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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 biến động trái chiều trong phiên 09/07: Dow 
Jones giảm 361 điểm (-1.39%), xóa đi gần hết mức điểm tăng trong tuần của 
chỉ số này sau những lo ngại mới về tác động của dịch covid khi Florida và 
California công bố số ca nhiễm và tử vong tăng kỷ lục; S&P giảm 18 điểm (-
0.56%) trong khi nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục đưa Nasdaq lên mức kỷ 
lục mới, tăng 0.5% lên 10,547.75.  

 Các chỉ số chính của chứng khoán châu Á đồng loạt xanh điểm trong phiên 
09/07: Nikkei tăng 91 điểm (+0.4%), Hang Seng tăng 81 điểểm (+0.42%), 
Shanghai tăng 47 điểm (+1.39%). 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 Thị trường tăng mạnh trong phiên 09/07 dưới sự dẫn dắt của SAB và nhóm 
cổ phiếu ngân hàng: VNINDEX đóng cửa tăng 11.96 điểm (+1.38%), đây là 
phiên tăng thứ 5 liên tiếp của chỉ số này, HNXINDEX tăng 1.79 điểm (+1.57%). 
Thanh khoản trên 2 sàn cải thiện so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn mức 
trung bình 20 phiên.  

 Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE và HNX đạt 5,721 tỷ đồng, tăng 23% so 
với phiên trước, trong đó bao gồm 1,166 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị 
trường tăng mạnh so với phiên trước lên mức tích cực với số mã tăng nhiều 
gấp gần 3 lần số mã giảm, 347 mã tăng/125 mã giảm. Trong số các cổ phiếu 
có ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có SAB, GAS, BID, TCB, VPB, VCB, 
CTG, VHM, HDB, GVR, MBB, VNM, VIC tăng; chiều giảm đáng chú ý có HPX, 
HNG, SGN, CTD. 

 Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên sàn HOSE với giá trị 162 tỷ đồng trong 
phiên hôm nay, tập trung ở các mã: HDG (-43 tỷ), HPG (-29 tỷ), VCB (-25 tỷ); 
các mã được mua nhiều nhất là CTG (+34 tỷ), BID (+17 tỷ). Trên sàn HNX và 
UPCOM khối này bán ròng nhẹ gần 700 triệu đồng. Trong 7 phiên giao dịch 
đầu tháng 7 khối ngoại bán ròng 324 tỷ đồng trên toàn thị trường, các mã bị 
bán ròng nhiều nhất là DHC (-228 tỷ), VCB (-141 tỷ), HDG (-93 tỷ); các mã được 
mua ròng nhiều nhất là PLX (+419 tỷ), VHM (+211 tỷ), VRE (+82 tỷ). 

 Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng mạnh 186 tỷ đồng trên sàn 
HOSE trong phiên 09/07, chủ yếu tập trung ở các cổ phiếu trong danh mục 
VN30, các mã được mua ròng nhiều nhất là HDG (+39 tỷ), VNM (+16 tỷ), VPB 
(+12 tỷ); các mã bị bán ròng nhiều nhất trong phiên hôm nay gồm SSI (-3 tỷ), 
GEX (-2 tỷ). Lũy kế từ đầu tháng 7 đến nay khối tự doanh đang mua ròng 96 
tỷ đồng trên sàn HOSE, các mã được mua nhiều nhất gồm HDG (+59 tỷ), 
E1VFVN30 (+38 tỷ), CTG (+34 tỷ), VGC (+26 tỷ); các mã bị bán ròng nhiều nhất 
gồm GEX (-106 tỷ), CTF (-42 tỷ), FPT (-37 tỷ). 

Danh mục khuyến nghị trading theo T+: GAS, HPG, HSG, PTB, SAB, TCM, VCB, 
VHM 

(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 

 

 
 

VN Index 876.46       1.38% HNX Index 116.16 1.57%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 259,149,310 40.8% 4,141 36.2% 46,267,400 83.6% 414 53.2%

Thỏa thuận 46,926,428 -12.3% 1,099 -12.9% 4,291,225 -8.9% 66 -4.6%

Tổng cộng 306,075,738 28.9% 5,240 21.8% 50,558,625 69.0% 481 41.4%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          737.8   

Giá trị bán (tỷ đồng)          899.7   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -        161.9   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             17.2   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

CTG 24,100 450 1.9

BID 41,600 1,050 2.6

MSN 57,400 400 0.7

MBB 17,450 300 1.8

VRE 27,550 100 0.4

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HDG 21,100 0 0.0

HPG 28,150 100 0.4

VCB 83,600 600 0.7

TRC 30,700 -150 -0.5

SAB 205,000 12,000 6.2

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 28,150 0.4 214

VNM 115,900 0.4 181

STB 11,800 2.6 165

CTG 24,100 1.9 145

FPT 48,350 1.4 111

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

GEX 19,150 1,250 7.0

DHC 40,600 2,650 7.0

ITA 4,780 310 6.9

DAT 18,500 1,200 6.9

HQC 1,700 110 6.9

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

  

Hà Nội khởi động lại quy hoạch sông 
Hồng 

 

  Tại buổi việc với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (BNN&PTNT) vừa 
diễn ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho hay, việc cần thiết của 
Hà Nội là hoàn thiện nốt các quy hoạch phân khu, trong đó có quy hoạch hai 
bên bờ sông Hồng, sử dụng nguồn tài nguyên bãi ven sông. Muốn quy hoạch 
hai bên bờ sông Hồng và các dòng sông khác, phải làm quy hoạch thoát lũ, vì 
thế, thành phố đề nghị BNN&PTNT phối hợp, thẩm định để trình Thủ tướng 
phê duyệt, tạo điều kiện cho thành phố triển khai. 

 Hà Nội do không có quy hoạch nên hiện nhiều nguồn lực bị lãng phí. Các khu 
đất bãi ven sông nhiều năm qua không ai dám đầu tư vì không có quy hoạch 
thì chỉ được đấu thầu 5 năm.  

2,300 tỷ đồng nâng cấp sân bay Côn 
Đảo 

 

  Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa báo cáo về tiến độ thực hiện 
các dự án trọng điểm của tỉnh năm nay. Trong đó, dự án nâng cấp sân bay Côn 
Đảo là một trong những dự án được quan tâm, đốc thúc đẩy nhanh tiến độ. 

 Sở Giao thông còn cho biết theo điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT hàng 
không giai đoạn đến 2020, định hướng đến 2030 được Thủ tướng phê duyệt 
thì Cảng hàng không Côn Đảo đạt cấp 4C; vai trò là sân bay dùng chung dân 
dụng và quân sự (sân bay quân sự cấp II) có công suất thiết kế 2 triệu hành 
khách/năm, diện tích đất dự kiến 141 ha, chi phí đầu tư khoảng 2,300 tỷ đồng. 

Đề xuất thêm gói kích thích kinh tế 
sau Covid-19 

 

  Ngày 9/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Hội đồng Tư vấn 
chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia. Góp ý tại cuộc họp, các thành viên Hội 
đồng Tư vấn cho rằng, nguy cơ dịch bệnh còn hiện hữu, trong khi suy giảm 
kinh tế thế giới tác động nặng nề ở nhiều phương diện. Do vậy, các gói chính 
sách phục hồi kinh tế cần triển khai nhanh hơn và tính cả kịch bản cho năm 
2021-2022, chứ không riêng năm 2020. 

 Mục tiêu cụ thể là năm 2020 và đầu 2021, tăng trưởng tín dụng trên 10%, chủ 
trương tăng thêm bội chi ngân sách, nợ công khoảng 3-4% GDP để có thêm 
nguồn lực. Việt Nam phải chuẩn bị sẵn sàng để có thể hỗ trợ doanh nghiệp, 
kiên quyết bảo vệ hệ thống doanh nghiệp, không để đứt gãy, mất năng lực 
sản xuất trong những ngành, lĩnh vực trọng yếu. 

 Cùng đó, ngành ngân hàng tiếp tục xem xét giảm lãi suất; tiết kiệm chi thường 
xuyên, cắt giảm các khoản chi hội nghị, hội thảo, dành nguồn lực cho những 
nhiệm vụ cấp bách, chống dịch, hỗ trợ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp. 
Ngành tài chính tiếp tục xem xét giảm, hoãn, miễn thuế, phí, lệ phí. 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Ngoại trưởng Vương Nghị: ‘Trung 
Quốc không bao giờ có ý định thay 
thế Mỹ” 

 

  Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc tỏ ra không bằng lòng về chính sách 
của Mỹ, nhưng cũng đề xuất một kế hoạch để đưa mối quan hệ giữa hai cường 
quốc lớn nhất thế giới trở lại quỹ đạo. “Chính sách hiện tại của Mỹ về Trung 
Quốc được đựa trên những đánh giá sai chiến lược – vốn thiếu bằng chứng 
thực tế và đầy những cảm xúc”, Ông Vương Nghị cho biết. Ngoại trưởng Trung 
Quốc nói nước này "chưa bao giờ có ý định thách thức hay thay thế Mỹ, cũng 
như đối đầu toàn diện với Mỹ". 

 Ông Vương cho biết Trung Quốc sẵn lòng tiếp tục cơ chế trao đổi ở mọi cấp 
độ với Mỹ tại bất kỳ thời điểm nào, đồng thời đề xuất gom những vấn đề hiện 
tại vào 3 danh sách – hợp tác, đàm thoại và khác biệt, trong đó các viện nghiên 
cứu đóng vai trò dẫn dắt trong việc phân tích các vấn đề. Ông cũng kêu gọi 
hợp tác về Covid-19, cho rằng Trung Quốc sẵn lòng trao đổi thêm về phương 
pháp điều trị, nghiên cứu vắc-xin và sự hồi phục kinh tế. 

Tín dụng của các ngân hàng Nhật Bản 
tăng kỷ lục trong tháng 6/2020 

 

  Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 8/7 cho biết tín dụng của các ngân 
hàng Nhật Bản đã tăng kỷ lục trong tháng 6/2020 khi các doanh nghiệp tiếp 
tục dự trữ tiền mặt để ứng phó với những ảnh hưởng tiêu cực của dịch viêm 
đường hô hấp cấp COVID-19. 

 Cụ thể, tổng các khoản tín dụng mà các ngân hàng và các tổ chức tín dụng 
Nhật Bản cung cấp cho các doanh nghiệp trong nước trong tháng 6/2020 đã 
tăng 6.2% so với cùng kỳ năm 2019, lên mức cao kỷ lục 570,100 tỷ yen 
(5,300 tỷ USD), sau khi tăng 4.8% trong tháng 5/2020. Đây cũng là mức tăng 
mạnh nhất kể từ năm 2001. 
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ TRADING THEO T+ 

 
Lưu ý: Lãi/lỗ tạm tính: (Giá bình quân cao nhất và thấp nhất) ngày báo cáo so với giá mua vào đầu tuần 
 

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

 Nguồn: EVS tổng hợp 

 Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên sàn HOSE với giá trị 162 tỷ đồng trong phiên hôm nay, tập trung ở các mã: HDG 
(-43 tỷ), HPG (-29 tỷ), VCB (-25 tỷ); các mã được mua nhiều nhất là CTG (+34 tỷ), BID (+17 tỷ). Trên sàn HNX và UPCOM 
khối này bán ròng nhẹ gần 700 triệu đồng. Trong 7 phiên giao dịch đầu tháng 7 khối ngoại bán ròng 324 tỷ đồng trên toàn 
thị trường, các mã bị bán ròng nhiều nhất là DHC (-228 tỷ), VCB (-141 tỷ), HDG (-93 tỷ); các mã được mua ròng nhiều nhất 
là PLX (+419 tỷ), VHM (+211 tỷ), VRE (+82 tỷ). 

 Thống kê từ đầu năm đến 09/07/2020 khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 3,064 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam, giảm mạnh so với mức lũy kế gần 18,000 tỷ đồng tính đến giữa tháng 6 nhờ giao dịch thỏa thuận hơn 15,075 tỷ 
VHM. Nếu không tính đến giao dịch mua thỏa thuận 15,075 tỷ VHM thì khối này đang bán ròng -18,139 tỷ đồng. 

 

 

STT MCK

Tin tức (thu thập nhiều nguồn đáng tin cậy 

khác nhau) và 

EVS nhận định Giá hôm nay 

(9/7/2020)

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/giả

m giá CP-

1Tuần

Tăng/giả

m giá CP-

1Tháng

Tăng/giả

m giá CP-

YTD

Lãi/lỗ tạm 

tính 
Ghi chú

1 GAS

Chia cổ tức bằng tiền 35%, lợi nhuận 1H 

giảm 36% y/y do ảnh hưởng dịch Covid-19 

nhưng vượt 20% so với kế hoạch

75,200            70,300                  77,300         68,000       (6.8)           331,900         7% -4% -21% 6.5%  CP mới 

2 HPG
Lợi nhuận Q2/20 uớc tính tăng tích cực, 

33% y/y. Mở rộng hoạt động kinh doanh 
28,150            27,500                  29,200         26,250       44.9          9,416,100     2% 4% 17% 3.5%

3 HSG

Lợi nhuận 6 tháng/2020 ước tính vượt 

>150% kế hoạch. Phát hành cho đối tác 

chiến lược tăng vốn, mở rộng sxkd

11,700            11,900                  12,800         11,000       (10.2)         8,740,990     0% 4% 43% -4.9%

4 PTB

Chia cổ tức bằng tiền 20%. EVFTA giúp 

tăng mạnh xk gỗ và đá. Giá cổ phiếu rẻ và 

hấp dẫn với PE 5x

52,500            51,800                  57,000         48,500       (1.5)           68,370           3% -2% -26% 1.3%  CP mới 

5 SAB

Thoái vốn nhà nước. Giảm chi phí, cải 

thiện biên lợi nhuận hướng đến hoạt động 

hiệu quả hơn

205,000          175,000                192,500      156,000    5.3            250,820         23% 15% -8% 17.1%  CP mới 

6 TCM
LNQ2 tăng trưởng 36%. Triển vọng tích 

cực từ EVFTA.
21,250            19,500                  21,000         17,800       (0.0)           264,670         9% 7% 11% 8.2%  CP mới 

7 VCB

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

83,600            83,000                  88,000         80,000       (6.2)           704,770         1% -7% -8% 0.4%

8 VHM

LN Q1 tăng trưởng đột biến. Các mảng 

hoạt động đến chu kỳ tạo ra ln. Tiềm năng 

từ các dự án BT, KCN và chuyển nhượng 

dự án

80,800            77,800                  82,500         73,200       18.8          751,840         5% 4% -5% 6.9%
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GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 
Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng mạnh 186 tỷ đồng trên sàn HOSE trong phiên 09/07, chủ yếu tập trung ở 
các cổ phiếu trong danh mục VN30, các mã được mua ròng nhiều nhất là HDG (+39 tỷ), VNM (+16 tỷ), VPB (+12 tỷ); các mã 
bị bán ròng nhiều nhất trong phiên hôm nay gồm SSI (-3 tỷ), GEX (-2 tỷ). 

Lũy kế từ đầu tháng 7 đến nay khối tự doanh đang mua ròng 96 tỷ đồng trên sàn HOSE, các mã được mua nhiều nhất gồm 
HDG (+59 tỷ), E1VFVN30 (+38 tỷ), CTG (+34 tỷ), VGC (+26 tỷ); các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm GEX (-106 tỷ), CTF (-42 tỷ), 
FPT (-37 tỷ). 

Lũy kế từ đầu năm tới nay khối tự doanh đang bán ròng 2,262 tỷ đồng, trong đó các mã bị bán nhiều nhất gồm FUEVFVND 
(-1,402 tỷ), DBC (-307 tỷ), MBB (-242 tỷ), PLX (-241 tỷ), MSN (-239 tỷ); các mã được mua ròng nhiều nhất gồm E1VFVN30 
(+651 tỷ), TCB (+136 tỷ), HDG (+94 tỷ), PNJ (+93 tỷ). 

THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH NGÀY 09/07/2020 

 
Nguồn: Fiinpro 

VNINDEX

VN30

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

HDG 1,750,570            38,681                         SSI (172,000)                 (2,739)                         

VNM 136,460               15,857                         GEX (119,390)                 (2,255)                         

VPB 521,380               11,820                         FPT (36,070)                   (1,710)                         

VIC 124,800               11,415                         PC1 (50,000)                   (901)                             

MBB 580,390               10,084                         DRC (46,230)                   (868)                             

HPG 350,210               9,871                           BMP (9,400)                     (508)                             

TCB 444,660               9,238                           NLG (19,250)                   (483)                             

STB 781,900               9,161                           PHR (4,800)                     (259)                             

VCB 106,800               8,937                           

VHM 107,430               8,718                           

VJC 71,140                  7,687                           

MSN 134,110               7,684                           

CTG 245,980               5,892                           

NVL 88,800                  5,712                           

HDB 181,400               4,877                           

DHC 100,000               4,059                           

PNJ 56,370                  3,402                           

MWG 33,590                  2,831                           

E1VFVN30 200,220               2,702                           

HDC 155,000               2,551                           

GAS 31,000                  2,325                           

VRE 79,800                  2,202                           

BID 35,000                  1,438                           

SAB 5,450                    1,121                           

REE 32,060                  1,028                           

PLX 21,850                  1,016                           

POW 102,000               1,015                           

PTB 15,870                  833                               

SBT 57,000                  829                               

BVH 12,900                  614                               

CTD 7,210                    576                               

PAC 24,700                  538                               

MUA RÒNG BÁN RÒNG

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

6,252,720

4,225,430

186,073

141,474
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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 

 

CẬP NHẬT KQKD SƠ BỘ Q2/6T 2020 

 
Nguồn: EVS tổng hợp 

 

 

 

 

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

CMG Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC 15/07/2020 9h00
Phòng hội thảo, tầng 17, CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, 

Cầu Giấy, Hà Nội

HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP 16/07/2020 Thông báo sau

VCP
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và phát 

triển năng lượng Vinaconex
16/07/2020 Tầng 21, tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

COM Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu 31/07/2020 Tầng 10, tòa nhà Comeco, số 549 Điện Biên Phủ, P3, Q3, TP HCM

Mã CK Tên Công ty KQKD sơ bộ Q2/6T 2020

VCS CTCP VICOSTONE
LNST Q2/2020 ước tính đạt 255 tỷ đồng; LNST 6T/2020 ước tính 

đạt 559 tỷ đồng (-17% y/y), hoàn thành 39% kế hoạch năm

VNS Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam Q2/2020 ước tính lỗ 116 tỷ đồng

ACV Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Q2/2020 ước tính lỗ 400 tỷ

TCM
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương 

mại Thành Công

LNST ước tính Q2/2020 đạt 76.5 tỷ đồng (+46% y/y); LNST 

6T/2020 đạt 109 tỷ đồng (-7% y/y)

DBC Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

LNST Q2/2020 đạt 397 tỷ đồng, gấp 53 lần cùng kỳ 2019; LNST 

6T/2020 đạt 744 tỷ đồng, gấp 27 lần cùng kỳ 2019 và vượt 63% 

kế hoạch năm

SEB
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

ĐIỆN MIỀN TRUNG

LNST 6T/2020 đạt 55.3 tỷ đồng (-30% y/y), hoàn thành 62% kế 

hoạch năm

CNG Công ty Cổ phần CNG Việt Nam
LNTT 6T/2020 đạt 17.2 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm 

2019

SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
LNTT Q2 đạt 652 tỷ đồng (+147% y/y), LNTT 6T đạt 660 tỷ đồng 

(+29.4% y/y)

HCM
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ 

Chí Minh

LNTT Q2 đạt 184 tỷ đồng (+35.3% y/y), LNTT 6T đạt 310 tỷ đồng 

(+30% y/y)

HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
LNST Q2 đạt 2,700 tỷ đồng (+31% y/y), LNST 6T 5,005 tỷ đồng 

(+29.6% y/y)

VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
LNST Q2 đạt 3,095 tỷ đồng (+6.6% y/y), LNST 6T đạt 5,872 tỷ 

đồng (+3% y/y)

PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Mảng xăng dầu đạt LNTT Q2 350 tỷ đồng

PHR Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

LNST Q2/2020 của công ty mẹ đạt 257 tỷ, gấp 4.3 lần Q2/2019; 

LNST 6T/2020 công ty mẹ đạt 395 tỷ đồng, gấp 3.5 lần cùng kỳ 

2019

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

Công ty Cổ phần

LNTT Q2 296 tỷ đồng (+9.3% y/y), LNTT 6T đạt 425 tỷ đồng 

(+4.2% y/y)

BFC Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền
LNTT Q2: 69 tỷ đồng (+3.9% y/y), LNTT 6T đạt 77 tỷ đồng (+3.1% 

y/y)

PVD
Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan 

Dầu khí

LNST cổ đông công ty mẹ Q2 đạt 6 tỷ đồng, LNST cổ đông công 

ty mẹ 6T đạt 30 tỷ đồng (+37.6% y/y)

PVS Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam
LNST Q2: 229 tỷ đồng (+56% y/y), LNST 6T đạt 350 tỷ đồng (-

34% y/y)

TNG CTCP Đầu tư và thương mại TNG
Doanh thu tiêu thụ 6T/2020 đạt 1,995 tỷ (-7% y/y), hoàn thành 

43.4% kế hoạch 2020

CTD CTCP Xây dựng Coteccons
LNST cổ đông công ty mẹ 6T/2020 ước đạt gần 300 tỷ đồng, 

hoàn thành gần 50% kế hoạch 2020
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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 17/06/2020 FPT MUA N/A Báo cáo phân tích cổ phiếu FPT Báo cáo lần đầu

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/

