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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 08 THÁNG 02 NĂM 2022 

   VN Index 1,500.99   0.22% HNX Index 417.89 -0.34%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 697,228,100 26.4% 21,110 23.1% 59,572,608 12.8% 1,648 13.3%

Thỏa thuận 37,533 41.8% 446 -50.5% 14,805,339 483.4% 314 265.1%

Tổng cộng 697,265,633 26.4% 21,556 19.4% 74,377,947 34.4% 1,962 27.3%  
 

THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,340.7

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,689.3

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -348.6

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 7.8
 

 

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

KBC 56,500 1,800 3.3

DXG 35,300 700 2.0

CTG 36,500 200 0.6

NLG 50,800 800 1.6

GAS 114,000 -700 -0.6  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VIC 87,300 -3,900 -4.3

VNM 82,000 -1,500 -1.8

HPG 45,550 2,500 5.8

NKG 35,050 2,250 6.9

VHC 67,600 4,400 7.0  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 45,550 5.8 1,186

ACB 35,750 3.0 1,159

TCB 53,800 1.9 884

VPB 37,300 2.8 827

VIC 87,300 -4 708  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

CSV 41,300 2,700 7.0

KHP 16,100 1,050 7.0

VHC 67,600 4,400 7.0

SMC 37,750 2,450 6.9

HSG 34,100 2,200 6.9

Thay đổi

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

 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ suy giảm vào ngày thứ Hai (07/02) để bắt đầu tuần mới, khi nhà 
đầu tư cân nhắc các báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý mới nhất và chờ đợi dữ 
liệu lạm phát quan trọng tại Mỹ. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0.58% xuống 
14,015.67 điểm, dẫn đầu đà giảm. Chỉ số S&P 500 mất 0.37% còn 4,483.87 điểm, 
trong khi chỉ số Dow Jones chỉ nhích 1.39 điểm lên 35,091.13 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á hôm nay có phiên giao dịch trái chiều. Chỉ số Nikkei 225 của 
Nhật Bản tăng 35.65 điểm (+0.13%) lên 27,284.52 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số 
Shanghai tăng 23.05 điểm (+0.67%) lên 3,452.63 điểm; chỉ số SZSE Component 
giảm 131.24 điểm (-0.97%) xuống 13,325.41 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 
1.41 điểm (+0.05%) lên 2,746.47 điểm. 

 
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay có phiên giao dịch giằng co mạnh với khối lượng giao dịch vẫn ở 
mức thấp. Nhóm cổ phiếu ngân hàng là nhóm hỗ trợ đà tăng cho thị trường phiên 
hôm nay. TCB, VPB, CTG, ACB, VIB… giữ sắc xanh tới cuối phiên. Vận tải, thép và 
thủy sản là 3 nhóm ngành nổi bật nhất phiên hôm nay. Đặc biệt nhóm thép có HPG 
tăng tới gần 6%; HSG , NKG, POM tăng trần. VIC và VCB là những mã kìm hãm đà 
tăng của chỉ số nhiều nhất. Chốt phiên VN-Index đóng cửa tăng 3.33 điểm (+0.22%) 
lên 1,500.99 điểm. Thanh khoản thị trường hôm nay tăng so với hôm qua nhưng 
vẫn ở mức thấp với khối lượng khớp lệnh (KLKL) đạt 697 triệu cổ phiếu, tăng 26%; 
giá trị khớp lệnh (GTKL) đạt 21.1 nghìn tỷ, tăng 23%. Sàn HOSE có 282 mã tăng giá 
trong khi 169 mã giảm giá, 52 mã tham chiếu. 

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index tăng 9.21 điểm (+0.6%) lên 1,550.46 điểm. KLKL 
đạt 218.9 triệu cổ phiếu, tăng 19.7% so với phiên hôm qua. HPG, VPB, ACB là 
những mã đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 13 điểm; trong khi VIC, 
VNM, MSN là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -6.7 điểm. 
VN30 hôm nay có 15 mã tăng, 13 mã giảm, 2 mã tham chiếu. Các mã tăng mạnh 
nhất là HPG (+5.81%), ACB (+3.03%), VPB (+2.75%); ở chiều ngược lại các mã giảm 
mạnh nhất là VIC (-4.28%), PDR (-2.2%), PNJ (-2.14%). 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 441 triệu cổ phiếu. Trong 10 
mã khớp lệnh nhiều nhất có 6 mã tăng điểm, 3 mã giảm điểm, 1 mã tham chiếu. 
Đáng chú ý có OCB tăng 3.78% với KLKL tăng 158%, KBC tăng 3.29% với KLKL tăng 
6%; ở chiều ngược lại có HBC giảm 6.93% với KLKL tăng 161%, DIG giảm 6.86% với 
KLKL tăng 27%. 

• HNX-Index giảm 1.44 điểm (-0.34%) xuống 417.89 điểm. IDC, DTK, HUT là những 
mã đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 1.3 điểm; trong khi CEO, L14, 
KSF là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -2.4 điểm. UPCOM-
Index tăng 0.77 điểm (+0.7%) lên 110.52 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường hôm nay ở mức thấp: tổng khối lượng giao dịch trên 
cả 3 sàn đạt 821.8 triệu đơn vị, tăng 37.9% so với hôm qua, trong khi giá trị giao 
dịch đạt 24.6  nghìn tỷ đồng, tăng 18.6%. 

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

 

 
 

 

https://finance.vietstock.vn/TCB-ngan-hang-tmcp-ky-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VPB-ngan-hang-tmcp-viet-nam-thinh-vuong.htm
https://finance.vietstock.vn/CTG-ngan-hang-tmcp-cong-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/ACB-ngan-hang-tmcp-a-chau.htm
https://finance.vietstock.vn/VIB-ngan-hang-tmcp-quoc-te-viet-nam.htm
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Phát triển TP Thủ Đức thành khu vực 
dẫn dắt kinh tế TP.HCM 
 

 
UBND TP.HCM vừa có Quyết định 318, ban hành kế hoạch triển khai đề án "Hình 
thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía đông thành phố giai đoạn 
2020-2035" năm 2020-2025. Quyết định 318 thay thế Quyết định 2655/2020 của 
UBND TP.HCM về kế hoạch hành động xây dựng đô thị sáng tạo, tương tác cao 
phía đông TP.HCM. Theo đó, TP.HCM sẽ xây dựng và phát triển khu vực phía đông 
(TP Thủ Đức) thành đô thị sáng tạo, tương tác cao, khu vực dẫn dắt kinh tế thành 
phố và vùng thành phố trong các hoạt động kinh tế tri thức như đào tạo, nghiên 
cứu và sản xuất công nghệ cao. Mục tiêu là khu đô thị sáng tạo, tương tác cao sẽ 
trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 
của TP.HCM và khu vực, dựa trên nền tảng phát triển mũi nhọn là nền kinh tế tri 
thức và hợp tác phát triển. Trọng tâm là phát triển các trung tâm đổi mới sáng 
tạo, TP.HCM sẽ hình thành được nguồn nhân lực tiên tiến, tăng cường kết nối để 
tạo cơ hội mới, cân bằng giữa phát triển và môi trường thiên nhiên. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
   
 

 

  

Số doanh nghiệp tại TPHCM hoạt 
động trở lại tăng gần 500% 
 

 
Kinh tế TPHCM đã có những chuyển biến tích cực trong tháng đầu tiên của năm 
mới 2022. Số doanh nghiệp quay trở lại thị trường ngày càng nhiều hơn. Trong 
tháng 1-2022, có 4.850 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng gần 500% so với tháng 
trước đó. Trong khi đó, số doanh nghiệp giải thể giảm. Tháng 1-2022, chỉ có 382 
doanh nghiệp giải thể, giảm 7,73% so với cùng kỳ, giảm 27,24% so với tháng trước. 
Doanh nghiệp đã làm ăn tốt hơn trong tháng vừa qua. Chẳng hạn, Khu Công nghệ 
cao đã đạt giá trị sản xuất hơn 1,65 tỉ đô la Mỹ, xuất khẩu đạt hơn 1,54 tỉ đô la, cả 
hai chỉ số này đều tăng 5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 
của TPHCM cũng tăng 1,5% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ đạt 73.000 tỉ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lại nhưng 
tăng 5,1% so với tháng trước; doanh thu ngành du lịch đạt hơn 7.000 tỉ đồng, giảm 
26,3% so với cùng kỳ nhưng tăng 6,42% so với tháng trước… 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Bitcoin tiếp đà tăng, vượt 44,000 
USD 
 

 
Giá Bitcoin tiếp tục hồi phục từ đáy tháng 1/2022 lên mức cao nhất trong 1 tháng. 
giá Bitcoin có lúc tăng lên 44,500 USD, mức cao nhất kể từ ngày 05/01/2022, theo 
Coin Metrics. Dù hồi phục, nhưng giá Bitcoin vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với kỷ 
lục gần 60,000 USD. Diễn biến tích tực tiếp nối đà hồi phục trong ngày 05/02, sau 
khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tốt hơn dự báo. Nhiều nhà đầu tư cho rằng dữ 
liệu việc làm lạc quan sẽ càng thúc đẩy Fed nâng lãi suất và lợi suất trái phiếu leo 
dốc. Các dữ liệu kinh tế gần đây gây nhiều áp lực lên Bitcoin vì các nhà đầu tư tổ 
chức xem tiền kỹ thuật số là một tài sản rủi ro. Tuy vậy, vẫn chưa có sự đồng thuận 
trong cách thức đo lường giá trị Bitcoin. Đồng Bitcoin gần đây có tương quan cao 
với giá cổ phiếu, khi các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh thì Bitcoin cũng leo 
dốc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiều tàu container bị kẹt ở Biển Đỏ 
 

 
Đại dịch Covid-19 tiếp tục làm xáo trộn lịch trình hoạt động của các doanh nghiệp 
vận tải đường biển trên khắp thế giới và kéo theo đó là những gián đoạn liên tục 
đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi lĩnh vực thương mại quốc tế đang phục 
hồi trở lại, một lượng lớn tàu container vẫn bị mắc kẹt ở Biển Đỏ. Báo cáo mới 
nhất của Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW) cho thấy tình trạng ùn tắc trên các tuyến 
vận tải đường biển tiếp tục cản trở việc cung cấp hàng hóa và nguyên liệu thô trên 
toàn thế giới. Ở Biển Đỏ, tuyến đường thương mại quan trọng nhất giữa châu Âu 
và châu Á, khoảng 11% tổng lượng hàng hóa được vận chuyển bằng đường biển 
trên toàn thế giới đang bị mắc kẹt tại đây. Theo Vincent Stamer, Chuyên gia kinh tế 
tại Viện Kinh tế Thế giới Kiel, giữa lúc thương mại quốc tế đang phục hồi mạnh mẽ, 
thậm chí cao hơn mức trước cuộc khủng hoảng Covid-19, sự tắc nghẽn này cho 
thấy "nhu cầu vận tải cực lớn mà nguồn cung không thể theo kịp." Một trong 
những nguyên nhân quan trọng của điều này là do nhiều cảng container liên tục bị 
đóng cửa khi đại dịch COVID-19 bùng phát. 

 
  
 
 
  

https://finance.vietstock.vn/USD-ctcp-cong-trinh-do-thi-soc-trang.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 

trailing

PB

(x)

KLGD bình 

quân/ngày

(cp)

GTGD bình 

quân/ngày

(tỷ đồng)

Giá đóng 

cửa 

8/2/2021 

(VND)

Tăng/giảm 

giá CP-1T

(%)

Tăng/giảm 

giá CP-1Th

(%)

Tăng/giảm 

giá CP-YTD

(%)

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

mở bán trong 2021
HOSE MUA 356,254  10.7    3.7  7,123,360     769             81,200        1% -5% -12%

2 FPT
Duy trì đà năng trưởng nhơ nhu cầu tăng 

mạnh trong dịch bệnh
HOSE MUA 85,302    22.2    5.1  5,883,490     545             90,600        1% -3% 50%

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

nền. Kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng LN 
HOSE MUA 25,360    20.8    3.0  5,453,260     215             50,400        1% -11% 72%

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

tăng trưởng trong nhiều năm
HNX MUA 18,992    11.1    4.5  521,300        62                108,500      4% -6% 25%

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

đột biến từ thoái vốn cty con
HOSE MUA 13,894    34.4    2.3  4,156,830     186             46,650        8% -3% 41%

6 VHC
Hồi phục mạnh về doanh thu và lợi nhuận 

sau đại dịch nhờ nhu cầu và xuất khẩu 
HOSE MUA 7,478      10.4    1.4  1,141,190     47                67,600        11% 1% 61%

7 DHC
Nhu cầu giấy tăng mạnh mùa dịch và mở 

rộng nhà máy tăng doanh thu và lợi 
HOSE MUA 5,810      12.2    4.0  120,830        10                77,000        -1% -10% 26%

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

phục. LN ước tính tăng đột biến nhờ ghi 
HOSE MUA 4,602      11.1    2.3  399,990        38                104,200      -3% 2% 69%

9 CMG
Duy trì đà năng trưởng nhơ nhu cầu tăng 

mạnh trong dịch bệnh
HOSE MUA 4,245      24.2    2.2  218,690        9                  58,600        8% -1% 49%

10 SZC
Tiền mặt dồi dào và quỹ đất sẵn để mở 

rộng khu công nghiệp
HOSE MUA 4,095      16.4    3.1  1,258,220     50                78,400        2% 10% 129%

11 MSH Thị trường xuất khẩu hồi phụ mạnh HOSE MUA 3,266      12.5    2.2  88,660          6                  78,100        -2% 1% 94%
 

Nguồn: EVS ước tính, Fiin Pro 

 GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay bán ròng 326.87 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng 350.43 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 9.31 tỷ trên 
sàn HNX, mua ròng 14.25 tỷ trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là KBC (+63.9 
tỷ), DXG (+50.6 tỷ), CTG (+32.4 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất gồm VIC (-290 tỷ), VNM (-50 tỷ), HPG 
(-47.4 tỷ). CEO là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 3.2 tỷ đồng, EID là mã bị bán ròng mạnh nhất với 
giá trị -940 triệu đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (8/2/2022) khối ngoại bán ròng tổng cộng -2.6 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 – 8/02/2022   

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

 49,059,946 -2,667,625 

MUA RÒNG BÁN RÒNG 

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

VHM 17,950,000 1,477,328 MSN (35,748,270) (5,212,515) 

CTG 17,969,238 662,435 VIC (13,402,347) (1,251,117) 

STB 18,314,230 631,309 NVL (10,166,600) (828,216) 

KBC 11,007,500 628,391 CII (12,941,900) (680,236) 

DXG 16,062,100 560,222 HPG (13,874,600) (575,693) 

GAS 3,563,400 385,585 SGB (15,222,850) (309,035) 

SSI 8,557,900 370,559 E1VFVN30 (11,878,200) (304,388) 

BCM 4,030,300 302,259 VNM (3,522,004) (296,740) 

LPB 12,369,800 299,690 VRE (7,191,100) (279,505) 

PVS 9,024,300 258,873 HSG (5,346,500) (192,050) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán hôm nay mua ròng 383.6 tỷ đồng, mua ròng 54.5 tỷ đối với những mã thuộc 
VN30. Những mã được mua mạnh nhất hôm nay gồm TCB (+24 tỷ), E1VFVN30 (+25.7 tỷ), FPT (+30 tỷ); ở chiều ngược 
lại các mã bị bán mạnh nhất gồm VNM (-11.5 tỷ), VHM (-9.3 tỷ), MSN (-8.4 tỷ). 
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• Tính từ đầu năm tới nay khối tự doanh mua ròng 1000 tỷ đồng trên sàn HOSE. Trong đó các mã được mua ròng mạnh 
nhất gồm E1VFVN30 (+311.6 tỷ), MWG (+239.8 tỷ), TCB (+210.5 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm FLC 
(-249.5 tỷ), MSN (-166.3 tỷ), KOS (110.9 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 24/1 - 28/1/2022: 

Trong tuần từ 24/1-28/1 khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 316.7 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được mua 
ròng mạnh nhất trong tuần gồm E1VFVN30 (+167 tỷ), PNJ (+82.2 tỷ), HHV (+51 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng 
mạnh nhất gồm KBC (-145.3 tỷ), VCB (-75 tỷ), VPB (-63.7 tỷ). 

Khối ngoại mua ròng tuần này với tổng giá trị mua ròng trên cả 3 sàn là 1.9 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 24/1/2022 – 28/1/2022   

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

 65,985,449 1,951,412 

MUA RÒNG BÁN RÒNG 

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

CTG 11,974,100 442,273 VIC (5,847,000) (551,780) 

VHM 4,478,400 353,356 HPG (8,384,600) (351,101) 

STB 8,899,200 311,760 NVL (2,702,400) (205,623) 

KBC 5,020,400 278,265 E1VFVN30 (6,707,200) (169,670) 

VND 4,143,700 264,627 MSN (890,000) (139,799) 

LPB 9,502,000 235,630 VNM (1,566,220) (125,586) 

SSI 5,275,400 228,443 ACV (908,363) (72,602) 

TPB 5,121,700 205,804 VCI (888,900) (48,800) 

VRE 5,939,200 205,227 PLX (775,700) (42,007) 

GEX 3,960,000 139,955 SAB (246,100) (35,675) 
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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