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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 08 THÁNG 09 NĂM 2021 

   VN Index 1,333.61    -0.62% HNX Index 347.28 0.23%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 596,039,700 -29.8% 18,438 -28.3% 116,406,104 -31.2% 2,337 -34.3%

Thỏa thuận 30,034,852 51.7% 1,142 23.1% 17,360,436 57.1% 538 207.4%

Tổng cộng 626,074,552 -28.0% 19,580 -26.6% 133,766,540 -25.8% 2,875 -23.0%  
 

THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,314.3

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,760.1

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -445.8

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 9.0
 

 

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

FUEVFVND 25,120 -580 -2.3

VCB 99,700 -300 -0.3

HDB 26,750 50 0.2

DXG 22,000 0 0.0

LPB 23,300 200 0.9  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VHM 107,900 -1,700 -1.6

VIC 92,000 -1,900 -2.0

VNM 85,400 -900 -1.0

SSI 44,250 2,850 6.9

MSN 128,000 -1,800 -1.4  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 51,300 1.2 1,693

VHM 107,900 -1.6 1,014

HSG 43,450 3.2 770

SSI 44,250 6.9 644

KBC 43,600 3 640  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

TGG 40,350 2,600 6.9

SSI 44,250 2,850 6.9

SGT 22,600 1,450 6.9

VIX 19,500 1,250 6.9

TDC 22,400 1,400 6.7

Thay đổi

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

 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Tại Mỹ, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số Dow Jones rớt 269.09 (tương 
đương 0.76%) xuống 35,100.00 điểm, chịu sức ép bởi đà giảm 1.8% của cổ phiếu 
Boeing. Chỉ số S&P 500 lùi 0.3% xuống 4,520.03 điểm. Trong khi, chỉ số Nasdaq 
Composite nhích gần 0.1% lên 15,374.33 điểm, ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục. 

• Chứng khoán Châu Á hôm nay trái chiều. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 
265.07 (+0.89%) lên 30,181.21 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai giảm 1.4 
điểm (-0.04%) xuống 3,675.19 điểm; chỉ số SZSE Component giảm 14.82 điểm (-
0.1%) xuống 14,688.08 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 24.43 điểm (-0.77%) 
xuống 3,162.99 điểm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index dao động với biên độ lớn trong phiên hôm nay, đặc biệt các nhịp rung lắc 
mạnh xuất hiện thường xuyên hơn về cuối phiên. Dòng tiền nhóm midcaps có sự 
phân hóa khá mạnh mẽ, bên cạnh những cổ phiếu chịu áp lực giảm điểm từ thị 
trường chung, thậm chí có mã giảm sàn (FIT), nhưng nhiều cổ phiếu vẫn có sức bật 
tốt như HSG, VPI, PC1, KBC, TMS, GEG, PVT... Nhóm ngân hàng đảo chiều giảm 
điểm, gây áp lực lớn nhất lên chỉ số. Chốt phiên VN-Index giảm 8.29 điểm (-0.62%) 
xuống 1,333.61 điểm. Thanh khoản thị trường hôm nay giảm mạnh với khối lượng 
khớp lệnh (KLKL) đạt 596 triệu cổ phiếu, giảm 30%; giá trị khớp lệnh (GTKL) đạt 
18.4 nghìn tỷ, giảm 28%. Sàn HOSE có 127 mã tăng giá trong khi 259 mã giảm giá, 
56 mã tham chiếu.  

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 10.39 điểm (-0.72%) xuống 1,433.71 điểm, 
KLKL đạt 152.2 triệu cổ phiếu, giảm 25.9% so với phiên trước. HPG, SSI, MWG là 
những đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 3.5 điểm; trong khi VPB, 
TCB, VIC là những mã làm giảm mức tăng của chỉ số với 7 điểm. VN30 phiên hôm 
nay có 6 mã tăng giá, 22 mã giảm giá, 2 mã tham chiếu. Các mã tăng mạnh nhất có 
SSI (+6.88%), PDR (+1.45%), HPG (+1.18%). Các mã giảm mạnh nhất là VPB (-
2.36%), PLX (-2.18%), STB (-2.15%). 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 428.3 triệu cổ phiếu, giảm 32% 
so với  phiên hôm qua. Trong 10 mã khớp lệnh nhiều nhất có 5 mã tăng giá, 4 mã 
giảm giá, 1 mã tham chiếu. Đáng chú ý có HSG tăng 3.21% với KLKL tăng 4%, KBC 
tăng 2.59% với KLKL giảm 1%; ở chiều ngược lại có FIT giảm 6.89% với KLKL giảm 
2%, HCM giảm 1.95% với KLKL giảm 5%. 

• HNX-Index tăng 0.8 điểm (+0.23%) lên 347.28 điểm. NVB, IDC, VIF là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 1.4 điểm; trong khi PVI, PHP, 
MBS  là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với 0.8 điểm. UPCOM-
Index giảm 0.34 điểm (-0.36%) xuống 94.36 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường hôm nay giảm mạnh: tổng khối lượng giao dịch trên 
cả 3 sàn đạt hơn 842.5 triệu đơn vị, giảm 29.2%, trong khi giá trị giao dịch đạt 24 
nghìn tỷ đồng, giảm 26.8%. 

 
Danh mục cổ phiếu khuyến nghị đầu tư (xem chi tiết trang 3) 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Thêm 107 mặt hàng nông sản thực 
phẩm được hưởng ưu đãi thuế quan 
khi xuất nhập khẩu trong khối ASEAN 
 

  
Tại Hội nghị Hội đồng Khu vực mậu dịch tự do ASEAN lần thứ 35 (AFTA 35), các Bộ 
trưởng đã thông qua việc bổ sung 107 mặt hàng nông sản, thực phẩm vào Danh 
mục hàng hóa thiết yếu ASEAN thuộc diện điều chỉnh của Biên bản ghi nhớ về xử lý 
các biện pháp phi thuế quan đối với hàng hóa thiết yếu để ứng phó với dịch COVID-
19, nâng tổng số mặt hàng trong danh mục này lên 257 mặt hàng. Đến nay, theo 
cam kết của Hiệp định ATIGA, các nước ASEAN đã thực hiện xóa bỏ thuế quan với tỉ 
lệ trung bình là 98.6% tổng số dòng thuế trong năm 2021, trong đó tỉ lệ xóa bỏ thuế 
quan trung bình của các thành viên ASEAN-6 ((Brunei, Indonesia, Malaysia, Thái 
Lan, Philippines, Singapore) là 99.3% và của 4 nước Campuchia, Lào, Myanmar và 
Việt Nam là 97.7%. Đối với công tác xử lý các biện pháp phi thuế quan (NTM) trong 
ASEAN, Hội nghị ghi nhận, trong năm vừa qua, dưới sự chủ tọa của Việt Nam tại Ủy 
ban Điều phối Thương mại Hàng hóa ASEAN, việc xử lý các vấn đề liên quan đến các 
NTM tồn đọng đã đạt một số tiến bộ, cơ chế giải quyết các vấn đề NTM được tinh 
giản. 
  Bamboo Airways được cấp phép loạt 

chuyến bay thẳng đầu tiên giữa Mỹ 
và Việt Nam 
 

 
Bamboo Airways đã cơ bản hoàn tất những bước chuẩn bị quan trọng và nghiêm 
ngặt nhất, để sẵn sàng đưa vào khai thác các chuyến bay thẳng thương mại thường 
lệ kết nối Mỹ và Việt Nam ngay từ cuối năm 2011 – đầu năm 2022. Cụ thể, trong 
giấy phép mới nhất được Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA) cấp cho Bamboo Airways, 
12 chuyến bay thẳng sẽ có lịch trình từ tháng 9 – 11/2021, với điểm xuất phát và hạ 
cánh là các sân bay quốc tế trọng điểm như: Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), Sân 
bay quốc tế Đà Nẵng (Đà Nẵng) tại Việt Nam; Sân bay quốc tế San Francisco 
(California), Sân bay quốc tế Los Angeles (California), Sân bay quốc tế Seattle-
Tacoma (Washington) tại Mỹ. Trong đó, chuyến bay thẳng kiểm chứng lần đầu tiên 
giữa Mỹ và Việt Nam sẽ được Bamboo Airways tiến hành ngay từ ngày 23/9, mở 
đường cho chuỗi hoạt động tại Mỹ bao gồm: Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với 
Sân bay quốc tế San Francisco; làm việc với nhà sản xuất máy bay Boeing… 
 

 
 

 
 
 

 

 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Rối loạn chuỗi cung ứng tại châu Âu 
  

 
Tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu đầu và gián đoạn vận chuyển đang gây khó 
khăn cho hàng loạt doanh nghiệp tại châu Âu. Trên khắp thế giới, các nhà sản xuất 
mọi thứ từ tủ lạnh đến ô tô hay máy tính vẫn đang phải vật lộn với cuộc khủng 
hoảng logistics. Nguồn cung cấp đầu vào thiết yếu bị gián đoạn, đe dọa sự phục hồi 
kinh tế sau đại dịch và thúc đẩy lạm phát. Cùng với đà tăng của nhu cầu tiêu dùng 
khi các nền kinh tế mở cửa trở lại, tình trạng thiếu hụt nguồn cung ở châu Âu đã 
đẩy lạm phát lên mức cao nhất trong một thập kỷ. Đây có thể là một yếu tố có thể 
thôi thúc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phải giảm quy mô chương trình 
kích thích 1.85 tỷ Euro trong tuần này. Hoạt động vận tải hiện đang là “cơn ác 
mộng”, trong đó thậm chí “một linh kiện nhỏ từ châu Á có thể mất tới 3 tháng để 
vận chuyển”, ông Moreau của Temahome cho biết. Gần một nửa các nhà sản xuất 
cao su, máy móc và máy tính của EU và hầu hết các nhà sản xuất thiết bị điện đều 
ghi nhận tình trạng thiếu nguồn cung. Gần 60% các nhà sản xuất ô tô vẫn bị ảnh 
hưởng vì tình trạng thiếu chip. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Mất hơn 1%, vàng thế giới chứng kiến 
phiên giảm mạnh nhất trong 1 tháng 
 

 
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng vàng giao ngay lùi 1.4% xuống 
1,797.49 USD/oz, và ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 09/8/2021. Hợp 
đồng vàng tương lai mất 1.8% còn 1,800.40 USD/oz. Chỉ số đồng USD tiến 0.5%, 
làm vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ những đồng tiền khác. Vàng đã 
đạt đỉnh 2 tháng rưỡi vào ngày 03/9 sau khi báo cáo việc làm bất ngờ ảm đạm của 
Mỹ đã củng cố dự báo rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đẩy lùi việc cắt 
giảm nhịp độ mua trái phiếu. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự kiến 
nhóm họp vào ngày 21-22/9. Vàng được xem là một kênh phòng ngừa lạm phát và 
giảm giá tiền tệ, vốn xuất hiện bởi các biện pháp kích thích khổng lồ. 
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

STT MCK Điểm hỗ trợ ngắn hạn Sàn

Khuyến 

nghị 

MUA

Vốn hóa 

(tỷ đồng)

PE 

trail ing

PB

(x)

KLGD bình 

quân/ngày

(cp)

GTGD bình 

quân/ngày

(tỷ đồng)

Giá đóng 

cửa 

8/9/2021 

(VND)

Tăng/giảm 

giá CP-1T

(%)

Tăng/giảm 

giá CP-1Th

(%)

Tăng/giảm 

giá CP-YTD

(%)

1 VHM
Triển vọng tích cực bất động và các dự án 

mở bán trong 2021
HOSE MUA 356,254  10.7     3.7  7,123,360     769              107,900      1% -5% 17%

2 FPT
Duy trì đà năng trưởng nhơ nhu cầu tăng 

mạnh trong dịch bệnh
HOSE MUA 85,302    22.2     5.1  5,883,490     545              93,100        1% -4% 55%

3 KDH
Triển khai và mở bán mới các dự án đất 

nền. Kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng LN 
HOSE MUA 25,360    20.8     3.0  5,453,260     215              40,000        2% -3% 36%

4 VCS
Cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao, duy trì 

tăng trưởng trong nhiều năm
HNX MUA 18,992    11.1     4.5  521,300        62                116,600      -4% -3% 34%

5 DGC
Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tích 

cực nhờ nhu cầu tăng mạnh
HOSE MUA 16,338    15.3     3.7  1,380,010     129              116,000      -1% 19% 127%

6 GMD
Phí vận tải và dịch vụ cảng tăng. LN tăng 

đột biến từ thoái vốn cty con
HOSE MUA 13,894    34.4     2.3  4,156,830     186              50,500        -5% 5% 53%

7 VHC
Hồi phục mạnh về doanh thu và lợi 

nhuận sau đại dịch nhờ nhu cầu và xuất 
HOSE MUA 7,478       10.4     1.4  1,141,190     47                48,800        -2% 17% 16%

8 DHC
Nhu cầu giấy tăng mạnh mùa dịch và mở 

rộng nhà máy tăng doanh thu và lợi 
HOSE MUA 5,810       12.2     4.0  120,830        10                84,000        0% -7% 38%

9 PTB
Tăng mạnh xuất khẩu gỗ, tiêu thụ ô tô hồi 

phục. LN ước tính tăng đột biến nhờ ghi 
HOSE MUA 4,602       11.1     2.3  399,990        38                97,600        -4% 0% 58%

10 CMG
Duy trì đà năng trưởng nhơ nhu cầu tăng 

mạnh trong dịch bệnh
HOSE MUA 4,245       24.2     2.2  218,690        9                   53,000        1% 17% 35%

11 SZC
Tiền mặt dồi dào và quỹ đất sẵn để mở 

rộng khu công nghiệp
HOSE MUA 4,095       16.4     3.1  1,258,220     50                47,000        -3% 6% 37%

12 MSH Thị trường xuất khẩu hồi phụ mạnh HOSE MUA 3,266       12.5     2.2  88,660           6                   82,100        5% 14% 104%
 

Nguồn: EVS ước tính, Fiin Pro 

 GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm với giá trị 406.64 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng 445.79 tỷ trên sàn 
HOSE, mua ròng 8 tỷ trên sàn HNX, mua ròng 31.15 tỷ trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE 
phiên nay gồm FUEVFVND (+70 tỷ), VCB (+50.4 tỷ), HDB (+38.9 tỷ); ở chiều ngược lại các mã được bán ròng mạnh nhất 
gồm VHM (-251.4 tỷ), VIC (-144.8 tỷ), VNM (-85.6 tỷ).. SHS là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 3.8 tỷ 
đồng, BII là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 3.2 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2021 đến nay (8/9/2021) khối ngoại bán ròng tổng cộng –33,706 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 01/01/2021 – 8/9/2021   

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

 -767,511,933 -33,706,470 

MUA RÒNG BÁN RÒNG 

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

VHM 33,156,653 3,454,182 HPG (249,552,838) (12,976,466) 

STB 124,987,500 3,420,705 CTG (162,953,460) (6,918,084) 

FUEVFVND 184,324,555 3,361,629 VNM (68,631,338) (6,766,024) 

NVL 23,318,800 2,378,272 VPB (94,469,332) (5,848,776) 

MWG 10,871,790 1,532,916 VIC (32,046,978) (3,443,798) 

PLX 24,276,850 1,430,264 POW (126,364,700) (1,693,819) 

DGC 11,094,800 925,523 KDH (44,343,330) (1,454,356) 

PDR 11,567,200 876,430 BID (30,862,600) (1,311,761) 

HDB 26,009,380 850,811 VCI (17,297,900) (1,054,307) 

E1VFVN30 36,862,010 733,074 MSN (10,813,473) (1,030,528) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 27.9 tỷ đồng trên sàn HOSE, bán ròng 1 tỷ đối với các mã thuộc 
VN30. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất phiên nay gồm HPG (+35.6 tỷ), NKG (+28.9 tỷ), MSN (+13.3 tỷ); ở chiều 
ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm POW (-9.1 tỷ), TCB (-8.7 tỷ), VPB (-6.3 tỷ). 
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• Tính từ đầu năm tới nay khối tự doanh bán ròng 3.358 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong đó các mã bị bán ròng mạnh nhất 
gồm FUEVFVND (-3,217 tỷ), HPG (-846.2 tỷ), E1VFVN30 (-803.4 tỷ), FUESSVFL (-716.2 tỷ), IJC (-288.3 tỷ), GVR (-216.6 tỷ), 
OPC (-195 tỷ); ở chiều ngược lại các mã được mua ròng nhiều nhất gồm MWG (+543.3 tỷ), KDH (+471 tỷ), CTG (+335.2 tỷ), 
FPT (+324.7tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 30/08 - 01/09/2021: 

Trong tuần từ 30/08-01/09 khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 626 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được mua 
ròng mạnh nhất trong tuần gồm FUEVFVND (+318.5 tỷ), DXG (+57.2 tỷ), HPG (+50.8 tỷ), VRE (+26.9 tỷ), MWG (+19.2 tỷ); 
trong khi các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm VPB (-159.9 tỷ), MBB (-159 tỷ), CTG (-105.7 tỷ), TCB (-91.6 tỷ), E1VFVN30 (-90.1 
tỷ). 

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần này với tổng giá trị bán ròng trên cả 3 sàn là 1,907 tỷ đồng. Các mã được mua mạnh 
nhất trong tuần này gồm MBB (+331.8 tỷ), CTG (+248.8 tỷ), SSI (+245.6 tỷ), VCB (+128.6 tỷ), GVR (+87.5 tỷ); ở chiều ngược lại 
các mã bị bán mạnh nhất gồm MSN (-833.6 tỷ), VHM (-713.6 tỷ), FUEVFVND (-326 tỷ), VNM (-301.5 tỷ), HPG (-236 tỷ). 

 

   

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

 -14,551,571 -1,907,566 

MUA RÒNG BÁN RÒNG 

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

MBB 11,736,719 331,841 MSN (6,305,100) (833,648) 

CTG 7,746,599 248,805 VHM (6,645,600) (713,657) 

SSI 3,994,200 245,631 FUEVFVND (13,064,500) (326,044) 

VCB 1,298,700 128,652 VNM (3,448,500) (301,594) 

GVR 2,221,600 87,502 HPG (4,922,500) (236,060) 

E1VFVN30 3,462,900 82,954 VJC (1,401,700) (193,098) 

THD 382,900 82,764 PNJ (1,814,300) (156,413) 

DGC 689,300 80,106 VIC (1,302,400) (122,450) 

STB 2,458,600 66,931 KBC (2,788,200) (118,860) 

SAB 401,700 59,296 VPB (1,117,600) (68,495) 
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 30/08/2021 ACB MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu ACB Báo cáo cập nhật 
2 25/08/2021 POW MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu POW Báo cáo phân tích 
3 18/08/2021 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật 
4 24/06/2021 PLX MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu PLX Báo cáo cập nhật 
5 15/06/2021 VHC MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu VHC Báo cáo cập nhật 

6 27/05/2021 NVL NẮM 
GIỮ 

MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu NVL Báo cáo cập nhật 

7 06/05/2021 VCB MUA        Báo cáo phân tích cổ phiếu VCB Báo cáo phân tích 

8 
05/05/2021 KDH 

NẮM 
GIỮ 

MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu KDH Báo cáo cập nhật 

9 23/04/2021 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật 
10 13/04/2021 PTB MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu PTB Báo cáo cập nhật 
11 12/04/2021 GMD MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu GMD Báo cáo cập nhật 
12 30/03/2021 PNJ MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu PNJ Báo cáo cập nhật 
13 22/03/2021 FPT MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu FPT Báo cáo cập nhật 
14 16/03/2021 MBB MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu MBB Báo cáo cập nhật 
15 08/03/2021 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật 
16 20/01/2021 ACB MUA 

 
Báo cáo cập nhật cổ phiếu ACB Báo cáo cập nhật 

17 20/01/2021 TCB MUA 
 

Báo cáo cập nhật cổ phiếu TCB Báo cáo cập nhật 
18 20/01/2021 VCB MUA  Báo cáo cập nhật cổ phiếu VCB Báo cáo cập nhật 
19 20/01/2021 DXG MUA  Báo cáo cập nhật cổ phiếu DXG Báo cáo cập nhật 
20 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/ 

 
 
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.  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


