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THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

 

 

 

 

 
(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 Tại thị trường Mỹ, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 369 điểm, 
tức 1.4% và đóng cửa ở 26,075 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng hơn 1%; Nasdaq 
Composite thêm 0.6% và lập đỉnh lịch sử mới sau thông tin tích cực về thuốc 
trị COVID-19. 

• Trong khi đó, các thị trường chứng khoán châu Á lại đi xuống trong phiên ngày 
cuối tuần, số ca mắc mới trên thế giới đã làm dấy lên nguy cơ tái áp đặt các 
biện pháp hạn chế. Thông tin này đã làn cản trở đà tăng của chứng khoán, 
cùng với hoạt động bán ra chốt lời của các nhà đầu tư. Chốt phiên, thị trường 
Nhật Bản ghi nhận chỉ số Nikkei 225 giảm 1.1% xuống 22,290.81 điểm. Tại 
Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong hạ 1.84% (482.75 điểm) xuống 
25,727.41 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải để mất 
1.95% (67.27 điểm) xuống 3,383.32 điểm. 

 
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index kết phiên giảm 0.29%, đạt mức 868.72 điểm; chỉ số HNX-Index giảm 
0.01%, đạt mức 115.65 điểm. Độ rộng thị trường đang nghiêng về bên bán 
với 269 mã tăng và 336 mã giảm điểm. 

• Sắc đỏ chiếm ưu thế ở rổ VN30 với 18 mã giảm, 7 mã tăng và 5 mã đứng giá. 
Sau nhiều phiên tăng điểm ấn tượng, SAB giảm mạnh gần 3% và là mã dẫn 
đầu của phe giảm. Ở vị trí tiếp theo là VRE với sắc đỏ 2%, bên cạnh đó mã này 
bị khối ngoài bán ròng mạnh (gần 1 triệu đơn vị). VPB, EIB, SBT và PNJ là 
những mã có đà giảm hơn 1%. Ở bên kia chiến tuyến, REE và CTD là những vị 
trí dẫn đầu với đà tăng trên 2%, FPT, GAS, CTG, VCB và PLX là những mã còn 
lại của phe tăng. 

• HSG Sau khi mở phiên với sắc xanh tích cực, sắc đỏ dần lan tỏa ở nhóm ngành 
ngân hàng. CTG, TPB và VCB là 3 mã duy nhất vẫn giữ được sắc xanh ở nhóm 
ngành này. Các mã còn lại kết phiên với mức giá dưới tham chiếu, nổi bật 
nhất là NVB khi lao dốc hơn 2%, EIB và VPB giảm trên 1%. Các cổ phiếu nhóm 
ngành dầu khí giao dịch khá phân hóa. OIL và PVD là những cổ phiếu giảm 
mạnh nhất với đà giảm hơn 1%. Ngược lại, PVD bật tăng vượt 1%. Ở nhóm 
tăng còn có sự hiện diện của các mã GAS và PLX. Nhóm ngành thủy sản có 
phiên giao dịch kém khả quan. KHS giảm mạnh nhất nhóm ngành này với sắc 
đỏ gần 7%, ABT ở vị trí kế tiếp với đà giảm 5%. ANV, TS4, VHC, MPC, IDI và 
FMC là những cổ phiếu còn lại hiện sắc đỏ. Trong khi đó, ACL và CMX vẫn giữ 
vững sắc xanh khi kết phiên. VNS là mã tăng mạnh nhất ở nhóm ngành vận 
tải & kho bãi với sắc tím, STG tăng trên 3%, GSP và SGN tăng 1%.  

• Khối ngoại bán ròng hơn 60 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng nhẹ trên sàn 
HNX. Lực bán ròng tập trung ở các cổ phiếu VRE, VNM và SSI trên sàn HOSE. 
SHS và PVS là hai mã bị bán ròng nhiều nhất tại sàn HNX. 

 

Danh mục khuyến nghị trading theo T+: DIG, FPT, GEX, HPG, PTB, SSI 

(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 

 

 

 

VN Index 868.72       0.29% HNX Index 116.65 0.01%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 203,912,630 -20.0% 3,490 -8.2% 29,195,906 -4.2% 292 -11.0%

Thỏa thuận 42,160,870 16.5% 852 -22.5% 4,617,566 -25.8% 78 18.4%

Tổng cộng 246,073,500 -15.5% 4,343 -11.4% 33,813,472 -7.9% 371 -6.1%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          581.0   

Giá trị bán (tỷ đồng)          644.2   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -          63.1   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             14.8   

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 27,550 -0.4 406

CTG 24,000 0.6 148

FPT 48,000 1.8 129

VNM 115,300 -0.4 109

HSG 11,900 0.9 103

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

BID 41,300 -200 -0.5

DHC 41,950 450 1.1

E1VFVN30 13,500 -190 -1.4

CTG 23,950 150 0.6

PLX 46,400 50 0.1

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VRE 26,500 -550 -2.0

VNM 114,700 -500 -0.4

SSI 15,300 0 0.0

GEX 16,800 550 2.7

STB 11,200 -100 -0.9

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

DAT 21,100 1,950 6.8

VNS 12,550 5,000 6.8

LCG 7,900 3,400 5.3

VFG 39,000 1,250 5.1

TTF 3,090 800 5.1

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

  

Lãi suất tiết kiệm tiếp tục giảm mạnh  • Cuối tuần này, có ngân hàng lại điều chỉnh giảm lãi suất huy động, tiếp theo 
đợt giảm mạnh hôm 06/7 trước đó, chủ yếu ở kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng. 

• Ở các ngân hàng quốc doanh là BIDV, VietinBank, Vietcombank, Agribank - 
vốn vẫn áp dụng lãi suất thấp nhất hệ thống, lãi suất hiện dao động từ 3.7 - 
4%/năm cho các khoản tiền gửi từ 1 - 5 tháng; lãi suất từ 4 – 4.5%/năm cho 
tiền gửi 6 tháng đến dưới 12 tháng và từ 12 tháng trở lên là 5.7 – 6.1%/năm. 

• Ở các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng 
hiện cũng cách xa mức trần 4.25% của Ngân hàng Nhà nước, phổ biến là 3.7 - 
4%/năm. Kỳ hạn 6 tháng đến dưới 12 tháng phổ biến từ 5.5 – 6.5%/năm tuỳ 
thuộc số tiền. Kỳ hạn 12 tháng trở lên cũng chỉ trên dưới 7%/năm.  

Giá vàng có thể lập lại kỷ lục cũ 1,900 
USD/ounce 

 • Các nhà phân tích tin tưởng rằng vàng sẽ khi tiến xa hơn mức 1.800 USD bởi 
động lực tăng giá đang rất mạnh mẽ. 

• Trong phiên giao dịch ngày 10/7, giá vàng giao ngay trượt 0.3% xuống còn 
1,797.89 USD/ounce. Vàng kỳ hạn trong khi đó giảm 0.1%, giữ ở mức 1,801.9 
USD . Xét chung cho cả tuần, vàng đã tăng hơn 1.4% sau khi tăng lên mức cao 
nhất kể từ tháng 9/2011 ở mức 1,817.71 USD/ounce vào hôm 8/7. 

Giảm một nửa đơn hàng, dệt may 
nguy cơ mất thêm việc làm 

 • 50% đơn hàng dệt may bị huỷ trong tháng 5 kéo theo nguy cơ thất nghiệp gia 
tăng, nhất là khi các nước vẫn chưa thể kiểm soát COVID-19. 

• Báo cáo 6 tháng của Bộ Công Thương ghi nhận sự sụt giảm đáng kể của ngành 
dệt may do ảnh hưởng của Covid-19. Sản xuất dệt nửa đầu năm tăng 2.8%, 
chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ 2019. Sản xuất trang phục tháng 6 tăng 17.5% so 
với tháng 5 nhưng tính chung 6 tháng vẫn giảm gần 5% so với cùng kỳ năm 
ngoái. 

• Báo cáo trước đó của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cũng cho biết, khoảng 
70% doanh nghiệp trong ngành đã giảm việc cho công nhân trong tháng 3 và 
80% giảm lao động trong tháng 4 và tháng 5. Tình hình khó khăn càng bộc lộ 
rõ hơn từ cuối quý II, dự báo sẽ tiếp diễn trong quý III. "Khó khăn do thiếu hụt 
nguồn nguyên liệu và đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh vì bị hoãn, huỷ, giãn tiến 
độ giao hàng và chậm thanh toán", Bộ Công Thương nhận xét. 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Nợ xấu ngân hàng Trung Quốc nguy 
cơ tăng vọt vì Covid-19 

 • Ủy ban Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc (BIRC) cho biết tăng 
trưởng lợi nhuận sẽ chững lại đáng kể tại một số ngân hàng, số khác nguy cơ 
sụt giảm lợi nhuận. Nếu các ngân hàng dự phòng tối thiểu với nợ xấu - việc 
một số ngân hàng còn chưa thực hiện, lợi nhuận của lĩnh vực này sẽ giảm hơn 
350 tỷ nhân dân tệ (50 tỷ USD). 

• Tốc độ suy giảm chất lượng tài sản tại một số tổ chức tài chính vừa và nhỏ ở 
Trung Quốc đang gia tăng. 

Kinh tế Nhật Bản sẽ giảm với tốc độ 
nhanh nhất trong nhiều thập kỷ 

 • Nền kinh tế Nhật Bản được dự báo giảm 5,3% trong tài khóa hiện nay, mức 
giảm nhiều nhất kể từ khi số liệu được công bố năm 1994, song sẽ phục hồi 
với tốc độ tăng trưởng 3,3% trong năm tới. 

Hoa Kỳ chưa thảo luận đến thỏa 
thuận thương mại giai đoạn 2 với 
Trung Quốc 

 • Khi Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại hồi tháng 1, hai bên mô tả 
đây là thỏa thuận giai đoạn 1, sẽ tiếp tục đàm phán hướng tới thỏa thuận bao 
quát hơn trong giai đoạn 2, thậm chí là giai đoạn 3. Hai cường quốc kinh tế 
lớn nhất thế giới chưa bao giờ lập lịch trình cho giai đoạn 2 và căng thẳng 
thương mại song phương nhanh chóng bị lu mờ trong bối cảnh đại dịch 
COVID-19 hoành hành trên thế giới. 

• Ảnh hưởng từ COVID-19 đến kinh tế khiến TQ khả năng cao sẽ không đạt mục 
tiêu đề ra trong giai đoạn 1, càng dấy lên lo ngại về triển vọng đàm phán. 

• Chính quyền tổng thống Mỹ dự định hoàn tất trong tuần này các quy định 
ngăn cản việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ bất kỳ công ty nào sử dụng sản 
phẩm từ 5 công ty Trung Quốc. 
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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 ước tính, Fiin Pro 

 

• Khối ngoại bán ròng hơn 60 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng nhẹ trên sàn HNX. Lực bán ròng tập trung ở các cổ phiếu 
VRE, VNM và SSI trên sàn HOSE. SHS và PVS là hai mã bị bán ròng nhiều nhất tại sàn HNX. 

• Thống kê từ đầu năm đến 13/07/2020 khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 3,557 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 -18,632 tỷ đồng. 

 

 

STT MCK

Tin tức (thu thập nhiều nguồn đáng tin cậy 

khác nhau) và 

EVS nhận định

Giá đóng cửa cuối 

tuần trước=Giá 

bắt đầu MUA vào 

(đồng)

Giá kỳ vọng 

bắt đầu 

chốt lời

(đồng)

Giá xem xét 

cắt lỗ

(đồng)

Giá cao 

nhất trong 

tuần

(đồng)

Giá thấp 

nhất trong 

tuần

(đồng)

Mua/Bán 

ròng của 

khối ngoại

(tỷ đồng)

KLGD bình 

quân/ngày-

1W

(cp)

Tăng 

trưởng 

KLGD

(%)

GTGD bình 

quân/ngày-

1W

(tỷ đồng)

Giá CP tại 

GTGD Max 

12W 

(đồng)

Tăng/giả

m giá CP-

YTD

Ghi 

chú

1 DIG

Thay đổi cơ cấu cổ đông lớn, có sẵn quỹ đất 

sạch và lớn để phát triển kết nối các vùng 

kinh tế với Đồng Nai, HCM

13,400                   14,700       12,500       13,700      12,500      -            648,670      -7% 25               13,113       -3%
 CP 

mới 

2 FPT

Hưởng lợi từ xu hướng chuyển đổi số và 

thay đổi hành vi tiêu dùng và nhu cầu các 

dịch vụ công nghệ tăng cao

47,800                   51,400       46,300       48,400      46,300      0.8            594,640      -3% 101             53,239       -4%
 CP 

mới 

3 GEX

Thoái vốn tại các công ty con, ước tính ghi 

nhận lợi nhuận tích cực. Nội bộ mua 20 

triệu cổ phiếu. Phát triển KCN 

20,100                   22,100       17,150       20,200      17,150      1.4            5,780,810   -9% 73               18,561       4%
 CP 

mới 

4 HPG

Sự cố cháy nổ có thể tác động đến giá cp và 

là giúp nhà đầu tư tận dụng sự cố này tìm 

kiếm lợi nhuận ngắn hạn. Lợi nhuận Q2/20 

uớc tính tăng tích cực, 33% y/y. 

27,800                   29,900       27,450       28,900      27,450      35.2          9,119,140   -3% 299             28,066       18%

5 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

51,100                   56,200       51,600       53,800      51,600      1.2            65,080         -5% 9                 52,432       -22%

6 SSI

Dẫn đầu thị phần môi giới

Thay đổi quản trị, giảm chi phí nhằm hướng 

tới tính hiệu quả hơn

16,000                   17,600       15,150       16,150      15,150      5.0            4,926,540   -3% 73               15,821       3%
 CP 

mới 
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GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 29.7 tỷ đồng trên sàn HOSE trong phiên 13/07, chủ yếu ở các mã trong 
danh mục VN30. Các mã bị bán mạnh nhất gồm E1VFVN30 (-19.0 tỷ), GEX (-1.8 tỷ), PAC (-1.6 tỷ). Trong khi đó, SMC tiếp tục 
được tự doanh mua vào gần 32.3 tỷ đồng, HPG cũng được mua hơn 3.8 tỷ đồng. 

Tự doanh tuần 06-10/07 chấm dứt chuỗi bán ròng 4 tuần liên tiếp khi mua trở lại gần 54 tỷ đồng. Theo đó, nhóm này mua 
vào 498 tỷ đồng, tăng 79.4% so với tuần trước. Ngược lại, tự doanh CTCK bán ra 444.6 tỷ đồng, tăng 11.43%. Đứng đầu danh 
sách mua ròng là HDG với 40.46 tỷ đồng. Tính rộng ra, cổ phiếu này được tự doanh CTCK mua ròng 4 tuần gần đây với tổng 
giá trị hơn 108 tỷ đồng. CTG, VNM, HPG được mua trở lại với giá trị lần lượt là 36.57 tỷ đồng, 11.8 tỷ đồng và 11.26 tỷ đồng. 
Ở chiều ngược lại, GEX bị rút vốn 13 tuần liên tiếp với tổng giá trị gần 425 tỷ đồng. Tiếp theo sau là CTF, FPT với 41.9 tỷ đồng 
và 28.16 tỷ đồng. 

THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH NGÀY 30/06/2020 

 
 

Nguồn: Fiinpro 

 

  

Giao dịch tự doanh ngày  13/07/2020

VNINDEX

VN30

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

SMC 2,999,990            32,250                         E1VFVN30 (1,404,080)             (19,005)                       

HPG 137,990               3,803                           GEX (86,000)                   (1,770)                         

MWG 31,840                  2,635                           PAC (72,150)                   (1,567)                         

MSN 27,470                  1,565                           PHR (25,000)                   (1,318)                         

TCB 72,180                  1,481                           FUEVFVND (84,180)                   (1,015)                         

VHM 16,740                  1,334                           FPT (9,270)                     (439)                             

VIC 14,560                  1,331                           DHC (5,140)                     (224)                             

VPB 52,510                  1,206                           CTG (7,750)                     (178)                             

VCB 12,460                  1,036                           

STB 88,380                  1,030                           

VNM 7,850                    905                               

VJC 8,140                    885                               

VRE 32,200                  863                               

NVL 10,360                  659                               

HDB 20,580                  550                               

MBB 29,460                  511                               

SAB 2,100                    426                               

MUA RÒNG BÁN RÒNG

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

1,992,780

635,720

29,733

21,826
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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/

