  43% 

Khấu hao  94   83  13,6%  45  110,4%  279  69% 

 Khoản mục không thường xuyên (*)        

Khoản mục bất thường (*)        

 Lợi nhuận trước thuế  175   191  -8,2%  72  142,3%  642  42% 

 Lợi nhuận sau thuế  132   159  -16,9%  54  144,7%  506  49% 

(*) Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh 132 159 -16,9% 54 144,7% 506 49% 

Nguồn: PC1, CTCK Rồng Việt        

Bảng 2: Phân tích HĐKD Q4/2020  

Chỉ tiêu Q4-FY20 Q3-FY20 +/- (qoq) Q4-FY19 +/- (yoy) 

Chỉ tiêu sinh lợi (%)           

TS lợi nhuận gộp 12,9% 20,4% -748bps 11,0% 192bps 

EBITDA/Doanh thu 12,0% 19,8% -773bps 10,0% 205bps 

EBIT/Doanh thu 8,2% 14,7% -650bps 7,1% 110bps 

TS lợi nhuận ròng 5,4% 9,7% -434bps 3,4% 190bps 

TS lợi nhuận ròng điều chỉnh 5,4% 9,7% -434bps 3,4% 190bps 

Hiệu quả hoạt động *(x)      

-Hàng tồn kho   9   5  4,7  4  5,8 

-Khoản phải thu  3,0 2,4 0,6 3,4 -0,4 

-Khoản phải trả  5   4  1,0  4  0,3 

Đòn bẩy (%)      

Tổng nợ/ Tổng Vốn CSH 78,6% 71,0 % 57bps 70,1% 846bps 

Nguồn: PC1, (*) vòng quay hàng năm 

Bảng 3: Dự phóng KQKD Q1/2021   
 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) Q1-FY21 +/- qoq +/- yoy 

Doanh thu  1.626  -34% 19% 

LN gộp  247  -23% 24% 

EBIT  177  -13% 16% 

 LNST  97  -27% 7% 

Nguồn: PC1, CTCK Rồng Việt 

 - Chúng tôi ước tính doanh thu trong Q1 2021 tăng 19% so với cùng kỳ năm 
ngoái do đóng góp lớn từ hoạt động xây lắp điện và thủy điện được hưởng 
lượng từ hiện tượng La Nina. Ngoài ra, -34% QoQ do sự sụt giảm doanh thu 
mảng bất động sản và đang trong mùa khô. 

- Biên lợi nhuận gộp ước tính là 15%, thấp hơn năm 2020 do sự thiếu hụt 
mảng có biên gộp cao của bất động sản. 

- Thu nhập và chi phí khác gần như không thay đổi ngoài trừ chi phí bán 
hàng giảm nên LNST đạt 97 tỷ đồng, -27% QoQ. 
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Cập nhật:  

Mảng sản xuất điện sẽ là trụ cột lợi nhuận của PC1 

Doanh thu thủy điện trong 4Q2020 giảm 27% theo quý, do 3Q2020 có mực nước cao nhờ là mùa mưa và hỗ trợ từ La Nina và 4Q2020 là 
mùa khô; tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái do năm 2019 là năm El Nino và sự vận hành ba nhà máy thủy điện mới (Hình 2). Doanh thu 
và lợi nhuận gộp lần lượt đạt 198 tỷ đồng và 112 tỷ đồng, đóng góp 8% vào tổng doanh thu và 35% lợi nhuận gộp. 

     

Trong năm 2020, doanh thu thủy điện và lợi nhuận gộp tăng trưởng lần lượt 38% và 35% YoY do được hưởng lợi từ hiện tượng La Nina vào 
nửa cuối năm, cùng với ba nhà máy mới đưa vào vận hành thương mại. PC1 duy trì biên lợi nhuận gộp từ mảng thủy điện tương đối cao 
55% - 60%. Đồng thời, mảng này đóng vai trò là trụ cột chính trong lợi nhuận gộp của công ty kể từ năm 2018. 

Về điện gió, PC1 dự kiến sẽ vận hành thương mại ba dự án điện gió vào Quý 3/2021, đóng góp sản lượng và doanh thu lần lượt là 62 triệu 
kWh và 125 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp từ mảng này dự kiến sẽ cao hơn so với mảng thủy điện, khoảng 67%. Công ty cho biết đang đàm 
phán với các ngân hàng nước ngoài để tài trợ cho ba nhà máy điện gió với lãi suất thấp khoảng 6% -7%, tương đối thấp hơn so với giả định 
trước đây của chúng tôi. Trong giai đoạn đầu của dự án điện gió, do gánh nặng chi phí tài chính, biên ròng từ mảng này ước tính khoảng 
20% với lãi giả định lãi suất ở trên. Tuy nhiên, về lâu dài khi trả nợ dần, mảng điện gió sẽ đóng góp lợi nhuận và dòng tiền bền vững cho 
công ty. 

Ngoài ra, mảng thủy điện dự kiến sẽ tăng do hưởng lợi từ hiện tượng La Nina và ba nhà máy hoạt động hết công suất cả năm. Năm 2021, 
hiện tượng La Nina được dự báo sẽ xuất hiện với xác suất cao (> 60%) và đáy La Nina thấp hơn so với năm 2017. Do đó, chúng tôi dự báo 
sản lượng và doanh thu từ mảng thủy điện sẽ tăng trưởng lần lượt 34% và 22%. 

Mảng sản xuất điện sẽ chuyển hóa PC1 từ xây lắp điện thành doanh nghiệp sản xuất điện với tiềm năng mở rộng công suất liên tục. Mảng 
này đóng góp vào lợi nhuận gộp của PC1 lần lượt là 39% và 50% vào năm 2020 và 2021. Về triển vọng trung và dài hạn, chúng tôi dự báo 
sản xuất điện sẽ đóng góp chính vào lợi nhuận của PC1 do liên tục mở rộng công suất bao gồm các nhà máy thủy điện và điện gió. PC1 dự 
kiến sẽ đưa vào vận hành thương mại ba nhà máy điện gió với tổng công suất 144 MW vào năm 2021 và hai nhà máy thủy điện vào năm 
2022 (30 MW) và năm 2023 (13 MW). 

Mảng xây lắp điện hưởng lợi từ thị trường điện gió sôi động từ quý 4/2020 và tiếp tục duy trì trong năm 2021 

Doanh thu từ xây lắp điện trong 4Q2020 là 1.519 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quý trước và +72% cùng kỳ nhờ vào phần lớn hợp đồng xây 
lắp điện gió. Công ty cho biết ghi nhận khoảng 1.100 tỷ đồng hợp đồng xây lắp nhà máy điện gió trong Q4 2020 và gần khoảng 30% tổng 
giá trị hợp đồng điện gió đã ký. Bên cạnh đó, theo Quy hoạch điện VIII, các công trình truyền tải điện được hoàn thành gấp vào cuối năm 
2020 theo kế hoạch, do đó doanh thu từ mảng xây lắp trạm biến áp cũng tăng trưởng đáng kể trong quý 4/2020. Tỷ suất lợi nhuận gộp từ 
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Hình 1: Doanh thu thủy điện (trục trái, tỷ đồng) và biên 
lợi nhuận gộp (trục phải, %) 
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mảng này trong Q4 2020 tương đối thấp, 8,3% so với quý còn lại do kỳ quyết toán chi phí. Như vậy, lợi nhuận gộp trong quý 4/2020 đạt 
126 tỷ đồng, +60% theo quý và +136% theo năm. 

Năm 2020, công ty đã ký mới đạt 3.543 tỷ đồng và ghi nhận 3.040 tỷ đồng doanh thu, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái do kết quả của Q1 
2020 và Q2 2020 thấp. Chúng tôi ước tính lượng giá trị backlog năm 2021 khoảng 3.231 tỷ đồng. Công ty cũng ước sẽ ký mới được khoảng 
3.800 tỷ đồng. Do đó, chúng tôi ước tính doanh nghiệp sẽ ghi nhận 4.125 tỷ đồng doanh thu vào năm 2021 do thời hạn FiT1 điện gió vào 
tháng 10/2021. Xây lắp điện cũng là mảng đóng góp chính vào biên lợi nhuận gộp của PC1 trong năm 2021, sau mảng sản xuất điện, đóng 
góp lần lượt là 27% và 35% vào các năm 2020 và 2021. 

Hình 3: Doanh thu xây lắp điện (tỷ đồng) 

  

Nguồn: PC1, CTCK Rồng Việt 

Lợi nhuận năm 2021 ước tính sẽ tăng trưởng nhẹ do năm thấp điểm bất động sản 

Năm 2020, lợi nhuận PC1 tăng trưởng mạnh do có lợi nhuận từ bất động sản, hoạt động của mảng thủy điện hồi phục trong Q3 2020 và 
xây lắp điện tăng mạnh trong Q4 2020 (Hình 4). Như vậy, doanh thu và LNST lần lượt tăng trưởng 14% và 42%. Năm 2020 có đóng góp từ 
mảng bất động sản – mảng có biên lợi nhuận gộp cao nên tỷ suất lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cao hơn so với năm trước. Năm 2021, 
doanh thu tăng trưởng nhưng đóng góp nhiều từ mảng xây dựng điện (biên gộp thấp), và không có đóng góp từ mảng bất động sản nên 
tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2021 được dự báo sẽ thấp hơn so với 2020.

Hình 4: Đóng góp lợi nhuận gộp theo từng mảng (tỷ đồng) 

 

Nguồn: PC1, CTCK Rồng Việt 

Hình 5: Đóng góp lợi nhuận gộp theo từng mảng (tỷ đồng) 

 
Nguồn: PC1, CTCK Rồng Việt

Chúng tôi ước tính mảng bất động sản sẽ bắt đầu đóng góp từ quý 2/2022 từ dự án Vĩnh Hưng. Về tiến độ thi công, dự án Vĩnh Hưng đã 
hoàn thành phần móng và đã mở bán. Do đã có nhiều thông tin về tiến độ thi công cũng như thông tin về mở bán nên chúng tôi chỉ đưa 
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dự án Vĩnh Hưng vào mô hình định giá. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng dự định bàn giao một số căn hộ thương mại thấp tầng của dự án 
Thăng Long vào đầu năm 2022, tuy nhiên hiện mới chỉ có bản thiết kế, thông tin và tiến độ chưa rõ ràng nên chúng tôi chưa đưa vào mô 
hình định giá. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có nhiều thông tin về dự án cũng như tiến độ thi công rõ ràng hơn. Trong năm 2021, chúng tôi ước 
tính doanh nghiệp sẽ ghi nhận khoảng 74 tỷ đồng về doanh thu trong cả năm, phần còn lại của PCC1 Thanh Xuân.  

Trong năm 2020, doanh thu và giá vốn hàng bán lần lượt tăng 14% và 10%, dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 41%. Chi phí bán hàng tăng 236% 
do mảng bất động sản; chi phí lãi vay tăng 44% do tài trợ cho nhà máy thủy điện và bất động sản.  

Vào năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu và LNST sẽ tăng trưởng 12% chưa tính đến sự đóng góp ba nhà máy điện gió Phong Huy và 
Phong Nguyên. Trong bối cảnh công ty có thể hoàn thành điện gió 3 trước thời hạn FiT1, doanh thu và LNST sẽ lần lượt tăng thêm 82 tỷ 
đồng và 22 tỷ đồng. Do đó, mặc dù không có sự đóng góp từ mảng bất động sản nhưng mảng xây lắp và sản xuất điện vẫn có thể bù đắp 
và thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng năm 2021 (Hình 6 và Hình 7). 

Hình 6: Đóng góp doanh thu theo mảng năm 2021 (tỷ đồng) 

 

Nguồn: CTCK Rồng Việt 

Hình 7: Đóng góp lợi nhuận gộp theo mảng 2021 (tỷ đồng) 

 

Nguồn: CTCK Rồng Việt 

Định giá 

Chúng tôi sử dụng hai phương pháp bao gồm PE và tổng thành phần với trọng số lần lượt là 30% và 70% để định giá PC1, và đưa ra giá 
mục tiêu cho cổ phiếu này là 32.200 đồng, tăng giá 16% so với giá đóng cửa ngày 26/03/2021, do đó chúng tôi khuyến nghị TÍCH LŨY cổ 
phiếu này. Chúng tôi sử dụng hệ số P/E ở mức 10 lần để đánh giá tiềm năng ngắn hạn của công ty với giá là 26.720 đồng. Phương pháp 
tổng các thành phần gồm bốn phương pháp, PE cho mảng xây lắp điện, FCFE cho mảng sản xuất điện, NAV cho bất động sản và PB cho 
góp vốn liên doanh. Trong đó, mảng kinh doanh điện với tiềm năng tăng trưởng dài hạn chiếm phần lớn giá trị của công ty. Từ đó, phương 
pháp tổng thành phần đưa ra giá 34.545 đồng. 

Bảng 1: Định giá PC1 

Phương pháp Định giá Tỷ trọng Bình quân 
PE (10x) 26.720  30% 8.016  

SoP 34.545  70% 24.181  
Tổng  100% 32.200 

Nguồn: CTCK Rồng Việt  
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Tỷ đồng  Tỷ đồng 

KQ HĐKD 2019 2020 2021E 2022F  Bảng CĐKT 2019 2020 2021E 2022F 

Doanh thu thuần 5.842 6.656 7.449 6.278  Tiền 568 1.476 1.179 1.055 

Giá vốn 5.026 5.504 6.257 5.156  Đầu tư ngắn hạn 180 63 111 122 

Lãi gộp 816 1.152 1.192 1.123  Khoản phải thu 1.865 3.421 2.568 2.164 

Chi phí bán hàng 22 75 53 42  Tồn kho 1.429 750 1.150 1.550 

Chi phí quản lý 203 260 291 245  Tài sản ngắn hạn khác 119 57 63 69 

Thu nhập từ HĐTC 39 37 41 33  Tài sản cố định hữu hình 3.759 4.407 6.210 6.414 

Chi phí tài chính 171 247 249 239  Tài sản cố định vô hình  230 286 286 286 

Lợi nhuận khác 6 17 38 40  Đầu tư dài hạn 63 82 100 102 

LN trước thuế 431 642 681 673  Tài sản dài hạn khác 102 183 183 183 

Thuế TNDN 56 104 93 82  Tổng tài sản 8.314 10.724 11.850 11.946 

Lợi ích cổ đông thiểu số 19 32 20 21  Khoản phải trả 1.445 2.041 1.981 1.632 

Lợi nhuận sau thuế 356 506 568 570  Vay và nợ ngắn hạn 1.046 1.586 1.936 1.936 

EBIT 591 816 848 836  Vay và nợ dài hạn 2.000 2.171 2.417 2.268 

EBITDA 756 816 1.120 1.158  Vay và nợ khác 28 46 49 51 
    %  Quỹ khen thưởng phúc lợi 101 116 156 196 

Chỉ số tải chính 2019 2020 2021E 2022F  Quỹ khoa học công nghệ 0 0 0 0 

Tăng trưởng (%)      Tổng nợ 4.619 5.961 6.539 6.084 

Doanh thu 14,9 13,9 11,9 -15,7  Vốn đầu tư của CSH 2.304 2.623 2.623 2.623 

Lợi nhuận HĐKD -6,8 8,0 37,2 3,4  Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 

EBITDA -10,1 38,1 3,9 -1,4  Lợi nhuận giữ lại 933 1.102 1.630 2.159 

Lợi nhuận sau thuế -23,6 41,9 12,3 0,4  Thu nhập khác 71 89 89 89 

Tổng tài sản 26,0 29,0 10,5 0,8  Quỹ đầu tư phát triển 130 167 167 167 

Vốn chủ sở hữu 10,2 15,8 13,3 11,8  Tổng vốn 3.438 3.981 4.508 5.038 

      Lợi ích cổ đông thiểu số 257 782 802 824 

Khả năng sinh lợi (%)           

LN gộp/doanh thu 14,0 17,3 16,0 17,9  Chỉ số định giá 2019 2020 2021E 2022F 

EBITDA/doanh htu 12,9 12,3 15,0 18,4  EPS (đồng/cp) 2.647 1.745 2.526 2.672 

EBIT/doanh htu 
10,1 12,3 11,4 13,3 

 P/E (x)                                           
7,1  

                        
9,5  

                     
12,1  

                                      
11,4  

LNST/doanh thu 6,1 7,6 7,6 9,1  BV (đồng/cp) 16.315 17.981 20.820 23.581 

ROA 4,3 4,7 4,8 4,8  P/B (x) 1,0 0,9 0,9 1,3 

ROE 10,4 12,7 12,6 11,3  DPS (Đồng/cp) 0 0 0 0 

Hiệu quả hoạt động      Tỷ suất cổ tức (%) - - - - 

Vòng quay kh. phải thu 3,1 1,9 2,9 2,9       

Vòng quay HTK 3,5 7,3 5,4 3,3  Mô hÌnh định giá Giá Tỷ trọng Bình quân 

Vòng quay kh. phải trả 3,5 2,7 3,2 3,2  P/E 26.720  30% 8.016  

Khả năng thanh toán      Tổng các thành phần 34.545  70% 24.181  

Hiện hành 1,7 1,6 1,3 1,4  Target price (dong)  100% 32,200 

Cấu trúc tài chính (%)      Lịch sử định giá Giá Khuyến 
nghị Thời hạn 

Tổng nợ/ Vốn CSH 88,6 94,4 96,6 83,5  13/06/2019 32.100 MUA Dài hạn 

Vay ngắn hạn/ Vốn CSH 30,4 39,9 42,9 38,4  19/06/2020 29.900 MUA Dài hạn 

Vay dài hạn/ Vốn CHS 58,2 54,5 53,6 45,0  28/12/2020 29.000 MUA Dài hạn 
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BÁO CÁO CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH 

Báo cáo này được lập nhằm mục đích cung cấp cho nhà đầu tư một góc nhìn về doanh nghiệp và hỗ trợ nhà đầu tư trong việc ra các quyết định đầu tư. Báo cáo 
được lập trên cơ sở phân tích hoạt động của doanh nghiệp, dự phóng kết quả kinh doanh dựa trên những dữ liệu cập nhật nhất nhằm xác định giá trị hợp lý của 
cổ phiếu tại thời điểm phân tích. Chúng tôi đã cố gắng chuyển tải đầy đủ những đánh giá và quan điểm của người phân tích về công ty vào báo cáo này. Nhà đầu 
tư mong muốn tìm hiểu thêm hoặc có ý kiến phản hồi, vui lòng liên lạc với người phân tích hoặc bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. 

Các loại khuyến nghị 

Khuyến nghị MUA TÍCH LŨY GIẢM TỶ TRỌNG BAN 

Tổng mức sinh lời bao gồm cổ tức trong 12 tháng >20% 5% to 20% -20% đến -5% <-20% 

GIỚI THIỆU 

CTCP Chứng Khoán Rồng Việt (viết tắt là VDSC) được thành lập vào năm 2007, được phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ chứng khoán gồm: môi giới, tự doanh, 
bảo lãnh phát hành, tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư, lưu ký chứng khoán. VDSC đã mở rộng mạng lưới hoạt động đến các thành phố lớn trên toàn quốc. Với 
thành phần cổ đông chiến lược cũng là đối tác lớn như Eximbank, CTCP Quản Lý Quỹ Việt Long, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, năng động, VDSC có tiềm 
lực về con người và tài chính để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm – dịch vụ phù hợp và hiệu quả. Đặc biệt, VDSC là một trong số ít các công ty chứng 
khoán đầu tiên quan tâm phát triển đội ngũ phân tích và ưu tiên nhiệm vụ cung cấp các báo cáo phân tích hỗ trợ thông tin hữu ích cho khách hàng. 

Phòng Phân Tích & Tư Vấn Đầu Tư cung cấp các báo cáo về kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán, về chiến lược đầu tư, các báo cáo phân tích ngành, phân 
tích công ty và các bản tin chứng khoán hàng ngày, hàng tuần. 

ANALYSIS & INVESTMENT ADVISORY DEPARTMENT 

Lam Nguyen 
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lam.ntp@vdsc.com.vn 
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Thao Nguyen 
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+ 84 28 6299 2006 (1524) 
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Kiet Tran 
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kiet.tht@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1528) 
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Thanh Nguyen 
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thanh.nn@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1535) 

 Banking 

Ha My Tran 
Senior Consultant 
my.tth@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006  

 Macroeconomics 

Bernard Lapointe 
Senior Consultant 
bernard.lapointe@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 

Ha Tran 
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ha.ttn@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1526) 

Vi Truong 
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vi.ttt@vdsc.com.vn 
+ 84 28 6299 2006 (1517) 
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Bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán chứng khoán cụ thể 
nào. Các quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự khác biệt về mục tiêu, nhu cầu, chiến lược và hoàn cảnh cụ thể của 
từng nhà đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo cáo này. Nhà đầu tư nên xem báo 
cáo này như một nguồn tham khảo khi đưa ra quyết định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định đầu tư của chính mình. Rong Viet Securities 
tuyệt đối không chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối với việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay 
ý kiến nào của bản báo cáo này. 

Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong báo cáo này đều là quan điểm cá nhân của người phân tích. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người phân tích 
liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong bản cáo cáo này. 

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được Rong Viet Securities thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo 
rằng những thông tin này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đối 
mà không cần báo cáo trước. 

Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Rong Viet Securities. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp nào mà không có 
sự đồng ý của Rong Viet Securities đều trái luật, Bản quyền thuộc Rong Viet Securities, 2021. 


