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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 6 THÁNG 07 NĂM 2021 

   
KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 773,512,600 -0.1% 26,944 3.9% 159,323,564 18.4% 3,891 18.4%

Thỏa thuận 29,644,693 -30.9% 1,729 -17.6% 8,199,657 -9.0% 245 192.2%

Tổng cộng 803,157,293 -1.7% 28,673 2.3% 167,523,221 16.7% 4,136 22.7%  

 

THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,979.6

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,932.9

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 46.7

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 6.7
 

 

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VHM 115,500 -3,000 -2.5

VCB 112,500 -1,100 -1.0

MBB 42,550 -550 -1.3

MSN 109,000 -2,600 -2.3

HDB 36,000 -1,400 -3.7  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 50,400 -800 -1.6

VPB 72,400 -300 -0.4

VNM 87,600 -1,600 -1.8

CTG 51,100 -1,000 -1.9

E1VFVN30 25,700 -300 -1.2  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

VPB 72,400 -0.4 2,138

HPG 50,400 -1.6 2,034

CTG 51,100 -1.9 1,200

STB 31,400 -3.7 1,092

TCB 55,800 -4 1,029  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

SGT 23,300 1,500 6.9

MIG 19,800 900 4.8

DAT 21,250 850 4.2

PGD 29,100 1,100 3.9

LHG 46,000 1,550 3.5

Thay đổi

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

 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI       

• Chứng khoán Mỹ nghỉ Quốc khánh phiên 5/7. 

• Châu Á có phiên giao dịch trái chiều. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 
45.02 điểm (+0.16%) lên 28,643.21 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai 
giảm 4.06 điểm (-0.11%) xuống 3,530.26 điểm. Chỉ số SZSE Component giảm 
51.02 điểm (-0.35%) xuống 14,667.65 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 
12 điểm (+0.36%) lên 3,305.21 điểm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay chứng kiến phiên giao dịch hoảng loạn. Thị trường mở cửa 
xanh nhẹ trong bối cảnh áp lực chốt lời lớn dần với sự tích cực từ nhóm ngân 
hàng. Tuy nhiên sau đó trạng thái giằng co khó chịu và xấu dần khi VN-Index 
mất hết đà tăng phiên sáng. Tới 30 phút cuối, thị trường hoảng loạn khi xuất 
hiện các đợt bán tháo, rơi không phanh và kết phiên mất 56.34 điểm (-3.99%) 
xuống 1,354.79 điểm. Thanh khoản hôm nay gần như không thay đổi với tổng 
khối lượng khớp lệnh (KLKL) đạt hơn 773.5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 29.6 
nghìn tỷ đồng, tăng 4%. Sàn HOSE có 59 mã tăng giá trong khi 350 mã giảm 
giá, 19 mã tham chiếu. 

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 68.99 điểm (-4.43%) xuống 1,488.42 
điểm, KLKL đạt 251.1 triệu cổ phiếu, giảm 18.8% so với phiên trước. PNJ, VRE, 
GAS, REE, BID là những mã hỗ trợ đà tăng của chỉ số nhiều nhất khi đóng góp 
tổng cộng hơn 1 điểm; trong khi TCB, STB, VNM, HDB, FPT là những mã làm 
giảm điểm nhiều nhất với gần 15 điểm. VN30 phiên nay có 3 mã tăng, 26 mã 
giảm và 1 mã tham chiếu. Các mã tăng mạnh nhất gồm PNJ (+1.71%), GAS 
(+1.3%), VRE (+1.02%); ở chiều ngược lại các mã giảm mạnh nhất gồm TPB (-
4.58%), TCB (-3.79%), HDB (-3.74). 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 389.5 triệu cổ phiếu, 
giảm 15% so với phiên trước. Trong 10 mã khớp lệnh nhiều nhất có 3 mã tăng 
điểm, 7 mã giảm điểm. Trong đó đáng chú ý có VIB tăng 1.59% với KLKL tăng 
264%; chiều ngược lại có KBC giảm 6.91% với KLKL tăng 50%. 

• HNX-Index giảm 9.25 điểm (-2.82%) xuống 318.51 điểm. PTB, BAB, VFG, THD 
là những mã đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với gần 1 điểm; 
trong khi VND, PVS, SHS là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ 
số với hơn 2 điểm. UPCOM-Index giảm 1.4 điểm (-1.55%) xuống 89.07 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường hôm nay giảm nhẹ: tổng khối lượng giao dịch 
trên cả 3 sàn đạt hơn 1 tỷ đơn vị, giảm 0.9% so với phiên trước, trong khi giá 
trị giao dịch đạt 34.5 nghìn tỷ đồng, tăng 4%. 

 

 

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

EVN lãi kỷ lục 14.480 tỷ đồng 

 
  

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố tổng doanh thu năm ngoái tăng gần 
2,6% lên mức 409.802 tỷ đồng và lợi nhuận tăng 49%, đạt kỷ lục 14.480 tỷ đồng. 
Đây là mức lãi kỷ lục của EVN kể từ khi công khai tài chính năm 2009. Tỷ suất sinh 
lời của tổng tài sản (ROA) là 2% và tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 
6,21%. Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng giá trị tài sản hợp nhất 
toàn EVN là 729.452 tỷ đồng, tăng 1,1% so với năm trước đó. Vốn chủ sở hữu ghi 
nhận 240.195 tỷ đồng, tăng 6% so với thời điểm đầu năm. Tổng số vốn EVN đầu tư 
tại các công ty con là 146.241 tỷ đồng, tăng 4.037 tỷ đồng so với đầu năm. Năm 
ngoái, các công ty con thuộc EVN hoạt động hiệu quả cũng đóng góp tích cực vào 
kết quả chung, tổng lợi nhuận và cổ tức các đơn vị này nộp về tập đoàn trong năm 
ngoái là 1.166 tỷ đồng. EVN bán điện trực tiếp cho 28,94 triệu khách hàng, tăng 0,9 
triệu đơn vị so với năm 2019. Công tác thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt 
được đẩy mạnh và đạt tỷ lệ 70,3% về số khách hàng và đạt 91,72% trong tổng 
doanh thu. 

 

 
 

 

 

 

 

Hãng vận tải container lớn nhất thế 
giới dự kiến khai trương tuyến đường 
biển qua Việt Nam vào tháng 8/2021 

 

 
Thống kê từ Hiệp hội cảng biển Việt Nam cho biết nửa đầu năm 2021, cảng Cái 
Mép – Thị Vải (Vũng Tàu) tiếp tục nằm trong nhóm cảng biển có tốc độ tăng trưởng 
nhanh nhất trên thế giới, với mức tăng khoảng 22%/năm. Gần đây, Maersk thông 
báo sẽ mở thêm hai tuyến đường biển quốc tế mới đi qua khu vực Thái Bình 
Dương vào tháng 8 với tần suất liên tục hàng tuần. Hai tuyến hàng hải này gồm TPX 
và TP20 sẽ nối châu Á đến lần lượt bờ biển phía tây, phía đông nước Mỹ. 
Cụ thể, tuyến TPX từ châu Á tới Tây Mỹ và chủ yếu triển khai các tàu 3.500 teu. 
Tuyến hàng hải này sẽ ghé Thâm Quyến và Ninh Ba ở Trung Quốc, rẽ tại APMT Pier 
400, Los Angeles (Mỹ). Trong khi đó, tuyến TP20 sẽ ghé qua Vũng Tàu (Việt Nam), 
Ninh Ba và Thượng Hải (Trung Quốc), qua kênh đào Panama tới Norfolk và 
Baltimore trên bờ biển phía đông nước Mỹ. Các tàu panamax với trọng tải 4.500 
teu sẽ chủ yếu được di chuyển trên tuyến đường thủy này. 

Maersk cho biết việc bổ sung các tuyến TPX và TP20 dựa trên các 

yêu cầu tuân thủ quy định và sẽ không ảnh hưởng đến sự thay đổi 

đối với mạng lưới đường biển hiện có của công ty. 

 

 

 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Khủng hoảng tại OPEC+ đẩy giá dầu 
Brent vượt 77 USD/thùng 
 

 
Giá dầu Brent vượt mốc 77 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2018 sau khi liên 
minh OPEC+ chưa thể tiến tới thỏa thuận về nâng sản lượng, càng làm tình trạng 
thiếu cung thêm trầm trọng. Các bộ trưởng dầu mỏ của OPEC+ không thể thỏa 
hiệp với nhau trong cuộc đàm phán ngày 05/07, qua đó giữ mức sản lượng hiện tại 
cho tới tháng 8/2021 và không cung cấp thêm cho thị trường lượng dầu cần thiết 
để đáp ứng nhu cầu cao hiện nay. Tính tới lúc 9h ngày 06/07 (giờ Việt Nam), giá 
dầu WTI tại Mỹ tăng 1.98% lên 76.65 USD/thùng, còn giá dầu Brent tăng 0.43% lên 
77.49 USD/thùng. Các cuộc đàm phán ngày 05/07 diễn ra sau khi OPEC+ hoãn đàm 
phán trong tuần trước, khi Ả-rập Xê-út kiên quyết nâng sản lượng từ tháng 8/2021 
và gia hạn thỏa thuận tới cuối năm 2022, trong khi các Tiểu Vương quốc Ả-rập 
Thống nhất (UAE) muốn có các điều khoản tốt hơn cho nước mình. Việc chưa tiến 
tới thỏa thuận nâng sản lượng sẽ càng siết chặt thị trường hơn, qua đó thúc giá 
dầu tăng vọt và làm dấy lên nỗi lo về lạm phát. 

 
 

 

 

Chính phủ Mỹ thâm hụt ngân sách 3 
nghìn tỷ USD trong tài khoá 2021 

 

 
Đây là mức thâm hụt cao thứ nhì kể từ năm 1945, chỉ thua mức thâm hụt 3,13 
nghìn tỉ USD của tài khoá 2020. Chính phủ liên bang Mỹ sẽ “bơi” trong khoản thâm 
hụt ngân sách 3 nghìn tỉ USD khi kết thúc tài khoá 2021 – theo dự báo mới nhất 
đến từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO). So với dự báo trước đó, con số 
này tăng 33%. Do việc triển khai nhiều biện pháp kích cầu để chống lại ảnh hưởng 
nặng nề mà đại dịch Covid-19 gây ra cho nền kinh tế Mỹ, thâm hụt ngân sách của 
Chính phủ nước này sẽ lên tới 13% tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong tài khoá 
này. Đây là mức thâm hụt cao thứ nhì kể từ năm 1945, chỉ thua mức thâm hụt 3,13 
nghìn tỉ USD của tài khoá 2020. Đến hiện tại, dù tài khoá 2021 mới chỉ trôi qua 
được 8 tháng, Chính phủ Mỹ đã thâm hụt 2,06 nghìn tỉ USD. Tổng nợ chính phủ 
đang ở mức 28,3 nghìn tỉ USD, trong đó công chúng nắm 22,2 nghìn tỉ USD. Về lạm 
phát, CBO cho rằng chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) - một thước đo lạm phát chủ 
đạo ở Mỹ - sẽ tăng 2,8% trong năm nay. Trong tháng 5, chỉ số này tăng 3,4%, vượt 
xa mục tiêu lạm phát 2% mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đề ra.  

 

 

 

https://finance.vietstock.vn/EVN-tap-doan-dien-luc-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/PCE-ctcp-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-mien-trung.htm
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

STT MCK Điểm hỗ trợ ngắn hạn Sàn

Khuyến 

nghị 

MUA

Vốn hóa 

(tỷ đồng)

PE 

trail ing

PB

(x)

KLGD bình 

quân/ngày

(cp)

GTGD bình 

quân/ngày

(tỷ đồng)

Giá đóng 

cửa 

6/7/2021 

(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 417,249  17.0     3.6  1,860,180     178              112,500      -1% 7% 14%

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

mở bán trong 2021
HOSE MUA 379,939  12.1     3.5  4,457,870     451              115,500      -3% 11% 26%

3 BID
Duy trì mức tăng trưởng tích cực trong 

năm 2021
HOSE MUA 188,633  20.3     2.2  5,258,020     224              46,900        0% -4% -3%

4 NVL
Tích luỹ quỹ đất lớn và triển khai đồng 

loạt 4 dự án lớn trong 2021
HOSE MUA 169,465  32.0     4.5  2,023,330     284              115,000      -5% -18% 143%

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

thời trang sau dịch bệnh
HOSE MUA 22,964    18.1     3.7  614,390        60                101,000      2% 0% 24%

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

nền. Kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng LN 
HOSE MUA 22,930    17.3     2.5  5,856,420     213              36,800        -2% -6% 25%

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

tăng trưởng trong nhiều năm
HNX MUA 16,762    9.5       3.5  313,310        29                108,000      -1% 6% 24%

8 DGC
Doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tích 

cực nhờ nhu cầu tăng mạnh
HOSE MUA 14,234    11.4     2.8  1,370,840     93                83,200        1% 12% 63%

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

đột biến từ thoái vốn cty con
HOSE MUA 12,688    26.7     1.8  3,909,440     148              42,100        -2% 5% 27%

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

trưởng trở lại.
HOSE MUA 6,883       7.4       2.2  612,060        31                50,800        -11% -8% -20%

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

phục. LN ước tính tăng đột biến nhờ ghi 
HOSE MUA 4,068       9.7       1.9  157,960        14                83,700        -2% -4% 35%

 

Top 9 cổ phiếu tăng mạnh nhất của từng nhóm theo vối hoá (Lớn, vừa và nhỏ) 6 tháng đầu năm 2021 

 

D 
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GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại mua ròng trong phiên hôm nay với giá trị 26.23 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng 46.68 tỷ trên sàn HOSE, 
bán ròng 13.64 tỷ trên sàn HNX, mua ròng 6.81 tỷ trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE 
phiên nay gồm VHM (+86.3 tỷ), VCB (+76 tỷ), MBB (+61.7 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất gồm HPG (-
115.5 tỷ), VPB (-91.7 tỷ), VNM (-39.4 tỷ). THD là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị hơn 7 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2021 đến nay (6/7/2021) khối ngoại bán ròng tổng cộng -27,996 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 01/01/2021 – 6/7/2021   

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

 -724,273,865 -27,996,636 

MUA RÒNG BÁN RÒNG 

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
FUEVFVND       217,698,555                4,199,719  HPG      (252,366,127) (13,074,478) 

NVL         32,994,400                3,411,924  CTG      (156,147,359) (6,652,155) 

VHM         30,444,863                3,168,457  VNM        (62,582,808) (6,227,994) 

MWG         10,872,090                1,532,966  VPB        (84,645,632) (5,225,380) 

STB         60,179,100                1,520,804  MBB        (59,484,234) (2,213,638) 

PLX         19,121,200                1,144,862  POW      (130,636,200) (1,743,238) 

PDR         13,772,100                1,067,464  BID        (31,038,000) (1,330,632) 

OCB         27,204,100                   735,385  DXG        (44,869,148) (1,094,586) 

E1VFVN30         36,070,110                   725,716  KDH        (33,750,530) (1,030,371) 

FUESSVFL         46,947,200                   710,654  VCI        (13,189,800) (826,645) 

Nguồn:  Fiin Pro 

 

 
GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 216.8 tỷ đồng trên sàn HOSE, mua ròng 237 tỷ đối với các mã thuộc 
VN30. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất phiên nay gồm CTG (+119 tỷ), SSI (+77 tỷ), PET (+21 tỷ); các mã bán ròng 
nhiều nhất gồm HPG (-56 tỷ), LPB (-21 tỷ), FUEVFVND (-19 tỷ). 

• Tính từ đầu năm tới nay khối tự doanh bán ròng 2,259 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong đó các mã bị bán ròng mạnh nhất 
gồm FUESSVFL (-732 tỷ), E1VFVN30 (-736 tỷ), FUEVFVND (-4,088 tỷ), HPG (-609 tỷ), GVR (-222 tỷ), OPC (-192tỷ); ở chiều 
ngược lại các mã được mua ròng nhiều nhất gồm CTG (+419 tỷ), MWG (+505 tỷ), KDH (+355 tỷ), PNJ (+340 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 28/06 - 02/07/2021: 

Trong tuần từ 28/06 – 02/07/2021 khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 930 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã bị 
bán ròng mạnh nhất trong tuần gồm HPG (-358 tỷ), VGC (-208 tỷ), FUEVFVND (-163 tỷ), VPB (-140 tỷ); trong khi các mã được 
mua ròng nhiều nhất gồm MBB (+50 tỷ), STB (+46 tỷ), PLX (+45 tỷ). 

Khối ngoại mua ròng trong tuần này với tổng giá trị bán ròng trên cả 3 là 3,356 tỷ đồng. Các mã bị bán mạnh nhất trong tuần 
này gồm VPB (-1,542 tỷ), CTG (-568 tỷ), HPG (-226 tỷ), MSB (-77 tỷ), MBB (-74 tỷ); ở chiều ngược lại các mã được mua ròng 
mạnh nhất gồm NVL (+3,255 tỷ), VHM (+628 tỷ), VCB (+520 tỷ), STB (+224 tỷ), GAS (+205 tỷ). 

 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tuần từ 28/06 – 2/7/2021   

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

 
               
              20,883,434   

             3,356,665 
 

MUA RÒNG BÁN RÒNG 

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

NVL 27,033,600 3,255,777 VPB (22,492,907) (1,542,492) 

VHM 5,379,193 628,552 CTG (10,756,100) (568,158) 

VCB 4,578,020 520,279 HPG (4,526,380) (226,259) 

STB 7,178,400 224,090 MSB (2,546,600) (77,159) 

GAS 2,151,000 205,444 MBB (1,774,200) (74,406) 

VNM 2,089,000 188,257 DPM (3,086,600) (72,418) 

MSN 1,461,700 164,853 HDC (1,037,600) (58,305) 

HDB 3,493,500 125,023 HCM (989,300) (51,474) 

FUEVFVND 4,250,302 110,199 VND (988,090) (45,180) 

KDH 2,850,200 106,218 PGV (2,007,300) (35,133) 
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 
22/06/2021    

Báo cáo cập nhật Nhóm ngành 
Bất động sản Khu công nghiệp 

Báo cáo cập nhật 

2 15/06/2021 VHC MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu VHC Báo cáo cập nhật 

3 27/05/2021 NVL NẮM 
GIỮ 

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

4 06/05/2021 VCB MUA        Báo cáo phân tích cổ phiếu VCB Báo cáo phân tích 

5 05/05/2021 KDH 
NẮM 
GIỮ 

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

6 23/04/2021 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật 

7 13/04/2021 PTB MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu PTB Báo cáo cập nhật 

8 12/04/2021 GMD MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu GMD Báo cáo cập nhật 

9 30/03/2021 PNJ MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu PNJ Báo cáo cập nhật 

10 22/03/2021 FPT MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu FPT Báo cáo cập nhật 

11 16/03/2021 MBB MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu MBB Báo cáo cập nhật 

12 08/03/2021 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật 

13 20/01/2021 ACB MUA 
 

Báo cáo cập nhật cổ phiếu ACB Báo cáo cập nhật 

14 20/01/2021 TCB MUA 
 

Báo cáo cập nhật cổ phiếu TCB Báo cáo cập nhật 

15 20/01/2021 VCB MUA  Báo cáo cập nhật cổ phiếu VCB Báo cáo cập nhật 

16 20/01/2021 DXG MUA  Báo cáo cập nhật cổ phiếu DXG Báo cáo cập nhật 

17 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


