
 

 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH 

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 

KHUYẾN NGHỊ: NẮM GIỮ 

 

 THÔNG TIN NIÊM YẾT 

Ngành Cao Su 

Sàn giao dịch HSX 

Mã chứng khoán GVR 

Vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng 

Vốn hóa: 27/10/2020 57.400 tỷ đồng 

Giá hiện tại: 27/10/2020 14,300 đồng 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG 

Ủy ban quản lý vồn nhà 

nước tại doanh nghiệp 

96,77% 

Cổ đông khác 3,23% 

 

BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU 12 THÁNG 

 

CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN 

 2017 2018 2019 

Tổng tài sản 
74.483 77.373 78.517 

Nợ phải trả 
26.448 28.031 27.920 

Vốn chủ sở hữu 
48.034 49.342 50.597 

Doanh thu thuần 
20.048 19.713 19.804 

Lợi nhuận gộp 
5.246 4.515 4.623 

LNTT 
4.708 4.252 4.655 

Lợi nhuận ròng 
3.936 3.334 3.833 

EPS (đ/cp) 0 0 813 

 

KẾT QUẢ ĐỊNH GIÁ 

Phương pháp P/E 7.177 đồng 

Phương pháp P/B 7.954 đồng 

Giá cổ phiếu tổng hợp từ các phương 

pháp 15.131 đồng 
 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) có tiền thân là Tổng Công ty Cao su 

Việt Nam, được thành lập vào năm 1995. Tập đoàn hoạt động chính trong lĩnh vực 

trồng, khai thác, chế biến và kinh doanh sản phẩm từ cây cao su.  

ĐIỂM NHẤN ĐẦU TƯ 

- Khẳng định được vị thế đầu ngành trong lĩnh vực chế biến mủ cao su Trong lĩnh vực 

chế biến mủ cao su, GVR chiếm hơn 35% sản lượng của Việt Nam, có ưu thế về quy mô 

trong đàm phán tiêu thụ.  

- Mảng bất động sản khu công nghiệp được đẩy mạnh: GVR có chiến lược dài hạn 

chuyển đổi dần đất cao su sang làm khu công nghiệp. Đặc biệt trong năm 2019 vừa qua, 

doanh nghiệp đã chuyển đổi 1000 hecta đất cao su sang khu công nghiệp. 

- Triển vọng mảng cao su tiếp tục lạc quan trong thời gian tới khi sản xuất của Trung 

Quốc tiếp tục hồi phục, và nhu cầu tiêu thụ ô tô ở cả Trung Quốc và Ấn Độ đều phục hồi. 

- Diễn biến giá cao su thế giới tích cực: Kể từ sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh 

trên khắp thế giới (tháng 4/2020), giá cao su thiên nhiên âm thầm leo dốc. Nhưng đà tăng 

thực sự gây ấn tượng là từ đầu tháng 10 tới nay. Chỉ trong 3 tuần qua, giá cao su đã tăng 

gần 1/5. 

- Chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu: Do Mỹ kêu gọi các nước rút vôn khỏi Trung Quốc 

và sự xung đột giữa Trung Quốc và Ấn Độ (2 quốc gia đang thu hút FDI lớn và cạnh tranh 

với các nước Đông Nam Á) đang căng thẳng, tạo cơ hội cho dòng vốn FDI có thể đổ vào 

Việt Nam mạnh mẽ hơn, giúp các doanh nghiệp làm bất động sản và khu công nghiệp có 

nhiều cơ hội lớn. Việc ký kết thành công hiệp định EVFTA sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đẩy 

mạnh hoạt động xuất khẩu các sản phẩm trong ngành cao su sang EU. 

- Nguồn thu tới từ hoạt động thoái vốn ngoài ngành: Việc thoái vốn khỏi các công ty con 

và công ty liên kết giúp GVR có thêm nguồn thu dồi dào dự kiến lên tới 2061 tỷ đồng.  

- Cơ cấu lại quỹ đất: việc đẩy mạnh sát sập với các đơn vị cùng ngành sẽ giúp cơ cấu lại 

quỹ đất của doanh nghiệp, qua đó, tập đoàn có thể chuyển đổi sang trồng các loại cây khác 

sao cho tối ưu về đất đai (như trồng rừng, trồng cây nông nghiệp). 

RỦI RO ĐẦU TƯ 

- Rủi ro chung của nền kinh tế khi vĩ mô toàn cầu đều sẽ rất xấu do tác động của covid 19 

đến nền kinh tế toàn cầu. 

- Rủi ro về tỷ giá: một phần nguồn thu của doanh nghiệp liên quan tới hoạt động xuất khẩu 

nên việc biến động tỷ giá sẽ tác động tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp   

- Rủi ro biến động giá nguồn nguyên vật liệu đầu vào (giá cao su, giá gỗ, …)  

- Rủi ro trong lĩnh vực bất động sản – khu công nghiệp như khó tìm được đối tác chiến 

lược phù hợp, do suy thoái kinh tế do dịch có thể khiến việc phát triển khu công nghiệp 

chững lại. 

 
 

 

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
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Khẳng định được vị thế đầu ngành trong lĩnh vực chế biến mủ cao su 

Trong lĩnh vực chế biến mủ cao su, GVR chiếm hơn 35% sản lượng của Việt Nam, có ưu thế về quy mô trong 

đàm phán tiêu thụ. Doanh nghiệp có thế mạnh về phát triển trồng rừng nguyên liệu và chế biến gỗ, với diện 

tích cao su thanh lý bình quân hơn 10.000 ha/năm, GVR hiện có 13 nhà máy chế biến các sản phẩm gỗ như 

ván MDF, gỗ ghép, gỗ tinh chế, cao su, trong đó gỗ ghép tấm chiếm 60% nguồn cung thị trường, ván MDF 

chiếm 50% thị phần trong nước. Mỗi năm tập đoàn có thể cung cấp ra thị trường gần 1 triệu m3 gỗ nhân tạo 

thành phẩm cao cấp. 

 

Quỹ đất lơn và dễ chuyển đổi mục đích sử dụng 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) và công ty liên kết quản lý quỹ đất cực lớn ~419,930 ha. Quỹ 

đất này phần lớn bao gồm là đất canh tác cao su sạch có thể chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất KCN 

hoặc BĐS với chi phí thấp. Tập đoàn sẽ phát triển và trồng khoảng 20.000ha rừng, tương đương khoảng 5% 

diện tích cao su hiện nay; chuyển đổi diện tích quỹ đất đang trồng cao su sang trồng rừng, định hướng phát 

triển mạnh ở khu vực miền Trung. 

Liên quan đến đền bù đất làm sân bay Long Thành, phía GVR đến nay công tác đền bù đã xong, 40% giá trị 

đền bù đã được hạch toán năm 2019 và 60% sẽ hạch toán 2020. Ước tính, với đơn giá đền bù 600 triệu 

đồng/ha trên tổng cộng 2.000 ha thì số tiền Tập đoàn tiếp tục thu về khoảng 1.000 tỷ đồng tiền đền bù. GVR 

sẽ giao đất cho tỉnh Đồng Nai vào tháng 11/2020, theo đó tiếp tục bàn giao cho nhà đầu tư triển khai xây 

dựng sân bay. 

Lấn sân mạnh hơn sang lĩnh vực Bất Động Sản KCN  

Hiện nay GVR đang quản lý 12 khu công nghiệp với tổng diện tích 6.000 ha. đất thương phẩm cho thuê gần 

4.400 hecta được thực hiện trên quỹ đất trồng cao su chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch của 

địa phương, các khu công nghiệp của GVR có quy mô lớn, giá đền bù thấp, nền đất cao nên chi phí đầu tư 

thấp, phần lớn nằm ở khu kinh tế trọng điểm phía nam, giá cho thuê tăng theo làn sóng đầu tư nước ngoài ở 

khu vực tăng. Đây là lợi thế rất lớn để Tập đoàn tập trung phát triển. 

KẾT QUẢ KINH DOANH 
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Doanh thu, lợi nhuận 6 tháng năm 2020 sụt giảm do tác động của dịch Covid - 19 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty đều giảm 20% so với cùng kì, lần 

lượt đạt 5.953 tỉ đồng và 842 tỉ đồng. Như vậy, so với kế hoạch khá tham vọng được công ty đặt ra cho cả 

năm 2020 là doanh thu 24.647 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.029 tỉ đồng, công ty chỉ mới hoàn thành 24,6%  

mục tiêu doanh thu và 21,1% mục tiêu lợi nhuận. Kết quả kinh doanh thấp này chủ yếu đến từ mức giảm 

trong mảng cao su và mảng gỗ nhưng một phần được bù đắp bởi mức tăng trong mảng khu công nghiệp. 

Tổng hợp kết quả kinh doanh của GVR giai đoạn 2016 – H1.2020 

Đơn vị: tỷ đồng 

 2016 2017 2018 2019 6TH/2020 

Doanh thu thuần 
15.544,95 20.047,74 19.713,30 19.803,99 5.952,50 

Lãi gộp 
3.372,21 5.246,41 4.514,53 4.622,99 1.185,51 

Thu nhập tài chính 
538,91 571,19 791,43 731,50 447,82 

Chi phí tài chính 
-519,56 -706,36 -790,27 -791,94 -347,13 

Chi phí quản lý doanh  nghiệp 
-1.215,47 -1.525,70 -1.969,94 -1.629,36 -539,43 

Thu nhập khác, ròng 
1.051,97 1.227,51 1.862,36 1.737,39 169,04 

Lãi/(lỗ) ròng trước thuế 
3.270,77 4.707,54 4.251,74 4.655,31 970,16 

Lãi/(lỗ) thuần sau thuế 
2.796,60 3.935,81 3.333,66 3.833,36 841,60 

 

 Mảng sản xuất cao su và chế biến gỗ vẫn là mảng đóng góp chính với tỷ trọng 85,85% cơ cấu doanh thu 

của doanh nghiệp và đạt giá trị 5.121 tỷ đồng. 

 Hoạt động  kinh doanh bất động sản, cơ sở hạ tầng tăng trưởng 36,79% trong 6T/2020 và mang về doanh 

thu tăng hơn 2 lần trong Q2/2020, đạt 224 tỷ đồng. 

 Biên lợi nhuận gộp tăng 1,6 điểm % yoy trong 6 tháng 2020, chủ yếu nhờ mảng KCN ghi nhận biên LN gộp 

đạt 73% tăng so với 67% trong 6 tháng 2019. 

 Các khoản lãi trong các công ty liên doanh, liên kết trong Q2 của GVR bị suy giảm mạnh, từ 129 tỷ đồng 

xuống còn 69 tỷ đồng. Tương tự, khoản thu nhập khác cũng chỉ còn 169 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với con 

số đạt được cùng kỳ năm trước, chủ yếu do hụt nguồn thu từ thanh lý vườn cây cao su hết thời hạn khai 

thác.  
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(Nguồn: BCTC của công ty qua các năm) 

 GVR dự kiến sẽ chi trả cổ tức 6% cho năm 2019 và thực hiện ngày 09/10. 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 

TÌnh hình tài chính lành mạnh với nguồn tiền dồi dào và dòng tiền dương 

 Ngày 30/06/2020, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 77.787 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định ghi nhận 31.022 

tỷ đồng (+12% so với cuối năm 2019) chiếm tỷ trọng 39,9% cơ cấu tổng tài sản. Tăng trưởng tài sản cố định 

chủ yếu tới từ đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành của các vườn cây kinh doanh. Hiện nay GVR đang quản 

lý 407.800ha diện tích cao su trong đó một nửa là diện tích cao su kinh doanh. 

 Giá trị Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 4.182 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 5,38% cơ cấu tổng tài sản. Bên 

cạnh đó, công ty còn ghi nhận 9.512 tỷ đồng giá trị các khoản đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn. 

 Hàng tồn kho đạt 3.544 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4,56% cơ cấu tổng tài sản và không có sự thay đổi nhiều so 

với cuối năm 2019. 

 Tại ngày 30/06/2020, giá trị các khoản tài sản dở dang dài hạn đạt 17.923 tỷ đồng giảm 17,58% so với đầu 

năm do trong kỳ công ty đã tiến hành hoàn thiện xây dựng vườn cây cao su KTCB với giá trị đạt 3.778 tỷ 

đồng. 

 

(Nguồn: BCTC của công ty qua các năm) 

 Tại 30/6/2020, tổng nợ vay và nợ thuê tài chính của GVR đạt 12.012 tỷ đồng, (+1,26% so với cuối năm 

2019), Vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 9.232 tỷ đồng (+1.72% YoY), chủ yếu từ việc gia tăng các khoản 
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vay dài hạn. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.780 tỷ đồng (-0,25% YoY) (chủ yếu đến từ việc trả trước 

một số khoản vay ngắn hạn). 

Tình hình nợ vay của GVR giai đoạn 2016 -2020 

Đơn vị: tỷ đồng 

  2016 2017 2018 2019 Q2/2020 

Vay ngắn hạn  3.682,80 3.328,46 3.367,80 2.787,07 2.779,84 

Vay dài hạn  10.353,89 10.109,57 10.031,65 9.075,80 9.232,37 

Tổng nợ vay  14.036,69 13.438,04 13.399,45 11.862,87 12.012,21 

Tổng tài sản  69.802,56 74.482,71 77.373,20 78.517,04 77.787,43 

Nợ Vay / TTS (%) 20,11% 18,04% 17,32% 15,11% 15,44% 

 Kết thúc 6 tháng tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty ghi nhận âm 

1.042 tỉ đồng so với con số 968 tỉ đồng cùng kì năm 2019, nguyên nhân chủ yếu là do tiền thu khác từ hoạt 

động kinh doanh giảm từ 3.986 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2019 xuống còn 1.376 tỉ đồng trong cùng kì năm 

2020. 

 

 

(Nguồn: BCTC của công ty qua các năm) 

  

31,05%
27,98% 27,16%

23,45% 23,88%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

2016 2017 2018 2019 H1/2020

Đòn bẩy tài chính ( tỷ đồng)

Vốn chủ sở hữu Nợ vay Nợ vay/ VCSH(%)

http://www.abs.vn/


 

 
 

5 

www.abs.vn 
 

TRIỂN VỌNG DOANH NGHIỆP 

Thị trường cao su thiên nhiên đang sáng dần lên  

Kể từ đầu năm tới giữa tháng 4/2020, giá cao su thiên nhiên có diễn biến lao dốc, sau đó duy trì vùng giá thấp. 

Cụ thể, giá cao su thiên nhiên trong quý II/2020 dao động trong khoảng 130 - 145 Yên Nhật (JPY)/kg, trong khi 

cùng kỳ năm 2019 là 175 - 240 JPY/kg. Từ cuối tháng 7/2020, giá cao su bắt đầu có sự phục hồi. Dù giá cao 

su bình quân trong quý III/2020 vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019, nhưng sản lượng tiêu thụ lớn đã giúp 

các doanh nghiệp cao su trong nước ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. 

 

Giá cao su kỳ hạn tiếp tục đà tăng trong tuần cuối cùng của tháng 10, lần đầu tiên tăng lên trên 285 JPY/kg 

kể từ tháng 5/2017 do nhu cầu ngày càng tăng từ Trung Quốc, nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới sau khi 

nền kinh tế bắt đầu phục hồi. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp găng tay đang phát triển bùng nổ ở Malaysia 

sau sự gia tăng của các ca bệnh Covid-19 cũng hỗ trợ tăng giá cao su nguyên liệu. Về phía nguồn cung, 

Hiệp hội Các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) dự kiến sản lượng toàn cầu sẽ giảm gần 5% khiến 

mặt hàng này có triển vọng tăng giá hơn nữa. 

 

 

 

Trong báo cáo mới nhất công bố giữa tháng 10, ANRPC đã nâng dự báo tiêu thụ cao su toàn cầu năm 2020 

thêm 67.000 tấn lên 12,611 triệu tấn. Lý do điều chỉnh tăng là bởi nhận định lạc quan hơn về thị trường 

Trung Quốc. 

 

ANRPC đồng thời cũng nâng dự báo về triển vọng tiêu thụ cao su ở Ấn Độ khi các hoạt động sản xuất tại 

quốc gia Nam Á này dần phục hồi, trong bối cảnh sản lượng cao su thiên nhiên của Ấn Độ năm 2020 dự báo 

giảm 42.000 tấn xuống 668.000 tấn do dịch Covid-19 gây thiếu nhân lực nghiêm trọng. 

 

Nhu cầu tiêu thụ cao su trên thế giới tiếp tục gia tăng 

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng xuất khẩu cao su tháng 9/2020 của 

Việt Nam ước đạt 230.000 tấn với giá trị đạt 296 triệu USD. Lũy kế 9 tháng năm 2020, khối lượng và giá trị 

xuất khẩu cao su  đạt 1,14 triệu tấn và 1,45 tỷ USD, tăng 2,4% về khối lượng nhưng giảm 4% về giá trị so với 

cùng kỳ năm 2019.  
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Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC) trong báo cáo tháng 9/2020 cho biết, nhu cầu cao su 

toàn cầu có khả năng hồi phục trong quý III/2020 sau khi giảm sâu ở quý trước đó. Cụ thể, ANRPC dự báo 

nhu cầu cao thế giới quý III/2020 chỉ còn giảm 2,9%, sau khi giảm 14% trong 7 tháng đầu năm 2020 so với 

cùng kỳ năm 2019 (giảm 15% trong quý I/2020 do Trung Quốc, và giảm 15,8% trong quý II do nhu cầu của các 

nước khác ngoài Trung Quốc cũng giảm sút). Cơ sở để ANRPC lạc quan về triển vọng nhu cầu trong quý 

III/2020 là nền kinh tế Mỹ hồi phục nhanh, sản xuất của Trung Quốc tiếp tục hồi phục, và tiêu thụ ô tô ở cả 

Trung Quốc và Ấn Độ đều phục hồi. 

 

Theo ANRPC, ước tính sơ bộ cho thấy Trung Quốc đã tiêu thụ 456.000 tấn cao su thiên nhiên trong tháng 

7/2020, gần tương đương mức 464.000 tấn tiêu thụ trong cùng tháng năm trước. Triển vọng tiêu thụ cao su 

trên toàn thế giới trong cả năm 2020 đã bị điều chỉnh giảm do tiêu thụ chậm trong giai đoạn từ tháng 4 đến 

tháng 6/2020 ở Mỹ và EU. 

 

Triển vọng tới từ hoạt động kinh doanh Bất động sản - Khu công nghiệp  

Việc ký kết thành công hiệp định EVFTA và EVIPA là một bước tiến quan trọng cả về chiến lược và kinh tế trong 

quan hệ giữa Việt Nam và EU, đem lại nhiều lợi thế về thu hút vốn FDI. Dịch bệnh Covid-19 đẩy nhanh sự dịch 

chuyển các nhà máy công ty đa quốc gia ra khỏi Trung Quốc để tránh khỏi tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng. 

Qua đó, giúp Việt Nam với vị trí thuận lợi, liền sát Trung Quốc và nhiều chính sách ưu đãi là điểm đến được ưu 

tiên từ các dòng vốn nước ngoài. 

 

GVR hiện đang quản lý 16 KCN với tổng diện tích gần 6,566 ha. Đây là lĩnh vực có lợi nhuận cao, tiềm năng và 

có nhiều lợi thế nên tập đoàn dự kiến sẽ tập trung đầu tư mạnh trong năm 2020 và cho giai đoạn 2021-2025. 

Trong năm 2019, GVR chưa hoàn thành kế hoạch về diện tích cho thuê KCN vì chưa thực hiện được các thủ tục 

liên quan. Mảng KCN của GVR hiện có tỷ lệ lấp đầy cao, diện tích thương phẩm sẵn sàng cho thuê không còn 

nhiều. Trong năm 2020, GVR kỳ vọng sẽ triển khai các KCN Nam Tân Uyên, Rạch Bắp mở rộng và dự kiến đến 

cuối năm sẽ có sản phẩm thương mại. Phần còn lại, các KCN Bắc Đồng Phú, Nam Đồng Phú, Long Thành - Dầu 

Giây,… đang tiến hành thực hiên các thủ tục. 
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ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 

Theo phương pháp so sánh tương đối: 

Một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cao su thiên nhiên đang giao dịch và niêm yết trên sàn để so sánh 

với GVR. Dữ liệu được sử dụng trong 4 quý gần nhất. 

STT  Mã CK BVPS 

(Đồng) 

EPS cơ bản 

(Đồng) 

P/E cơ bản 

(x) 

P/B 

(x) 

Vốn hóa thị 

trường (Marcap) 

Tỷ VND 

1 PHR 22.090 6.220 8,79 2,48 7.411,81 

2 TNC 17.746 2.740 9,96 1,54 525,52 

3 TRC 53.088 3.002 11,66 0,66 1.019,37 

4 GVR 11.612 768 18,69 1,24 57.400 

Trung bình trọng số 17,41 1,37  

 

Phương pháp Giá 1 cổ phiếu 

(đồng/cp) 

Trọng số 

(%) 

Giá theo trọng số 

(đồng/cp) 

So sánh P/E 14.354 50% 7.177 

So sánh P/B 15.908 50% 7.954 

Giá cổ phiếu tổng hợp từ các phương pháp 100% 15.131 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được ABS đưa ra dựa trên những nguồn tin mà ABS coi là đáng tin cậy vào thời 

điểm công bố. Tuy nhiên, ABS không đảm bảo tính đầy đủ và chính xác tuyệt đối của các thông tin này.  

Báo cáo được đưa ra dựa trên các quan điểm của cá nhân chuyên viên phân tích, không nhằm mục đích chào bán, lôi kéo nhà 

đầu tư mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo này như một nguồn tham khảo cho quyết định đầu 

tư của mình và ABS sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo 

này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc thông tin sai lệch về đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này. 

Bản báo cáo này là tài sản của ABS. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn, trích dẫn không được sự đồng ý của ABS đều là trái 

pháp luật. Bất kỳ nội dung nào của bản báo cáo này đều không được phép sao chép, sửa đổi, in ấn, trích dẫn nếu không được 

sự đồng ý của ABS. 
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Hội sở 
  

  
    Chi nhánh TP.Hồ Chí 

Minh 

      

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu,   P102, Tòa nhà Smart View, 161-165 Trần Hưng Đạo,   

 Q. Đống Đa, Hà Nội        Q1, TP. Hồ Chí Minh       

Tel: (04) 35624626;  Fax: (04) 35624628     Tel: (08) 38389655;  Fax: (08) 38389656     

                        

Chi nhánh Đà Nẵng       Chi nhánh Hải Phòng       

17 Đặng Tử Kính, Q. Hải Châu, TP.Đà Nẵng   Phòng 131-132, Tầng 1, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê Thánh Tông, 

           Ngô Quyền, TP.Hải Phòng       

Tel: (0511) 3653992;  Fax: (0511) 3653991     Tel: (031) 3569190;  Fax: (031) 3569191     

                        

Chi nhánh Bắc Ninh       Chi nhánh Thái Bình       

10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP.Bắc Ninh   399 Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình     

Tel: (0241) 3893088;  Fax: (0241) 3893087     Tel: (036) 6255556;  Fax: (036) 6255557     

                        

Chi nhánh Huế         Chi nhánh Vũng Tàu       

38 Bến Nghé, Phường Phú Hội, TP.Huế     229 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Thắng Tam, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP.Vũng Tàu 

Tel: (054) 3831133 Fax: (054) 3831656     Tel: (064) 3543166;  Fax: (064) 3543168     

                        

  

  

Chi nhánh Cần Thơ 

      

          74- 76 Hùng Vương, TP Cần Thơ     

  
  

  
    Tel: (0710) 768098     Fax: (0710) 

732556 

    

                        

                        

                                                            Phòng Phân Tích                 

                                                            Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội       

                                                            Điện thoại: (04) 35624626     số máy lẻ: 135           

                                                            Email: cf-hanoi@abs.vn                                  www.abs.vn          
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