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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   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI    

 Thị trường Mỹ duy trì đà tăng trong phiên 23/06. Nasdag tiếp tục tăng lên 
mức kỷ lục mới, tăng 0.74% lên 10,131 điểm với sự dẫn dắt của Apple (+3.3% 
lên mức đỉnh mới). Nhà đầu tư đang rất kỳ vọng vào việc Apple sẽ sẻ dụng 
chip riêng và không phụ thuộc vào công nghệ của Intel nữa. Dow Jones tăng 
131 điểm (+0.5%), trong khi S&P 500 tăng 13 điểm (+0.43%).   

 Chứng khoán châu Á phục hồi nhẹ trong phiên 23/06 sau khi Nhà Trắng đính 
lại phát ngôn của Cố vấn thương mại Peter Navarro rằng thỏa thuận thương 
mại với Trung Quốc đã kết thúc, ông này sau đó đã giải thích lại là chỉ có ý 
nhấn mạnh sự thiếu tin tưởng của Mỹ đối với Trung Quốc liên quan đến 
nguồn gốc virus corona, còn thỏa thuân thương mại giai đoạn 1 giữa 2 nước 
vẫn được tiếp tục. Nikkei đóng cửa tăng 112 điểm (+0.5%), Hang Seng tăng 
396 điểm (+1.62%), Kospi tăng 5 điểm (+0.21%), Shanghai tăng 5 điểm 
(+0.18%). 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 Thị trường tiếp tục duy trì tình trạng giằng co nhẹ trong biên độ hẹp kh tâm 
lý chung của nhà đầu tư là thận trọng: VNINDEX đóng cửa giảm 3.08 điểm (-
0.35%), HNXINDEX giảm 0.09 điểm (-0.08%). Khối lượng khớp lệnh trên 2 sàn 
tăng so với phiên trước nhưng vẫn nằm dưới mức trung bình 20 phiên. Hoạt 
động chốt NAV bán niên của các quỹ và những thông tin ban đầu về kết quả 
kinh doanh quý 2 sẽ là những yếu tố chính tác động đến thị trường trong thời 
gian tới. 

 Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE và HNX đạt 7,487 tỷ đồng, tăng 26.3% so 
với phiên trước, trong đó có 1,677 tỷ giao dịch thỏa thuận. Đổ rộng thị trường 
giảm nhẹ xuống sát mức cân bằng với 241 mã tăng và 245 mã giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VCB, GAS, 
VNM, SSI tăng; chiều giảm đáng chú ý có VIC, BID, VHM, SAB, VRE, HPG, CTG, 
NVL. 

 Khối ngoại bán ròng mạnh trên sàn HOSE với giá trị 126.7 tỷ đồng, trên sàn 
HNX và UPCOM khối này bán ròng gần 14 tỷ đồng. Lũy kế tháng 6 khối ngoại 
đang mua ròng 14,950 tỷ đồng, nếu không tính đến giao dịch thỏa thuận 
15,074 tỷ VHM thì khối này đang bán ròng 124 tỷ đồng. 

 Tự doanh các công ty chứng khoán cũng bán ròng 115 tỷ đồng trong phiên 
hôm nay, các mã bị bán nhiều nhất gồm MWG (-36 tỷ), FPT (-20 tỷ), HPG (-15 
tỷ), VPB (-10 tỷ). 

Danh mục khuyến nghị trading theo T+: FPT, GAS, NLG, PTB, PVS, TCM, TNG, 
VCB, VHM, VGC 

(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 

 

 
 

VN Index 868.20       -0.35% HNX Index 114.63 -0.09%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 400,635,460 21.2% 5,217 19.9% 66,847,000 16.4% 593 15.9%

Thỏa thuận 54,724,162 176.3% 1,614 61.9% 3,639,327 -10.5% 63 -7.6%

Tổng cộng 455,359,622 30.0% 6,831 27.7% 70,486,327 14.7% 656 13.2%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          608.2   

Giá trị bán (tỷ đồng)          734.9   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -        126.7   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             10.8   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

PLX 46,250 250 0.5

KDC 30,000 -150 -0.5

NVL 58,300 -700 -1.2

DXG 12,650 50 0.4

VHC 37,800 -400 -1.1

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VNM 116,000 600 0.5

BID 40,700 -600 -1.5

HSG 11,900 -200 -1.7

HPG 27,000 -300 -1.1

VIC 94,200 -2,700 -2.8

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 27,000 -1.1 310

DBC 49,500 -7.0 241

SSI 16,100 5.9 224

TCH 22,500 4.9 189

VHM 77,700 -0.8 166

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

BSI 8,880 580 7.0

TIX 29,150 1,900 7.0

FIT 8,770 570 7.0

CTD 72,500 4,700 6.9

FCN 10,800 700 6.9

Thay đổi



Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Bản tin ngày 

 

2 www.eves.com.vn 

 

CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

  

Chính thức quy hoạch Thọ Xuân 
thành cảng hàng không quốc tế giai 
đoạn 2021 – 2030 

 

  Cảng hàng không Thọ Xuân - Thanh Hóa được quy hoạch là cảng hàng không 
quốc tế, có chức năng dự bị cho Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đây là một 
trong những nội dung trong Quyết định số 1136 của Bộ Giao thông vận tải về 
việc phê duyệt Quy hoạch cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Thọ Xuân thời kỳ 
2021 -2030, tầm nhìn đến 2030 vừa được ban hành. Cảng Thọ Xuân được định 
hướng là sân bay dân dụng cấp 4E và sân bay quân sự cấp I, công suất 5 triệu 
hành khách/năm và 27,000 tấn hàng hóa/năm. 

Nhập siêu sắt thép từ Trung Quốc gần 
tỉ USD 

 

  Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm nay, cả nước xuất 
khẩu 3.01 triệu tấn sắt thép, thu về 1.67 tỷ USD. Giá trung bình đạt 554.2 
USD/tấn, tăng 2.7% về lượng nhưng giảm 11.6% về kim ngạch và giảm 13.9% 
về giá so với cùng kỳ năm 2019.  Đặc biệt, xuất khẩu sắt thép sang Trung Quốc 
tăng mạnh 763.8% về lượng và tăng 586.8% về kim ngạch, đạt 570,410 tấn, 
tương đương 233.69 triệu USD với giá bình quân là 409.7 USD/tấn. 

 Ở chiều ngược lại, sắt thép nhập khẩu về Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay 
đạt 5.51 triệu tấn, tương đương 3.36 tỷ USD, giảm 9.9% về lượng và giảm 
18.1% về kim ngạch so với 5 tháng đầu năm 2019. Sắt thép nhập khẩu về Việt 
Nam nhiều nhất từ Trung Quốc, chiếm gần 36% trong tổng lượng và tổng kim 
ngạch nhập khẩu sắt thép của cả nước, đạt 1.96 triệu tấn, tương đương trên 
1.19 tỷ USD, giảm 24.3% về lượng, giảm 24.7% về kim ngạch so với cùng kỳ 
năm 2019. Việc tăng mạnh xuất sang Trung Quốc vẫn chưa thể giảm nhập siêu 
sắt thép của Việt Nam từ Trung Quốc. Sau 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam vẫn 
nhập siêu sắt thép từ Trung Quốc với trị giá 956.3 triệu USD. 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Mỹ dọa tái áp thuế nhôm nếu Canada 
không hạn chế xuất khẩu 

 

 
 Nếu Canada không áp hạn chế xuất khẩu, Mỹ sẽ thông báo tái áp thuế 10% 

với nhôm nhập khẩu từ nước này vào ngày 26/6, Bloomberg dẫn các nguồn 
thạo tin cho biết cuối ngày 22/6. 

 Thuế được áp dụng từ ngày 1/7, thời điểm thỏa thuận thương mại Mỹ - 
Mexico - Canada (USMCA) dự kiến có hiệu lực. USMCA là thỏa thuận thay thế 
cho Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) giữa ba nước Mỹ, Mexico 
và Canada. Một số ngành, trong đó có sản xuất ôtô, đã đề nghị hoãn thực thi 
USMCA do họ đang phải đối mặt nhiều khó khăn trong đại dịch Covid-19. 

Nhà Trắng đính chính thông tin về 
thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung 
giai đoạn 1 

 

 
 Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro vừa đính chính với giới truyền 

thông rằng thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 chưa kết thúc. Bình 
luận của ông với Fox News đã bị đưa ra khỏi ngữ cảnh. "Bình luận của tôi (về 
quan hệ thương mại Mỹ - Trung) đã bị đưa ra khỏi ngữ cảnh. Họ đã không làm 
gì với thỏa thuận giai đoạn 1 và nó vẫn còn hiệu lực. Tôi đơn giản chỉ nói về 
việc chúng tôi không đủ tin tưởng với chính phủ Trung Quốc sau khi họ nói dối 
về nguồn gốc của virus corona và khiến dịch bệnh lây lan khắp thế giới", ông 
Navarro nói. 

 Trước đó, Fox News đưa tin rằng vị cố vấn này khẳng định Tổng thống Donald 
Trump quyết định hủy thỏa thuận với Bắc Kinh. Khi đó, phóng viên Martha 
MacCallum hỏi ông Navarro rằng: "ông có cho rằng tổng thống thực sự muốn 
níu giữ thỏa thuận thương mại này càng lâu càng tốt hay không. Ông ấy muốn 
họ phải hoàn thành tốt các cam kết và rõ ràng là đã có những tiến triển trong 
thỏa thuận thương mại đó, nhưng với những gì đã xảy ra cùng với tất cả vấn 
đề mà ông vừa nêu, liệu nó đã kết thúc chưa?" 

EU cảnh báo hậu quả luật an ninh 
Hong Kong 

 

 
 "Luật an ninh có nguy cơ làm suy yếu nguyên tắc 'một quốc gia, hai chế độ'. 

Chúng tôi cũng đã nói rõ rằng Trung Quốc có nguy cơ chịu hậu quả rất tiêu cực 
nếu họ xúc tiến ban hành luật này", Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von 
der Leyen cho biết hôm 22/6 tại buổi họp báo ở Brussels, Bỉ sau hội nghị trực 
tuyến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cùng ngày. 

 "Liên minh châu Âu (EU) đã liên lạc với các đối tác G7 của chúng tôi về vấn đề 
này và hôm nay chúng tôi đã nói rõ quan điểm của mình với lãnh đạo Trung 
Quốc, đồng thời kêu gọi họ xem xét lại", bà von der Leyen nói. "Tất nhiên họ 
có quan điểm khác chúng tôi, nhưng đây là quan điểm rất rõ ràng của EU và 
chúng tôi đã chuyển đến lãnh đạo Trung Quốc". 
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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 23/06/2020 khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 2,497 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam, giảm mạnh so với mức lũy kế gần 18,000 tỷ đồng tính đến cuối tuần trước nhờ giao dịch thỏa thuận hơn 15,000 tỷ 
VHM.   

 Từ đầu tháng 5 trở lại đây lực bán ròng của khối ngoại có dấu hiệu suy yếu rõ rệt, tổng lượng bán ròng trong tháng 5 là 
922 tỷ đồng, chỉ bằng 1/7 so với trung bình 3 tháng trước đó. Lũy kế tháng 6 khối ngoại đang mua ròng tổng cộng 14,950 
tỷ đồng, nếu không tính đến giao dịch thỏa thuận 15,074 tỷ VHM thì khối này đang bán ròng gần 124 tỷ đồng.  

STT MCK

Tin tức (thu thập nhiều nguồn đáng tin cậy 

khác nhau) và 

EVS nhận định Giá hôm nay 

(23/6/2020)

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

Ghi chú

1 FPT

Hưởng lợi từ xu hướng chuyển đổi số và 

thay đổi hành vi tiêu dùng và nhu cầu các 

dịch vụ công nghệ tăng cao

47,550            47,000                  50,500         44,700       0.0            1,800,820     4% 2% -2% -19%

2 GAS Giá dầu phục hồi tích cực trên 30$/thùng 73,900            72,600                  79,900         67,800       5.6            933,690         5% 1% 0% -22%  CP Mới  

3 NLG

LN tăng trưởng nhờ bàn giao các dự án đã 

hoàn thành. Tác động tích cực nhờ đẩy 

nhanh các dự án CSHT tại khu Nam 

TP.HCM

25,000            25,400                  27,300         24,100       (1.8)           789,690         0% 0% 9% -9%

4 PTB

EVFTA giúp tăng mạnh xk gỗ và đá 

LN tăng trưởng mạnh nhờ mở rộng mỏ đá 

và xk gỗ. Giá cổ phiếu rẻ và hấp dẫn với PE 

5x

51,400            52,000                  58,200         47,800       0.6            179,110         1% 5% 11% -28%

5 PVS Giá dầu phục hồi tích cực trên 30$/thùng 12,800            12,700                  13,700         12,000       (4.6)           8,187,880     9% 4% 3% -27% CP Mới 

6 TCM

EVFTA giúp tăng mạnh xk các thị trường 

mới. Đẩy mạnh xuất khẩu khẩu trang và 

quần áo bảo hộ giúp tăng doanh thu và lợi 

nhuận

20,250            20,400                  21,900         19,400       0.4            1,047,190     3% 4% 24% 5%

7 TNG

EVFTA giúp tăng mạnh xk các thị trường 

mới. Đẩy mạnh xuất khẩu khẩu trang và 

quần áo bảo hộ giúp tăng doanh thu và lợi 

nhuận

13,200            13,400                  14,700         12,500       (0.0)           3,373,750     10% 1% -2% -12%

8 VCB

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

86,000            85,400                  91,800         81,100       (23.8)         889,970         4% 3% 6% -5%

9 VHM

Lợi nhuận Q1/20 tăng trưởng đột biến

Các mảng hoạt động đến chu kỳ tạo ra lợi 

nhuận. Tiềm năng từ các dự án BT

77,700            76,500                  81,700         73,000       27.0          2,309,580     4% 4% 2% -8%

10 VGC

Đẩy mạnh phát triển KCN, hợp tác trong 

hệ sinh thái các công ty mẹ, cty con trong 

nhóm nhằm tối đa hoa lợi nhuận

19,400            20,500                  21,900         19,600       0.7            55,860           -3% 2% 10% 8%  CP Mới  
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GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

Lũy kế từ đầu năm tới nay khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng tổng cộng 1,889 tỷ đồng, tập trung nhiều nhất 
ở FUEVFVND (-1,226 tỷ), DBC (-307 tỷ), PLX (-241 tỷ), MBB (-229 tỷ), MSN (-246 tỷ). Tính từ đầu tháng 6 tới nay khối tự doanh 
bán ròng 288 tỷ đồng, các mã bị bán nhiều nhất là FUEVFVND (-606 tỷ), PDN (-135 tỷ), FUESSVFL (-103 tỷ), các mã được mua 
nhiều nhất là E1VFVN30 (324 tỷ), MWG (120 tỷ), KOS (60 tỷ). 

THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH NGÀY 23/06/2020 

 
Nguồn: Fiinpro 
 

  

VNINDEX

VN30

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

NHH 697,600               29,997                         MWG (429,400)                 (36,052)                       

CTD 32,900                  2,385                           FPT (434,770)                 (20,076)                       

SSI 113,750               1,821                           HPG (563,390)                 (14,959)                       

CTG 55,740                  1,308                           VPB (473,660)                 (10,389)                       

E1VFVN30 74,370                  1,003                           TCB (378,850)                 (7,640)                         

GMD 48,620                  984                               DXG (552,700)                 (6,670)                         

PTB 12,000                  618                               MBB (390,050)                 (6,654)                         

DVP 6,000                    205                               STB (502,140)                 (5,831)                         

KBC 10,000                  151                               REE (165,810)                 (4,972)                         

VCB (53,240)                   (4,568)                         

KDH (191,420)                 (4,450)                         

NLG (153,340)                 (3,602)                         

PNJ (56,750)                   (3,194)                         

BVH (60,050)                   (2,884)                         

TPB (142,380)                 (2,857)                         

VNM (20,480)                   (2,372)                         

FUEVFVND (173,850)                 (2,107)                         

VHC (58,000)                   (2,065)                         

NKG (177,300)                 (1,383)                         

NVL (22,940)                   (1,340)                         

VHM (16,680)                   (1,297)                         

NTL (80,000)                   (1,288)                         

VJC (8,460)                     (916)                             

SAB (4,300)                     (711)                             

GEX (40,000)                   (697)                             

VRE (23,280)                   (639)                             

HT1 (44,000)                   (618)                             

BID (12,960)                   (534)                             

GAS (5,670)                     (416)                             

PLX (8,510)                     (389)                             

MSN (5,210)                     (307)                             

HDB (10,290)                   (273)                             

ILB (14,800)                   (258)                             

SBT (15,390)                   (231)                             

PAC (7,500)                     (165)                             

VIC (1,090)                     (104)                             

MUA RÒNG BÁN RÒNG

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

-4,289,020

-3,492,070

-114,766

-121,397
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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

PTI Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện 24/06/2020 08h30
Hội trường tầng 4, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, số 5 Phạm Hùng, Mỹ 

Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

DCL Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 24/06/2020 8h30
Tầng 5, toà nhà Times Tower, HACC1 Complex, 35 Lê Văn Lương, Thanh 

Xuân, Hà Nội

BIC
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng 

Đầu tư và phát triển Việt Nam
24/06/2020 14h00 Tầng 21, tháp A Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội

AGG
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất 

động sản An Gia
24/06/2020 8h00 Khách sạn Sheraton, số 88 Đồng Khởi, quận 1, TP HCM

TLG Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long 24/06/2020 8h30
Khách sạn New World Saigon, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, TP 

HCM

DRC Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng 24/06/2020
Khách sạn Minh Toàn Galaxy, số 306 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, 

quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

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

GMC
Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May 

Sài Gòn
24/06/2020 8h00

Khách sạn Intercon Saigon, góc đường Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, phường 

Bến Nghé, quận 1, TP HCM

SHS
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà 

Nội
24/06/2020

Phòng Hội thảo Khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội 

hoặc địa điểm khác tại Hà Nội do Hội đồng quản trị quyết định

CMF Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex 24/06/2020 9h
Hội trường văn phòng Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, (A59/I đường số 7), KCN 

Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân, TP.HCM

VCI Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 24/06/2020 14h00
Phòng Ballroom A, khách sạn Reverie Saigon, số 22-36 Nguyễn Huệ, P Bến 

Nghé, Q 1, TP HCM

VTO Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO 24/06/2020 8h00
Lầu 4, toà nhà VITACO, số 236/106/1A đường Điện Biên Phủ, phường 17, 

quận Bình Thạnh, TP HCM

LIX Công ty Cổ phần Bột giặt Lix 24/06/2020
CTCP Bột giặt LIX, số 3, đường số 2, khu phố 4, phường Linh Trung, quận Thủ 

Đức, TP HCM

VCI Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt 24/06/2020 14h00
Phòng Ballroom A, khách sạn Reverie Saigon, số 22-36 Nguyễn Huệ, P Bến 

Nghé, Q 1, TP HCM

SHS
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn Hà 

Nội
24/06/2020

Phòng Hội thảo Khách sạn Army, 1A Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội 

hoặc địa điểm khác tại Hà Nội do Hội đồng quản trị quyết định

CAB
CTCP Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt 

Nam
25/06/2020 Tòa nhà VTV số 3/84 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

SAM Công ty Cổ phần SAM Holdings 25/06/2020 Thông báo sau

VEF
CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt 

Nam
29/06/2020 14h00

Trung tâm hội nghị Almaz, Đường Hoa Lan, Khu đo thị sinh thái Vinhomes 

Riverside, Q.Long Biên, Hà Nội

HNE Công ty cổ phần Hanel 25/06/2020 Số 02 phố Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội

NET Công ty Cổ phần Bột giặt Net 25/06/2020
Dự kiến tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Bột giặt NET, đường D4, KCN Lộc 

An – Bình Sơn, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

HPG Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 25/06/2020 8h30
Dự kiến khách sạn Ballroom 1, khách sạn Hilton Hanoi Opera, số 01 Lê 

Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

VNB CTCP Sách Việt Nam 25/06/2020 8h30 Hội trường tầng 5, tòa nhà SAVINA, số 44 Tràng Tiền, Q.Hoàn Ki

SSC Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam 25/06/2020 0
Tầng 8, tòa nhà Pico Plaza, địa chỉ: số 20 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 

Bình, TP HCM

DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau 25/06/2020 8h00
CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau, Lô D, KCN Phường 1, đường Ngô Quyền, 

phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

PVT Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí 25/06/2020 8h Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Q1. TP.HCM

DHB
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà 

Bắc
25/06/2020 0

Hội trường tầng 3, Nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà 

Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

DHB
Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà 

Bắc
25/06/2020 0

Hội trường tầng 3, Nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà 

Bắc, đường Trần Nguyên Hãn, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

CSM
Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền 

Nam
26/06/2020 8h00

Phòng hội nghị Grand Hall, lầu 4 khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, P. 

Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
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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 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

https://eves.com.vn/

