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BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2020 

    VN Index      1,084.42      1.58%  HNX Index 192.46   2.57%             
 KLGD  GTGD  KLGD  GTGD 
 Cổ phiếu Thay đổi  Tỷ đồng Thay đổi  Cổ phiếu Thay đổi  Tỷ đồng Thay đổi 

Khớp lệnh 592,212,900 -13.7%   11,400 -12.3%  98,340,719 -32.3%   1,171 -26.9% 
Thỏa thuận 60,595,739 -14.0%   1,518 30.4%  16,458,955 -28.4%   310 -5.8% 
Tổng cộng 652,808,639 -13.8%   12,918 -8.8%  114,799,674 -31.7%   1,481 -23.3% 
 

 

THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

Giao dịch của NĐTNN 
 

Giá trị mua (tỷ đồng) 320.3 

Giá trị bán (tỷ đồng) 550.5 

Giá trị mua/bán ròng  
(tỷ đồng) 

-230.3 

Giao dịch của NĐTNN/ 
Tổng GTGD (%) 

4.3 

 

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh) 

Mã Giá Thay đổi Giá trị 

  VND % Tỷ VND 

HPG 40,750 2.0 917 

TCB 29,550 5.7 491 

SSI 30,300 6.9 474 

STB 16,950 2.7 345 

MBB 23,100 1.3 294 
 

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng 

Mã Giá Thay đổi % 

  VND VND % 

VHM 87,600 1,300 1.5 

SSI 30,300 1,950 6.9 
PO
W 12,300 200 1.7 

HCM 31,000 2,000 6.9 

GMD 32,150 850 2.7 
 

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng 

Mã Giá Thay đổi % 

  VND VND % 

HPG 40,750 800 2.0 

KBC 14,050 1,400 6.8 

VNM 114,700 300 0.3 

FRT 23,500 2,050 7.0 

VND 13,200 1,850 6.9 
 

Top 5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất 

Mã Giá Thay đổi % 

  VND VND % 

FRT 31,350 2,050 7.0 

CTF 19,900 1,301 7.0 

GVR 29,100 1,900 7.0 

NAF 22,250 1,450 7.0 

IDI 7,380 480 7.0 

(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   

•   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
 

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI    

• Tại Mỹ, Dow Jones tăng 70.04 điểm, tương đương 0.23%, lên 30,199.87 điểm. 
S&P 500 tăng 13.05 điểm, tương đương 0.35%, lên 3,703.06 điểm. Nasdaq tăng 
33.62 điểm, tương đương 0.26%, lên 12,804.73 điểm. Trong số 11 lĩnh vực 
chính thuộc S&P 500, chỉ có năng lượng chốt phiên trong sắc đỏ, BĐS tăng 
nhiều nhất. Phiên 24/12 rút ngắn trước khi thị trường nghỉ lễ Giáng sinh. Chốt 
tuần, Dow Jones tăng 0.1%, S&P 500 giảm 0.2% còn Nasdaq tăng 0.4%. 

• Chứng khoán Trung Quốc giảm điểm, khi thị trường đón nhận thông tin Bắc 
Kinh tiến hành điều tra chống độc quyền đối với Tập đoàn Alibaba của Jack Ma. 
Đóng cửa, Shanghai Composite giảm 0.57% xuống 3,363.11 điểm. Chỉ số CSI 
300 bluechip giảm 0.14% xuống 5,000.02 điểm. 

 
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• Chốt phiên, sàn HOSE có 339 mã tăng và 120 mã giảm, VN-Index tăng 16.9 điểm 
(+1,58%), lên 1.084,42 điểm.  

• Dòng bank đua nhau tăng mạnh và nhiều mã xác lập mức đỉnh trong phiên, cụ 
thể BID tăng 2.4%, CTG tăng 2.2%, HDB tăng 3.4%, TCB tăng 5.7%, STB tăng 
2.7%, VPB tăng 3.2%, còn lại VCB, MBB, CTG tăng nhẹ. Đặc biệt, thành viên mới 
của nhóm là MSB đã tăng vọt và khoác áo tím trong nửa cuối phiên chiều. Kết 
phiên, MSB tăng 6.9% lên 18,500 đồng/CP. Trong nhóm VN30 chỉ còn 2 mã điều 
chỉnh nhẹ chưa tới 0.5% là MSN và ROS, cùng SAB đứng giá tham chiếu, còn 
đều đã hồi phục và nới rộng đà tăng mạnh. 

• Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, hàng loạt mã cũng trong trạng thái tím lịm cùng 
lượng dư mua trần như KBC, TDH, ASM, IDI, JVC, SRH, TDC… Cổ phiếu ITA tăng 
4.62% lên mức 6,800 đồng/CP và là mã dẫn đầu thanh khoản trên thị trường, 
đạt 23.45 triệu đơn vị. 

• Đóng cửa, sàn HNX có 141 mã tăng và 50 mã giảm, HNX-Index tăng 4.83 điểm 
(+2.57%), lên 192.46 điểm. Bên cạnh các cổ phiếu chứng khoán, các mã ngân 
hàng trên HNX cũng diễn biến tích cực hơn với SHB và NVB cùng tìm lại sắc 
xanh dù tăng còn khá hạn chế. Ngoài ra, nhiều mã lớn khác tăng khá tốt, đáng 
kể là VCS sau khi thông qua quyết định chuyển sàn đã tiếp tục nới rộng biên độ 
và kết phiên tăng 5.1% lên mức cao nhất ngày 88,000 đồng/CP. 

• Đóng cửa, UpCoM-Index giảm 0.14 điểm (-0.19%), xuống 72.94 điểm với 213 
mã tăng và 82 mã giảm. Cổ phiếu PVX vẫn giữ nguyên mức và tiếp tục dẫn đầu 
thanh khoản trên UPCoM với 9.83 triệu đơn vị được giao dịch thành công. 

• Trên thị trường phái sinh, cả 4 hợp đồng tương lai đều hồi phục. 

• Trên thị trường chứng quyền, CVHM2006 hôm nay thanh khoản cao nhất. 

• Tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt 858.3 triệu đơn vị, giá trị 15,477 tỷ đồng, 
giảm -9.9% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận 
đóng góp 100.3 triệu đơn vị, giá trị 1,829 tỷ đồng. 

Danh mục khuyến nghị: SSI. HPG, HCM, GMD, VPB, TCB, MBB, CTG, FPT, MWG, 
PHR, VHC. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

  

Việt Nam chính thức áp thuế công ty 
thép Trung Quốc 

 • Chiều tối 22.12, Bộ Công Thương cho biết đã ban hành Quyết định số 
3390/QĐ-BCT ký ngày 21.12 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá 
(CBPG) chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nguội (ép nguội) dạng 
cuộn hoặc tấm có xuất xứ từ Trung Quốc. Trên cơ sở hồ sơ yêu cầu áp dụng 
biện pháp CBPG của đại diện ngành sản xuất trong nước, Bộ Công Thương đã 
quyết định khởi xướng điều tra vụ việc vào ngày 3.9.2019. 

• Theo đó, Bộ Công Thương cho biết vụ việc điều tra được thực hiện theo đúng 
quy định của Tổ chức Thương mại thế giới, Luật Quản lý ngoại thương và các 
quy định liên quan. Quy trình điều tra đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện bắt 
buộc theo quy định của Hiệp định chống bán phá giá của WTO, Luật Quản lý 
ngoại thương và các quy định liên quan để áp dụng biện pháp chống bán phá 
giá, cụ thể cơ quan này cho biết kết quả điều tra cho thấy có tồn tại 3 yếu tố 
gồm: Thứ nhất là hành vi bán phá giá của các doanh nghiệp sản xuất, xuất 
khẩu nước ngoài; Thứ hai là sự đe dọa gây thiệt hại đáng kể đối với ngành sản 
xuất trong nước, và thứ ba là hành vi bán phá giá là nguyên nhân chính dẫn 
tới đe dọa gây thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước. 

• Đáng chú ý, kết quả điều tra, đánh giá cho thấy, trong thời kỳ điều tra, lượng 
nhập khẩu thép cán nguội từ Trung Quốc đạt 272,073 tấn, chiếm 65.5% tổng 
lượng nhập khẩu thép cán nguội vào Việt Nam. Số liệu nhập khẩu cho thấy có 
sự gia tăng tuyệt đối và tương đối đối với lượng nhập khẩu thép cán nguội từ 
Trung Quốc so với lượng sản xuất tại Việt Nam. "Sự gia tăng này là nguyên 
nhân chính gây tác động tiêu cực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh hàng 
hóa tương tự của các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Ngành sản xuất trong 
nước đang bị đe dọa gây thiệt hại đáng kể, thể hiện ở hầu hết các chỉ số, đặc 
biệt là các chỉ số về lợi nhuận, tồn kho và thị phần. Bên cạnh đó, biên độ bán 
phá giá của hàng hóa nhập khẩu được xác định là từ 4.43% đến 25.22%", Bộ 
Công Thương cho hay. 

• Trên cơ sở kết quả điều tra, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định áp dụng 
thuế CBPG chính thức đối với sản phẩm thép cán nguội từ Trung Quốc để ngăn 
chặn và giảm thiểu thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước do tác động từ 
lượng lớn các sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu đang được bán phá giá vào 
Việt Nam sau khi cân nhắc hài hòa giữa quyền lợi của ngành sản xuất trong 
nước, lợi ích của các ngành công nghiệp hạ nguồn sử dụng sản phẩm thép cán 
nguội. Đối với một số sản phẩm thép cán nguội đặc biệt được đề nghị xem xét 
miễn trừ áp dụng biện pháp CBPG, Bộ Công Thương sẽ có thông báo tiếp nhận 
hồ sơ miễn trừ theo quy định tại Thông tư 37/2019/TT-BCT. 

• Theo quy định, biện pháp CBPG sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm kể từ ngày 
Quyết định 3390/QĐ-BCT có hiệu lực. Hàng năm, các bên liên quan có thể nộp 
hồ sơ yêu cầu Bộ Công Thương tiến hành điều tra, rà soát lại về vấn đề phạm 
vi sản phẩm, mức thuế CBPG áp dụng cho nhà xuất khẩu mới hoặc mức thuế 
hiện hành áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nước ngoài. 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Hơn 1 triệu người Mỹ đã được tiêm 
vaccine COVID-19 

 • Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, 1,008,025 
mũi vaccine đã được tiêm tính đến 9h sáng ngày 23.12 (giờ Mỹ) và có gần 9.5 
triệu liều vaccine đã được phân phối tới các bang trên khắp nước Mỹ. Con số 
này được công bố 10 ngày sau khi vaccine của công ty dược Pfizer và BioNTech 
được phê duyệt và đưa vào sử dụng. Chính phủ liên bang Mỹ đặt mục tiêu 
tiêm phòng cho 100 triệu người dân vào cuối tháng 3 năm sau. 

• Các liều vaccine đầu tiên được ưu tiên cho các nhân viên y tế, cư dân tại các 
trung tâm chăm sóc lâu dài và các nhà lập pháp. Phó Tổng thống Mike Pence 
và Tổng thống đắc cử Joe Biden cùng một loạt các quan chức và chuyên gia y 
tế Mỹ cũng đã tiêm phòng nhằm khuyến khích người dân tin dùng vaccine. 
Vaccine của công ty Moderna cũng đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược 
phẩm Mỹ phê duyệt và đưa vào sử dụng. Vaccine của cả Pfizer và Moderna 
đều cần tới 2 mũi cách nhau nhiều tuần để phát huy tối đa hiệu quả. 
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RỔ CỔ PHIẾU GIAO DỊCH NGẮN HẠN (1-4 TUẦN) 

 
 

Rổ cổ phiếu giao dịch từ 2 – 4 tháng:  
 

 
m tính: (Giá bình quân cao nhất và thấp nhất) ngày báo cáo so với giá mua vào đầu tuần 

THỐNG KÊ MUA/BÁN RÒNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 01/01/2020 - NAY 

 

Nguồn: EVS ước tính, Fiin Pro 
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• Khối ngoại bán ròng tổng cộng gần-250 tỷ trên toàn bộ 3 sàn HOSE (-230.26 tỷ), HNX (-13.97 tỷ) và UPCOM (-5.45 tỷ). Lực 
bán ròng trên HOSE (-230.26 tỷ) tập trung ở các cổ phiếu như HPG (-216.6 tỷ), KBC (-35.6 tỷ), VNM (-29.5 tỷ), FRT (-10.8 
tỷ) và CTG (-9.4 tỷ). Tương tự, BVS (-9.0 tỷ) và API (-7.5 tỷ) là 2 mã bị bán ra nhiều nhất trên HNX. Bên cạnh đó, trên sàn 
UPCOM, MSR (-5.1 tỷ) và VCW (-3.9 tỷ) là những mã bị khối ngoại bán ròng. 

• Thống kê từ đầu năm đến 25/12/2020 khối ngoại đã bán ròng tổng cộng -18,653 tỷ đồng trên Thị trường chứng khoán 
Việt Nam, tăng so với mức lũy kế gần -18,000 tỷ đồng tính đến giữa tháng 6. Nếu không tính đến mua & bán thỏa thuận 
của NĐTNN giá trị 19,830 tỷ cổ phiếu VHM thì khối này đang bán ròng -38,483 tỷ đồng. 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

Khối tự doanh mua ròng mạnh 269.3 tỷ đồng các mã trong VN30 và mua ròng tổng cộng 133.0 tỷ đồng trên toàn sàn HOSE 
trong phiên 25/12/2020. Các mã được mua vào mạnh nhất gồm SSI (23.2 tỷ), HPG (32.8 tỷ), VHM (18.8 tỷ) và VPB (18.8 tỷ). 
Trái lại, CCQ nội FUEVFVND bị khối tự doanh bán ra -12.5 tỷ đồng. IJC (-57.1 tỷ), LGL (-30.9 tỷ) và VRC (-29.5 tỷ) cũng bị bán ra 
tổng cộng hơn -117.6 tỷ đồng.  

Tuần giao dịch trước 14 - 18/12: Điểm tiêu cực của thị trường là việc khối ngoại và tự doanh công ty chứng khoán (CTCK) đều 
bán ròng mạnh. Đối với khối tự doanh, theo dữ liệu của FiinPro dòng vốn này trên HoSE mua vào 58 triệu cổ phiếu, trong khi 
bán ra 109.3 triệu cổ phiếu. Giá trị mua vào ở mức 2,072 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra là 2,660 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán 
ròng ở mức 51.3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 588.4 tỷ đồng. Khối tự doanh tuần qua bán ròng rất mạnh CCQ 
ETF nội FUEVFVND với giá trị 475 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CCQ FUESSVFL cũng bị bán ròng 94 tỷ đồng. Xen giữa 2 CCQ này là cổ 
phiếu SCR với giá trị bán ròng là 112 tỷ đồng. Chiều ngược lại, FPT đứng đầu danh sách mua ròng của khối tự doanh với 90 tỷ 
đồng. VPB và MWG được mua ròng lần lượt 60.9 tỷ đồng và 43 tỷ đồng. 

Còn về giao dịch của khối ngoại, dòng vốn này trên sàn HoSE bán ròng trở lại 2.219 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng ở 
mức 55 triệu cổ phiếu. Trái ngược hoàn toàn với dòng vốn tự doanh CTCK, khối ngoại tập trung gom mạnh CCQ ETF FUEVFVND 
với giá trị 470 tỷ đồng. Tương tự, CCQ FUESSVFL cũng được khối ngoại mua ròng 94,5 tỷ đồng. Như vậy có thể thấy được giá 
trị mua vào 2 CCQ này ở khối ngoại tương đồng với lượng mà khối tự doanh bán ra. Chiều ngược lại, TMS bị khối ngoại bán 
ròng mạnh nhất với 546 tỷ đồng. Các cổ phiếu trụ cột thị trường như VNM, HPG hay VRE đều bị bán ròng mạnh. 

Thống kê giao dịch tự doanh ngày  25/12/2020       

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

VNINDEX -6,337,570 132,973 

VN30 6,918,790 269,315 

MUA RÒNG BÁN RÒNG 

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

HPG 809,010 32,773 IJC 2,588,510 57,133 

SSI 793,750 23,200 LGL 6,000,000 30,900 

VHM 216,500 18,833 VRC 3,000,000 29,520 

VPB 584,930 18,770 FUEVFVND 756,840 12,461 

MBB 725,760 16,678 LDG 732,610 5,465 

MWG 140,110 16,470 HDC 100,000 3,647 

VRE 488,160 14,774 TDH 200,000 2,070 

STB 877,480 14,607 BCM 48,060 2,050 

VNM 133,160 14,466 VHC 50,000 2,048 

FPT 232,700 13,289 PVT 132,000 1,726 

Tuần giao dịch  14 - 18/12/2020       

MUA RÒNG BÁN RÒNG 

Mã CK Khối lượng (Cp) Giá trị (tỷ đồng) Mã CK Khối lượng (Cp) Giá trị (Tỷ đồng) 

FPT 1,582,760 90,085 FUEVFVND 29,869,280 474,954 

VPB 1,981,620 60,893 SCR 13,900,240 112,228 

MWG 381,390 43,358 FUESSVFL 7,565,330 94,075 

MBB 1,954,630 42,487 VNM 433,870 48,425 

HPG 756,464 29,697 TCB 1,438,420 46,714 

REE 571,650 27,002 VIC 348,740 37,262 

KDH 886,950 24,896 VJC 265,730 33,576 

PNJ 239,080 18,734 POW 2,131,530 25,474 

GMD 490,240 15,662 GAS 279,920 24,056 

STB 796,340 12,915 PAC 833,020 21,521 

Nguồn: Fiin Pro 
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LỊCH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  

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

GEX 
Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện 
Việt Nam 

29/12/2020  
Khách sạn Melia Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

RDP Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding 30/12/2020  Lô H1-H9, Đường số 8, Khu công nghiệp Tân Đô, 
xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

PVL Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt 06/02/2021  Công ty sẽ thông báo sau 

PME Công ty Cổ phần Pymepharco 07/12/2020   
Dự kiến 166 - 170 Nguyễn Huệ, TP Tuy Hoà, Phú 
Yên hoặc 44 Đồng Nai, P15, Q10, TP HCM 

Lưu ý: Bảng trên chỉ tổng hợp lịch họp ĐHCĐ Thường niên 2020 của các doanh nghiệp có vốn hóa ≥ 50 tỷ đồng 

 

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2020 (*) 

DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN THEO NGÀNH 2020 

 

TĂNG TRƯỞNG DOANH THU THUẦN VÀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ QUÝ 3/2020 THEO NGÀNH (YOY) 

 

DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN THEO NGÀNH 2020 
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NGÀNH CÓ TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG TRONG QUÝ 4/2020 VÀ NĂM 2021 

 

EPS VÀ P/E CỦA CÁC CỔ PHIẾU NGÀNH ĐỀ CẬP 

 

TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ HÀNG QUÝ THEO NGÀNH 
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BIÊN LỢI NHUẬN SAU THUẾ HÀNG QUÝ THEO NGÀNH 

 

 

Nguồn: EVS tổng hợp 

 

DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO PHÁT HÀNH GẦN ĐÂY 
 

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 

 

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 +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 
 
 


