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• Chỉ số giá sản xuất của Đức tăng 12.0% YoY trong tháng 8, Xu hướng
Tăng
Kháng cự
4500
sau khi tăng 10.4% YoY trong tháng 7.
Hỗ trợ
3500
Tin vĩ mô

• Mỹ cho phép người tiêm đầy đủ vaccine đến nước này từ 33 Điểm PTKT TÍCH CỰC
quốc gia, bắt đầu trong tháng 11.
SHComp
Xu hướng
Tích lũy
• Cơ quan quản lý Trung Quốc cảnh báo số nợ lên tới 305 tỷ Kháng cự
3700
USD của Evergrande có thể gây rủi ro lớn hơn tới hệ thống tài Hỗ trợ
3300
chính nếu không ổn định được giá các món nợ.
Điểm PTKT TRUNG LẬP
Nguồn: Bloomberg, BSC

Giằng co trên ngưỡng 1350 điểm
Tin vĩ mô
• UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 22, áp dụng Chỉ
thị số 15 của Thủ tướng và áp dụng một số biện pháp tăng
cường cho đến khi thành phố hoàn thành việc tiêm 2 mũi
vaccine cho người dân trong độ tuổi tiêm chủng cũng như có
thông báo mới, bắt đầu từ ngày 21/9. Hà Nội dự kiến thoàn
thành tiêm chủng vaccine mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở
lên trong tháng 11.
• Đại diện Sở Giao thông vận tải TP HCM cho biết đang xem
xét, lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển đến khoản tháng 45/2022.
• Mức tiêu thụ điện toàn quốc trong 2 tuần đầu tháng cũng
thấp hơn 24% so với trước khi bắt đầu thực hiện giãn cách xã
hội diện rộng từ giữa tháng 7, đồng thời cũng thấp hơn 15% so
với cùng kỳ năm 2020.
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Phân tích chỉ tiêu tăng trưởng
Doanh thu 12 tháng gần nhất là 2283.07 tỷ đồng , tăng trưởng 9.37 %.Lợi nhuận
sau thuế 12 tháng gần nhất là 68.05 tỷ đồng , tăng trưởng -11.5 %.Tăng trưởng
doanh thu 3 năm đạt -22.45 %.Tăng trưởng lợi nhuận 3 năm đạt -17.37 %.

Phân tích chỉ tiêu định giá
Doanh thu 12 tháng gần nhất là 1967.59 tỷ đồng , tăng trưởng -7.94 %.Lợi nhuận
sau thuế 12 tháng gần nhất là 24.35 tỷ đồng , tăng trưởng 101.1 %.Tăng trưởng
doanh thu 3 năm đạt -23.44 %.Tăng trưởng lợi nhuận 3 năm đạt -34.38 %.

Phân tích chỉ tiêu lợi nhuận
Chỉ tiêu ROA(lợi nhuận trên tổng tài sản) hiện tại là 0.92 % ROA trung bình 3 năm
của công ty là 1.62 % .Chỉ tiêu ROE(lợi nhuận trên vốn chủ) hiện tại là 5.65 %. ROE
trung bình 3 năm của công ty là 10.42 % .Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là
15.07 %. Biên lợi nhuận gộp trung bình 3 năm của công ty là 14.27 % .

Phân tích chỉ tiêu lợi nhuận
Chỉ tiêu ROA(lợi nhuận trên tổng tài sản) hiện tại là 0.1 % ROA trung bình 3 năm
của công ty là -3.67 % .Chỉ tiêu ROE(lợi nhuận trên vốn chủ) hiện tại là 0.27 %. ROE
trung bình 3 năm của công ty là -8.67 % .Chỉ tiêu biên lợi nhuận gộp hiện tại là 4.79 %. Biên lợi nhuận gộp trung bình 3 năm của công ty là 33.21 % .

Nguồn: FireAnt, BSC i-Broker

Tin tức cập nhật
• TCM: Doanh thu tháng 8 đạt 10,5 triệu USD (238 tỷ đồng), giảm 23% so với cùng kỳ năm trước; lỗ sau thuế 282.425 USD (6,4 tỷ đồng), cùng kỳ năm trước lãi 1 triệu
USD (22,7 tỷ đồng). Đây là tháng đầu tiên doanh nghiệp lỗ kể từ khi công khai lợi nhuận tháng. Lũy kế 8 tháng, doanh thu đạt 106 triệu USD (2.406 tỷ đồng), cao hơn 4%
so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 59% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 5,48 triệu USD (124 tỷ đồng), giảm 24,4% và thực hiện 44,4% kế hoạch năm.
• VIC: Công bố thông tin về việc góp 99%, tương đương 466 tỷ đồng để thành lập CTCP VinBigData.
• OIL: Tháng 7 và 8, doanh thu PV Oil ước đạt 7.463 tỷ đồng và lỗ 17,5 tỷ đồng. Doanh thu bình quân tháng 7 và 8 giảm 12% so với mức bình quân nửa đầu năm.
• TNG: Doanh thu tháng 8 đạt 577 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, sau khi trừ chi phí lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 34,4 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Lũy
kế 8 tháng, TNG đạt doanh thu 3.543 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 170,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 15,6% và 17,5% so với cùng kỳ.
• MCH: Dự kiến phát hành 7,08 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ phát hành là 0,9995% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành cổ phiếu ESOP là
70.000 đồng/CP. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu ESOP từ ngày 15/9 đến ngày 24/9/2021.
• DGW: Đã thông qua phương án phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP, với giá 40.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong quý IV/2021.
• VCG: Ngày 21/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng năm 2021, ngày đăng ký cuối cùng là 22/9. Theo đó, cổ tức sẽ được
trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng 12%, thanh toán bắt đầu từ 22/10/2021.
• SBV: Ngày 23/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 24/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh
toán bắt đầu từ 22/10/2021.
• CTD: Ngày 22/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 23/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%,
thanh toán bắt đầu từ 20/10/2021.
• SGN: Ngày 15/9, HĐQT thông qua việc trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức
vào 11/10/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 25/10/2021.
• ARM: Ngày 21/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 22/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ
5,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 22/10/2021.
• AGM: Đã thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án Nhà Văn hóa Long Xuyên. Theo đó, dự án Nhà Văn hóa Long Xuyên có giá trị đầu tư là 1.452 tỷ đồng. Dự kiến
vốn đầu tư bao gồm vốn tự có là 250 tỷ đồng, còn lại 1.202 tỷ đồng là từ vốn vay và vốn khác.
*Nếu cần tư vấn thêm, vui lòng liên hệ môi giới cá nhân hoặc đại diện Trung tâm tư vấn khách hàng cá nhân i-center: i-center@bsc.com.vn

Khuyến cáo sử dụng
Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), chỉ cung cấp những thông tin chung và phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường chứng khoán trong ngày. Báo cáo này không được xây
dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những
quyết định đầu tư cho riêng mình. Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC) không đảm bảo
rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay
một phần nội dung của bản báo cáo này. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo
trước. Bản báo cáo này có bản quyền và là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BSC đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng
không được (i) sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc (ii) được cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV.
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Tel: +84 4 3935 2722
Fax: +84 4 2220 0669
BSC Chi nhánh Hồ Chí Minh
Tầng 9 Tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ
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