
ABS | Triển vọng kết quả kinh doanh một số ngành quý 4/2019  

 

1 

 

 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH CÁC NHÓM NGÀNH 3 QUÝ 

ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN VỌNG MỘT SỐ NHÓM NGÀNH QUÝ 4/2019 

1/ Bức tranh kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 

KQKD 9 tháng đầu năm của các doanh nghiệp niêm yết trên cả 3 sàn phần lớn chứng kiến sự 

sụt giảm về tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ. Tổng doanh thu trên cả hai sàn tăng trưởng 

4.9%, trong khi lợi nhuận gần như không có tăng trưởng, 0.31%. Đây là bước thụt lùi đáng kể 

nếu so với tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận 2018 của các doanh nghiệp (16% và 22%). Đáng 

chú ý, KQKD trên sàn HNX khởi sắc do đột biến ở một vài doanh nghiệp lớn như ACB (+19%), 

SHB (+48%), PVS (+46%), DGC (+1,027%), hay VCG (+84%). Loại bỏ các doanh nghiệp 

này thì các doanh nghiệp sàn HNX gần như không tăng trưởng về lợi nhuận.  

Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu các nhóm ngành 9T/2019 

Nhóm ngành 

Tỷ trọng 

 vốn hóa % 
P/E P/B 

Tăng trưởng  

doanh thu % 

Tăng trưởng  

lợi nhuận % 

Dầu khí 2.6 19.02 1.27 5.3 9.07 

Nguyên vật liệu 5.2 13.41 2.3 2.2 0 

Công nghiệp 12.2 14.1 1.82 2.3 -23.76 

Hàng tiêu dùng 16 18.61 2.88 7.2 -2.5 

Dược phẩm và y tế 1 14 2.02 7.7 -1.9 

Dịch vụ tiêu dùng 5.6 16.82 3.15 7.5 9.6 

Viễn thông 2.1 41.68 2.85 9.7 62 

Tiện ích 7.9 13.94 2.12 5.2 8.3 

Tài chính 25.6 21.19 2.67 19.9 20.2 

Ngân hàng 20.6 13.36 1.81 17.5 26.6 

 

 

- KQKD Q1/2019 gây thất vọng khi tăng trưởng lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ. 

Chỉ có 312 DN tăng trưởng dương về lợi nhuận (chiếm 43,6%). Tổng doanh thu 

trên cả hai sàn đạt tăng trưởng 4,9%, trong khi lợi nhuận gần như không có tăng 

trưởng (0,31%) 
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- Q2/2019, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận các DN đã khả quan hơn. Có 356 DN ghi 

nhận tăng trưởng dương về mặt lợi nhuận (chiếm 52%). Tổng doanh thu trên cả 2 

sàn đạt tăng trưởng 11%, qua đó giúp lợi nhuận sau thuế tăng tương ứng 13,5%. 

- Q3/2019, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết 

tiếp tục tích cực đặc biệt là nhóm ngân hàng và nhóm vốn hóa lớn. 

Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế theo ngành (phân loại theo ICB) 9 tháng đầu năm 

2019. 

 

 

 

Xét về biến động lợi nhuận ở 10 nhóm ngành, có 6 ngành tăng trưởng dương về lợi nhuận và 

3 ngành tăng trưởng âm so với cùng kì. Trong đó, dù cho tăng trưởng doanh thu chỉ xấp xỉ 10% 

nhưng viễn thông lại là ngành có tăng trưởng đột biến nhất về lợi nhuận (62%) do có sự đóng 

góp rất lớn của VGI (Tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel) ghi nhận lợi nhuận đạt gần 

900 tỷ trong khi cùng kì năm trước lỗ hơn 800 tỷ.  
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Ngân hàng là nhóm ngành tăng trưởng mạnh thứ 2 (26.6%) khi hầu hết các ngân hàng đều ghi 

nhận tăng trưởng so với cùng kì trong đó có sự đóng góp quan trọng của cổ phiếu VCB 

(+50.73%), TPB (+49.5%), VIB (69.4%) và đặc biệt STB (106.4%). Các doanh nghiệp ngân 

hàng có kết quả lợi nhuận tích cực như vậy do ngoài thu nhập lãi thuần thì các mảng lãi hoạt 

động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối đều có sự tăng trưởng khá mạnh so với cùng kì lần lượt 

khoảng 30% và 55% so với cùng kì. 

Nhóm ngành tài chính cũng cho thấy sự tăng trưởng khả quan (+20.2%) nhưng lại không có 

sự đồng đều ở cả 3 phân khúc chứng khoán, bảo hiểm và bất động sản. Ngành bảo hiểm tiếp 

tục duy trì tăng trưởng ở tất cả các doanh nghiệp bảo hiểm, đặc biệt ở top các thị phần các 

doanh nghiệp bảo hiểm như BVH (16%), PTI (29%)…. Ngành bất động sản thì bức tranh kết 

quả kinh doanh tích cực chỉ xuất hiện ở một số doanh nghiệp như: HDG (363%), NTL (263%), 

VIC (114%), CEO (117%) trong khi nhiều doanh nghiệp bất động sản còn lại ghi nhận lợi 

nhuận âm do một phần là sự bùng nổ của nhóm bất động sản diễn ra trước đó trong năm 2017, 

2018, một phần là nguồn vốn tín dụng vào bất động sản được kiểm soát rất chặt chẽ trong năm 

2019. Trái ngược với nhóm bảo hiểm và bất động sản, nhóm chứng khoán chứng kiến kết quả 

tiêu cực trong 9 tháng đầu năm nguyên nhân do giao dịch toàn thị trường khá trầm lắng, thanh 

khoản toàn thị trường ở mức trung bình và giảm so với cùng kì. 

 

Ở chiều ngược lại, ngành nguyên vật liệu là ngành có kết quả tiêu cực nhất khi lợi nhuận giảm 

tới (-23.76%) so với cùng kì, nguyên nhân là do nhiều nhóm ngành giảm mạnh, nổi bật là nhóm 

phân bón (-71.4%) và nhóm thép (-32.73%). Những khó khăn phân khúc Thép đang đối mặt 

bao gồm xu hướng bảo hộ trên thế giới gia tăng, giá nguyên vật liệu bất ổn và chi phí sản xuất 

tăng cao. Nhóm phân bón đối mặt với giá vốn tăng cao (khí, dầu mỏ…) trong khi lượng cung 

dồi dào và vấn nạn phân bón giả khiến nhóm phân bón liên tục khó khăn trong hoạt động kinh 

doanh. Tuy nhiên, kết quả lại tích cực đối với một số nhóm ngành như nhựa (+74.82%), cao 

su (+71.84%) do sản lượng sản xuất tăng cao và giá cao su phục hồi sau khi chạm đáy từ cuối 

năm 2018.  
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2/ Triển vọng kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2019  

Ngành ngân hàng 

Tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống trong 9T2019 đạt mức 8.64%, giảm so với mức 9.52% 

cùng kỳ 2018. Trong số 25 ngân hàng thì có tới 16 ngân hàng (chiếm khoảng 64%) có dư nợ 

cho vay khách hàng cao hơn mức trung bình ngành (9,2%). 

 Trong đó, có tới 4 ngân hàng có mức tăng trưởng cho vay khách hàng ở mức cao trên 20% 

gồm: Techcombank (tăng 28,6%), VIB (28,2%), OCB (21,2%) và TPBank (20,4%). Trong khi 

đó nhóm các "ông lớn" ngân hàng TMCP Nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank 

và BID nơi cung ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế, lại có mức tăng trưởng cho vay khá khiêm 

tốn khoảng một con số. 

Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính các ngân hàng niêm yết 

Mã 

CK 
Sàn 

EPS 

cơ 

bản 

P/E 

cơ 

bản 

P/B  
ROE 

%  

ROA 

%  

Biên 

lãi 

suất 

ròng 

(NIM) 

Tỷ lệ 

nợ 

xấu 

(NPL)  

Tỷ lệ Dư 

nợ/Tiền 

gửi 

(LDR) 

Trích lập 

dự 

phòng/Nợ 

xấu  

 

 

 

 

CAR 

 

Tỷ lệ 

vốn 

ngắn 

hạn 

cho 

vay 

trung 

và dài 

hạn 

VCB HOSE 5,269 16.19 3.89 26.32% 1.75% 3.16% 1.08% 78.49% -185.21% 
9.8% 37.2% 

BID HOSE 2,062 20.11 2.18 12.64% 0.53% 2.68% 2.09% 98.96% -78.18% 
9% 37.9% 

CTG HOSE 1,643 12.32 1.01 8.59% 0.52% 2.22% 1.56% 103.88% -118.08% 
9.2% 38.4% 

MBB HOSE 3,195 6.59 1.35 20.56% 1.91% 4.74% 1.54% 94.52% -102.73% 9.1% 38.7% 

TCB HOSE 2,659 8.56 1.35 16.83% 2.70% 4.11% 1.80% 93.90% -77.08% 
16.5% 36,1% 

VPB HOSE 3,411 5.66 1.15 21.95% 2.43% 9.19% 3.50% 123.64% -49.61% 
10.1% 35.4% 

ACB HNX 3,575 6.38 1.49 25.11% 1.69% 3.57% 0.67% 85.92% -158.94% 
11.7% 29% 

STB HOSE 1,543 6.52 0.69 10.93% 0.65% 2.56% 2.00% 72.73% -70.54% 
11.8% 38.2% 

HDB HOSE 3,327 8.10 1.46 17.95% 1.54% 4.52% 1.50% 112.21% -73.26% 
11.3% 38.6% 

SHB HNX 1,963 3.21 0.42 13.65% 0.70% 2.42% 2.86% 102.66% -45.60% 
12% 37.8% 

NVB HNX 127 76.41 0.92 1.18% 0.06% 1.64% 2.57% 64.50% -42.83% 
12.5% 44.7% 

TPB HOSE 2,859 7.35 1.46 21.58% 1.69% 4.08% 1.51% 108.60% -80.10% 
9.1% 36.4% 

KLB UPCOM 771 13.14 0.83 6.44% 0.55% 2.79% 1.07% 101.31% -83.82% 
15.2% 39.1% 

LPB UPCOM 1,700 4.30 0.53 12.57% 0.78% 3.38% 1.48% 101.31% -80.60% 
10.9% 43.7% 

 

Tỷ lệ cho vay/huy động tăng lên mức 112.21%, tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm nhẹ từ 1.75% xuống 

còn 1.72%, biên lãi suất ròng NIM toàn ngành cũng cũng tăng từ 3.28% lên tới 3.42% và lãi 

suất interbank + lãi suất trái phiếu chính phủ vẫn giữ ở mức thấp.     
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- Cơ cấu cho vay vẫn tập trung chủ yếu vào nông nghiệp (8.9%), công nghiệp và xây 

dựng (29.2%) và thương mại (21.9%) - những lĩnh vực được ưu tiên cho vay của chính 

phủ. Mức cung tiền M2 tăng trưởng lũy kế hết 9T2019 đạt mức 8.6% YTD. Cung cầu 

tín dụng được kiểm soát tốt sẽ giúp mặt bằng lãi suất ổn định (trung bình lãi suất cho 

vay ngắn hạn từ 6%-9%, trung và dài hạn ở mức 9%-11%).  

 

- Tuy nhiên, nhờ việc huy động tăng trưởng tốt, áp lực về tỷ lệ LDR (cho vay/ huy động) 

đang dần được cải thiện. Lãi suất huy động tại các kỳ hạn trung và dài hạn tăng mạnh 

do nhu cầu bổ sung vốn trung và dài hạn khi bị hạn chế tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay 

trung dài hạn trong thời gian tới. Lãi suất interbank vẫn ở mức thấp và giảm chủ yếu do 

việc cắt lãi suất điều hành của SBV (giảm tỷ lệ OMO xuống 4.5%), hiện đang ở mức 

1.85% cho lãi suất qua đêm, 2.1% cho lãi suất 1 tuần. Lãi suất trái phiếu chính phủ tiếp 

tục giữ ở mức thấp từ 4.0% – 4.3% cho kỳ hạn 10 năm – 15 năm và khó có thể cải thiện 

trong ngắn hạn. 

 

- NIM trong năm 2019 tăng nhẹ nhờ việc dịch chuyển cơ cấu cho vay. Tính đến hết 

9T/2019, NIM toàn ngành được cải thiện, trung bình NIM của các NH niêm yết đạt 

3.42% (9T2018 = 3.28%) do (1) tăng trưởng tín dụng chậm lại, (2) lãi suất huy động 

tăng ở các kỳ hạn dài trong khi lãi suất cho vay ổn định, (3) cơ cấu lại các khoản vay 

với lãi suất cao hơn. Việc cơ cấu các khoản vay này diễn ra nhanh hơn dự kiến, do đó 

chúng tôi thay đổi quan điểm so với báo cáo trước về xu hướng NIM của ngân hàng 

trong 2019. Thu nhập ngoài lãi, mảnh đất tiềm năng của các ngân hàng, dự kiến sẽ tiếp 

tục tăng trưởng từ 20%-30% trong 2019. Trong 9T/2019, thu nhập ngoài lãi của toàn 

hệ thống đã tăng trưởng mạnh đến từ (1) tăng trưởng từ phí dịch vụ nhờ việc tăng trưởng 

khách hàng và tăng phí dịch vụ, (2) tích cực thu hồi nợ xấu ngoại bảng, (3) thu từ bán 

chéo sản phẩm bancassurance.  

 

- Nợ xấu có xu hướng giảm ở các ngân hàng niêm yết. Tỷ lệ NPL trung bình toàn ngành 

ở mức 1.72% giảm nhẹ 0.03% so với cùng kì năm trước cho thấy các ngân hàng tích 

cực tập trung xử lý nợ tồn đọng từ quá khứ, làm sạch bảng cân đối, mua lại nợ từ phía 

VAMC. Bên cạnh đó, giảm nợ xấu giúp các NH giảm được chi phí trích lập dự phòng, 

từ đó cải thiện LN. Một số ngân hàng ghi nhận giảm mạnh chi phí dự phòng, hỗ trợ lợi 

nhuận trong thời gian qua như ACB là ví dụ điển hình. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu trung bình 

ngành (LLCRs) đạt 86.19% trong đó có một số ngân ngành đạt rất cao như VCB 

(185%), ACB (159%). 

 

Quan điểm đầu tư: Trong Q4/2019, doanh thu và lợi nhuận của các ngân hàng sẽ có sự 

phân hóa, các ngân hàng với chất lượng tài sản tốt, tỷ lệ nợ xấu thấp và khả năng sinh lời 

cao sẽ có tốc độ tăng trưởng mạnh hơn so với trung bình ngành như VCB, MBB, ACB. 

Ngoài ra, một số ngân hàng tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng mạnh trong quý 4 cũng 

như cả năm 2019 như TPB. 
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VCB: Kết thúc 9T/2019, VCB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 25,937 tỷ tăng gần 27% so với 

cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 17.592 tỷ đồng, tăng 50,6% so với cùng kỳ, đạt 85,8% 

kế hoạch năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt 709.128 tỷ đồng, tăng 11,6% so với năm 2018. Về chất 

lượng tài sản, ngân hàng đã thu hồi nợ ngoại bảng đạt 2.862 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch 

năm 2019. Các chỉ số ROAA, ROAE đạt tương ứng là 1,65% và 25,75%, tăng mạnh so với 

năm 2018 và cao hơn mặt bằng chung. 

Các chỉ số tài chính của VCB đều cao hơn mức trung bình ngành, cụ thể: 

- Tỷ lệ nợ xấu thấp ở mức 1,08% chỉ đứng sau ACB, trong khi đó trích lập dự phòng / 

nợ xấu của VCB luôn ở mức rất cao – cao nhất ngành. Điều này khiến cho chi phí dự 

phòng sẽ không tăng nhiều trong các năm tới. 

- Tỷ lệ LDR (cho vay/ huy động) ở mức 78% thấp hơn nhiều so với mức trần quy định 

85% của NHNN. VCB sẽ tận dụng mức chênh lệch này để cải thiện NIM trong thời 

gian tới. 

Ngoài ra, mảng banca sẽ tiếp tục đóng góp tích cực trong cơ cấu doanh thu của VCB khi phân 

phối độc quyền 15 năm các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của FWD. 

 

MBB: Tại thời điểm 30/9/2019, ngân hàng có tổng tài sản hơn 385.500 tỷ đồng, tăng 9,4% so 

với đầu năm. Huy động vốn khách hàng đạt hơn 255.600 tỷ, tăng 6,2%; dư nợ cho vay khách 

hàng tăng 11,1% đạt hơn 226.500 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận 2.780 tỷ đồng ở quý 

3, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm trước và lũy kế 9 tháng đạt 7.086 tỷ đồng, tăng 28,5%. 

Đáng lưu ý, cuối tháng 9, MB có hơn 3.111 tỷ đồng nợ xấu, tăng 22,76% so với cuối năm 2018, 

tuy nhiện tỷ lệ nợ xấu của MB (1.54%) vẫn ở mức thấp hơn so với trung bình ngành trong khi 

đó tỷ lệ bao phủ nợ xấu của MB khá cao so với hầu hết các ngân hàng khác. 

Bên cạnh mảng tín dụng vẫn duy trì tăng trưởng, các mảng ngoài lãi thuần vẫn cho thấy sự 

tăng trưởng mạnh đóng góp không nhỏ vào sự tăng trưởng chung của MBB trong khi 

nhiều ngân hàng khác cho thấy sự sụt giảm mạnh trong các mảng này: kinh doanh ngoại hối 

(56%), lãi thuần dịch vụ (37%), chứng khoán kinh doanh (51%); mảng khác (46%). 

Tỷ suất sinh lời NIM của MBB (4.74%) ở mức cao so với hầu hết các ngân hàng khác chỉ sau 

VPB. Đáng lưu ý, MBB không có các công ty cho vay tài chính như VPB hay HDB với biên 

lợi nhuận gộp rất cao. 

ACB: Thu nhập lãi thuần trong 9 tháng của ngân hàng đạt 8.782 tỷ, tăng 18% so với cùng kỳ. 

Bên cạnh đó, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 31% đạt 1.410 tỷ và lãi ròng 9 tháng đầu năm 2019 

đạt 4.448 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. 

Các chỉ tiêu tài chính của ACB về cơ bản đều tốt hơn trung bình ngành: Với hệ số LDR 

theo quy định ở mức 78,6% (so với ngưỡng 85% theo quy định mới tại Thông tư 22/2019/TT-

NHNN) và hệ số vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tương đối thấp ở mức 29% (so với ngưỡng 

40%), ACB vẫn duy trì được thanh khoản dồi dào. 
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Với xu hướng tăng trong cả lợi suất tài sản sinh lãi và chi phí huy động bình quân, NIM tăng 

nhẹ 10,8 điểm % so với cùng kỳ năm 2018 lên mức 3,7% vào quý 3/2019. 

Tỷ trọng chi phí dự phòng rất thấp nhờ chất lượng tài sản lành mạnh: mặc dù cho vay bán 

lẻ tăng trưởng cao nhưng tỷ lệ nợ xấu thấp nhất (0,7%) và dự phòng bao nợ xấu cao thứ hai 

(158,9%) trong số các ngân hàng sau VCB. Nhờ đó, gánh nặng dự phòng giảm bớt đáng kể với 

chỉ 162 tỷ chi phí dự phòng được ghi nhận trong 3 quý đầu năm (-75,5% YoY), tương đương 

2,8% lợi nhuận trước dự phòng, giúp lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 16,4% YoY. 

Tiềm năng lớn về tăng trưởng thu nhập dịch vụ nhờ bancassurance: Trong 9 tháng đầu 

năm, thu nhập thuần từ hoạt động này đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018, đạt 414 

tỷ đồng, chiếm 29,3% thu nhập dịch vụ của ngân hàng. Việc hợp tác với Manulife sẽ tập trung 

giúp ACB khai thác được phân khúc khách hàng ưu tiên và sẽ được tiến hành song song với 

các sản phẩm của AIA, vốn tập trung vào các phân khúc phổ thông hơn của ngân hàng. 

 

Ngành bán lẻ - tiêu dùng 

Theo Tổng cục thống kê (GSO), tính chung 11 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng tiếp tục đạt tốc độ tăng cao so với cùng kỳ năm trước (11,8%), 

thị trường sôi động, phát triển ổn định, hàng hóa phong phú, đa dạng, bảo đảm cung -  cầu các 

loại hàng hóa trong những tháng cuối năm 2019. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Mười Một ước tính đạt 

425,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước, 

trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 321 nghìn tỷ đồng, tăng 0,7% và tăng 13,2%; doanh 

thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 49,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% và tăng 9,7%; doanh thu du 

lịch lữ hành đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5% và tăng 12,3%; doanh thu dịch vụ khác đạt 

50,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% và tăng 11,8%. Tính chung 11 tháng năm 2019, tổng mức bán 

lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.481,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng 

kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,3% (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,7%). 

Theo ghi nhận của Vietnam Report, trong những năm gần đây, ngành bán lẻ Việt Nam đã trải 

qua sự tăng trưởng nhanh chóng. Tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) trong giai đoạn 2013-2018 

là 10,97%. Tổng doanh thu bán lẻ cũng dự kiến sẽ đạt 180 tỷ USD vào năm 2020, tương đương 

mức tăng 26,6% từ năm 2018. 
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Bảng kết quả kinh doanh một số doanh nghiệp bán lẻ 9T/2019 

Mã 

CK 

P/E 

cơ 

bản 

EPS 

cơ 

bản  

ROE 

%  

ROA 

% 

Vốn vay 

ngắn dài 

hạn/Vốn 

CSH 

Vốn vay 

ngắn dài 

hạn/Tổng 

Tài sản  

Tỷ 

suất 

lợi 

nhuận 

gộp %  

Tỷ 

suất 

lợi 

nhuận 

thuần 

%  

% 

Doanh 

thu kế 

hoạch 

% 

LNST 

kế 

hoạch 

Tăng 

trưởng 

doanh 

thu 

thuần  

Tăng 

trưởng 

lợi 

nhuận 

cổ 

đông 

CT mẹ  

PNJ 17.02 4,829 26.79% 16.11% 0.55 0.30 20.73% 6.81% 64.15% 54.45% 11.15% 16.06% 

MWG 13.59 8,334 36.02% 11.86% 0.89 0.31 18.28% 3.75% 70.77% 83.30% 17.24% 36.04% 

FRT 5.90 4,514 28.59% 6.71% 2.32 0.53 12.82% 2.10% 70.21% 56.07% 12.97% 3.07% 

DGW 6.64 3,463 17.30% 6.92% 0.67 0.29 6.53% 1.85% 83.76% 80.63% 36.75% 40.31% 

 

Quan điểm đầu tư: Đối với ngành bán lẻ, ngành vẫn duy trì tốt độ tăng trưởng tốt trên 

20% nhờ nhu cầu tiêu thụ hàng thiết yếu và thu nhập của người dân đang tăng lên. Một 

số doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng trong quý 4/2019: PNJ, MWG, DGW. 

 

PNJ:  KQKD Q3/2019 của PNJ với doanh thu và lợi nhuận ròng lần lượt đạt mức tăng trưởng 

25% và 17% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng doanh thu khả quan từ mảng trang sức vàng bán 

lẻ. Điều này cho thấy PNJ đã nỗ lực lấy lại đà tăng trưởng sau khi Q2/2019 bị ảnh hưởng do 

sự gián đoạn trong việc vận hành ERP.  

Trong Q4/2019 cũng như sang năm 2020 tiềm năng tăng trưởng của PNJ vẫn còn rất lớn khi: 

- Liên tục cho ra mắt các sản phẩm mới độc đáo và hoạt động quảng cáo trong mùa mua 

sắm cuối năm. 

- Ngoài ra, việc ký kết hợp tác bản quyền thương mại với đối tác The Walt Disney SEA 

vào 15/11/2019 sẽ giúp cho PNJ có thể giới thiệu thêm tới thị trường hàng loạt BST 

trang sức đặc sắc xoay quanh các nhân vật biểu tượng của thế giới Disney.  

- Bên cạnh đó, chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay, dự báo sẽ được kiểm soát chặt 

chẽ do kỳ vọng cải thiện hiệu quả việc quản lý hàng tồn kho với sự hỗ trợ của ERP mới, 

qua đó giảm bớt áp lực gia tăng trên dư nợ vay ngắn hạn tài trợ vốn lưu động. 

- Thị trường tài chính cũng như thị trường chứng khoán bất ổn do chiến tranh thương 

mại, bất ổn chính trị dẫn tới dòng tiền hướng tới các tài sản an toàn như vàng và gián 

tiếp đẩy giá vàng lên cao lịch sự trong tháng 11/2019. 

 

MWG: KQKD Q3/2019 của MWG ghi nhận doanh thu 25.486 tỷ doanh thu, tăng hơn 20% so 

với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp quý 3/2019 vào mức 19,4%, tăng so với mức hơn 17,5% cùng 

kỳ. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, MWG ghi nhận doanh thu 77.769 tỷ đồng, tăng 17%. Lợi nhuận 
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sau thuế lũy kế Công ty thu về 2.976 tỷ, tăng so với mức 2.187 tỷ cùng kỳ. So với kế hoạch 

108.468 tỷ doanh thu và 3.571 tỷ LNST, 9 tháng đầu năm MWG lần lượt thực hiện được gần 

72% và 83% chỉ tiêu cả năm. 

Động lực tăng trưởng của MWG trong thời gian tới vẫn chủ yếu đến từ chuỗi thế giới di động 

và điện máy xanh. MWG hiện có 2.812 cửa hàng, tăng 106 cửa hàng so với cuối tháng 9. Chuỗi 

ĐMX có thêm 30 cửa hàng mới do cả mở mới và chuyển đổi, chuỗi BHX thêm 78 điểm bán - 

nâng tổng số cửa hàng lên 866. Chuỗi "Điện Thoại Siêu Rẻ" có 14 cửa hàng thử nghiệm tại 

Tp.HCM. Ngoài ra, MWG đã hoàn tất thay đổi trưng bày cho thêm 90 cửa hàng ĐMX mini 

trong tháng 10/2019. 

Chuối Bách hóa xanh đang dần tiến về đạt mốc hòa vốn. BHX dự kiến sẽ vận hành khoảng 

1.000 siêu thị vào tháng 12/2019 và quý 4 sẽ tập trung cho công tác mua hàng, chuẩn bị logistics 

hiệu quả để phục vụ mùa tết 2020. Nhờ MWG liên tục duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận ròng 

khả quan trên 30%. 

DGW: DGW ghi nhận KQKD Q3/2019 tích cực hơn mức kỳ vọng: doanh thu đạt 2.641 tỷ 

(+50% y/y) và LNST công ty mẹ đạt 52 tỷ (+42% y/y). Lũy kế 9T/2019 doanh thu và LNST 

công ty mẹ đạt 5.993 tỷ tăng lần lượt (+37% y/y) và 113 tỷ (+44% y/y), qua đó hoàn thành 

84% và 82% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2019. 

KQKD rất tích cực của DGW khi cả 4 mảng kinh doanh chính đều tăng trưởng mạnh: Tăng 

trưởng doanh thu mạnh mẽ ở các phân khúc: laptop và máy tính bảng (+27% y/y), điện thoại 

di động (ĐTDĐ) (+45% y/y), thiết bị văn phòng (+26% y/y) và hàng tiêu dùng (+243% y/y). 

Triển vọng quý 4/2019 của DGW vẫn rất tích cực: 

- Ngành hàng di động đóng góp tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của doanh 

nghiệp (khoảng 43%) bằng việc tập trung mạnh vào phân phối độc quyền điện thoại 

mang thương hiệu Xiaomi và Nokia. Cũng theo chia sẻ từ lãnh đạo công ty, khi thị phần 

của Xiaomi tại Việt Nam đạt 10%, nhiều khả năng công ty sẽ nhận được nhiều sự hỗ 

trợ từ thương hiệu này nhằm đảm bảo vị thế của hãng. Xiaomi dự định sẽ ra mắt khoảng 

10 mẫu điện thoại thông minh dựa trên nền tảng 5G vào năm 2020.  

- Ngành hàng laptop và máy tính tiếp tục tăng trưởng khoảng 10%, khi DGW đang ở vị 

thế tốt để tiếp tục hưởng lợi từ sự gia tăng hợp nhất đang diễn ra trên thị trường laptop 

Việt Nam và nhu cầu tăng lên từ chiến dịch số hóa các doanh nghiệp SME của Chính 

phủ nhờ vào vị thế dẫn đầu cùng với lợi thế hiểu biết thị trường, các mối quan hệ chặt 

chẽ với nhà cung cấp và mạng lưới phân phối rộng khắp. 

- Ngành hàng thiết bị văn phòng sẽ có đột biến trong thời gian tới khi trong quý 3/2019, 

DGW ký kết với SEAGATE phân phối thiết bị và giải pháp lưu trữ tại thị trường Việt 

Nam. Đây là là bước khởi đầu mang đến những cơ hội rộng mở dành cho mảng thiết bị 

văn phòng trong xu hướng chuyển đổi số. 
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Ngành Bảo hiểm phi nhân thọ  

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ được dự báo tăng trưởng mức 10%-12% trong năm 2019. 

Theo báo cáo tài chính các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tính đến 9 tháng 2019, doanh 

thu phí gốc bảo hiểm phi nhân thọ đạt mức 47,656 tỷ VND (+14.6% yoy), lợi nhuận sau thuế 

công ty mẹ đạt 2,717 tỷ đồng (+18% yoy).  

Mã CK Sàn 

Doanh thu phí bảo 

hiểm Hợp nhất 

9T2019 (tỷ đồng)            

Tăng trưởng doanh 

thu (yoy) 

Lợi nhuận sau 

thuế công ty mẹ 

9T2019 (tỷ 

đồng) 

Tăng trưởng 

LN (yoy) 

ABI UPCOM 1,137 26.74 207 68.18 

BIC HOSE 1,723 15.72 183 28.52 

BLI UPCOM 878 20.75 102 47.41 

BMI HOSE 3,090 6.22 137 -16.44 

MIG UPCOM 1,455 7.17 115 44.26 

PGI HOSE 2,137 7.35 116 9.62 

PTI HNX 3,412 28.55 51 -7.24 

PVI HNX 6,319 6.72 600 34.24 

VNR HNX 1,607 20.01 202 -6.49 

BVH HOSE 25,894 16.14 998 11.66 

 

Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tính đến hết 9 tháng 2019 đều 

tăng trưởng dương so với cùng kì. Do cạnh tranh cao, doanh thu và lợi nhuận từ nghiệp vụ bảo 

hiểm của các doanh nghiệp chủ yếu đến từ nhóm các công ty đầu ngành (top 5: BVH, PVI, 

PTI, BMI, PGI) chiếm lần lượt 85.72% và 70.1% tổng doanh thu và lợi nhuận toàn ngành. 

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính các doanh nghiệp top đầu đều giảm khá mạnh so 

với cùng kỳ (trừ PVI +3.68%). 

Quan điểm đầu tư: Ngành Bảo hiểm phi nhân thọ với nhiều triển vọng dài hạn do: 

- Lãi suất tiền gửi tăng giúp cải thiện lợi nhuận tài chính;  

- Tăng trưởng phí gốc ngành bảo hiểm phi nhân thọ được dự báo tăng trưởng đều đặn từ 

10%-12% trong tương lai;  

- Việc áp dụng công nghệ vào hoạt động bảo hiểm giúp các DN tiết giảm được chi phí 

bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp, giúp cải thiện hiệu quả hoạt động bảo hiểm.  

Đặc biệt, triển vọng mạnh mẽ nhóm bảo hiểm phi nhân thọ đến từ các thương vụ thoái vốn 

như PVI và BMI hay (thoái bớt vốn của công ty mẹ PLX tại PGI) 

 

 

 



ABS | Triển vọng kết quả kinh doanh một số ngành quý 4/2019  

 

11 

 

Ngành bất động sản khu công nghiệp 

Khu vực bất động sản công nghiệp 9T/2019 tiếp tục tăng trưởng khả quan.  

- Trong 11 tháng năm 2019, Theo cục đầu tư nước ngoài, bộ kế hoạch và đầu tư: tổng 

vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN đạt gần 31,8 

tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2018. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp 

nước ngoài ước đạt 17,62 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2018. Tính lũy kế 

đến ngày 20/11/2019, cả nước có 30.477 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 

360,69 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 

209,48 tỷ USD, bằng 58% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực. 

- Theo khảo sát của đơn vị nghiên cứu thị trường JIL Việt Nam, giá cho thuê khu công 

nghiệp nhà xưởng tiếp tục tăng. Giá thuê đất trung bình trong Q3/2019 khu vực miền 

Bắc khoảng 95 USD/m2/ (+6.7% yoy). Trong đó, giá cho thuê cao nhất tại Hà Nội, Bắc 

Ninh và Hải Phòng nhờ cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp mạnh, vị trí địa 

lý tốt. Các DN niêm yết trên sàn như KBC và VGC sở hữu các KCN ở phía Bắc (Bắc 

Ninh, Hải Phòng) được hưởng lợi từ việc giá cho thuê tăng. 

So với cùng kỳ, lãi ròng quý 3/2019 của phần lớn doanh nghiệp ngành BĐS KCN đều tăng 

trưởng khá tốt; trong số 18 doanh nghiệp thuộc nhóm BĐS KCN trên sàn chứng khoán có tổng 

doanh thu thuần đạt 10,052 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ; lãi ròng đạt 1,825 tỷ đồng, tăng 35% 

so cùng kỳ. 

Mã CK Sàn 

Người mua trả 

tiền trước dài 

hạn quý 

3/2019 

Người mua trả 

tiền trước ngắn 

hạn quý 3/2019 

P/E cơ 

bản  

EPS cơ 

bản 

Tăng 

trưởng lợi 

nhuận cổ 

đông CT 

mẹ 

9T/2019 

Tăng 

trưởng 

doanh thu 

thuần 

9T/2019 

D2D HOSE   759,008,795,135 5.71 13,427 410.93% 137.04% 

ITA HOSE   426,661,578,729 14.76 185 53.02% 88.28% 

IDV HNX   4,214,944,979 6.37 5,889 28.75% 58.14% 

KBC HOSE   412,910,056,077 9.14 1,614 2.23% 49.70% 

TIP HOSE   15,196,988,699 4.66 4,622 78.47% 46.55% 

VC3 HNX   19,025,654,861 20.77 847 41.12% 34.18% 

TIX HOSE   16,508,000 7.90 4,052 1.53% 17.86% 

NTC UPCOM   31,734,670,349 5.44 31,338 22.00% 16.35% 

VGC HOSE   1,121,723,097,648 12.96 1,389 13.27% 15.81% 

SNZ UPCOM 4,149,220,218 1,089,951,048,716 12.83 1,442 24.00% 12.99% 

LHG HOSE   382,595,527 5.56 2,772 -27.82% 11.64% 

SZC HOSE   201,926,380,275 13.44 1,235 28.49% 11.11% 

SZL HOSE   2,740,211,826 8.03 5,497 -10.94% 0.38% 

IDC HNX 81,882,358,944 227,676,718,046 14.58 1,283 -11.87% -7.02% 

HPI UPCOM   85,202,776 7.30 2,137 79.69% -14.87% 

SIP UPCOM   3,312,276,371,123 30.68 3,166     
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- Tỷ lệ lấp đầy trung bình ở mức cao. Đến Q3/2019, tỷ lệ lấp đầy trung bình ghi nhận ở 

tất cả các KCN hoạt động Miền Bắc đạt 69%. Ảnh hưởng lớn từ chiến tranh thương 

mại, nhu cầu thuê KCN vẫn gia tăng, chưa có dấu hiệu chậm lại do Việt Nam là điểm 

đến phù hợp với các nhu cầu của các doanh nghiệp để thiết lập hoặc mở rộng mạng lưới 

hoạt động sản xuất. 

- Nguồn cung đất tiếp tục tăng đáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện nay cả nước có 327 

KCN tập trung chủ yếu ở 2 trung tâm kinh tế chính, phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Bắc 

Ninh) và phía Nam (Bình Dương, Đồng Nai…). Đến cuối Q3/2019, tổng diện tích đất 

công nghiệp cho thuê ở mức 9,371 ha chủ yếu ở Bắc Ninh (Nam Sơn Hạp Lĩnh – KBC, 

Yên Phong – VGC) và Hải Phòng (Tràng Duệ 3 – KBC, VSIP – BCM) là hai thị trường 

đi đầu đáp ứng đủ đất thuê cùng với cơ sở hạ tầng, vị trí kết nối thuận lợi sẵn sàng phục 

vụ khách thuê. Ngoài ra, nguồn cung mới đến từ các dự án mới của VGC là KCN Tiền 

Hải – Thái Bình quy mô 466 ha và KCN Đồng Văn IV – Hà Nam quy mô 66ha cũng 

sẽ cung cấp thêm trong thời gian tới cho nhà đầu tư các chọn lựa khác. 

Năng lực chiếm dụng vốn giúp đảm bảo dòng tiền: Do tính chất đặc thù về mô hình kinh 

doanh, các doanh nghiệp BĐS KCN có khoản doanh thu chưa thực hiện, người mua trả tiền 

trước thường cao hơn so với các doanh nghiệp khác trên sàn.  Các khoản trên sẽ được hạch 

toán vào doanh thu của các doanh nghiệp trong những kỳ tới, giúp doanh nghiệp có thu nhập 

ổn định và đều đặn mỗi năm. Nổi bật, Dòng thu nhập trong tương lai của SIP được đảm bảo 

đều đặn khi doanh thu chưa thực hiện và người mua trả tiền trước chiếm tới 68% tổng tài sản. 

Ngoài ra, SIP vẫn còn quỹ đất chưa được khai thác hết. 

Quan điểm đầu tư: Các KCN vẫn tiếp tục hưởng lợi như VGC, SZL, SIP (theo dõi) nói riêng 

và nhóm KCN nói chung nhờ: 

- Chiến tranh thương mại và hiệp định EVFTA có hiệu lực sẽ thu hút nguồn vốn FDI vào 

trong nước. 

- Giá cho thuê tăng tiếp tục tăng trong thời gian tới. Các nhà đầu tư mới chủ yếu từ châu 

Á (Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc) sẽ vẫn quan tâm đến bất động sản công 

nghiệp của Việt Nam, do làn sóng các nhà sản xuất rời khỏi Trung Quốc và Việt Nam 

dự kiến sẽ tiếp tục thu hút các nhà đầu tư thông qua minh chứng giá cho thuê và tốc độ 

lấp đầy tiếp tục tăng.  

VGC: Viglacera đã công bố kết quả quý 3/2019 với doanh thu thuần đạt 2,546 tỷ đồng, tăng 

12.2% YoY và lợi nhuận ròng đạt 203 tỷ đồng, tăng 21.0% YoY. Lũy kế 9T2019, doanh thu 

tăng 15.8% lên 7,392 tỷ đồng trong khi lợi nhuận ròng cũng tăng 15.9% YoY lên 612 tỷ đồng. 

Mảng cho thuê nhà xưởng và KCN là động lực tăng trưởng chính trong tương lai của VGC khi 

các mảng kinh doanh truyền thống chững lại như gạch ốp lát, sứ vệ sinh… 

Cụ thể, công ty đã bán khoảng 50.9ha đất công nghiệp trong Q3/2019 nâng tổng diện tích bán 

đất là 150ha trong 9T2019. Từ đầu năm đến nay, do căng thẳng thương mại của Hoa Kỳ và 

Trung Quốc, nhiều nhà sản xuất toàn cầu đã lên kế hoạch chuyển nhà máy của họ sang Việt 

Nam, thậm chí đến các địa điểm ít thuận lợi hơn. Do đó, các khu công nghiệp của VGC tại các 
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tỉnh Hà Nam, Thái Bình đã chứng kiến dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh. Ngoài ra, các 

dự án mới như Yên Mỹ và Yên Phong 2C với tổng diện tích đất lần lượt là 300ha và 170ha, 

hiện đang trong quá trình giải phóng mặt bằng dự kiến sẽ ra mắt Yên Phong 2C trong Q1/2020. 

SZL: KQKD quý 3/2019 với doanh thu thuần 93,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong đó, nguồn thu của SZL chủ yếu đến từ cho thuê đất, phí quản lý; cho thuê nhà 

xưởng, kinh doanh nước, xăng dầu…Lũy kế 9 tháng, SZL ghi nhận doanh thu 273 tỷ đồng, 

không thay đổi nhiều so với cùng kỳ năm 2018 nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 11% xuống còn 

73,9 tỷ đồng. 

Động lực tăng trưởng của SZL trong thời gian tới là rất khả thi khi doanh nghiệp đang quản lí 

nhiều đất khu công nghiệp tại Đồng Nai. 

Hiện tại, SZL đang sở hữu:  

- 50ha đất thương phẩm ở KCN Châu Đức với giá thuê lại khá rẻ khoảng 50 USD/m2 

vẫn thấp hơn nhiều so với giá thuê khoảng 80-90 USD tại các KCN tại Đồng Nai như 

Nhơn Trạch, Tân Uyên. Ngoài ra, vị trí tại KCN Châu Đức còn có lợi thế khi cần cảng 

nước sâu Cái Mép 

- 4ha đất dịch vụ tại KCN Long Thành sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê. 

Như vậy, quỹ đất để SZL khai thác vẫn còn nhiều so với quy mô của công ty. Trong đó, diện 

tích 50ha ở KCN Châu Đức với giá thuê rất thấp là động lực giúp SZL tăng trưởng nhanh và 

bền vững trong dài hạn. 

Mảng kinh doanh BĐS tuy chưa đóng góp nhiều vào doanh thu tại thời điểm hiện tại nhưng kì 

vọng sẽ tích cực trong vài năm tới nhờ các dự án đang tích cực triển khai như 10ha thương 

phẩm ở KDC Tam An1, 3ha đất để phát triển dự án KDC ở Long Thành, Đồng Nai…. 
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(*) các nhà đầu tư có thể sử dụng bảng này như các yếu tố tham khảo để tự đưa ra các nhận định 

của mình về tình hình kinh tế vĩ mô trên cơ sở biến động của các yếu tố. 

Khuyến cáo sử dụng 

 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Báo cáo này được viết dựa 

trên nguồn thông tin đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình không chịu 

trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin này.  

Quan điểm, dự báo và những ước lượng trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát 

hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình 

và có thể thay đổi mà không cần báo cáo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các 

tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình và không mang 

tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của 

nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và thích hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu 

tư riêng biệt.  

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 An Bình. Xin vui lòng ghi rõ nguồn 

trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. 

 

Nhóm thực hiện 

Phòng Phân tích- Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình 

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

Điện thoại: (024) 35624626     số máy lẻ: 135 

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

 

 

 

Hà Nội  Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh 

Hội sở: Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, 

Q. Đống Đa 

Tel: (024) 35624626;  Fax: (024) 35624628 

 P102, Tòa nhà Smart View, 161-165 Trần Hưng 

Đạo, Q1, TP. Hồ Chí Minh 

Tel: (028) 38389655;  Fax: (028) 38389656 

 

Sàn giao dịch Láng Hạ 

101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa 

  

Chi nhánh Hải Phòng 

Phòng 131-132, Tầng 1, Tòa nhà Thành Đạt 1, 

Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng 

Tel: (0225) 3569190;  Fax: (0225) 3569191 

Tel: (024) 35624626 máy lẻ 666/712;  Fax: 

(024) 35624628 

 

   

Chi nhánh Đà Nẵng  Chi nhánh Thái Bình 

Tầng 8, Tòa nhà An Bình Bank , số 255 Lê 

Duẩn, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê 

 399 Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình 

Tel: (0227) 6255556;  Fax: (0227) 6255557 

http://www.abs.vn/
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Tel: (0236) 3653992;  Fax: (0236) 3653991   

   

Chi nhánh Bắc Ninh  Chi nhánh Vũng Tàu 

10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP.Bắc Ninh  Tầng 1, số 370 Lê Hồng Phong, Phường 03 

Tel: (0222) 3893088;  Fax: (0222) 3893087  Tel: (0254) 3543166;  Fax: (0254) 3543168 

   

Chi nhánh Huế  Chi nhánh Cần Thơ 

38 Bến Nghé, Phường Phú Hội, TP.Huế  Số 468 Đường 30.4, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Tel: (0234) 3935936 Fax: (0234) 3831656  Tel: (0292) 768098     Fax: (0292) 732556 

 

 

 


