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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2022 

   VN Index 1,228.37    4.81% HNX Index 315.44 2.73%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 542,868,100 -1.5% 13,260 -3.6% 76,621,961 4.0% 1,581 11.4%

Thỏa thuận 41,087,705 24.4% 1,037 25.7% 3,119,479 -1.8% 143 26.5%

Tổng cộng 583,955,805 -0.1% 14,297 -1.9% 79,741,440 3.8% 1,724 12.5%  
 

THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,674.3

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,702.0

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -27.8

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 11.9  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

CTG 26,250 1,700 6.9

VNM 70,000 4,200 6.4

GMD 51,700 3,300 6.8

MSN 96,500 6,300 7.0

FUEVFVND 26,000 1,500 6.1  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 38,200 1,900 5.2

SSI 29,150 1,850 6.8

STB 20,350 1,300 6.8

VCB 76,000 1,800 2.4

VRE 27,400 1,150 4.4  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 38,200 5.2 866

STB 20,350 6.8 607

SSI 29,150 6.8 558

DXG 26,200 4.8 462

VHM 66,900 2 317  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

SHB 13,000 850 7.0

DGC 192,700 12,600 7.0

QCG 9,630 630 7.0

APG 9,630 630 7.0

BID 34,450 2,250 7.0

Thay đổi

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

 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ khởi sắc vào ngày thứ Sáu (13/5), xoá bớt mức giảm trong tuần. 
chỉ số Dow Jones tăng 466.36 điểm (tương đương 1.47%) lên 32,196.66 điểm. Chỉ 
số S&P 500n tiến 2.39% lên 4,023.89 điểm và chỉ số Nasdaq Composite cộng 3.82% 
lên 11,805 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á giao dịch trái chiều vào ngày hôm nay. Chỉ số Nikkei 225 của 
Nhật Bản tăng 119.4 điểm (+0.45%) lên 26,547.05 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số 
Shanghai giảm 10.54 điểm (-0.34%) xuống 3,073.75 điểm; chỉ số SZSE Component 
giảm 66.42 điểm (-0.59%) xuống 11,093.37 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 
7.66 điểm (-0.29%) xuống 2,596.58 điểm.  

  
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay có phiên tăng điểm đầy ấn tượng đã giải tỏa một phần áp lực 
tâm lý nặng nề của nhà đầu tư. Vào phiên sáng VN-Index giảm ngay khi mở cửa, có 
lúc hồi về tham chiếu nhưng sau đó lại chịu áp lực bán mạnh. Tuy nhiên tới gần 
cuối phiên sáng thị trường đã hồi phục tăng điểm nhẹ. Vào phiên chiều thị trường 
tăng bền vững, rất nhiều cổ phiếu từ sàn chuyển sang trần như ANV, FRT, DPM, 
MIG… Chứng khoán là nhóm tăng mạnh nhất với 22/25 mã trần; ngành ngân hàng 
cũng tăng 5.15%. Chốt phiên VN-Index đạt mức tăng cao nhất trong ngày với 56.42 
điểm (+4.81%) lên 1,228.37 điểm. Thanh khoản hôm nay duy trì mức hôm qua với 
khối lượng khớp lệnh (KLKL) là 542.8 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 13.2 
nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index tăng 64.47 điểm (+5.31%) lên 1,279.55 điểm. 
KLKL đạt 161.8 triệu đơn vị. Tất cả các mã thuộc VN30 đều tăng điểm, trong đó 13 
mã tăng trần. VPB, TCB, FPT là những mã kéo nhiều nhất mức tăng của chỉ số với 
12.55 điểm. Những mã tăng điểm mạnh nhất là BID (+6.99%), MWG (+6.99%), MSN 
(+6.98%)... 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 353 triệu cổ phiếu. 10 mã 
khớp lệnh nhiều nhất đều tăng điểm, trong đó nhiều mã tăng trần như DGC (+7%), 
SHB (+7%), APG (+5%)... 

• HNX-Index tăng 8.39 điểm (+2.73%) lên 315.44 điểm. BID, GAS, MSN là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 6.3 điểm; trong khi VPG, VFG, 
LGC là những mã làm giảm nhẹ mức tăng của chỉ số. UPCOM-Index tăng 2.69 điểm  
(+2.89%) lên 95.89 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường duy trì mức phiên hôm qua: tổng khối lượng giao 
dịch trên cả 3 sàn đạt 706.7 triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 16.7 nghìn tỷ đồng. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Xuất khẩu thuỷ sản quý 2 có thể 
chạm mốc kỷ lục 3 tỷ USD 

 
Tăng trưởng mạnh mẽ của các mặt hàng thủy sản chủ lực đang giúp xuất khẩu thủy sản 
quý II/2022 tăng mạnh và có thể chạm mốc kỷ lục 3 tỷ USD. Tháng 3 năm nay, xuất khẩu 
thủy sản đạt một cột mốc rất quan trọng, đó là giá trị xuất khẩu trong một tháng lần đầu 
tiên vượt 1 tỷ USD. Sang tháng 4, xuất khẩu thủy sản tiếp tục tăng trưởng mạnh và đạt 
1,13 tỷ USD, vượt qua kỷ lục xuất khẩu vừa đạt được trong tháng 3. Như vậy, xuất khẩu 
thủy sản đã có 2 tháng liên tiếp đều đạt trên 1 tỷ USD/tháng. Qua đó, đưa xuất khẩu 
thủy sản 4 tháng đầu năm đạt hơn 3,6 tỷ USD, tăng tới 46,8% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Xuất khẩu thủy sản trong quý II được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, khi mà 
những mặt hàng thủy sản chủ lực nhìn chung vẫn đang rất thuận lợi về đầu ra. Cụ thể, 
với mặt hàng số 1 là tôm, xuất khẩu trong tháng 4 đạt 406 triệu USD, tăng 35% so với 
cùng kỳ năm ngoái, đưa kim ngạch xuất khẩu 4 tháng lên 1,36 tỷ USD, tăng 41,5%. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 
  
  
 

 

Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ 
tăng gần 17% trong 4 tháng 

 
Kim ngạch thương mại hàng hóa hai chiều giữa hai nước đã tăng hơn 170 lần, từ 450 
triệu USD năm 1995 lên 77,6 tỷ USD vào năm 2019; 90,8 tỷ USD năm 2020 và hơn 
111,563 tỷ USD năm 2021. Và chỉ trong 4 tháng đầu năm thương mại song phương 2 
nước đạt gần 41 USD, tăng gần 16,71%. Hoa Kỳ đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam, còn Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ. Theo 
thống kê của Tổng cục Hải quan năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ 
hơn 96,293 tỷ USD. 4 tháng đầu năm 2022, tổng kim xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt 
Nam – Hoa Kỳ đạt gần 41 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2021 tăng 16,71%. Riêng tháng 
4/2022, Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ đạt hơn 10,287 tỷ USD, so với tháng 
4/2021 tăng 2,23 lần. Cộng dồn 4 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 
36,204 tỷ USD, tăng 1,21 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nhóm hàng xuất khẩu 
có giá trị cao là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt hơn 6,013 tỷ USD, tăng 
5,24% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng xuất khẩu 14,73%. Kế đến là hàng dệt 
may đạt gần 6 tỷ USD, tăng 26,81% và chiếm 14,62% tỷ trọng xuất khẩu. 
 
 
 
 
 
 
 

 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

EU “bật đèn xanh” cho các nước 
thành viên tiếp tục mua khí đốt 
Nga 

 
Liên minh châu Âu (EU) vừa tuyên bố các công ty năng lượng trong khối có thể tiếp tục 
mua khí đốt từ Nga mà không vi phạm các biện pháp trừng phạt mà khối đang áp dụng 
đối với Moscow liên quan đến cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Động thái này cho thấy 
một lập trường bớt cứng rắn của EU trong cuộc đối đầu với Nga xung quanh vấn đề 
nguồn cung năng lượng. Một người phát ngôn của Uỷ ban châu Âu (EC) cho biết cơ 
quan này đã gửi hướng dẫn điều chỉnh đến các nước thành viên EU từ hôm thứ Sáu 
tuần trước – Bloomberg đưa tin. Trong hướng dẫn cập nhật này, EC nói các công ty năng 
lượng châu Âu mua khí đốt Nga cần có một tuyên bố rõ ràng rằng họ xem các nghĩa vụ 
của bên mua đã được hoàn tất sau khi thực hiện thanh toán cho phía Nga bằng đồng 
Euro hoặc đồng USD.  

Gía lúa mì tăng cao kỷ lục sau 
lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ 

 

 
Mở cửa thị trường châu Âu ngày 16/5, giá lúa mỳ đã tăng lên mức 435 euro (453 
USD)/tấn. Giá mặt hàng này vốn đã tăng cao do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine - 
nhà xuất khẩu lúa mỳ chính của thế giới. Hôm 14/5, Chính phủ Ấn Độ bất ngờ ban hành 
lệnh cấm xuất khẩu lúa mỳ với hiệu lực tức thì nhằm ngăn chặn đà leo thang của giá mặt 
hàng này trong nước, khi lượng hàng trong các kho dự trữ đang giảm dần. Chính phủ Ấn 
Độ cho biết lệnh cấm nhằm quản lý an ninh lương thực tổng thể của đất nước và hỗ trợ 
các nước láng giềng cũng như những nước dễ bị tổn thương. Hoạt động xuất khẩu lúa 
mỳ tới các quốc gia khác để đáp ứng nhu cầu an ninh lương thực của các nước đó và 
dựa trên đề nghị của chính phủ nước đó vẫn được phép diễn ra. Ấn Độ là quốc gia sản 
xuất lúa mỳ thứ hai trên thế giới. Nước này cấm xuất khẩu lúa mỳ trong bối cảnh các thị 
trường hàng nông sản toàn cầu đang chịu sức ép lớn bởi cuộc xung đột Nga - Ukraine. 
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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

TNG 27/03/2022 6 tháng 35,000          40,000    45,000    33,000        36,000    17.14% Chốt lời

VIB 11/4/2022 6 tháng 43,500          49,000    54,000    40,800        45,000    -2.30% Nắm giữ

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

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

CTR 4/5/2022 6-9 tháng 98,000          110,000 130,000 92,500        99,500    -5.61% Cắt lỗ

VSC 8/5/2022 6 tháng 48,000          55,000    63,000    45,500        52,700    -5.21 Cắt lỗ

BWE 16/5/2022 6 tháng 44,000          52,000    58,000    40,500        48,000    N/A Canh mua  
Nguồn: EVS ước tính 

 GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay bán ròng -44.64 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng 35.03 tỷ trên sàn HOSE, bán ròng -10.85 tỷ đồng 
trên sàn HNX, mua ròng 1.24 tỷ trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là CTG 
(+71.8 tỷ), VNM (+60.9 tỷ), GMD (+53.7 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất gồm HPG (-173.4 tỷ), SSI (-
163 tỷ), STB (-144.4 tỷ). IDJ là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 1 tỷ đồng, SHS là mã bị bán ròng 
mạnh nhất với giá trị -11.2 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (17/5/2022) khối ngoại bán ròng tổng cộng -730 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 – 17/5/2022   

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

 73,944,905 -729,692 

 16,987,239 

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
DGC 11,780,700 2,512,763 MSN (35,861,670) (5,268,699) 

STB 56,262,030 1,958,371 HPG (98,378,220) (4,465,635) 

FUEVFVND 55,307,400 1,580,359 VIC (42,984,194) (3,636,179) 

MWG 9,368,100 1,496,601 NVL (26,863,832) (2,106,856) 

DPM 15,387,000 989,377 E1VFVN30 (30,179,100) (767,602) 

DXG 23,829,100 904,672 CII (13,180,740) (680,770) 

KBC 14,472,400 851,802 SSI (15,340,097) (575,663) 

NLG 18,396,285 849,694 HDB (18,748,200) (546,344) 

VPB 17,031,475 669,881 VNM (4,751,940) (382,266) 

GEX 19,642,180 669,136 DHC (4,746,400) (367,176) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH TUẦN 9/5 – 13/5/2022: 

Trong tuần từ 9/5-13/5 khối ngoại mua ròng với tổng giá trị trên cả 3 sàn là 1.7 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 9/5/2022 – 13/5/2022   

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

 46,405,846 1,752,218 

MUA RÒNG BÁN RÒNG 

Mã CK 
Khối lượng 
(Cp) 

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

FUEVFVND 23,712,800 646,927 HPG (3,871,100) (142,819) 

DGC 1,415,900 288,153 NVL (1,323,700) (102,486) 

CTG 6,105,994 151,836 VCB (1,296,664) (100,049) 

VHM 2,002,987 138,752 E1VFVN30 (4,172,000) (93,414) 

NLG 2,595,200 121,662 DXG (1,841,700) (52,596) 

DPM 1,514,600 85,198 PLX (941,100) (38,857) 

BCM 836,600 65,917 SBT (2,090,000) (35,206) 

GMD 1,190,500 62,829 SHS (2,129,616) (31,430) 

VRE 2,272,400 59,997 PVD (1,620,500) (28,737) 

VCI 1,797,600 58,780 CTD (488,600) (23,667) 
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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