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Kính gửi Quý khách hàng,

Theo dữ liệu của Fiinpro, tính đến ngày 31/10/2021, 604
doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết công bố kết quả kinh
doanh Quý III/2021. Lợi nhuận sau thuế mặc dù giảm
15,5% so với Quý II (chủ yếu do Quý III là quý thấp điểm
đồng thời bị ảnh hưởng bởi Covid 19) nhưng vẫn tăng
31,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tăng trưởng lợi nhuận chủ
yếu đến từ các nhóm ngành hưởng lợi từ dịch Covid như Tài
nguyên cơ bản (Thép), Hóa chất, Dầu khí.
Agriseco Research xin kính gửi Quý khách hàng bản tóm tắt
KQKD Quý III của một số doanh nghiệp đáng chú ý. Báo
cáo cập nhật bổ sung và báo cáo chi tiết các cổ phiếu có
triển vọng tích cực sẽ được chúng tôi gửi tới Quý khách
hàng trong thời gian tới.
Danh sách các mã cổ phiếu được đề cập trong báo cáo bao
gồm: ACB, DPM, DRI, FMC, FPT, GMD, HBC, HPG, KBC,
MSN, MWG, NKG, NLG, QNS, QTP, SAB, SGP, SLS, SZC,
TCB, TPB, VHC, VHM, VRE.

Kính chúc Quý khách hàng đầu tư hiệu quả!

Tăng trưởng LNST Quý III/2021

Nguồn: Fiinpro, AGR Research

Nguồn: Agriseco Research. 
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Mã Cập nhật thông tin

Tăng trưởng Quý III so 
với cùng kỳ 2020

Doanh thu LNTT

ACB

LNTT gần như đi ngang, tăng 0,93% yoy do tín dụng tăng chậm lại
cùng chi phí trích lập dự phòng tăng mạnh (gấp 5 lần cùng kỳ).
Tăng trưởng tín dụng của ACB hết Quý III chỉ đạt 7,5% do cầu tín
dụng giảm từ ảnh hưởng dịch covid trong khi NIM vẫn được duy trì
ổn định. Nợ xấu nhích tăng nhẹ lên 0,85% từ mức 0,59% đầu năm,
tuy nhiên vẫn trong tầm kiểm soát. TRUNG LẬP

26,85% 0,93%

DPM

DT, LNTT Quý III lần lượt đạt 2.858 tỷ (+44,5% yoy) và 762 tỷ
(+239,76% yoy), qua đó hoàn thành 94% kế hoạch DT và vượt xa
kế hoạch LN cả năm. Trong đó, sản lượng kinh doanh phân bón và
hóa chất các loại đạt trên 900.000 tấn vượt 12% kế hoạch 9 tháng
đầu năm, tăng 77% yoy. Biên lợi nhuận gộp Q3/2021 có sự cải
thiện đáng kể lên mức 36,4% (cùng kỳ năm trước là 22%) nhờ giá
bán phân bón tăng mạnh. Triển vọng trong Q4/2021 sẽ tiếp tục tích
cực nhờ giá phân bón duy trì ở mức cao trong bối cảnh giá dầu
brent toàn cầu neo cao và bước vào vụ Đông Xuân khiến nhu cầu
phân bón tăng cao. Dài hạn hơn nữa cần phải theo dõi diễn biến giá
phân bón và động thái từ phía Trung Quốc đối với sản lượng phân
bón. TÍCH CỰC

44,46% 239,76%
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Tăng trưởng Quý III

Doanh thu LNTT

DRI

Sản lượng khai thác của công ty trong Quý III này chỉ đạt hơn 3,7
nghìn tấn (giảm 28% YoY) do ảnh hưởng của làn sóng dịch Covid-
19 và cơn sốt năng lượng tại nhiều quốc gia khiến nhu cầu sản xuất
công nghiệp sụt giảm. Tuy nhiên, giá bán mủ cao su tiếp tục neo ở
mức cao, cụ thể mức giá bình quân đã tăng gần 42% so với cùng
kỳ và giúp DRI vẫn ghi nhận con số lợi nhuận cuối kỳ tăng trưởng
tích cực. Chúng tôi duy trì quan điểm khả quan cho cổ phiếu này
trong giai đoạn cuối năm do đặc thù ngành cao su thường ghi nhận
mùa cao điểm sản lượng vào Quý IV. TRUNG LẬP

1,69% 87,18%

FMC

Doanh thu Quý III gần như đi ngang svck, với biên lợi nhuận gộp cải
thiện từ 7,9% lên 9,3% nhờ giá tôm xuất khẩu đc cải thiện. Tuy nhiên
LNTT giảm gần 9% yoy do chi phí vận chuyển, chi phí phòng chống
dịch tăng cao. KQKD Quý III có sự sụt giảm nằm trong kỳ vọng do các
yếu tố tác động tiêu cực tới HĐKD. KQKD Quý IV sẽ tích cực hơn nhờ
giá tôm nguyên liệu tiếp tục đc cải thiện và yếu tố dịch bệnh đã được
kiểm soát. Xa hơn nữa trong năm 2022, FMC đưa vào vận hành 2 nhà
máy mới là nhà máy Tam An và nhà máy Sao Ta nâng công suất lên
70% so với hiện giờ. Đây là động lực cho doanh nghiệp tăng trưởng
tốt về dài hạn. TRUNG LẬP

0,31% -8,75%

FPT

Doanh thu và LNTT Quý III tăng trưởng bất chấp đại dịch khi lần lượt
tăng 16% và 18% yoy, chủ yếu là nhờ mảng công nghệ khi DT và
LNTT mảng này đều tăng 24% yoy và lần lượt đạt 5.196 tỷ đồng và
791 tỷ đồng. Kỳ vọng tăng trưởng bền vững trong dài hạn nhờ các
hợp đồng ký mới tại các mảng kinh doanh cũng như hệ sinh thái công
nghệ - viễn thông - giáo dục trong quá trình chuyển đổi số toàn cầu.
TÍCH CỰC

15,52% 18,23%

GMD

Doanh thu Quý III tăng nhẹ hơn 5% trong khi LNTT tăng 28%. Do
phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội; chi phí giá vốn của
GMD trong kỳ đã tăng nhẹ và làm ảnh hưởng tới biên lợi nhuận gộp.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng của các công ty liên kết, đặc biệt tại
Gemalink là động lực để thúc đẩy lợi nhuận của Gemadept trong 3
tháng vừa qua. Cụ thể, mức thu nhập từ các công ty liên doanh/liên
kết trong Quý III đạt hơn 67 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ 2020.
Trước mắt, chúng tôi duy trì quan điểm tích cực cho cổ phiếu này
trong giai đoạn cuối năm do: (1) cảng Gemalink đến nay vận hành
vượt qua điểm hoà vốn và bắt đầu đóng góp vào lợi nhuận toàn công
ty và (2) cuối năm thường là giai đoạn cao điểm của hoạt động giao
thương, trao đổi hàng hoá, điều đó thúc đẩy hoạt động khai thác
cảng. TÍCH CỰC

5,34% 28,09%

https://agriseco.com.vn/Report/ReportFile/1034499
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Tăng trưởng Quý III

Doanh thu LNTT

HBC

DT và LNTT Q3 lần lượt đạt 2.092 tỷ đồng (giảm 21% yoy) và đạt
15,42 tỷ đồng (giảm 74% yoy). Mặc dù LNTT giảm khá sâu (do quý
3/2020 ghi nhận lợi nhuận đột biến từ lãi mua rẻ), tuy nhiên năng lực
tài chính của HBC đã có sự cải thiện đáng kể, cụ thể CFO dương quý
thứ 3 liên tiếp, giá trị vay nợ giảm khoảng 756 tỷ đồng từ đầu năm.
Bên cạnh đó, tính tới đầu tháng 10/2021, HBC đã ký mới các hợp
đồng với giá trị 16.000 tỷ đồng. Chúng tôi kỳ vọng lượng backlog lớn
sẽ thúc đẩy doanh thu HBC trong năm 2021-2022. Yếu tố cần theo
dõi: Biến động đầu vào giá NVL tăng có thể tác động mạnh tới biên
gộp; Covid-19 kết thúc làm gia tăng nhu cầu ngành bất động sản
cũng như đầu tư công. TÍCH CỰC

-20,58% -74,00%

HPG

Lợi nhuận sau thuế của HPG lần đầu cán mốc 10 nghìn tỷ đồng trong
Quý III, tăng 2,7 lần YoY. Đây là kết quả của sự tăng trưởng sản
lượng tiêu thụ thép thô và cải thiện biên lợi nhuận gộp. Các sự kiện
góp phần thúc đẩy đà tăng trưởng của HPG được kì vọng sẽ tiếp diễn
trong thời gian tới: (1) Cuộc khủng hoảng năng lượng cùng với chính
sách cắt giảm sản lượng các ngành có lượng phát thải cao tại Trung
Quốc; (2) Chính phủ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công cùng với sự hồi
phục của nhóm ngành sản xuất và xây dựng trong nước. TÍCH CỰC

57% 157%

KBC

Trong Q3, DT của KBC đạt 325 tỷ đồng, tăng 61% yoy chủ yếu là ghi
nhận doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản Khu đô thị Tràng
Duệ và một phần tiền thuê đất từ dự án Nam Sơn Hạp Lĩnh. Do ảnh
hưởng từ việc giãn cách xã hội khiến doanh thu cho thuê KCN và nhà
xưởng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với lợi thế từ quỹ đất KCN lớn
và các dự án gối đầu đang triển khai như KCN Tràng Duệ 3, KĐT
Tràng Cát, tiềm năng trong dài hạn của KBC sẽ rất lớn. TÍCH CỰC

60,60% -

MSN

DT và LNTT Q3 lần lượt đạt 23.605 tỷ đồng (tăng 17% yoy) và đạt
1.863 tỷ đồng (tăng 69% yoy) nhờ sự đóng góp từ chuỗi cửa hàng
tiện lợi WinCommerce (WCM), chuỗi tiêu dùng Masan Consumer
(MCH), tài nguyên-khoáng sản Masan High-tech Materials (MSR) và
ngân hàng Techcombank (TCB). Q3 cũng là quý đầu tiên chứng kiến
chuỗi WCM dương LNST, đạt 137 tỷ đồng. Chúng tôi kỳ vọng sự tăng
trưởng dương lần đầu tiên của WCM, chiến lược "Point of Life" (tích
hợp vào các cửa hàng tiện lợi WinMart/WinMart+ các chuỗi: Kiosk
Phúc Long, nhà thuốc Phano và TCB) và nhu cầu FMCG phục hồi sẽ
tác động tích cực đến KQKD của MSN trong thời gian tới.
TRUNG LẬP

16,77% 69,31%
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Tăng trưởng Quý III

Doanh thu LNTT

MWG

Doanh thu đạt 24.333 tỷ đồng (giảm 5% yoy) và LNST đạt 968 tỷ
đồng (giảm 24% yoy). Theo ước tính, các chuỗi TGDĐ/ĐMX đã có sự
phục hồi về doanh thu/cửa hàng khá nhanh chóng với doanh thu/cửa
hàng trong tháng 9 tăng gấp đôi so với tháng 8, mặc dù vẫn có
khoảng 60% cửa hàng phải đóng cửa hoặc hạn chế bán. Đối với chuỗi
BHX, tháng 9 chuỗi ghi nhận trên 1.900 tỷ đồng doanh thu, tương
đương doanh số/mỗi cửa hàng đạt khoảng 1 tỷ đồng - mức thấp nhất
kể từ tháng 2/2021 tới nay. Tuy vậy, EBITDA trên mỗi cửa hàng BHX
vẫn tiếp tục dương trong tháng này. TRUNG LẬP

-5,37% -24,26%

NKG

Quý III, lợi nhuận trước thuế của NKG đã tăng gấp 6 lần so với cùng
kì. Biên lợi nhuận gộp đạt 17%, tăng mạnh so với mức 7% yoy nhờ
hưởng lợi từ đà tăng của giá thép thế giới với mảng xuất khẩu. Riêng
trong Quý III, doanh thu xuất khẩu tăng gấp 3 lần YoY và đóng góp
tới 2/3 tổng doanh thu trong quý. Chúng tôi tiếp tục kì vọng vào sự
tăng trưởng ấn tượng của NKG khi dòng tiền từ HĐKD âm được phản
ảnh qua lượng hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn của khách hàng,
đặc biệt là các khách hàng tại nước ngoài. TRUNG LẬP

123% 670%

NLG

KQKD Quý III của NLG chủ yếu đến từ việc đánh giá lại tài sản từ dự
án Southgate. Ngoài ra các hoạt động bàn giao dự án như Akari City bị
gián đoạn do dịch bệnh nên NLG chưa ghi nhận được trong Quý III
vừa qua. Tổng thể lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn tăng trưởng tốt.
Dự kiến KQKD trong Quý IV sẽ khả quan nhờ việc ghi nhận bàn giao
dự án Akari City. Ngoài ra các khoản mục của để dành của doanh
nghiệp tiếp tục tăng tích cực ở Hàng tồn kho tại nhiều dự án và Người
mua trả tiền trước (dự án Akari City), điều này mở ra triển vọng tích
cực cho lợi nhuận của NLG trong giai đoạn 2022 - 2025. TÍCH CỰC

-76,42% 568,83%

QNS

DT và LNTT đạt 2.114,6 và 397 tỷ đồng, tăng lần lượt 14,6% và 41%
yoy. Mảng đường tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng của QNS khi doanh thu
mảng này tăng gần 30% yoy trong khi mảng sữa đậu nành sụt giảm
10% do ảnh hưởng của dịch bệnh. Biên lợi nhuận gộp mảng đường

cũng tăng mạnh từ -1,4% lên 20,88% trong 9 tháng đầu năm 2021.

Kỳ vọng mảng đường sẽ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của
QNS khi được hưởng lợi từ giá đường tăng cũng như chính sách bảo
hộ của Chính phủ. TÍCH CỰC

14,63% 41,19%
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Tăng trưởng Quý III

Doanh thu LNTT

QTP

Quý III, sản lượng điện thương phẩm tăng 34,3% yoy. Theo Agriseco
Research, lợi nhuận Quý III tăng trở lại từ mức âm nhờ hai yếu tố
chính là giá chào bán điện tốt và điều chỉnh chính sách khấu hao từ
cuối năm 2020. Nợ gốc khoản vay ngoại tệ để đầu tư xây dựng nhà
máy giảm mạnh qua các năm. Theo đó, KQKD của QTP có xu hướng
giảm sự phụ thuộc vào chi phí lãi vay và rủi ro tỷ giá. Lợi nhuận của
QTP ấn tượng khi so sánh với các doanh nghiệp nhiệt điện ở khu vực
miền bắc như HND và PPC, đặc biệt trong bối cảnh điều kiện thủy văn
khá tốt. Do dòng tiền của QTP đã bước vào giai đoạn ổn định, chúng
tôi kì vọng rằng công ty sẽ tăng tỷ lệ trả cổ tức trong các năm tới.
TÍCH CỰC

12,87% -

SAB

KQKD bị ảnh hưởng tiêu cực do dịch bùng phát lần thứ 4 và các biện
pháp phong tỏa, giãn cách nghiêm ngặt tại TP HCM cũng như các tỉnh
miền Nam. Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế Quý III chỉ đạt 4.282 tỷ
đồng và 599 tỷ đồng, giảm lần lượt 47% và 67% yoy. Tuy nhiên với tỷ
lệ tiêm vaccine cao và nới lỏng dần các biện pháp giãn cách, kỳ vọng
SAB có sự hồi phục KQKD trong Quý IV và năm 2022 hồi phục trên
nền thấp, khi đã qua thời kỳ xấu nhất. TRUNG LẬP

-46,82% -67,13%

SGP

Lũy kế 09 tháng đầu năm, tổng mức lợi nhuận của công ty đạt 291 tỷ
đồng tương đương vượt 30% mức kế hoạch và tăng 140% so với cùng
giai đoạn năm trước. Tốc độ tăng trưởng cao của sản lượng hàng hóa
toàn khu vực là một trong những lý do chính giúp SGP ghi nhận kết
quả kinh doanh 09 tháng ấn tượng hiện tại, trong đó đáng chú ý một
số nhà cảng có vị trí đắc địa như CMIT, SSIT đang dần cải thiện lợi
nhuận và đóng góp tích cực vào kết quả chung của SGP. Agriseco
Research kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì trong các
tháng cuối năm do đây là thời điểm hoạt động xuất nhập khẩu thường
được đẩy mạnh để phục vụ nhu cầu hàng hóa xung quanh các ngày lễ
lớn như Giáng sinh, Năm mới,.. TRUNG LẬP

40,11% 39,59%

SLS

Trong Quý III năm 2021, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của SLS
đạt 146,4 tỷ đồng và 33,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 34,7% và 129,4% so
với cùng kỳ năm ngoái. Động lực tăng trưởng chính đến từ việc giá
đường trong nước tăng gần 60% so với năm 2020 dẫn đến biên lợi
nhuận gộp tăng lên 33,6% trong quý III. TÍCH CỰC

34,70% 129,40%
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Tăng trưởng Quý III

Doanh thu LNTT

SZC

Tình hình kinh doanh phụ thuộc nhiều vào tiến độ cho thuê KCN Châu
Đức do các mảng kinh doanh khác (Khu dân cư, BOT, sân Golf) ảnh
hưởng bởi dịch nên chưa ghi nhận doanh thu. KQKD Q3 không khả
quan so với quý trước bởi dịch Covid diễn biến nghiêm trọng tại các
tỉnh phía Nam khiến doanh thu từ cho thuê KCN giảm 27%. Tuy nhiên,
so với cùng kỳ, Q3 DT và LNST lần lượt tăng 85% yoy và 81% yoy
nhờ giá thuê đất KCN Châu Đức tăng. Động lực tăng trưởng của SZC
đến từ dự án sinh thái KCN - KĐT Châu Đức và giá thuê, giá bán tại
khu vực Vũng Tàu đang tăng trưởng mạnh nhờ lợi thế về vị trí khu
vực. TÍCH CỰC

80,97% 86,46%

TCB

LNTT Quý III đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, tăng 39,97% yoy do chi phí hoạt
động chỉ tăng 6% yoy và chi phí dự phòng rủi ro giảm 43% yoy. Thu
nhập lãi thuần tăng trưởng 31% yoy do tín dụng tăng 14,1% ytd và
NIM tiếp tục duy trì ổn định, đạt 5,6% nhờ lợi thế huy động vốn CASA
tiếp tục tăng trưởng, đạt 49% - mức cao nhất ngành. Tỷ lệ nợ xấu của
TCB chỉ tăng nhẹ 0,2 điểm phần trăm lên 0,6% - mức thấp nhất toàn
ngành ngân hàng tới thời điểm hiện tại. TÍCH CỰC

15,71% 39,97%

TPB

Tổng thu nhập hoạt động của TPB Quý III tăng 65,8% yoy trong khi
chi phí hoạt động chỉ tăng 16% yoy (chủ yếu từ tăng chi phí nhân
viên) đã giúp lợi nhuận tăng trưởng tích cực 40,2% yoy. Tăng trưởng
tín dụng của TPB Quý III chỉ nhích tăng nhẹ lên mức 11,6% do cầu tín
dụng từ khách hàng giảm từ ảnh hưởng dịch Covid. Việc tích cực xử lý
nợ xấu đã giúp cho tỷ lệ nợ xấu của TPB đã giảm xuống còn 1,04% so
với 1,18% đầu năm. Cuối năm, TPB có kế hoạch tăng vốn lần 2 với
quy mô lên tới 410 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ phát hành 35%
nâng tổng vốn điều lệ mức 15.816 tỷ đồng. TRUNG LẬP

65,84% 40,18%

https://agriseco.com.vn/Report/ReportFile/1034950
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Tăng trưởng Quý III

Doanh thu LNTT

VHC

DT và LNTT Q3/2021 đạt lần lượt 2.232 tỷ đồng và 293 tỷ đồng, tăng
24% và 49% yoy nhờ giá bán thuận lợi. Trong khi đó, theo TCTK sản
lượng thủy sản của cả nước trong Quý III sụt giảm 5,2% yoy, điều
này cho thấy VHC đang tích cực giành được thị phần từ các đối thủ.
Biên lợi nhuận gộp trong Quý III của VHC đạt 18,3%, cao hơn mức
12,6% của Quý III năm ngoái nhờ giá cá tra tăng, giúp cho lợi nhuận
gộp tăng tới 78% yoy. TÍCH CỰC

23,93% 49,05%

VHM

VHM vẫn duy trì vị thế đầu ngành của doanh nghiệp khi ghi nhận mức
LNTT hơn 13 nghìn tỷ đồng trong Quý III vừa qua. Các hoạt động kinh
doanh bán hàng của doanh nghiệp dù bị ảnh hưởng một phần do dịch
bệnh nhưng đây là tác động chung đến toàn ngành. Tuy nhiên, VHM
là doanh nghiệp tiên phong trong mô hình kinh doanh online, ứng
dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực bán BĐS, nhờ đó hoạt động kinh
doanh vẫn tích cực. Dự kiến trong KQKD Quý IV tới sẽ tích cực nhờ
các hoạt động bán buôn tại các đại dự án Ocean Park, Smart City,
Grand Park sẽ sôi động trở lại, trùng với điểm rơi lợi nhuận của toàn
ngành. Với vị thế về cả quỹ đất và khả năng triển khai dự án đứng
đầu, Agriseco Research tiếp tục đánh giá Tích cực cho VHM trong thời
gian tới và trong dài hạn. TÍCH CỰC

-21,91% 84,09%

VRE

VRE có kết quả kinh doanh thấp điểm trong lịch sử do ảnh hưởng
nặng nề từ việc các trung tâm thương mại bị đóng cửa trong Quý III.
Doanh thu hoạt động chuyển nhượng bất động sản cũng giảm mạnh
80% yoy do gián đoạn bởi Covid. Ngoài ra, Quý III VRE cũng trích hơn
900 tỷ đồng gói hỗ trợ khách thuê qua hình thức miễn giảm tiền thuê.
Lợi nhuận của công ty sụt giảm mạnh. Mặc dù kết quả tiêu cực nhưng
mặt khác, có thể xem đây đã là đáy bởi các hoạt động kinh doanh sẽ
dần được mở cửa trở lại vào Quý IV này. VRE cũng ghi nhận thêm các
đối tác ngoại như Muji trong Quý III. Đồng thời Quý IV cũng là mùa
cao điểm của thị trường bán lẻ khi có nhiều dịp lễ (Noel, Black Friday)
giúp kích cầu thương mại. Kỳ vọng VRE sẽ trở lại và hồi phục mạnh
mẽ trong kỳ tiếp theo. TRUNG LẬP

-55,27% -93,25%

https://agriseco.com.vn/Report/ReportFile/1034800
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KHUYẾN CÁO

Miền Bắc

Trụ sở chính

Chi nhánh miền Bắc

25 cơ sở phát triển dịch vụ
đặt tại chi nhánh

Ngân Hàng Agribank

Chi nhánh miền Trung

13 Cơ sở phát triển Dịch vụ
đặt tại chi nhánh

Ngân hàng Agribank

Chi nhánh miền Nam

PGD Nguyễn Văn Trỗi

23 cơ sở phát triển dịch vụ
đặt tại chi nhánh

Ngân Hàng Agribank

Tầng 5 tòa nhà Artex, 172 Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội. 
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179A Nguyễn Công Trứ (2A Phó Đức Chính), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Số 207 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Agribank Hà Tây
Agribank Nam Hà Nội
Agribank Tây Hà Nội

Agribank Tràng An
Agribank Tây Đô
Agribank PGD số 3 – CN Sở giao dịch

Hà Giang
Lạng Sơn
Tuyên Quang
Bắc Giang
Quảng Ninh

0236.3671.666

SĐT: 0236.3671.666

Lào Cai
Hòa Bình
Sơn La
Bắc Ninh
Hà Nam

Hải Dương
Hải Dương II
Hải Phòng
Bắc Hải Phòng
Nam Định

Thái Bình
Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Tĩnh

Miền Trung

Quảng Bình
Quảng Trị
Huế
Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Kon Tum

Miền Nam

6 điểm tại Hà Nội

19 điểm tại chi nhánh Agribank các tỉnh

Lâm Đồng
Bình Dương
Đồng Nai
Tây Ninh
Ninh Thuận

Bình Định
Gia Lai
Phú Yên
Đăk Lăk
Khánh Hòa
Đăk Nông

Vĩnh Long
Kiên Giang
Chi nhánh Trường Sơn
Chi nhánh Quận 5

Trà Vinh
Sóc Trăng
Bạc Liêu
Cần Thơ
Long An
Cà Mau

Trà Vinh
Bà Rịa-Vũng Tàu
Đồng Tháp
Gò Công-TiềnGiang
An Giang
Bình Phước
Bến Tre

0283.8216.362

0246.2762.666
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