
Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Bản tin ngày 

 

1 www.eves.com.vn 

 

  
 
 

 
 

  
 

 
 

 

BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2020 

   

 

 

THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

 

 

 

  

 
(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    

 Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều phiên 09/06: DJIA giảm 300 điểm (-
1.09%) - chấm dứt chuỗi 6 phiên tăng mạnh liên tiếp, S&P 500 giảm 25 điểm 
(-0.78%), trong khi nhóm cổ phiếu công nghệ giúp Nasdaq tăng 29 điểm 
(+0.29%) lên mức kỷ lục gần 10,000 điểm. Một số nhà đầu tư bắt đầu thận 
trọng hơn trước nhịp tăng quá nhanh và quá cao của thị trường, đồng thời 
tập trung sự chú ý vào cuộc họp diễn ra 2 ngày bắt đầu từ hôm nay của Fed. 

 Chứng khoán châu Á đa phần xanh điểm trong phiên 09/06: Hang Seng tăng 
280 điểm (+1.13%), Shanghai CSI 300 tăng 25 điểm (+0.62%), Kospi tăng 5 
điểm (+0.21%), riêng Nikkei giảm 87 điểm (-0.38%). 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 Thị trường hạ nhiệt sau chuỗi tăng mạnh: VNINDEX đóng cửa giảm 0.49 điểm 
(-0.05%), HNXINDEX tăng 0.03 điểm (+0.02%). Thanh khoản giảm nhẹ so với 
phiên trước nhưng vẫn duy trì ở mức cao với 451 triệu cổ phiếu khớp lệnh 
trên HOSE và 79 triệu cổ phiếu khớp lệnh trên HNX. Áp lực chốt lời đang tăng 
lên khá rõ. Cuối phiên hôm nay hệ thống HOSE gặp vấn đề kỹ thuật dẫn đến 
phải hủy lệnh ATC, lấy giá khớp lệnh cuối cùng làm giá đóng cửa. Sự cố này 
khiến nhà đầu tư liên tưởng đến sự cố vào đầu năm 2018 khiến HOSE phải 
đóng cửa 2 phiên để khắc phục. Việc này sẽ tác động tiêu cực tới tâm lý nhà 
đầu tư trong phiên tới. 

 Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE và HNX đạt 7,994 tỷ đồng, giảm 15.9% so 
với phiên trước, trong đó giao dịch thỏa thuận đạt 1,035 tỷ đồng. Độ rộng thị 
trường thu hẹp về sát mức cân bằng với 277 mã tăng và 269 mã giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VNM, GVR, 
HVN, VJC, BVH tăng; chiều giảm đáng chú ý có BID, CTG, SAB, HPG, VRE. 2 cổ 
phiếu hàng không HVN và VJC tăng mạnh lần lượt 4.87% và 2.43% chủ yếu 
nhờ thông tin sẽ công bố đường vùng an toàn để mở trở lại đường bay quốc 
tế và đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. 

 Khối ngoại quay trở lại bán ròng mạnh trên sàn HOSE với giá trị 146.5 tỷ đồng, 
tập trung ở HPG (-231 tỷ), CII (-41 tỷ), MSN (-34 tỷ). Trên sàn HNX và UPCOM 
khối này mua ròng 25 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm tới nay khối này bán ròng 
tổng cộng 17,514 tỷ đồng. 

 Tự doanh các công ty chứng khoán bắt đầu bán ròng khá mạnh, cho thấy dấu 
hiệu chốt lời của nhóm này. Nếu như cả tuần trước khối tự doanh mua ròng 
gần 656 tỷ đồng thì trong 2 phiên đầu tuần này đã bán ròng 542 tỷ, tập trung 
nhiều nhất ở FUEVFVND (-342 tỷ), HPG (-38 tỷ), GEX (-34 tỷ). Lũy kế từ đầu 
năm tới nay khối này bán ròng tổng cộng 1,601 tỷ đồng. 

Danh mục cổ phiếu khuyến nghị trading theo T+: GAS, GMD, HSG, NTL, PHR, 
PVS, STB, VCB, VHC, VNM 

(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 

 

 

 

VN Index 899.43       -0.05% HNX Index 120.13 0.03%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 450,504,980 -11.6% 6,233 -13.7% 79,351,300 -22.4% 726 -27.8%

Thỏa thuận 51,220,125 -18.3% 945 -21.8% 7,578,649 -0.9% 90 27.6%

Tổng cộng 501,725,105 -12.3% 7,178 -14.9% 86,929,949 -20.9% 817 -24.2%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          553.7   

Giá trị bán (tỷ đồng)          700.3   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -        146.5   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)               9.8   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

FUEVFVND 12,500 -270 -2.1

KDC 33,650 50 0.2

VCB 89,500 100 0.1

HCM 20,700 -50 -0.2

VHC 39,550 -200 -0.5

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 27,100 -600 -2.2

CII 19,900 700 3.7

MSN 63,000 -400 -0.6

VRE 27,900 -700 -2.5

VNM 125,000 2,200 1.8

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 27,100 -2.2 511

DBC 55,200 -2.5 231

VHM 77,600 -0.3 221

ROS 3,690 0.0 220

VNM 125,000 1.8 213

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

VNG 14,700 950 6.9

AGR 4,040 260 6.9

HBC 10,900 700 6.9

ITA 5,300 340 6.9

BMI 22,850 1,450 6.8

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

  

Thủ tướng đồng ý mở cửa trở lại dịch 
vụ vũ trường, karaoke 

 

  Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng nay (8/6) về phòng, chống dịch 
Covid-19, Thủ tướng đồng ý mở cửa trở lại dịch vụ vũ trường, karaoke. Quyết 
định này được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đã qua 54 ngày không có ca 
nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. 

 Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ giao Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, 
chống dịch Covid-19 công bố vùng an toàn để mở trở lại đường bay quốc tế 
với những địa bàn không phát hiện ca nhiễm mới trong vòng 30 ngày. Thủ 
tướng cho biết "Chúng ta không thể đóng cửa hoàn toàn nhưng không mở 
cửa ồ ạt khi không thể xác định được mức độ an toàn của các nước.” 

Chủ tịch Quốc hội: Không điều chỉnh 
chỉ tiêu tăng trưởng 

 

  Tại phiên thảo luận ở tổ về kinh tế xã hội chiều 8/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Thị Kim Ngân cho biết, Chính phủ không xin điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng 
GDP mà cố gắng để đạt ở mức cao nhất các mục tiêu. Bà dẫn thông tin cho 
biết, trong khi tăng trưởng kinh tế của nhiều nước âm, Việt Nam vẫn đạt 
3.82%.  

Đề xuất giảm 30% thuế bảo vệ môi 
trường với nhiên liệu bay 

 

  Thông tin từ Bộ Tài chính chiều 8/6 cho hay, Bộ Tài chính đang đề xuất phương 
án giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. 

 Theo tính toán, số giảm thu ngân sách Nhà nước ước tính khi áp dụng nghị 
quyết mới vào khoảng 87.33 tỷ đồng/tháng. Tuy nhiên, việc giảm thuế BVMT 
sẽ góp phần giúp doanh nghiệp vận tải hàng không giảm bớt gánh nặng tài 
chính, duy trì hoạt động kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên thế giới 
vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường. 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Ngân hàng Thế giới: Kinh tế toàn cầu 
sẽ giảm 5.2% vì dịch COVID-19 

 

 
 Ngày 8/6, Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố Báo cáo triển vọng kinh tế toàn 

cầu tháng 6/2020. Theo báo cáo, nền kinh tế toàn cầu sẽ suy giảm nghiêm 
trọng ở mức 5.2% trong năm nay do cú sốc nhanh và lớn của dịch COVID-19 
gây ra cùng với các biện pháp đóng cửa nền kinh tế. 

 Báo cáo của WB cũng dự báo hoạt động kinh tế của các nền kinh tế phát triển 
sẽ giảm 7% vào năm 2020 do cung cầu, thương mại và tài chính trong nước 
đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Các nền kinh tế đang phát triển và thị trường 
mới nổi (EMDE) dự kiến sẽ giảm 2.5% trong năm nay, sự sụt giảm lần đầu tiên 
của nhóm này trong vòng ít nhất 60 năm qua. 

Fed nới lỏng điều kiện chương trình 
cho vay Main Street 

 

 
 Theo những thay đổi được công bố hôm 8/6, Fed sẽ hạ số tiền tối thiểu mà 

các công ty có thể vay từ 500,000 USD xuống còn 250,000 USD. Fed cũng sẽ 
nâng khoản vay tối đa từ 200 triệu USD lên 300 triệu USD cho các công ty 
muốn mở rộng các khoản vay hiện có. Fed cũng sẽ gia hạn thời gian trả nợ của 
chương trình từ 4 năm lên 5 năm. 

 Theo chương trình Main Street, các ngân hàng sẽ cho các doanh nghiệp vay, 
rồi Fed sẽ mua lại các khoản vay này từ họ. Điều này sẽ làm giảm rủi ro tín 
dụng cho giới ngân hàng, đồng thời "giải phóng" nhiều vốn hơn để tạo ra 
nhiều khoản vay hơn. Fed cho biết họ sẽ mua 95% các khoản vay dành cho các 
công ty có khoản nợ cao, tăng từ mức 85% trước đó. Đối với những người đi 
vay có mức nợ thấp, Fed vẫn giữ mức mua lại 95% khoản vay như trước đó. 

  Ca nCoV tăng vọt giữa biểu tình ở Mỹ 

 

 
 Theo nghiên cứu của một nhóm chuyên gia thuộc Đại học California ở Berkeley 

được công bố hôm 8/6 trên tạp chí Nature, 22 bang của Mỹ đang chứng kiến 
xu hướng gia tăng ca nhiễm  mới nCoV, khoảng 20 bang ghi nhận số ca nhiễm 
mới giảm đi gần đây và 8 bang không có nhiều biến động. 

 Một trong những bang ghi nhận số ca nhiễm mới tăng vọt là Florida, với mức 
tăng trung bình hàng ngày trong tuần qua là 46%, khi gần như toàn bang đang 
bước vào giai đoạn hai của kế hoạch tái mở cửa. 

 Nghiên cứu cho hay tình hình có thể đã tồi tệ hơn nếu các bang không đóng 
cửa. Khoảng 60 triệu ca nhiễm nCoV đã được ngăn chặn nhờ các lệnh khẩn 
cấp, bao gồm đóng cửa các doanh nghiệp và trường học, hạn chế đi lại và yêu 
cầu người dân ở nhà. 
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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 09/06/2020 khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 17,514 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 rõ rệt, thậm chí 
tuần giao dịch thứ 2 của tháng 5 khối này đã mua ròng hơn 2,000 tỷ (chủ yếu ở cổ phiếu MSN). Tuần giao dịch thứ 3 của 
tháng 5 khối ngoại cũng chỉ bán ròng tổng cộng 162 tỷ đồng, tuần thứ 4 lượng bán ròng giảm xuống còn 112 tỷ đồng. 
Trong 7 phiên giao dịch đầu tháng 6 khối ngoại đang bán ròng 67 tỷ đồng. 

STT MCK Ngành

Tin tức (thu thập nhiều nguồn đáng tin 

cậy khác nhau) và 

EVS nhận định

Giá hôm nay 

(09/06/2020)

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

Trạng thái

1 GAS
 Energy (Năng 

lượng) 

 Giá dầu phục hồi tích cực trên 

30$/thùng 
78,400            77,000                   84,700         74,400       6.0            359,020         -63% 3% 7% -17%  DS tuần trước 

2 GMD

 Industrial (Sản 

xuất công 

nghiệp) 

 Lợi nhuận Q1/20 tăng đột biến

Triển vọng tăng trưởng tích cực 
20,750            20,900                   23,000         20,200       0.0            368,580         22% 8% 9% -11%

3 HSG

 Material 

(Nguyên vật 

l iệu) 

 Tăng trưởng theo dòng tiền vào thị 

trường 
11,300            10,600                   11,700         10,200       (54.1)         17,331,900    75% 15% 43% 38%

4 NTL
 Real Estate (Bất 

động sản) 

 Tăng trưởng theo dòng tiền vào thị 

trường 
18,500            18,000                   19,800         17,400       0.3            575,950         345% 2% 8% -22%

5 PHR

 Material 

(Nguyên vật 

l iệu) 

 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 

53,700            54,600                   60,100         52,800       (1.0)           1,132,790      1% 5% 20% 39%

6 PVS
 Energy (Năng 

lượng) 

 Giá dầu phục hồi tích cực trên 

30$/thùng 
13,700            13,400                   14,700         13,000       (3.1)           2,751,600      -67% 5% 8% -22%

7 STB
 Financials (Tài 

chính) 

 Thay đổi cấu trúc sở hữu cổ đông lớn, 

thanh lý tài sản thu hồi nợ xấu 
10,750            10,600                   11,700         10,200       0.1            6,649,470      -56% 2% 11% 5%  DS tuần trước 

8 VCB
 Financials (Tài 

chính) 

 Hưởng lợi từ xu hướng ngân hàng số 

và dịch vụ chất lượng cao
89,500            89,000                   97,900         86,000       52.1          1,134,060      -30% 3% 20% -1%

9 VHC

 Consumer 

Staple (Tiêu 

dùng thiết yếu) 

 Hồi phục và tăng trưởng tích cực nhờ 

các thị trường xuất khẩu mới 
39,550            37,200                   40,900         36,000       (1.3)           364,650         -38% 17% 21% 2%

10 VNM

 Consumer 

Staple (Tiêu 

dùng thiết yếu) 

 Biên lợi nhuận cải thiện nhờ chi phí 

đầu vào giảm do giá dầu ở mức thấp 
125,000          119,200                131,100       115,200     23.3          1,641,340      53% 8% 15% 6%

(122)(315)

(21,500)

(19,500)

(17,500)

(15,500)

(13,500)

(11,500)

(9,500)

(7,500)

(5,500)

(3,500)

(1,500)

500

2,500

Ju
n

.2
0

_
T2

Ju
n

.2
0

_
T1

M
a

y.2
0

_
T4

M
a

y.2
0

_
T3

M
a

y.2
0

_
T2

M
a

y.2
0

_
T1

A
rp

.2
0

_
T4

A
rp

.2
0

_
T3

A
rp

.2
0

_
T2

A
rp

.2
0

_
T1

M
a

r.20
_

T
4

M
a

r.20
_

T
3

M
a

r.2
0

_
T

2

M
a

r.20
_

T
1

M
a

r.2
0

_
T

0
.5

F
eb

.20
_

T
4

F
eb

.20
_

T
3

F
eb

.2
0

_
T

2

F
eb

.20
_

T
1

Ja
n

.2
0

_
T

3

Ja
n

.20
_

T
2

Ja
n

.20
_

T
1

Mua/bán ròng hằng tuần -tỷ đồng Giá  trị  mua/bán ròng lũy kế-YTD 



Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Bản tin ngày 

 

4 www.eves.com.vn 

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

Tự doanh các công ty chứng khoán bắt đầu bán ròng khá mạnh, cho thấy dấu hiệu chốt lời của nhóm này. Nếu như cả tuần 
trước khối tự doanh mua ròng gần 656 tỷ đồng thì trong 2 phiên đầu tuần này đã bán ròng 542 tỷ, tập trung nhiều nhất ở 
FUEVFVND (-342 tỷ), HPG (-38 tỷ), GEX (-34 tỷ). Lũy kế từ đầu năm tới nay khối này bán ròng tổng cộng 1,601 tỷ đồng.  

THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH NGÀY 09/06/2020 

 
Nguồn: Fiinpro 

VNINDEX
VN30

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng)
TEG 1,000,000            5,990                           FUEVFVND (12,190,120)           (151,268)                    
STB 194,050               2,071                           CTG (551,200)                 (13,533)                       
PME 2,000                    130                               HPG (400,830)                 (11,082)                       
KDH 3,300                    78                                 FPT (158,200)                 (7,825)                         
DXG 3,830                    47                                 TCB (287,920)                 (6,244)                         
NLG 1,280                    31                                 MWG (59,280)                   (5,344)                         

VNM (37,870)                   (4,701)                         
VPB (158,640)                 (3,850)                         
DPM (235,000)                 (3,491)                         
MBB (162,070)                 (2,936)                         
VIC (28,230)                   (2,724)                         
VRE (78,050)                   (2,189)                         
VCB (24,030)                   (2,154)                         
VJC (15,420)                   (1,804)                         
MSN (22,540)                   (1,443)                         
VHM (17,030)                   (1,325)                         
HDB (41,160)                   (1,126)                         
NVL (20,000)                   (1,087)                         
NKG (108,540)                 (918)                             
PNJ (13,300)                   (877)                             
TCM (40,950)                   (820)                             
REE (23,000)                   (738)                             
SAB (4,050)                     (733)                             
E1VFVN30 (39,190)                   (560)                             
FRT (20,000)                   (557)                             
GAS (5,670)                     (445)                             
BID (9,480)                     (416)                             
GMD (17,920)                   (372)                             
EIB (18,030)                   (324)                             
SSI (21,060)                   (323)                             
QBS (87,000)                   (313)                             
PLX (6,440)                     (307)                             
POW (27,540)                   (296)                             
CNG (14,000)                   (294)                             
KDC (8,020)                     (272)                             
SBT (15,410)                   (253)                             
HSG (20,090)                   (235)                             
BVH (4,050)                     (209)                             
TPB (7,990)                     (174)                             
CTD (1,660)                     (118)                             
ROS (16,820)                   (63)                               

MUA RÒNG BÁN RÒNG

Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng)
-13,815,900
-2,034,930

-225,441
-72,401
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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

MIE
Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - 

CTCP
10/6/2020 8h

Trụ sở chính Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP, số 7A Mạc 

Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội

PHP Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng 10/6/2020 8h
Địa điểm thực hiện: Hội trường chi nhánh Cảng Tân Vũ – Công ty cổ phần 

Cảng Hải Phòng.

HNA Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na 10/6/2020 8h
Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na, tầng 9, tòa nhà Dầu khí Nghệ 

An, số 07 đường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

SGR Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn 10/6/2020 8h30 Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

GHC Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai 10/6/2020 8h 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM

HAH Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An 10/6/2020
Tầng 7, tòa nhà Hải An, Km2+, đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải 

An, TP Hải Phòng

VNR
Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm quốc 

gia Việt Nam
11/6/2020 9h00

Tầng 8, trụ sở Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam, 141 Lê 

Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

SJS
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và 

Khu Công nghiệp Sông Đà
12/6/2020 7h30

Hội trường tầng 18, toà nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, 

quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

CRE Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ 12/6/2020 14h00
Tầng 3, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 đường Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, 

quận Nam Từ Liêm, Tp HN

PEG
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu 

tư - CTCP
12/6/2020 TCPH sẽ thông báo chi tiết tới cổ đông trong thư mời họp

FMC Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta 12/6/2020 13h00
Hội trường CTCP Thực phẩm Sao Ta, km 2132, Quốc lộ 1 A, phường 2, TP Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng

HT1 Công ty Cổ phần Xi Măng Vicem Hà Tiên 12/6/2020 8h Hội trường khách sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, quận 1, TP HCM

PRT
Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu 

Bình Dương - TNHH MTV
12/6/2020 8h

Sân Golf Sông Bé: 77 Đại lộ Bình Dương, P.Lái Thiêu,TX.Thuận An, Bình 

Dương

GEG Công ty cổ phần Điện Gia Lai 12/6/2020 8h Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình, TP.HCM

POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam 12/6/2020 7h30
Tầng 4, tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, số 167, đường Trung Kính, phường 

Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP HN

TAC Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An 12/6/2020 8h30 Khách sạn Sheraton, số 88 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM

GVR Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 12/6/2020 8h Hôị trường Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, P7, Q.3, TP.HCM

TID Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa 12/6/2020 8h30
Tại văn phòng Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa, địa chỉ: Số 96 đường 

Hà Huy Giáp, P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai

GDT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành 13/06/2020 8h00
Hội trường Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành, số 21/6D Phan Huy Ích, 

phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM

HDB
Ngân hàng TMCP Phát triển T.P Hồ Chí 

Minh
13/06/2020 8h Nhà hát lớn thành phố, 07 Công Trường Lam Sơn, quận 1, TP HCM

FCN Công ty cổ phần FECON 15/06/2020 8h30 Trung tâm hội nghị Quốc gia, số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

SHB
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - 

Hà Nội
15/06/2020 13h Tại khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

KDC Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido 15/06/2020 8h30 Khách sạn Intercon Saigon, Góc Hai Bà Trưng vs Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM

LGC Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII 15/06/2020 14h30 Khách sạn Continental số 132 - 134 Đồng Khởi, P Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

TRC Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 16/06/2020 8h30
Văn phòng CTCP Cao su Tây Ninh (Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh)

DPM
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-

CTCP
16/06/2020 8h30

Hội trường nhà máy Đạm Phú Mỹ, KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

DPM
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-

CTCP
16/06/2020 8h30

Hội trường nhà máy Đạm Phú Mỹ, KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

TDC
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển 

Bình Dương
16/06/2020 8h30

Trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ 26-27 

Lô 1, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

RTB Công ty cổ phần Cao su Tân Biên 16/06/2020 8h
CTCP Cao su Tân Biên, Tổ 2, Ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hiệp, Huyện Tân Châu, 

Tỉnh Tây Ninh

CHP Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung 16/06/2020 8h
Tầng 4, Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, Quận Hải Châu, Đà 

Nẵng

TRC Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh 16/06/2020 8h
Văn phòng CTCP Cao su Tây Ninh (Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò 

Dầu, tỉnh Tây Ninh)

BFC Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền 24/06/2020 8h30 Trung tâm hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, 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 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/

