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MONTHLY SNAPKIS 

28-05-18 

Thị Trường Vốn 

 25/05 1T 3T YTD 12T 

VNIndex  963.90 -10.81% -12.60% -2.07% 29.92% 

GTGD TB 3T  5,292 (Tỷ đồng)    

MSCI Frontier 587.03 -8.44% -11.33% -7.93% 4.81% 

Nguồn: Bloomberg 

Thị Trường Trái Phiếu và Hàng Hóa 

 25/05 
1T 

trước 
3T 

trước 
Cuối 
2017 

12T 
trước 

1Y G-bond yield 2.325% 2.500% 2.380% 3.640% 3.804% 

3Y G-bond  yield 3.112% 3.313% 2.768% 3.954% 4.760% 

10Y G-bond  yield 4.617% 4.663% 4.263% 5.204% 6.020% 

WTI ($/bbl) 69.06 68.1 64.94 60.42 48.9 

Gold ($/oz) 1,304 1,324 1,325 1,303 1,257 

Nguồn: Bloomberg 

Tổ Chức Mua/Bán Ròng 1 Tháng - HSX 

Top 5 Mua Ròng Tỷ đồng  Top 5 Bán Ròng Tỷ đồng 

VHM 29,702   VIC -2,318 

SBT 903  VRE -811 

FRT 184   VJC -511 

MBB 110  VNM -350 

FPT 109   POM -277 

Nguồn: StoxPlus 

Nước Ngoài Mua/Bán Ròng 1 Tháng - HSX 

 

Top 5 Mua Ròng Tỷ đồng  Top 5 Bán Ròng Tỷ đồng 

VHM 28,019   VIC -2,265 

VIS 1,146  VRE -759 

FRT 244   VJC -465 

E1VFVN30 224  VNM -389 

DXG 117   HPG -250 

Nguồn: StoxPlus 

Top Ngành Tăng Trưởng 1 Tháng - HSX 

5 Tăng Mạnh Nhất % 1T  5 Giảm Mạnh Nhất % 1T 

Consumer Services 2.2%   Banks -15.6% 

n.a -  Healthcare Equip -12.9% 

n.a -   Software -11.1% 

n.a -  Diversified Financials -10.6% 

n.a -   Energy -8.0% 

Nguồn: Bloomberg. GICS classification 

Nhận Định và Dự Phóng  

 
Lợi Nhuận Ước Tính bởi KISVN 

VNIndex 2017A TTM 2018E 2019E 

Tăng trưởng lợi 
nhuận (%) 

25.6% 26.4% 17.8% 15.5% 

PER Forward 18.42 18.42 16.86 14.60 
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Lợi nhuận doanh nghiệp tăng, rủi ro thị trường giảm 

 Trong khi thanh khoản nhiều khả năng sẽ thu hẹp trong các tuần 

tới, định giá của hầu hết các ngành đang rẻ hơn so với thời điểm 

cuối năm ngoái. Ngoài ra, tăng trưởng lợi nhuận của các doanh 

nghiệp niêm yết nhiều khả năng sẽ tiếp tục mạnh trong năm nay 

và các thay đổi vĩ mô đang giúp giảm mức độ rủi ro và lợi nhuận 

kỳ vọng của nhà đầu tư vào Việt Nam, cho thấy khả năng thị 

trường sẽ sớm tích lũy cho đợt tăng giá mới. 

Ngành và Doanh Nghiệp 

 04/05/2018: KDH_Cập nhật Đường dài 

 11/05/2018: FPT_Cập nhật [TĂNG TỶ TRỌNG +18%] 

 15/05/2018: HSG_ Cập nhật [TRUNG LẬP +16%] Biến động 

biên lợi nhuận 

 18/05/2018: VJC_ Cập nhật [TRUNG LẬP +0%] Nhiễu động từ 

nhiên liệu 

 25/05/2018: DPM_ Cập nhật [TRUNG LẬP +11%] Rủi ro giá khí 

đầu vào che mờ triển vọng dự án NPK 

https://kisvn.vn/portal/kisfiles/1cc243a0-7e9a-42c0-8b5b-a1a96f31e0cf.pdf
https://kisvn.vn/portal/kisfiles/6f02c634-ddec-40a9-aad5-a6d6b65b59fc.pdf
https://kisvn.vn/portal/kisfiles/e9eacee3-f130-4975-997d-3c3b79006004.pdf
https://kisvn.vn/portal/kisfiles/89fa98c9-f080-4174-8e33-1761c4c2bb98.pdf
https://kisvn.vn/portal/kisfiles/5c42ee35-b062-446a-a790-01ede2ba306f.pdf
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Lợi nhuận doanh nghiệp tăng, rủi ro thị trường giảm 

Đợt bán tháo trên TTCK kể từ giữa tháng 4 lại làm nhà đầu tư hoảng loạn tuần trước khi VNIndex mất 7.4% và đóng cửa dưới mức 1,000 

điểm lần thứ 2 trong năm nay. Giới phân tích kỹ thuật cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ giảm sâu hơn trong thời gian tới. Nhưng với 

mức giảm 20% từ mức đỉnh 1,211 vừa qua, chũng tôi cho rằng xác xuất đang chống lại bên bán. Trong khi thanh khoản nhiều khả năng sẽ 

thu hẹp trong các tuần tới, định giá của hầu hết các ngành đang rẻ hơn so với thời điểm cuối năm ngoái. Ngoài ra, tăng trưởng lợi nhuận 

của các doanh nghiệp niêm yết nhiều khả năng sẽ tiếp tục mạnh trong năm nay và các thay đổi vĩ mô đang giúp giảm mức độ rủi ro và lợi 

nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư vào Việt Nam, cho thấy khả năng thị trường sẽ sớm tích lũy cho đợt tăng giá mới. 

(PE, chỉ số định giá phổ biến và quan trọng nhất, là sự kết hợp của 2 yếu tố ẩn (1) tăng trưởng lợi nhuận và (2) rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng. 

Yếu tố 1 càng cao hay yếu tố 2 càng thấp sẽ làm mức PE phù hợp cho doanh nghiệp càng cao.) 

1. Lợi nhuận 1Q2018 duy trì đà tăng mạnh 

Mặc dù giảm tốc 1 chút, lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục cho thấy đà tăng mạnh trong 1Q2018. Tổng cộng, 60% doanh nghiệp niêm yết trên 

HSX cho thấy bức tranh kinh doanh cải thiện, kéo lợi nhuận tổng cộng của cả thị trường tăng 30% như bảng sau: 

 Tăng trưởng lợi nhuận (YoY) PER 

 1Q2016 1Q2017 1Q2018 2017 TTM 

Tiêu dùng ko thiết yếu 18% 29% 26%        16.01      14.49  

Tiêu dùng thiết yếu 32% 19% 13%        29.17      24.13  

Năng lượng -28% 21% 9%        20.64      19.77  

Chăm sóc sức khỏe n.a n.a -1%        20.70      18.15  

Tài chính 9% 27% 48%        15.12      14.07  

Công nghiệp 7% 57% 15%        16.41      12.23  

CNTT -23% 40% 7%        10.28        9.83  

Vật liệu 37% 50% -9%          8.97        8.86  

Bất động sản 46% 53% 96%        28.65      41.34  

Tiện ích -69% 243% 20%          9.86        8.29  

VNIndex 3% 40% 30%        18.42      18.42  

* Dữ liệu ngày 25/05/2018. Nguồn: StoxPlus, KISVN ước tính. PER = Tổng vốn hóa/ Tổng lợi nhuận các thành viên 

Phân tích theo ngành kinh doanh, lợi nhuận 1Q2018 có thể được phân thành 3 nhóm: 

a. Tăng trưởng cao gồm Tài chính và Bất động sản. Trong khi lợi nhuận ngành BĐS nhiều khả năng duy trì mức cao trong 

các quý tới, ngành Tài chính sẽ thấy lợi nhuận cải thiện hơn nữa nhờ NIM cải thiện, trích lập dự phòng giảm và lợi nhuận 

bất thường từ thu hồi nợ đã xử lý. 

b. Tăng trưởng trung bình gồm các ngành liên quan đến tiêu dùng. Trong khi Mobile World (MWG) và Vàng bạc Phú Nhuận 

(PNJ) sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ chuỗi bán lẻ hiện đại, các công ty Chăm sóc sức khỏe có thể sẽ phải nỗ lực tìm các 

hướng đi mới khi kênh bán hàng ETC đang chiếm dần thị phần của kênh OTC. Về dài hạn, các ngành liên quan đến tiêu 

dùng sẽ tận hưởng được nhu cầu tăng nhanh của thị trường 90 triệu dân với cơ cấu vàng của Việt Nam. 

c. Tăng trưởng thấp gồm Công nghiệp, Vật liệu, Năng lượng và Tiện ích. Mặc dù đang giúp các công ty dầu khí trung và hạ 

nguồn hưởng lợi và mang lại hy vọng cho các công ty thượng nguồn, giá dầu thô tăng đang gây khó khăn cho ngành Công 

nghiệp. Trong khi đó, xu hướng giảm giá hàng hóa kim loại và nông nghiệp có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các công 

ty Vật liệu trong năm nay. Tuy nhiên, các yêu tố tiêu cực ngắn hạn như vậy có thể giúp nhà đầu tư mua cổ phiếu với giá 

hời. 

Nhìn chung, mặc dù bức tranh lợi nhuận không đồng nhất, chúng tôi kỳ vọng lợi nhuận thị trường tiếp tục tăng trưởng tốt, ~17.8% trong năm 

nay. Đà tăng lợi nhuận được duy trì, tương tự với đà tăng thị trường chứng khoán. 

Về mặt định giá, ngoại trừ Bất động sản vừa đón nhận thành viên mới CTCP Vinhomes (VHM), các ngành kinh doanh khác hiện đang được 

định giá thấp hơn thời điểm cuối 2017 sau đợt giảm giá mạnh vừa qua. VNIndex đang được giao dịch ở mức PE bằng cuối 2017. Nói cách 

khác, chỉ với lợi nhuận doanh nghiệp tăng trưởng 17.8% năm nay cũng giúp chỉ số VNIndex tăng tương ứng 17.8% so với mức điểm 963 

hiện tại mà ko cần sự thay đổi các mức định giá nào. 

2. Nhưng định giá cũng sẽ tăng 

So sánh Việt Nam với các quốc gia mới nổi trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Phillipines, chúng tôi thầy rằng VNIndex 

hiện vẫn còn khá rẻ. Ngoài Thái Lan, Việt Nam rẻ hơn nhiều so với các quốc gia còn lại khi sử dụng độ chênh lệnh giữa earning yield của 

thị trường chứng khoán và lợi suất trái phiếu chính phủ 3 năm, phương pháp chúng tôi cho rằng chính xác hơn so sánh PE thuần túy.  
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Quốc gia Index Giá TTM PER Earning yield 
Lợi suất  

TPCP 3 năm (%) 
Chênh lệch (%) 

Indonesia JCI Index 5,975 21.41 4.670% 7.003% -2.333% 

Malaysia FBMEMAS Index 12,541 18.17 5.502% 3.743% 1.759% 

Thái Lan SET Index 1,741 17.63 5.672% 1.843% 3.829% 

Phillipines PCOMP Index 7,647 19.53 5.121% 4.623% 0.498% 

Việt Nam VNIndex 963.9 18.19 5.498% 3.112% 2.386% 

* Nguồn: Bloomberg. Dữ liệu ngày 25/05/2018 

Mặc dù rất khó để có thể đánh giá rõ ràng mức PE thế nào là phụ hợp cho VNIndex, chúng tôi cho rằng chỉ số xứng đáng một mức định giá 

cao hơn so với 1-2 năm trước do (1) kinh tế Việt Nam tăng tốc trong 1Q2018 với tăng trưởng GDP đạt 7.38%, cao nhất trong 1 thập kỷ, (2) 

Fitch vừa nâng mức xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên mức BB, điều này có thể kéo theo việc nâng hạng khác đến từ S&P và Moody’s, (3) 

Morgan Stanley Capital International đang xem xét nâng hạng Việt Nam lên mức thị trường mới nổi từ mức cận biên hiện tại và (4) thanh 

khoản của sàn HSX tăng gần gấp đôi trong nửa đầu 2018 (trung bình 6.8 nghìn tỷ/ phiên) so với nửa đầu 2017 (trung bình 3.8 nghìn tỷ/phiên). 

Tất cả các yếu tố này cho thấy nền kinh tế Việt Nam và thị trường chứng khoán đang ngày càng trở nên ít rủi ro hơn, điều cuối cùng sẽ dẫn 

tới một mức định giá cao hơn cho thị trường chứng khoán. 

3. Dòng vốn ngoại 

Sự tháo chạy của dòng vốn ngoại là một trong những mối lo lớn nhất hiện nay mặc dù chính dòng vốn này đã làm nhà đầu tư trong nước 

hưng phấn nửa năm trước. Kinh tế Mỹ cải thiện đang khiến Fed phải xem xét việc tiếp tục nâng lãi suất và giảm lượng tài sản khổng lồ mua 

được từ chương trình QE từ cuộc khủng hoảng 2007-2008. Điều này đang làm tăng lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng đô la Mỹ đang 

mạnh lên, rút dòng vốn ra khỏi các thị trường mới nổi trên thế giới. 

Tuy nhiên, với Việt Nam, số liệu thống kê thực tế của HSX cho thấy dòn vốn ngoại tiếp tục chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam mặc 

dù có khựng lại một chút trong tháng 3. Đáng chú ý, khối ngoại đã mua ròng 24,559 tỷ đồng trong tháng 5. Một vài ý kiến cho rằng con số 

sẽ là bán ròng nếu loại mức mua ròng 28 nghìn tỷ đồng của Vinhomes. Nhưng khoản vốn ngoại đó không được coi là “ngoại” thì nó là gì? 

Tính từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã mua ròng tổng cộng 37,135 tỷ đồng trên HSX, cao hơn 40% so với số tổng mua ròng cả năm 2017 

và vẫn còn chưa tính tới đợt IPO ~900 triệu USD của Techcombank (ngân hàng sẽ niêm yết vào này 04/06 trên HSX). Với nhiêu đợt thoái 

vốn Nhà nước đã được lên kế hoạch trong phần còn lại của năm, chúng tôi kỳ vọng dòng vốn ngoại sẽ tiếp tục đi vào thị trường. 

 

Hoàng Huy, CFA 

 (+84 28) 3914 8585 (x1450) 

huy.hoang@kisvn.vn 
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Ngành và Doanh Nghiệp 

04/05/2018: KDH_Cập nhật Đường dài 

 Đơn vị hàng đầu bất động sản về căn hộ biệt lập và biệt thự. 

 Dự án Khu dân cư Tân Tạo (330 ha), một trong những dự án với quy hoạch lớn nhất tại thành phố HCM, tính đến thời điểm hiện nay 

đã đền bù được khoảng 75% (khoảng 247 ha). Nếu như dự án này được triển khai thực hiện, thì sẽ là cú hích lớn để KDH chuẩn bị cho 

chiến lược phát triển một khu đô thị, khu phức hợp tại Bình Chánh. 

 Năm 2018, KDH dự kiến bán hơn 3000 căn hộ, bàn giao khoảng hơn 500 căn. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 800 tỷ trong đó 100 -150 

tỷ đến từ chuyển nhượng dự án bên BCI 

11/05/2018: FPT_Cập nhật [TĂNG TỶ TRỌNG +18%]  

 Xuất khẩu phần mềm là động lực tăng trưởng cho khối công nghệ sau khi thoái vốn khỏi mảng bán lẻ và thương mại. Trong Quý 1/2018, 
FPT đã kí hợp đồng có giá trị hơn 100 triệu USD cho giai đoạn 2018-2024 với Innogy SE. Nhật tiếp tục là thị trường trọng điểm cho 
mảng gia công phần mềm. FPT kỳ vọng mảng gia công xuất khẩu phần mềm sẽ ghi nhận doanh thu 1 tỷ USD năm 2020. FPT cũng đã 
mở tiếp văn phòng thứ 6 tại Nhật Bản trong tháng 3/2018. 

 Khối viễn thông tiếp tục là nhân tố tăng trưởng chính của FPT với số lượng thuê bao (cáp đồng và cáp quang) trong 2017 đạt 2 triệu 
(+19% n/n) và giúp FPT tiếp tục giữ vị thế là một trong ba nhà mạng cung cấp dịch vụ internet lớn nhất Việt Nam. Dịch vụ cho thuê 
đường truyền, thoại, trung tâm dữ liệu và IPTV tăng trưởng khá ân tượng. Dịch vụ truyền hình trả tiền của FPT đạt mức tăng trưởng 
mạnh trong 2017 đạt mức thuê bao 800 nghìn (+100% n/n). 

 Khối giáo dục tiếp tục tăng trưởng và mục tiêu hướng đến hệ thống giáo dục đa ngành. FPT Education hợp tác với Skilling Ấn Độ ra 

mắt trường dạy Digital Marketing chuyên nghiệp tại Việt Nam – FPT Skilling vào tháng 3/2018.   

15/05/2018: HSG_ Cập nhật [TRUNG LẬP +16%] Biến động biên lợi nhuận 

 Với sản lượng tiêu thụ sản phẩm tăng trưởng bình quân 27%/năm, Hoa Sen mục tiêu tăng công suất tối đa lên đến 2.5 triệu tấn/năm 
tôn mạ, 660 nghìn tấn tôn màu, 834 nghìn tấn thép ống và 128 nghìn tấn nhựa vào cuối năm nay. 

 Trong năm 2018, HSG sẽ được hạch toán khoản lãi trước thuế ước tính 120 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cảng 
quốc tế Hoa Sen Gemandept (Chúng tôi đã phản ánh vào trong mô hình tài chính) 

 HSG đã kí kết mua thép cuộn cán nóng (HRC) với Formas Hà Tĩnh (FHS) giúp tạm thời giảm áp lực nhập khẩu một phần và giữ thị 
trường nội địa ổn định; 

 Doanh thu 2017 đạt 26,149 tỷ đồng (+46.1% n/n), LNST đạt 1,332 tỷ đồng (-11.5%n/n). Doanh thu 2018 ước đạt 30,717 tỷ đồng 

(+17.5%n/n), LNST sau khi ước tính lại  có thể đạt  952 tỷ đồng (-28% n/n) thay cho ước tính 1,554 tỷ đồng (17%n/n) trước đây của 

chúng tôi. 

18/05/2018: VJC_ Cập nhật [TRUNG LẬP +0%] Nhiễu động từ nhiên liệu 

 Tăng trưởng nhanh về lượt hành khách của VJC sẽ tiếp tục duy trì trong 3 năm tiếp theo với động lực từ du lịch và gia tăng thu nhập 

bình quân đối với thị trường nội địa và chiến lược mở rộng sang các thị trường Bắc Á. 

 Giá vé trung bình sẽ vẫn ở mức thấp nhưng lợi nhuận từ mảng dịch vụ hàng không của VJC sẽ gia tăng nhờ doanh thu từ dịch vụ phụ 

trợ (ancillary). 

 Nhiên liệu bay (chiếm 40% chi phí hoạt động của VJC trong 2017) đã tăng 26% từ đầu năm đến nay; xu hướng tăng giá này sẽ có tác 

động lớn đến khả năng sinh lợi và triển vọng của VJC trong năm. 

 Do đó, chúng tôi dự phóng DT và LNST của VJC trong 2018 lần lượt đạt 52,198 tỷ đồng (+23%n/n) và 5,345 tỷ đồng (+5%n/n). Cổ phiếu 

VJC được định giá ở mức 188,700 đồng/cp vào cuối 2018. Chúng tôi điều chỉnh Khuyến nghị với cổ phiếu VJC: TRUNG LẬP. 

25/05/2018: DPM_ Cập nhật [TRUNG LẬP +11%] Rủi ro giá khí đầu vào che mờ triển vọng dự án 

NPK 

 Giá khí đầu vào tăng mạnh (dựa trên giá dầu nhiên liệu FO) là rủi ro lớn nhất, trong khi giá bán đầu ra mảng urea không thể tăng vì thị 

trường bão hòa. 

 Cổ tức tiền mặt, điểm sáng của DPM, bị cắt giảm chỉ còn 1000đ/cp kể từ 2018. 

 Ban lãnh đạo chưa thực sự nhanh nhạy trong việc phòng vệ rủi ro đầu vào và tiết giảm các chi phí hoạt động. 

 Dù vậy, sự gia nhập vào thị trường phân bón NPK (tăng trưởng 7% CAGR) với dự án quy mô 250 nghìn tấn với công nghệ hóa học là 

một hướng đi triển vọng. 

 2017, trong khi doanh thu đi ngang, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 40% do giá khí đầu vào tăng mạnh. ROE còn 8.7%. 2018, trong kịch 

bản trung tính của giá dầu khí (trung bình 75USD/thùng), chúng tôi dự phóng lợi nhuận ròng DPM giảm tiếp 40% xuống còn 419 tỷ 

đồng, EPS forward 1,067đ/cp. 

https://kisvn.vn/portal/kisfiles/1cc243a0-7e9a-42c0-8b5b-a1a96f31e0cf.pdf
https://kisvn.vn/portal/kisfiles/6f02c634-ddec-40a9-aad5-a6d6b65b59fc.pdf
https://kisvn.vn/portal/kisfiles/e9eacee3-f130-4975-997d-3c3b79006004.pdf
https://kisvn.vn/portal/kisfiles/89fa98c9-f080-4174-8e33-1761c4c2bb98.pdf
https://kisvn.vn/portal/kisfiles/5c42ee35-b062-446a-a790-01ede2ba306f.pdf
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Trang 5 

 Bloomberg: KISVN <GO> 

 Áp dụng phương pháp EV/EBITDA trung bình ngành, trong kịch bản trung tính của giá dầu khí, chúng tôi ước tính giá trị thực DPM là 

18,000đ/cp cuối 2018. Tổng mức sinh lời là 11.1% trên thị giá 17,100đ/cp (ngày 25/05/2018), bao gồm cổ tức 1000đ/cp. KHUYẾN NGHỊ 

TRUNG LẬP. 
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Nguyên tắc khuyến nghị  

TĂNG TỶ TRỌNG: nếu giá mục tiêu cao hơn 15% hoặc hơn (bao gồm suất sinh lợi cổ tức) so với giá thị trường. 

TRUNG LẬP: nếu giá mục tiêu cao/thấp hơn -5 đến15% (bao gồm suất sinh lợi cổ tức) so với giá thị trường. 

GIẢM TỶ TRỌNG: nếu tổng tỷ suất sinh lợi 12 tháng (bao gồm cổ tức) thấp hơn -5%. 

Khuyến cáo 

Bản báo cáo này do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) phát hành với sự đóng góp của các chuyên gia của KIS được nêu 

trong báo cáo. Báo cáo này được viết nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng là các tổ chức đầu tư, các chuyên gia hoặc các 

khách hàng cá nhân của KIS tại Việt Nam. 

Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ khoản đầu 

tư nào. Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu 

cụ thể của các nhà đầu tư. Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mình các nhà đầu tư nên dựa vào ý kiến tư vấn của chuyên 

gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư và các quan điểm thích hợp khác trong từng 

hoàn cảnh. 

Khi viết bản báo cáo này, chúng tôi dựa vào các nguồn thông tin công khai và các nguồn thông tin đáng tin cậy khác, và chúng tôi giả định 

các thông tin này là đầy đủ và chính xác, mặc dù chúng tôi không tiến hành xác minh độc lập các thông tin này. KIS không đưa ra, một cách 

ẩn ý hay rõ ràng, bất kỳ đảm bảo, cam kết hay khai trình nào và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác và đẩy đủ của 

những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này. 

Các nhận định, đánh giá và dự đoán trong báo cáo này được đưa ra dựa trên quan điểm chủ quan của chúng tôi vào thời điểm đưa ra báo 

cáo này và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. 

KIS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư hoặc tiến hành các công việc kinh doanh khác cho các công ty được 

đề cập đến trong báo cáo này. Ngoài ra, KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên của KIS có liên quan đến việc viết hay 

phát hành báo cáo này có thể đã, đang và sẽ mua hoặc bán có kỳ hạn chứng khoán hoặc chứng khoán phái sinh (bao gồm quyền chọn) 

của các công ty được đề cập trong báo cáo này, hoặc chứng khoán hay chứng khoán phái sinh của công ty có liên quan theo cách phù hợp 

hoặc không phù hợp với báo cáo và các ý kiến nêu trong báo cáo này. Vì thế, nhà đầu tư nên ý thức rằng KIS cũng như các nhân sự cấp 

cao, giám đốc và nhân viên của KIS có thể có xung đội lợi ích mà điều đó có thể ảnh hưởng đến nhận định. 

Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà không 

được sự chấp thuận bằng văn bản của KIS. 


