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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 tiếp tục chịu áp lực giảm điểm sau phiên lao dốc của thị trường 
Mỹ: đóng cửa VNINDEX giảm 7.47 điểm (-0.97%) xuống 761.78, HNXINDEX 
giảm 0.54 điểm (-0.53%) xuống 101.38. Khối lượng khớp lệnh trên 2 sàn đều 
tăng mạnh trên mức trung bình 20 phiên. 

 Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE và HNX đạt 6,886 tỷ đồng, tăng 17.4% so 
với phiên trước, trong đó bao gồm 1,782 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị 
trường tiếp tục nghiêng về bên bán với 194 mã tăng trong khi có tới 342 mã 
giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có CAV, YEG, 
QCG tăng; chiều giảm đáng chú ý có VCB, VIC, VHM, BID, GAS, CTG, SAB, TCB, 
VRE, VPB, PLX, HPG. 

 Khối ngoại có phiên bán ròng kỷ lục trên sàn HOSE kể từ đầu tháng 2, với giá 
trị bán ròng 670.2 tỷ đồng, trong đó các mã bị bán mạnh nhất là HPG (-111 
tỷ), MSN (-96 tỷ), VHM (-51 tỷ), VRE (-50 tỷ), VIC (-47 tỷ). Trên sàn HNX khối 
này bán ròng 22.4 tỷ đồng.  

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG    

 VNINDEX tiếp tục chịu áp lực giảm điểm trong phiên cuối tuần sau phiên lao 
dốc mạnh của chứng khoán Mỹ nhưng lực cầu giá thấp có dấu hiệu mạnh dần 
lên khiến cuối phiên chỉ số thu hẹp đà giảm đáng kể, chỉ còn giảm 7.47 điểm 
- mức giảm ít nhất trong vòng 3 phiên trở lại đây. Dù vậy, tâm lý thị trường 
vẫn xấu khi số mã giảm tiếp tục áp đảo số mã tăng. Các chỉ báo xu hướng và 
giao động vẫn cho thấy xu hướng giảm và chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều, 
trong khi đó chỉ báo MACD tuần tiếp tục giảm sâu dưới 0 cho thấy rủi ro giảm 
điểm trong những tuần tới. Dù vậy, trạng thái quá bán trên diện rộng có thể 
sẽ hỗ trợ cho một nhịp hồi ngắn của thị trường. Hỗ trợ gần nhất của VNINDEX 
đặt tại vùng 700 – 750 điểm, trong khi kháng cự gần nhất ở vùng 780 – 820 
điểm. Cuối tuần tới là thời điểm đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 3/2020 và 
tái cơ cấu danh mục của các quỹ VNM và FTSE ETF, do đó thị trường khả năng 
sẽ có những biến động mạnh khó lường trong thời gian này. 

 Chứng khoán Mỹ bật tăng mạnh trở lại trong phiên 13/03 sau khi Tổng thống 
Mỹ cho biết 50,000 mẫu xét nghiệm virus corona sẽ có sẵn vào tuần sau, đồng 
thời kỳ vọng vào việc các gói kích thích kinh tế: DJIA đóng cửa tăng 1,985 điểm 
(+9.36%) - mức tăng điểm mạnh nhất trong lịch sử chỉ số này, S&P 500 tăng 
230 điểm (+9.29%), Nasdaq tăng 673 điểm (+9.35%). Cả 3 chỉ số đều có tỷ lệ 
tăng điểm mạnh nhất từ tháng 10/2008. 

 Các chỉ số chính của chứng khoán châu Á tiếp tục bị bán tháo mạnh trong 
phiên 13/03: Nikkei giảm 1,129 điểm (-6.08%), Hang Seng giảm 276 điểm (-
1.14%), Shanghai CSI 300 giảm 56 điểm (-1.41%), Kospi giảm 63 điểm (-
3.43%). 

5 cổ phiếu tốt nhất khuyến nghị mua: HPG, VNM, MSN, REE, DRC 

(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 

 

 

 

VN Index 761.78      -0.97% HNX Index 101.38 -0.52%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 272,120,840 -9.4% 4,273 -1.1% 84,581,037 13.2% 832 6.1%

Thỏa thuận 62,999,540 147.2% 1,718 140.0% 8,021,687 40.5% 64 34.6%

Tổng cộng 335,120,380 2.9% 5,991 19.0% 92,602,724 15.1% 895 7.7%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          550.4   

Giá trị bán (tỷ đồng)       1,220.6   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -        670.2   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             20.4   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

D2D 47,000 -1,400 -2.9

FRT 15,600 -900 -5.5

MWG 79,000 -2,300 -2.8

BMP 37,000 100 0.3

PHR 41,000 -400 -1.0

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 19,050 -200 -1.0

MSN 49,850 -100 -0.2

VHM 72,000 0 0.0

VRE 24,200 0 0.0

VIC 92,500 700 0.8

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

MWG 79,000 -2.8 277

HPG 19,050 -1.0 236

CTG 21,950 0.7 222

VNM 99,100 -1.8 212

MBB 17,100 0.9 191

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

STG 16,900 1,100 7.0

POM 4,780 310 6.9

QCG 8,340 540 6.9

NLG 23,600 1,500 6.8

DTL 18,150 1,150 6.8

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

  

Việt Nam ghi nhận ca nhiễm Covid-19 
thứ 57 

  Cập nhật đến ngày 15/03/2020, Việt Nam đã có 57 ca nhiễm Covid-19. Bệnh 
nhân mới nhất là du khách người Anh đi trên chuyến bay VN0054 ngày 09/03. 

NHNN ban hành thông tư quy định cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi 
vay hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch 
Covid-19 

  NHNN vừa ban hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN quy định về việc cơ cấu lại 
thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay hỗ trợ doanh nghiệp trong dịch Covid-19, 
có hiệu lực từ ngày 13/03/2020.  

 Doanh nghiệp có dư nợ cần đáp ứng 3 điều kiện: (1) dư nợ phát sinh từ hoạt 
động vay thuê, tài chính; (2) khoản nợ phát sinh trong giai đoạn trả nợ từ 
23/01 đến ngày liền sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng công bố hết dịch Covid-
19; (3) khách hàng vay vốn được đánh giá không có khả năng trả nợ ngắn hạn 
do dịch Covid-19. 

 Thông tư cũng quy định điều kiện các tổ chức tín dụng (TCTD) được giữ nguyên 
nhóm nợ với các khoản nợ được cơ cấu lại. Điều này sẽ tạo cơ hội cho các 
doanh nghiệp tiếp tục vay mới, đồng thời các TCTD cũng có điều kiện cho vay 
và cân đối tài chính. 

Giá xăng giảm mạnh 2,300 đồng/lít từ 
ngày 15/03 

  Liên Bộ Tài chính – Công thương vừa quyết định trích lập quỹ bình ổn giá đối 
với xăng E5RON92 ở mức 200 đồng/lít; xăng RON95, dầu hỏa và dầu diesel ở 
mức 800 đồng/lít; dầu mazut ở mức 100 đồng/lít. Sau khi thực hiện việc trích 
lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá như trên, giá xăng E5RON92 giảm 2,290 
đồng/lít; xăng ROM95-III giảm 2,315 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 1,750 
đồng/lít; dầu hỏa giảm 1,830 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1,135 
đồng/lít. 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Nhiều nước siết chặt kiểm soát dịch 
Covid-19 trong bối cảnh số ca lây 
nhiễm tăng mạnh 

 
 Tây Ban Nha trở thành ổ dịch lớn thứ 2 tại châu Âu với số ca nhiễm tăng hơn 

1.100 trong ngày 14/3, nâng tổng số ca bệnh lên gần 6.400. Số ca tử vong tăng 
63 lên 196 trường hợp. Thủ tướng Tây Ban Nha theo đó yêu cầu phong tỏa 
toàn quốc sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày từ 14/3. Tất cả 
cửa hàng phải đóng cửa, ngoại trừ ngoại trừ trạm xăng, hiệu thuốc, cửa hàng 
bán thực phẩm và nhu yếu phẩm cơ bản. Khoảng 46 triệu người dân phải ở 
nhà, trừ trường hợp đi làm, mua thức ăn, đến hiệu thuốc, đến bệnh viện hoặc 
các trường hợp khẩn cấp khác.  

 Iran ngày 13/3 cũng ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục, là 1.365 ca. Tổng số ca 
nhiễm tại nước này tăng lên 12.700, trong đó 600 người đã chết.  Iran phong 
tỏa toàn quốc ngày 13/3, lực lượng an ninh nhận lệnh "dọn sạch đường phố" 
và toàn bộ dân nước này được theo dõi trong 10 ngày tới. 

 Tại Mỹ, số ca nhiễm mới trong ngày 14/3 là 589, nâng tổng số ca bệnh trên 
toàn quốc lên hơn 2.800. Với 8 ca tử vong mới, số người chết tại đây tăng lên 
gần 60. Phó Tổng thống Mike Pence hôm 14/3 tuyên bố mở rộng lệnh cấm đi 
lại từ châu Âu vào Mỹ, bao gồm cả Anh và Ireland, có hiệu lực từ đêm 16/3. 
Cùng ngày, Dự luật cứu trợ chống Covid-19 được Hạ viện Mỹ thông qua, cho 
phép người lao động nghỉ khẩn cấp và miễn phí xét nghiệm nCoV. 

Trung Quốc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc 
 

 Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vừa đưa ra quyết định sẽ cắt giảm tỷ 
lệ dự trữ bắt buộc mang tính định hướng trong lĩnh vực tài chính bao trùm 
cho những ngân hàng đạt tiêu chuẩn từ 0.5 đến 1 điểm phần trăm. Thậm chí, 
những ngân hàng thương mại cổ phần nếu đáp ứng các điều kiện sẽ tiếp tục 
được giảm thêm 1 điểm phần trăm, nhằm hỗ trợ các khoản vay thuộc lĩnh vực 
tài chính bao trùm. Quyết định này sẽ giúp các ngân hàng Trung Quốc "giải 
phóng" 550 tỷ nhân dân tệ (gần 80 tỷ USD) để hỗ trợ nền kinh tế trong nước 
đang đứng trước nguy cơ "giảm tốc" do dịch bệnh suốt hơn 2 tháng qua. 
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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. 
 
GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

VNINDEX tiếp tục chịu áp lực giảm 
điểm trong phiên cuối tuần sau phiên 
lao dốc mạnh của chứng khoán Mỹ 
nhưng lực cầu giá thấp có dấu hiệu 
mạnh dần lên khiến cuối phiên chỉ số 
thu hẹp đà giảm đáng kể, chỉ còn giảm 
7.47 điểm - mức giảm ít nhất trong 
vòng 3 phiên trở lại đây. Dù vậy, tâm lý 
thị trường vẫn xấu khi số mã giảm tiếp 
tục áp đảo số mã tăng. Các chỉ báo xu 
hướng và giao động vẫn cho thấy xu 
hướng giảm và chưa xuất hiện tín hiệu 
đảo chiều, trong khi đó chỉ báo MACD 
tuần tiếp tục giảm sâu dưới 0 cho thấy 
rủi ro giảm điểm trong những tuần tới. 
Dù vậy, trạng thái quá bán trên diện 
rộng có thể sẽ hỗ trợ cho một nhịp hồi 
ngắn của thị trường. Hỗ trợ gần nhất 
của VNINDEX đặt tại vùng 700 – 750 
điểm, trong khi kháng cự gần nhất ở 
vùng 780 – 820 điểm. Cuối tuần tới là 
thời điểm đáo hạn hợp đồng tương lai 
tháng 3/2020 và tái cơ cấu danh mục 
của các quỹ VNM và FTSE ETF, do đó 
thị trường khả năng sẽ có những biến 
động mạnh khó lường trong thời gian 
này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 MCK Giá ngày 

13/03/2020

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 HPG 19,250     22,000         28,700     -15.0% 49.1% 7.1      1.1          8.3% 17.0% 7.1% 8.6% -19.1%

2 VNM 100,900   108,000       137,000   -15.0% 35.8% 16.6    6.4          25.8% 37.8% -0.7% 8.6% -5.9%

3 MSN 49,950     51,000         74,000     -15.0% 48.1% 10.5    1.4          6.9% 12.9% 58.5% 8.6% -1.1%

4 REE 28,000     32,000         36,500     -15.0% 30.4% 5.3      0.8          9.3% 15.6% 29.5% 8.6% -19.4%

5 DRC 18,400     18,400         28,500     -15.0% 54.9% 8.7      1.3          9.0% 15.9% -15.1% 8.6% -23.0%

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

1 13/03/2020 REE MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu REE Báo cáo cập nhật

2 11/03/2020 DRC MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu DRC Báo cáo cập nhật

3 04/03/2020 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật

4 15/01/2020 VNM MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu VNM Báo cáo cập nhật

5 15/01/2020 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật

6 15/01/2020 PLX MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu PLX Báo cáo cập nhật

7 15/01/2020 MBB MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu MBB Báo cáo cập nhật

8 15/01/2020 FPT MUA N/A Báo cáo cập nhật cổ phiếu FPT Báo cáo cập nhật

9 15/01/2020 PNJ MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu PNJ Báo cáo cập nhật

10 15/01/2020 REE MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu REE Báo cáo cập nhật

https://eves.com.vn/
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LỊCH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

KTC Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang 12/3/2020 13h30 TCPH sẽ gửi kèm theo Thư mời Đại hội

BSQ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 27/03/2020 10h Hội trường Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi

BWE
Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình 

Dương
17/03/2020 8h30

Văn phòng CTCP Nước - Môi trường Bình Dương, số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, TP 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

NHH Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội 18/03/2020 8h30 CTCP Nhựa Hà Nội, tổ 12, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP Hà Nội

VAV Công ty Cổ phần VIWACO 19/03/2020
Dự kiến tại Tầng 1, nhà 17, T6 Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, phường Nhân Chính, 

quận Thanh Xuân, Hà Nội

MGG Tổng Công ty Đức Giang - Công ty Cổ phần 19/03/2020 8h
Trụ sở chính Tổng công ty Đức Giang, số 59, phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long 

Biên, Hà Nội

FIR Công ty Cổ phần Địa ốc First Real 20/03 - 30/03/2020
Sảnh Grand Ballroom, tầng 1 tòa nhà Hilton, số 50 Bạch Đằng, phường Hải Châu 1, TP Đà 

Nẵng

FRT Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT 20/03/2020 Thông báo sau

VHL Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long 26/03/2020 8h30

Vườn sinh thái Nhà máy ngói Hoành Bồ - xã Lê Lợi – phường Hoành Bồ - thành phố Hạ Long 

– Quảng Ninh

PVI Công ty Cổ phần PVI 20/03/2020 Tòa nhà PVI, số 1 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

TBC Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà 20/03/2020 7h00 Hội trường lớn TBC, Tổ dân phố 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái

SAS CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất25/03 - 31/03/2020
Tại CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, địa chỉ: Sân Bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, 

P.2, Quận Tân Bình, TP.HCM

AAA Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 25/03/2020 8h00 Trụ sở chính công ty, Lô Cn 11+12, KCN An Đồng, TT Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương

KSV Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP 25/03/2020
Hội trường tầng II nhà B Trụ sở Tổng Công ty Khoáng sản – TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, 

phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

IDJ Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam 25/03/2020 8h30
Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 

thành phố Hà Nội

STK Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ 26/03/2020 Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, quận 5, TP HCM

TRA Công ty Cổ phần TRAPHACO 26/03/2020 CTCP Traphaco, ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

MWG Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động 27/03/2020 Thông báo sau

DSG Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu 27/03/2020
Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu - phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 

Ninh

PDR Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt28/03/2020 8h00
Phòng Origami Ballroom, Lầu 3, khách sạn Nikko Sài Gòn, 235 Nguyễn Văn Cừ, phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM

DPG Công ty Cổ phần Đạt Phương 28/03/2020 Dự kiến: Trung tâm hội nghị Quốc Gia, đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

PNJ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận28/03/2020
Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP 

HCM

QNS Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 28/03/2020 7h00
Hội trường Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

DGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang28/03/2020
Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 phố Đức Giang, 

phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

PPC Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 30/03/2020 8h30 Trụ sở CTCP Nhiệt điện Phả Lại, phường Phả Lại, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương

SZC Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức 31/03/2020 Thông báo sau

VCS Công ty cổ phần VICOSTONE 31/03/2020
Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Thạch Hòa, huyện 

Thạch Thất, thành phố Hà Nội

DGW Công ty cổ phần Thế giới số 31/03/2020 Thông báo sau

REE Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 31/03/2020 8h00 Hội trường toà nhà E.town — Số 364 Công Hoà, P.13, Q.Tân Bình, TP HCM

VSC Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam31/03/2020 8h30 Hội trường tầng 1, khách sạn Harbour View, 12 Trần Phú, Hải Phòng
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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 
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TIN TỪ NGÂN HÀNG QUỐC DÂN   

CHÍNH SÁCH TÀI TRỢ TRỌN GÓI DÀNH CHO NHÀ THẦU LÀ ĐỐI TÁC CỦA GAMI GROUP 

Nhằm hỗ trợ nguồn tài chính cũng như dịch vụ tiện ích cho các nhà thầu là đối tác của Gami Group, từ tháng 01/2020, NCB 
chính thức ban hành chính sách tài trợ trọn gói dành cho nhà thầu là đối tác của Gami Group với các ưu đãi vượt trội như: 

Nội dung Ưu đãi 

Chính sách phi tín dụng - Ưu đãi dịch vụ tài khoản, điện tử… 

Chính sách tín dụng 

Phương thức tài trợ - Cho vay,  

- Phát hành bảo lãnh,  

- Phát hành L/C. 

Bảo lãnh - Ký quỹ tối thiểu 5% hoặc 

- Ký quỹ + tài sản tối thiểu: 10% 

Chấp nhận tài sản bảo 
đảm là Quyền đòi nợ 

- Tỷ lệ tài trợ tối đa: 70% đối với QĐN đã hình 
thành và 60% đối với QĐN hình thành trong 
tương lai 

Đây là một trong những sản phẩm ưu việt của NCB với mong muốn mang lại cho khách hàng nhiều tiện ích đồng thời hưởng 
những chính sách đặc thù riêng biệt cho nhóm khách hàng đối tác của Gami Group. 

 

 

 

 

 


