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 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   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG  

 Thị trường tăng giảm trái chiều trên 2 sàn, đóng cửa VNINDEX giảm -0.62% 
xuống 976.79 điểm, HNXINDEX tăng 0.05% lên 102.86 điểm. Khối lượng khớp 
lệnh trên sàn HOSE duy trì trên mức trung bình 20 phiên trong khi khối lượng 
trên sàn HNX tiếp tục giảm dưới ngưỡng trung bình này. 

 Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 5,023 tỷ, trong đó bao gồm 1,394 tỷ 
giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường tăng nhẹ so với phiên trước nhưng 
vẫn nằm dưới ngưỡng cân bằng với 175 mã tăng và 207 mã giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VHM, GAS, 
VPB, TCB tăng; chiều giảm đáng chú ý có VIC, VCB, VNM, SAB, HVN, NVL, BID, 
MSN, HPG. 

 Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE nhưng áp lực bán đã giảm đi với 
giá trị bán ròng -75.9 tỷ đồng; trong khi trên sàn HNX khối này bán ròng nhẹ 
với giá trị -9.8 tỷ đồng. 

 Chứng khoán phái sinh giảm điểm ở tất cả các kì hạn với mức giảm từ -2.8 
đến -4.5 điểm trong khi chỉ số cơ sở VN30 giảm -5.6 điểm. Do vậy basis của 
các kì hạn tiếp tục được thu hẹp lại đáng kể, chỉ còn âm từ -5.9 đến -8.9 điểm 
so với chỉ số cơ sở. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG  

 Hưởng ứng đà tăng từ thị trường thế giới, VNINDEX mở cửa tăng nhẹ 3.5 
điểm, sắc xanh được duy trì trong suốt phiên sáng nhưng từ đầu phiên chiều 
áp lực bán từ các cổ phiếu trụ như VIC, VCB, VNM đẩy chỉ số giảm điểm trở 
lại. Đóng cửa VNINDEX giảm -6.09 điểm, trong đó riêng phiên ATC giảm -4 
điểm. Trên đồ thị hình thành một nến đen dài thể hiện xu hướng biến động 
giảm mạnh trong phiên. Thanh khoản thị trường gần bằng phiên trước và duy 
trì trên mức trung bình 20 phiên. Chỉ báo ADX tiếp tục giảm thấp dưới ngưỡng 
không xu hướng trong khi đường –DI vẫn mạnh hơn đường +DI cho thấy xu 
hướng ngắn hạn là Trung tính. Nhiều khả năng chỉ số sẽ phục hồi để lấp lại 
khoảng trống giá tạo ra trong phiên trước. Hỗ trợ gần nhất của chỉ số đặt tại 
967 điểm trong khi kháng cự gần nhất đặt tại 1,000 điểm.  

 Chứng khoán Châu Á đa phần tăng điểm trong phiên 27/08/2019: Nikkei tăng 
195 điểm (+1%), Shanghai CSI 300 tăng 51 điểm (+1.4%), Kospi tăng 8 điểm 
(+0.4%) trong khi Hang Seng giảm nhẹ -16 điểm (-0.1%). 

 Thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục khá mạnh trong phiên 26/08/2019 sau 
khi xuất hiện những tín hiệu lạc quan hơn từ cuộc chiến thương mại Mỹ - 
Trung: DJIA tăng 270 điểm (1.1%), S&P 500 tăng 31 điểm (+1.1%), Nasdaq 
tăng 102 điểm (+1.3%). 

Báo cáo tóm lược HPG: Khuyến nghị MUA, giá mục tiêu 28,700 đồng (+25.8%) 

6 cổ phiếu tốt nhất khuyến nghị mua: VNM, MSN, MBB, REE, PTB, BWE 

 

(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 

 

VN Index 976.79 -0.62% HNX Index 102.86 0.05%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 150,855,300 -0.5% 3,309 -0.3% 21,034,600 -5.7% 320 14.6%

Thỏa thuận 48,956,749 28.4% 1,356 33.2% 2,434,010 -39.5% 38 -76.8%

Tổng cộng 199,812,049 5.3% 4,665 7.6% 23,468,610 -10.8% 358 -19.1%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          770.4   

Giá trị bán (tỷ đồng)          846.2   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -          75.9   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             18.1   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

PVD 18,400 450 2.5

HDB 26,500 200 0.8

PLX 61,200 400 0.7

VHM 86,600 700 0.8

NVL 60,700 -1,300 -2.1

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VNM 119,000 -1,500 -1.2

VCB 76,500 -1,300 -1.7

HPG 22,400 -400 -1.8

VRE 34,500 -400 -1.2

HVN 36,050 -1,450 -3.9

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

MBB 23,300 0.0 268

ROS 27,000 0.8 231

MWG 114,000 -2.1 217

HPG 22,400 -1.8 203

VNM 119,000 -1.2 113

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

KDC 20,000 1,300 7.0

HRC 44,800 2,900 6.9

NVT 8,870 570 6.9

HVG 3,320 210 6.8

TIX 29,700 1,850 6.6

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

 

 

 

 

  

Cổ phiếu Mỹ hồi phục ngay khi xuất 
hiện những tín hiệu lạc quan hơn từ 
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung 

 
 Cổ phiếu đã hồi phục sau khi xuất hiện những tín hiệu lạc quan từ những người 

đứng đầu Pháp và Mỹ về cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Đô la Mỹ 
tăng giá trị trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm không thay đổi nhiều. 

 Cả 3 chỉ số cổ phiếu tại Mỹ đều phục hồi sau khi Tổng thống Trump nói rằng 
khả năng có một thoả thuận thương mại đã được cải thiện hơn nhiều kể từ 
khi bắt đầu đàm phán vào năm ngoái. Tổng thổng Emmanuel Macron nói rằng 
đang có những tiến triển trong mối quan hệ Mỹ-Trung.  

 Trả lời báo chí sau khi hội nghị G7 kết thúc tại Pháp, TT Trump nói rằng Trung 
Quốc đang rất muốn có một thoả thuận thương mại. Ngoài ra Tổng thống Mỹ 
cũng cho biết ông chưa có ý định tăng thuế lên ô tô của Nhật ngay. 

 Diễn biến đảo chiều cuộc chiến tranh thương mại đã kết thúc một tháng 8 đầy 
hỗn loạn, với việc thị trường liên tục nhận được các dấu hiệu về suy giảm tăng 
trưởng kinh tế toàn cầu. Nếu không có những tiến triển vào thứ Hai, rủi ro về 
suy thoái có thể còn gia tăng khi mà chủ nghĩa bảo hộ lại leo thang do TT 
Trump tăng thuế lên hàng hoá Trung Quốc và yêu cầu các doanh nghiệp Mỹ 
rời khỏi quốc gia này ngay. 

Cổ phiếu Châu Á cũng tăng do thông 
tin tích cực hơn từ chiến tranh 
thương mại 

  Cổ phiếu tăng tại tại Tokyo, Seoul và Thượng Hải, nhưng giảm nhẹ ở 
Hongkong. Hợp đồng tương lai dựa trên S&P 500 giảm. Đồng Yên Nhật tăng 
giá (+0.2%) và đồng Nhân dân tệ thì không thay đổi nhiều. 

 Giống như đà tăng của thị trường Mỹ, cổ phiếu châu Á cũng hưởng lợi từ việc 
giải toả căng thẳng thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Tuy nhiên 
thị trường vẫn còn đang trong trạng thái cảnh giác do những dấu hiệu suy 
giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn hiện hữu và những leo thang căng 
thẳng thương mại trước đó. 

 Erik Knutzen, CIO tại Neuberger Berman nhận định: “Với việc chúng ta đang ở 
trong giai đoạn cuối chu kì kinh tế, thị trường sẽ rất nhạy cảm với tin tức hàng 
ngày, rất nhiều người sẽ để những thông tin này điều khiển quyết đinh ngắn 
hạn”. 

Singapore đối mặt với làn sóng gia 
tăng nợ xấu với việc nhiều loại trái 
phiếu đáo hạn 

  Doanh nghiệp Singapore đang phải huy động vốn từ nợ nhiều hơn khi mà các 
đối tác thương mại chính của họ là Mỹ và Trung Quốc đang trong tình trạng 
căng thẳng thương mại. 

 Chính phủ Singapore trước đó đã giảm dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay 
xuống mức 0% và các dữ liệu kinh tế yếu kém cũng làm gia tăng lo lắng về suy 
thoái.  

 Không tính các ngân hàng, những “con nợ” trên thị trường Singapore đang 
phải đối mặt với $12 tỷ tổng giá trị trái phiếu ($8.6 tỷ sẽ đáo hạn vào năm sau). 
Việc thanh toán nợ gốc sẽ là thách thức với nhiều doanh nghiệp khi mà các 
ngành sản xuất, bán buôn và bán lẻ của Singapore đều suy giảm so với cùng kì 
năm ngoái. 

 Một số công ty luật ở Singapore cũng cho biết, có rất nhiều chủ nợ và nhà đầu 
tư đang ráo riết chuẩn bị cho viễn cảnh vỡ nợ hoặc phải cưỡng chế thu hồi 
nợ. Shaun Langhorne, luật sư tái cấu trúc nợ tại Hogan Lovells Lee & Lee cho 
biết: “Rất nhiều công ty đang có khoản nợ khổng lồ. Chúng ta có thể thấy được 
một làn sóng gia tăng nợ xấu tại Singapore” 

 Trước đó, thủ tướng Singapore đã nói rằng, chưa cần thiết phải sử dụng các 
biện pháp kích cầu kinh tế, nhưng chính phủ sẽ phản ứng ngay lập tức nếu 
tình hình trở nên tệ hơn. 
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CTD VN-Index

BÁO CÁO TÓM LƯỢC 
 

 
CTCP Tập Đoàn Hòa Phát [MUA, +25.8%] 
(HPG: HOSE) 

   THÔNG TIN CỔ PHIẾU  

Giá cổ phiếu (đồng/cp) 22,800  
Giá mục tiêu (đồng/cp) 28,700  
Tiềm năng tăng/giảm (%) 25.8  
Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 32,614  
Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 20,600  
Tăng/giảm giá 3 tháng (%) (6.0) 
Tăng/giảm giá 6 tháng (%) (5.0) 
Tăng/giảm giá 12 tháng (%) (20.0) 
Giá trị vốn hóa (tỷ đồng) 64,609  
KLGDBQ (ngàn cổ, 3 tháng) 4,540 
SL CP lưu hành (triệu cp) 2,761 
Nước ngoài đang sở hữu (%) 37.8  
Giới hạn SH nước ngoài (%) 49.0  
P/E trượt 12 tháng (x) 7.2  
P/E dự phóng 12 tháng (x) 8.5  
 

 TÓM TẮT TÀI CHÍNH 2016A 2017A 2018A 2019F 

Doanh thu (tỷ đồng)       33,885        46,855        56,580        71,050  
Tăng trưởng (% y/y) 21.6% 38.3% 20.8% 25.6% 
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)         6,602          8,007          8,573          7,513  
Tăng trưởng (% y/y) 88.5% 21.3% 7.3% -12.4% 
Biên lợi nhuận ròng (%) 19.5% 17.1% 15.2% 10.6% 
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)       19,850        32,398        40,609        47,064  
Tổng tài sản (tỷ đồng)       33,227        53,022        78,225     105,043  
ROA (%) 22.5% 18.6% 13.1% 8.2% 
ROE (%) 38.5% 30.7% 23.5% 17.1% 
EPS (đồng)         7,833          5,278          4,036          2,721  
BVPS (đồng)       23,425        21,282        19,060        17,046  
Cổ tức (đồng)         1,500  0 0 0 
P/E (x)              4.2               6.2               8.1               8.5  
EV/EBITDA (x)              3.1               5.0               7.1               7.6  
P/B (x)              1.4               1.5               1.7               1.4  

 

 
 
 

   Nguồn: FiinPro, EVS dự phóng 
  

Tăng trưởng giá so với VN-index 

 

Nguồn: Fiinpro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 
28,700 đồng/cổ phiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ 

 1H2019 HPG sản lượng tiêu thụ thép xây dựng 1H2019 đạt 1,344 triệu 
tấn (+22.8% yoy), tiêu thụ ống thép đạt 358 ngàn tấn (+14.0% yoy). 

 Thị phần thép xây dựng và ống thép trong 1H2019 đạt 27.8% và 32.4% so 
với cuối năm 2018 lần lượt là 25.7% và 27.5%. 

 Lò cao số 1 trong dự án Dung Quất đã đi vào quá trình chạy thử trong 
tháng 06.2019, lò cao số 2 dự định sẽ đi vào hoạt động 02.2020. 

 Kế hoạch HPG đặt ra trong năm 2019 là tiêu thụ 3 triệu tấn thép dài. 
1H2019 HPG đã tiêu thụ được 1.3 triệu tấn, mùa xây dựng thường diễn 
ra vào cuối năm, chúng tôi cho rằng HPG sẽ hoàn thành kế hoạch tiêu 
thụ năm 2019. 

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ  

 Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2019 ước tính đạt 71,050 tỷ đồng 
(+12.5% yoy) và 7,513 tỷ đồng (+12.4% yoy). 

 Giá quặng sắt gần đây đã biến động khá mạnh và hiện đang giao dịch 
quanh mức 93 USD/tấn giảm mạnh từ mức 120 USD/tấn. 

 Dự án Dung Quất được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 0% 
trong 4 năm đầu, giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo và giảm 10% 2 
năm sau đó. 

 Mảng nông nghiệp có kết quả tích cực trong 1H2019 mặc dù Việt Nam 
bị ảnh hưởng bởi dịch tả heo Châu Phi. 

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO 

 Chúng tôi sử dụng phương pháp PE để định giá cổ phiếu HPG. 

 Giá mục tiêu: HPG được xác định giá hợp lý ở mức 28,700 đồng/cổ phiếu.  

 Chúng tôi đưa ra khuyến nghị từ MUA cổ phiếu HPG. 

 Rủi ro: biến động của giá quặng sắt đầu vào, và tình hình tiêu thụ của HPG 
khi các lò cao bắt đầu đi vào hoạt động. 

   

Trần Văn Thảo, CFA – Chuyên viên Nghiên cứu 
thaotv@eves.com.vn 
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THÔNG TIN CHỨNG QUYỀN   

 

 

 

DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

 

Lưu ý: Giá mua và giá chốt lời tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro tùy thuộc vào kỳ vọng lợi nhuận và khác nhau giữa các 
nhà đầu tư. 

 
GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
Hưởng ứng đà tăng từ thị trường thế 
giới, VNINDEX mở cửa tăng nhẹ 3.5 
điểm, sắc xanh được duy trì trong suốt 
phiên sáng nhưng từ đầu phiên chiều 
áp lực bán từ các cổ phiếu trụ như VIC, 
VCB, VNM đẩy chỉ số giảm điểm trở lại. 
Đóng cửa VNINDEX giảm -6.09 điểm, 
trong đó riêng phiên ATC giảm -4 
điểm. Trên đồ thị hình thành một nến 
đen dài thể hiện xu hướng biến động 
giảm mạnh trong phiên. Thanh khoản 
thị trường gần bằng phiên trước và 
duy trì trên mức trung bình 20 phiên. 
Chỉ báo ADX tiếp tục giảm thấp dưới 
ngưỡng không xu hướng trong khi 
đường –DI vẫn mạnh hơn đường +DI 
cho thấy xu hướng ngắn hạn là Trung 
tính. Nhiều khả năng chỉ số sẽ phục hồi 
để lấp lại khoảng trống giá tạo ra trong 
phiên trước. Hỗ trợ gần nhất của chỉ số 
đặt tại 967 điểm trong khi kháng cự 
gần nhất đặt tại 1,000 điểm.  

 

 

 

 

 

CKCS Mã CQ

Công ty 

Phát 

hành

Kỳ hạn
Ngày đáo 

hạn

Tỷ lệ 

chuyển 

đổi

Số lượng CQ

Giá CQ 

IPO 

(đồng)

Giá CQ ngày 

27/08 

(đồng)

Giá thực 

hiện 

(đồng)

Giá CKCS 

ngày 27/08 

(đồng)

Trạng thái 

CQ

FPT CFPT1901 VNDS 6M 11-Sep-19 2:1 2,000,000      1,900      4,780            45,000        52,800          ITM
FPT CFPT1902 SSI 3M 10-Sep-19 2:1 2,000,000      1,200      8,800            22,900        52,800          ITM
FPT CFPT1903 SSI 6M 11-Dec-19 5:1 3,000,000      1,000      13,000          41,999        52,800          ITM
HPG CHPG1901 MBS 3M 12-Sep-19 2:1 1,500,000      1,500      810                23,200        22,400          OTM
HPG CHPG1902 KIS 6M 16-Sep-19 1:1 3,000,000      1,900      510                20,600        22,400          ITM
HPG CHPG1903 VPS 3M 17-Dec-19 1:1 1,000,000      3,200      670                21,800        22,400          ITM
HPG CHPG1904 SSI 3M 9-Sep-19 4:1 1,000,000      2,000      1,770            88,300        22,400          OTM
HPG CHPG1905 SSI 6M 11-Dec-19 4:1 2,400,000      2,990      3,900            90,000        22,400          OTM
MBB CMBB1901 SSI 3M 10-Sep-19 5:1 1,000,000      1,700      2,730            78,000        23,300          OTM
MBB CMBB1902 HSC 6M 14-Dec-19 10:1 5,000,000      1,200      3,660            158,888     23,300          OTM
MWG CMWG1901 BSC 3M 30-Sep-19 1:1 1,000,000      5,000      6,540            46,000        114,000       ITM
MWG CMWG1902 VND 6M 30-Dec-19 1:1 1,000,000      6,700      8,420            46,000        114,000       ITM
MWG CMWG1903 HSC 6M 30-Sep-19 1:1 1,000,000      2,300      5,700            23,100        114,000       ITM
MWG CMWG1904 SSI 6M 30-Dec-19 1:1 1,000,000      3,200      33,400          23,100        114,000       ITM
PNJ CPNJ1901 MBS 3M 30-Dec-19 1:1 1,000,000      14,000    2,300            90,000        83,200          OTM

VNM CVNM1901 KIS 6M 30-Dec-19 1:1 1,000,000      14,000    730                119,000       ITM

STT MCK Giá ngày 

27/08/2019

Giá mua đề 

xuất (càng 

thấp càng tốt)

Giá mục tiêu

(đồng) 

Cắt lỗ, so với 

giá mua

Tiềm năng 

tăng giá

PE 

Trailing

(x)

PB Trailing

(x)

ROA 

2018

ROE 

2018

Tăng trưởng 

LNST 4Q gần 

nhất

(y/y)

Tăng trưởng LNST 

2019 ước tính 

(y/y)

Tăng/giảm giá 

cổ phiếu 1 

tháng gần nhất 

1 VNM 119,000   123,000       166,000   -15.0% 39.5% 19.6    7.3          28.4% 40.8% -0.7% 8.6% -6.2%

2 MSN 74,500     83,000         120,000   -15.0% 61.1% 22.5    2.8          7.7% 18.1% 58.5% 1.6% -4.1%

3 MBB 23,300     22,000         25,000     -15.0% 7.3% 7.2      1.5          1.8% 19.4% 73.7% 22.9% 5.0%

4 REE 36,500     34,000         38,000     -15.0% 4.1% 6.9      1.2          12.0% 19.2% 29.5% 20.8% 10.4%

5 PTB 70,100     70,000         75,000     -15.0% 7.0% 8.3      2.2          12.9% 27.9% 11.6% 22.5% 3.5%

6 BWE 26,850     26,000         31,800     -15.0% 18.4% 9.4      1.9          2.6% 8.7% 57.3% NA -6.4%
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TIN TỪ NGÂN HÀNG QUỐC DÂN   

 Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã ban hành gói Tín dụng 1.000 tỷ đồng với mức lãi suất chỉ từ 8,5%/năm dành riêng 
cho các Khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công/ xây lắp cho các dự án có nguồn vốn thanh toán 
từ Ngân sách Nhà nước, vốn ODA,… 

 Ngoài ra, NCB cũng đã ban hành gói Sản phẩm dành riêng cho các Khách hàng doanh nghiệp xây lắp với nhiều ưu đãi 
về tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh (chỉ từ 3% giá trị bảo lãnh), cho vay dựa trên dòng tiền từ hợp đồng kinh tế, linh hoạt trong 
thủ tục cho vay, quản lý dòng tiền,… 

 Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với trụ sở hoặc chi nhánh của NCB và chi tiết các sản phẩm dịch vụ tại website 

https://www.ncb-bank.vn/vi/doanh-nghiep 

Nguồn: từ NCB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncb-bank.vn/vi/doanh-nghiep
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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 Hàm Nghi: 

Tầng 4, Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 28 3915 2616 - Fax: (84) 28 3915 2618 

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 
 
 


