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

 

 

 

 

 

 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 biến động trái chiều trong phiên hôm nay: VNINDEX đóng cửa 
giảm nhẹ 1.11 điểm (-0.13%) xuống 834.21, HNXINDEX tăng 0.09 điểm 
(+0.08%) lên 111.86. Khối lượng khớp lệnh trên cả 2 sàn đều tăng mạnh trên 
mức trung bình 20 phiên. 

 Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE và HNX đạt 7,423 tỷ đồng, tăng 17.1% so 
với phiên trước, trong đó giá trị giao dịch thỏa thuận là 1,207 tỷ đồng. Độ 
rộng thị trường tiếp tục duy trì ở mức tích cực với 270 mã tăng và 186 mã 
giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có BID, FPT, 
HVN, HPG, TPB, HDB, MBB tăng; chiều giảm đáng chú ý có VHM, VIC, VRE, 
GAS, VJC, SAB, VPB, VN, POW, NVL. 

 Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp trên toàn thị trường với giá trị 38 
tỷ đồng, trong đó lượng mua ròng trên sàn HOSE là 74.9 tỷ đồng, trên sàn 
HNX và UPCOM khối này tiếp tục bán ròng gần 37 tỷ đồng. Các mã được mua 
ròng mạnh nhất trong phiên hôm nay là VNM (102 tỷ), VCB (81 tỷ), VPB (40 
tỷ); trong khi các mã bị bán mạnh nhất là VIC (-123 tỷ), VRE (-38 tỷ). 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG    

 VNINDEX lao dốc mạnh ngay sau khi mở cửa, mức giảm sâu nhất lên tới 20.2 
điểm, tuy nhiên sau đó thị trường đã dần cân bằng trở lại, phiên chiều chỉ số 
dao động sát mức tham chiếu, đóng cửa giảm nhẹ 1.11 điểm (-0.13%), chấm 
dứt chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp. Nhóm cổ phiếu họ Vin là yếu tố chính kéo thị 
trường giảm điểm, khi VHM giảm 2.86%, VRE giảm 2.97%, VIC giảm 2.06%, 
tổng 3 cổ phiếu này kéo chỉ số giảm 4.4 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên sàn 
HOSE tăng vọt so với phiên trước, đạt 339 triệu cổ phiếu, cao gấp 1.3 lần so 
với mức trung bình 20 phiên. Chỉ báo ADX tiếp tục tăng lên gần 26, nhưng 
đường +DI giảm 6 điểm, cho thấy đà tăng giá có dấu hiệu suy yếu dần. Việc 
chỉ số gặp rung lắc mạnh ngay khi tiến đến gần vùng kháng cự 840 – 860 điểm 
cho thấy đây sẽ là vùng cản khá quan trọng trong thời gian tới. Rủi ro đảo 
chiều đang tăng lên khi nhiều cổ phiếu trụ bắt đầu tiến vào vùng quá mua. . 
Chúng tôi bảo lưu quan điểm VNINDEX sẽ tiến đến kiểm định vùng kháng cự 
840 – 860 điểm, sau đó xuất hiện nhịp giảm. Nhà đầu tư nên cẩn trọng, không 
mở các vị thế mua mới, nếu có mua chỉ nên xác định trading T+ và cân nhắc 
chốt lời các vị thế mua ngắn hạn đã có lãi để bảo vệ thành quả.  

 Các chỉ số chính của chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều nhẹ trong phiên 
13/05: Nikkei giảm 99 điểm (-0.49%), Hang Seng giảm 65 điểm (-0.27%) trong 
khi Shanghai CSI 300 tăng 8 điểm (+0.2%), Kospi tăng 18 điểm (+0.95%). 

 

VN Index 834.21      -0.13% HNX Index 111.86 0.08%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 338,667,310 16.8% 5,706 13.2% 61,045,600 18.2% 509 4.4%

Thỏa thuận 35,935,479 11.8% 1,044 38.7% 8,982,598 42.2% 163 193.7%

Tổng cộng 374,602,789 16.3% 6,751 16.5% 70,028,198 20.8% 672 23.8%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          797.4   

Giá trị bán (tỷ đồng)          722.4   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng)             74.9   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             10.7   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VNM 113,700 -200 -0.2

VCB 75,600 0 0.0

VPB 23,900 -150 -0.6

HPG 24,100 450 1.9

PLX 45,650 100 0.2

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VIC 95,000 -2,000 -2.1

VRE 24,500 -750 -3.0

FRT 21,750 1,400 6.9

POW 10,300 -100 -1.0

HSG 9,030 590 7.0

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

FPT 49,350 6.2 333

VNM 113,700 -0.2 283

VIC 95,000 -2.1 251

VHM 71,400 -2.9 242

HPG 24,100 1.9 229

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

HSG 9,030 590 7.0

TPB 21,450 1,400 7.0

HBC 8,620 560 7.0

FRT 21,750 1,400 6.9

HVG 5,450 350 6.9

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

  

Nâng mức giảm trừ gia cảnh, thu ngân 
sách giảm hơn 10 nghìn tỷ đồng/năm 

 

  Chính phủ đã có tờ trình dự thảo nghị quyết của UBTV Quốc hội về điều chỉnh 
mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo tính toán của BTC tại 
đề xuất này, thu ngân sách sẽ giảm hơn 10 nghìn tỷ đồng/năm. 

 Chính phủ trình UBTV Quốc hội phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh 
nêu trên sẽ được thực hiện kể từ khi nghị quyết có hiệu lực thi hành và áp 
dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Theo quy định của Luật Quản lý thuế số 
38/2019/QH14, có hiệu lực từ 1/7/2020, thì thời hạn quyết toán thuế TNCN 
năm 2020 chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc 
năm dương lịch hoặc năm tài chính; đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN của 
cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thì chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 
thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. 

 Do vậy trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh cũ (9 triệu 
đồng/tháng đối với đối tượng nộp thuế và 3,6 triệu đồng/tháng đối với mỗi 
người phụ thuộc) sẽ được xác định số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ 
gia cảnh mới khi quyết toán thuế TNCN năm 2020. 

Philippines chào mua 300,000 tấn gạo   Theo Reuters, Philippnes – nhà mua gạo hàng đầu thế giới – đang tìm kiếm 
nguồn cung để nhập khẩu thêm 300,000 tấn gạo nhằm tăng lượng dự trữ quốc 
gia trong bối cảnh chống chọi với dịch corona. Theo kế hoạch, nước này đang 
muốn nhập khẩu lượng gạo cần bổ sung vào kho dự trữ quốc gia theo dạng 
hợp đồng G to G (liên chính phủ) và nâng tổng lượng gạo nhập khẩu trong 
năm nay lên mức kỷ lục 3 triệu tấn, vượt mức 2.9 triệu tấn của năm trước. 

 Bộ trưởng Nông nghiệp - Philippines William Dar – cho biết hôm 11.5, chính 
phủ nước này đã gửi thông báo đến các nhà sản xuất gạo hàng đầu châu Á, 
bao gồm Myanmar, Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Campuchia. 

Chuẩn bị khởi công 2 cầu 677 tỷ đồng 
nối Hải Phòng với Hải Dương 

 

  Dự kiến ngày 16/5, UBND TP Hải Phòng sẽ khởi công xây dựng cầu Quang 
Thanh và cầu Dinh kết nối tỉnh Hải Dương và vùng Đồng bằng Bắc Bộ, bảo đảm 
kết nối giao thông Quốc lộ 5, Quốc lộ 10. Theo thoả thuận giữa lãnh đạo 2 địa 
phương, phía TP Hải Phòng sẽ đầu tư kinh phí xây dựng 2 cây cầu. Hải Dương 
xây dựng đường dẫn đầu cầu phía Kinh Môn và Thanh Hà. Tổng vốn đầu tư 2 
cây cầu là 677 tỷ đồng, bao gồm 278 tỷ đồng cầu Dinh và 399 tỷ đồng cầu 
Quanh Thanh.  

 Khi hoàn thành, 2 công trình trên sẽ góp phần kết nối hạ tầng giao thông để 
tạo động lực phát triển KTXH ở các địa bàn giáp ranh Hải Phòng, Hải Dương. 
Các cây cầu này sẽ thay thế đò Dinh, phà Quang Thanh. Dự kiến, dự án xây 
dựng cầu Quang Thanh sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2021. 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Thâm hụt ngân sách của Mỹ tăng lên 
mức kỷ lục trong tháng Tư 

 

  Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/5 đã báo cáo khoản thâm hụt ngân sách kỷ lục 738 
tỷ USD trong tháng 4/2020, giữa bối cảnh chi tiêu chính phủ tăng vọt, còn 
nguồn thu thuế đi xuống vì các biện pháp hạn chế được áp dụng để ngăn chặn 
sự lây lan của dịch bệnh. 

 Theo Bộ Tài chính Mỹ, mức thâm hụt ngân sách khổng lồ trong tháng Tư đã 
phản ánh quy mô khổng lồ của hoạt động chi tiêu chính phủ với mục tiêu giảm 
thiểu tác động kinh tế của cuộc khủng hoảng COVID-19. Mức thâm hụt ngân 
sách kỷ lục trước đó mà Mỹ từng ghi nhận là 235 tỷ USD vào tháng 2/2020. 
Khoản thâm hụt ngân sách của Mỹ trong bốn tháng năm này đã tăng lên 1,480 
tỷ USD, vượt xa so với mức thâm hụt 531 tỷ USD của cùng kỳ năm 2019. 

Trung Quốc cam kết tuân thủ thỏa 
thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ 

 

 
 Hãng tin Reuters ngày 12/5 dẫn các nguồn thạo tin từ Trung Quốc cho biết 

nước này sẽ tuân thủ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ và đang nỗ 
lực hoàn thành cam kết tăng cường mua hàng hóa Mỹ, ngay cả khi hoạt động 
giao dịch bị hạn chế do sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 
Covid-19. Nguồn tin dẫn lời các quan chức tại Bắc Kinh cho biết nếu cả hai bên 
đang cùng hành động một cách tích cực, thì hạn ngạch mua hàng không đạt 
được trong tháng này vẫn có thể thực hiện trong tháng khác thông qua việc 
mua bổ sung. 

 Đó không phải là một thỏa thuận có thể được hoàn thành bằng một giao dịch 
đơn lẻ và khó khăn do dịch bệnh gây ra cũng có thể được tính đến. 
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THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỈ SỐ VN30 

 

 
  Các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 có mức tăng tốt hơn chỉ số cơ sở. Trong 

khi VN30 chỉ tăng 1.24 điểm thì hợp đồng tháng 5 chỉ số này tăng 11.2 điểm, 
hợp đồng tháng 6 tăng 7.2 điểm, hợp đồng tháng 9 tăng 5.5 điểm và hợp đồng 
tháng 12 tăng 10.5 điểm. Nhờ vậy, basis âm đã được thu hẹp đáng kể so với 
hôm qua, từ -23.4 điểm ở hợp đồng tháng 5 xuống chỉ còn lệch -13.4 điểm.  

 HĐTL tháng 5 sẽ đáo hạn vào thứ 5 tuần sau, việc này sẽ có ảnh hưởng không 
nhỏ tới thị trường cơ sở. Việc thị trường cơ sở lao dốc mạnh đầu phiên hôm 
nay khả năng cũng có liên quan đến các giao dịch trên thị trường phái sinh khi 
cơ sở giảm mạnh nhưng phái sinh không những không giảm theo mà lại tăng 
mạnh. 

 

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 ngày 13/05/2020 khối ngoại đã bán ròng tổng cộng     

19,670 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đây cũng là mức bán 
ròng lớn nhất trong lịch sử của khối ngoại theo thống kê dữ liệu từ 2006 đến 
nay.  

 Tuy nhiên, dấu hiệu tích cực là từ đầu tháng 5 trở lại đây lực bán ròng của khối 
ngoại có dấu hiệu suy yếu hơn so với giai đoạn cuối tháng 4, thậm chí trong 8 
phiên giao dịch tới nay của tháng 5 thì có 3 phiên khối này mua ròng, dù lực 
mua khá nhỏ. Nếu loại trừ giao dịch thỏa thuận VHM ngày 06/05 thì khối này 
bán ròng 999 tỷ đồng tính từ đầu tháng 5, trong khi 8 phiên liền trước đó khối 
này bán ròng 3,082 tỷ đồng.  

 

 

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày tới hạn Giá đóng cửa Tăng/giảm Độ lệch với VN30 Index Khối lượng giao dịch Khối lượng mở

VN30F2005 21/05/2020 8 770.3 11.2 -13.4 274,565 29,951

VN30F2006 18/06/2020 36 757.0 7.2 -26.7 1,618 2,320

VN30F2009 17/09/2020 127 746.0 5.5 -37.7 214 404

VN30F2012 17/12/2020 218 749.5 10.5 -34.2 248 122
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GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

VNINDEX lao dốc mạnh ngay sau khi 
mở cửa, mức giảm sâu nhất lên tới 
20.2 điểm, tuy nhiên sau đó thị trường 
đã dần cân bằng trở lại, phiên chiều chỉ 
số dao động sát mức tham chiếu, đóng 
cửa giảm nhẹ 1.11 điểm (-0.13%), 
chấm dứt chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp. 
Nhóm cổ phiếu họ Vin là yếu tố chính 
kéo thị trường giảm điểm, khi VHM 
giảm 2.86%, VRE giảm 2.97%, VIC giảm 
2.06%, tổng 3 cổ phiếu này kéo chỉ số 
giảm 4.4 điểm. Khối lượng khớp lệnh 
trên sàn HOSE tăng vọt so với phiên 
trước, đạt 339 triệu cổ phiếu, cao gấp 
1.3 lần so với mức trung bình 20 phiên. 
Chỉ báo ADX tiếp tục tăng lên gần 26, 
nhưng đường +DI giảm 6 điểm, cho 
thấy đà tăng giá có dấu hiệu suy yếu 
dần. Việc chỉ số gặp rung lắc mạnh 
ngay khi tiến đến gần vùng kháng cự 
840 – 860 điểm cho thấy đây sẽ là vùng 
cản khá quan trọng trong thời gian tới. 
Rủi ro đảo chiều đang tăng lên khi 
nhiều cổ phiếu trụ bắt đầu tiến vào 
vùng quá mua. . Chúng tôi bảo lưu 
quan điểm VNINDEX sẽ tiến đến kiểm 
định vùng kháng cự 840 – 860 điểm, 
sau đó xuất hiện nhịp giảm. Nhà đầu 
tư nên cẩn trọng, không mở các vị thế 
mua mới, nếu có mua chỉ nên xác định 
trading T+ và cân nhắc chốt lời các vị 
thế mua ngắn hạn đã có lãi để bảo vệ 
thành quả.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STT Ngày phát hành Mã chứng khoán Khuyến nghị Khuyến nghị trước Tên báo cáo Loại báo cáo

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/
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CẬP NHÂT KẾT QUẢ KINH DOANH Q1/2020 CÁC MÃ TRONG DANH MỤC VN30 

Ảnh hưởng của dịch Covid khiến doanh thu, lợi nhuận của nhiều nhóm cổ phiếu bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là về mặt 
lợi nhuận. Trong số 30 doanh nghiệp thuộc nhóm VN30 có tới 21 doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận âm, với mức 
giảm trung bình lên tới 56.8%. Tính chung cho cả nhóm VN30 thì mức sụt giảm lợi nhuận trong Q1/2020 là 12.6%, nếu 
không tính tới sự đóng góp của VHM thì mức giảm chung lên tới 25.7%. 

 

 
Nguồn: Fiinpro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STT MCK  Tên công ty
LNST Q1.2019 

(tỷ đồng)

LNST Q1.2020 (tỷ 

đồng)

Tăng trưởng 

LNST (y/y)

Tăng trưởng giá cổ phiếu 

đến 11/05/2020 (YTD)

1 BID BIDV 1,969                   1,409                     -28.4% -17.9%

2 BVH Tập đoàn Bảo Việt 444                      126                        -71.5% -30.2%

3 CTD Xây dựng Coteccons 189                      123                        -34.6% 25.6%

4 CTG VietinBank 2,528                   2,414                     -4.5% -1.2%

5 EIB Eximbank 281                      366                        30.5% -13.0%

6 FPT FPT Corp 626                      747                        19.3% -7.8%

7 GAS PV Gas 3,029                   2,333                     -23.0% -22.8%

8 HDB HDBank 799                      889                        11.2% -18.9%

9 HPG Hòa Phát 1,801                   2,285                     26.9% -0.2%

10 MBB MBBank 1,861                   1,712                     -8.0% -20.8%

11 MSN Tập đoàn Masan 865                      (78)                         -109.0% 10.7%

12 MWG Thế giới di động 1,040                   1,132                     8.8% -27.4%

13 NVL Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) 290                      322                        11.0% -6.1%

14 PLX Petrolimex 1,201                   (1,893)                   -257.6% -21.6%

15 PNJ Vàng Phú Nhuận 429                      408                        -4.8% -31.7%

16 POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 879                      444                        -49.5% -14.7%

17 REE Cơ Điện Lạnh REE 352                      256                        -27.3% -16.9%

18 ROS Xây dựng FLC FAROS 25                         0                             -98.4% -78.3%

19 SAB SABECO 1,221                   700                        -42.6% -22.7%

20 SBT
Mía đường Thành Thành Công - 

Biên Hòa
289                      73                           -74.6% -20.4%

21 SSI Chứng khoán SSI 199                      10                           -95.2% -23.1%

22 STB Sacombank 844                      786                        -6.9% -5.0%

23 TCB Techcombank 2,083                   2,456                     17.9% -15.1%

24 VCB Vietcombank 4,707                   4,178                     -11.2% -18.0%

25 VHM Vinhomes 2,540                   6,844                     169.4% -13.4%

26 VIC VinGroup 1,038                   438                        -57.8% -15.2%

27 VJC Vietjet Air 1,463                   (989)                       -167.6% -19.9%

28 VNM VINAMILK 2,791                   2,765                     -0.9% -8.0%

29 VPB VPBank 1,422                   2,314                     62.7% 17.3%

30 VRE Vincom Retail 612                      492                        -19.6% -25.9%

37,818                33,064                  -12.6% -12.4%Tổng cộng
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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 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   

LÃI SUẤT TIỀN GỬI NCB 

Kỳ hạn 
01 

tháng 
06 

tháng 
07 

tháng 
09 

tháng 
12 

tháng 
15 

tháng 
18 

tháng 
24 

tháng 
36 

tháng 

Lãi suất 
cuối kỳ 

(%/năm) 
4,50 7,50 7,50 7,55 8,00 8,00 8,15 8,30 8,30 

Chi tiết thông tin lãi suất tiền gửi, vui lòng truy cập: https://www.ncb-bank.vn/vi/lai-suat-tien-gui  

Chi tiết thông tin chương trình khuyến mại, vui lòng truy cập: https://www.ncb-bank.vn/vi/tin-tuc 

CHƯƠNG TRÌNH  ƯU ĐÃI 

Từ ngày 19/3/2020, NCB ra mắt ứng dụng ngân hàng điện tử mới NCB iziMobile với nhiều tính năng vượt trội, trải nghiệm 
tuyệt vời và nhiều ưu đãi hấp dẫn. 

1. Cộng thêm lãi suất tiết kiệm 

- Cộng thêm 0,3%/năm lãi suất khi gửi tiết kiệm online trên NCB iziMobile 

2. Miễn phí chuyển tiền 

- Miễn 100% phí chuyển tiền liên ngân hàng 

- Miễn 100% phí chuyển tiền 24/7 

Với NCB iziMobile, khách hàng thỏa sức trải nghiệm dịch vụ ngân hàng số trọn vẹn mọi lúc mọi nơi, không lo đại dịch. Khách 
hàng có thể mở tài khoản online ngay tại nhà chỉ mất 01 phút trên NCB iziMobile.  

Link tải app: App Store https://apps.apple.com/vn/app/ncb-izimobile/id1465217154?l=vi  

                      Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncb.bank  

Mọi thông tin chi tiết cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ Hotline 18006166 (miễn phí). 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncb-bank.vn/vi/lai-suat-tien-gui
https://www.ncb-bank.vn/vi/tin-tuc
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncb.bank

