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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2022 

   VN Index 1,268.43   2.84% HNX Index 314.91 2.93%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 616,951,500 19.9% 15,776 21.7% 86,112,082 6.4% 1,406 -19.7%

Thỏa thuận 38,292,373 -26.1% 799 -8.5% 9,781,060 317.7% 773 809.4%

Tổng cộng 655,243,873 15.7% 16,575 19.8% 95,893,142 15.1% 2,179 18.7%  
 

THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,049.3

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,043.3

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 6.0

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 6.3  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

DCM 36,450 2,350 6.9

DPM 58,800 3,800 6.9

VNM 71,900 3,000 4.4

CTG 26,900 900 3.5

VRE 29,450 1,350 4.8  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 34,450 -450 -1.3

DXG 27,550 1,050 4.0

VND 24,800 800 3.3

SSI 28,800 700 2.5

VCI 39,000 2,250 6.1  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 34,450 -1.3 1,344

SSI 28,800 2.5 497

STB 22,750 4.6 460

DIG 60,100 3.6 457

VPB 31,500 5 397  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

HHV 16,050 1,050 7.0

PGC 21,400 1,400 7.0

PVT 20,650 1,350 7.0

CTD 49,000 3,200 7.0

VOS 15,300 1,000 7.0

Thay đổi

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

 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ lao dốc trong ngày 24/05 giữa lúc nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu 
vì nỗi lo suy thoái. Chỉ số Dow Jones rớt 475 điểm (tương đương 1.5%), S&P 500 
sụt 2.3% và Nasdaq Composite lao dốc 3.5%.  

• Chứng khoán Châu Á hôm nay tăng điểm trên hầu hết các thị trường. Chỉ số Nikkei 
225 của Nhật Bản giảm 70.34 điểm (-0.26%) xuống 26,677.80 điểm. Tại Trung 
Quốc, chỉ số Shanghai tăng 36.54 điểm (+1.19%) lên 3,107.46 điểm; chỉ số SZSE 
Component tăng 77.26 điểm (+0.7%) lên 11,143.18 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn 
Quốc tăng 11.35 điểm (+0.44%) lên 2,617.22 điểm. 

  
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay chứng kiến phiên bùng nổ của điểm số cũng như khôi phục 
thanh khoản. Thị trường mở cửa phiên đã tăng điểm tích cực nhờ nhóm cổ phiếu 
VN30, trừ khi HPG tiếp tục đỏ. REE tăng kịch trần từ sau 9h30 cũng là yếu tố tác 
động tốt lên thị trường. Tới phiên chiều thị trường bất ngờ bật tăng mạnh với 75 
mã tăng trần. Công nghệ thông tin dẫn đầu đà tăng nhờ FPT tăng trần phiên hôm 
nay, nhóm thủy sản cũng tăng mạnh nhờ sắc tím ở hầu hết các cổ phiếu lớn 
như VHC, ANV, IDI, FMC, CMX, ACL… Chốt phiên VN-Index tăng 35.05 điểm 
(+2.84%) lên 1,268.43 điểm. Thanh khoản hôm nay khôi phục lên mức khả quan so 
với thời gian gần đây với khối lượng khớp lệnh (KLKL) là 617 triệu cổ phiếu; giá trị 
giao dịch (GTGD) là 15.7 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index tăng 37.99 điểm (+2.98%) lên 1,310.7 điểm. 
KLKL đạt 172.6 triệu đơn vị. VN30 có 27 mã tăng điểm, 2 mã giảm điểm và 1 mã 
tham chiếu. FPT, VPB, MWG là những mã đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của 
chỉ số với 13 điểm, trong khi HPG và PDR là những mã làm giảm điểm nhiều nhất 
của chỉ số với -1.2 điểm. Những mã tăng điểm mạnh nhất là PNJ (+6.95%), FPT 
(+6.92%), VPB (+5%); ở chiều ngược lại những mã giảm điểm mạnh nhất là HPG (-
1.29%), PDR (-0.75%). 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 410.9 triệu cổ phiếu. 10 mã 
khớp lệnh nhiều nhất đều tăng điểm. Đáng chú ý có GEX tăng 6.91% với KLKL tăng 
87%, DPM tăng 6.91% với KLKL tăng 11%, PVD tăng 6.8% với KLKL tăng 38%. 

• HNX-Index tăng 8.95 điểm (+2.93%) lên 314.91 điểm. CEO, KSF PVS là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 2.3 điểm; trong khi EVS, DTK, SIC 
là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -0.3 điểm. UPCOM-Index 
tăng 1.66 điểm (+1.78%) lên 94.78 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường hôm nay cải thiện ở mức khả quan: tổng khối lượng 
giao dịch trên cả 3 sàn đạt 800 triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 19.7 nghìn tỷ đồng. 

 

 
 

 

https://finance.vietstock.vn/FPT-ctcp-fpt.htm
https://finance.vietstock.vn/VHC-ctcp-vinh-hoan.htm
https://finance.vietstock.vn/ANV-ctcp-nam-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/IDI-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-da-quoc-gia-idi.htm
https://finance.vietstock.vn/FMC-ctcp-thuc-pham-sao-ta.htm
https://finance.vietstock.vn/CMX-ctcp-camimex-group.htm
https://finance.vietstock.vn/ACL-ctcp-xuat-nhap-khau-thuy-san-cuu-long-an-giang.htm
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Sản lượng hàng hóa thông qua 
cảng biển vẫn tăng trưởng thấp 

 

 
Cục Hàng Hải Việt Nam vừa công bố khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển 4 tháng 
đầu năm 2022. Theo đó, sản lượng đạt gần 241 triệu tấn không bao gồm hàng quá cảnh 
không xếp dỡ tại cảng, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, hàng xuất khẩu đạt 
61,95 triệu tấn, tăng 2%; hàng nhập khẩu đạt 67,49 triệu tấn, giảm 9%; hàng nội địa đạt 
110,99 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng khối lượng hàng hóa 
container thông qua cảng biển 4 tháng đầu năm đạt 8,301 triệu Teus, tăng 2% so với 
cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá lãnh đạo của Cục Hàng hải Việt Nam, 2% là mức tăng 
trưởng thấp nhất so với vài năm trở lại đây mặc dù Việt Nam đã bước sang tình hình 
mới sau dịch COVID-19. Đặc biệt, hàng hóa nhập khẩu đã giảm 9% so với cùng kỳ. Nhiều 
khu vực có khối lượng hàng hóa thông qua giảm mạnh như Bình Thuận giảm 28% (từ 5,5 
triệu tấn xuống 3,77 triệu tấn), khu vực Cần Thơ giảm 25% (từ 5,37 triệu tấn xuống còn 
4 triệu tấn), Kiên Giang giảm 12% so với cùng kỳ. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 

Giá lợn hơi giảm cao nhất 2.000 
đồng/kg, giá thức ăn chăn nuôi 
tiếp tục tăng 

 
Giá lợn hơi hôm nay (25/5) giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg ở một vài tỉnh thành trên cả 
nước và dao động trong khoảng 54.000 - 60.000 đồng/kg. Các doanh nghiệp thức ăn 
chăn nuôi tiếp tục tăng giá lần thứ 5 khiến người chăn nuôi thêm khó khăn. Tại khu vực 
miền Bắc, thị trường lợn hơi giảm 1.000 đồng/kg rải rác ở một vài nơi. Cụ thể, Hưng Yên 
và Hà Nội cùng điều chỉnh giá thu mua về mốc 57.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Sau 
khi giảm một giá, giá lợn hơi tại Tuyên Quang là 56.000 đồng/kg, ngang bằng với các địa 
phương còn lại. Thị trường miền Trung, Tây Nguyên cùng điều chỉnh giảm so với ngày 
hôm qua. Theo đó, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Lâm 
Đồng, Quảng Bình và Quảng Trị điều chỉnh giá thu mua xuống còn 54.000 - 56.000 
đồng/kg. Riêng tỉnh Lâm Đồng giảm 2.000 đồng/kg xuống mức 55.000 đồng/kg. Tại 
miền Nam, giá lợn hơi giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành. Trong đó, 
thương lái tại TP HCM, Bình Dương, Tây Ninh và Đồng Nai đang cùng thu mua lợn hơi ở 
mức 55.000 đồng/kg, giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Mỹ chấm dứt miễn thanh toán, 
đẩy Nga đến gần nguy cơ vỡ nợ 
 

 
Bộ Tài chính Mỹ hôm 24/5 cho biết Washington sẽ chấm dứt cơ chế miễn trừ cho phép 
Moskva thanh toán nợ nước ngoài của các nhà đầu tư Mỹ. Động thái trên có thể đẩy 
Nga đến gần tình trạng vỡ nợ. Theo hãng thông tấn AFP, điều khoản cho phép các ngân 
hàng Mỹ tiếp nhận và xử lý thanh toán cho các chủ nợ của Nga sẽ kết thúc vào 12h01 
trưa 25/5, tức hai ngày trước khi khoản thanh toán nợ tiếp theo của Nga đến hạn. Bộ 
trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuần trước ám chỉ về quyết định trên khi nói rằng cơ 
chế miễn trừ này được thiết kế nhằm cho phép các tổ chức tài chính điều chỉnh phù hợp 
với loạt biện pháp trừng phạt khắc nghiệt chống lại Moskva, song vẫn có thời hạn. Các 
biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga ngắt nước này khỏi phần lớn hệ 
thống tài chính quốc tế, trong đó có việc ngăn chặn Moskva tiếp cận những nguồn vốn 
gửi tại các ngân hàng Mỹ để thanh toán cho chủ nợ nước ngoài. Giới quan sát cho rằng 
động thái mới nhất này đã loại bỏ lối thoát cuối cùng để Nga tránh tình trạng vỡ nợ 
nước ngoài. 

 

 

 

 

Vàng thế giới lại tăng khi đồng 
USD suy yếu phiên thứ 2 liên tiếp 

 

 
Giá vàng tăng vào ngày thứ Ba (24/5) khi đồng USD suy yếu xuống đáy 1 tháng phiên 
thừ 2 liên tiếp, khiến vàng trở nên ít đắt đỏ hơn đối với những người mua nước ngoài. 
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng vàng giao ngay cộng 0.7% lên 1,866.39 
USD/oz. Hợp đồng vàng tương lai tiến gần 1% lên 1,865.3 USD/oz, mức cao nhất kể từ 
ngày 09/5 khi vàng dao động ở mức 1,885.6 USD/oz. Đồng USD, một tài sản trú ẩn an 
toàn đối thủ của vàng, đã giảm trên diện rộng cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ, với sự 
thắt chặt mạnh tay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã được định giá. Chủ tịch Fed 
khu vực thành phố Kansas, Esther George, dự báo Fed sẽ nâng lãi suất mục tiêu lên 2% 
vào tháng 8/2022, với các hành động tiếp theo phụ thuộc vào cách cả cung và cầu đang 
ảnh hưởng đến lạm phát.  

 

 
 
 
 
 

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

TNG 27/03/2022 6 tháng 35,000          40,000    45,000    33,000        36,000    17.14% Chốt lời

VIB 11/4/2022 6 tháng 43,500          49,000    54,000    40,800        45,000    -2.30% Nắm giữ

PNJ 17/4/2022 3-6 tháng 115,500        129,000 145,000 105,000      117,100 -0.43% Nắm giữ

HAH 24/4/2022 6 tháng 93,500          110,000 130,000 86,500        98,500    N/A Nắm giữ

VSC 8/5/2022 6 tháng 48,000          55,000    63,000    45,500        52,700    -5.21 Cắt lỗ

BWE 16/5/2022 6 tháng 44,000          52,000    58,000    40,500        48,000    N/A Canh mua

VHC 22/5/2022 3-6 tháng 84,000          97,000    110,000 75,000        89,100    N/A Canh mua  
Nguồn: EVS ước tính 

 GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay mua ròng 44.6 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng 6.05 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng -22.3 tỷ đồng 
trên sàn HNX, mua ròng 15.71 tỷ trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là DCM 
(+60 tỷ), DPM (+58.3 tỷ), VNM (+44.3 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất gồm HPG (-74 tỷ), DXG (-65.5 
tỷ), VND (-59.5 tỷ). PVS là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 15.8 tỷ đồng, PSD là mã bị bán ròng 
mạnh nhất với giá trị -2 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (25/5/2022) khối ngoại bán ròng tổng cộng -1,081 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 – 25/5/2022   

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

 62,268,675 -1,081,866 

 16,987,239 

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
DGC 11,691,700 2,493,883 MSN (35,476,170) (5,223,173) 

STB 59,402,730 2,024,434 HPG (113,855,361) (5,025,556) 

FUEVFVND 61,796,800 1,748,393 VIC (46,122,641) (3,877,174) 

MWG 9,368,100 1,496,601 NVL (26,925,132) (2,110,923) 

DPM 21,962,700 1,353,736 SSI (37,365,112) (1,192,739) 

KBC 16,123,200 919,316 E1VFVN30 (29,977,500) (763,370) 

DXG 23,929,900 906,215 CII (14,181,240) (702,632) 

NLG 17,795,685 821,724 VCI (7,511,300) (459,842) 

DCM 21,075,600 745,216 HDB (13,416,800) (416,269) 

GEX 21,498,980 708,842 VND (18,391,100) (400,719) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH TUẦN 16/5 – 20/5/2022: 

Trong tuần từ 16/5-20/5 khối ngoại mua ròng với tổng giá trị trên cả 3 sàn là 96.9 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 16/5/2022 – 20/5/2022   

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

 1,710,669 -96,900 

MUA RÒNG BÁN RÒNG 

Mã CK 
Khối lượng 
(Cp) 

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

DPM 4,145,500 220,787 SSI (20,142,500) (575,850) 

VNM 2,141,600 147,189 HPG (11,338,100) (422,119) 

MSN 1,286,500 134,023 STB (9,591,400) (194,022) 

BSR 5,737,700 130,490 VIC (1,765,600) (135,143) 

FUEVFVND 5,071,100 128,981 VCB (1,775,800) (132,260) 

DCM 3,440,400 104,086 VHM (1,008,900) (65,689) 

CTG 3,936,600 100,195 SHS (3,251,861) (49,491) 

VHC 934,900 80,154 DGC (210,400) (44,571) 

HDB 3,053,300 73,347 KDH (1,016,800) (42,053) 

GMD 1,273,900 61,569 TPB (1,211,900) (38,472) 
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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