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BÁO CÁO CẬP NHẬT 

  

 

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (MÃ: TCD) 

 

TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG LỚN TỪ NĂM 

2022 NHỜ HƯỞNG LỢI TỪ HỆ SINH THÁI CỦA 

TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL VÀ CHÍNH SÁCH 

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TẠI ĐBSCL. 

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH 

 

Chỉ tiêu (tỷ đồng) 2021 2022F 2023F 

Doanh thu thuần 3.111 4.564 5.539 

Giá vốn bán hàng (2.731) (4.004) (4.871) 

Lợi nhuận gộp 380 560 668 

Thu nhập tài chính 375 710 852 

Chi phí tài chính (299) (388) (427) 

Chi phí bán hàng (70) (105) (127) 

Chi phí quản lý doanh nghiệp (128) (187) (227) 

Lãi lỗ từ HĐKD 258 590 739 

Lãi lỗ công ty liên doanh, liên kết 113 130 152 

Lợi nhuận khác 2 0 0 

Lợi nhuận trước thuế 373 720 890 

Chi phí thuế TNDN (37) (144) (178) 

Lợi nhuận sau thuế 336 576 712 

Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ 336 576 712 

EPS (VNĐ/cổ phiếu)  2.827     2.357     2.913  

(Nguồn: CTS dự báo) 

LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ    

                              

- Mỏ đá Antraco tại huyện Tri Tôn được nâng công suất khai 

thác lên 2 triệu m3/năm hưởng lợi từ chính sách phát triển 

hạ tầng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Lợi thế nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Bamboo cùng 

xu hướng giảm mạnh của giá thép trong nước từ đầu quý 

II tạo động lực tăng trưởng cho mảng xây dựng. 

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH: MUA 

- Vùng giá mua hiện tại:        12.400 – 12.600 VNĐ/cổ phiếu 

- Vùng giá dự báo:                15.800 – 16.000 VNĐ/cổ phiếu 

- Thời gian nắm giữ:            <= 12 tháng 

- Lợi nhuận dự kiến:            +27% 

 

Lâm Gia Khang 

Chuyên gia phân tích  

Email: khanglg@cts.vn 

 

 

 

NGÀNH: XÂY DỰNG 

Thông tin cổ phiếu (03/08/2022) 

Số lượng CP niêm yết 189.418.304 

Số lượng CP lưu hành 244.418.304 

Vốn hóa (tỷ VND) 2.810,81 

Biến động giá 52 tuần 33,67% 

KLGDTB 10 phiên 587.560 

% sở hữu nước ngoài 0% 

Room nước ngoài còn lại 0,0% 

Cổ đông lớn 

CTCP Bamboo Capital 51,63% 

CTCP Đầu tư Dịch vụ Helios 5,31% 

CTCK ORS 4,30% 

CTCK SHS 4,09% 

Nguyễn Hồ Nam 3,00% 

Nguyễn Thanh Hùng 2,36% 

Đồ thị giá 

 
(Nguồn: FiinPro, CafeF, CTS tổng hợp) 
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 CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ II/2022 

- Theo thuyết minh từ BCTC quý II, Tracodi ghi nhận 

doanh thu 693 tỷ đồng, giảm gần 25% so với cùng kỳ. 

Đà sụt giảm chủ yếu đến từ hoạt động xây dựng khi 

ghi nhận doanh thu giảm 33% xuống còn 499 tỷ đồng. 

Trong khi đó, doanh thu mảng khai thác đá tại liên 

doanh Antraco tiếp tục ghi nhận tăng trưởng 15% so 

với cùng kỳ, đạt giá trị 182 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp 

của Tracodi trong kỳ đạt 15.4% ghi nhận sự cải thiện 

so với quý I/2022 (13.3%). 

- Đáng chú ký, Tracodi đã tiến hành thoái 60 triệu cổ 

phiếu BCG Land, hạ tỷ lệ nắm giữ từ 22.43% xuống 

9.43%, tương ứng với 22,43 triệu cổ phiếu. Hoạt động 

thoái vốn này, cùng với phần cổ tức nhận được từ số 

cổ phiếu BCG Land còn lại, giúp doanh thu tài chính 

trong kỳ tăng mạnh lên 319 tỷ đồng. 

- Kết thúc quý II, TCD báo lợi nhuận sau thuế 283 tỷ 

đồng, tăng mạnh 108% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 

tháng, công ty ghi nhận doanh thu 1,218 tỷ đồng và 

lợi nhuận sau thuế 395 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 

27% và 78% kế hoạch năm. 

Mỏ đá Antraco hưởng lợi từ chính sách phát triển hạ 

tầng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

- Năm 2021, liên doanh Antraco đạt doanh thu 555 tỷ 

đồng, đạt 87.63% kế hoạch năm.  Nguyên nhân chính 

làm doanh thu không hoàn thành kế hoạch đến từ sự 

bùng phát của đại dịch Covid-19 tại khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long, khiến công ty phải tiết giảm công 

suất hoạt động 30% trong 6 tháng cuối năm. Ngoài 

ra, việc giảm mạnh sản lượng tiêu thụ đá tại các thị 

trường sử dụng vận chuyển đường thủy như Long An, 

Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, v.v… cũng ảnh hưởng 

đến doanh số bán hang của công ty. 

-  Tuy vậy, nhờ điều chỉnh giá bán của mặt hàng đá xây 

dựng đồng thời tăng sản lượng đá phân khúc cao cấp 

như đá ly tâm giúp biên lợi nhuận được cải thiện đáng 

kể, đạt 32%. Theo đó, kết thúc năm 2021, Antraco ghi 

nhận lợi nhuận sau thuế đạt 47,6 tỷ đồng, đạt 

105.76% kế hoạch năm. 

- Năm 2021, Tracodi đã triển khai nhiều động thái thúc 

đẩy mảng khai thác đá ở mỏ đá Antraco (An Giang) 

cũng như xúc tiến M&A mỏ đá mới tại Bình Thuận. Mỏ 

đá Antraco có khai trường lên tới 70 ha, chia làm 2 giai 

đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có quy mô 35 ha, trữ 

lượng khai thác 28-30 triệu m3, thời gian đến hết 

2024, với công suất khai thác bình quân 1,5 triệu 

m3/năm. 

- Đáng chú ý, Antraco đã được tỉnh An Giang chấp thuận 

cho khảo sát để mở rộng giai đoạn 2. Quy mô giai 

đoạn này đảm bảo cho Công ty có thể khai thác tiếp 

 

 
Hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm của TCD 

(Nguồn: BCTC công ty, CTS tổng hợp) 

 

 

Tỉnh Loại đá 
Trữ lượng    

(triệu m3) 

An Giang Granite 28 

Kiên Giang 
Granite, 

Limestone 
1 

Phân bổ các mỏ đá tại khu vực miền Tây 

(Nguồn: CTS tổng hợp)  

 

 

 

 
Hiệu quả hoạt động mảng khai thác đá của TCD 

giai đoạn 2020 - 2023F 

(Nguồn: BCTC công ty, CTS dự báo/tổng hợp) 
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 trong 10-15 năm tới. Các bước thương thảo M&A mỏ 

đá mới tại Bình Thuận cũng đang được triển khai. 

- Bước sang năm 2022, việc đầu tư công với nguồn vốn 

giải ngân của Chính phủ hiện tập trung mạnh mẽ vào 

các dự án hạ tầng giao thông, đặc biệt là tại khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long. Theo đó, riêng hai tuyến 

trục dọc Cần Thơ – Hậu Giang – Cà Mau và trục ngang 

Châu Đốc – Hậu Giang – Sóc Trăng có tổng mức đầu 

tư 80,000 tỷ đồng, tổng chiều dài dự án dự kiến hơn 

300 km. 

- Với lợi thế sở hữu mỏ đá ngay cạnh khu vực triển khai 

dự án, chúng tôi cho rằng hoạt động kinh doanh của 

Antraco sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng đều đặn 15% 

mỗi năm trong 3-5 năm tới. Theo đó, trong năm 2022, 

doanh thu mảng khai thác đá dự kiến đạt 638 tỷ đồng, 

biên lợi nhuận gộp tiếp tục duy trì ở mức cao (khoảng 

33%) giúp khai thác đá tiếp tục duy trì tỷ trọng cao 

trong cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của công ty. 

Lợi thế nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Bamboo 

Capital cùng xu hướng giảm mạnh của giá thép từ đầu 

quý II tạo động lực tăng trưởng cho mảng xây dựng. 

 

- Trong năm 2021, hoạt động xây dựng diễn ra khá ảm 

đạm, đặc biệt là từ cuối quý II do tác động của đại 

dịch Covid-19. Bất chấp những khó khăn, Tracodi vẫn 

tiếp tục hoàn thiện đúng tiến độ nghiệm thu, đồng thời 

ghi nhận doanh thu tại dự án Nhà máy Điện Mặt trời 

VNECO- Vĩnh Long có tổng công suất 49,3 MWP, Nhà 

máy điện Mặt trời Phù Mỹ 330 MWP – Bình Định, các 

dự án Solar Rooftop tại một số hạng mục thuộc dự án 

Radisson Blu Hội An tại Quảng Nam và dự án King 

Crown Infinity tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Theo đó, mảng xây dựng của Tracodi ghi nhận doanh 

thu 2,536 tỷ đồng trong năm 2021, tăng trưởng gần 

34% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 7.7% thấp 

hơn trung bình nhiều năm do diễn biến tăng mạnh của 

giá nhiều vật liệu xây dựng. 

- Với lợi thế nằm trong hệ sinh thái của tập đoàn 

Bamboo Capital, Tracodi luôn được ưu tiên thực hiện 

các dự án lớn từ loại hình nghỉ dưỡng, khu dân cư đến 

khu thương mại phức hợp. Thống kê tính đến tháng 

4/2022, tổng giá trị backlog tại các dự án xây dựng 

dân dụng của Tracodi đạt hơn 26,000 tỷ đồng (chi tiết 

xem phụ lục 3). 

- Đối với hoạt động xây dựng công nghiệp, Tracodi cũng 

được tiếp cận các dự án lớn thông qua CTCP BCG 

Energy – doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn Bamboo 

Capital chuyên thực hiện các dự án năng lượng tái tạo 

và có nhiều đối tác quốc tế lớn như Hanwha Energy 

(đứng thứ 6 Hàn Quốc về năng lượng tái tạo), 

Singapore Power (Tổng Công ty Điện lực của 

 
Quy hoạch hạ tầng giao thông khu vực ĐBSCL 

(Nguồn: Bộ GTVT, CTS tổng hợp) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vị tri triển khai các dự án xây dựng của Tracodi 

(Nguồn: BCTN năm 2021, CTS tổng hợp) 
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 Singapore), Sembcorp (đơn vị Singapore lớn nhất châu 

Á về khu công nghiệp, cảng biển và năng lượng). Theo 

thông tin công bố tại ĐHCĐ thường niên năm 2022, 

tổng mức đầu tư các dự án năng lượng tái tạo đạt gần 

25,000 tỷ đồng trong 3 năm tới (xem phụ lục 4). 

- Bên cạnh đó, diễn biến giảm mạnh của giá thép xây 

dựng (chiểm 35% chi phí thi công mội công trình) từ 

giữa tháng 5/2022 cũng tạo điều kiện thuận lợi cho 

công ty cải thiện biên lợi nhuận gộp mảng xây dựng. 

- Theo đó, trong năm 2022, chúng tôi dự kiến mảng xây 

dựng của TCD ghi nhận doanh thu 3,891 tỷ đồng, 

chiếm lần lượt 85% cơ cấu doanh thu và 61% cơ cấu 

lợi nhuận gộp.  

MỘT SỐ GIẢ ĐỊNH CHÍNH TRONG VIỆC ĐỊNH GIÁ 

CỔ PHIẾU TCD 

- Doanh thu mảng khai thác đá dự kiến đạt 638 tỷ đồng 

trong năm 2022, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ. 

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự phục hồi hoạt 

động khai thác (chỉ đạt 30% vào cuối năm 2021) và 

nhu cầu sử dụng gia tăng khi nhiều dự án cao tốc trong 

khu vực được triển khai. 

- Mảng xây dựng và bất động sản dự kiến ghi nhận 

doanh thu 3,891 tỷ đồng trong năm 2022. Doanh thu 

được ghi nhận chủ yếu tại các dự án Casa Marina 

Premium, King Crown Infinity, King Crown Village, 

Amor Garden, Amor Riverside Villa, dự án nhà máy 

điện gió Khai Long 1 và dự án điện mặt trời tại Gia Lai. 

- Mảng kinh doanh thương mại và xuất khẩu lao động 

dự kiến ghi nhận tín hiệu hồi phục, doanh thu năm 

2022 dự kiến đạt lần lượt 25 và 10 tỷ đồng. 

- Antraco tiếp tục thực hiện chính sách tập trung vào 

phân khúc đá cao cấp, giúp biên lợi nhuận gộp mảng 

khai thác đá tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 33% trong 

năm 2022. 

- Diễn biến sụt giảm mạnh của giá thép trong nước tính 

từ đầu quý II/2022 giúp biên lợi nhuận gộp mảng xây 

dựng tăng mạnh lên 8.8%, cải thiện đáng kể so với 

mức 7.7% trong năm 2021. 

- Chi phí bán hàng và chi phí QLDN tiếp tục được kiểm 

soát ổn định trong năm 2022, lần lượt chiếm 2.3% và 

4.1% so với tổng doanh thu. 

- Tổng nợ vay tài chính vào cuối năm 2022 dự kiến đạt 

quanh 1,430 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi suất cho vay 

tiếp tục duy trì ở mức 14% khiến chi phí tài chính trong 

năm 2022 dự kiến đạt 388 tỷ đồng. 

- Doanh thu tài chính năm 2022 dự kiến đạt 710 tỷ 

đồng, chủ yếu đến từ hoạt động thoái vốn tại BCG 

Land và ghi nhận lãi từ các hoạt động hợp tác đầu tư 

 
Diễn biến giá thép trong nước từ tháng 5/2022 

(Nguồn: HPG, CTS tổng hợp) 

 

 
Hiệu quả hoạt động mảng xây dựng của TCD 

giai đoạn 2020 - 2023F 

(Nguồn: BCTC công ty, CTS dự báo/tổng hợp) 

 

 
Cơ cấu doanh thu TCD giai đoạn 2020 – 2023F 

(Nguồn: BCTC công ty, CTS dự báo/tổng hợp) 
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 tại các dự án Tracodi làm tổng thầu như King Crown 

Infinity và Hội An D’Or. 

RỦI RO 

- Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam, 

ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh tại các dự án 

công trình TCD đang triển khai thi công và hoạt động 

khai thác đá tại huyện Tri Tôn. 

- Thị trường thép thế giới có dấu hiệu tăng giá tại Trung 

Quốc khi nước này tiến hành bơm tiền để cứu thị 

trường bất động sản. Điều này có thể ảnh hưởng đến 

diễn biến giá thép trong nước, khiến biên lợi nhuận gộp 

mảng xây dựng thấp hơn kỳ vọng. 

- Rủi ro pha loãng cổ phiếu có thể xuất hiện từ nửa cuối 

năm 2022. Vừa qua, HĐQT công ty vừa thông qua việc 

phát hành 20 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 250.000 trái 

phiếu mã TCD-CB2020. Tỷ lệ chuyển đổi là 1:80, giá 

chuyển đổi là 12,500 đồng. Ngày chuyển đổi là 22/7 và 

số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu sẽ bị hạn chế 

chuyển nhượng 3 năm. Bên cạnh đó, công ty cũng có 

kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với 

giá 10,000 đồng, thời gian thực hiện dự kiến trong quý 

III/2022. Các hoạt động này dự kiến sẽ tạo áp lực lên 

các chỉ số tài chính của TCD trong ngắn hạn. 

- Tính đến cuối quý II/2022, tổng nợ vay tài chính của 

TCD đạt giá trị 1,456 tỷ đồng. Trong trường hợp hoạt 

động kinh doanh diễn ra không thuận lợi, khoản nợ này 

có thể làm tăng chi phí tài chính khi lãi suất cho vay tại 

các ngân hang được dự báo gia tăng trong nửa cuối 

năm 2022, ảnh hưởng đến KQKD của công ty. 

 

QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH GIÁ 

 

- Tại giá đóng cửa ngày 02/08/2022, cổ phiếu đang 

được giao dịch với chỉ số P/E dự phóng năm 2022 là 7 

lần, mức định giá này theo quan điểm của chúng tôi là 

khá hấp dẫn trong bối cảnh kinh tế hiện nay. 

- Chúng tôi sử dụng mô hình định gía là P/E và P/B để 

định giá tiềm năng cổ phiếu TCD mang lại cho cổ đông 

trong tương lai. Bình quân 2 phương pháp: giá TCD 

định giá: 15.801 đồng/cổ phiếu, tương đương mức 

tăng +26% so với mức giá đóng cửa ngày 02/08/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình định giá Trọng số Giá 

P/E 50% 16,504 

P/B 50% 15,099 

Giá mục tiêu bình quân 

(đồng/cp) 
15,801 
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  CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (HSX: TCD) 

 
PHỤ LỤC 1: CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC MỎ ĐÁ TẠI AN GIANG 

Tên doanh nghiệp Địa chỉ mỏ 
Diện tích 

(ha) 
Công suất khai 

thác (m3) 
Thời hạn 
khai thác 

Cty TNHH MTV Khai thác 
Và CB Đá An Giang 

Núi Cô Tô ,Tri Tôn 56 1,500,000 2034 

Cty TNHH MTV Khai thác 
Và CB Đá An Giang 

Đồi Sóc Triết, Tri Tôn 9.5 150,000 2022 

Cty TNHH MTV TM Nhà hàng 
khách sạn Hòa Bình 

Đông núi Cô Tô (khu B), Tri Tôn 23 100,000 2028 

Cty TNHH MTV 622 Đông núi Cô Tô (khu B), Tri Tôn 13 300,000 31/07/2022 

Cty TNHH liên doanh Antraco Núi Dài, huyện Tri Tôn 70 2,000,000 2027 

Cty TNHH MTV Xây lắp An 
Giang 

Núi Bà Đội, huyện Tịnh Biên 20 350,000 31/07/2021 

                                                                                                                                        Nguồn: CTS tổng hợp 

PHỤ LỤC 2: CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA TRACODI 

Tên công ty Lĩnh vực kinh doanh 
Vốn điều lệ (tỷ 

đồng) 
Tỷ lệ góp 

vốn của TCD 

Công ty TNHH Liên Doanh 
Khai thác chế biến VLXD An 

Giang (Antraco) 
Khai thác đá 17 50% 

CTCP Xuất khẩu Lao động 
Tracodi 

Xuất khẩu lao động 10 70% 

CTCP Tracodi Trading & 
Consulting 

Thương mại 50 55% 

CTCP Life Puriti Công nghệ xử lý nước 50 51% 

CTCP Tracodi Plus 
Thu phí BOT và triển khai thực hiện các dự 

án hạ tầng giao thông 
250 80% 

Công ty Taxi Việt Nam  112 30% 

CTCP BCG Land Bất động sản 2000 36.7% 

CTCP 3K Plus Việt Nam Xây dựng và đầu tư bất động sản 20 20% 

                                                                                                            Nguồn: BCTN 2021, CTS tổng hợp 

PHỤ LỤC 3: CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CỦA TCD TÍNH ĐẾN T4/2022 

Dự án Địa điểm 
Diện tích 

(ha) 
Giá trị thi công 

(tỷ đồng) 

Thời gian dự 
kiến hoàn 

thành 

Radisson Blu Hội An Quảng Nam 10.3 2,762 2023 

King Crown Village Quận 2, Hồ Chí Minh 0.9 1,109 2023 

Casa Marina Premium Quy Nhơn, Bình Định 12 1,601 2023 

Amor Garden Quảng Nam 9.1 46 2023 

Amor Riverside Villa Bình Chánh, Hồ Chí Minh 1.58 240 2023 

King Crown Infinity Thủ Đức, Hồ Chí Minh 1.26 3,786 2023 

Casa Marina Mũi Né Bình Thuận 2.6 950 2023 

Hội An D'Or Quảng Nam 24.4 3,918 2023 

King Crown City Thủ Đức, Hồ Chí Minh 4 7,450 2024 

King Crown Park Bình Tân, Hồ Chí Minh 5.6 4,500 2024 
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  CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (HSX: TCD) 

 
PHỤ LỤC 4: CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP CỦA TCD  

Nhà máy Địa điểm 
Công suất 

(MW) 
Tổng mức đầu 

tư (tỷ đồng) 

Thời gian dự 
kiến hoàn 

thành 

Khai Long 1 Cà Mau 100.3 5,405 2023 

Khai Long 2 Cà Mau 100 4,817 2023 

Khai Long 3 Cà Mau 100 4,880 2023 

Sóc Trăng Sóc Trăng 50 1,903 2023 

Đồng Thanh 1 Trà Vinh 80 4,835 2023 

Đồng Thanh 2 Trà Vinh 120 4,872 2023 

                                                                                                                Nguồn: BCTN 2021, CTS tổng hợp 

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETINBANK SECURITIES. 

Hệ thống khuyến nghị của VietinBank Securities được xây dựng dựa trên cơ sở mức tăng/giảm tuyệt đối của giá 

cổ phiếu tại thời điểm đánh giá với giá mục tiêu.  

 

Mục tiêu 03 tháng 

Hệ thống khuyến nghị  Diễn giải 

MUA  Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5% trở lên 

THEO DÕI  Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ  3– 5% 

NẮM GIỮ  Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 3% 

BÁN  Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5% 

 

Mục tiêu 12 tháng 

Hệ thống khuyến nghị Diễn giải 

MUA Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên 

THEO DÕI Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15% 

NẮM GIỮ Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5% 

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5% 

 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền năm 2022 thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công 

Thương Việt Nam (CTS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và 

CTS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác 

giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của CTS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được 

viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được 

phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của CTS. 

 


