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(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn hóa ≥500 tỷ) 

 

 

 

 

 

 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

 Diễn biến về thị trường ngày hôm báo cáo, những điểm chính khoản 6-7 điểm 

 Số 1.  

 Số 2 

 Số 3 

 Công ty có nguồn tiền mặt tại chỗ dồi dào để thực hiện các kế hoạch đầu tư 
mở rộng và M&A, đầu tư ra nước ngoài với quy mô lớn. Phát triển bền vững, 
dựa vào nội lực, không phụ thuộc vào nợ vay. 

 

Kết luận xu hướng thị trường  

 Tăng giảm ro rang không 

 Những điểm hỗ trợ thị trường 

 Nhóm cổ phiếu nào dẫn dắt…. 

 Rủi ro   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG   

 Thị trường tăng giảm trái chiều trên 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX tăng 
0.63% lên 958.54 điểm trong khi chỉ số HNXINDEX giảm -0.23% xuống 105.61 
điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE vượt nhẹ trên mức trung bình 20 
phiên trong khi khối lượng trên sàn HNX vẫn duy trì dưới mức trung bình này. 

 Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 4,844 tỷ đồng trong đó bao gồm 
2,222 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường giảm so với phiên trước 
nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng cân bằng với 238 mã tăng và 196 mã giảm. 

  Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VNM, 
VHM, BID, BVH, POW, VRE, HVN, VCB, ROS, MBB, VIC, CTG, PPC tăng; chiều 
giảm đáng chú ý có GAS, HPG, MSN, PLX, EIB, LGC.  

 Khối Ngoại Bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp trên sàn HOSE với giá trị -116.9 tỷ 
đồng trong khi sàn HNX cũng chuyển sang Bán ròng với giá trị -298.4 tỷ đồng.  

 Thị trường phái sinh tăng giảm trong biên độ hẹp ở 4 kì hạn với mức tăng 
giảm từ -1 điểm đến +0.9 điểm trong khi chỉ số cơ sở VN30 tăng 3.2 điểm, 
như vậy trạng thái giá đóng cửa các kì hạn thấp hơn chỉ số cơ sở VN30 tiếp 
tục lặp lại với mức thấp hơn từ -3.4 điểm đến -0.9 điểm. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG  

 Chỉ số VNINDEX mở cửa giảm nhẹ và nhanh chóng lấy lại sắc xanh tăng điểm 
và duy trì đà tăng nhẹ cho đến khi đóng cửa, kết thúc phiên chỉ số lên mức 
cao nhất trong ngày tại 958.54 điểm. Trên đồ thị hình thành một nến trắng 
khá dài cho thấy xu hướng trong phiên là tích cực trong bối cảnh thị trường 
chứng khoán châu Á rực lửa thể hiện áp lực giảm của VNINDEX đã tạm lắng. 
Khối lượng khớp lệnh tăng nhẹ lên trên mức trung bình 20 phiên phát đi tín 
hiệu tích cực bước đầu cho thấy dòng tiền có cải thiện nhẹ. Chỉ báo ADX tăng 
không đáng kể mức 32.55 trong khi đường -DI giảm xuống 34 cho thấy xu 
hướng ngắn hạn vẫn là Giảm giá với momentum giảm đã có dấu hiệu suy yếu. 
Hỗ trợ gần nhất đặt tại 937.5 điểm; kháng cự gần nhất đặt tại 965 điểm. 

 Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên 10/05/2019 sau khi TT Mỹ 
nói rằng các cuộc đối thoại thương mại với Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục và quan 
hệ của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn bền chặt: kết thúc tuần giao dịch 
DJIA tăng 0.4%, S&P 500 tăng 0.4% và Nasdaq 0.1%.  

 Thị trường chứng khoán Châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 13/05/2019: 
Nikkei 225 giảm -0.7%, Topix giảm -0.5%, Hang Seng tăng 1%, Shanghai CSI 
300 giảm -1.7%. 

Cập nhật diễn biến Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc 

6 cổ phiếu tốt nhất khuyến nghị mua: VNM, MSN, VJC, MWG, REE, BWE 

(vui lòng xem chi tiết trang số 4) 

 

VN Index 958.54 0.63% HNX Index 105.61 -0.23%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 124,693,720 8.8% 2,612 12.7% 8,957,057 -33.9% 10 -92.9%

Thỏa thuận 107,346,476 555.1% 1,909 231.4% 17,388,043 73.7% 313 121.0%

Tổng cộng 232,040,196 77.1% 4,521 56.3% 26,345,100 11.8% 324 11.4%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          636.1   

Giá trị bán (tỷ đồng)          753.0   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -        116.9   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             16.7   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

PDR 23,200 100 0.4

BVH 76,100 2,800 3.8

HVN 40,100 1,000 2.6

HCM 26,950 650 2.5

HSG 8,210 100 1.2

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 32,050 -800 -2.4

HDB 27,600 400 1.5

PVD 20,100 -150 -0.7

VHM 85,000 1,000 1.2

AAA 17,200 0 0.0

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

ROS 32,000 6.3 305

VNM 133,900 2.9 129

HPG 32,050 -2.4 123

HDB 27,600 1.5 91

PVD 20,100 -0.7 73

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

HDC 15,700 1,000 6.8

NTL 24,400 1,550 6.8

OGC 4,420 280 6.8

ROS 32,000 1,900 6.3

SZC 15,950 900 6.0

Thay đổi
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Ngày sự 
kiện 

Diễn biến chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung 
Quốc 

Tác động đến thị trường chứng khoán thế 
giới và những dự báo tiếp theo 

Ngày 28-
29/6/2019 
Sự kiện sắp 
tới  

 Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có 
thể trao đổi về thương mại tại hội nghị Thượng đỉnh 
G20 ở Nhật Bản vào cuối tháng 6 tới.  

 Giới đầu tư tiếp tục hy vọng vào cuộc gặp gỡ sắp tới 
(nếu có) của 2 nhà lãnh đạo sẽ giảm bớt căng thẳng 
chiến tranh thương mại, tuy nhiên cùng với đó là những 
ý kiến lo ngại với những mâu thuẫn lớn mà 2 bên đã tích 
lũy và công kích lẫn nhau cũng như hành động tăng thuế 
nhập khẩu của Mỹ trong tuần trước với hàng hóa Trung 
Quốc, một kịch bản thỏa thuận mà làm hài lòng cả 2 bên 
trong vòng 1 tháng là khó xảy ra. 

 Nhận xét: Chiến tranh thương mại giữa Mỹ-Trung Quốc 
được khơi mào bởi TT Mỹ Trump năm 2018, trong đó 
thâm hụt thương mại giữa Mỹ-Trung là một trong 
những nguyên nhân chính khởi nguồn cuộc chiến này. 
Và vấn đề thâm hụt thương mại giữa Mỹ-Trung đã tồn 
tại hơn 2 thập kỷ giao thương giữa hai nước. Tuy nhiên 
những vấn đề phức tạp hơn phía sau của mỗi nước, đặc 
biệt về cấu trúc kinh tế, chủ nghĩa dân túy và bảo hộ 
hàng hóa của mỗi bên là những vấn đề rất phức tạp và 
khó có thể có tiếng nói chung trong một sớm một chiều 
và cần rất nhiều thời gian để có những thỏa thuận căn 
bản và lâu dài hơn mà hai bên cảm thấy hài lòng.  

 Để đưa ra được những kịch bản cụ thể với 
những gì mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung 
Quốc trong cuộc chiến thương mại ở thời 
điểm hiện tại là rất khó và nhà đầu tư chỉ 
còn biết hy vọng việc chủ động giảm nhiệt 
cuộc chiến này từ cả hai phía. 

 Dự báo trong ngắn hạn thị trường sẽ có 
những biến động mạnh dựa vào những tin 
tức cập nhật từ cuộc chiến thương mại 
Mỹ-Trung. 

 
 
(Xem biểu đồ thâm hụt thương mại Mỹ với 
Trung Quốc trang sau)   

10/5/2019 
Chính thức 
công bố 
tăng thuế, 
CK Trung 
Quốc lội 
ngược dòng 
nhờ lực đỡ 
từ trong 
nước 

Mỹ: thông báo cho phái đoàn Trung Quốc là họ có từ 3-
4 tuần để đồng ý các thỏa thuận thương mại hoặc không 
sẽ bị đánh thuế tiếp 25% lên 325 tỷ hàng hóa Trung quốc 
nhập vào Mỹ. 
Trước đó cùng ngày, TT Mỹ chính thức công bố tăng thuế 
nhập khẩu từ 10% lên 25% với lượng hàng hóa giá trị 
$200 tỷ nhập từ Trung Quốc.  
Trung-Mỹ: Cùng thời điểm này, phái đoàn Trung Quốc 
do Phó TT Lưu Hạc dẫn đầu và phái đoàn Mỹ bắt đầu 2 
ngày đàm phán nhằm tìm giải pháp thương mại.    

CK thế giới diễn biến trái chiều, trong khi CK 
Trung Quốc tăng điểm nhờ lực cầu trong 
nước sau những phiên lao dốc mạnh đầu 
tuần. Dù CK Trung Quốc có phiên hồi phục 
tăng hơn 3%, tuy nhiên với những thông tin 
tiêu cực trong tuần, chỉ số CK Trung Quốc có 
tuần giao dịch giảm mạnh nhất trong năm 
2019. Chỉ số DJI của Mỹ cũng ghi nhận mức 
sụt giảm mạnh nhất trong tuần tính trong 
năm 2019. 

9/5/2019 
Nhà đầu tư 
hy vọng tín 
hiệu tích 
cực 

Phái đoàn đám phán thương mại Trung Quốc do Phó Thủ 
tướng Lưu Hạc dẫn đầu đã đến Mỹ và bắt đầu 2 ngày 
đàm phán sau khi các bên có những động thái cứng rắn 
trước đó. Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông đã nhận 
được một bức thư “tốt đẹp” từ Chủ tịch Tập và cho biết 
cả hai lãnh đạo có thể tiếp tục thảo luận qua điện thoại. 

Thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục 
điều chỉnh giảm và giao dịch thận trọng trong 
biên độ hẹp và giới đầu tư tiếp tục ngóng chờ 
những tin tức cập nhật từ Washington trong 
cuộc gặp giữa đại diện thương mại Trung 
Quốc và Mỹ. 

6/5/2019 
Thị trường 
bắt đầu ảnh 
hưởng 

Tin tức về Mỹ sẽ tăng thuế nhập khẩu từ 10% lên 25% 
vào 200 tỷ $ hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 
10/5/19, đồng thời mức thuế suất 25% có thể tiếp tục 
áp lên giá trị hàng hóa còn lại nhập từ Trung Quốc lên 
đến 325 tỷ $ đã lan rộng và ảnh hưởng tiêu cực khi thị 
trường toàn cầu giờ mở cửa đầu tuần.   

Hầu hết các chỉ số CK toàn cầu giảm điểm 
mạnh, chứng khoán toàn cầu mất 1.360 tỷ 
dollar vốn hóa, trong đó chỉ số CSI 300 của 
Trung Quốc giảm 5.6% và Hang Seng của 
HongKong mất >3% trong ngày.  

3/5/2019 
Khởi nguồn 
thông tin 
tiệu cực 
 
 
 

Theo Reuters, Trung Quốc đã đưa ra một dự thảo thỏa 
thuận thương mại với Mỹ vào cuối tuần trước mà trong 
đó đã thay đổi hầu hết các thỏa thuận đã đàm phán 
trước đó với Mỹ. Theo giới đầu tư, đây có thể là nguyên 
nhân chính khiến Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ 
tăng thuế hàng hóa nhập từ Trung Quốc lên 25% vào 
ngày 10/5/2019.  
 

Thông tin từ Mỹ sau giờ đóng cửa thị trường 
Mỹ phiên cuối tuần nên hầu như không tác 
gì đến thị trường Mỹ và thế giới ngày hôm 
đó. 
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Giá trị giao thương hàng hóa giữa Mỹ và Trung Quốc từ 2000- 2019 (lũy kế 4 tháng) 

 

Nguồn: Bloomberg 

 
Cơ hội nào cho thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn: 
Trong ngắn hạn, việc TTCK Việt Nam chịu tác động chung với thị trường chứng khoán toàn cầu là khó tránh khỏi, tuy nhiên 
chúng tôi cũng nhận thấy TTCK Việt Nam đang điều chỉnh về mức thấp và khá hấp dẫn để kích hoạt hoạt động mua vào và 
đây có thể là sự kiện và cơ hội để nhà đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn trên những biến động lớn giai đoạn này. 
 
Chúng tôi đánh giá một số ngành (cổ phiếu) mà Việt Nam có thể được hưởng lợi trong NGẮN HẠN do người tiêu dùng Mỹ 
cần những sản phẩm thay thế ở các thị trường khác như: (1) Da giày, dệt may và thủy sản (TCM, MSH, VHC…), (2) Lĩnh vực 
cho thuê khu công nghiệp (SZL, NTC, LHG,..), (3) Kỹ thuật công nghệ (FPT, CMG…). Ngược lại một số ngành (cổ phiếu) có thể 
ảnh hưởng tiêu cực trong NGẮN HẠN do hàng hóa Trung Quốc dư thừa có thể giảm giá bán sang thị trường Việt Nam như: 
(1) Nông sản và các sản phẩm nông nghiệp (HAG, HNG, NAF…), (2) Vật liệu xây dựng (HPG, HSG, NKG…)    
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GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ 

THUẬT 

Chỉ số VNINDEX mở cửa giảm nhẹ 

và nhanh chóng lấy lại sắc xanh 

tăng điểm và duy trì đà tăng nhẹ 

cho đến khi đóng cửa, kết thúc 

phiên chỉ số lên mức cao nhất 

trong ngày tại 958.54 điểm. Trên 

đồ thị hình thành một nến trắng 

khá dài cho thấy xu hướng trong 

phiên là tích cực trong bối cảnh thị 

trường chứng khoán châu Á rực lửa 

thể hiện áp lực giảm của VNINDEX 

đã tạm lắng. Khối lượng khớp lệnh 

tăng nhẹ lên trên mức trung bình 

20 phiên phát đi tín hiệu tích cực 

bước đầu cho thấy dòng tiền có cải 

thiện nhẹ. Chỉ báo ADX tăng không 

đáng kể mức 32.55 trong khi 

đường -DI giảm xuống 34 cho thấy 

xu hướng ngắn hạn vẫn là Giảm giá 

với momentum giảm đã có dấu 

hiệu suy yếu. Hỗ trợ gần nhất đặt 

tại 937.5 điểm; kháng cự gần nhất 

đặt tại 965 điểm. 

 Biểu đồ phân tích kỹ thuật  

 

   

Danh mục cổ phiếu khuyến nghị  

 

Lưu ý: Giá mua và giá chốt lời tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro tùy thuộc vào kỳ vọng lợi nhuận và khác nhau giữa các 

nhà đầu tư. 

 

STT MCK Giá ngày 

13/05/2019

Giá mua đề 

xuất (càng 

thấp càng tốt)

Giá mục tiêu

(đồng) 

Cắt lỗ, so với 

giá mua

Tiềm năng 

tăng giá

PE 

Trailing

(x)

PB Trailing

(x)

ROA 

2018

ROE 

2018

Tăng trưởng 

LNST 4Q gần 

nhất

(y/y)

Tăng trưởng LNST 

2019 ước tính 

(y/y)

Tăng/giảm giá 

cổ phiếu 1 

tháng gần nhất 

1 VNM 133,900   135,000       166,000   -15.0% 24.0% 22.6    8.2          28.4% 40.8% -0.7% 8.6% -1.1%

2 MSN 86,700     92,000         120,000   -15.0% 38.4% 19.3    3.3          7.7% 18.1% 58.5% 1.6% -0.9%

3 VJC 116,000   115,000       151,500   -15.0% 30.6% 11.8    4.1          15.1% 43.3% 5.2% 22.9% 3.1%

4 MWG 85,200     83,000         105,000   -15.0% 23.2% 11.9    3.8          11.3% 38.7% 30.5% 20.8% 1.8%

5 REE 32,500     31,000         41,800     -15.0% 28.6% 5.7      1.1          12.0% 19.2% 29.5% 22.5% 0.6%

6 BWE 24,950     26,000         31,800     -15.0% 27.5% 10.2    0.9          2.6% 8.7% 57.3% NA -2.9%
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Lịch họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 của một số Công ty lớn 

 

Mã CK Tên Công ty Ngày họp Giờ họp Địa điểm họp

SCS Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn 14/05/2019 8h30 Lầu 23, số 06 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM,

GMD CTCP Gemadept 16/05/2019 8h30 Lầu 1, Lotus Ballroom, KS REX, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM

MNB Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty Cổ phần 17/05/2019 9h30 Số 4 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

ANV Công ty Cổ phần Nam Việt 17/05/2019 14h00
Phòng hội nghị Diamond AB, khách sạn Sofitel Saigon Plaza; 17 Lê 

Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

CTI
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường 

Thuận IDICO
18/05/2019 9h00

Nhà hàng EROS PALACE, số 15 đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến, 

TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

OGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 20/05/2019 7h00
Phòng 343, tầng 3, Trung tâm hội nghị Quốc Gia, đường Phạm Hùng, 

phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

BTV Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành 22/05/2019 8h
Khách sạn Kỳ Hòa Bến Thành - Central Palace, 39-39A Nguyễn Trung 

Trực, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM

HNF CTCP Thực phẩm Hữu Nghị 22/05/2019 8h00 Hội trường tầng 3, 122 Định Công, P.Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

HUT Công ty Cổ phần Tasco 22/05/2019 8h
Tòa nhà Handico Tower, KĐT mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội

SHP Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam 23/05/2019 8h
Hội trường Tổng công ty Điện lực Miền Nam, 72 Hai Bà Trưng, P.Bến 

Nghé, Q.1, TP.HCM

DP3 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 24/05/2019 8h
Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 – Địa chỉ: Nhà 

máy Nam Sơn – số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, 

MKP Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar 24/05/2019 8h
Trụ sở chính của CTCP Hóa - Dược Phẩm Mekophar số 297/5 Lý 

Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP.HCM

DHC Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre 24/05/2019 7h30
Nhà hàng Đồng Khởi 2, số 210B, ĐL Đồng Khởi, Phường Phú Khương, 

Tp Bến Tre, tỉnh Bến Tre

HT1 Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 24/05/2019 8h30 Dự kiến tại TP HCM

CC1 Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP 25/05/2019 8h00
Hội trường Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP – số 111A Pasteur. 

P.Bến Nghé. Quận 1, TP.HCM

VSH CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 28/05/2019 7h30 Khách sạn Quy Nhơn, số 8-10 Nguyễn Huệ, TP Quy Nhơn,Bình Định

SGH Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn 30/05/2019 08h30 Lầu 10 số 41-47 Đông Du, Phường Bến Nghé, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh.

PXL
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển 

KCN Dầu khí-Long Sơn
30/05/2019 TCPH sẽ gửi thư mời và thông báo tới các cổ đông sau

TLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long 30/05/2019 8h30 Khách sạn New World Saigon (76 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1, TP HCM)

DTL Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc 31/05/2019 8h30
Lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu 

Một, Bình Dương, Việt Nam

TAC Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An Tháng 6/2019 Thông báo sau

API
Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình 

Dương
6/6/2019 08h00

Dự kiến Tầng 3, tòa nhà Grandplaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường 

Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

BCM
Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công 

nghiệp - CTCP
6/6/2019 Tại thành phố mới tỉnh Bình Dương

PGV Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 7/6/2019
Văn phòng Tổng Công ty Phát điện 3, Số 60-66 đường Nguyễn Cơ 

Thạch, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, quận 2, TP Hồ Chí Minh

DHG Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 11/6/2019
Hội trường trụ sở chính CTCP Dược Hậu Giang, 288 Bis Nguyễn Văn 

Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

GVR Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam 12/6/2019 8h Hội trường Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM

TCH
Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính 

Hoàng Huy
15/06/2019 8h00 Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, P.Cát Dài, Q.Lê Chân, TP Hải Phòng

RTB Công ty cổ phần Cao su Tân Biên 17/06/2019
Dự kiến tại CTCP Cao su Tân Biên, tổ 2, Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, 

Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh (cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp).

TTF
Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường 

Thành
24/06/2019

Hội trường trụ sở chính CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, 

đường ĐT 747, KP7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

LCG Công ty cổ phần LICOGI 16 27/06/2019
Văn phòng CTCP LICOGI 16, lấu 7, số 24a Phan Đăng Lưu, P6, quận 

Bình Thạnh, TP HCM

HPI Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước 28/06/2019 Hội trường – Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước

VGT Tập đoàn Dệt may Việt Nam Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

LTG Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời 28/06/2019 thông báo cụ thể theo thư mời họp

ITA CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo 28/06/2019 Canary Club, Đại Lộ DH Tân Tạo, ECity Tân Đức,Đức Hoà,Long An

VIW
Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt 

Nam - CTCP
30/06/2019 số 48 Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần 20/05 - 20/06/2019
Trung tâm hội nghị Almaz, đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái 

Vinhomes Riversire, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

SDI
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị 

Sài Đồng
24/05 - 24/06/2019

Trung tâm Hội nghị Almaz, đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái 

Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

VHM Công ty cổ phần Vinhomes 25/05 - 25/06/2019
Trung tâm hội nghị Almaz, đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái 

Vinhomes Riversire, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

KOS Công ty Cổ phần Kosy Tháng 6/2019 Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp

SJE Công ty Cổ phần Sông Đà 11 Tháng 6/2019
Tầng 7, tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường 

Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
PWS Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên Tháng 6/2019 Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

NTC CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên Tháng 6/2019
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CÁC MỨC KHUYẾN NGHỊ 

MUA:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư ít nhất là +14%. 

NẮM GIỮ:   Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/–14%. 

BÁN:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư thấp hơn –14%.  

KHÔNG XẾP HẠNG:  Do thiếu những thông tin cần thiết nên chúng tôi không thể thực hiện khuyến nghị. 

 

 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là 

đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không có 

nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các quan 

điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được thu thập 

từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. 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 EVS và không mang tính chất khuyến nghị mua hay bán 

bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái 

phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của EVS. Khi sử 

dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  

  

THÔNG TIN LIÊN LẠC 

CTCP CHỨNG KHOÁN EVEREST (EVS)- www.eves.com.vn 

Trụ sở chính:  

Tầng 2, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 24 3772 6699 - Fax: (84) 24 3772 6763 

Chi nhánh Sài Gòn: 

Tầng M, Central Park Tower, 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 28 6290 6296 - Fax: (84) 28 6290 6399 

Chi nhánh Hàm Nghi: 

Tầng 4, Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 28 3915 2616 - Fax: (84) 28 3915 2618 

Chi nhánh Bà Triệu: 

Tầng 1, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: (84) 24 39366866 - Fax: (84) 24 3936 6586 
 
 


