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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2022 

   VN Index 1,252.07   -0.35% HNX Index 300.18 -1.11%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 765,336,500 10.4% 17,258 -23.7% 124,178,533 25.5% 2,136 -23.3%

Thỏa thuận 45,217,140 23.6% 1,519 56.1% 4,610,980 98.2% 420 418.5%

Tổng cộng 810,553,640 11.1% 18,777 -20.4% 128,789,513 27.1% 2,556 -10.8%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 622.6

Giá trị bán (tỷ đồng) 572.5

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 50.1

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 3.0  
 
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

SSI 24,400 -150 -0.6

HDB 250 1.0

VND 21,950 -250 -1.1

CTG 28,500 50 0.2

STB 25,200 300 1.2  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VNM 71,100 -1,400 -1.9

VCI 45,100 -2,600 -5.5

VHM 61,400 100 0.2

HPG 23,400 -400 -1.7

VJC 125,200 -200 -0.2  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

VND 21,950 -1.1 847

HPG 23,400 -1.7 816

SSI 24,400 -0.6 690

VCI 45,100 -5.5 663

DIG 40,000 -5 518  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

NVT 17,100 -1,250 -6.8

SVC 101,700 0 0.0

PDN 118,600 7,700 6.9

VFG 54,700 -4,100 -7.0

NBB 20,250 50 0.3

Thay đổi

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

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ tăng mạnh vào ngày thứ Tư (10/8), sau khi báo cáo lạm phát 
quan trọng cho thấy đà tăng giá chậm lại tốt hơn so với dự báo. Chỉ số Dow Jones 
tăng 535.10 điểm (+1.63%) lên 33,309.51 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 2.13% lên 
4,210.24 điểm, mức cao nhất kể từ đầu tháng 5/2022. Chỉ số Nasdaq Composite 
cộng 2.89% lên 12,854.80 điểm, mức đóng cửa tốt nhất kể từ cuối tháng 4/2022. 

• Chứng khoán Châu Á hôm nay cũng xanh mướt nhờ ảnh hưởng bởi chứng khoán 
Mỹ trừ thị trường Nhật Bản nghỉ giao dịch. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai tăng 
51.65 điểm (+1.6%) lên 3,281.67 điểm; chỉ số SZSE Component tăng 250.52 điểm 
(+2.05%) lên 12,474.03 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 42.9 điểm (+1.73%) 
lên 2,523.78 điểm. 

 
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index mở cửa phiên sáng bật tăng mạnh ảnh hưởng bởi phiên tăng giá mạnh 
mẽ của chứng khoán Mỹ hôm qua. Tuy nhiên tới giữa phiên đà tăng bắt đầu chững 
lại bởi lực bán chốt lời. Ngân hàng, dầu khí và thực phẩm là những nhóm tích cực 
nhất. Ngược lại, sắt thép và xây dựng là 2 nhóm có nhiều mã đỏ. Đáng ngạc nhiên 
là chỉ số VN-Index giảm ngay và luôn khi bước vào phiên chiều, chọc thủng tham 
chiếu vào khoảng 13h45, giảm sâu tới gần 11 điểm sau đó, nhưng rồi lượng khớp 
tăng vọt và kéo index hồi trở lại trong khoảng 15 phút trước khi đến đợt ATC. Chốt 
phiên, VN-Index giảm 4.43 điểm (-0.35%) xuống 1,252.07 điểm. Thanh khoản HOSE 
hôm nay có khối lượng khớp lệnh (KLKL) là 765.3 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch 
(GTGD) là 17.2 nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index giảm 4.82 điểm (-0.38%) xuống 1,272.33 điểm. 
KLKL đạt 175.2 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 11 mã tăng, 17 mã giảm và 2 mã 
tham chiếu. Trong đó VIC, MSN, STB là những mã kéo chỉ số tăng điểm nhiều nhất 
với 2.3 điểm; ở chiều ngược lại những mã kéo chỉ số giảm nhiều nhất là VPB, NVL, 
HPG với -4.4 điểm. Những cổ phiếu tăng điểm mạnh nhất là GAS (+1.89%), VRE 
(+1.76%), VIC (+1.54%); những cổ phiếu giảm điểm mạnh nhất là NVL (-2.28%), 
VNM (-1.93%), HPG (-1.68%). 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 438.5 triệu cổ phiếu. 10 mã 
khớp lệnh nhiều nhất có 2 mã tăng điểm, 8 mã giảm điểm. 2 mã tăng điểm là HAG 
tăng 4.27% với KLKL tăng 50%, CII tăng 2.22% với KLKL tăng 107%; ở chiều ngược 
lại đáng chú ý có VCI giảm 5.45% với KLKL tăng 221%, NKG giảm 4.19% với KLKL 
tăng 39%. 

• HNX-Index giảm 3.36 điểm (-1.11%) xuống 300.18 điểm. PVS, VCS, VIT là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.4 điểm; trong khi HUT, CEO, 
IDC là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -1.2 điểm. UPCOM-
Index giản 0.39 điểm (-0.42%) xuống 92.72 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 984 triệu 
đơn vị; giá trị giao dịch đạt 22.1 nghìn tỷ đồng. 

 

 
 

 

https://finance.vietstock.vn/ket-qua-giao-dich/vietnam.aspx
https://finance.vietstock.vn/ATC-ctcp-san-xuat-thuong-mai-xuat-nhap-khau-vien-thong-a.htm
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Long An đẩy mạnh chương trình 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao 

 
Năm 2022, ngành Nông nghiệp tỉnh Long An tiếp tục triển khai nhiều dự án, mô hình 
nhằm khuyến khích nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất rau màu. Qua đó, 
góp phần nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân. Năm 2022, tỉnh Long An 
phấn đấu xây dựng 26 mô hình điểm về ứng dụng công nghệ cao trên cây lúa với diện 
tích 1.300ha, tiếp tục duy trì mô hình đã triển khai, thực hiện trong giai đoạn 2016 - 
2020 với 115 mô hình; xây dựng 2 mô hình điểm về rau ứng dụng công nghệ cao với 
diện tích 2ha, tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình giai đoạn 2016 - 2020 với diện tích 
1.772ha; xây dựng 12 mô hình điểm về thanh long ứng dụng công nghệ cao với diện tích 
120ha, tiếp tục nhân rộng 665ha thanh long ứng dụng công nghệ cao và duy trì 7 mô 
hình với diện tích 140ha; xây dựng 15 mô hình điểm về chanh ứng dụng công nghệ cao 
với diện tích 150ha, nhân rộng 22 mô hình chanh đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, diện tích 
220ha; xây dựng 3 mô hình điểm chăn nuôi bò thịt ứng dụng côn nghệ cao và hỗ trợ 29 
mô hình nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao trong tỉnh… 

.     

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam 
với sàn giao dịch chứng khoán 
điện tử Nasdaq 
 

 
Ngày 9/8/2022, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc 
(LHQ) đã gặp ông Robert McCooey, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển doanh nghiệp khu 
vực Mỹ Latinh và châu Á - Thái bình dương của tập đoàn Nasdaq, điều hành sàn giao 
dịch chứng khoán điện tử quốc tế Nasdaq. Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ vui mừng 
tiếp tục có dịp làm việc với Nasdaq sau khi tham gia đoàn công tác của Chủ tịch UBND 
TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi thăm làm việc tại đây ngày 19/7/2022. Đại sứ khẳng định 
Việt Nam có quyết tâm cao về phát triển bền vững, có môi trường đầu tư hấp dẫn trong 
khu vực và mong muốn thu hút các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ vào hợp tác, đầu tư trong 
các lĩnh vực công nghệ thông tin, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, y tế, giáo dục, tài 
chính, bất động sản và các lĩnh vực khác mà doanh nghiệp hai bên cùng quan tâm. Đại 
sứ đề nghị Nasdaq giới thiệu các nhà đầu tư Hoa Kỳ có uy tín, kinh nghiệm trong các lĩnh 
vực trên, ưu tiên các lĩnh vực góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26. Đại 
sứ khẳng định Phái đoàn Việt Nam tại LHQ sẵn sàng hợp tác với Nasdaq thúc đẩy tổ 
chức các sự kiện gặp mặt, tọa đàm doanh nghiệp, đặc biệt nhân các chuyến thăm làm 
việc của các đoàn cấp cao của Việt Nam tới New York. 
 
 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Costa Rica xin gia nhập CPTPP, 
thúc đẩy thương mại với châu Á 
 
 
 
 
 

 
Reuters đưa tin, ngày 10/8, Tổng thống Costa Rica Rodrigo Chaves tuyên bố nước này 
chính thức đề nghị gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP), trong động thái hướng tới tăng cường quan hệ thương mại với các nền 
kinh tế châu Á. Ông Chaves nói: "Điều đó cho phép chúng tôi chia sẻ các chiến lược 
thương mại, thu hút đầu tư và tạo mối liên kết cho các công ty vừa và nhỏ." Ông Chaves 
cũng lưu ý rằng khu vực thương mại CPTPP ước tính chiếm tới 17% GDP toàn cầu. Chính 
phủ của quốc gia Trung Mỹ này đã hoàn tất kiến nghị gia nhập CPTPP một tháng sau khi 
tuyên bố sẽ đàm phán gia nhập Liên minh Thái Bình Dương gồm các nước Mỹ Latinh. 
CPTPP tiền thân là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Ban đầu, các cuộc 
đàm phán TPP có 12 thành viên, song cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi 
thỏa thuận này vào năm 2017.   

 
Bitcoin lấy lại mốc 24,000 USD 
sau thông tin lạm phát 
 

 

 
Thị trường tiền ảo cũng hòa chung vào sự hưng phấn trên thị trường tài sản rủi ro, sau 
khi dữ liệu cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt trong tháng 7. Với đà giảm của giá xăng và giá 
hàng hóa, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 8.5% trong tháng 7, hạ nhiệt so với mức 9.1% 
của tháng trước đó. Dù vẫn còn cao, nhưng con số này đã tốt hơn so với dự báo và giúp 
nhà đầu tư thở phào đôi chút. Tính tới lúc 10h ngày 11/08 (giờ Việt Nam), Bitcoin tăng 
gần 6% trong 24 giờ qua, lên 24,250 USD. Trong khi đó, Ethereum – đồng tiền ảo lớn thứ 
hai – vọt tới 12% trong 24 giờ qua và lên mức 1,875 USD. Các đồng tiền ảo khác trong 
top 10 cũng khởi sắc, với Solana tăng 9%, Polkadot tiến 10%, còn Cardano cộng 6%. 

 

 
 

 

 

https://finance.vietstock.vn/TPP-ctcp-tan-phu-viet-nam.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

BWE 16/5/2022 6 tháng 44,000          52,000    58,000    40,500        48,000    % Chốt lời

VHC 22/5/2022 3-6 tháng 84,000          97,000    110,000 75,000        89,100    15.17 Chốt lời

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

IDC 18/7/2022 3-6 tháng 54,000          61,000    67,800    50,200        57,000    N/A Canh mua

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

DPG 31/7/2022 3-6 tháng 43,350          52,000    60,000    40,000        44,250    N/A Canh mua

PVT 6/8/2022 3-6 tháng 21,000          24,000    26,000    19,500        21,000    N/A Canh mua  
Nguồn: EVS ước tính 

 GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay mua ròng 78.19 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng 74.43 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 55.47  tỷ 
đồng trên sàn HNX, bán ròng -51.71 tỷ trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là 
SSI (+150.8 tỷ), E1VFVN30 (+69.5 tỷ), NVL (-45.7 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất gồm SSI (+68 tỷ), 
HDB (+47.6 tỷ), VND (+47 tỷ). PVS là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 51.8 tỷ đồng, VCS là mã bị bán 
ròng mạnh nhất với giá trị -6.9 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2022 đến nay (11/8/2022) khối ngoại bán ròng tổng cộng 6.6 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 – 11/8/2022   

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

 -67,934,154 -6,638,042 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
STB 102,418,530 3,035,156 HPG (173,095,532) (6,376,215) 

FUEVFVND 78,898,400 2,372,273 MSN (32,304,410) (4,839,442) 

DGC 6,792,340 2,044,520 VIC (55,419,441) (4,587,576) 

DPM 26,683,100 1,732,840 NVL (37,865,934) (2,941,202) 

CTG 58,129,807 1,643,543 E1VFVN30 (51,921,900) (1,240,083) 

NLG 33,429,387 1,440,346 CII (18,293,880) (783,729) 

MWG 9,264,200 1,420,075 VCI (10,184,200) (568,118) 

KBC 23,458,700 1,175,997 SSI (8,433,012) (494,347) 

KDC 13,817,300 907,360 DHC (4,551,200) (352,444) 

GMD 16,525,900 799,166 HCM (8,752,900) (319,784) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH TUẦN 1/8 - 5/8/2022: 

Trong tuần từ 1/8 – 5/8 khối ngoại mua ròng với tổng giá trị trên cả 3 sàn là 1.4 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 1/8/2022 – 5/8/2022   

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

 46,262,469 1,440,935 

MUA RÒNG BÁN RÒNG548,510 

Mã CK 
Khối lượng 
(Cp) 

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

SSI 25,401,000 591,662 FUEVFVND (24,357,800) (639,974) 

STB 13,202,600 332,420 AGG (5,003,650) (200,167) 

VHM 5,005,000 311,504 MSN (1,243,500) (131,120) 

VCB 3,696,600 287,996 E1VFVN30 (3,898,700) (81,412) 

CTG 7,509,300 215,842 VNM (954,100) (69,449) 

VRE 4,980,600 143,220 DGC (490,660) (41,716) 

BID 2,588,900 100,196 BSR (1,694,200) (41,052) 

NVL 1,055,500 83,418 HCM (1,377,200) (36,988) 

KDH 1,941,200 75,041 TLG (646,600) (34,986) 

NLG 1,758,500 72,262 QNS (740,400) (32,641) 
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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