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Thông tin cổ phiếu đến 13/09/2012 

Giá cao nhất trong 52 tuần               42.500 đ/cp 

Giá thấp nhất trong 52 tuần              20.300 đ/cp 

KLGD BQ 30 phiên gần nhất                4.667 cp 

Cổ phiếu lưu hành                       42.133.499 cp 

Vốn điều lệ                                        422 tỷ đồng 

Vốn hóa thị trường                  1.264,00 tỷ đồng 

 

 
 

 
 

Cơ cấu cổ đông (cập nhật 24/04/2012) 

 

 

 

TÓM TẮT 

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 của công ty khá tốt. 

Doanh thu và Lợi nhuận lần lượt hoàn thành 49% và 48% so với 

kế hoạch 2012.  

 

- Doanh thu 6 tháng đầu năm của công ty khả quan nhờ tiếp tục 

triển khai các hợp đồng lớn đã được ký kết trong năm 2010 và 

2011. 6 tháng đầu năm, công ty chủ yếu ký kết các hợp đồng thi 

công công trình Công nghiệp do phân khúc bất động sản Khu dân 

cư và Thương mại đang gặp khó khăn. 

- Tình hình thị trường bất động sản diễn biến xấu đã ảnh hưởng tiêu 

cực đến năng lực tài chính của các chủ đầu tư khiến công ty gặp 

khó khăn trong việc thu hồi công nợ. Nhờ việc phát hành 10,43 

triệu cổ phiếu tương đương 24,7% vốn điều lệ (khoảng 520 tỷ 

đồng) cho tập đoàn Kusto Group vào cuối quý 1/2012 giúp công 

ty cải thiện được dòng tiền tài trợ cho các công trình. 

- Nhờ quy mô vốn chủ sở hữu lớn và tiền mặt dồi dào nên công ty 

không đi vay nợ ngân hàng để thi công công trình (ngoài khoản 

vay ngắn hạn 310 tỷ đồng trong quý 2/2012 để đầu tư tài chính), 

do đó công ty không phải chịu áp lực lớn về chi phí lãi vay. 

 

 

Khuyến nghị: CTD là công ty có quy mô lớn và uy tín trong lĩnh vực thi 

công công trình. Mặc dù tình hình thị trường bất động sản trầm lắng 

đang ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, tuy nhiên, nhờ lợi thế về 

quy mô và hoạt động khá an toàn (đòn bẩy tài chính thấp, đánh giá kỹ 

năng lực của chủ đầu tư trước khi ký kết hợp đồng thi công) nên công 

ty vẫn có thể đảm bảo được hoạt động kinh doanh ổn định. 

Dự báo cả năm 2012, công ty có thể hoàn thành kế hoạch doanh thu 

(4.000 tỷ đồng) và lợi nhuận (280 tỷ đồng). Lãi suất giảm và tác dụng 

của các gói kích cầu của chính phủ sẽ giúp nền kinh tế tăng trưởng tốt 

hơn trong 6 tháng cuối năm. Điều này sẽ giúp công ty cải thiện được 

khả năng thu hồi công nợ và đảm bảo dòng tiền để tiếp tục tài trợ cho 

các công trình tiếp theo.  

Ngày 16/05/2012, CTD đã thực hiện chi trả cổ tức 2011 bằng tiền mặt, 

tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Với khả năng hoàn thành được kế 

hoạch lợi nhuận 2012, dự kiến công ty có thể đảm bảo được kế hoạch 

chi trả cổ tức 2012, tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu) bằng tiền mặt.  

EPS dự phóng đến cuối năm của CTD sẽ đạt 5.848 đồng/cổ phiếu. Với 

mức giá đóng cửa tại phiên giao dịch ngày 13/09/2012 là 30.000 

đồng/cổ phiếu, P/E dự phóng đến cuối năm của công ty là 5,13 lần. 

Đây được xem là mức giá khá hấp dẫn để đầu tư. 

 

    Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (HOSE : CTD)                
      Ngành:  Xây dựng – Bất động sản                                                   Cập nhật ngày : 13/09/2012
                         
 

Màu trắng, size 15, Bold 

Size 18 , Bold, Màu xanh 

dương đậm 

Diễn biến giá CTD trên HOSE 

mailto:anhtt@fpts.com.vn
http://www.fpts.com.vn/
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Số lượng các hợp đồng thi công được ký kết 

phân loại theo công trình 

 
 

Quy mô giá trị các gói thầu đã được ký kết  
(tỷ đồng) 

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

2012 (báo cáo đã soát xét) 

 

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm  

   Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu Q2/12 Q2/11 +/-% 6T/12 6T/11 +/-% 

Doanh thu  983  1.085  -9,40% 1.944  1.948  -0,21% 

Lãi gộp 74  81  -8,64% 151  149  1,34% 

DT tài chính 25  15  66,67% 32  38  -15,79% 

CP tài chính 0,31 1,33  -76,54% 0,12  0,50  -76,40% 

Chi phí lãi vay 0,44  -    - 0,44  -    - 

Lãi trước thuế 70  75  -6,67% 135  137  -1,46% 

Lãi sau thuế 54  57  -5,26% 103  102  0,98% 

                                                                                   

                                                             Nguồn: BCTC của CTD 

 

Tổng doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm của công ty đạt hơn 

1.948 tỷ đồng, hoàn thành được 49% kế hoạch năm 

- Tổng doanh thu cung cấp dịch vụ 6 tháng đầu năm của công ty đạt 

hơn 1.948 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng (tương đương mức giảm 0,2%) 

so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu ghi nhận trong qúy 1 

và quý 2/2012 lần lượt đạt 960,97 tỷ đồng và 983,24 tỷ đồng. Như 

vậy, công ty đã hoàn thành được 48% kế hoạch doanh thu năm 

2012. Trong bối cảnh tình hình bất động sản trầm lắng tác động tiêu 

cực đến hoạt động xây dựng, doanh thu 6 tháng đầu năm của công 

ty được đánh giá là khá tốt. 

- Tính đến tháng 9/2012, công ty đã ký kết được 7 hợp đồng thi công 

với tổng giá trị các gói thầu đạt 1.617 tỷ đồng. Do tình hình thị 

trường bất động sản, đặc biệt bất động sản Khu dân cư – Thương 

mại, gặp nhiều khó khăn, nhiều chủ đầu tư không đủ năng lực tài 

chính để triển khai các dự án nên công ty chủ yếu ký hợp đồng thi 

công các công trình Công nghiệp. Cụ thể, 3/7 hợp đồng thi công 

công trình đã ký kết trong 9 tháng đầu năm 2012 của công ty thuộc 

về lĩnh vực Công nghiệp. Giá trị hợp đồng của 3 gói thầu này 

khoảng 751 tỷ đồng. 

- Doanh thu 6 tháng đầu năm của công ty vẫn tốt nhờ tiếp tục thi 

công các công trình lớn của năm 2010 và 2011. Cụ thể: 10% doanh 

thu từ các hợp đồng đã được ký kết vào năm 2010, 60% doanh thu 
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Lợi nhuận thực hiện và kế hoạch 2012 của các 

công ty xây dựng 
 

 
(Nguồn: BCTC các công ty, FPTS tổng hợp) 

 
Tỷ suất sinh lời của CTD 

(ROA, ROE Quý 1 và 2 tính theo 4 quý gần nhất) 

từ các hợp đồng đã được ký kết vào năm 2011 và khoảng 30% 

doanh thu từ các hợp đồng đã được ký kết trong 6 tháng đầu năm 

2012. 

- Cập nhật đến tháng 9/2012, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ 9 tháng đầu năm của công ty ước đạt 2.800 tỷ đồng, hoàn thành 

được 70% kế hoạch doanh thu năm 2012. Doanh thu 2012 chủ yếu 

đến từ thi công các công trình lớn như MGM Grand Hồ Tràm (ký 

hợp đồng năm 2011), Diamond Island (2009), Nhà máy Nestle 

Route 66 (2011), Khu chung cư cao cấp rừng cọ Ecopark (2011), 

Chung cư cao cấp Starcity Hà Nội (2011), Khu phức hợp Madarin 

(2011), Nhà máy Texhong Ngân Long (2012). 

 

Doanh thu từ hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm đạt gần 31 tỷ 

đồng, giảm 16% so với cùng kỳ 

- Trong quý 2/2012, công ty có đi vay ngắn hạn (15 ngày) 310 tỷ 

đồng. Đây không phải là khoản vay phục vụ cho hoạt động kinh 

doanh của công ty mà chỉ là nghiệp vụ hoán đổi giữa tiền đi vay với 

tiền gửi nhằm tận dụng chênh lệch lãi suất tiền gửi. Cụ thể, trước 

thông tin lãi suất huy động được các ngân hàng thương mại giảm từ 

11%/năm về 9%/năm kể từ ngày 11/06/2012, công ty đã thế chấp 

khoản tiền gửi 310 tỷ đồng đáo hạn vào cuối tháng 6/2012 để vay 

mới 310 tỷ đồng tại ngân hàng BIDV. Sau đó, công ty gửi khoản vay 

mới đó vào ngân hàng để được hưởng lãi suất 11%/năm. Sau khi 

khoản tiền gửi cũ đáo hạn, công ty sử dụng khoản tiền đáo hạn để 

thanh toán cho khoản vay mới 310 tỷ đồng. Do đó, khoản vay này 

được xem là khoản đầu tư tài chính. Công ty đã tất toán xong nợ 

vay trong tháng 7/2012.   

 

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 135 tỷ đồng, hoàn 

thành 48% kế hoạch năm 

- Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm công ty đạt gần 135 tỷ đồng, 

giảm 1,46% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành được 48% kế 

hoạch năm 2012. So sánh với các công ty khác hoạt động trong lĩnh 

vực xây dựng, lợi nhuận đạt được/kế hoạch năm của CTD là khá 

khả quan. 

- Với kết quả đạt được, tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và tỷ 

suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tính đến quý 2/2012 lần 

lượt đạt 7,78% và 13,5%. Hai chỉ tiêu này thấp hơn so với cùng kỳ 

2011. Kể từ năm 2009 đến nay, hiệu quả sử dụng vốn của doanh 

nghiệp đang có chiều hướng giảm. Nguyên nhân chính là tốc độ 
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Tình hình phải thu khách hàng của công ty  

(theo Quý) 

 

tăng trưởng của lợi nhuận của công ty không theo kịp tốc độ tăng 

trưởng tổng tài sản và vốn chủ sở hữu. Cụ thể, tăng trưởng bình 

quân CAGR tổng tài sản và vốn chủ sở hữu giai đoạn 2009 – 2011 

của CTD lần lượt đạt 17,82%, 14,44% trong khi tăng trưởng bình 

quân CAGR lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 3,34%. 

Một số chỉ tiêu tài sản – nguồn vốn 

Chỉ tiêu 30/06/2012 31/12/2011 
Thay đổi 
(tỷ đồng) 

Thay 
đổi (%) 

Tổng tài sản 3.117 2.460 658 27% 

TS ngắn hạn  2.489 1.787  702 39%  

Tiền, tương đương tiền 740 251  489 194%  

Phải thu khách hàng 1.377  1.124  253 22%  

Hàng tồn kho 308  365  -58 -16%  

Vốn chủ sở hữu 1.962  1.438  524 36% 

 

Tổng tài sản công ty tính đến 30/6/2012 đạt 3.117 tỷ đồng, tăng 

27% so với cuối năm 2011. Thông qua việc bán 10,43 triệu cổ phần 

CTD, tương đương 24,7% vốn điều lệ, cho tập đoàn Kusto Group 

đã giúp công ty nâng quy mô vốn chủ sở hữu từ 1.438 tỷ đồng lên 

1.962 tỷ đồng. Việc phát hành thêm này đã giúp công ty cải thiện 

được dòng tiền phục vụ cho hoạt động kinh doanh. 

- Các khoản tiền và tương đương tiền đạt 740 tỷ đồng, tăng 194% so 

với cuối năm 2011. Trong đó, khoản tiền mặt đạt gần 112 triệu đồng 

và tiền gửi ngân hàng đạt gần 56 tỷ đồng (tăng thêm 54 tỷ đồng so 

với cuối năm 2011). Các khoản tương đương tiền lên tới gần 685 tỷ 

đồng (tăng thêm hơn 434 tỷ đồng so với cuối năm 2011). Tiền mặt 

của công ty được cải thiện đáng kể nhờ việc phát hành 10,43 triệu 

cổ phiếu CTD với giá 50.000 đồng/cp cho tập đoàn Kusto Group  

qua đó cải thiện tỷ suất thanh toán tiền mặt của công ty từ 0,26 

trong quý 4/2011 lên 0,54 trong quý 1/2012 và 0,65 trong quý 

2/2012. Nguồn tiền mặt được cải thiện đã giúp công ty triển khai xây 

dựng được các công trình mà không cần sử dụng đến nguồn vốn 

vay ngân hàng.  

- Tình hình thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm tiếp tục diễn 

biến xấu đã ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực tài chính của các chủ 

đầu tư – khách hàng của công ty. Nhiều dự án chủ đầu tư chậm trả 

tiền khiến các khoản phải thu của công ty tăng lên đáng kể. Tính 

đến ngày 30/06/2012, tổng giá trị các khoản phải thu khách hàng 

của công ty là 1.377 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm 2011. Vòng 
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Hàng tồn kho của công ty 

 
 

quay khoản phải thu khách hàng đã liên tục giảm từ 6,53 trong quý 

2/2012 xuống 4,04 trong quý 1/2012. Như vậy, thời gian thu tiền chủ 

đầu tư của công ty đã tăng từ 56 ngày lên hơn 90 ngày (3 tháng). 

Đối với các công ty xây dựng, tình hình ghi nhận của các khoản 

phải thu là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 

của công ty. Nếu công ty thi công nhưng chưa thu tiền hay chủ đầu 

tư chậm trả sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng xoay sở dòng tiền 

để thực hiện các công trình khác. 

- Hàng tồn kho dưới dạng Chi phí xây dựng dở dang của công ty tính 

đến 30/06/2012 là 307,6 tỷ đồng, giảm 16% so với cuối năm 2011. 

Một số công trình có chi phí xây dựng dở dang lớn như Cao ốc 

Tricon (gần 71 tỷ đồng), Tòa nhà Eurowindows (gần 51 tỷ đồng), 

Khu phức hợp Mandarin (39 tỷ đồng)… Hầu hết các công trình công 

ty đang thi công là những dự án lớn, chủ đầu tư có năng lực tài 

chính.  

 

CẬP NHẬT CÁC HỢP ĐỒNG THI CÔNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 

 9 tháng đầu năm 2012, CTD đã ký kết được 7 hợp đồng thi 

công với tổng giá trị các gói thầu đạt 1.617 tỷ đồng. Hai hợp đồng 

trúng thầu gần đây nhất của công ty là: (1) Thi công hạng mục Khoan 

cọc nhồi, tường vây kết cấu, hoàn thiện và cơ điện lạnh Cao ốc văn 

phòng B Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Giá trị 

hợp đồng khoảng 338 tỷ đồng. Công ty thi công trong 19 tháng. (2) 

Thầu phụ một số hạng mục của Nhà ga hành khách – T2 (thuộc sân 

bay quốc tế Nội Bài do công ty Taise – Nhật Bản làm nhà thầu chính). 

Giá trị hợp đồng khoảng 70 tỷ đồng. 

 

Danh mục các hợp đồng được ký kết 9 tháng năm 2012: 

STT Dự án Chủ đầu tư 

Tổng 
giá trị  

gói 
thầu 

Dự kiến  
hoàn 
thành 

gói thầu 

1 

Nhà B-Sở GDCK HCM  

(Cọc khoan nhồi, 
tường vây, kết cấu, 
hoàn thiện cơ điện 
lạnh) 

Sở giao dịch chứng khoán 
HCM (HOSE) 

337,70 19 tháng 

2 

Nhà ga hành khách - 
T2  

(Nhà thầu phụ. Nhà 
thầu chính là Cty 
Taise-Nhật Bản) 

CTCP Đầu tư xây dựng & 
phát triển công nghệ cao 
(Decotech) 

70,00 
Cuối năm 
2012 

3 
Nhà máy sợi 
Hanosimex 

Tổng CTCP Dệt may Hà Nội 80,00 7 tháng 
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 ty cổ phần Cao su Đồng Phú  (HOSE : DPR)      

    

 Công ty cổ phần 

Cao su Đồng Phú  

(HOSE : DPR) 

4 

Nhà máy Texhong 
Ngân Long 

(GĐ1: Nhà xưởng số 1, 
số 2 và các Ctrinh phụ 
trợ, lắp đặt thiết bị) 

Tập đoàn Texhong (TQ) 458,60 8 tháng 

5 
Khu dân cư 
Watermark 

Công ty Westlake Real 
Estate Development JSC 

410,00 25 tháng 

6 
Nhà máy lốp xe Việt 
Luân 

Công ty TNHH Lốp xe Việt 
Luân 

212,00 7 tháng 

7 
Khu nghỉ mát Starcity 
Nha Trang 

Tập đoàn Đại Dương &  
CTCP Đầu tư và Xây dựng 
Sông Đà 

49,00 5 tháng 

  

 Đánh giá tiến độ thu tiền của các chủ đầu tư. Nhìn chung khách 

hàng của CTD hầu hết là những công ty có uy tín và năng lực tài 

chính tốt như Tập đoàn Asia Coast Development Ltd, công ty TNHH 

Nestle Việt Nam, Tập đoàn Đại Dương, Tập đoàn Texhong (Trung 

Quốc), Tập đoàn Hòa Phát... Do đó, công ty vẫn đảm bảo được thời 

gian thu hồi công nợ. Chủ trương hoạt động của công ty trong thời 

gian tới là tích cực thu hồi công nợ quá hạn, đánh giá cẩn thận năng 

lực của chủ đầu tư trước khi chào thầu, tập trung chào thầu những 

công trình không bị tác động nhiều bởi thị trường bất động sản như 

các công trình công nghiệp, giáo dục. 

 Công ty đang gặp khó khăn trong việc thu hồi công nợ tại một 

số công trình liên quan đến bất động sản – Khu dân cư và 

Thương mại như: Cao ốc Tricon của CTCP đầu tư Minh Việt, Căn hộ 

cao cấp Kenton của công ty TNHH XD – TM – DV Tài Nguyên và Căn 

hộ cao cấp Everich II của CTCP Phát Đạt. Đối với công trình thi công 

cao ốc Tricon, công ty đã gửi đơn kiện lên Trung tâm trọng tài quốc tế 

Việt Nam (VIAC) để thu hồi hơn 100 tỷ đồng công nợ quá hạn từ 

công ty Minh Việt. Vụ việc vẫn chưa có kết quả nhưng dự báo khả 

năng thắng kiện của CTD là tương đối lớn. Hiện tại công ty cũng đã 

trích lập dự phòng khoảng 37 tỷ đồng cho công trình này. Hai công 

trình còn lại có dấu hiệu chủ đầu tư “đuối sức” trong việc đảm bảo 

tiến độ thanh toán cho đơn vị thi công, tuy nhiên, tình hình vẫn chưa 

đến mức xấu như trường hợp của công ty Minh Việt.  

 

KHẢ NĂNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NĂM 2012 

Đánh giá tình hình kinh tế nói chung và thị trường bất động sản – xây 

dựng nói riêng sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2012 nên công ty đã 

đề ra kế hoạch kinh doanh khá thận trọng. Cụ thể, doanh thu và lợi 

nhuận trước thuế năm 2012 dự kiến đạt 4.000 tỷ đồng và 280 tỷ đồng, 

giảm 11,3% và 1,1% so với năm 2011. 
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 ty cổ phần Cao su Đồng Phú  (HOSE : DPR)      

    

 Công ty cổ phần 

Cao su Đồng Phú  

(HOSE : DPR) 

                                                                        Đơn vị: tỷ đồng 

Năm Doanh thu LN trước thuế LN sau thuế 

Thực hiện 2011 4.510 283 211 

Kế hoạch 2012 4.000 280 210 

KH 12 / TH 11 -11,3% -1,1% -0,5% 

6T/2012 1.944 135 103 

6T 12 / KH 12 49% 48% 49% 

               (Nguồn: BCTN 2011 và Nghị quyết ĐHCĐ 2012 của CTD) 

 Đánh giá về kế hoạch doanh thu. Sau khi đánh giá thực trạng 

kinh doanh hiện tại của công ty và kết quả doanh thu 6 tháng đầu 

năm so với kế hoạch, chúng tôi dự báo công ty có thể đạt hoặc vượt 

kế hoạch doanh thu 2012. Cơ sở cho nhận định này gồm: (1) CTD là 

công ty có uy tín, thương hiệu trong lĩnh vực xây dựng nên nhiều khả 

năng trúng thầu những dự án có quy mô lớn và an toàn (chủ đầu tư 

uy tín và có năng lực tài chính mạnh). Điều này sẽ đảm bảo nguồn 

thu ổn định và triển vọng tăng trưởng tốt. (2) Hoạt động xây dựng 

công trình cũng có yếu tố mùa vụ, doanh thu sẽ tăng mạnh trong 2 

quý sau của năm. (3) Tình hình kinh tế Việt Nam đã trải qua giai 

đoạn khó khăn nhất. Lãi suất giảm và tác dụng của các gói kích cầu 

của chính phủ sẽ giúp nền kinh tế tăng trưởng tốt hơn trong 6 tháng 

cuối năm. Điều này sẽ giúp công ty cải thiện được khả năng thu hồi 

công nợ và đảm bảo dòng tiền để tiếp tục tài trợ cho các công trình 

tiếp theo. (4) Nhu cầu đầu tư – xây dựng của Việt Nam trong thời 

gian tới vẫn còn rất lớn. Điều này đảm bảo triển vọng tăng trưởng 

doanh thu dài hạn cho công ty.      

 Đánh giá về kế hoạch lợi nhuận. Với kết quả doanh thu 6 tháng 

đầu năm và dự báo doanh thu 2012, chúng tôi tin tưởng công ty có 

thể hoàn thành được kế hoạch 280 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế của 

năm 2012. 

 Đánh giá về khả năng chi trả cổ tức. Ngày 16/05/2012, CTD đã 

thực hiện chi trả cổ tức 2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ 

phiếu). Với khả năng hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận 2012, dự 

kiến công ty có thế đảm bảo được kế hoạch chi trả cổ tức 2012, tỷ lệ 

20% (2.000 đồng/cổ phiếu) bằng tiền mặt. EPS dự phóng đến cuối 

năm của CTD sẽ đạt 5.848 đồng/cp. Với mức giá đóng cửa tại phiên 

giao dịch ngày 13/09/2012 là 30.000 đồng/cp, P/E dự phóng đến cuối 

năm của công ty là 5,13 lần. Đây được xem là mức giá khá hấp dẫn 

để đầu tư. 
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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.  
 
Tại thời điểm thực hiện báo cáo phân tích, chuyên viên phân tích không nắm giữ cổ phiếu CTD và FPTS nắm giữ 06 cổ phiếu CTD. 

   

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 

https://ezsearch.fpts.com.vn hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.  
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