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[Việt Nam] Nước   23 Tháng 11, 2022 

Tăng Tỷ Trọng 
(Báo cáo cập nhật) 

Giá mục tiêu  
47,700 VNĐ 

Upside: +16.3% 
 

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương  
(HOSE: BWE) 

Tăng trưởng bền vững 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) 
Nguyễn Khánh Duy, duy.nk@miraeasset.com.vn   

Quan điểm đầu tư Kết quả kinh doanh 9T2022 ấn tượng ấn tượng so với cùng kỳ 
• KQKD Q3/2022 ghi nhận doanh thu đạt 860 tỷ đồng (+31.9% svck) và lợi nhuận ròng đạt 196 tỷ đồng 

(+24.1% svck) nhờ: 1) Mức nền thấp trong cùng kỳ do giảm giá nước để hỗ trợ Covid; 2) Đưa vào vận hành 
các dự án mới và gia tăng được số đầu ống cấp mới của hoạt động cấp nước và xử lý nước thải. 

• Như vậy, lũy kế 9T2022, BWE đạt doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt 2,440 tỷ đồng (+16.1% svck) và 575 
tỷ đồng (+15.1% svck), trong đó sản lượng nước tiêu thụ đạt 135.6 triệu m3 (+5.5% svck). Tỷ lệ thất thoát 
nước tiếp tục duy trì mức thấp 5% kể từ đầu năm và dự kiến sẽ duy trì mức này trong dài hạn. 

Hoạt động kinh doanh mang tính bền vững ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố chu kỳ 
• Độc quyền cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương với tổng công suất ước tính đạt hơn 800,000 

m3/ngày đêm.  
• Hoạt động SX nước trong 9T2022 vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh thu tốt với mức tăng 11.2% 

CK, trong đó bao gồm giá nước điều chỉnh tăng 5% và phần còn lại đến từ tăng trưởng sản lượng nước 
tiêu thụ. Sản lượng nước thương phẩm được chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mức tăng khoảng 4-
5%/năm khi trong tương lại tỉnh Bình Dương sẽ có thêm nhiều KCN đi vào hoạt động như KCN VSIP 3 
(1000 ha), KCN NTC3 – mở rộng (346 ha), … cùng với đó là sự hình thành các khu dân cư vệ tinh. 

• Mở rộng công suất thông qua hoạt động M&A, điều này sẽ giúp BWE thâm nhập thị trường nhanh hơn 
thông qua tệp khách hàng và hạ tầng sẵn có. 

Rủi ro trong ngắn hạn Khoảng 1,668 tỷ đồng dư nợ dài hạn là các khoản vay USD (chiếm 52% tổng dư nợ dài hạn). Trong đó, tính đến 
thời điểm T11/2022, tỷ giá USD/VND đã trượt giá thêm khoảng 3.9% so với cuối Q3/2022.  Chúng tôi cho rằng 
rủi ro tỷ giá có khả năng bào mòn biên lợi nhuận của BWE trong ngắn hạn khi tỷ giá vẫn chưa có dấu hiệu 
dừng lại trong bối cảnh FED còn nâng lãi suất cho đến giữa năm 2023.  

Định giá và dự phóng Dựa vào kết quả kinh doanh thực tế 9T2022 cùng với việc đánh giá các rủi ro liên quan đến thị trường chứng 
khoán nói chung và hoạt động doanh nghiệp nói riêng, chúng tôi điều chỉnh giá mục tiêu của BWE về mức 
47,700VND từ 55,300VND. Trong đó, chúng tôi giảm bình quân 10.4% LNR dự phóng trong giai đoạn 2022-
2024. Chúng tôi cho rằng đây cũng là vùng giá hợp lý cho BWE khi giá cổ phiếu hiện tại đã chiết khấu đi nhiều 
do vấn đề rủi ro thị trường mặc dù hoạt động kinh doanh mang tính bền vững và không bị ảnh hưởng quá 
tiêu cực. 

Các chỉ số chính 

  

Giá hiện tại (11/23/2022, VND) 41,000 

 

Vốn hóa (tỷ đồng) 7,910  
LNST (22F, tỷ đồng) 802 SLCP lưu hành (triệu cp) 193 
Tăng trưởng EPS (22F, %) 7.1 Tỷ lệ tự do chuyển đổi (%) 3.7 
Kỳ vọng thị trường (22F, %) n/a Tỷ lệ sở hữu NĐTNN (%) 17.8 
P/E (22F, x) 9.9 Beta (12T) 0.8 
P/E thị trường (22F, x) n/a Thấp nhất 52 tuần (đồng) 32,400 
VN-Index 946 Cao nhất 52 tuần (đồng) 62,000 

 
Thay đổi giá cổ phiếu  Các chỉ tiêu tài chính và định giá 

(%) 1T 6T 12T  Năm tài chính FY19 FY20 FY21 FY22F FY23F FY24F 
Doanh thu (tỷ đồng) 2,546 3,025 3,119 3,449 3,583 3,837 
LNHĐ (tỷ đồng) 619 747 845 965 950 996 
Biên LNHĐ (%) 24.3 24.7 27.1 28.0% 26.5% 26.0% 
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 476 535 749 801 794 842 
EPS (đồng) 2,540 2,748 3,254 3,574 3,540 3,755 
ROE (%) 15.1 19.1 20.6 19.5 17.5 16.8 
P/E (x) 8.5 11.5 13.2 11.2 11.3 10.7 
P/B (x) 1.5 1.8 2.1 1.8 1.6 1.5 
Cổ tức/thị giá(%) 3.2 2.8 2.7 3.3 3.3 3.3 

 

Tuyệt đối  -8.0 -19.8 -12.2  

Tương đối -1.4 5.1 22.0  

  
  
        

  

  Nguồn: Dữ liệu công ty, Mirae Asset Vietnam Research  
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1. Kết quả kinh doanh 9T2022 

Bảng 1: Kết quả kinh doanh 9T2022 
Đơn vị: Tỷ đồng 9T2021 9T2022 %Thay đổi Tỷ trọng 9T2021 Tỷ trọng 9T22 

Doanh thu      

   SX&KD nước 1,449 1,611 11.2% 68.9% 66.0% 

   Xử lý rác thải  304 434 42.7% 14.5% 17.8% 

   Xử lý nước thải 45 119* 165.6% 2.1% 4.9% 

   Hoạt động khác 304 276 -9.2% 14.5% 11.3% 

Tổng 2,102 2,440 16.1%   

      

LNST      

   SX&KD nước 411 464 12.9% 81.3% 80.6% 

   Xử lý rác thải  -19 12 n/a -3.7% 2.1% 

   Xử lý nước thải -1 16 n/a -0.3% 2.8% 

  Hoạt động khác 115 83 -27.4% 22.7% 14.5% 

Tổng 506 576 13.8%     

   Cổ đông thiểu số 6 1 -85.1%   

LNR 500 575 15.1%     
 

*Ghi nhận hơn 40.6 tỷ đồng doanh thu đã thực hiện trong năm 2021, tuy nhiên mảng này đang cho thấy tiềm năng tăng trưởng khi 
số lượng đấu nối đang được mở rộng rất nhanh, theo chia sẻ của BWE. 
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2022, Mirae Asset Vietnam Research 

  

Bảng 2: Sản lượng nước tiêu thụ 9T2022 đạt 74% kế hoạch năm nhờ việc đẩy mạnh mở rộng 
hạ tầng cấp nước và gia tăng số lượng đầu nối dân sinh 

Đơn vị: triệu m3 
9T202

1 
9T202

2 
%Thay 

đổi 
Tỷ trọng 

9T2021 
Tỷ trọng 

9T2022 
Sản lượng nước tiêu 
thụ      

   Sinh hoạt 57.9 63.3 9.3% 45.0% 46.7% 
   Sản xuất 66.8 68.6 2.6% 52.0% 50.5% 
   Khác  3.8 3.8 -0.8% 3.0% 2.8% 
Tổng 128.6 135.6 5.5%   

 

Nguồn: BWE, Mirae Asset Vietnam Research 
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2. Tổng hợp dự phóng 

Chúng tôi tiến hành điều chỉnh dự phóng của BWE như sau: 

1) Kết quả điều chỉnh trong năm 2022 được chúng tôi đánh giá lại khi KQKD 9T2022 đạt không 
như dự kiến. Trong đó sản lượng nước thương phẩm và sản lượng xử lý chất thải điều chỉnh 
giảm do hoạt động sản xuất công nghiệp có thấp hơn so với kỳ vọng của chúng tôi trong 
Q4/2022 do ảnh hưởng tiêu cực của bối cảnh kinh tế chung. 

2) KQKD dự phóng trong năm 2022 của chúng tôi không bao gồm sự tác động của tỷ giá. Tính 
đến hết 6T22, tỷ giá USD/VND đã trượt 2.2% tính từ đầu năm (YTD) và BWE đã ghi nhận trích 
lập hơn 21 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong KQKD 9T22, mặc dù tỷ giá đã biến động +4.8% YTD, 
nhưng BWE vẫn chưa tiến hành khi nhận thêm lỗ tỷ giá. Tính đến thời điểm phát hành báo 
cáo này tỷ giá đã +8.7% YTD cùng với đó là khoảng nợ vay DEG trị giá 20 triệu USD đã được 
giải ngân trong Q3/22, do đó KQKD thực tế năm 2022 có thể thấp hơn kết quả mà chúng tôi 
dự phóng do sự ảnh hưởng của lỗ tỷ giá (yếu tố mà chúng tôi không kiểm soát được). 

3) Dự phóng cho năm 2023 cũng được chúng tôi điều chỉnh trên cơ sở thận trọng và nối tiếp 
theo năm 2022. Trong đó giá nước thương phẩm trong năm 2023 sẽ giữ nguyên khi 
QĐ08/UBND – tỉnh Bình Dương (áp dụng 2018-2022) đã hết hiệu lực và BWE cũng chưa tiến 
hành quyết toán được chi phí sản xuất nước trong năm 2022 liên quan đến TT44/2021/TT-
BTC của Bộ Tài Chính nên chưa đủ điều kiện tăng giá nước cho năm 2023. Vì vậy, chúng tôi 
dự phóng giá nước sẽ đi ngang trong năm 2023 (+0% svck) và kỳ vọng giá nước sẽ được điều 
chỉnh tăng 3% kể từ năm 2024 trở về sau khi BWE hoàn thành các thủ tục liên quan đến TT44. 

Bảng 3: Dự phóng giai đoạn 2022-2026 
Đơn vị: Tỷ đồng 2021A 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F 
Doanh thu 3,119 3,449 3,583 3,837 4,108 4,400 
   Sản xuất và kinh doanh nước sạch 1,970 2,166 2,274 2,453 2,642 2,839 
   Xử lý rác thải 675 716 759 805 854 905 
   Xử lý nước thải 51 144 127 155 190 233 
   Hoạt động khác 423 423 423 423 423 423 
Giá vốn  1,804 1,963 2,049 2,180 2,322 2,475 
   Sản xuất và kinh doanh nước sạch 898 959 1,027 1,097 1,170 1,245 
   Xử lý rác thải 543 558 592 628 666 706 
   Xử lý nước thải 45 127 112 137 168 206 
   Hoạt động khác 318 318 318 318 318 318 
Lợi nhuận gộp 1,315 1,486 1,534 1,656 1,787 1,925 
   Chi phí bán hàng và quản lí DN 470 521 584 660 736 814 
EBIT 845 965 950 996 1,051 1,111 
   Doanh thu tài chính 110 98 113 122 123 155 
   Chi phí tài chính* 
 (gồm chi phí lãi vay) 

79 181 190 193 186 195 

   Thu nhập ròng khác -20 11 11 12 13 14 
   Lời/(lỗ) công ty liên kết 8 29 30 32 35 37 
LNTT 864 922 914 969 1,034 1,122 
   Thuế 109 113 112 119 127 138 
LNST 755 809 802 851 908 984 
   Cổ đông thiểu số 7 7 8 8 9 9 
LNR 749 802 794 842 899 975 
EPS (VND) 3,254 3,574 3,540 3,755 4,007 4,345 

 

*Chi phí tài chính không bao gồm khoản lỗ tỷ giá và khoản đánh giá lại đầu tư tài chính 
Nguồn: BWE, Mirae Asset Vietnam Research 
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Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (HOSE: BWE) 

Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh   
 Dự phóng/Định giá    

(tỷ đồng) FY20 FY21 FY22F FY23F  
 FY20 FY21 FY22F FY23F 

Doanh thu thuần 3,025 3,119 3,449 3,583  P/E 11.5x 13.2x 11.2x 11.3x 
Giá vốn hàng bán 1,789 1,804 1,963 2,049  EV/EBITDA 7.2x 7.6x 6.5x 6.0x 
Lợi nhuận gộp 1,236 1,315 1,486 1,534  EV/EBIT 11.6x 11.1x 10.0x 9.7x 
Chi phí bán hàng 356 325 364 423  P/B 1.8x 2.1x 1.8x 1.6x 
Chi phí quản lý doanh nghiệp 133 145 157 161  Vòng quay phải thu 9.9x 8.0x 7.4x 8.1x 
Lợi nhuận HĐKD 747 845 965 950  Vòng quay HTK 3.2x 2.7x 2.8x 2.8x 
Doanh thu tài chính 42 110 98 113  Vòng quay phải trả 8.9x 8.6x 9.3x 9.0x 
Chi phí tài chính 215 79 181 190  Vòng quay tổng tài sản 0.4x 0.4x 0.4x 0.3x 
Thu nhập khác 5 -20 11 11  ROE 19.1% 20.6% 19.5% 17.5% 
Lãi (lỗ) từ CT liên doanh, liên kết 16 8 29 30  ROA 7.4% 8.6% 8.4% 7.7% 
Lợi nhuận trước thuế 596 864 922 914  ROIC 11.0% 10.8% 11.5% 11.1% 
Thuế TNDN 61 109 113 112  Tăng trưởng EPS  8.2% 18.4% 9.8% -1.0% 
Lợi nhuận sau thuế 535 755 809 802  Tăng trưởng BVPS 25.8% 12.7% 10.6% 10.4% 
Lợi ích cổ đông không kiểm soát 0 7 7 8  Tăng trưởng EBITDA 9.3% 23.4% 13.4% 5.7% 
Lợi nhuận ròng cổ đông mẹ 535 749 802 794  Nợ ròng/Tổng vốn 0.3x 0.3x 0.3x 0.3x 
EBIT 752 1,018 1,104 1,104  Tỷ lệ bao phủ nợ 7.8x 9.7x 9.4x 9.5x 
NOPAT 675 890 968 968  Net Debt/EBITDA 2.3x 2.1x 1.9x 1.6x 
EBITDA 1,218 1,503 1,704 1,802  BVPS (VND) 17,738 19,996 22,121 24,414 
Biên LNHĐKD 24.7% 27.1% 28.0% 26.5%  DPS (VND) 1,000 1,200 1,300 1,300 
Biên lợi nhuận ròng  17.7% 24.0% 23.2% 22.2%  EPS (VND) 2,748 3,254 3,574 3,540 
        

         
Bảng Lưu chuyển tiền tệ    

 Bảng Cân đối kế toán   

(tỷ đồng) FY20 FY21 FY22F FY23F   (tỷ đồng) FY20 FY21 FY22F FY23F 
Dòng tiền thuần HĐKD 1,150 892 1,255 1,424  Tài sản ngắn hạn 2,459 2,719 2,860 3,257 
Lợi nhuận sau thuế 537 768 802 794  Tiền và tương đương tiền 1,065 1,076 1,187 1,516 
Khấu hao 466 484 601 698  Khoản phải thu 289 490 436 453 
Trích lập/(hoàn nhập) dự phòng 43 -58 -4 1  Hàng tồn kho 622 698 718 749 
Điều chỉnh khác -65 -78 0 0  Tài sản ngắn hạn khác 484 455 519 539 
(Tăng)/giảm các khoản phải thu 470 -308 59 -18  Tài sản dài hạn 5,787 6,355 7,069 7,328 
(Tăng)/giảm hàng tồn kho -138 -76 -20 -32  Tài sản cố định hữu hình 2,596 3,147 3,832 4,261 
(Tăng)/giảm tài sản khác 0 4 -180 -64  Tài sản cố định vô hình 83 106 104 101 
(Tăng)/giảm đầu tư tài chính ngắn 
hạn 0 0 0 0 

 
Đầu tư dài hạn 720 981 1,318 1,287 

Tăng/(giảm) khoản phải trả -113 239 24 11  Tài sản cố định dở dang 1,355 1,104 683 503 
Tăng/(giảm) nợ phải trả khác 0 0 2 64  Tài sản dài hạn khác 1,033 1,017 1,133 1,177 
Dòng tiền thuần HĐĐT -1,888 -1,081 -1,170 -883  Tổng tài sản 8,246 9,074 9,929 10,585 
Thanh lý/(đầu tư) TSCĐ -1,732 -770 -862 -945  Nợ ngắn hạn 1,988 2,008 2,410 2,399 
Tiền cho vay hoặc mua công cụ nợ -87 -263 0 0  Khoản phải trả 224 198 222 233 
Thanh lý/(đầu tư) vào doanh nghiệp 
khác -101 -142 -367 0 

 
Vay ngắn hạn 1,281 1,210 1,464 1,300 

Cổ tức và tiền lãi nhận được 33 94 59 61  Nợ ngắn hạn khác 453 553 565 595 
Dòng tiền thuần HĐTC 1,391 -63 27 -213  Nợ dài hạn 2,849 3,141 3,148 3,376 
Tiền thu/(thoanh toán) các khoản 
vay 544 68 271 30 

 
Vay dài hạn 2,220 2,371 2,387 2,582 

Thu từ phát hành cổ phiếu và vốn 
góp 997 93 0 0 

 
Nợ dài hạn khác 629 770 761 794 

Chi mua lại CPQ 0 0 0 0  Nợ phải trả 4,836 5,149 5,558 5,775 
Tiền trả cổ tức -150 -225 -251 -251  Vốn chủ sở hữu 3,409 3,925 4,371 4,811 
Thay đổi tiền thuần trong kỳ 653 -252 112 328  Vốn góp 1,875 1,929 1,929 1,929 
Tiền và tương đương tiền - Đầu kỳ 75 728 476 588  Lợi nhuận chưa phân phối 374 606 764 918 
Tiền và tương đương tiền - Cuối kỳ 728 476 588 916  Quỹ đầu tư và phát triển 440 625 905 1,183 

Nguồn: BWE, Mirae Asset Vietnam Research    
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PHỤ LỤC 

Khuyến cáo quan trọng 
Lịch sử khuyến nghị và giá mục tiêu 2 năm gần nhất 

Công ty (mã cổ phiếu) Ngày Khuyến 
nghị 

Giá mục 
tiêu 

  
Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương 08/24/2022 Tăng tỷ trọng 55,300 

 

 

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương 11/23/2022 Tăng tỷ trọng 47,700 

    
    
    
    
    
    
    
    
     

 
 

 
Khuyến cáo 
Kế từ ngày phát hành, Chứng Khoán Mirae Asset và các chi nhánh không có bất kỳ lợi ích đặc biệt liên quan đến doanh nghiệp chủ thể và không sở hữu trên 1% số 
lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp chủ thể. 
 
Xác nhận của chuyên viên phân tích 
Chuyên viên phân tích chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo này xác nhận rằng (i) những quan điểm được trình bày trong báo cáo này phản ánh đúng quan 
điểm cá nhân các tổ chức phát hành và chứng khoán trong báo cáo và (ii) không có phần thù lao nào của chuyên viên phân tích đã, đang, hoặc sẽ trực tiếp 
hay gián tiếp có liên quan đến các khuyến nghị hay quan điểm thể hiện trong báo cáo này. Tương tự như các nhân viên trong công ty, Chuyên viên phân tích 
nhận được thù lao dựa trên doanh thu và lợi nhuận tổng thể của Chứng Khoán Mirae Asset, trong đó bao gồm doanh thu từ các đơn vị kinh doanh khác như 
bộ phận Môi giới tổ chức, Ngân hàng đầu tư hoặc Tư vấn doanh nghiệp. Tại thời điểm phát hành báo cáo, Chuyên viên phân tích không biết về bất kỳ xung 
đột lợi ích thực tế, trọng yếu nào của Chuyên viên phân tích hoặc Chứng Khoán Mirae Asset. 
 
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 
Báo cáo này được công bố bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) (MAS), công ty chứng khoán được phép thực hiện môi giới chứng khoán 
tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Thông tin và ý kiến trong báo cáo này đã được tổng 
hợp một cách thiện chí và từ các nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng những thông tin đó chưa được xác minh một cách độc lập và MAS không cam đoan, 
đại diện hoặc bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, về tính công bằng, chính xác, đầy đủ hoặc tính đúng đắn của thông tin và ý kiến trong báo cáo này hoặc của bất 
kỳ bản dịch nào từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Trong trường hợp bản dịch tiếng Anh của báo cáo được chuẩn bị bằng tiếng Việt, bản gốc của báo cáo bằng 
tiếng Việt có thể đã được cung cấp cho nhà đầu tư trước khi thực hiện báo cáo này. 
Đối tượng dự kiến của báo cáo này là các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp, có kiến thức cơ bản về môi trường kinh doanh địa phương, các thông lệ chung, 
luật và nguyên tắc kế toán  và không  có đối tượng nào nhận hoặc sử dụng báo cáo này vi phạm bất kỳ luật và quy định nào hoặc quy định của MAS và các 
bên liên kết, chi nhánh  đối với các yêu cầu đăng ký hoặc cấp phép ở bất kỳ khu vực tài phán nào sẽ nhận được hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào từ đây. 
Báo cáo này chỉ dành cho mục đích thông tin chung, không phải và sẽ không được hiểu là một lời đề nghị hoặc một lời mời chào để thực hiện bất cứ giao 
dịch  chứng khoán hoặc công cụ tài chính nào khác. Báo cáo này không phải là lời khuyên đầu tư cho bất kỳ đối tượng nào và đối tượng đó sẽ không được 
coi là khách hàng của MAS khi nhận được báo cáo này. Báo cáo này không tính đến các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của các khách 
hàng cá nhân. Không được dựa vào báo cáo này để thực hiện quyết định độc lập. Thông tin và ý kiến có trong báo cáo này có giá trị kể từ ngày công bố và 
có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Giá và giá trị của các khoản đầu tư được đề cập trong báo cáo này và thu nhập từ các khoản đầu tư đó có thể 
giảm giá hoặc tăng giá, và các nhà đầu tư có thể phải chịu thua lỗ cho các khoản đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không phải là hướng dẫn cho hiệu suất 
trong tương lai. Lợi nhuận trong tương lai không được đảm bảo và có thể xảy ra mất vốn ban đầu. MAS, các chi nhánh và giám đốc, cán bộ nhân viên và đại 
diện của họ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng báo cáo này. 
MAS có thể đã đưa ra các báo cáo khác không nhất quán và đưa ra kết luận khác với các ý kiến được trình bày trong báo cáo này. Các báo cáo có thể phản 
ánh các giả định, quan điểm và phương pháp phân tích khác nhau của các nhà phân tích. MAS có thể đưa ra các quyết định đầu tư không phù hợp với các ý 
kiến và quan điểm được trình bày trong báo cáo nghiên cứu này. MAS, các chi nhánh  và giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại diện có thể mua hoặc bán  bất 
kỳ chứng khoán  vào bất kỳ lúc nào và có thể thực hiện mua hoặc bán, hoặc đề nghị mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào như vậy hoặc các công cụ tài 
chính khác tùy từng thời điểm trên thị trường  hoặc theo cách khác, trong từng trường hợp, với tư cách là bên tự doanh hoặc môi giới. MAS và các chi nhánh 

Hệ thống khuyến nghị cổ phiếu Thang đánh giá ngành 
Mua : Lợi nhuận kỳ vọng từ 20% trở lên Tích Cực : Các yếu tố cơ bản thuận lợi hoặc đang cải thiện 
Tăng Tỷ Trọng : Lợi nhuận kỳ vọng từ 10% trở lên Trung Tính : Các yếu tố cơ bản ổn định và dự kiến không có thay đổi trọng yếu 
Nắm Giữ : Lợi nhuận kỳ vọng trong khoảng +/-10% Tiêu Cực : Các yếu tố cơ bản không thuận lợi hoặc theo xu hướng xấu 
Bán : Lợi nhuận kỳ vọng từ -10% trở xuống   

* Hệ thống khuyến nghị của chúng tôi dựa trên lợi nhuận kỳ vọng về tăng trưởng giá cổ phiếu trong vòng 12 tháng tiếp theo. 
* Giá mục tiêu được xác định bởi chuyên viên phân tích áp dụng các phương pháp định giá được đề cập trong báo cáo, một phần dựa trên dự phóng của người 
phân tích về lợi nhuận trong tương lai. 
* Việc đạt giá mục tiêu có thể chịu tác động từ các rủi ro liên quan đến cổ phiếu, doanh nghiệp, cũng như điều kiện thị trường, vĩ mô nói chung. 
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có thể đã có, hoặc có thể  tham gia vào các mối quan hệ kinh doanh với các công ty để cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư, tạo lập thị trường hoặc các 
dịch vụ tài chính khác được cho phép theo luật và quy định hiện hành. 
Không một phần nào của báo cáo này có thể được sao chép hoặc soạn thảo lại theo bất kỳ cách thức hoặc hình thức nào hoặc được phân phối lại hoặc xuất 
bản, toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của MAS. 
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