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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   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI    

 Thị trường Mỹ kết phiên 18/06 trái chiều nhẹ dù có lúc giảm tới 271 điểm, 
sau đó lại xanh nhẹ: đóng cửa Dow Jones giảm 40 điểm (-0.15%), trong khi 
Nasdaq tăng 33 điểm (+0.33%), S&P 500 tăng 2 điểm (+0.06%). Dow jones 
giảm phiên thứ 2 liên tiếp khi giới đầu tư lo ngại trước số lượng nhiễm virus 
covid 19 đang có xu hướng tăng mạnh ở Mỹ và một số nước, thêm vào đó là 
thông tin số liệu thất nghiệp kém khả quan. Số lượng thất nghiệp tuần này 
tăng mạnh hơn tuần trước, với 1.508 triệu, trong khi các chuyên gia ước tính 
chỉ ở mức 1.3 triệu. Số ca nhiễm covid cũng đang tăng nhanh ở nhiều bang, 
Arizona xác nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục, trong khi Texas chứng kiến mức 
tăng 11% số ca nhập viện so với hôm qua. 

 Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên 18/06: Nikkei giảm 100 
điểm (-0.45%), Hang Seng giảm 16 điểm (-0.07%), Kospi giảm 8 điểm (-0.35%), 
riêng Shanghai tăng nhẹ 3 điểm (+0.12%). Trung Quốc đã đóng cửa trường 
học và hủy các chuyến bay ở Bắc Kinh để ngăn chặn làn sóng covid thứ 2 lan 
rộng.  

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 VNINDEX giảm mạnh đầu phiên với mức giảm sâu nhất lên tới 8.5 điểm, cuối 
phiên sáng chỉ số đã cân bằng hơn và giằng co trong biên độ hẹp trong phần 
còn lại của phiên giao dịch, đóng cửa tăng nhẹ 0.83 điểm (+0.1%). Đáng chú 
ý là khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE giảm phiên thứ 5 liên tiếp, chỉ đạt 
235 triệu cổ phiếu, thấp hơn 40% so với mức trung bình 20 phiên, chỉ bằng 
khoảng 1/3 so với phiên 11/6, cho thấy tâm lý thận trọng chi phối thị trường. 
HNXINDEX cũng có phiên giảm nhẹ 0.47% với thanh khoản thấp, chỉ đạt 48 
triệu cổ phiếu, thấp hơn gần 30% so với mức trung bình 20 phiên. 

 Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE và HNX đạt 5,095 tỷ đồng, tăng 7.6% so 
với phiên trước, trong đó giao dịch thỏa thuận đạt 1,228 tỷ đồng. Độ rộng thị 
trường tăng nhẹ trên ngưỡng cân bằng với 271 mã tăng và 265 mã giảm. 

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

 Khối ngoại bán ròng nhẹ 15 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lũy kế tháng 6 khối 
ngoại đang mua ròng 15,170 tỷ đồng, nếu không tính đến giao dịch thỏa 
thuận 15,074 tỷ VHM thì khối này đang mua ròng gần 100 tỷ đồng. 

 Lũy kế từ đầu năm tới nay khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng 
tổng cộng 1,939 tỷ đồng, tập trung nhiều nhất ở FUEVFVND (-1,226 tỷ), DBC 
(-307 tỷ), PLX (-241 tỷ), MBB (-229 tỷ), MSN (-246 tỷ). Tính từ đầu tháng 6 tới 
nay khối tự doanh bán ròng 338 tỷ đồng, các mã bị bán nhiều nhất là 
FUEVFVND (-606 tỷ), PDN (-135 tỷ), FUESSVFL (-103 tỷ), các mã được mua 
nhiều nhất là E1VFVN30 (324 tỷ), MWG (120 tỷ), KOS (60 tỷ). 

  

VN Index 855.27       0.10% HNX Index 112.74 -0.47%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 234,958,560 -22.4% 3,104 -13.6% 81,887,100 16.6% 763 51.1%

Thỏa thuận 45,352,088 12.6% 1,164 83.8% 6,813,030 1069.3% 64 789.3%

Tổng cộng 280,310,648 -18.3% 4,267 1.0% 88,700,130 25.2% 827 61.6%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          731.0   

Giá trị bán (tỷ đồng)          746.2   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -          15.3   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             17.5   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

FUESSVFL 9,410 40 0.4

VHM 76,500 500 0.7

PLX 46,700 950 2.1

HPG 26,800 550 2.1

VRE 27,550 50 0.2

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VIC 91,000 -900 -1.0

HDG 20,850 0 0.0

MSN 57,000 -500 -0.9

VCB 85,000 800 1.0

VNM 115,200 -400 -0.4

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 26,800 2.1 240

DBC 46,500 1.1 167

VCB 85,000 1.0 154

STB 11,400 -1.7 152

VHM 76,500 0.7 125

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

LDG 6,630 430 6.9

DGW 32,350 2,100 6.9

HRC 42,300 2,700 6.8

PDN 75,000 4,700 6.7

LIX 59,600 2,600 4.6

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

  

Quốc hội thông qua Luật PPP 

 

  Chiều 18/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đầu tư 
theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tỷ lệ tán thành là 92.75% (448/456 
đại biểu tham gia biểu quyết). Như vậy, Việt Nam đã có Luật chung, tạo hành 
lang pháp lý cao nhất để thu hút đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực kết cấu hạ 
tầng thiết yếu theo phương thức PPP. 

 Luật PPP có nhiều nội dung mới, cụ thể về lĩnh vực đầu tư, Luật PPP đã rút gọn 
các lĩnh vực để tập trung đầu tư 5 lĩnh vực thiết yếu: giao thông; lưới điện, 
nhà máy điện; thủy lợi, cung cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, chất 
thải; y tế, giáo dục - đào tạo; hạ tầng công nghệ thông tin. Về quy mô đầu tư, 
nhằm tập trung nguồn lực, tránh dàn trải, Luật PPP quy định thực hiện đầu tư 
PPP đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng, trừ dự án ở địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc trong lĩnh vực y tế, 
giáo dục - đào tạo (từ 100 tỷ đồng). 

  EU sẽ miễn thuế cho 11,500 tấn cá 
ngừ đóng hộp từ Việt Nam 

 

  Theo cam kết trong EVFTA, EU sẽ xóa bỏ thuế quan cho các sản phẩm cá ngừ 
tươi sống và đông lạnh ngay khi hiệp định có hiệu lực. Cụ thể, đối với các sản 
phẩm thăn, philê cá ngừ đông lạnh mã HS030487, EU sẽ xóa bỏ thuế quan 
theo lộ trình 3 năm, từ mức thuế cơ bản 18%, ngay khi hiệp định có hiệu lực. 

 Với các sản phẩm thăn, philê cá ngừ hấp, EU sẽ xóa bỏ thuế quan cho Việt 
Nam theo lộ trình 7 năm, từ mức thuế cơ bản 24%. Riêng đối với các sản phẩm 
cá ngừ chế biến đóng hộp, như: cá ngừ ngâm dầu đóng hộp, đóng túi, các sản 
phẩm cá thuộc họ cá ngừ đóng hộp… EU sẽ miễn thuế cho Việt Nam trong 
mức hạn ngạch 11,500 tấn/năm. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 4 
tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang EU giảm 7.2% so với 
cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, xuất khẩu cá ngừ đóng hộp của Việt Nam sang 
EU tăng 2.7% so với cùng kỳ. 

  
CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 

  

Trump tái khẳng định không đóng 
cửa kinh tế Mỹ lần nữa 

 

 
 “Chúng tôi không đóng cửa quốc gia lần nữa. Chúng tôi sẽ không phải làm 

vậy”, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn Fox News Channel ngày 
17/6. Bình luận trên đưa ra không lâu sau khi cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry 
Kudlow và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đều nói nước này có thể 
không đóng cửa nền kinh tế lần nữa. 

 Mỹ hồi tháng 3 phải đóng cửa hàng loạt nhà hàng, phòng tập thể hình, trường 
học cùng nhiều địa điểm khác để ngăn Covid-19 lây lan. Nền kinh tế lớn nhất 
thế giới hiện ghi nhận khoảng 2.16 triệu người nhiễm bệnh, gần 118,000 
trường hợp tử vong. 

  Anh muốn gia nhập CPTPP 

 

  Hôm qua (18/6), Anh thông báo sẽ theo đuổi việc gia nhập Hiệp định Đối tác 
Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). "Hôm nay, chúng tôi 
thông báo ý định theo đuổi gia nhập CPTPP - một trong những khu vực thương 
mại tự do lớn nhất thế giới", Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss cho biết. 

 Chính phủ Anh cho biết việc gia nhập CPTPP sẽ giúp nước này vượt qua các 
thách thức do đại dịch gây ra, đa dạng hóa mạng lưới thương mại và đảm bảo 
lợi ích, duy trì vị thế quốc tế trong tương lai. "Vai trò thành viên CPTPP sẽ mở 
ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp Anh, tăng cường thương mại và đầu tư 
trên nền tảng quan hệ vững chắc mà chúng ta đang có với các nước CPTPP", 
thông báo của Chính phủ Anh cho biết. 

  Trung Quốc sắp yêu cầu ngân hàng 
hy sinh lợi nhuận để hỗ trợ kinh tế 
hậu Covid-19 

 

  Cơ quan quản lý Trung Quốc sẽ kêu gọi các ngân hàng hy sinh lợi nhuận bằng 
việc mở rộng các khoản vay với lãi suất thấp, tăng dự phòng rủi ro cho vay và 
chủ động trong ghi nhận nợ không hiệu quả, theo các nguồn thạo tin. Tăng 
trưởng lợi nhuận nên được giữ dưới 10%. 

 Một số chi nhánh của Ủy ban Quản lý Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc 
(CBIRC) đã bắt đầu liên hệ với các ngân hàng họ phụ trách. 

 Đề xuất trên phản ánh lo ngại về tốc độ kinh tế Trung Quốc phục hồi sau đại 
dịch Covid-19. Các ngân hàng Trung Quốc được dự báo hoạt động kém hơn 
trong năm nay, việc giới hạn kỳ vọng lợi nhuận có thể thúc đẩy họ hơn nữa 
trong tăng vùng đệm cho các khoản cho vay trong tương lai, tránh báo cáo lợi 
nhuận cao trong điều kiện kinh tế khó khăn. 
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ TRADING THEO T+ 

 
 
 

THỐNG KÊ MUA/BÁN RÒNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 1/1/2020 - NAY 

 Nguồn: EVS tổng hợp 

 Thống kê từ đầu năm đến 18/06/2020 khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 2,277 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam, giảm mạnh so với mức lũy kế gần 18,000 tỷ đồng tính đến cuối tuần trước nhờ giao dịch thỏa thuận hơn 14,000 tỷ 
VHM.   

 Từ đầu tháng 5 trở lại đây lực bán ròng của khối ngoại có dấu hiệu suy yếu rõ rệt, tổng lượng bán ròng trong tháng 5 là 
922 tỷ đồng, chỉ bằng 1/7 so với trung bình 3 tháng trước đó. Lũy kế tháng 6 khối ngoại đang mua ròng tổng cộng 15,170 
tỷ đồng, nếu không tính đến giao dịch thỏa thuận 15,074 tỷ VHM thì khối này đang mua ròng gần 100 tỷ đồng.  

STT MCK Ngành

Tin tức (thu thập nhiều nguồn đáng tin 

cậy khác nhau) và 

EVS nhận định Giá hôm nay 

(18/6/2020)

Giá bắt đầu MUA 

vào<2% Giá đóng 

cửa tuần trước

(đồng)

Giá kỳ vọng 

bắt đầu chốt 

lời

(đồng)

Giá xem xét 

cắt lỗ

(đồng)

Mua/Bán 

ròng của 

khối ngoại

(tỷ đồng)

KLGD bình 

quân/ngày-

1W

(cp)

Tăng 

trưởng 

KLGD

(%)

Tăng/giả

m giá CP-

1Tuần

Tăng/giả

m giá CP-

1Tháng

Tăng/giả

m giá CP-

YTD

Lãi/lỗ tạm 

tính (T+3)
Ghi chú

1 FPT Hàng tiêu dùng

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

46,600            47,000                  50,500         44,700       0.3            1,734,390     28% 1% -4% -20% -1.8%

2 GMD
Sản xuất công 

nghiệp

Lợi nhuận Q1/20 tăng đột biến

Triển vọng tăng trưởng tích cực
19,400            19,800                  21,800         18,500       (0.0)           797,800         116% 0% 1% -16% -3.5%  DS tuần trước 

3 HHS Hàng tiêu dùng

Các yếu tố hỗ trợ giá có yếu tố đầu cơ 

và thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư 

mới, tthông tin chia cổ tức 

4,500              5,300                     5,700           5,000         (0.3)           4,927,420     181% -10% 9% 40% -22.3%

4 NLG Bất động sản

LN tăng trưởng nhờ bàn giao các dự 

án đã hoàn thành. Tác động tích cực 

nhờ đẩy nhanh các dự án CSHT tại 

khu Nam TP.HCM

24,900            25,000                  26,900         23,800       1.2            790,390         -15% 0% 6% -9% -1.8%

5 PTB Hàng tiêu dùng

EVFTA giúp tăng mạnh xk gỗ và đá 

LN tăng trưởng mạnh nhờ mở rộng 

mỏ đá và xk gỗ. Giá cổ phiếu rẻ và 

hấp dẫn với PE 5x

51,800            48,900                  54,800         45,000       0.4            176,690         148% 5% 10% -27% 9.4%

6 TCM Hàng tiêu dùng

EVFTA giúp tăng mạnh xk các thị 

trường mới. Đẩy mạnh xuất khẩu 

khẩu trang và quần áo bảo hộ giúp 

tăng doanh thu và lợi nhuận

20,000            20,100                  21,600         19,100       0.3            1,020,100     51% 1% 24% 4% -2.2%

7 TNG Hàng tiêu dùng

EVFTA giúp tăng mạnh xk các thị 

trường mới. Đẩy mạnh xuất khẩu 

khẩu trang và quần áo bảo hộ giúp 

tăng doanh thu và lợi nhuận

13,200            13,600                  15,000         12,700       -            3,075,830     201% -1% -3% -12% -4.4%

8 VCB Tài chính

Tăng trưởng đột biến nhờ mở rộng 

diện tích đất KCN. Dòng tiền tích cực 

từ cổ tức các khoản đầu tư, công ty 

con

85,000            85,600                  92,000         81,300       38.4          856,660         -24% -3% 8% -6% -2.0%  DS tuần trước 

9 VHM Bất động sản

Lợi nhuận Q1/20 tăng trưởng đột 

biến

Các mảng hoạt động đến chu kỳ tạo 

ra lợi nhuận. Tiềm năng từ các dự án 

BT

76,500            75,000                  80,100         71,600       12.0          2,230,800     -47% 0% 6% -10% 2.3%

10 VNM
Tiêu dùng thiết 

yếu

Biên lợi nhuận cải thiện nhờ chi phí 

đầu vào giảm và tăng trưởng nhờ đẩy 

mạnh hoạt động M&A, mở rộng 

chuổi sản phẩm mới

115,200          118,000                126,000      112,700    65.4          1,046,880     -36% -6% 4% -2% -3.3%  DS tuần trước 
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GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

Lũy kế từ đầu năm tới nay khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng tổng cộng 1,939 tỷ đồng, tập trung nhiều nhất 
ở FUEVFVND (-1,226 tỷ), DBC (-307 tỷ), PLX (-241 tỷ), MBB (-229 tỷ), MSN (-246 tỷ). Tính từ đầu tháng 6 tới nay khối tự doanh 
bán ròng 338 tỷ đồng, các mã bị bán nhiều nhất là FUEVFVND (-606 tỷ), PDN (-135 tỷ), FUESSVFL (-103 tỷ), các mã được mua 
nhiều nhất là E1VFVN30 (324 tỷ), MWG (120 tỷ), KOS (60 tỷ). 

THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH NGÀY 18/06/2020 

 
Nguồn: Fiinpro 

 

  

VNINDEX

VN30

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

HDG 2,330,000            49,396                         FUESSVFL (8,294,000)             (79,532)                       

MWG 88,380                  7,377                           VNM (67,940)                   (7,835)                         

FPT 75,430                  3,508                           VIC (69,490)                   (6,334)                         

MBB 94,890                  1,644                           VCB (72,700)                   (6,184)                         

KDH 66,800                  1,562                           FUEVFVND (417,510)                 (4,925)                         

PNJ 24,070                  1,395                           VPB (204,550)                 (4,573)                         

NTL 77,800                  1,221                           CKG (347,210)                 (3,754)                         

GMD 43,380                  841                               MSN (65,500)                   (3,731)                         

NLG 26,190                  648                               VJC (26,990)                   (2,985)                         

CTG 25,540                  583                               VHM (36,890)                   (2,821)                         

REE 11,260                  345                               GEX (149,180)                 (2,462)                         

CTD 4,530                    275                               HDB (92,380)                   (2,454)                         

BMP 5,300                    273                               HPG (71,870)                   (1,955)                         

KBC 17,000                  250                               NVL (29,600)                   (1,717)                         

TPB 10,040                  207                               TCB (68,380)                   (1,376)                         

PAC 5,550                    126                               DPM (87,240)                   (1,230)                         

LIX 2,000                    117                               NKG (150,960)                 (1,183)                         

E1VFVN30 (75,090)                   (883)                             

DBC (15,000)                   (685)                             

BVH (13,480)                   (648)                             

EIB (20,010)                   (359)                             

DXG (24,600)                   (308)                             

POW (25,400)                   (265)                             

SSI (17,330)                   (259)                             

HBC (21,330)                   (246)                             

PDN (2,500)                     (188)                             

VRE (5,400)                     (150)                             

AAM (10,000)                   (105)                             

ROS (33,170)                   (103)                             

MUA RÒNG BÁN RÒNG

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

-7,712,110

-599,660

-70,599

-28,667
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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 

Mã CK Tên Công ty Ngày họp Giờ họp Địa điểm họp

OPC Công ty cổ phần Dược phẩm OPC 19/06/2020 8h Hội trường CTCP Dược phẩm OPC, 1017 Hồng Bàng, P12, Q6, TP HCM

VGC Tổng Công ty Viglacera - CTCP 19/06/2020 7h30 Tầng 15 tòa nhà Viglacera, số 01 Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội

BCF Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi 19/06/2020 8h
tại CTCP Thực phẩm Bích Chi – Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, Tp. Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 19/06/2020 7h30
Hội trường CTCP Phú Tài, tầng 6, Phú Tài Building, số 278 Nguyễn Thị Định, 

Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

IDI
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa 

Quốc Gia I.D.I
19/06/2020 8h00

Hội trường Tập đoàn Sao Mai tại KĐT cao cấp Sao Mai, khóm Bình Khánh 3, 

phường Bình Khánh, TP Long Xuyên

IJC
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ 

thuật
19/06/2020 8h00

Khách sạn Becamex, thành phố mới 2B, đường Hùng Vương, phường Hòa 

Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

VSC
Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt 

Nam
19/06/2020 8h30 Hội trường tầng 1, khách sạn Harbour View, 12 Trần Phú, Hải Phòng

ICT
Công ty cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu 

điện
19/06/2020 8h30

Hội trường N1, Tầng 2, Trung tâm triển lãm Vân Hồ, số 2 phố Hoa Lư, Q.Hai 

Bà Trưng, Hà Nội

CLL Công ty cổ phần Cảng Cát Lái 19/06/2020 13h30
Hội trường lầu 4, TCT Tân Cảng Sài Gòn - Cảng Cát Lái, số 2 đường Lê Phụng 

Hiểu, phường Cát Lái, quận 2, TP HCM

VSH
Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông 

Hinh
19/06/2020 8h00 Hội trường B tòa E-town 1, 364 Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM

TNA
Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập 

khẩu Thiên Nam
20/06/2020 8h00 Lầu 1, khách sạn REX, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP HCM

TCB
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 

(Techcombank)
20/06/2020 9h00

Trung tâm hội nghị Almaz, đường Hoa Hồng, khu đô thị sinh thái Vinhomes 

Riversire, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

MVC
Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình 

Dương
20/06/2020

Hội trường Công ty Cổ phần Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, địa chỉ: số 

306 đường ĐT 743, Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

OGC Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương 20/06/2020 Rạp Fafilm, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

TCM
Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - 

Thương mại Thành Công
20/06/2020 8h00

Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công, số 3 Tây 

Thạnh, phường Tây Thạnh, TP HCM

TCH
Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính 

Hoàng Huy
20/06/2020 8h00 Toà nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài,quận Lê Chân, TP Hải Phòng

SMC Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC 20/06/2020 8h00
Phòng Đại Yến, hội trường Thống Nhất, Cổng 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường Bến Thành, Q1, Tp HCM

DL1
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ 

Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
21/06/2020 8h

Hội trường tầng 2 số 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Gia 

Lai.

CEO Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O 22/06/2020 8h Tầng 6, tháp CEO, đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

STK Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ 22/06/2020 Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, quận 5, TP HCM

LHG Công ty Cổ phần Long Hậu 22/06/2020 CTCP Long Hậu, ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

TVN Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 22/06/2020
Trụ sở chính Tổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty cổ phần, địa chỉ số 91 

Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội

NSC
Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng 

Việt Nam
22/06/2020 8h30 01 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

GMD Công ty Cổ phần Gemadept 22/06/2020 8h30 Lầu 1, Lotus Ballroom, Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Q1, TP.HCM

BSQ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 22/06/2020 Hội trường Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi

BVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 22/06/2020 Hội trường tầng 12, số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

HCM
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố 

Hồ Chí Minh
23/06/2020 13h30

Phòng Khánh Tiết - Lầu 1, khách sạn New World Sài Gòn, 76 Lê Lai, quận 1, 

TP HCM

HTM Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP 23/06/2020 0 Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

TVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt 23/06/2020 14h00
Văn phòng CTCP Chứng khoán Thiên Việt, lấu 9, 63A Võ Văn Tần, P6, Q3, TP 

HCM

DP3 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 23/06/2020 0

Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 – Địa chỉ: Nhà máy 

Nam Sơn – số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An 

Dương, thành phố Hải Phòng.

PTI Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 24/06/2020 08h30
Hội trường tầng 4, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, số 5 Phạm Hùng, Mỹ 

Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

DCL Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 24/06/2020 8h30
Tầng 5, toà nhà Times Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Thanh 

Xuân, Hà Nội

BIC
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng 

Đầu tư và phát triển Việt Nam
24/06/2020 14h00 Tầng 21, tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội

AGG
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất 

động sản An Gia
24/06/2020 8h00 Khách sạn Sheraton, số 88 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM
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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/

