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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   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  
DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

 Thị trường tăng giảm trái chiều trong phiên hôm nay: đóng cửa VNINDEX giảm 
7.38 điểm (-1.11%) xuống 659.21, trong khi HNXINDEX tăng nhẹ 0.49 điểm 
(+0.5%) lên 96.95. Khối lượng khớp lệnh trên cả 2 sàn đều giảm dưới mức 
trung bình 20 phiên. 

 Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE và HNX đạt 4,770 tỷ đồng, giảm 14.5% so 
với phiên trước, trong đó bao gồm 1,330 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị 
trường cải thiện đáng kể so với phiên trước dù vẫn nghiêng về bên bán với 
242 mã tăng và 263 mã giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VIC, VHM, 
VRE, MWG, SAB, POW, STB, CTG giảm; chiều tăng đáng chú ý có GAS, VNM, 
BID, VCB, BVH, GVR. 

 Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên cả 2 sàn với giá trị 661.7 tỷ đồng trên 
sàn HOSE và 44.4 tỷ đồng trên sàn HNX. Các mã bị bán mạnh nhất gồm MSN 
(-113 tỷ), HPG (-102 tỷ), VRE (-82 tỷ), SVC (-67 tỷ). Tổng lượng bán ròng trên 
2 sàn này tính từ đầu tháng 2/2020 tới nay đã lên tới 10,814 tỷ đồng và chưa 
có dấu hiệu dừng lại. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG    

 Trái ngược với phiên hồi phục mạnh mẽ của thị trường châu Á, VNINDEX vẫn 
tiếp tục giảm hơn 1% trong phiên hôm nay dưới áp lực lớn từ việc nhóm cổ 
phiếu họ Vin là VIC, VRE, VHM giảm sàn phiên thứ 3 liên tiếp. Ngoài ra, nhóm 
cổ phiếu họ FLC bị bán tháo mạnh cũng gây sức ép lên thị trường. Mặc dù thị 
trường đã nỗ lực phục hồi nhưng vẫn rất dè dặt sau diễn biến tích cực của thị 
trường châu Á. Độ rộng thị trường tăng lên đáng kể dù vẫn nghiêng về bên 
bán, cho thấy tâm lý nhà đầu tư có vẻ đã cân bằng hơn. Các chỉ báo kỹ thuật 
đều cho thấy xu hướng giảm giá vẫn tiếp diễn, tuy nhiên phiên ngày mai chỉ 
số VNINDEX có thể sẽ nỗ lực cân bằng lại, được hỗ trợ bởi phiên tăng điểm 
rất mạnh của thị trường Mỹ, khiến chỉ số hồi phục nhẹ hướng đến vùng 690 
– 700 điểm. Điểm tiêu cực là dịch covid ở Việt Nam đang bước vào giai đoạn 
căng thẳng, các thông tin về số ca nhiễm mới tăng nhanh hoặc tình trạng xấu 
của bệnh nhân có thể tác động mạnh tới thị trường. Nhà đầu tư nên tiếp tục 
thận trọng quan sát, không vội vàng bắt đáy mà nên chờ tín hiệu tốt hơn từ 
thị trường. 

 Chứng khoán Mỹ bật tăng hơn 11% trong phiên 24/03 - phiên tăng mạnh nhất 
từ 1933 do giới đầu tư kỳ vọng vào gói kích thích kinh tế sắp tới của Mỹ: DJIA 
đóng cửa tăng 2,113 điểm (+11.37%), S&P 500 tăng 210 điểm (+9.38%), 
Nasdaq tăng 557 điểm (+8.12%). 

 Các chỉ số chính của chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trở lại trong 
phiên 24/03 sau thông tin Fed công bố gói hỗ trợ mới để kích thích kinh tế: 
Nikkei tăng 1,205 điểm (+7.13%), Hang Seng tăng 967 điểm (+4.46%), 
Shanghai CSI 300 tăng 95 điểm (+2.69%), Kospi tăng 128 điểm (+8.6%). 

5 cổ phiếu tốt nhất khuyến nghị mua: HPG, VNM, MSN, REE, DRC 
(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 

 

 

VN Index 659.21      -1.11% HNX Index 96.95 0.50%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 212,661,260 -4.8% 3,034 -4.9% 51,415,000 -20.6% 407 -37.5%

Thỏa thuận 32,487,722 -42.9% 1,119 -31.7% 15,232,903 88.8% 211 105.8%

Tổng cộng 245,148,982 -12.5% 4,153 -14.0% 66,647,903 -8.4% 617 -18.1%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          396.1   

Giá trị bán (tỷ đồng)       1,057.8   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -        661.7   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             25.5   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VCB 58,000 800 1.4

CTG 18,300 -150 -0.8

PHR 37,200 -1,250 -3.3

FPT 44,500 100 0.2

APG 8,250 350 4.4

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

MSN 49,100 -100 -0.2

HPG 17,100 -200 -1.2

VRE 17,700 -1,300 -6.8

SVC 42,200 0 0.0

VHM 55,300 -4,100 -6.9

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 17,100 -1.2 235

MSN 49,100 -0.2 174

VNM 86,100 2.9 150

VRE 17,700 -6.8 122

CTG 18,300 -0.8 117

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

BVH 34,550 2,250 7.0

BBC 46,800 3,050 7.0

HRC 40,650 2,650 7.0

GTN 13,900 900 6.9

HHS 3,560 230 6.9

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

  

Đề xuất tất cả doanh nghiệp ảnh 
hưởng bởi dịch đều được tạm dừng 
đóng BHXH 

  Bên lề phiên họp 43 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Lao động, Thương 
binh & Xã hội - Đào Ngọc Dung vừa cho biết, bộ đang đề xuất tất cả những 
doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp chỉ có 10% người lao động bị ảnh hưởng bởi 
dịch sẽ được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Theo đề xuất này, khoảng 1.5-
3 triệu người lao động và 100,000-200,000 doanh nghiệp được hỗ trợ, tương 
ứng với số tiền 25,000 – 49,000 tỷ đồng. 

 Ngoài ra, Bộ Lao động cũng đề xuất sẽ dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 
tháng này và miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp với những người lao động mất, 
ngừng và không có việc. Khoản tiền này sẽ được hỗ trợ ngược lại cho doanh 
nghiệp đào tạo nghề, chuyển đổi công việc cho người lao động.  

 Dự kiến, khoản tiền dừng đóng quỹ bảo hiểm hưu trí tử tuất và thất nghiệp 
tương đương khoảng 150,000 tỷ đồng. 

Giá USD tại ngân hàng và thị trường 
tự do hạ nhiệt 

 

  Sau ngày tăng nóng kỷ lục, giá USD tại ngân hàng thương mại và thị trường tự 
do đã có phần giảm nhiệt. Theo đó, NHNN giữ tỷ giá trung tâm USD/VND ở 
mức 23,260 đồng/USD, tăng 1 đồng so với phiên 23/03. 

 Giá bán USD của NHNN đang thấp hơn trong ngân hàng thương mại và thị 
trường tự do. Tại các ngân hàng, chiều 24/3, giá bán USD dao động 23,650 – 
23,710 đồng/USD và trên thị trường tự do khoảng 2,900 đồng/USD. Tính từ 
đầu năm, VND mất giá hơn 1.2% so với USD. 

 Chuyên gia Cấn Văn Lực nhận định động thái hạ giá bán USD của NHNN là cần 
thiết và có tác động tạm thời để bình ổn thị trường trong bối cảnh tỷ giá USD 
liên tục tăng những ngày qua. Trước đó, NHNN cũng đã thông báo sẽ sẵn sàng 
can thiệp thị trường. Hành động này của cơ quan điều hành chứng minh ngay 
điều đó. 

 Giá USD tại Vietcombank hiện đã giảm 70 đồng ở cả chiều mua và chiều bán, 
về mức 23,500/23,690 đồng/USD trong phiên chiều 24/03. Trước đó, trong 
phiên đầu tuần 23/03, giá USD được Vietcombank tăng lên mức 
23,570/23,760 đồng/USD, tức tăng 490 đồng ở 2 chiều mua và bán, tương 
đương tăng 2% so với đầu năm 2020. 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Ông Trump xem xét mở cửa trở lại 
nền  kinh tế Mỹ giữa 'bão' COVID-19 

 
 Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 cho biết ông đang xem xét sẽ mở cửa 

trở lại nền kinh tế Mỹ như thế nào khi thời gian đóng cửa kéo dài 15 ngày sẽ 
kết thúc vào tuần tới, kể cả khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang 
lây lan nhanh chóng và các bệnh viện đang chống chọi với số ca tử vong do 
dịch COVID-19 gia tăng. 

 Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump cho biết nước Mỹ sẽ 
sớm mở cửa trở lại các hoạt động kinh doanh, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng 
tôi sẽ không để tình hình này trở thành một vấn đề tài chính kéo dài.” 

 Một tuần trước, Tổng thống Trump đã ban hành hướng dẫn nhằm ngăn chặn 
sự lây lan của dịch COVID-19 trong 15 ngày, trong đó có hạn chế hoạt động đi 
lại không cần thiết. Cùng lúc đó, hoạt động kinh tế đã thưa dần ở nhiều bang. 

Kinh tế Hàn Quốc có thể tăng trưởng 
âm lần đầu tiên kể từ 1998 

 

 
 Báo cáo mới đây của Capital Economics, một công ty tư vấn nghiên cứu kinh 

tế ở London (Anh), cho biết kinh tế Hàn Quốc trong năm nay có thể ghi nhận 
tăng trưởng âm lần đầu tiên trong hơn 20 năm qua, nếu sự lây lan dịch viêm 
đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục đè nặng lên hoạt động thương mại và 
nền kinh tế toàn cầu. 

 Hàn Quốc cũng dự báo kinh tế nước này có thể tăng trưởng chậm lại, giữa lúc 
sự lây lan trên toàn cầu của dịch COVID-19 được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến 
không chỉ sản lượng và hoạt động chi tiêu của Hàn Quốc mà cả các nước khác, 
từ đó dẫn đến sự suy giảm trong hoạt động thương mại toàn cầu. 
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THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỈ SỐ VN30 

 
 

THỐNG KÊ MUA/BÁN RÒNG CỦA KHỐI NGOẠI TỪ ĐẦU THÁNG 2/2020 

 

Đvt: Tỷ đồng 

GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

VNINDEX chịu áp lực giảm điểm dù thị 
trường châu Á hồi phục mạnh. Khối 
lượng khớp lệnh trên sàn HOSE giảm 
nhẹ so với phiên trước và tiếp tục duy 
trì thấp hơn mức trung bình của tuầần 
trước. Độ rộng thị trường cải thiện 
hơn dù vẫn nghiêng về bên bán với 
196 mã giảm và 158 mã tăng. Các chỉ 
báo kỹ thuật tiếp tục cho thấy tín hiệu 
giảm giá của VNINDEX. Trên khung đồ 
thị ngày, VNINDEX tiếp tục bám sát 
biên dưới của dải Bolinger band. 
MACD vẫn duy trì xu hướng giảm dưới 
0 và giảm sâu dưới đường tín hiệu. Chỉ 
báo ADX tăng vọt lên 76, trong khi 
khoảng cách giữa đường –DI  và +DI 
đang nới ra rất rộng với –DI cao gấp 
gần 23 lần +DI, cho thấy áp lực giảm 
rất lớn. Chỉ báo RSI giảm sâu dưới 30, 
biểu thị tình trạng quá bán mạnh của 
thị trường. Lượng mua chủ động đang 
tăng lên trong phiên hôm nay, dù với 
khối lượng thấp. Các tín hiệu trên 
khung đồ thị tuần cũng vẫn ở trạng 
thái tiêu cực. Hỗ trợ ngắn hạn và trung 
hạn của VNINDEX đặt tại 640 – 650 
điểm, trong khi kháng cự gần nhất đặt 
tại 685 điểm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày tới hạn Giá đóng cửa Tăng/giảm Độ lệch với VN30 Index Khối lượng giao dịch Khối lượng mở

VN30F2004 16/04/2020 23 626.0 0.9 0.6 210,798 19,035

VN30F2005 21/05/2020 58 621.0 -0.7 -4.4 897 260

VN30F2006 18/06/2020 86 620.5 -0.3 -4.9 244 223

VN30F2009 17/09/2020 177 625.4 3.1 0.0 127 170
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STT Ngày phát hành Mã chứng khoán Khuyến nghị Khuyến nghị trước Tên báo cáo Loại báo cáo

1 13/03/2020 REE MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu REE Báo cáo cập nhật

2 11/03/2020 DRC MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu DRC Báo cáo cập nhật

3 04/03/2020 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật

https://eves.com.vn/
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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 Ghi chú

VHL Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long 26/03/2020 8h30

Vườn sinh thái Nhà máy ngói Hoành Bồ - xã Lê Lợi – phường Hoành Bồ - 

thành phố Hạ Long – Quảng Ninh

SMB Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung 21/03/2020 8h00 Victory Hotel, 14 Võ Văn Tần, quận 3, Tp HCM

Hoãn họp, chuyển sang 

cuối tháng 4/2020 do dịch 

Covid

SAS
CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn 

Nhất
25/03 - 31/03/2020

Tại CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, địa chỉ: Sân Bay Quốc 

tế Tân Sơn Nhất, P.2, Quận Tân Bình, TP.HCM

Lùi lịch họp sang tháng 

6/2020 do dịch Covid

AAA Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh 25/03/2020 8h00
Trụ sở chính công ty, Lô Cn 11+12, KCN An Đồng, TT Nam Sách, Nam Sách, 

Hải Dương

KSV Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP 25/03/2020 8h

Hội trường tầng II nhà B Trụ sở Tổng Công ty Khoáng sản – TKV, số 193 

Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 

phố Hà Nội

STK Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ 26/03/2020 9h Khách sạn Equatorial, 242 Trần Bình Trọng, Phường 4, quận 5, TP HCM

TRA Công ty Cổ phần TRAPHACO 26/03/2020 8h CTCP Traphaco, ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

DSG Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu 27/03/2020
Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu - phường Vũ Ninh, thành phố Bắc 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh

BSQ Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi 27/03/2020 10h Hội trường Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi Hoãn họp vì dịch Covid

MWG CTCP Đầu tư Thế giới di động 27/03/2020 Khách sạn Intercontinental Sài Gòn, 82 Hai Bà Trưng, Q.1, TP.HCM Hoãn họp vì dịch Covid

PDR
Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản 

Phát Đạt
28/03/2020 8h00

Phòng Origami Ballroom, Lầu 3, khách sạn Nikko Sài Gòn, 235 Nguyễn Văn 

Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM

PNJ
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú 

Nhuận
28/03/2020 7h30

Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận 

Phú Nhuận, TP HCM
Hoãn họp vì dịch Covid

QNS Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi 28/03/2020 7h00
Hội trường Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

DGC
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức 

Giang
28/03/2020

Trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang – Số 18/44 phố 

Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội

Chuyển sang ngày 

15/04/2020 do dịch covid

DPG Công ty cổ phần Đạt Phương 28/03/2020 Trung tâm hội nghị quốc gia, Đại lộ Thăng Long, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chuyển sang ngày 

25/04/2020 do dịch covid, 

ngày chốt danh sách cổ 

đông mới là 08/04/2020

PPC Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 30/03/2020 8h30
Trụ sở CTCP Nhiệt điện Phả Lại, phường Phả Lại, TP Chí Linh, tỉnh Hải 

Dương

FIR Công ty Cổ phần Địa ốc First Real 30/03/2020 8h00
Sảnh Grand Ballroom, Tầng 1, toà nhà Khách sạn Hilton, 50 Bạch Đằng, 

phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng

SZC Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức 31/03/2020 9h
Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP. Biên Hòa, 

Đồng Nai

DGW Công ty cổ phần Thế giới số 31/03/2020 Thông báo sau
Chuyển sang ngày 

28/04/2020 do dịch covid

REE Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh 31/03/2020 7h30 Hội trường toà nhà E.town — Số 364 Công Hoà, P.13, Q.Tân Bình, TP HCM

VCS Công ty cổ phần VICOSTONE 31/03/2020
Trụ sở chính Công ty cổ phần VICOSTONE, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã 

Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

Chuyển sang ngày 

27/04/2020 do dịch covid

VSC Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam31/03/2020 8h30 Hội trường tầng 1, khách sạn Harbour View, 12 Trần Phú, Hải Phòng Hoãn họp vì dịch Covid

IDJ Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam 4/4/2020 8h
Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, 

quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội



Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Bản tin ngày 

 

5 www.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 Hàm Nghi: 

Tầng 4, Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 28 3915 2616 - Fax: (84) 28 3915 2618 

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 TỔ CHỨC 

Do tình hình kinh doanh thực tế hiện nay bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Sars-Cov2 (Covid 19) cũng như có các biện pháp để hỗ 
trợ các Khách hàng tổ chức đang sử dụng dịch vụ tại NCB nhằm hạn chế ảnh hưởng bởi dịch bệnh, NCB ban hành chính sách 
ưu đãi cho Khách hàng tổ chức với các ưu đãi vượt trội về phí giao dịch như: 

Nội dung Ưu đãi 

Ưu đãi về Tài khoản - Miễn phí mở tài khoản. 

Ưu đãi về dịch vụ Internet banking 

- Miễn phí đăng ký dịch vụ. 

- Miễn 100% phí chuyển tiền liên ngân hàng và phí chuyển 
tiền trong hệ thống NCB. 

Ưu đãi về dịch vụ SMS banking - Miễn phí đăng ký dịch vụ 

Dịch vụ Nộp thuế điện tử 24/7, 
Dịch vụ Nộp thuế Hải Quan 24/7 

- Miễn phí đăng ký dịch vụ 

- Các ưu đãi khác theo quy định từng thời kỳ 

 

 

 

 

 

 


