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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 chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên 24/06 khi số ca nhiễm 
mới covid 19 tiếp tục tăng vọt, làm giảm kỳ vọng vào sự phục hồi của nền kinh 
tế. Đây là phiên giao dịch tệ nhất của chứng khoán Mỹ kể từ 11/06/2020: Dow 
Jones giảm 710 điểm (-2.72%), Nasdaq giảm 222 điểm (-2.19%) – phiên giảm 
đầu tiên của chỉ số này sau chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp, S&P 500 giảm 81 điểm 
(-2.59%). Florida thông báo số ca nhiễm mới được xác nhận trong ngày Thứ 
ba là 5,508 ca - mức kỷ lục ở bang này, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 
109,014, California cũng xác nhận số ca nhiễm tăng vọt hôm qua với 7,000 ca, 
còn ở Texas là 5,489 ca. Trong khi đó New York, New Jersey và Connecticut 
đã yêu cầu người đến từ một số điểm nóng phải cách ly 14 ngày. Phiên bán 
tháo đêm qua khiến giới đầu tư quay sang tìm chỗ trú ẩn ở những tài sản ít 
rủi ro hơn như Trái phiếu và vàng. Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong vòng 
gần 8 năm trong khi lợi suất trái phiếu 10 năm giảm xuống mức 0.68%.  

 Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 24/06: Nikkei giảm 15 
điểm (-0.07%), Hang Seng giảm 126 điểm (-0.5%), trong khi Kospi tăng 30 
điểm (+1.42%), Shanghai tăng 9 điểm (+0.3%). BoJ nhận định Nhật Bản  chịu 
áp lực suy thoái do covid nhưng đang có dấu hiệu phục hồi dù còn rất chậm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

 Thị trường tiếp tục giao dịch giằng co trong phiên sáng nhưng áp lực bán gia 
tăng mạnh ở phiên chiều khiến các chỉ số giảm sâu, đóng cửa sát mức thấp 
nhất trong ngày: VNINDEX giảm 8.49 điểm (-0.98%), HNXINDEX giảm 0.93 
điểm (-0.81%). Thanh khoản trên cả 2 sàn đều giảm nhẹ so với phiên trước và 
nằm dưới mức trung bình 20 phiên. Phiên giao dịch tiếp theo của thị trường 
sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đà giảm sâu của chứng khoán thế giới. 

 Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE và HNX đạt 5,690 tỷ, giảm 24% so với 
phiên trước, trong đó có 982 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường giảm 
mạnh xuống mức tiêu cực với 131 mã tăng trong khi có tới 319 mã giảm. 

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

 Khối ngoại mua ròng 53 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên hôm nay, 
tập trung ở FUEVFVND (+53 tỷ), PLX (+46 tỷ). Lũy kế tháng 6 khối ngoại đang 
mua ròng 15,003 tỷ đồng, nếu không tính đến giao dịch thỏa thuận 15,075 tỷ 
VHM thì khối này đang bán ròng 72 tỷ đồng. 

 Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 5 tỷ đồng trên sàn HOSE, 
mã được mua nhiều nh là CTF (+42 tỷ), ở chiều bán FUEVFVND bị bán mạnh 
nhất với giá trị bán ròng 54 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm tới nay khối tự doanh 
bán ròng 2,149 tỷ đồng, trong đó các mã bị bán nhiều nhất gồm FUEVFVND (-
1,303 tỷ), DBC (-307 tỷ), MSN (-245 tỷ), PLX (-241 tỷ), MBB (-227 tỷ); các mã 
được mua ròng nhiều nhất gồm E1VFVN30 (+588 tỷ), TCB (+118 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 859.71       -0.98% HNX Index 113.70 -0.81%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 340,026,770 -15.1% 4,178 -19.9% 51,798,800 -22.5% 530 -10.7%

Thỏa thuận 30,894,157 -43.5% 863 -46.5% 8,387,593 130.5% 119 88.3%

Tổng cộng 370,920,927 -18.5% 5,041 -26.2% 60,186,393 -14.6% 649 -1.1%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          497.0   

Giá trị bán (tỷ đồng)          437.2   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng)             59.9   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)               8.7   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

FUEVFVND 11,980 -320 -2.6

PLX 45,900 -350 -0.8

NVL 58,300 0 0.0

HPG 27,000 0 0.0

VCB 84,700 -1,300 -1.5

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

DBC 47,500 -2,000 -4.0

TRC 31,000 600 2.0

VHM 75,700 -2,000 -2.6

CII 18,900 -200 -1.1

CTD 72,000 -500 -0.7

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HSG 11,700 -1.7 186

DBC 47,500 -4.0 177

HPG 27,000 0.0 176

VHM 75,700 -2.6 154

TCH 22,450 -0.2 141

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

PSH 19,200 3,200 20.0

BSI 9,500 620 7.0

PGI 17,650 1,150 7.0

DGW 38,700 2,500 6.9

SSC 59,100 3,800 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 
 

 

 

 

 

 

  

Đề xuất 2 phương án lương tối thiểu 
vùng năm 2021 

 

  Nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết tại hội nghị, Bộ phận kỹ thuật của 
Hội đồng Tiền lương quốc gia đã đề xuất 2 phương án tiền lương tối thiểu 
vùng năm 2021: 

 Phương án 1: Khuyến nghị tiếp tục thực hiện mức ương tối thiểu vùng năm 
2020 đến hết năm 2021 (không điều chỉnh lương tối thiểu năm 2021). 

 Phương án 2: Từ 1/7/2021 (lùi 6 tháng so với thông lệ các năm trước), điều 
chỉnh bình quân 2.5% để duy trì, đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao 
động (tính trên cơ sở CPI năm 2021 dự kiến 4% trừ phần đã tăng vượt 1.51% 
của năm 2020). 

Tập đoàn Hong Kong đầu tư nhà máy 
650 triệu USD tại Khu công nghệ cao 
TP HCM 

 

  Tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa diễn ra, ông Nate 
Easter, Phó Chủ tịch Tập đoàn Techtronic Industries (TTI), cho biết tập đoàn 
chuẩn bị mở rộng đầu tư các nhà máy thiết bị điện không dây tại khu công 
nghệ cao TP HCM lên 650 triệu USD và sẽ hoàn tất việc xây dựng vào quý 
III/2021.  

 TTI cũng triển khai dự án xây dựng trung tâm R&D với khoảng 2,000 kỹ sư và 
chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ chế tạo. 
Tập đoàn đã làm việc với các trường đại học để cung cấp thông tin cho sinh 
viên, tìm kiếm sinh viên giỏi, cử cán bộ chuyên làm việc với các trường đại học 
để tìm kiếm, đào tạo nhân lực cho TTI. 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Cố vấn Nhà Trắng: Trung Quốc tiến xa 
hơn cả thỏa thuận thương mại giai 
đoạn 1 

 

 
 Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 không chỉ được giữ nguyên 

vẹn, Bắc Kinh thậm chí còn có những hành động mang tính xây dựng trong 
một số lĩnh vực, Giám đốc Ủy ban Kinh tế Quốc gia Mỹ Larry Kudlow cho biết. 

 "Họ đang thực sự nỗ lực để cải thiện trong cuộc chơi thương mại với Mỹ. 
Không chỉ là việc mua hàng hóa, dù đó cũng là một yếu tố quan trọng, mà còn 
là mở rộng vấn đề về trộm cắp tài sản trí tuệ. Đây là một trong những điểm 
nhức nhối trong mối quan hệ Mỹ - Trung", ông nói. 

Mỹ điều tra bán phá giá với lốp xe từ 
Việt Nam 

 

 
 Mặt hàng từ Việt Nam bị điều tra bán phá giá là lốp xe khách, xe tải hạng nhẹ. 

Cuộc điều tra được DOC khởi xướng trên cơ sở kiến nghị của Hiệp hội công 
nhân ngành thép Mỹ (USW), đại diện cho người lao động đang làm việc tại các 
nhà máy sản xuất lốp. 

 DOC cho biết, theo các cáo buộc, biên độ phá giá của lốp nhập từ Thái Lan lớn 
nhất, 106-217.5%, kế đến là Đài Loan (Trung Quốc) 21-116%, Hàn Quốc 43-
195%, còn Việt Nam thấp nhất 5-22%. 

EU xem xét 'cấm cửa' người Mỹ 

 

 
 Theo một dự thảo của Liên minh châu Âu (EU) về danh sách công dân các nước 

được phép vào khối này sau khi mở cửa trở lại vào 1/7, người Mỹ, Brazil và 
Nga, có thể bị ngăn chặn vào khu vực do không kiểm soát được Covid-19. Mỹ 
hiện ghi nhận hơn 2, 3 triệu ca nhiễm, trong đó 120,000 người chết, là vùng 
dịch lớn nhất thế giới. Động thái có thể là một đòn giáng mạnh vào cách ứng 
phó Covid-19 của chính quyền Tổng thống Trump. 

 Các nước châu Âu đang thảo luận về hai danh sách tiềm năng có thể được 
chấp nhận vào khối này sau khi tái mở cửa kinh tế và biên giới, dựa trên cách 
các quốc gia ứng phó Covid-19. Cả hai danh sách đều gồm Trung Quốc và các 
quốc gia đang phát triển như Uganda, Cuba và Việt Nam, song đều loại trừ Mỹ 
và các quốc gia được coi là nguy cơ rủi ro cao vì sự lây lan của virus. Khách du 
lịch Mỹ và phần còn lại của thế giới tạm thời bị cấm nhập cảnh vào EU, trừ các 
trường hợp hồi hương hoặc đi lại thiết yếu, kể từ giữa tháng 3. 
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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 24/06/2020 khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 2,444 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 15,003 tỷ đồng, 
nếu không tính đến giao dịch thỏa thuận 15,075 tỷ VHM thì khối này đang bán ròng 72 tỷ đồng. 

 

STT MCK

Tin tức (thu thập nhiều nguồn đáng tin cậy 

khác nhau) và 

EVS nhận định Giá hôm nay 

(24/6/2020)

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

47,200            47,000                  50,500         44,700       0.0            1,800,820     4% 1% -3% -19%

2 GAS Giá dầu phục hồi tích cực trên 30$/thùng 72,600            72,600                  79,900         67,800       5.6            933,690         5% -1% -2% -23%  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

24,600            25,400                  27,300         24,100       (1.8)           789,690         0% -1% 7% -11%

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

51,000            52,000                  58,200         47,800       0.6            179,110         1% 5% 10% -28%

5 PVS Giá dầu phục hồi tích cực trên 30$/thùng 12,500            12,700                  13,700         12,000       (4.6)           8,187,880     9% 2% 1% -29% 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

20,200            20,400                  21,900         19,400       0.4            1,047,190     3% 3% 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

84,700            85,400                  91,800         81,100       (23.8)         889,970         4% 1% 5% -7%

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

75,700            76,500                  81,700         73,000       27.0          2,309,580     4% 1% -1% -11%

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

19,200            20,500                  21,900         19,600       0.7            55,860           -3% 1% 9% 7%  CP Mới  
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GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 5 tỷ đồng trên sàn HOSE trong phiên 24/06, mã được mua nhiều nh là CTF 
(+42 tỷ), ở chiều bán FUEVFVND bị bán mạnh nhất với giá trị bán ròng 54 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm tới nay khối tự doanh 
bán ròng 2,149 tỷ đồng, trong đó các mã bị bán nhiều nhất gồm FUEVFVND (-1,303 tỷ), DBC (-307 tỷ), MSN (-245 tỷ), PLX (-
241 tỷ), MBB (-227 tỷ); các mã được mua ròng nhiều nhất gồm E1VFVN30 (+588 tỷ), TCB (+118 tỷ).  

THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH NGÀY 24/06/2020 

 
Nguồn: Fiinpro 

 

  

VNINDEX

VN30

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

CTF 2,100,000            41,895                         FUEVFVND (4,422,020)             (53,633)                       

MWG 50,840                  4,323                           HBC (387,030)                 (4,531)                         

VPB 152,330               3,410                           SJF (1,234,690)             (3,694)                         

TCB 158,580               3,253                           VHM (34,210)                   (2,627)                         

VNM 23,200                  2,729                           E1VFVN30 (176,100)                 (2,368)                         

PNJ 40,060                  2,420                           DPM (100,000)                 (1,501)                         

MBB 130,660               2,315                           DXG (58,670)                   (735)                             

HDB 83,940                  2,220                           ILB (39,520)                   (687)                             

KDH 78,820                  1,891                           FUESSVFL (39,810)                   (378)                             

CTG 65,210                  1,489                           BMP (5,300)                     (290)                             

REE 46,870                  1,469                           KBC (20,000)                   (290)                             

FPT 27,770                  1,312                           TIP (11,500)                   (242)                             

LIX 20,000                  1,217                           PAC (7,710)                     (168)                             

HPG 40,260                  1,084                           VJC (1,010)                     (111)                             

GMD 52,150                  1,042                           

TPB 46,230                  982                               

NLG 30,890                  761                               

STB 49,840                  576                               

CTD 7,110                    514                               

VRE 11,030                  301                               

HDG 14,040                  294                               

VIC 2,070                    195                               

VCB 1,770                    150                               

MUA RÒNG BÁN RÒNG

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

-3,293,190

867,370

4,928

25,370
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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

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 CTCP SAM Holdings 25/06/2020 8h
Tòa nhà SCS, Công ty TNHH Sacom - Chip Sáng, Lô T2-4, Đường D1, Khu công 

nghệ cao, Q.9, TP.HCM

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
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
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

NCT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài 25/06/2020 8h30
Hội trường tầng 3, Văn phòng công ty, sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, 

huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

SSC Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền Nam 25/06/2020
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

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

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

CSV
Công ty Cổ phần Hóa chất Cơ bản 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

ACV
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - 

CTCP
26/06/2020

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP. Số 58 Trường Sơn, Phường 

2, Q. Tân Bình, TP. HCM

CKD Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi 26/06/2020 7h30 Khách sạn Hà Anh - Cầu Đôi - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội

BCM
Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công 

nghiệp - CTCP
26/06/2020

Tại thành phố mới tỉnh Bình Dương (địa điểm cụ thể sẽ thể hiện trong thông 

báo mời họp)

POM Công ty Cổ phần Thép Pomina 26/06/2020 Thông báo sau

VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 26/06/2020 Thông báo sau

FIT Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T 26/06/2020
Dự kiến tại tầng 5, toà nhà Times Towers, HACC1 Complex, số 35 Lê Văn 

Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội

LLM Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP 26/06/2020 0
Hội trường tầng 5, trụ sở Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP, số 124 

Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

BCM
Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công 

nghiệp - CTCP
26/06/2020 0

Tại thành phố mới tỉnh Bình Dương (địa điểm cụ thể sẽ thể hiện trong thông 

báo mời họp)

FIT Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T 26/06/2020 0
Dự kiến tại tầng 5, toà nhà Times Towers, HACC1 Complex, số 35 Lê Văn 

Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội

LLM Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP 26/06/2020 0
Hội trường tầng 5, trụ sở Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP, số 124 

Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

VLB
CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây 

dựng Biên Hòa
26/06/2020 0

Hội trường Công ty, số K4/79C- đường Nguyễn Tri Phương – khu phố 3 – P. 

Bửu Hòa – Tp. Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai

PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 26/06/2020 0
Tầng 24, toà tháp VCCI, số 09 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận 

Đống Đa, Hà Nội

DDV Công ty cổ phần DAP - VINACHEM 26/06/2020 0
Trụ sở Công ty cổ phần DAP - VINACHEM, lô GI-7, khu kinh tế Đình Vũ, 

phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng

SCS Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn 26/06/2020 13h30 Lầu 23 toà nhà số 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM

SKG
Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – 

Kiên Giang
26/06/2020 8h30 Khách sạn 5 sao Windsor Plaza, 18 An Dương Vương, Quận 5, TP HCM

VPD
Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt 

Nam
26/06/2020 0 Tầng 2, CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

BTV Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến Thành 26/06/2020 0 275A Phạm Ngũ Lão, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, 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 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/

