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(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 vào ngày thứ Ba (01/6) khi sự lạc quan về 
việc tái mở cửa kinh tế gặp phải mối lo ngại về lạm phát và áp lực giá. Chỉ số 
Dow Jones tăng 45.86 điểm, tương đương 0.13% lên 34,575.31 điểm. Chỉ số 
S&P 500 giảm 2.07 điểm xuống 4,202.04 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 12.26 điểm, 
tương đương 0.09% xuống 13,736.48 điểm.  

• Chứng khoán Châu Á có phiên giao dịch trái chiều trong phiên 2/6. Chỉ số Nikkei 
225 của Nhật Bản tăng 131.80 điểm (+0.46%) lên 28,946.14 điểm. Tại Trung 
Quốc, chỉ số Shanghai giảm 27.58 điểm (-0.76%) xuống 3,597.14 điểm. Chỉ số 
SZSE Component giảm 176.87 điểm (-1.18%) xuống 14,857.91 điểm. Chỉ số 
Kospi của Hàn Quốc tăng 2.36 điểm lên 3,224.23 điểm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index rung lắc mạnh khi tiến gần đến vùng 1,350 điểm, biên độ dao động 
của chỉ số lên tới 14 điểm. Nhóm ngân hàng chịu áp  lực chốt lời lớn trong phiên 
hôm nay với nhiều mã đồng loạt giảm sâu. Chốt phiên VN-Index tăng nhẹ 3 
điểm (+0.22%) lên 1,340.78 điểm, khối lượng khớp lệnh (KLKL) trên sàn HOSE 
đạt 755 triệu cổ phiếu, tăng 25.8% so với phiên trước (do phiên hôm qua chỉ 
giao dịch buổi sáng) và cao hơn 10% so với mức trung bình 20 phiên; trong khi 
giá trị khớp lệnh đạt mức kỷ lục 24,159 tỷ đồng, tăng 15.1% so với phiên trước. 

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 4.07 điểm (-0.27%) xuống mức 
1,478.85 điểm, KLKL đạt 277 triệu cổ phiếu, tăng 8.3% so với phiên trước. Các 
mã ảnh hưởng nhiều nhất đến chỉ số theo chiều giảm là HPG (-2.7%, đóng góp 
-3.4 điểm), VIC (-2.08%, đóng góp -1.9 điểm), FPT (-1.84%, đóng góp -1.3 điểm), 
TCB (-0.56%, đóng góp -0.9 điểm); trong khi các mã hỗ trợ nhiều nhất cho chỉ 
số gồm VPB (+1.3%, đóng góp +1.9 điểm), NVL (+2.65%, đóng góp +1.8 điểm), 
VCB (+2.22%, đóng góp +1.2 điểm), SSI (+5.26%, đóng góp +1.2 điểm). GAS tăng 
mạnh 4.4% với KLKL tăng 96% so với phiên trước, đạt 2 triệu cổ phiếu, ngoài ra 
các mã khớp lệnh đột biến so với phiên trước gồm: NVL với 2.98 triệu cổ phiếu, 
tăng 140%; PLX với 4.8 triệu cổ phiếu, tăng 133%; SBT với 2.5 triệu cổ phiếu, 
tăng 127%; TCB với 24.6 triệu cổ phiếu, tăng 99%. 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 466 triệu cổ phiếu, tăng 
41% so với phiên trước. Trong 10 mã khớp lệnh nhiều nhất có đến 3 mã tăng 
trần: FLC khớp gần 60 triệu cổ phiếu, tăng gấp gần 5 lần so với phiên trước; LPB 
khớp 30.7 triệu cổ phiếu, tăng 1.4 lần; ITA khớp 18 triệu cổ phiếu, tăng 3 lần. 

• HNX-Index tăng 3.58 điểm (+1.12%) lên mức 322.05 điểm. Động lực của chỉ số 
phiên hôm nay nằm ở các mã: VND (+9.86%, đóng góp 0.9 điểm), IDC (+5.08%, 
đóng góp 0.5 điểm), PVS (+3.79%, đóng góp 0.4 điểm), PAN (+7.48%, đóng góp 
0.4 điểm). 

• Trên thị trường phái sinh, cả 4 hợp đồng tương lai đều giảm tương ứng với mức 
giảm của chỉ số cơ sở. Chênh lệch giữa hợp đồng tháng 6 và VN30 được thu 
hẹp xuống còn 2.95 điểm. 

• Tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 1.1 tỷ đơn vị, tăng 14.9% so với 
phiên trước, trong khi tổng giá trị giao dịch đạt 32,675 tỷ đồng, tăng 13.1%. 

Danh mục cổ phiếu khuyến nghị đầu tư (xem chi tiết trang 3) 

 

 

 

VN Index 1,340.78    0.22% HNX Index 322.05 1.12%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 755,624,100 25.8% 24,159 15.1% 178,990,635 -11.0% 4,319 -4.2%

Thỏa thuận 49,617,435 71.4% 1,984 158.8% 3,399,021 -83.3% 97 -76.1%

Tổng cộng 805,241,535 27.9% 26,143 20.1% 182,389,656 -17.6% 4,417 -10.2%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,613.7

Giá trị bán (tỷ đồng) 2,826.1

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -1,212.5

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 10.8

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VCB 106,000 2,300 2.2

BWE 32,150 1,250 4.1

OCB 28,800 -200 -0.7

VIX 30,700 300 1.0

NKG 33,700 150 0.5

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 54,000 -1,500 -2.7

VIC 117,500 -2,500 -2.1

NVL 139,400 3,600 2.7

VNM 89,400 -500 -0.6

STB 32,200 -200 -0.6

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 54,000 -2.7 2,185

VPB 70,200 1.3 2,043

STB 32,200 -0.6 1,639

TCB 52,800 -0.6 1,291

LPB 31,650 7 920

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

ITA 7,490 490 7.0

GIL 56,700 3,700 7.0

SGR 27,600 1,800 7.0

FLC 13,050 850 7.0

LPB 31,650 2,050 6.9

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

  

Cho phép các chuyến bay quốc tế chở 
người hoạt động trở lại 

 • Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường vừa ký văn bản hoả 
tốc gửi các hãng hàng không, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn 
Nhất, các cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung và miền Nam về việc tiếp 
tục thực hiện chuyến bay chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua hai cửa khẩu 
Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài. Theo đó, nhằm tiếp tục 
thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-
19, của Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam thông báo tiếp tục thực hiện các 
chuyến bay quốc tế chở người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Cảng 
hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất. Quy trình xem xét, quyết định 
cấp phép bay được thực hiện như trước đây. Đáng chú ý, ngày 31.5, Cục Hàng 
không Việt Nam có văn bản gửi các hãng hàng không về việc tạm dừng nhập 
cảnh hành khách trên các chuyến bay quốc tế vào Việt Nam tại sân bay Nội 
Bài. Thời gian tạm dừng nhập cảnh sẽ kéo dài từ 1.6 đến hết 7.6. Các chuyến 
bay ra nước ngoài từ sân bay này vẫn diễn ra bình thường. Cục Hàng không 
Việt Nam cũng kéo dài thời gian dừng đón các chuyến bay từ nước ngoài vào 
Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất đến hết ngày 14.6. Trước đó, sân bay này 
đã tạm dừng nhập cảnh hành khách từ 27.5 đến 4.6. 

Hà Nội thu hút 519,2 triệu USD vốn 
FDI trong vòng 5 tháng 

 • Theo Cục Thống kê Hà Nội, 5 tháng đầu năm nay, tổng vốn đăng ký của các dự 
án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành lập mới và dự án bổ sung tăng 
vốn tại Hà Nội đạt 519,2 triệu USD; trong đó, có 139 dự án đăng ký mới với số 
vốn đạt 76,8 triệu USD và 63 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 442,4 triệu 
USD. Riêng trong tháng 5/2021, Hà Nội có 16 dự án FDI được cấp phép mới, 
với tổng vốn đăng ký đạt 5,3 triệu USD, gồm: 14 dự án 100% vốn FDI, 2 dự án 
liên doanh, liên kết. Cùng với đó, 13 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư, 
với số vốn đầu tư đăng ký đạt 184 triệu USD. Về tình hình hoạt động của các 
doanh nghiệp, trong tháng Năm vừa qua, Hà Nội có 2.238 doanh nghiệp đăng 
ký thành lập mới, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 42.300 
tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, 245 doanh nghiệp 
đăng ký thủ tục giải thể, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; 788 doanh nghiệp 
đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước; 644 doanh 
nghiệp hoạt động trở lại, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Trước tình hình 
dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp trên địa bàn gặp 
rất nhiều khó khăn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang khuyến khích 
các doanh nghiệp chủ động, sáng tạo chuyển đổi ngành nghề sản xuất để phù 
hợp với thị hiếu tiêu dùng, cũng như mở rộng tìm đối tác để tiêu thụ tốt sản 
phẩm trong thời gian này. 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Dầu vọt lên cao nhất trong 2 năm  • Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, một nhóm liên 
minh OPEC+, sẽ nâng sản lượng vào tháng 7/2021, theo quyết định hồi tháng 
4 của nhóm về việc đưa 2.1 triệu thùng dầu/ngày vào thị trường từ tháng 5 
đến tháng 7/2021. Chính sách sản lượng sau tháng 7 vẫn chưa được quyết 
định và nhóm sẽ gặp lại nhau vào ngày 01/7. Kết thúc phiên giao dịch ngày 
thứ Sáu, hợp đồng dầu Brent tiến 2.7% lên 71.17 USD/thùng. Hợp đồng dầu 
WTI cộng hơn 3% lên 68.65 USD/thùng. Cả 2 hợp đồng này đều ghi nhận mức 
cao nhất trong hơn 2 năm. Giá dầu đã leo dốc hơn 30% từ đầu năm đến nay. 
Nhóm thống trị ở Trung Đông, chịu trách nhiệm cho hơn 1/3 sản lượng dầu 
toàn cầu, đang tìm cách cân bằng nhu cầu tăng lên dự kiến với tiềm năng tăng 
sản lượng của Iran. Iran đang thảo luận với 6 cường quốc thế giới để khôi phục 
thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Việc khôi phục thỏa thuận có thể dẫn đến tình 
huống có nhiều dầu hơn được bơm vào thị trường toàn cầu trong những 
tháng tới. OPEC+ ban đầu đồng ý cắt giảm sản lượng dầu kỷ lục 9.7 triệu 
thùng/ngày hồi năm ngoái khi nhu cầu nhiên liệu toàn cầu sụt giảm, trước khi 
nới lỏng cắt giảm còn 7.7 triệu thùng/ngày và cuối cùng là 7.2 triệu thùng/ngày 
từ tháng 01/2021. Đến tháng 7, việc cắt giảm sản lượng của nhóm này sẽ ở 
mức 5.8 triệu thùng/ngày. 
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

 
 

THỐNG KÊ MUA/BÁN RÒNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 01/01/2020 - NAY 

 

Nguồn: EVS ước tính, Fiin Pro 

• Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên hôm nay với giá trị 1,250 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng 1,212 tỷ trên 
sàn HOSE, 54 tỷ trên sàn HNX, và mua ròng 16 tỷ trên sàn UPCOM. Các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trên sàn HOSE 
gồm HPG (-956 tỷ), VIC (-179 tỷ), NVL (-74 tỷ), VNM (-59 tỷ), STB (-49 tỷ), MSN (-41 tỷ); trong khi các mã được mua ròng 
mạnh nhất gồm VCB (+94 tỷ), BWE (+41 tỷ), OCB (+39 tỷ). 

• Thống kê từ đầu năm 2020 đến 02/06/2021 khối ngoại đã bán ròng tổng cộng -46,379 tỷ đồng trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam, tăng mạnh so với mức lũy kế gần -18,000 tỷ đồng tính đến giữa tháng 6/2020. Nếu không tính đến mua& 

STT MCK Điểm hỗ trợ ngắn hạn Sàn

Khuyến 

nghị 

MUA

Vốn hóa 

(tỷ đồng)

PE 

trailing

PB

(x)

KLGD bình 

quân/ngày

(cp)

GTGD bình 

quân/ngày

(tỷ đồng)

Giá đóng 

cửa 

02/06/2021 

(VND)

Tăng/giảm 

giá CP-1T

(%)

Tăng/giảm 

giá CP-1Th

(%)

Tăng/giảm 

giá CP-YTD

(%)

1 VCB
PE trở về mức hấp dẫn, duy trì mức tăng 

trưởng tích cực
HOSE MUA 393,141   17.0     3.6   1,860,180      178              106,000       6% 7% 7%

2 VHM
Triển vọng tích cực bất động và các dự án 

mở bán trong 2021
HOSE MUA 343,425   12.1     3.5   4,457,870      451              104,400       -1% 5% 13%

3 BID
Duy trì mức tăng trưởng tích cực trong 

năm 2021
HOSE MUA 190,644   20.3     2.2   5,258,020      224              47,400         2% 15% -2%

4 NVL
Tích luỹ quỹ đất lớn và triển khai đồng loạt 

4 dự án lớn trong 2021
HOSE MUA 150,794   32.0     4.5   2,023,330      284              139,400       4% 6% 114%

5 PNJ
Hồi phục bán lẻ, đặc biệt là lĩnh vực nhẫn 

thời trang sau dịch bệnh
HOSE MUA 22,850     18.1     3.7   614,390         60                100,500       -1% 6% 23%

6 KDH
Triển khai và mở bán mới các dự án đất 

nền. Kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng LN 
HOSE MUA 22,073     17.3     2.5   5,856,420      213              39,500         6% 7% 35%

7 VCS
Cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao, duy trì 

tăng trưởng trong nhiều năm
HNX MUA 14,899     9.5       3.5   313,310         29                96,000         0% 8% 11%

8 DGC
Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tích 

cực nhờ nhu cầu tăng mạnh
HOSE MUA 12,266     11.4     2.8   1,370,840      93                71,700         0% -4% 41%

9 GMD
Phí vận tải và dịch vụ cảng tăng. LN tăng 

đột biến từ thoái vốn cty con
HOSE MUA 11,739     26.7     1.8   3,909,440      148              38,950         2% 15% 18%

10 PHR
Cổ tức cao và giá cao su tự nhiên tăng 

trưởng trở lại.
HOSE MUA 7,154       7.4       2.2   612,060         31                52,800         -1% 4% -17%

11 PTB
Tăng mạnh xuất khẩu gỗ, tiêu thụ ô tô hồi 

phục. LN ước tính tăng đột biến nhờ ghi 
HOSE MUA 3,897       9.7       1.9   157,960         14                84,600         -4% 6% 37%
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bán thỏa thuận của NĐTNN giá trị 19,830 tỷ cổ phiếu VHM thì khối này đang bán ròng -66,209 tỷ đồng. Tính từ đầu năm 
2021 đến nay (02/06/2021) khối ngoại bán ròng tổng cộng -26,827 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 01/01/2021 – 02/06/2021   

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

 
                        
                      -608,852,200 -26,826,981 

MUA RÒNG BÁN RÒNG 

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

FUEVFVND       205,472,753                   3,888,131  HPG (183,789,147) (9,487,889) 
VHM         17,223,070                 1,663,699  VNM (64,098,303) (6,372,154) 
MWG         10,885,590                  1,534,794  CTG (138,456,159) (5,724,301) 
VIC         12,278,140                 1,360,229  VPB (51,336,585) (2,935,221) 
NVL         13,081,600                    889,549  VCB (18,153,660) (1,720,606) 
STB         36,573,800                    813,433  POW (125,021,600) (1,674,690) 
KBC         20,442,800                    638,556  KDH (42,531,330) (1,358,090) 

FUESSVFL         42,655,700                    614,095  BID (30,476,300) (1,310,505) 
E1VFVN30         30,365,110                    582,514  GAS (12,742,700) (1,095,656) 

PDR           7,682,600                    514,433  MBB (25,553,494) (837,590) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

Khối tự doanh các công ty chứng khoán tiếp tục mua ròng mạnh phiên thứ 5 liên tiếp trên sàn HOSE với giá trị 437 tỷ đồng, 
trong đó lượng mua ròng đối với các mã trong VN30 là 419 tỷ đồng. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất phiên hôm nay 
gồm HPG (+165 tỷ), TCB (+47 tỷ), STB (+46 tỷ), VIC (+37 tỷ), VNM (+36 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng mạnh nhất gồm VCB (-
81 tỷ), PLX (-24 tỷ). 

Tính từ đầu năm tới nay khối tự doanh bán ròng 692 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong đó các mã bị bán ròng mạnh nhất gồm 
FUEVFVND (-3,768 tỷ), FUESSVFL (-649 tỷ), E1VFVN30 (-569 tỷ), IJC (-298 tỷ), GVR (-224 tỷ), HPG (-190 tỷ); ở chiều ngược lại các 
mã được mua ròng nhiều nhất gồm MWG (+619 tỷ), VIC (+465 tỷ), STB (+417 tỷ), TCB (+405 tỷ), KDH (+392 tỷ), PNJ (+356 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 24-28/05/2021: 

Trong tuần từ 24-28/05/2021 khối tự doanh các công ty chứng khoán quay trở lại mua ròng 534 tỷ đồng trên sàn HOSE, trong 
khi tuần trước bán ròng 873 tỷ đồng. Các mã được mua ròng nhiều nhất tuần qua gồm FUEVFVND (+168 tỷ), TPB (+107 tỷ), STB 
(+105 tỷ), FUESSVFL (+102 tỷ), LPB (+74 tỷ), OCB (+72 tỷ), VNM (+57 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng mạnh nhất gồm E1VFVN30 
(-96 tỷ), PLX (-88 tỷ), HDG (-54 tỷ), EIB (-41 tỷ). 

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần này nhưng lượng bán đã giảm đi đáng kể. Tổng giá trị bán ròng trong tuần trên 3 sàn 
là 270 tỷ đồng, trong khi tuần trước khối này bán ròng 3,014 tỷ. Các mã bị bán mạnh nhất trong tuần này gồm HPG (-1,066 tỷ), 
VIC (-232 tỷ), CTG (-221 tỷ), FUEVFVND (-170 tỷ); ở chiều ngược lại các mã được mua ròng mạnh nhất gồm PLX (+545 tỷ), VNM 
(+240 tỷ), THD (+198 tỷ), MSN (+141 tỷ). 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tuần từ 24 – 28/05/2021   

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

               -9,217,528                 -270,348    

MUA RÒNG BÁN RÒNG 

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

PLX 9,867,500 544,616 HPG (16,015,200) (1,066,124) 
VNM 2,644,000 240,071 VIC (1,904,500) (232,152) 
THD 1,006,400 198,125 CTG (4,355,800) (221,076) 
MSN 1,269,000 141,498 FUEVFVND (7,225,800) (169,593) 
STB 4,709,700 140,298 NVL (973,800) (131,483) 
SSI 3,335,200 134,894 FUESSVFL (5,053,900) (104,808) 
VRE 4,077,100 126,782 VPB (1,566,600) (104,656) 

E1VFVN30 3,474,500 83,769 LPB (3,705,700) (102,986) 
VHM 636,800 68,800 TPB (1,929,700) (69,079) 
KBC 1,767,100 59,269 DXG (2,682,900) (68,664) 

Nguồn:  Fiin Pro 
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DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO PHÁT HÀNH GẦN ĐÂY 

STT Ngày phát hành 
Mã chứng 

khoán 
Khuyến 

nghị 
Khuyến nghị 

trước 
Tên báo cáo Loại báo cáo 

1 
27/05/2021 NVL 

NẮM 
GIỮ 

MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu NVL Báo cáo cập nhật 

2 06/05/2021 VCB MUA        Báo cáo phân tích cổ phiếu VCB Báo cáo phân tích 

3 
05/05/2021 KDH 

NẮM 
GIỮ 

MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu KDH Báo cáo cập nhật 

4 23/04/2021 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật 
5 13/04/2021 PTB MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu PTB Báo cáo cập nhật 
6 12/04/2021 GMD MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu GMD Báo cáo cập nhật 
7 30/03/2021 PNJ MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu PNJ Báo cáo cập nhật 
8 22/03/2021 FPT MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu FPT Báo cáo cập nhật 
9 16/03/2021 MBB MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu MBB Báo cáo cập nhật 

10 08/03/2021 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật 
11 20/01/2021 ACB MUA 

 
Báo cáo cập nhật cổ phiếu ACB Báo cáo cập nhật 

12 20/01/2021 TCB MUA 
 

Báo cáo cập nhật cổ phiếu TCB Báo cáo cập nhật 
13 20/01/2021 VCB MUA  Báo cáo cập nhật cổ phiếu VCB Báo cáo cập nhật 
14 20/01/2021 DXG MUA  Báo cáo cập nhật cổ phiếu DXG Báo cáo cập nhật 
15 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/ 

LỊCH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

 

Lưu ý: Bảng trên chỉ tổng hợp lịch họp ĐHCĐ Thường niên 2021 của các doanh nghiệp có vốn hóa ≥ 300 tỷ đồng 

 

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

SSI CTCP Chứng khoán SSI 22/05/2021 Trực tuyến

HAH CTCP vận tải và xếp dỡ Hải An 26/05/2021 8h Tầng 7, tòa nhà Hải An, Km2+, đường Đình Vũ, P.Đông Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng

POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 27/05/2021 8h
Tầng 4, tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, số 167, đường Trung Kính, phường Yên Hòa, 

quận Cầu Giấy, TP HN

PVT Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 28/05/2021 Dự kiến Quận 1, TP HCM

HAR
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An 

Dương Thảo Điền
31/05/2021 8h00

Hội trường lầu 2, TTHN 272 Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM

CKG CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang 6/6/2021 13h Nhà hàng Cánh Buồm, Khu 16Ha Hoa Biển, Rạch Giá, Kiên Giang

VIP Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO Tháng 6/2021 Thông báo sau

TDH Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức Tháng 6/2021 Thông báo sau

HNG Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 4/6/2021 13h30 Thông báo sau

HPX Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Tháng 6/2021 8h
CTCP Đầu tư Hải Phát, Tầng 5, CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, 

quận Hà Đông, TP Hà Nội

VIX Công ty cổ phần Chứng khoán VIX 25/6/2021 Tại Hà Nội (địa điểm cụ thể thông báo sau)

SVI Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa 2/6/2021 9h00
Hội trường Công ty - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP Biên Hoà, Đồng 

Nai

VJC Công ty cổ phần Hàng không VietJet 11/6/2021 Thông báo sau

SHS Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội 16/06/2021 8h
Phòng hội thảo khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội hoặc địa 

điểm khác tại Hà Nội do Hội đồng quản trị quyết định

TAC Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An 17/06/2021 8h IMC Tower, Số 62 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Q1, TP HCM

RDP Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding 18/06/2021 8h
Lô H1-H9, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 

Long An

KDC Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido 22/06/2021 8h Khách sạn Sheraton, số 88 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM

VIB Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam 24/06/2021 8h00
Phòng họp Grand Ballroom, Khách sạn Intercontinental SaiGon, góc đường Hai Bà 

Trưng và Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

BCP Công ty cổ phần Dược Becamex 22/06/2021
Hội trường Công ty Cổ phần Dược Enlie, địa chỉ: Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, Phường 

Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

LDG Công ty Cổ phần Đầu tư LDG 7/6/2021 14h30 Gala Royale, 63 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP HCM

CAB CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam 8/6/2021 Tòa nhà VTV số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

SCS Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn 8/6/2021 8h45 Văn phòng SCSC số 30 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình, TP HCM

TLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long 11/6/2021 Khách sạn New World Saigon

ACV Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 11/6/2021
Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam- CTCP. Số 58, Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân 

Bình, TP. HCM

CC1 Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP 15/06/2021
Hội trường Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP - số 111A Pasteur, P.Bến Nghé. Quận 1, 

TP.HCM

TNI Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam 22/06/2021 Thông báo sau

TNS Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings 22/06/2021 Thông báo sau

VIB Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam 24/06/2021 8h00
Phòng họp Grand Ballroom, Khách sạn Intercontinental SaiGon, góc đường Hai Bà 

Trưng và Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

SD2 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 24/06/2021 07h30
Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 2, Km 10, đường Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, 

quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

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 CÓ GIAO DỊCH TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 
EVEREST 

Nhằm đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty chứng khoán Everest đã phối hợp 
cùng NCB xây dựng Chương trình ưu đãi dành riêng cho Khách hàng doanh nghiệp có giao dịch tại Everest với các ưu đãi 
vượt trội về lãi và phí giao dịch như: 

Nội dung Ưu đãi 

Ưu đãi về TKTT Miễn phí mở tài khoản. 

Ưu đãi mở tài khoản số đẹp Miễn phí mở tài khoản số đẹp đối với các loại tài khoản Như Ý  

Ưu đãi về dịch vụ Internet banking 

✓ Phí đăng ký dịch vụ: Miễn phí 

✓ Miễn 100% phí duy trì dịch vụ. 

✓ Miễn 100% phí chuyển tiền liên ngân hàng. 

✓ Miễn 100% phí chuyển tiền trong hệ thống NCB. 

Ưu đãi về dịch vụ SMS banking 
✓ Phí đăng ký dịch vụ: Miễn phí 

✓ Phí duy trì dịch vụ: thu theo quy định 

Dịch vụ Nộp thuế điện tử 24/7 
✓ Phí đăng ký dịch vụ: Miễn phí 

✓ Các ưu đãi khác theo quy định từng thời kỳ 

Dịch vụ Nộp thuế Hải Quan 24/7 
✓ Phí đăng ký dịch vụ: Miễn phí 

✓ Các ưu đãi khác theo quy định từng thời kỳ 

 

 

 

 

 

 


