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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 2022 

   VN Index 1,524.70    0.54% HNX Index 458.69 1.01%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 734,587,100 -16.7% 25,322 2.2% 83,892,005 -30.2% 2,647 -19.5%

Thỏa thuận 44,990,336 -47.7% 1,430 -25.8% 5,596,521 196.7% 218 275.9%

Tổng cộng 779,577,436 -19.4% 26,752 0.2% 89,488,526 -26.7% 2,865 -14.4%  
 

THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,603.4

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,607.5

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -4.1

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 6.0
 

 

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VNM 82,200 500 0.6

FUEVFVND 32,250 1,280 4.1

DGC 221,000 -7,000 -3.1

SSI 45,000 2,100 4.9

GMD 58,900 900 1.6  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 45,850 150 0.3

NLG 56,000 -1,300 -2.3

E1VFVN30 26,100 220 0.9

NVL 86,500 3,900 4.7

FUESSVFL 22,040 -460 -2.0  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

GEX 40,850 3.9 1,205

DXG 43,600 -6.2 1,017

VPB 39,000 1.0 963

VND 33,900 6.9 945

DPM 64,200 -7 786  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

AGR 21,400 1,400 7.0

HAI 5,820 380 7.0

AMD 6,130 400 7.0

FTS 61,500 4,000 7.0

ASG 29,950 1,950 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 giảm phiên thứ 2 liên tiếp vào ngày thứ Năm (31/3), khi nhà đầu 
tư kết thúc quý đầu tiên đầy khó khăn trên Phố Wall. Chỉ số Dow Jones rớt 550.46 
điểm (-1.56%) xuống 34,678.35 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1.57% còn 4,530.41 
điểm, và chỉ số Nasdaq Composite lùi 1.54% xuống 14,220.52 điểm 

• Chứng khoán Châu Á hôm nay giao dịch trái chiều. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản 
giảm 155.45 điểm (-0.56%) xuống 27,665.98 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai 
tăng 30.51 điểm (+0.94%) lên 3,282.72 điểm; SZSE Component tăng 109.68 điểm 
(+0.91%) lên 12,227.93 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 17.8 điểm (-0.65%) 
xuống 2,739.85 điểm. 

 
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên đầu tuần tương đối tích cực khi 
các chỉ số cùng bật tăng mạnh mẽ. Sự bật tăng mạnh mẽ đến từ nhóm cổ phiếu 
Large Cap là nguyên nhân chính kéo thị trường tăng điểm. Trong đó, các mã 
như MSN, VPB, VHM hay BID đều là những cổ phiếu có đóng góp tích cực nhất 
đến VN-Index. Nhóm chứng khoán hôm nay tăng điểm khá mạnh. Bên cạnh đó, 
nhóm bán lẻ, bán buôn, thực phẩm-đồ uống cũng có phiên khởi sắc với MSN tăng 
trên 4%, DGW tăng gần 3%, FRT tăng hơn 1%. Nhóm phân bón lại đi ngược chiều 
và giao dịch khá tiêu cực. Chốt phiên VN-Index tăng 8.26 điểm (+0.54%) lên 1,524.7 
điểm. Thanh khoản hôm nay đạt khối lượng khớp lệnh (KLKL) là 834.5 triệu cổ 
phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 25.3 nghìn tỷ. 

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index tăng 5.57 điểm (+0.36%) lên 1,548.04 điểm. 
KLKL đạt 160 triệu đơn vị. NVL, MSN, SSI là những mã đóng góp nhiều nhất cho 
mức tăng của chỉ số với 5.6 điểm; trong khi TCB, FPT, MBB  là những mã làm giảm 
điểm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với 3.6 điểm. VN30 hôm nay có17 mã tăng, 
10 mã giảm điểm, 3 mã tham chiếu. Các mã tăng mạnh nhất là GVR (+5.64%), SSI 
(+4.9%), NVL (+4.72%). 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 542.6 triệu cổ phiếu. Trong 10 
mã khớp lệnh nhiều nhất có 4 mã tăng điểm và 6 mã giảm điểm. Đáng chú ý những 
mã tăng điểm là VND tăng 6.94% với KLKL tăng 259%, VIX tăng 6.09 điểm với KLKL 
tăng 309%; ở chiều ngược lại DXG giảm 6.24% với KLKL tăng 97%, DPM giảm 6.96% 
với KLKL tăng 155%. 

• HNX-Index tăng 4.59 điểm (+1.01%) lên 458.69 điểm. HUT, IPA, MSB là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 2 điểm; trong khi CEO, PTI, DTK là 
những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -1 điểm. UPCOM-Index 
tăng 0.48 điểm (+0.41%) lên 117.67 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường hôm nay: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 
946.5 triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 31.4 nghìn tỷ đồng. 

 

 
 

 

https://finance.vietstock.vn/VHM-ctcp-vinhomes.htm
https://finance.vietstock.vn/BID-ngan-hang-tmcp-dau-tu-va-phat-trien-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/DGW-ctcp-the-gioi-so.htm
https://finance.vietstock.vn/FRT-ctcp-ban-le-ky-thuat-so-fpt.htm
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Nhiều mặt hàng tăng tốc, xuất 
khẩu quý đầu năm tăng trưởng 
gần 13% 

 

 
Đánh giá của Bộ Công Thương cho thấy kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 3/2021 
hồi phục mạnh mẽ, ước đạt 34,06 tỷ USD, tăng 45,5% so với tháng trước và tăng 
14,8% so với cùng kỳ năm 2021. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu tăng cả về lượng và 
giá ở nhiều nhóm hàng, đặc biệt ở một số nhóm mặt hàng như nông sản, dầu thô, 
xăng dầu, phân bón, chất dẻo… Tính chung quý đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất 
khẩu ước tính đạt 88,6 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Về mặt hàng, xuất khẩu 
nhóm nông, lâm, thủy sản quý 1/2022 ước đạt 7,27 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ 
năm trước, chiếm 8,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp 
chế biến tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực và cũng là nhóm hàng dẫn dắt tăng 
trưởng toàn ngành khi đóng góp tới 76,18 tỷ USD (tăng 11,6% so với quý 1/2021). 
Xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản cũng tăng 67,7% so với cùng kỳ năm 
2021, trong đó xăng dầu, than đá và quặng, khoáng sản... tăng cao cả về lượng và giá 
trị. 

 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 
 
  
  
 

 
 
 

Xếp hạng tín nhiệm quốc gia sẽ 
tăng thêm 1 bậc, GDP bình quân 
đầu người đạt 7.500 USD 
 

 
Ngày 31/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký quyết định số 412/QĐ-
TTg phê duyệt “Đề án cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 2030”. Mục tiêu 
cụ thể của Đề án đến năm 2030 đạt mức xếp hạng tín nhiệm từ Baa3 (đối với 
Moody’s) hoặc BBB- (đối với S&P và Fitch) trở lên, thay vì mức Ba3 và BB hiện nay. 
Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cả giai 
đoạn khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm 2030 
đạt khoảng 7.500 USD; tổng đầu tư xã hội bình quân đạt 33-35% GDP.  Đề án cũng đặt 
mục tiêu kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước được Quốc hội phê duyệt trong dự 
toán ngân sách nhà nước hàng năm và kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, phấn đấu 
bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2030 khoảng 3% GDP; nợ công không quá 60% 
GDP, nợ Chính phủ không quá 50% GDP… 

 

  
 
 
 
 
  

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Phố Wall: Việt Nam là 1 trong 3 
lựa chọn đầu tư hàng đầu ở Đông 
Nam Á 
 

 

 
Theo các ngân hàng Phố Wall, thị trường Đông Nam Á có sức chống chịu tốt bất chấp 
những bất ổn địa chính trị trên thế giới. Việt Nam là 1 trong 3 lựa chọn đầu tư hàng 
đầu. Nói với CNBC, các ngân hàng đầu tư hàng đầu Phố Wall - bao gồm Goldman 
Sachs và JPMorgan Asset Management - nhận định thị trường Đông Nam Á có thể 
mang tới "sự an toàn tương đối" cho nhà đầu tư, bất chấp tình hình địa chính trị thế 
giới đang căng thẳng. Việt Nam là một trong những lựa chọn đầu tư hàng đầu 
của JPMorgan Asset Management. Ông Desmond Loh - Giám đốc danh mục đầu tư 
tại JPMorgan Asset Management - nhận xét Việt Nam là "ngôi sao sáng trong một vài 
năm qua".  "Việt Nam là một trong số ít nền kinh tế trên thế giới duy trì tốc độ tăng 
trưởng dương trong suốt thời kỳ đại dịch", CNBC dẫn lời ông Loh bình luận. Để tận 
dụng đà tăng trưởng, ông khuyến nghị đầu tư vào các cổ phiếu ngân hàng và tiêu 
dùng, nhưng không nêu tên cụ thể. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Phó Chủ tịch Fed: NHTW có thể 
giảm quy mô bảng cân đối kế toán 
vào tháng 5 
 

 Ngày 02/04, Phó Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) John Williams cho biết Fed có 
thể bắt đầu giảm quy mô bảng cân đối kế toán sớm nhất là vào tháng 5/2022. Đây sẽ 
là động thái để giải quyết rủi ro lạm phát vượt quá tầm kiểm soát. Với việc Fed bắt 
đầu quá trình nâng lãi suất, ông Williams cảnh báo khả năng NHTW sẽ bắt đầu thắt 
chặt điều kiện tài chính thông qua việc giảm bớt quy mô bảng cân đối kế toán mỗi 
tháng. “Quá trình giảm bớt quy mô bảng cân đối kế toán có thể bắt đầu ngay trong 
cuộc họp tháng 5/2022”, ông Williams cho biết tại hội thảo của Trung tâm Nghiên cứu 
Chính sách Kinh tế Griswold. Ông đề cập tới lạm phát đang ở mức 6.5% - gấp 3 mục 
tiêu 2% của Fed - là “thách thức to lớn nhất” của Fed. Đà tăng của lạm phát có thể bắt 
nguồn từ xung đột Nga-Ukraine, dịch bệnh và tình trạng thiếu hụt nguồn cung. “Sự 
bất ổn về triển vọng kinh tế vẫn còn quá cao và rủi ro lạm phát tăng mạnh hơn vẫn 
còn cao”, ông Williams cho biết. Tuy nhiên, ông cho biết việc kết hợp nâng lãi suất và 
giảm quy mô bảng cân đối kế toán có thể kìm hãm lạm phát xuống quanh 4% trong 
năm nay và “gần mục tiêu dài hạn 2% trong năm 2024”, nhưng vẫn không làm kinh tế 
đi trật quỹ đạo. 

 

 

https://finance.vietstock.vn/JPMorgan-ngan-hang-jp-morgan-chase-n-a-chi-nhanh-thanh-pho-ho-chi-minh.htm
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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

CTR 23/11/2021 3 tháng 81,000          90000 100000 77000 97600 11.1% Đã chốt lời

ANV 4/3/2022 3 – 6 tháng 38,700          41,300    50,000    34,000        39,800    9.56% Nắm giữ

HDG 14/03/2022 3 – 6 tháng 67,000          73,700    82,000    64,000        72,300    6.87% Nắm giữ

NKG 21/03/2022 3 tháng 48,000          54,000    59,000    45,300        46,200    0% Nắm giữ

TNG 27/03/2022 6 tháng 35,000          40,000    45,000    33,000        36,000    11.14% Nắm giữ

DGW 4/3/2022 6 tháng 145,000       162,000  180,000  138,000     147,400  0% Mua mới  
Nguồn: EVS ước tính 

 GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay mua ròng 28.93 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng 2.32 tỷ trên sàn HOSE, bán ròng 1.45 tỷ đồng 
trên sàn HNX, mua ròng 32.7 tỷ trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là VNM 
(+121.2 tỷ), FUEVFVND (+80 tỷ), DGC (+53.3 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất gồm HPG (-73.6 tỷ), NLG 
(-65.8 tỷ), E1VFVN30 (-47.3 tỷ). APS là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 242 triệu đồng, DHT là mã bị 
bán ròng mạnh nhất với giá trị -1.7 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (4/4/2022) khối ngoại bán ròng tổng cộng -6.1 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 01/01/2022 – 4/4/2022   

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

 -67,139,482 -6,148,157 

MUA RÒNG BÁN RÒNG 

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
DGC 9,840,000 2,122,526 MSN (39,528,370) (5,715,151) 

STB 60,836,530 2,033,068 VIC (43,614,270) (3,691,455) 

VHM 11,001,100 979,139 HPG (75,198,820) (3,485,115) 

KBC 15,377,900 878,391 NVL (26,976,660) (2,139,291) 

DXG 19,880,700 723,906 E1VFVN30 (28,968,900) (739,935) 

VPB 17,199,575 673,778 CII (14,656,640) (739,550) 

FUEVFVND 18,653,700 561,210 HDB (23,954,100) (676,141) 

DPM 7,777,500 503,611 VNM (8,198,340) (625,390) 

BCM 5,844,800 450,361 VCI (6,757,700) (402,066) 

PNJ 4,147,440 438,312 PDR (4,147,010) (361,858) 

Nguồn:  Fiin Pro 

 

GIAO DỊCH TUẦN 28/3 - 1/4/2022: 

Trong tuần từ 28/3-1/4 khối ngoại bán ròng với tổng giá trị trên cả 3 sàn là 1 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 28/3/2022 – 1/4/2022   

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

 -8,908,775 -1,012,578 

MUA RÒNG BÁN RÒNG 

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

DGC 3,347,600 760,573 VNM 4,621,460 376,709 

STB 2,735,900 88,362 NVL (60,000) (5,899) 

GEX (739,000) (29,151) VND 140,300 4,803 

MSN (664,400) (95,233) VCI (932,600) (51,950) 

FUEVFVND 1,946,500 57,411 DXG 2,329,200 108,126 

GAS 249,100 27,567 DCM (127,100) (8,988) 

DPM 912,600 63,143 FUESSVFL (2,194,500) (47,099) 

VRE 3,553,700 118,558 CTG 144,600 5,333 

VHM (3,378,300) (255,654) E1VFVN30 (3,727,200) (95,212) 

KBC 158,200 8,081 HPX (1,000,400) (28,012) 
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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