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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2022 

   VN Index 1,197.60   -1.68% HNX Index 277.68 -1.65%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 471,576,000 -8.3% 10,245 -21.0% 53,165,653 -34.3% 770 -56.0%

Thỏa thuận 38,641,412 -25.4% 1,081 23.8% 5,809,192 148.1% 360 323.5%

Tổng cộng 510,217,412 -9.9% 11,326 -18.2% 58,974,845 -29.2% 1,130 -38.4%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 981.7

Giá trị bán (tỷ đồng) 974.7

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 7.0

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 8.6  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HDG 56,500 -500 -0.9

STB 21,500 -1,100 -4.9

HDB 24,000 -400 -1.6

VND 17,400 -1,150 -6.2

GEX 19,550 -900 -4.4  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

MWG 71,500 -1,500 -2.1

VNM 72,200 -100 -0.1

VIC 73,500 100 0.1

NVL 74,500 -600 -0.8

E1VFVN30 21,350 -100 -0.5  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

VND 17,400 -6.2 586

HPG 22,300 -2.0 457

STB 21,500 -4.9 414

DIG 35,400 -6.8 400

VNM 72,200 0 264  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

TVS 32,250 2,100 7.0

SII 15,350 1,000 7.0

TNC 50,200 3,200 6.8

SBT 18,650 1,150 6.6

DXS 18,400 1,100 6.4

Thay đổi

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

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ gần như đi ngang trong phiên ngày thứ Tư (29/6). Chỉ số Dow 
Jones tiến 82.32 điểm (+0.27%) lên 31,029.31 điểm. Chỉ số S&P 500 lùi 0.07% 
xuống 3,818.83 điểm và chỉ số Nasdaq Composite hạ 0.03% xuống 11,177.89 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á giảm điểm ở hầu hết các thị trường. Chỉ số Nikkei 225 của 
Nhật Bản giảm 411.56 điểm (-1.54%) xuống 26,393.04 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số 
Shanghai tăng 37.1 điểm (+1.1%) lên 3,398.62 điểm; chỉ số SZSE Component tăng 
199.7 điểm (+1.57%) lên 12,896.20 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 45.35 
điểm (-1.91%) xuống 2,332.64 điểm.  

 
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay có phiên giảm điểm bất ngờ vào cuối phiên. Thị trường buổi có 
phiên giao dịch khá thận trọng phản ánh tâm lý của nhà đầu tư trước khả năng 
phục hồi của thịt trường. Thị trường phân hóa, nhóm Large cap và Mid cap tăng 
nhẹ trong khi nhóm Small cap thì có nhiều mã tăng hơn. Tới phiên chiều VN-Index 
rơi nhanh và sâu cho đến cuối ngày dù có vài lần hồi nhẹ. Hơn 70% số lượng cổ 
phiếu giảm giá trên sàn HOSE vào cuối ngày hôm nay. Chốt phiên VN-Index giảm 
20.49 điểm (-1.68%) về 1,197.6 điểm. Thanh khoản hôm nay có khối lượng khớp 
lệnh (KLKL) là 471.5 riệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 10.2 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 24.48 điểm (-1.92%) về 1,248.92 điểm. 
KLKL đạt 118 triệu đơn vị. VN30 có 3 mã tăng, 27 mã giảm. VIC, VRE, SAB là những 
mã kéo chỉ số tăng điểm nhiều nhất với 0.3 điểm, trong khi VPB, FPT, TCB là những 
mã làm giảm điểm nhiều nhất của chỉ số với -9.7 điểm. Những cổ phiếu tăng điểm 
duy nhất là SAB (+0.39%), VRE (+0.35%), VIC (+0.14%); ở chiều ngược lại những cổ 
phiếu giảm giá mạnh nhất là STB (-4.87%), SSI (-4.81%), BVH (-4.55%). 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 327 triệu cổ phiếu. Trong 10 
mã khớp lệnh nhiều nhất có 2 mã tăng điểm và 8 mã giảm điểm. Đáng chú ý các 
mã tăng điểm là DPM tăng 2% với KLKL giảm 11%, DCM tăng 1.39% với KLKL giảm 
38%; ở chiều ngược lại đáng chú ý có DIG giảm 6.84% với KLKL tăng 46%, GEX giảm 
4.4% với KLKL tăng 60%, HSG giảm 6.67% với KLKL tăng 16%. 

• HNX-Index giảm 4.67 điểm (-1.65%) xuống 277.68 điểm. KSF, NVB, CDN là những 
mã đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 2 điểm; trong khi CEO, HUT, 
PVS là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -1.5 điểm. UPCOM-
Index giảm 0.3 điểm (-0.34%) xuống 88.58 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 605 triệu 
đơn vị; giá trị giao dịch đạt 13 nghìn tỷ đồng. 

 

 
 

 

https://finance.vietstock.vn/HOSE-so-giao-dich-chung-khoan-thanh-pho-ho-chi-minh.htm
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

GDP quý 2 năm 2022 tăng 7.72% 
 

 
Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa công bố, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 
2 năm 2022 ước tính tăng 7.72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 
2 các năm trong giai đoạn 2011-2021. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 
tăng 3.02%, đóng góp 4.56% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; 
khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8.87%, đóng góp 46.85%; khu vực dịch vụ tăng 
8.56%, đóng góp 48.59%. Về sử dụng GDP quý 2/2022, tiêu dùng cuối cùng tăng 7.32% 
so với cùng kỳ năm trước; tích lũy tài sản tăng 4.57%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 
tăng 12.33%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 4.88%. GDP 6 tháng đầu năm 2022 
tăng 6.42%, cao hơn tốc độ tăng 2.04% của 6 tháng đầu năm 2020 và tốc độ tăng 5.74% 
của 6 tháng đầu năm 2021 nhưng thấp hơn tốc độ tăng 7.28% và 6.98% của cùng kỳ 
năm 2018 và 2019. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản tăng 2.78%, đóng góp 5.07%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 
7.70%, đóng góp 48.33%; khu vực dịch vụ tăng 6.60%, đóng góp 46.60%. 
 
 
 

 

 

 

 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
  
 

 

 

 

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp quý 2 
tăng 9.87% 

 

 
Sản xuất công nghiệp trong quý 2/2022 tăng trưởng khá do hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp được duy trì và đang dần phục hồi, tốc độ tăng giá trị tăng 
thêm ước đạt 9.87% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, giá trị 
tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8.48% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công 
nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9.66%. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 6 tháng 
đầu năm 2022 ước tính tăng 8,48% so với cùng kỳ năm trước (quý 1 tăng 6.97%; quý 2 
tăng 9.87%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9.66% (quý 1 tăng 
7.72%; quý 2 tăng 11.45%), đóng góp 2.58 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị 
tăng thêm của toàn nền kinh tế; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 6.1%, đóng góp 
0.24 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6.51%, 
đóng góp 0.04 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 2.28%, đóng góp 0.08 điểm 
phần trăm trong mức tăng chung. 
 
 
 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Dầu tăng 3 phiên liên tiếp 
 

 
Hãng tin Reuters ngày 27/6 dẫn một báo cáo cho hay Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu 
mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (còn gọi là nhóm OPEC+) dự kiến hạ dự 
báo nguồn dầu dư thừa trên thị trường trong năm nay. Cụ thể, báo cáo được chuẩn bị 
trước cho cuộc họp Ủy ban kỹ thuật chung (JTC) của OPEC+ cho thấy nhóm này ước tính 
dư cung dầu sẽ vào khoảng 1 triệu thùng/ngày trong năm nay, giảm so với ước tính 
trước đó là 1,4 triệu thùng/ngày. Cuộc họp của JTC dự kiến diễn ra vào ngày 28/6 (giờ 
địa phương) trước khi cuộc họp của OPEC+ diễn ra vào ngày 30/6. Việc giảm dự báo dư 
cung dầu được đưa ra khi OPEC+ tiếp tục sản xuất dưới hạn ngạch của mình. Trước đó, 
các thành viên OPEC+ đã nhất trí tăng sản lượng trong tháng 5/2022 lên 432.000 
thùng/ngày, song nhóm đã không thể đạt được mục tiêu trên và thậm chí khiến sản 
lượng giảm 2,7 triệu thùng/ngày. 
 
  
 

Tập đoàn Evergrande phản đối đề 
nghị phát mại của nhà đầu tư 

 

 
Tập đoàn bất động sản China Evergrande Group của Trung Quốc ngày 28/6 đã cam kết 
kiên quyết phản đối đề nghị phát mại tài sản mà một chủ nợ đưa ra, khi muốn thực 
hiện kế hoạch tái cơ cấu mà tập đoàn này khẳng định sẽ hoàn thành trong vòng một 
tháng. Đơn kiện mới nhất nhằm vào tập đoàn bất động sản từng lớn nhất Trung Quốc về 
doanh số bán là từ công ty cổ phần đầu tư Top Shine Global, khi cho rằng Evergrande đã 
không bồi hoàn 862,5 triệu HKD (109,91 triệu USD). Top Shine là một trong số 17 nhà 
đầu tư đã mua tổng cộng 10% cổ phần của Fangchebao Group (FCB), một sàn giao dịch 
ôtô và bất động sản trực tuyến thuộc sở hữu của Evergrande, với giá 16,35 tỷ HKD vào 
tháng 4/2021. Vào thời điểm đó, Evergrande cho biết sẽ mua lại số cổ phần trên với 
mức giá chênh 15% nếu thất bại trong việc niêm yết cổ phiếu của FCB tại Sàn giao dịch 
chứng khoán Nasdaq hoặc một sàn khác trong vòng một năm. Việc niêm yết đã không 
diễn ra và Evergrande cũng không mua lại cổ phần. Top Shine đã đầu tư 750 triệu HKD 
vào FCB trong đợt huy động vốn vào năm ngoái. Phiên xử vụ kiện dự kiến diễn ra tại Tòa 
tối cao Hong Kong và ngày 31/8 tới. 

 

 
 
 

https://finance.vietstock.vn/FCB-ngan-hang-tmcp-de-nhat.htm
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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

PNJ 17/4/2022 3-6 tháng 115,500        129,000 145,000 105,000      117,100 -0.43% Cắt lỗ

HAH 24/4/2022 6 tháng 93,500          110,000 130,000 86,500        98,500    N/A Chốt lời

BWE 16/5/2022 6 tháng 44,000          52,000    58,000    40,500        48,000    3.51 Chốt lời

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

VSH 5/6/2022 3-6 tháng 34,000          39,000    45,000    31,000        37,500    N/A Canh mua

NT2 12/6/2022 3-6 tháng 25,000          28,000    31,000    23,000        26,500    N/A Nắm giữ

CSV 19/6/2022 3 tháng 54,500          62,000    68,000    51,000        46,800    -6.4% Cắt lỗ

STB 26/6/2022 3 tháng 20,600          23,300    25,400    19,100        21,200    N/A Canh mua  
Nguồn: EVS ước tính 

 GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay mua ròng 16 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng  6.38 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 1.68  tỷ đồng 
trên sàn HNX, mua ròng 7.94 tỷ trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là HDG 
(+49.5 tỷ), STB (+44.5 tỷ), HDB (+40.2 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất gồm MWG (-46 tỷ), VNM (-32 
tỷ), VIC (-30.4 tỷ). PVS là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 2.5 tỷ đồng, TNG là mã bị bán ròng mạnh 
nhất với giá trị -1.2 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (30/6/2022) khối ngoại mua ròng tổng cộng 3.8 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 – 30/6/2022   

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

 203,932,388 3,875,160 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
FUEVFVND 134,700,800 3,819,754 HPG (139,946,461) (5,638,435) 

STB 76,817,230 2,406,686 MSN (31,412,990) (4,750,448) 

DGC 8,720,000 2,223,388 VIC (55,215,141) (4,569,125) 

DPM 30,679,500 1,924,072 NVL (33,692,134) (2,620,812) 

CTG 43,125,107 1,217,479 SSI (39,727,312) (1,233,109) 

MWG 5,555,300 1,190,068 E1VFVN30 (49,737,700) (1,199,190) 

BSR 41,490,762 1,174,693 CII (16,370,540) (747,933) 

NLG 25,854,487 1,139,837 VNM (6,074,940) (469,723) 

KBC 20,114,100 1,042,844 VCI (7,276,500) (446,655) 

DXG 26,499,300 948,227 VND (20,260,940) (392,847) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH TUẦN 20/6 – 24/6/2022: 

Trong tuần từ 20/6-24/6 khối ngoại mua ròng với tổng giá trị trên cả 3 sàn là 465 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 20/6/2022 – 24/6/2022   

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

 11,291,183 465,017 

MUA RÒNG BÁN RÒNG 

Mã CK 
Khối lượng 
(Cp) 

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

GAS 2,020,100 237,891 HPG (20,519,600) (440,716) 

STB 9,342,600 195,164 VND (13,527,500) (220,346) 

FUEVFVND 5,840,600 155,781 MWG (2,316,000) (174,739) 

VNM 2,160,200 153,833 VHM (1,823,800) (116,603) 

CTG 6,394,100 152,764 NVL (1,303,400) (97,063) 

VGC 2,881,000 148,199 SSI (4,046,700) (74,987) 

BSR 4,492,900 133,367 VCB (975,400) (73,747) 

REE 1,369,400 117,841 VIC (990,500) (73,363) 

VHC 876,700 82,968 AGX (1,760,000) (61,600) 

DPM 1,383,000 75,770 DGC (422,000) (52,364) 
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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