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Top các cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 
 Phiên giao dịch cuối tuần diễn ra với những dấu hiệu phục hồi sau khi 

giảm mạnh ngày hôm qua. Trái ngược phiên trước, các blue trở lại với hầu 

hết các cổ phiếu tăng giá đưa chỉ số VN-Index bật tăng hơn 8 điểm ngay 

sau ít phút mở cửa. Sắc xanh cũng lan tỏa tốt qua các nhóm ngành ngân 

hàng, dầu khí, bất động sản xây dựng, dệt may,… Tuy nhiên đà hưng 

phấn nhanh chóng suy yếu bởi theo thời gian thanh khoản thị trường 

không được cải thiện. Điều này chứng tỏ nhà đầu tư chưa thực sự sẵn 

sàng cho chiều hướng tăng điểm lại của thị trường. Cổ phiếu SAB sau 

phiên rơi mạnh ngày hôm qua thì nay cũng tăng trở lại giúp Vn-Index duy 

trì sắc xanh. Trong khi đó cổ phiếu VNM của Công ty Cổ phần Sữa Việt 

Nam ngược chiều thị trường giảm trong ngày diễn ra ĐHCĐ thường niên 

2019. Qua đó công ty trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với 

doanh thu tăng 7% lên 56.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 5% lên 

12.650 tỷ đồng. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông công 

ty mẹ tăng 2,5% lên 10.480 tỷ đồng. Với chỉ tiêu trên, Công ty dự kiến mức 

cổ tức 2019 bằng tiền với tỷ lệ tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất. 

Đóng cửa chỉ số VN-Index còn tăng 0,41% dừng lại ở mức 966,21 điểm, 

HNX-Index tăng 0,12% lên 105,88 điểm. 

Thanh khoản trên sàn HOSE sụt giảm khoảng 34% so với phiên trước đó, 

giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 2.100 tỷ đồng. Trong đó phần khớp lệnh thỏa 

thuận chiếm hơn 288 tỷ đồng. 

Khối ngoại trở lại bán ròng nhẹ trên cả 2 sàn trong phiên cuối tuần với tổng 

giá trị 23 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm PLX, POW và SSI. Ở 

chiều ngược lại họ mua ròng chủ yếu VHM, GAS, VRE. 

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngày 19/04 được tổng hợp 

chi tiết tại đây. 

 

Top các cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh cao nhất 
đơn vị: triệu cổ phiếu 

 

 
Giá trị đóng cửa 966,21 

Biến động (%) 0,41% 

Khối lượng (triệu CP)* 106,98 

Giá trị (tỷ đồng)* 2.140,3 

SLCP tăng giá 183 

SLCP giảm giá 123 

SLCP đứng giá 51 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 

 

 

HNX-INDEX 

 
Giá trị đóng cửa 105,88 

Biến động (%) 0,12% 

Khối lượng (triệu CP)* 23,92 

Giá trị (tỷ đồng)* 217,6 

SLCP tăng giá 89 

SLCP giảm giá 69 

SLCP đứng giá 68 

*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 
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http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/nn20190419.pdf
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KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ 

Mã cổ phiếu Khuyến nghị Giá hiện tại Giá khuyến nghị Giá mục tiêu Giá cắt lỗ Thời gian Ghi chú 

DHG BÁN 112,000 118,300 76,000 _ 6 tháng Chi tiết  

 

KHUYẾN NGHỊ MUA ĐANG MỞ 

Ngày khuyến 
nghị 

Mã cổ 
phiếu 

Giá hiện 
tại 

Giá khuyến 
nghị 

Giá mục 
tiêu 

Giá 
dừng lỗ 

Hiệu quả 
đầu tư 

Ngày chốt 
dự kiến 

Ghi chú 

9/10/2018 PC1 23,5 28,15 35,5 _ -17% 18/09/2019 Chi tiết 

23/10/2018 SLS 49,2 64,9 83,32 _ -24% 2/10/2019 Chi tiết 

1/11/2018 SHP 22 22,6 26,6 _ -3% 11/10/2019 Chi tiết 

13/11/2018 VPD 16,35 14,6 17,2 _ 12% 23/10/2019 Chi tiết 

15/11/2018 AST 74,9 65,8 78 _ 14% 25/10/2019 Chi tiết 

16/11/2018 VCS 66,1 72,8 86 _ -9% 28/10/2019 Chi tiết 

01/03/2019 LAS 9,1 10 12 _ -9,0% 16/08/2019 Chi tiết  

04/04/2019 CSV 29,7 31,5 36 30,5 -5,7% 09/05/2019 Chi tiết  

 
KHUYẾN NGHỊ BÁN ĐANG MỞ 

Ngày khuyến 
nghị 

Mã cổ 
phiếu 

Giá hiện 
tại 

Giá khuyến 
nghị 

Giá mục 
tiêu 

Giá 
dừng lỗ 

Hiệu quả 
đầu tư 

Ngày chốt 
dự kiến 

Ghi chú 

15/11/2018 QTP 9 8,5 8,1 _ -5,6% 10/05/2019 Chi tiết 

19/12/2018 NAF 15,05 14,4 10,9 _ -4,3% 28/11/2019 Chi tiết 

27/12/2018 EID 13 14,2 10,8 _ 9,2% 6/12/2019 Chi tiết 

10/01/2019 PLC 16,4 16,4 13,7 _ 0,0% 19/12/2019 Chi tiết 

19/03/2019 REE 31,4 32,8 28 35 4,5% 23/04/2019 Chi tiết  

02/04/2019 DHG 112 118,3 76 _ 5,6% 17/09/2019 Chi tiết  

 

KHUYẾN NGHỊ ĐÃ ĐÓNG 

Ngày khuyến 
nghị 

Mã cổ phiếu Khuyến nghị 
Giá khuyến 

nghị 
Giá ngày 

chốt  
Hiệu quả 

đầu tư 
Ngày chốt  Ghi chú 

11.03.2019 HAH MUA 13,5 13,5 0,00% 15/04/2019 
Bán tại giá 
13.500đ 

11.03.2019 ITD MUA 11,45 11,9 3,93% 15/04/2019 
Chốt lời tại giá 

11.900đ 

12.03.2019 VCB MUA 64 67,4 5,31% 16/04/2019 
Chốt lời tại giá 

67.400đ 

12.03.2019 BID MUA 35 35,5 1,43% 16/04/2019 
Chốt lời tại giá 

35.500đ 

12.03.2019 SAB MUA 250 246,2 -1,52% 16/04/2019 
Cắt lỗ tại giá 

246.200đ 

 
  

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/04/17/DHG20190408.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/10/09/PC1-ValuationReport-Oct2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/10/29/SLS%20-%20Cap%20nhat%20dinh%20gia%20-%20October%202018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/11/01/SHP_ValuationReport_Oct2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/11/13/VPD20181113ANHPTV.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/11/15/AST_Update%20Report_Nov2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/11/16/VCS_ValuationReport_Nov2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/10/LAS_ValuationReport_Update_Jan2019.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/04/04/PTKT-CSV-04042019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/11/15/QTP_ValuationReport_NOV2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/12/19/NAF_ValuationReport_Dec2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/12/27/EID20181227NGOCNT.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/10/PLC10012018.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/REE20190319.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/04/17/DHG20190408.pdf
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CTCP Dược Hậu Giang (HSX: DHG) 

Doanh thu từ mảng kinh doanh chính - thuốc kháng sinh, giảm đau đang có dấu hiệu 

chững lại 

Địa chỉ: 288 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ 

Vốn hóa (Tỷ VNĐ) 14.643 KLCP lưu hành 130.746.071 

EPS trailing (VND) 4.999 P/E trailing 22,4x 

KLGDBQ 30 phiên 60.606 %sở hữu NN 43,43% 

ROE 2018 22,16% ROA 2018 15,75% 

 

Lĩnh vực kinh doanh chính 

 

Thuốc tự sản xuất 

Chi phí chính Nguyên liệu nhập khẩu, chi phí bán hàng, quảng cáo 

 

Đánh giá kết quả kinh doanh 

 Doanh thu sản xuất: Doanh thu dược phẩm đã có dấu hiệu chững lại trong 3 năm gần đây do sản phẩm thiếu tính khác biệt trên 

thị trường, đi cùng với việc cạnh tranh lớn trong cả hai kênh đầu ra: thị phần trên kênh ETC hiện nằm trong tay các doanh nghiệp 

nước ngoài có ưu thế hơn về chất lượng và thương hiệu (ước tính giá trị trúng thầu của thuốc nước ngoài năm 2018 chiếm 65% 

trong kênh ETC), thì kênh OTC cũng chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp nội địa về giá và phân khúc 

 Doanh thu phân phối: Trước đây, doanh thu phân phối đóng góp khoảng 20% trong tổng doanh thu. Nhưng sau khi DHG nới 

room ngoại, DHG phải từ bỏ các hoạt động phân phối: ngưng kinh doanh hàng cho đối tác MSD, Mega và sản phẩm Eugica (từ 

tháng 6/2018). Đây cũng là lí do khiến doanh thu mảng phân phối trong năm 2018 đã giảm gần một nửa. Ước tính trong những 

năm tới, doanh thu mảng phân phối sẽ chỉ chiếm 10% trong tổng doanh thu. 

Rủi ro và các vấn đề cần lưu ý 

 Rủi ro từ việc phụ thuộc lớn vào mảng thuốc kháng sinh, trong khi Chính phủ đang tăng cường kiểm soát bán thuốc kháng 

sinh không toa trên kênh OTC.  

 Rủi ro cạnh tranh: Kênh OTC đang chịu sự cạnh tranh gay gắt về giá và phân khúc sản phẩm với các doanh nghiệp nội địa.  

 Rủi ro chính sách: Việc dây chuyền đạt tiêu chuẩn PIC/S Malaysia của DHG ở nhà máy Tân Phú Thạnh sẽ không có lợi thế đấu 

thầu thuốc giảm đau hạ sốt vào phân khúc cấp cao (Nhóm 2) khi dự thảo đầu thầu 11/2018/TT-BYT được thông qua.  

 Rủi ro tập trung lớn vào kênh OTC: triển vọng không tích cực khi (1) bảo hiểm y tế toàn dân: người dân sẽ đi khám bệnh nhiều 

hơn, giúp bỏ thói quen tự mua thuốc điều trị, dẫn đến việc chi tiêu thuốc qua kênh ETC tăng (2) nhận thức tốt hơn của cộng đồng 

về tình trạng kháng thuốc kháng sinh (3) hệ thống y tế được nâng cấp  

 Biến động giá nguyên liệu đầu vào: Khoảng 90% nguyên vật liệu đầu vào phải nhập khẩu, phụ thuộc vào sự biến động giá dược 

liệu (API) và biến động tỷ giá.  

 Bằng cách sử dụng các phương pháp định giá, chúng tôi xác định giá trị hợp lí của một cổ phiếu DHG là 76.000 đồng/cp, thấp 

hơn 36% so với giá hiện tại. Chi tiết về định giá doanh nghiệp được trình bày tại đây. 

Dự phóng kết quả kinh doanh DHG 

Chúng tôi dự phóng doanh thu của DHG sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình khoảng 2% trong giai đoạn 2019-2022, với tốc độ của 

mảng thuốc tim mạch và gan lần lượt là 15% và 5%. Và mảng thuốc kháng sinh và giảm đau hạ sốt có tốc độ giảm lần lượt 2% và 

1%. Cụ thể từng mảng kinh doanh: 

(1)Mảng thuốc kháng sinh và giảm đau hạ sốt: tốc độ sẽ giảm dần do thiếu sự khác biệt dẫn đến việc cạnh tranh gay gắt với thuốc 

giá rẻ Trung Quốc, Ấn Độ cùng với các công ty nội đia, và khó cạnh tranh lại với thuốc châu Âu có thương hiệu. Bên cạnh đó, việc 

Chính phủ kiểm soát chặt chẽ thuốc kháng sinh không kê toa trên kênh OTC cũng sẽ làm doanh thu thuốc kháng sinh thông qua kênh 

phân phối chính gặp nhiều khó khăn 

(2)Mảng thuốc tim mạch và gan: tốc độ sẽ tăng dần do tỉ lệ bệnh không truyền nhiễm ở Việt Nam đang tăng lên, xuất phát từ môi 

trường và thói quen của con người: ô nhiễm môi trường, uống rượu bia, thiếu vận động. 

Giá vốn dự phóng chiếm tỷ trọng 54% doanh thu năm 2019 - 2022 do nguyên liệu đầu vào vẫn sẽ tiếp tục tăng lên 10% trong 2 năm 

2019 –2021. Tuy nhiên, những năm sau 2021, quy mô sản xuất của Ấn Độ, Hàn Quốc và các nước Bắc Âu tăng lên cùng sự phát 

triển của công nghệ sinh học sẽ phần nào làm giảm gánh nặng tăng giá của API hóa học. 

 

KHUYẾN NGHỊ: BÁN TRONG TRUNG HẠN 

Chúng tôi tiến hành định giá lần đầu cổ phiếu DHG–Công ty cổ phần DHG, niêm yết trên sàn HSX. Bằng cách sử dụng 

phương pháp chiết khấu dòng tiền, chúng tôi xác định giá mục tiêu cổ phiếu DHG là 76.000VND/cp, thấp hơn 36% so với 

mức giá hiện tại. Chúng tôi ước tính doanh thu trong năm 2019 của DHG đạt khoảng 3.989 tỷ đồng (+3% yoy), lợi nhuận sau 

thuế cổ đông công ty mẹ ước đạt 713 tỷ đồng (+9% yoy) tương ứng với mức EPS 4.900đồng/cp. Chúng tôi khuyến nghị BÁN 

đối với cổ phiếu DHG tại thời điểm hiện tại. Nhà đầu tư có thể xem xét MUA vào ở mức giá 68.000 VNĐ/cp (tỷ suất sinh lời 

kì vọng 12%). 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

4 DAILY INVESTMENT INSIGHT 

 

 

TIN DOANH NGHIỆP 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT (HOSE: FRT) 

CẬP NHẬT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019- (chi tiết xem tại đây) 

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018  

Năm 2018, FRT tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh tăng trưởng với doanh thu thuần đạt 15.298 tỷ đồng (+16,37% 

YoY), lợi nhuận sau thuế (LNST) thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 347,7 tỷ đồng (+20,07% YoY), lần lượt hoàn thành 

95,5% và 92,2% kế hoạch.  

Doanh thu tăng trưởng nhờ mở mới 60 cửa hàng so với năm 2017, doanh số trung bình đạt 2,4 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, 

tăng nhẹ so với năm 2017. Hai chương trình F.Friends và trợ giá bán hàng Subsidy được khởi động trở lại vào cuối tháng 

8 năm 2018, đóng góp lần lượt 5,3% và 5% doanh thu cả năm. Doanh thu kinh doanh online tăng 21%yoy, góp phần giúp 

hoạt động kinh doanh của FRT tăng trưởng.  

LNST tăng trưởng mạnh: Mặc dù biên lợi gộp giảm nhẹ từ 13,81% xuống 13,35% nhưng doanh thu tăng trưởng tốt và 

tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu thuần giảm từ 8,78% xuống 8,47% giúp lợi nhuận sau thuế tăng hơn 20%. ĐHCĐ năm 

2019 đã thông qua chi trả cổ tức bằng tiền mặt 1.000 đồng/cp và cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:15 (100 cổ phiếu sẽ 

được nhận thêm 15 cổ phiếu mới). Thời gian dự kiến chi trả cổ tức là quý 2 hoặc quý 3 năm 2019. Công ty sẽ phát hành 

680.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2019.  

2. Kế hoạch kinh doanh 2019  

Kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ lần lượt là 17.700 tỷ đồng (+16% YoY) 

và 418 tỷ đồng (+20% YoY). Chi trả cổ tức bằng tiền mặt tối thiểu 1.000 đồng/cp.  

Kế hoạch phát hành ESOP năm 2019 là 1% số lượng cổ phiếu đang lưu hành nếu hoàn thành 90% đến dưới 100% kế 

hoạch lợi nhuận; 2% nếu hoàn thành trên 100% kế hoạch lợi nhuận.  

Năm 2019, FRT dự kiến mở rộng chuỗi nhà thuốc Long Châu lên 70 nhà thuốc, đặt mục tiêu đến năm 2022 sẽ có 400 nhà 

thuốc. Mở thêm 100 cửa hàng FPT Shop nâng tổng số cửa hàng lên 633.  

Chúng tôi ước tính FRT có thể hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu, đạt 17.700 tỷ đồng và hoàn thành 90% kế hoạch 

lợi nhuận sau thuế đạt 376,2 tỷ đồng.  

KHUYẾN NGHỊ: Tại mức giá 54.900 đồng/cp vào ngày 12/04, FRT đang giao dịch tại P/E trailing 10,3x, thấp hơn trung 

bình ngành (khoảng 15,3x). Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đưa ra khuyến nghị THEO DÕI đối với FRT ở thời điểm hiện tại. Lí 

do là mảng kinh doanh chính là bán lẻ thiết bị công nghệ đang có dấu hiệu bão hòa, trong khi triển vọng kinh doanh mảng 

dược chưa rõ ràng và vẫn đang ghi nhận lỗ trong năm 2019. Nhà đầu tư cần theo dõi hiệu quả hoạt động mảng dược 

phẩm và có thể xem xét mua FRT ở mức giá 49.770 đồng/cp tương đương P/E fwd là 9x.  

Các yếu tố cần theo dõi  

 Thị trường tiêu thụ điện thoại thông minh bão hòa, đặc biệt là các sản phẩm của Apple  
 Hiệu quả đầu tư vào chuỗi nhà thuốc Long Châu  
 Thanh khoản cổ phiếu FRT khá thấp  
 Rủi ro về hàng tồn kho công nghệ 

  

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/04/18/FRT_BaocaocapnhatDHCD2019.pdf
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Công ty cổ phần Sữa Vinamilk (VNM, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Ngành sữa bão hòa, VNM thay đổi chiến lược để giữ nguyên ngôi số 1: Giảm quảng cáo, tăng mạnh chi cho khuyến mại. 

 

Công ty cổ phần Nam Việt (ANV, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Thủy sản Nam Việt quý 1 lãi hơn 200 tỷ đồng cao gấp 2,6 lần cùng kỳ. 

 

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Lợi nhuận quý 1 của Coteccons giảm 35%, rơi xuống mức thấp nhất gần 4 năm. 

 

Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CRE, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

CRE dự kiến tăng vốn điều lệ gấp đôi lên 1.600 tỷ, đặt mục tiêu trên 2.560 tỷ đồng doanh thu 2019. 

 

Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJC, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Đặt mục tiêu 6.219 tỷ đồng LNTT, chưa có kế hoạch hedging giá nhiên liệu. 

 

Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ (STK, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Sợi Thế Kỷ lãi ròng gần 52 tỷ đồng trong quý 1, tăng trưởng 29% so với cùng kỳ năm trước. 

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc No Va (NVL, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Ông Bùi Cao Nhật Quân vừa chi hơn 70 tỷ đồng mua thêm cổ phần Novaland. 

 

Công ty cổ phần Ngoại thương và Phát triển đầu tư TP.HCM (FDC, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

FDC thông qua kế hoạch năm 2019 với doanh thu 679 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 376 tỷ đồng. 

 

Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Năm 2019, VNS chú trọng nâng cấp ứng dụng gọi xe, đầu tư thêm tối thiểu 320 xe mới. 

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

VDS năm 2019 có nhiều thách thức, đặt kế hoạch lợi nhuận thận trọng 120 tỷ đồng. 

 

Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (INN, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

INN thông qua kinh doanh năm 2019 với 1.150 tỷ đồng doanh thu, 97 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chia cổ tức thấp nhất 

là 18%. 

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMS, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Quý I/2019, BMS đạt 75,8 tỷ đồng doanh thu, hơn 48,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

 

Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

BSR công bố Báo cáo tài chính quý I/2019 với nhiều dấu hiệu khởi sắc. 

 

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

Lãi sau thuế quý 1/2019 của MBS giảm 18% so với cùng kỳ. 

  

http://cafef.vn/nganh-sua-bao-hoa-day-la-cach-vinamilk-thay-doi-chien-luoc-de-giu-ngoi-so-1-giam-quang-cao-tang-manh-chi-cho-khuyen-mai-20190419092309478.chn
http://cafef.vn/nganh-sua-bao-hoa-day-la-cach-vinamilk-thay-doi-chien-luoc-de-giu-ngoi-so-1-giam-quang-cao-tang-manh-chi-cho-khuyen-mai-20190419092309478.chn
http://cafef.vn/thuy-san-nam-viet-anv-quy-1-lai-hon-200-ty-dong-cao-gap-26-lan-cung-ky-20190418094626459.chn
http://cafef.vn/thuy-san-nam-viet-anv-quy-1-lai-hon-200-ty-dong-cao-gap-26-lan-cung-ky-20190418094626459.chn
http://cafef.vn/loi-nhuan-quy-1-cua-coteccons-giam-35-roi-xuong-muc-thap-nhat-gan-4-nam-20190419155047857.chn
http://cafef.vn/loi-nhuan-quy-1-cua-coteccons-giam-35-roi-xuong-muc-thap-nhat-gan-4-nam-20190419155047857.chn
http://cafef.vn/dhcd-cenland-du-kien-tang-von-dieu-le-gap-doi-len-1600-ty-dat-muc-tieu-tren-2560-ty-dong-doanh-thu-2019-20190419145349903.chn
http://cafef.vn/dhcd-cenland-du-kien-tang-von-dieu-le-gap-doi-len-1600-ty-dat-muc-tieu-tren-2560-ty-dong-doanh-thu-2019-20190419145349903.chn
http://cafef.vn/dhcd-vietjet-dat-muc-tieu-6219-ty-dong-lntt-doanh-thu-va-loi-nhuan-van-tai-hang-khong-tang-truong-25-20190419102935324.chn
http://cafef.vn/dhcd-vietjet-dat-muc-tieu-6219-ty-dong-lntt-doanh-thu-va-loi-nhuan-van-tai-hang-khong-tang-truong-25-20190419102935324.chn
http://cafef.vn/soi-the-ky-lai-rong-gan-52-ty-dong-trong-quy-1-tang-truong-29-so-voi-cung-ky-nam-truoc-20190419173834685.chn
http://cafef.vn/soi-the-ky-lai-rong-gan-52-ty-dong-trong-quy-1-tang-truong-29-so-voi-cung-ky-nam-truoc-20190419173834685.chn
http://cafef.vn/ong-bui-cao-nhat-quan-vua-chi-hon-70-ty-dong-mua-them-co-phan-novaland-20190419152639466.chn
http://cafef.vn/ong-bui-cao-nhat-quan-vua-chi-hon-70-ty-dong-mua-them-co-phan-novaland-20190419152639466.chn
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/fideco-fdc-se-mo-ban-du-an-can-gio-trong-nam-nay-du-kien-chia-co-tuc-50-tien-mat-263575.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/fideco-fdc-se-mo-ban-du-an-can-gio-trong-nam-nay-du-kien-chia-co-tuc-50-tien-mat-263575.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/nam-2019-vinasun-vns-se-chu-trong-nang-cap-ung-dung-goi-xe-dau-tu-them-toi-thieu-320-xe-moi-263569.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/nam-2019-vinasun-vns-se-chu-trong-nang-cap-ung-dung-goi-xe-dau-tu-them-toi-thieu-320-xe-moi-263569.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/dhcd-rong-viet-nam-2019-co-nhieu-thach-thuc-dat-ke-hoach-loi-nhuan-than-trong-120-ty-dong-263523.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/dhcd-rong-viet-nam-2019-co-nhieu-thach-thuc-dat-ke-hoach-loi-nhuan-than-trong-120-ty-dong-263523.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/bao-bi-va-in-nong-nghiep-inn-dat-ke-hoach-giam-chia-co-tuc-so-voi-nam-2018-263503.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/bao-bi-va-in-nong-nghiep-inn-dat-ke-hoach-giam-chia-co-tuc-so-voi-nam-2018-263503.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/chung-khoan-bao-minh-bms-quy-i2019-lai-tang-manh-263505.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/chung-khoan-bao-minh-bms-quy-i2019-lai-tang-manh-263505.html
https://vietstock.vn/2019/04/bsr-cong-bo-bao-cao-tai-chinhquy-i2019-voi-nhieu-dau-hieu-khoi-sac-737-671114.htm
https://vietstock.vn/2019/04/bsr-cong-bo-bao-cao-tai-chinhquy-i2019-voi-nhieu-dau-hieu-khoi-sac-737-671114.htm
https://vietstock.vn/2019/04/lai-sau-thue-quy-12019-cua-mbs-giam-18-so-voi-cung-ky-737-671287.htm
https://vietstock.vn/2019/04/lai-sau-thue-quy-12019-cua-mbs-giam-18-so-voi-cung-ky-737-671287.htm
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Tuyên bố miễn trách nhiệm 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng 

tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.  

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên 

phân tích FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.  

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị 

phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.  

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được 

sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử 

dụng các thông tin trong báo cáo này. Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết 

liên quan đến cố phiếu này có thể được xem tại đây hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.  

Bản quyền © 2010 Công ty chứng khoán FPT  
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