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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   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI    

 Thị trường chứng khoán Mỹ xanh điểm trở lại trong phiên cuối tuần sau phiên 
giảm sốc 11/06: DJIA tăng 477 điểm (+1.9%), S&P 500 tăng 96 điểm (+1.01%), 
Nasdaq tăng 39 điểm (+1.31%). Các phát biểu của Bộ trưởng tài chính Steven 
Mnuchin và TT Trump cho rằng Mỹ sẽ không đóng cửa lần nữa đã hỗ trợ tích 
cực cho thị trường. Tuy nhiên, tuần vừa qua cũng đánh dấu tuần giảm mạnh 
đầu tiên của chứng khoán Mỹ kể từ cuối tháng 3/2020: kết thúc tuần Dow 
Jones giảm 5.5%, S&P 500 giảm 4.7%, Nasdaq giảm 2.3%. 

 Chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên 12/06 khi làn sóng bán tháo lan 
rộng do lo ngại về nguy cơ dịch covid 19 bùng phát trở lại sau thông tin số ca 
lây nhiễm có xu hướng tăng trở lại, đặc biệt ở Mỹ với tổng số ca nhiễm vượt 
2 triệu người: Nikkei đóng cửa giảm 167 điểm (-0.74%), Hang Seng giảm 179 
điểm (-0.73%), Kospi giảm 44 điểm (-2.04%), Shanghai composite giảm 1 điểm 
(-0.04%). 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 VNINDEX thu hẹp đà giảm sau phiên giảm mạnh, kết phiên chỉ số này giảm 
3.85 điểm (-0.44%) trong khi HNX xanh điểm nhẹ (+0.73%). Thanh khoản giảm 
so với phiên trước nhưng tiếp tục duy trì ở mức cao, khối lượng khớp lệnh 
trên sàn HOSE đạt 582 triệu cổ phiếu, giảm 95 triệu cổ phiếu so với phiên 
trước, trong khi thanh khoản trên sàn HNX đạt 80 triệu cổ phiếu.  

 Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE và HNX đạt 8,383 tỷ đồng, giảm 25% so 
với phiên trước, trong đó có 786 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường 
tiếp tục ở mức tiêu cực với 345 mã giảm và 193 mã tăng. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có BID, GAS, 
HPG, STB, CTG, MWG, PLX tăng; chiều giảm đáng chú ý có VCB, VNM, VHM, 
VIC, SAB, GVR, BVH. 

 Khối ngoại bán ròng trở lại trên sàn HOSE với giá trị 255.8 tỷ đồng, tập trung 
ở VNM (-127 tỷ), PDR (-94 tỷ), TDH (-77 tỷ). Trên sàn HNX và UPCOM khối này 
bán ròng nhẹ 13 tỷ đồng. Tính chung cả tuần khối ngoại mua ròng 417 tỷ đồng, 
mức mua ròng theo tuần mạnh nhất trong vòng 1 tháng qua. 

 Quỹ VNM ETF công bố kết quả kỳ review danh mục Q2/2020 vào ngày 13/06, 
theo đó các cổ phiếu Việt Nam trong danh mục được giữ nguyên ở mức 15 
mã, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là VIC (8%), VNM (8%) và VHM (7%). 
Trong kỳ cơ cấu này khả năng quỹ VNM sẽ mua mạnh VIC (3 triệu cp), BVH (2 
triệu cp) và VRE (1.6 triệu cp), bán mạnh MSN (-2.9 triệu cp) và SBT (-1.7 triệu 
cp). Trước đó FTSE ETF cũng đã công bố kết quả review với việc loại PDR. Như 
vậy, nhìn chung kỳ review ETF quý này không có nhiều xáo trộn lớn, 2 quỹ sẽ 
thực hiện cơ cấu lại danh mục trong tuần này, kết thúc vào 19/06. 

 

 
 

VN Index 863.52       -0.44% HNX Index 116.91 0.73%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 570,742,950 -14.3% 6,873 -22.5% 80,381,905 -32.0% 724 -37.6%

Thỏa thuận 36,416,963 -13.0% 758 -32.9% 1,220,452 -79.3% 28 -50.4%

Tổng cộng 607,159,913 -14.2% 7,631 -23.7% 81,602,357 -34.2% 751 -38.2%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          600.3   

Giá trị bán (tỷ đồng)          856.0   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -        255.7   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             11.2   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 26,500 1,000 3.9

VHM 75,000 -1,500 -2.0

SSI 15,500 600 4.0

BID 42,500 2,000 4.9

PHR 50,700 700 1.4

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VNM 118,000 -4,300 -3.5

PDR 25,300 100 0.4

TDH 10,000 -500 -4.8

VCB 85,600 -2,400 -2.7

VIC 91,800 -1,200 -1.3

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 26,500 3.9 478

STB 11,800 6.8 365

VNM 118,000 -3.5 281

VHM 75,000 -2.0 236

ITA 5,990 7.0 224

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

ITA 5,990 390 7.0

TIX 29,200 1,900 7.0

FIT 7,160 460 6.9

HSG 11,000 700 6.8

STB 11,800 750 6.8

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

  

FDI vào bất động sản giảm mạnh, tồn 
kho chủ yếu ở căn hộ cao cấp, 
condotel 

 

  Tính riêng nhà ở thương mại thì lượng tiêu thụ sản phấm chỉ đạt khoảng 14%, 
thấp nhất trong vòng 4 năm qua và chỉ bằng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 
2019. Lượng giao dịch thành công giảm 36.6% so với quý IV/2019 và chỉ bằng 
14% của năm 2019. 

 Tổng lượng hàng tồn kho tính theo giá trị chỉ chiếm dưới 5% tổng mức đầu tư 
các dự án đang triển khai, tuy nhiên giá trị tồn kho lại tăng khoảng 20-30% so 
với kỳ trước. Hàng tồn kho chủ yếu là căn hộ cao cấp, căn hộ du lịch, nhà tái 
định cư được xây dựng tại các vị trí xa trung tâm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
và hạ tầng xã hội thiếu đồng bộ. Qua tính toán, nếu không bị ảnh hưởng bởi 
đại dịch Covid-19 thì trong quý I, các chủ đầu tư có thể sẽ giải phóng được 
khoảng từ 15 - 20% lượng hàng tồn kho, từ đó giúp có thêm nguồn vốn phục 
vụ cho đầu tư bất động sản. Vốn FDI vào lĩnh vực bất động sản sản sụt giảm 
mạnh. Trong quý I, chỉ có 264 triệu USD vốn đăng ký, chiếm 3.08% tổng nguồn 
vốn FDI, đưa bất động sản từ vị trí thứ 2 về thu hút FDI xuống vị trí thứ 4. 

Nhập khẩu thịt lợn sống để nuôi và 
giết mổ từ 12/06 

 

  Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn vừa đồng ý với đề xuất của Cục Thú y 
về việc nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam để nuôi, giết mổ làm 
thực phẩm từ ngày 12/6. Theo đó, Cục Thú y được Bộ Nông nghiệp giao hướng 
dẫn kỹ thuật về việc kiểm dịch nhập khẩu theo quy định hiện hành và đảm bảo 
an toàn dịch bệnh cho đàn lợn. 

 Cục trưởng Cục Thú y chịu trách nhiệm tăng cường lực lượng, phối hợp với 
lực lượng liên ngành tại cửa khẩu và chính quyền địa phương, kiểm soát hoạt 
động nhập khẩu lợn sống, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và 
Bộ trưởng về việc đảm bảo an toàn dịch bệnh. 

  
CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 

  

Mỹ sẽ vẫn mở cửa nền kinh tế bất 
chấp làn sóng Covid-19 thứ hai 

 

 
 Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNBC, Bộ trưởng Steven Mnuchin nhấn 

mạnh: "Chúng tôi không thể đóng cửa nền kinh tế. Việc đóng cửa nền kinh tế 
một lần nữa sẽ gây ra nhiều thiệt hại". Bình luận của ông Mnuchin đã được 
Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh một lần nữa trên trang twitter cá nhân 
của mình rằng nước Mỹ sẽ có một quý III rất tốt, một quý IV tuyệt vời và một 
trong những năm khởi sắc nhất vào năm 2021. Theo ông Trump, Mỹ sẽ sớm 
có vắc-xin điều trị Covid-19.  

 Dòng tweet nói trên của TT Trump được đưa ra sau khi Fed ngày 10/6 dự báo 
nền kinh tế nước này có thể giảm 6.5% trong năm 2020, đồng thời cảnh báo 
triển vọng vẫn còn bất ổn. TT Trump cho rằng Fed thường xuyên đưa ra dự 
báo sai như vậy, và nhiều số liệu cho thấy nước Mỹ đã làm tốt hơn mong đợi. 

COVID-19 khiến GDP của G20 giảm 
mạnh nhất trong hơn hai thập niên 

 

  Theo số liệu thống kê của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), công 
bố ngày 11/6, các biện pháp nhằm kiểm soát dịch COVID-19 đã khiến GDP của 
G20 giảm 3.4% trong quý 1/2020, mức giảm lớn nhất kể từ khi số liệu về GDP 
được thống kê năm 1998. OECD cho biết mức giảm sâu nhất được ghi nhận 
tại Trung Quốc, giảm tới 9.8% so với quý 4/2019, tiếp theo là Pháp và Italy, với 
cùng mức giảm 5.3%. Đây cũng là những nước đầu tiên trên thế giới áp đặt 
các biện pháp phong tỏa chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt nhất. 

 Theo OECD, so với mức giảm lớn nhất của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 
bắt đầu từ năm 2008, GDP của G20 chỉ giảm 1.5% trong quý I/2009. OECD 
cảnh báo nền kinh tế toàn cầu sẽ giảm ít nhất 6% trong năm nay. 

GDP Anh giảm kỷ lục 20.4% trong 
tháng 4 

 

  Tháng 4/2020, GDP Anh giảm 20.4% so với tháng trước, giảm mạnh hơn dự 
báo 18.4% của các chuyên viên phân tích. So với tháng 4/2019, GDP Anh giảm 
24.5%, khi các biện pháp phong tỏa vì đại dịch Covid-19 kìm chân hoạt động 
kinh tế. Anh áp đặt lệnh phong tỏa vào ngày 23/03 với mục đích ngăn chặn sự 
lây lan dịch, ghi nhận 292,860 ca nhiễm tính tới ngày 12/06, theo dữ liệu từ 
Đại học Johns Hopkins. Một số biện pháp bắt đầu được gỡ bỏ trong tháng 
5/2020, nhưng phần lớn vẫn còn đóng cửa cho đến tháng 4/2020. 

 “GDP quý 1/2020 chỉ mới cho thấy tác động của vài tuần đầu phong tỏa, ước 

tính GDP quý 2 – dự kiến công bố sau đó trong tháng này – sẽ cho thấy sản 
lượng tụt dốc”, Ed Monk, Phó Giám đốc phụ trách đầu tư cá nhân tại Fidelity 
International, cho hay. 
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ TRADING THEO T+ 

 
 
 

THỐNG KÊ MUA/BÁN RÒNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 1/1/2020 - NAY 

 Nguồn: EVS tổng hợp 

 Thống kê từ đầu năm đến 12/06/2020 khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 17,345 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam, đây cũng là mức bán ròng lớn nhất trong lịch sử của khối ngoại theo thống kê dữ liệu từ 2006 đến nay.  

 Tuy nhiên, dấu hiệu tích cực là từ đầu tháng 5 trở lại đây lực bán ròng của khối ngoại có dấu hiệu suy yếu rõ rệt, thậm chí 
tuần giao dịch thứ 2 của tháng 5 khối này đã mua ròng hơn 2,000 tỷ (chủ yếu ở cổ phiếu MSN). Tuần giao dịch thứ 3 của 
tháng 5 khối ngoại cũng chỉ bán ròng tổng cộng 162 tỷ đồng, tuần thứ 4 lượng bán ròng giảm xuống còn 112 tỷ đồng. Lũy 
kế tháng 6 khối ngoại đang mua ròng tổng cộng 102 tỷ đồng. 

STT MCK Ngành

Tin tức (thu thập nhiều nguồn đáng tin 

cậy khác nhau) và 

EVS nhận định Giá hôm nay 

(12/6/2020)

Giá bắt đầu MUA 

vào<2% Giá đóng 

cửa tuần trước

(đồng)

Giá kỳ vọng 

bắt đầu chốt 

lời

(đồng)

Giá xem xét 

cắt lỗ

(đồng)

Mua/Bán 

ròng của 

khối ngoại

(tỷ đồng)

KLGD bình 

quân/ngày-

1W

(cp)

Tăng 

trưởng 

KLGD

(%)

Tăng/giả

m giá CP-

1Tuần

Tăng/giả

m giá CP-

1Tháng

Tăng/giả

m giá CP-

YTD

Lãi/lỗ tạm 

tính (T+3)

1 GAS
Energy (Năng 

lượng)

Giá dầu phục hồi tích cực trên 

30$/thùng
74,600            77,000                   84,700         74,400       6.0            359,020         -63% -3% 2% -21% -9.0%

2 GMD

Industrial (Sản 

xuất công 

nghiệp)

Lợi nhuận Q1/20 tăng đột biến

Triển vọng tăng trưởng tích cực
19,800            20,900                   23,000         20,200       0.0            368,580         22% -5% 3% -15% -11.5%

3 HSG

Material 

(Nguyên vật 

l iệu)

Tăng trưởng theo dòng tiền vào thị 

trường
11,000            10,600                   11,700         10,200       (54.1)         17,331,900    75% 4% 30% 34% 3.8%

4 NTL
Real Estate (Bất 

động sản)

Tăng trưởng theo dòng tiền vào thị 

trường
16,500            18,000                   19,800         17,400       0.3            575,950         345% -8% -6% -31% -10.6%

5 PHR

Material 

(Nguyên vật 

l iệu)

Tăng trưởng đột biến nhờ mở rộng 

diện tích đất KCN. Dòng tiền tích cực từ 

cổ tức các khoản đầu tư, công ty con

50,700            54,600                   60,100         52,800       (1.0)           1,132,790      1% -7% 10% 31% -12.1%

6 PVS
Energy (Năng 

lượng)

Giá dầu phục hồi tích cực trên 

30$/thùng
12,500            13,400                   14,700         13,000       (3.1)           2,751,600      -67% -7% -3% -29% -11.2%

7 STB
Financials (Tài 

chính)

Thay đổi cấu trúc sở hữu cổ đông lớn, 

thanh lý tài sản thu hồi nợ xấu
11,800            10,600                   11,700         10,200       0.1            6,649,470      -56% 12% 22% 16% 11.3%

8 VCB
Financials (Tài 

chính)

Hưởng lợi từ xu hướng ngân hàng số 

và dịch vụ chất lượng cao

Giá cổ phiếu hỗ  trợ từ khối ngoại

85,600            89,000                   97,900         86,000       52.1          1,134,060      -30% -4% 13% -6% -7.3%

9 VHC

Consumer 

Staple (Tiêu 

dùng thiết yếu)

Hồi phục và tăng trưởng tích cực nhờ 

các thị trường xuất khẩu mới
35,700            37,200                   40,900         36,000       (1.3)           364,650         -38% -4% 7% -8% -8.7%

10 VNM

Consumer 

Staple (Tiêu 

dùng thiết yếu)

Biên lợi nhuận cải thiện nhờ chi phí 

đầu vào giảm do giá dầu ở mức thấp
118,000          119,200                131,100       115,200     23.3          1,641,340      53% -1% 4% 0% 0.5%
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LỊCH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  

 
Lưu ý: Bảng trên chỉ tổng hợp lịch họp ĐHCĐ thường niên 2020 của các doanh nghiệp có vốn hóa ≥500 tỷ đồng 

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

FCN Công ty cổ phần FECON 15/06/2020 8h30 Trung tâm hội nghị Quốc gia, số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

SHB
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - 

Hà Nội
15/06/2020 13h Tại khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

KDC Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido 15/06/2020 8h30 Khách sạn Intercon Saigon, Góc Hai Bà Trưng vs Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM

LGC Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII 15/06/2020 14h30 Khách sạn Continental số 132 - 134 Đồng Khởi, P Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

TRC Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 16/06/2020 8h30
Văn phòng CTCP Cao su Tây Ninh (Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh)

DPM
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-

CTCP
16/06/2020 8h30

Hội trường nhà máy Đạm Phú Mỹ, KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

DPM
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-

CTCP
16/06/2020 8h30

Hội trường nhà máy Đạm Phú Mỹ, KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

TDC
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển 

Bình Dương
16/06/2020 8h30

Trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ 26-27 

Lô 1, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

RTB Công ty cổ phần Cao su Tân Biên 16/06/2020 8h
CTCP Cao su Tân Biên, Tổ 2, Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu, 

Tỉnh Tây Ninh

CHP Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung 16/06/2020 8h
Tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, Quận Hải Châu, Đà 

Nẵng

TRC Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 16/06/2020 8h
Văn phòng CTCP Cao su Tây Ninh (Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh)

BFC Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền 24/06/2020 8h30 Trung tâm hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM

DSP Công ty cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ 16/06/2020 8h30 Nhà hàng Thủy Tạ Đầm Sen - Số 03 đường Hòa Bình, P.3, Q.11, TP. HCM

HHV CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả 16/06/2020 8h30
Hội trường Công ty, 27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng

SKV
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào 

Khánh Hòa
16/06/2020 8h30

Hội trường Khách sạn Nha Trang Palace, số 9 Yersin, thành phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa

NT2
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn 

Trạch 2
17/06/2020 Thông báo sau

PVT Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 18/06/2020 Thông báo sau

ASM Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai 18/06/2020 8h00
Hội trường Tập đoàn Sao Mai tại KĐT cao cấp Sao Mai, khóm Bình Khánh 3, 

phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

PAN Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN 18/06/2020 14h00
Trung tâm R&D PAN Farm, Thôn Trại Láng, Xã Cổ Đông, TX. Sơn Tây, Hà Nội, 

Việt Nam

NKG Công ty Cổ phần Thép Nam Kim 18/06/2020
Hội trường Thống Nhất, số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, 

Quận 1, TP HCM

PVD
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ 

Khoan Dầu khí
18/06/2020 8h30 Phòng Lotus, lầu 1, khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM

LDG Công ty Cổ phần Đầu tư LDG 18/06/2020 14h30 Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đakao, quận 1, TP HCM

SJD Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn 18/06/2020 7h00
Trụ sở CTCP Thuỷ điện Cần Đơn, Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước

DPR Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 18/06/2020
Văn phòng CTCP Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước

SHP Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam 18/06/2020 8h Khách sạn Palace Saigon, 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM

TNI Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam 18/06/2020 Thông báo sau

GEX
Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt 

Nam
18/06/2020 Khách sạn Melia Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

NNC Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ 18/06/2020 7h30
Hội trường CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, địa chỉ: 306 đường ĐT 

473, khu phố Bình Thắng, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

DMC
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế 

Domesco
18/06/2020

Hội trường CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco, số 66, quốc lộ 30, phường 

Phú Mỹ, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

VSN CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 18/06/2020 Thành phố Hồ Chí Minh

OPC Công ty cổ phần Dược phẩm OPC 19/06/2020 8h Hội trường CTCP Dược phẩm OPC, 1017 Hồng Bàng, P12, Q6, TP HCM

VGC Tổng Công ty Viglacera - CTCP 19/06/2020 Thông báo sau

BCF Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi 19/06/2020
tại CTCP Thực phẩm Bích Chi – Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Tp. Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 19/06/2020 7h30
Hội trường CTCP Phú Tài, tầng 6, Phú Tài Building, số 278 Nguyễn Thị Định, 

Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

IDI
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa 

Quốc Gia I.D.I
19/06/2020 8h00

Hội trường Tập đoàn Sao Mai tại KĐT cao cấp Sao Mai, khóm Bình Khánh 3, 

phường Bình Khánh, TP Long Xuyên
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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/ 

  
 
 
 
 
 
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 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 
 
 
 
 

STT Ngày phát hành Mã chứng khoán Khuyến nghị Khuyến nghị trước Tên báo cáo Loại báo cáo

1 27/04/2020 MBB MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu MBB Báo cáo cập nhật

2 13/04/2020 VNM MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu VNM Báo cáo cập nhật

3 03/04/2020 CTG MUA N/A Báo cáo phân tích cổ phiếu CTG Báo cáo phân tích

4 13/03/2020 REE MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu REE Báo cáo cập nhật

5 11/03/2020 DRC MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu DRC Báo cáo cập nhật

6 04/03/2020 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật

https://eves.com.vn/

