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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2022 

   VN Index 1,240.77    -0.61% HNX Index 279.42 -0.77%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 574,337,899 -17.1% 13,460 -40.5% 70,138,276 -29.1% 1,390 -50.1%

Thỏa thuận 33,517,968 -8.4% 892 -8.3% 10,342,980 344.5% 350 332.1%

Tổng cộng 607,855,867 -16.7% 14,352 -39.1% 80,481,256 -20.6% 1,740 -39.3%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 
Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 834.1

Giá trị bán (tỷ đồng) 888.1

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -54.0

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 6.2  
  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 23,700 0 0.0

PVD 23,300 1,150 5.2

SSI 21,950 300 1.4

NLG 40,000 0 0.0

DXG 26,000 1,350 5.5  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VHM 60,000 -700 -1.2

STB 23,050 0 0.0

KBC 30,300 -300 -1.0

NVL 83,500 0 0.0

PDR 50,900 -900 -1.7  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 23,700 0.0 636

SSI 21,950 1.4 558

HAG 13,700 6.6 537

VPB 30,300 -0.7 458

VND 20,000 1 433  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

EIB 33,050 2,150 7.0

HAG 13,700 850 6.6

HCM 27,200 1,500 5.8

DXG 26,000 1,350 5.5

VCG 24,200 1,200 5.2

Thay đổi

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

 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm mạnh vào ngày thứ Ba (13/9), sau khi báo cáo lạm 
phát quan trọng tháng 8 tăng mạnh hơn dự báo, làm ảnh hưởng đến sự lạc quan 
của nhà đầu tư đối với việc lạm phát hạ nhiệt và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bớt 
quyết liệt hơn. Chỉ số Dow Jones rớt 1,276.37 điểm (-3.94%) xuống 31,104.97 
điểm. Chỉ số S&P 500 lùi 4.32% xuống 3,932.69 điểm, và chỉ số Nasdaq Composite 
mất 5.16% còn 11,633.57 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á hôm nay cũng cùng chung cảnh chìm trong sắc đỏ. Chỉ số 
Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 796.01 điểm (-2.78%) xuống 27,818.62 điểm. Tại 
Trung Quốc, chỉ số Shanghai giảm 26.26 điểm (-0.8%) xuống 3,237.54 điểm; chỉ số 
SZSE Component giảm 148.69 điểm (-1.25%) xuống 11,774.78 điểm. Chỉ số Kospi 
của Hàn Quốc giảm 38.12 điểm (-1.56%) xuống 2,411.42 điểm. 

 
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• Thị trường sáng nay chìm sâu ngay trong phiên ATO. Sắc đỏ bao trùm trên diện 
rộng. Tâm lý của người tham gia giao dịch bị tác động nặng nề bởi những diễn biến 
của chứng khoán Mỹ tối qua. Dù vậy, mức độ sụt giá của các cổ phiếu vốn hóa đầu 
ngành thì chưa quá tiêu cực. Số ít cổ phiếu vẫn đi ngược thị trường và có mức tăng 
giá nổi trội như HSG (+2.6%), PVD (+0.9%), NET (+3.9%). Tới 11h mức độ tiêu cực 
tại thị trường giảm đi khi làn sóng bán tháo thuyên giảm trong phiên sáng. VN-
Index chỉ còn giảm 9.4 điểm. Mức giảm của nhóm Ngân hàng được rút ngắn khi 
VCB có lúc chuyển sang sắc xanh. Tới phiên chiều thì thị trường càng hồi phục và 
kết phiên tại vùng giá cao nhất ngày. Chốt phiên VN-Index giảm 7.63 điểm (-0.61%) 
xuống 1,240.77 điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay có khối lượng khớp lệnh (KLKL) 
sụt giảm còn 574.3 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 13.5 nghìn tỷ.    

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 11.6 điểm (-0.91%) xuống 1,260.88 điểm. 
KLKL đạt 142.3 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 2 mã tăng, 24 mã giảm và 4 mã 
tham chiếu. Trong đó SSI, VRE là 2 mã kéo chỉ số tăng điểm nhiều nhất với 0.5 
điểm; ở chiều ngược lại những mã làm giảm điểm của nhiều nhất của chỉ số là 
VNM, MSN, TCB với -4 điểm. 2 cổ phiếu tăng điểm là SSI (+1.39%), VRE (+0.53%); 
những cổ phiếu giảm điểm mạnh nhất là SAB (-3.66%), HDB (-2.7%), VNM (-2.25%). 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 407.5 triệu cổ phiếu. Trong 10 
mã khớp lệnh nhiều nhất có 8 mã tăng điểm, 1 mã giảm điểm và 1 mã tham chiếu. 
Đáng chú ý là HAG tăng trần 6.61% với KLKL tăng 236%, VCG tăng 5.22% với KLKL 
tăng 367%; ở chiều ngược lại DGC giảm 0.78% với KLKL tăng 18%. 

• HNX-Index giảm 2.17 điểm (-0.77%) xuống 279.42 điểm. PVS, MBS, DNP là những 
mã đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.3 điểm; trong khi NVB, THD, 
IDC là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -1 điểm. UPCOM-
Index giảm 0.24 điểm (-0.27%) xuống 90.16 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 723.4 
triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 16.7 nghìn tỷ đồng. 

 

 
 

 

https://finance.vietstock.vn/ket-qua-giao-dich/vietnam.aspx
https://finance.vietstock.vn/ket-qua-giao-dich/vietnam.aspx
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Quảng Trị “bật đèn xanh” cho 
siêu dự án điện tái tạo 175 ngàn 
tỷ đồng 
 

 
Theo Cổng thông tin điện tử Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị ngày 12/09 có buổi làm 
việc CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 và các đối tác về đề xuất, nghiên cứu siêu dự án Trung 
tâm Hydro xanh tại tỉnh này. Tại buổi làm việc, các đối tác đề xuất tỉnh cho phép được 
khảo sát nghiên cứu địa điểm đầu tư Dự án Trung tâm Hydro xanh Hải Lăng với tổng 
mức đầu tư 175.000 tỷ đồng. Trong đó, đại diện các nhà đầu tư đề xuất tỉnh xem xét, 
chấp thuận việc khảo sát nghiên cứu địa điểm đầu tư dự án, bao gồm các nhà máy điện 
mặt trời, điện gió, nhà máy sản xuất H2/NH3 với diện tích khoảng 40 ha. Theo dự kiến, 
quy mô công suất các nhà máy thuộc dự án này sẽ gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 có quy 
mô công suất điện mặt trời là 700MWp, điện gió là 300MW, và 193 ngàn tấn NH2/năm; 
Giai đoạn 2 là 1,800MWp điện mặt trời, 700MW điện gió, NH2 là 465 ngàn tấn/năm; giai 
đoạn 3 là 1,800MWp điện mặt trời, điện gió 700MW, và 82 ngàn tấn H2 lỏng/năm. Tổng 
mức đầu tư cho cả 3 giai đoạn dự kiến là 175.6 ngàn tỷ đồng, với giai đoạn 1 là hơn 31 
ngàn tỷ đồng. 

 

 
 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 
  
  
 

 
 
 

Dự kiến khai thác chuyến bay đầu 
tiên tại sân bay Long Thành vào 
ngày 2/9/2025 
 

 
Bộ Giao thông Vận tải vừa thông báo kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp 
kiểm điểm tiến độ dự án thành phần 1 thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không 
quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án 
sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, Chính phủ và Bộ Giao thông- Vận tải 
đang quyết liệt chỉ đạo chủ đầu tư Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) hoàn 
thành dự án thành phần 3, bảo đảm khai thác chuyến bay đầu tiên vào ngày 2/9/2025. 
Do đó, để có thể hoàn thành đồng bộ, đi vào khai thác dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo 
của Chính phủ, việc hoàn thành các dự án thành phần đúng tiến độ là điều kiện tiên 
quyết. Với dự án thành phần 1, mặc dù các chủ đầu tư đã tích cực triển khai song song 
các thủ tục (giao nhận đất, chuẩn bị đầu tư, xin ý kiến về cao độ tĩnh không, thỏa thuận 
đấu nối với các công trình lân cận, chuẩn bị hồ sơ tổng mặt bằng, …), nhưng so với tiến 
độ đăng ký vẫn chưa đạt yêu cầu. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị phối hợp 
chặt chẽ, chủ động kết nối với chủ đầu tư ACV và Cục Hàng không Việt Nam trong công 
tác giao nhận đất để triển khai dự án. 
 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Lạm phát Anh hạ nhiệt xuống 
9.9% 
 
 
 

 
Theo ước tính của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI) tăng 9.9% so với cùng kỳ trong tháng 8. Con số này thấp hơn dự báo 10.2% của các 
chuyên gia kinh tế và cũng thấp hơn mức 10.1% của tháng 7. So với tháng trước đó, giá 
tiêu dùng tăng 0.5%, tăng yếu hơn so với dự báo. Lạm phát lõi – loại trừ giá năng lượng, 
thực phẩm, thuốc lá và đồ uống có cồn – tăng 0.8% so với tháng trước và 6.3% so với 
cùng kỳ, trùng khớp với kỳ vọng. “Đà giảm của giá nhiên liệu khiến CPI giảm tốc trong 
tháng 8”, ONS cho biết trong báo cáo. “Trong khi đó, đà tăng của giá thực phẩm đóng 
góp lớn nhất vào CPI tháng 8”. Anh đang chơi vơi trong cuộc khủng hoảng chi phí sinh 
hoạt trong năm 2022 khi giá thực phẩm và năng lượng tăng phi mã. Trong khi đó, tăng 
trưởng tiền lương không bắt kịp lạm phát và khiến tiền lương thực giảm kỷ lục. 

 

 

  

Đồng Won rơi xuống đáy 13 năm 
 

 

 
Đồng Won của Hàn Quốc giảm xuống mức 1,384.2 đổi 1 USD trong ngày 14/09, mức yếu 
nhất kể từ tháng 3/2009. Đồng nội tệ Hàn Quốc vẫn giảm mạnh dù rằng các cơ quan 
chức trách nói có thể can thiệp để ổn định thị trường ngoại hối. Đà tăng của USD – xuất 
phát từ kỳ vọng lãi suất cao hơn tại Mỹ – đã làm suy yếu đồng Won, Yên Nhật và 5 đồng 
tiền chủ chốt khác. Trước đó, số liệu từ Mỹ cho thấy lạm phát tăng mạnh hơn dự báo và 
điều này làm gia tăng khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất quyết liệt, thậm chí có thể 
nâng 100 điểm cơ bản. Đồng USD cũng tăng mạnh vì kỳ vọng này. Chỉ số đồng USD – vốn 
theo dõi sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác – đã tăng lên 
đỉnh 20 năm. “Đồng Won giảm mạnh và nhanh hơn dự báo, có phần trật khớp với các 
yếu tố cơ bản của nền kinh tế. Chúng tôi sẽ làm phần việc của mình để ổn định thị 
trường”, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết trong tuyên bố sau cuộc họp 
bất thường vào chiều ngày 13/09. Việc ngưỡng 1,300 Won đổi 1 USD bị phá vỡ là một 

điềm chẳng lành với nền kinh tế lớn thứ 4 ở châu Á. 

 

 

https://www.stockbiz.vn/Stocks/ACV/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/ACV/Overview.aspx
https://finance.vietstock.vn/CPI-ctcp-dau-tu-cang-cai-lan.htm
https://finance.vietstock.vn/USD-ctcp-cong-trinh-do-thi-soc-trang.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

FPT 3/7/2022 3-6 tháng 87,000          98,000       105,000    80,900        88,000       -3.9% Nắm giữ

VOS 24/7/2022 3-6 tháng 16,400          19,000       21,200       15,200        17,800       3.6% Nắm giữ

PVT 6/8/2022 3-6 tháng 21,000          24,000       26,000       19,500        21,000       N/A Nắm giữ

FRT 6/8/2022 3-6 tháng 21,000          24,000       26,000       19,500        21,000       N/A Nắm giữ

MWG 21/8/2022 3-6 tháng 64.100          72.300      87.000      61,000        64,100       N/A Gia tăng 1/3 

PVD 29/8/2022 3-6 tháng 18,800          22,300       25,300       17,400        20,100       N/A Nắm giữ

CTD 4/9/2022 3-6 tháng 72,300          84,200       95,600       66,600        72,300       -5.8% Có thể gia tăng

KSB 11/9/2022 3-6 tháng 25,500          28,700       31,500       24,600        25,800       N/A Mua  
Nguồn: EVS ước tính 

 GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay mua ròng 164.82 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng -54.03 tỷ trên sàn HOSE, bán ròng -8.76 tỷ đồng 
trên sàn HNX, mua ròng 427 triệu đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là 
HPG (+107.5 tỷ), PVD (+82.7 tỷ), SSI (+44 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là VHM (-52.1 tỷ), STB (-39.2 
tỷ), KBC (-38 tỷ). PVS là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 822 triệu đồng, IDC là mã bị bán ròng mạnh 
nhất với giá trị -8.1 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (14/9/2022) khối ngoại mua ròng tổng cộng 2.7 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 – 14/9/2022   

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

 172,838,359 2,744,253 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
STB 91,951,130 2,785,747 HPG (134,534,732) (5,448,211) 

FUEVFVND 69,477,000 2,116,325 VIC (56,810,041) (4,674,978) 

DGC 5,124,833 1,893,396 MSN (29,298,210) (4,501,485) 

CTG 59,627,407 1,690,240 NVL (41,576,134) (3,269,736) 

DPM 24,027,200 1,601,804 E1VFVN30 (55,045,800) (1,308,518) 

NLG 36,591,187 1,570,170 CII (20,841,780) (845,280) 

MWG 9,273,000 1,420,607 SSI (18,813,412) (729,682) 

GMD 19,145,200 934,792 VCI (14,035,300) (706,320) 

KDC 12,709,600 832,847 VHM (11,779,786) (471,372) 

GEX 23,527,280 740,030 HCM (14,134,100) (465,806) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH TUẦN 5/9 – 9/9/2022: 

Trong tuần từ 5/9 – 9/9 khối ngoại bán ròng với tổng giá trị trên cả 3 sàn là -887 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 5/9/2022 – 9/9/2022   

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

 -29,608,964 -887,210 

MUA RÒNG BÁN RÒNG548,510 

Mã CK 
Khối lượng 
(Cp) 

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

VNM 2,435,900 187,319 NVL (2,707,400) (237,757) 

HPG 6,132,700 141,937 STB (5,905,500) (143,430) 

PVD 5,947,100 125,911 SSI (5,844,500) (133,710) 

HDB 3,482,900 92,902 KDH (2,482,600) (89,354) 

PVS 3,078,800 86,529 FUEVFVND (2,810,600) (76,874) 

NLG 1,342,400 54,294 VJC (636,600) (75,116) 

MSN 462,600 53,234 VCB (910,100) (74,922) 

POW 2,358,700 33,262 MIG (2,886,700) (66,198) 

PVT 1,234,300 27,696 KBC (1,847,400) (61,292) 

CMG 434,700 26,409 GEE (1,600,000) (60,000) 
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/ 

 

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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