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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2022 

   VN Index 1,273.66    -0.13% HNX Index 301.19 -0.46%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 558,424,300 -13.4% 14,081 -9.0% 71,567,800 -29.0% 1,386 -55.3%

Thỏa thuận 40,658,477 -39.9% 1,270 -42.1% 2,423,847 -57.4% 71 -72.2%

Tổng cộng 599,082,777 -15.9% 15,352 -13.1% 73,991,647 -30.5% 1,457 -56.5%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 
Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,207.8

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,119.8

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 80.5

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 4.6  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VNM 73,400 800 1.1

SSI 25,100 550 2.2

HDB 26,800 50 0.2

VND 22,500 250 1.1

STB 25,200 -200 -0.8  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VHM 61,100 -200 -0.3

KBC 36,300 -800 -2.2

DGC 94,300 1,000 1.1

VJC 124,000 500 0.4

HPG 24,150 -150 -0.6  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

SSI 25,100 2.2 717

HPG 24,150 -0.6 575

NVL 83,100 -1.5 543

VND 22,500 1.1 505

HCM 28,300 4.8 460  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

VCF 264,500 17,300 7.00

LGC 48,750 3,150 6.91

BSI 31,500 2,000 6.78

KPF 14,350 900 6.69

VNS 17,800 900 5.33

Thay đổi

 
(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn 
hóa ≥700 tỷ đồng) 
 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ xuất hiện phiên giảm điểm đầu tiên của chỉ số Dow Jones sau 5 
phiên tăng liên tiếp. Chỉ số này giảm 171.69 điểm (-0.50%), đạt 33,980.32 điểm. 
Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng ghi nhận phiên giảm điểm. Cụ thể, S&P 500 
giảm 0.72%, đóng cửa ở mốc 4,274.04 điểm. Trong khi, chỉ số Nasdaq Composite 
giảm 164.43 điểm (-1.25%) xuống 12,938.12 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á cũng đồng loạt giảm điểm vào hôm nay. Chỉ số Nikkei 225 
của Nhật Bản giảm 280.63 điểm (-0.96%), đóng cửa tại ngưỡng 28,942.14 điểm. Tại 
Trung Quốc, chỉ số Shanghai giảm 14.99 điểm (-0.46%), về mốc 3,277.54 điểm; chỉ 
số Hangseng giảm 192.62 điểm (-0.92%), đạt 19,729.83 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn 
Quốc giảm 8.42 điểm (-0.33%) xuống 2,508.05 điểm. 

 
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• Chỉ số VNINDEX tiến sát ngưỡng 1,280, giằng co quanh ngưỡng tham chiếu. Đầu 
phiên sáng, tâm lý thị trường đã có chút lo ngại, chỉ số giảm nhẹ 2 điểm ngay khi 
mở cửa. Trong phiên sáng, nhiều nhóm cổ phiếu đã thể hiện sức cầu yếu. Tuy 
nhiên, lực đỡ từ nhóm cổ phiếu nhà Vin (VIC, VHM) giúp chỉ số VNINDEX biển động 
±2 điểm quanh ngưỡng tham chiếu. Sang phiên chiều, ngoài VIC, MSN là cổ phiếu 
đóng góp tích cực giúp VNINDEX chạm mốc cao nhất trong phiên tại 1,283 (+7 
điểm). Kết phiên, VNINDEX đóng cửa tại mốc 1,273.66 điểm (-1.62 điểm). Thanh 
khoản giảm nhẹ so với phiên hôm trước nhưng vẫn ở mức khá cao, đạt 15,351.54 
tỷ đồng. Chỉ số ghi nhận 311 mã giảm, 132 mã tăng và 81 mã không đổi.  

• Tương tự VNINDEX, chỉ số VN30 dao động quanh ngưỡng tham chiếu trong suốt 
phiên hôm nay. Trong phiên sáng, VIC và VHM tăng điểm trong khi HPG giảm khiến 
chỉ số giằng co quanh ngưỡng 1,300 điểm. Đến giữa phiên chiều, MSN bất ngờ 
tăng điểm giúp VN30 đã có lúc chạm 1,311 điểm. Tuy nhiên, MSN giảm điểm ngay 
sau đó khiến chỉ số đóng cửa tại ngưỡng 1,299.93 điểm (-0.47 điểm). Thanh khoản 
ở mức cao nhất trong 5 phiên gần nhất. Chỉ số ghi nhận 15 mã giảm, 11 mã tăng và 
4 mã không đổi. 

• HNX-Index cho thấy tâm lý giao dịch kém lạc quan. Chỉ số giảm về ngưỡng 300 
điểm (-2.6 điểm) trong 1 tiếng giao dịch đầu tiên và biến động quanh ngưỡng này 
cho tới phiên chiều. Nhịp giảm đầu phiên chiều tiếp tục đưa chỉ số về mốc 299.3 
điểm. Tuy nhiên, tâm lý tích cực ở thời điểm giữa phiên chiều của hai chỉ số 
VNINDEX và VN30 lan tỏa, giúp nhóm cổ phiếu HNX tăng điểm. Chỉ số đóng cửa tại 
mốc 301.19 điểm (-0.46%). Giá trị giao dịch giảm 20% so với phiên trước. Chỉ số ghi 
nhận 107 mã giảm, 80 mã tăng và 60 mã không đổi. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

85% doanh nghiệp lạc quan vào 
triển vọng kinh doanh  

 Theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, 85% doanh nghiệp tin rằng triển vọng kinh doanh 
trong quý III này sẽ bằng hoặc tốt hơn, mức này cao hơn so với mức 78,4% được khảo 
sát vào quý trước đó. 

Tổng cục Thống kê cho biết, doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng đầu năm tăng 13,7% so 
với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp cũng tăng 8,8%. Các doanh nghiệp kỳ vọng, thời 
gian tới cần duy trì sự ổn định giá cả để giúp doanh nghiệp ổn định giá đầu vào sản xuất 
và kích thích nhu cầu chi tiêu của người dân.,Ông Nguyễn Bích Lâm - nguyên Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thống kê cho hay: "Khi giá cả ổn định sẽ làm tăng nhu cầu tiêu dùng và 
thúc đẩy tổng cầu của nền kinh tế. Đó là những yếu tố quan trọng tạo động lực tăng 
trưởng kinh tế những tháng cuối năm và năm sau". Sản xuất tăng nhưng nhiều doanh 
nghiệp cho biết, họ đang gặp khó trong việc tiếp cận vốn. Do đó, các doanh nghiệp 
mong muốn được tháo gỡ vướng mắc này, để có nguồn lực duy trì sản xuất.. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

HDBank dự kiến nhận chuyển 
giao bắt buộc một ngân hàng, góp 
tối đa 9 nghìn tỷ đồng 

 
Sẽ góp tối đa 9 nghìn tỷ đồng vốn điều lệ ngân hàng yếu kém. 
Ngày 12/8/2022, HDBank công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong đó, 
một trong những nội dung quan trọng là sự tham gia của ngân hàng vào chương trình tái 
cơ cấu tổ chức tín dụng và phát hành trái phiếu tại nước ngoài theo chương trình Euro 
Medium Term Note (EMTN) với tổng giá trị phát hành dự kiến là 900 triệu USD. Khác với 
đề xuất gần đây của Vietcombank và MBB đã trình tại Đại hội cổ đông và không có việc 
góp vốn vào các ngân hàng yếu kém, HDBank sẽ thực hiện góp vốn điều lệ không quá 9 
nghìn tỷ đồng vào ngân hàng mục tiêu tại thời điểm chuyển giao bắt buộc. HDBank cũng 
sẽ tiếp tục thực hiện việc góp vốn phù hợp với lộ trình của phương án nhận chuyển giao 
bắt buộc đã được phê duyệt. Như vậy, HDBank đang cho thấy định hướng khá rõ ràng 
trong việc tham gia vào chương trình tái cơ cấu tổ chức tín dụng của NHNN. Bên cạnh 
đó, ngân hàng cũng đã đề xuất phát hành EMTN với tổng giá trị 900 triệu USD (kỳ hạn 3 
đến 10 năm) trong giai đoạn 2022 - 2024. Trái phiếu dự kiến sẽ được phát hành cho các 
nhà đầu tư quốc tế và niêm yết trên SGX. 
 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Nomura hạ dự báo tăng trưởng 
GDP Trung Quốc từ 3.3% xuống 
2.8% do hoạt động tháng 7 yếu 
hơn dự kiến. 

 
Tóm tắt báo cáo từ Nomura: 
• GDP sẽ tăng trưởng 2.9% trong quý này và 3.3% trong quý tới, theo quan điểm của 
kinh tế trưởng Lu Ting 

• Tình hình Covid gần đây đã trở nên xấu hơn và dữ liệu hoạt động của tháng 8 thậm chí 

có thể tồi tệ hơn tháng 7 do số lần phong tỏa ngày càng tăng 

• Đợt nắng nóng và biến đổi thời tiết hiện tại cũng có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng • 

Tăng trưởng của Trung Quốc trong nửa cuối năm nay "có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi 
chiến lược Zero Covld, lĩnh vực bất động sản xấu đi, ngân sách hoạt động tại một số địa 
phương ngày càng khó khăn và khả năng xuất khẩu chậm lại" 

• “Bắc Kinh có thể sẽ hành động nhiều hơn để ngăn chặn sự suy thoái, nhưng có ít khả 

năng là sẽ tung ra một gói kích thích toàn diện trong một năm cải tổ chính phủ, trong khi 
việc duy trì ZCS khiến các biện pháp kích thích thông thường kém hiệu quả hơn nhiều” 

• Dự báo tăng trưởng năm 2023 cũng bị giảm xuống còn 5.1% vì nếu Trung Quốc chuyển 

sang “sống chung với Covid" thì sẽ có sự gia tăng của các bệnh nhiễm trùng, nhưng nếu 
chính phủ duy trì chính sách Zero Covid thì sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư, tiêu dùng. 

Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho 
tới khi lạm phát giảm bền vững 

 

 
Trong biên bản cuộc họp tháng 7, Ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục khẳng định quyết 
tâm kéo giảm lạm phát đồng thời bỏ ngỏ khả năng tăng chậm lãi suất trong thời gian tới. 
Các thành viên tham gia cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) sẽ không 
cân nhắc phương án giảm lãi suất cho tới thời điểm lạm phát suy giảm một cách bền 
vững, theo nội dung biên bản cuộc họp công bố trong ngày 17/8. Trong cuộc họp cuối 
tháng 7, các quan chức của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thể hiện quyết tâm 
đưa lạm phát về ngưỡng mục tiêu 2%. Tuy nhiên, họ không đưa ra bất cứ thông tin định 
hướng chính sách nào liên quan tới mức tăng lãi suất trong các cuộc họp tới. Quyết định 
cuối cùng sẽ phụ thuộc lớn vào các dữ liệu kinh tế tại thời điểm đó.  
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 DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

Mã cổ phiếu Thời điểm KN Thời gian nắm giữ Giá mua vào Targer 1 Target 2 Vùng cắt lỗ Thị giá Lợi nhuận Tình trạng

BWE 16/5/2022 6 tháng 44,000          52,000    58,000    40,500        48,000    % Chốt lời

VHC 22/5/2022 3-6 tháng 84,000          97,000    110,000 75,000        89,100    15.17 Chốt lời

FPT 3/7/2022 3-6 tháng 87,000          98,000    105,000 80,900        88,000    -3.9% Nắm giữ

IDC 18/7/2022 3-6 tháng 54,000          61,000    67,800    50,200        57,000    N/A Canh mua

VOS 24/7/2022 3-6 tháng 16,400          19,000    21,200    15,200        17,800    3.6% Nắm giữ

DPG 31/7/2022 3-6 tháng 43,350          52,000    60,000    40,000        44,250    N/A Canh mua

PVT 6/8/2022 3-6 tháng 21,000          24,000    26,000    19,500        21,000    N/A Canh mua  
Nguồn: EVS ước tính 

 GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay mua ròng 120 tỷ đồng trên sàn HoSE. Cụ thể, nhóm này mua 1200.33 tỷ đồng, trong khi bán -1079.77 
tỷ trên sàn HOSE. Ngoài ra, khối ngoại cũng mua ròng 14.18  tỷ đồng trên sàn HNX, bán ròng -22.73 tỷ trên sàn UPCOM. 
Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là VNM (+115.9 tỷ), SSI (+88.2 tỷ), HDB (+69.0 tỷ), ở chiều 
ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất gồm VHM (-102.7 tỷ), DGC (-48.9 tỷ), KBC (-44.2 tỷ). PVS là mã được mua ròng 
nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 21.5 tỷ đồng, TNG là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị -4.2 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (5/8/2022) khối ngoại bán ròng tổng cộng 1.2 nghìn tỷ đồng, các mã bị bán ròng/được 
mua ròng nhiều nhất cụ thể như sau: 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 01/01/2022 – 5/8/2022   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 16,506,142 -1,180,475 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
STB 100,999,130 2,999,097 HPG (164,356,732) (6,168,006) 

FUEVFVND 79,980,100 2,400,822 MSN (31,962,810) (4,803,828) 

DGC 7,059,040 2,068,579 VIC (55,317,041) (4,581,140) 

DPM 26,725,600 1,734,479 NVL (38,236,834) (2,971,067) 

CTG 55,910,907 1,579,627 E1VFVN30 (56,908,100) (1,348,126) 

MWG 9,391,100 1,428,066 CII (18,162,980) (780,685) 

NLG 31,479,187 1,357,056 SSI (11,903,612) (579,893) 

KBC 24,157,500 1,202,346 VCI (8,948,900) (511,710) 

KDC 14,017,000 921,036 DHC (4,411,700) (343,905) 

GMD 17,294,000 839,265 SGB (15,223,050) (309,056) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH TUẦN 8/8 - 12/8/2022: 

Trong tuần từ 8/8 – 12/8 khối ngoại mua ròng với tổng giá trị trên cả 3 sàn là 80 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng/được mua ròng 
nhiều nhất cụ thể như sau: 

 
Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 8/8/2022 – 12/8/2022   

  Khối lượng mua/bán ròng (Cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 14,806,561 80,270 

MUA RÒNG BÁN RÒNG548,510 

Mã CK 
Khối lượng 
(Cp) 

Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (Cp) 
Giá trị 
(triệu đồng) 

HDB 6,216,500 156,625 VNM (2,961,800) (213,524) 

E1VFVN30 4,987,700 108,075 HPG (3,451,500) (83,048) 

SSI 3,856,600 95,073 BSR (3,225,000) (82,035) 

FUESSVFL 4,688,400 83,361 QNS (1,276,000) (56,524) 

PVD 4,559,100 82,828 VJC (438,540) (54,933) 

NLG 1,791,400 76,625 KBC (1,365,500) (51,927) 

VND 3,012,400 67,142 DXG (1,744,200) (47,284) 

CTG 2,326,800 67,000 VCI (989,700) (45,110) 

PVS 1,978,000 51,506 DGC (466,500) (42,321) 

NVL 570,400 46,057 VHM (668,600) (41,187) 
Nguồn:  Fiin Pro     
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DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO GẦN ĐÂY 

STT Ngày phát hành 
Mã chứng 
khoán 

Khuyến 
nghị 

Khuyến 
nghị trước 

Tên báo cáo Loại báo cáo 

1 17/11/2021 PHR MUA  Báo cáo cập nhật cổ phiếu PHR Báo cáo cập nhật 
2 20/10/2021 VCS MUA  Báo cáo cập nhật cổ phiếu VCS Báo cáo cập nhật 
3 12/10/2021 PET MUA  Báo cáo cập nhật cổ phiếu PET Báo cáo cập nhật 
4 04/10/2021 HT1 MUA  Báo cáo cập nhật cổ phiếu HT1 Báo cáo cập nhật 
5 23/9/2021 VHC MUA  Báo cáo cập nhật cổ phiếu VHC Báo cáo cập nhật 
6 22/9/2021 DPM NẮM GIỮ MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu DPM Báo cáo cập nhật 
7 17/9/2021 PTB MUA MUA  Báo cáo cập nhật cổ phiếu PTB Báo cáo cập nhật 
8 15/9/2021 GMD MUA  MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu GMD Báo cáo cập nhật 
9 10/09/2021 FPT MUA  MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu FPT Báo cáo cập nhật 
10 30/08/2021 ACB MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu ACB Báo cáo cập nhật 
11 25/08/2021 POW MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu POW Báo cáo phân tích 
12 18/08/2021 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật 
13 24/06/2021 PLX MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu PLX Báo cáo cập nhật 
14 15/06/2021 VHC MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu VHC Báo cáo cập nhật 

15 27/05/2021 NVL NẮM GIỮ MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu NVL Báo cáo cập nhật 
16 06/05/2021 VCB MUA        Báo cáo phân tích cổ phiếu VCB Báo cáo phân tích 
17 05/05/2021 KDH NẮM GIỮ MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu KDH Báo cáo cập nhật 
18 23/04/2021 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật 
19 13/04/2021 PTB MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu PTB Báo cáo cập nhật 
20 12/04/2021 GMD MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu GMD Báo cáo cập nhật 
21 30/03/2021 PNJ MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu PNJ Báo cáo cập nhật 
22 22/03/2021 FPT MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu FPT Báo cáo cập nhật 
23 16/03/2021 MBB MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu MBB Báo cáo cập nhật 
24 08/03/2021 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật 
25 20/01/2021 ACB MUA 

 
Báo cáo cập nhật cổ phiếu ACB Báo cáo cập nhật 

25 20/01/2021 TCB MUA 
 

Báo cáo cập nhật cổ phiếu TCB Báo cáo cập nhật 
25 20/01/2021 VCB MUA  Báo cáo cập nhật cổ phiếu VCB Báo cáo cập nhật 
25 20/01/2021 DXG MUA  Báo cáo cập nhật cổ phiếu DXG Báo cáo cập nhật 
25 20/01/2021 KDH MUA  Báo cáo cập nhật cổ phiếu KDH Báo cáo cập nhật 
 

      Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website CTCP Chứng khoán Everest: https://eves.com.vn/ 
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CÁC MỨC KHUYẾN NGHỊ 

MUA:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư ít nhất là +10%. 

NẮM GIỮ:   Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/–10%. 

BÁN:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư thấp hơn –10%.  

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 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 
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TIN TỪ NGÂN HÀNG QUỐC DÂN   

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 

Nhằm mục đích đáp ứng các dịch vụ ngân hàng số và mang đến cho Khách hàng những trải nghiệm tốt 

nhất. Từ tháng 7 này, NCB chính thức triển khai ưu đãi miễn phí phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống 

(LNH, 24/7) dành cho Khách hàng Doanh nghiệp qua kênh Internet Banking trên toàn hệ thống. Giúp tiết 

kiệm được thời gian và chi phí giao dịch, mang đến nhiều tiện ích cho Khách hàng. 

Không chỉ mang đến các ưu đãi hấp dẫn, NCB cũng đặc biệt chú trọng phát triển các tiện ích của sản phẩm 

để gia tăng nhiều trải nghiệm cho khách hàng. Trong tương lai, NCB sẽ triển khai đồng loạt chương trình ưu 

đãi vượt trội dành cho khách hàng, đặc biệt là khách hàng Doanh nghiệp để đối tượng này có thể hiện đại 

hóa các giao dịch tài chính và hưởng lợi tối ưu. 
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