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

 

 

 

 

 

 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 giảm điểm trên 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX giảm 0.56% xuống 
1,016.75 điểm; HNXINDEX giảm 0.48% xuống 106.76 điểm. Khối lượng khớp 
lệnh trên sàn HOSE tăng nhẹ trên mức trung bình 20 phiên trong khi khối 
lượng trên sàn HNX giảm dưới mức trung bình này. 

 Tổng giá trị giao dịch trên 2 sàn đạt 4,887 tỷ đồng (tăng 8.6% so với phiên 
trước), trong đó bao gồm 1,107 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường 
giảm mạnh dưới ngưỡng cân bằng với 156 mã tăng và 254 mã giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VHM, HPG, 
FPT, ROS, VNM, TCB tăng; chiều giảm đáng chú ý có VIC, SAB, MSN, GAS, CTG, 
MWG, VCB, VPB, LGC. 

 Khối ngoại mua ròng nhẹ trên sàn HOSE với giá trị 9.9 tỷ đồng, trên sàn HNX 
khối này bán ròng nhẹ 3.7 tỷ đồng. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG 

 VNINDEX giao dịch giằng co sát mức tham chiếu trong phiên sáng trước khi 
giảm mạnh ở phiên chiều, đóng cửa giảm 5.7 điểm xuống sát mức thấp nhất 
trong phiên tại 1,016.75, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Khối lượng 
khớp lệnh tăng nhẹ lên trên mức trung bình 20 phiên nhưng độ rộng thị 
trường lại tiêu cực khi số mã giảm áp đảo số mã tăng. Chỉ báo ADX giảm nhẹ 
về 43 trong khi khoảng cách giữa đường +DI và –DI đã thu hẹp lại với tốc độ 
rất nhanh cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là tăng giá nhưng đà tăng đã suy 
yếu đáng kể. Như đã nhận định trong phiên trước, trong 7 phiên giao dịch 
gần đây đà tăng của VNINDEX chỉ tập trung mạnh ở phiên 1 và 4/11, các phiên 
sau chủ yếu giằng co neo giữ chỉ số nên việc điều chỉnh giảm là điều dễ hiểu. 
Phiên ngày mai nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục giảm về kiểm định ngưỡng 
hỗ trợ ngắn hạn tại 1,015 điểm. Nếu thị trường phản ứng tốt tại mức này thì 
chỉ số sẽ phục hồi để tiếp tục vượt qua ngưỡng 1,025 điểm, nếu mốc 1,015 
điểm bị phá vỡ thì chỉ số có thể rơi về tiếp về vùng 1,005 điểm. Thị trường sẽ 
tiếp tục phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. 

 Các chỉ số chính của chứng khoán Châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên 
11/11/2019 do ảnh hưởng từ diễn biến mới trong đàm phán thương mại Mỹ 
- Trung và biểu tình ở Hong Kong: Nikkei giảm 60 điểm (-0.3%), Hang Seng 
giảm 725 điểm (-2.6%), Shanghai CSI 300 giảm 70 điểm (-1.8%), Kospi giảm 13 
điểm (-0.6%). 

 Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 11/11 diễn biến trái chiều nhẹ: đóng cửa 
DJIA tăng 10 điểm (+0.04%) trong khi Nasdaq giảm 11 điểm (-0.1%), S&P giảm 
6 điểm (-0.2%). 

6 cổ phiếu tốt nhất khuyến nghị mua: VNM, MSN, HPG, MBB, PNJ, QNS 

(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 

  

VN Index 1016.75 -0.56% HNX Index 106.76 -0.48%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 170,775,110 8.1% 3,555 3.5% 20,502,100 -15.2% 225 -28.5%

Thỏa thuận 39,655,791 69.3% 1,066 49.0% 3,547,032 -61.7% 41 18.2%

Tổng cộng 210,430,901 16.0% 4,621 11.4% 24,049,132 -28.1% 266 -23.9%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          455.7   

Giá trị bán (tỷ đồng)          445.9   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng)               9.9   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)               9.9   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VRE 34,700 50 0.1

VHM 98,700 200 0.2

HPG 22,800 100 0.4

HDB 29,600 -50 -0.2

DXG 16,300 100 0.6

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

MSN 74,500 -2,300 -3.0

VNM 129,300 100 0.1

SAB 255,100 -4,900 -1.9

VJC 142,800 -400 -0.3

VIC 118,900 -1,600 -1.3

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

ROS 25,400 1.6 711

MBB 23,450 0.2 321

HPG 22,800 0.4 183

MWG 121,900 -2.2 132

FPT 60,000 0.7 131

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

BCG 8,560 560 7.0

DTL 27,550 1,800 7.0

HVG 6,800 440 6.9

NVT 9,980 490 5.2

LHG 16,650 800 5.1

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

 

 

 

 

  

Chứng khoán thế giới tiếp tục giảm 
điểm 

  Chứng khoán Châu Á kết thúc ngày giao dịch với nhiều chỉ số giảm điểm: MSCI 
Asia Pacific giảm 0.19%, Hang Sheng và Shanghai SE giảm lần lượt 2.62%, 
1.83%, Nikkei 225 giảm 0.26%. 

 Chứng khoán Châu Âu mở đầu phiên giao dịch không quá khả quan, FTSE 100 
giảm 0.52%, Euronext 100 giảm 0.05%, DAX giảm 0.38%. 

Lợi nhuận doanh nghiệp Trung Quốc 
sụt giảm 

 

  Doanh nghiệp Trung Quốc trong hầu hết lĩnh vực, từ sản xuất ôtô tới bán lẻ, 
sản xuất hàng hóa, đều ghi nhận lợi nhuận giảm trong 9 tháng đầu năm nay, 
thậm chí giảm mạnh với một số trường hợp. 

 Kết quả, quý III, tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt 6%, thấp nhất kể từ khi 
nước này bắt đầu thu thập số liệu vào tháng 3/1992. Như vậy, tăng trưởng 
kinh tế Trung Quốc đang ở cận dưới trong khung mục tiêu 6 - 6,5% mà chính 
phủ đặt ra cho cả năm 2019. 

 Việc doanh nghiệp Trung Quốc ghi nhận lợi nhuận giảm là tín hiệu cảnh báo 
về tình trạng trì trệ ngày càng nghiêm trọng của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, 
theo một phân tích của Nikkei Asian Review. Để duy trì tăng trưởng, Trung 
Quốc chỉ có thể nới lỏng quy định tín dụng đối với ngân hàng do nợ xấu của 
một số nhà băng đang ở mức báo động.  

Nhật Bản tụt hậu trong thanh toán 
điện tử 

 

  Nỗ lực của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm tăng số người Nhật Bản, thích nắm 
giữ tiền mặt nhất thế giới, chuyển sang sử dụng thanh toán không tiền mặt 
đang phần nào hiệu quả nhưng chưa được như mong đợi. Ngày càng nhiều 
người cao tuổi không muốn chuyển đổi, khiến Nhật Bản tụt hậu xa hơn so với 
các quốc gia khác trong việc áp dụng thanh toán trên ứng dụng di động và tiền 
điện tử. 

 Tokyo muốn tăng gấp đôi tỷ lệ thanh toán không tiền mặt lên 40% vào năm 
2025 và cuối cùng là 80% để thúc đẩy năng suất lao động. Nhật Bản khá mờ 
nhạt so với các nước khác - 96% giao dịch ở Hàn Quốc và 66% ở Trung Quốc 
không dùng tiền mặt, theo dữ liệu của Hiệp hội Thanh toán Nhật Bản. 

Moody hạ tín nhiệm của Ấn Độ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Cơ quan xếp hạng Moody đã thay đổi quan điểm về xếp hạng của Ấn Độ vào 
thứ năm từ ổn định thành tiêu cực. 

 Trong báo cáo của mình, Moody đã chỉ ra những rủi ro ngày càng tăng về tăng 
trưởng kinh tế Ấn Độ, một phần do hiệu quả chính sách của chính phủ chưa 
cao. 

 Kinh tế Ấn Độ đang chậm lại - tăng trưởng kinh tế đạt mức thấp nhất trong 
vòng sáu năm. 

Bloomberg muốn tranh cử tổng thống 

 

  Michael Bloomberg, tỷ phú truyền thông và nhà từ thiện từng có 3 nhiệm kỳ 
làm thị trưởng New York City – thành phố lớn nhất Mỹ, hoài nghi về khả năng 
các ứng viên đảng Dân chủ hiện tại có thể đánh bại Donald Trump, đảng Cộng 
hòa, trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. 

 “Mike ngày càng lo ngại những ứng viên hiện tại chưa đủ sức” để thắng 
Trump, Howard Wolfson, người phát ngôn của Bloomberg, nói ngày 7/11. 
Bloomberg, 77 tuổi, dự kiến nộp hồ sơ trong tuần này để bắt đầu cạnh tranh 
trong cuộc bầu chọn ứng viên đảng Dân chủ ở bang Alabama. 
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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. 
 

Danh mục các cổ phiếu được lựa chọn tốt nhất dựa trên thang điểm (từ 0-10) đánh giá theo tiêu chí định 
tính, định lượng và cập nhật thông tin thị trường 

 
Thống kê danh mục tuần trước 

Cổ phiếu tăng: Có 14/25 cổ phiếu tăng chiếm 56% danh mục   

Cổ phiếu giảm: có  11/25 cổ phiếu giảm chiếm 44% danh mục 

Top 3 cổ phiếu tăng mạnh nhất gồm: HCM, D2D và BID tăng lần lượt 6.9%, 5.2% và 4.2% 

Top 3 cổ phiếu giảm mạnh nhất gồm: VNM, VIC và VJC giảm lần lượt 2.4%, 1.6% và 1.6% 

Đặc điểm danh mục tuần này 

Số lượng cổ phiếu: 22 cổ phiếu đạt tiêu chí, giảm 3 cổ phiếu so với tuần trước, các cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm ngành tài 
chính chiến tỷ trọng lớn nhất . Một số cổ phiếu mới xuất hiện nhờ kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong quý 3.2019 
và các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục được kỳ vọng thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư ngoại. 

Các cổ phiếu thuộc nhóm Ngành tiêu dùng (thực phẩm đồ uống, bán lẻ) và Tài chính ngân hàng, nhóm Vingroup tiếp tục 
chiếm đa số trong danh mục tuần này. 

Xuất hiện trong danh mục tuần này với 4 cổ phiếu mới, trong đó cổ phiếu SMB (Bia Sài Gòn- Miền Trung) lần đầu xuất hiện 
trong danh mục nhờ lợi nhuận quý 3 tăng trưởng mạnh, thanh khoản cải thiện và thông tin chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 
cao. 

 
 

STT MCK Giá ngày 

11/11/2019

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 129,300   130,000       166,000   -15.0% 28.4% 21.1    8.3          28.4% 40.8% -0.7% 8.6% 1.0%

2 MSN 74,500     75,000         90,000     -15.0% 20.8% 16.5    2.6          7.7% 18.1% 58.5% 8.6% -5.5%

3 HPG 22,800     21,000         25,000     -15.0% 9.6% 8.6      1.4          13.1% 23.5% 7.1% 8.6% 4.1%

4 PNJ 84,700     85,000         90,000     -15.0% 6.3% 17.5    4.6          17.6% 28.7% 32.4% 8.6% 6.5%

5 MBB 23,450     23,000         25,000     -15.0% 6.6% 7.3      1.5          1.8% 19.4% 73.7% 8.6% 1.7%

6 QNS 29,100     26,000         33,000     -15.0% 13.4% 8.2      1.7          16.5% 25.2% 20.8% 8.6% -2.3%

STT MCK Tên Công ty Sàn
Vốn hóa 

(tỷ đồng)

PE 

trail ing
PB(x)

ROA 

2018

ROE 

2018

Tăng trưởng 

LNSTQ3 (y/y)

Giá CP ngày 

11/11 (đồng)

Tăng/giảm 

giá CP-1T

Tăng/giảm 

giá CP-1Th

Tăng/giảm 

giá CP-1N

Điểm 

số
Ghi chú

1 MBB MBBank HOSE 54,653     7.3       1.5     2% 19% 26% 23,400         2% 3% 21% 7.7     

2 VNM VINAMILK HOSE 224,812   21.1     8.2     28% 41% 5% 129,200       -2% 0% 12% 7.6     

3 MSN Tập đoàn Masan HOSE 89,424     17.0     2.7     8% 18% 198% 76,800         1% 0% -9% 7.5     

4 QNS Đường Quảng Ngãi UPCOM 10,359     8.2       1.7     17% 25% 24% 29,202         0% -2% -12% 7.5     

5 POW Điện lực Dầu khí Việt Nam HOSE 31,849     12.7     1.2     3% 7% 376% 13,500         0% 4% -5% 7.5     

6 BVH Tập đoàn Bảo Việt HOSE 51,936     41.9     3.3     1% 7% 300% 73,600         -1% 2% -22% 7.5     

7 VHM Vinhomes HOSE 333,277   18.9     6.2     17% 49% 42% 98,500         3% 11% 33% 7.5     

8 FPT FPT Corp HOSE 40,357     12.7     3.0     10% 19% 32% 59,600         2% 6% 62% 7.4     

9 REE Cơ Điện Lạnh REE HOSE 11,937     6.9       1.2     12% 19% 37% 38,100         1% 0% 27% 7.3     

10 PNJ Vàng Phú Nhuận HOSE 18,962     17.6     4.6     18% 29% 17% 85,700         3% 8% 21% 7.3     

11 D2D Phát triển Đô thị số 2 HOSE 1,848        6.5       2.6     7% 21% 2348% 86,300         5% 16% 158% 7.2     

12 VCB Vietcombank HOSE 338,621   17.3     4.2     1% 25% 72% 91,500         3% 8% 64% 7.2     

13 SAB SABECO HOSE 166,733   34.0     9.3     19% 27% 42% 260,000       0% 1% 17% 7.1     

14 KDH Nhà Khang Điền HOSE 14,808     16.0     2.1     8% 12% 76% 27,000         4% 7% 16% 7.1     Mới

15 TCB Techcombank HOSE 86,803     9.3       1.5     3% 22% 24% 25,100         6% 7% -7% 7.1     Mới

16 VRE Vincom Retail HOSE 81,974     30.8     2.9     6% 9% 29% 34,650         -1% 11% 15% 7.1     Mới
17 VJC Vietjet Air HOSE 75,014     14.8     5.1     15% 43% 1% 143,200       -2% 4% 8% 7.0     

18 BID BIDV HOSE 167,316   19.8     2.2     1% 15% 3% 41,300         4% 4% 32% 7.0     

19 MWG Thế giới di động HOSE 55,475     15.0     4.9     11% 39% 32% 124,600       0% 1% 54% 7.0     

20 SSI Chứng khoán SSI HOSE 11,203     12.9     1.2     6% 15% -29% 22,050         3% 3% -20% 7.0     

21 SMB Bia Sài Gòn - Miền Trung HOSE 1,239        6.8       2.3     18% 30% 27% 41,200         8% 2% 41% 7.0     Mới

22 HCM Chứng khoán TP.HCM HOSE 7,730        17.5     1.8     11% 23% -14% 25,550         7% 12% -1% 7.0     
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GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
VNINDEX giao dịch giằng co sát mức 
tham chiếu trong phiên sáng trước khi 
giảm mạnh ở phiên chiều, đóng cửa 
giảm 5.7 điểm xuống sát mức thấp 
nhất trong phiên tại 1,016.75, đánh 
dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp. Khối 
lượng khớp lệnh tăng nhẹ lên trên 
mức trung bình 20 phiên nhưng độ 
rộng thị trường lại tiêu cực khi số mã 
giảm áp đảo số mã tăng. Chỉ báo ADX 
giảm nhẹ về 43 trong khi khoảng cách 
giữa đường +DI và –DI đã thu hẹp lại 
với tốc độ rất nhanh cho thấy xu 
hướng ngắn hạn vẫn là tăng giá nhưng 
đà tăng đã suy yếu đáng kể. Như đã 
nhận định trong phiên trước, trong 7 
phiên giao dịch gần đây đà tăng của 
VNINDEX chỉ tập trung mạnh ở phiên 1 
và 4/11, các phiên sau chủ yếu giằng 
co neo giữ chỉ số nên việc điều chỉnh 
giảm là điều dễ hiểu. Phiên ngày mai 
nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục giảm 
về kiểm định ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 
tại 1,015 điểm. Nếu thị trường phản 
ứng tốt tại mức này thì chỉ số sẽ phục 
hồi để tiếp tục vượt qua ngưỡng 1,025 
điểm, nếu mốc 1,015 điểm bị phá vỡ 
thì chỉ số có thể rơi về tiếp về vùng 
1,005 điểm. Thị trường sẽ tiếp tục 
phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ 
phiếu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO PHÁT HÀNH GẦN ĐÂY 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STT Ngày phát hành Mã chứng khoán Tên báo cáo Loại báo cáo

1 04/11/2019 HPG Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật

2 25/10/2019 PNJ Báo cáo cập nhật cổ phiếu PNJ Báo cáo cập nhật

3 24/09/2019 DIG Báo cáo phân tích cổ phiếu DIG Báo cáo phân tích

4 26/08/2019 HPG Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật

5 08/08/2019 VNM Báo cáo cập nhật cổ phiếu VNM Báo cáo cập nhật

6 01/08/2019 VHC Báo cáo phân tích cổ phiếu VHC Báo cáo phân tích

https://eves.com.vn/


Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Bản tin ngày 

 

5 www.eves.com.vn 

 

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 
 
 


