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KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ  

Mã Khuyến nghị Giá khuyến nghị Mục tiêu Stoploss Giá hiện tại 
Thời gian 
nắm giữ 

 

VNM MUA 135.000 - 138.000 148.000 133.000 136.000 23 phiên Chi tiết 
NT2 MUA 26.000 – 27.000 32.000 25.200 26.600 40 phiên Chi tiết 
NLG MUA 32.000 – 32.600 37.500 30.600 32.400 45 phiên Chi tiết 
SBA MUA 14.700 18.000 _ 14.700 11 tháng Chi tiết 

 
 
  

VN-INDEX 
 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Điểm nhấn 

 Áp lực bán cuối phiên chiều hôm qua khiến thị trường mở cửa trong trạng 

thái khá thận trọng. Nhờ đóng góp của các cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí và 

ngân hàng, thị trường bắt đầu giao dịch tích cực hơn. Tuy nhiên sau khi Vn-

Index tiến sát mốc tâm lý 1.000 điểm thì dòng tiền cho thấy sự dè dặt. Qua 

phiên chiều khi tâm lý nhà đầu tư trở nên hưng phấn, cùng với sự bứt phá 

mạnh mẽ của các cổ phiếu đầu ngành như nhóm ngân hàng (VCB, TCB, 

CTG,…), dầu khí (GAS) và bluechips đã giúp đà tăng của thị trường được 

nới rộng. Qua đó VN-Index đóng cửa tăng 0,92% lên 1.004,74 điểm, HNX-

Index tăng 0,75% lên mức 115,06 điểm. 

 Điểm nhấn trong phiên hôm nay là nhóm cổ phiếu ngân hàng (VCB +1,74%, 

TCB +5,26%, VPB +3,41%, CTG +2,43%, HDB +0,91%, ACB +0,9%, BID 

+0,57%, MBB +0,89%,…) khi đồng thuận tăng điểm đóng vai trò nâng đỡ thị 

trường. Đặc biệt cổ phiếu TCB tăng mạnh 5,26% lên mức 28.000 đồng, ghi 

nhận 6 phiên tăng điểm liên tiếp và là cổ phiếu giao dịch tích cực nhất trong 

nhóm. 

 Trong bối cảnh giá dầu thế giới tiếp tục tăng, nhóm các cổ phiếu dầu khí 

(GAS +3,48%, OIL +7,19%, POW +6,54%, BSR +4,26%, PXS +5,83%, PVD 

+4%, PLX +0,85%, PVS +1,29%,…) giao dịch tích cực góp phần tạo tâm lý 

hứng khởi cho các nhà đầu tư. Trong đó GAS tăng 3,48% lên mức 116.000 

đồng là cổ phiếu đóng góp nhiều điểm số nhất cho Vn-Index. 

 Các cổ phiếu chứng khoán (HCM +3,69%, VCI +1,76%, MBS +2,23%, SSI 

+1,09%, SHS +1,84%, VND +0,88%,…) đồng loạt tăng, có đóng góp không 

nhỏ giúp chỉ số VN-Index vượt mốc 1.000 điểm. 

 Cùng với tâm lý hứng khởi của thị trường, các cổ phiếu bất động sản – xây 

dựng cũng hầu hết tăng điểm: KDH (+2,83%), DIG (+4,13%), NLG (+1,73%), 

LDG (+2,57%), KBC (+2,42%), HBC (+1,04%),… 

 Nhóm các cổ phiếu bluechips (MSN +1,43%, HPG +3,15%, VRE +1,49%, 

FPT +0,99%, VNM -1,31%, NVL -2,27%, MWG -0,33%…) tuy chưa có sự 

đồng thuận nhưng vẫn đóng góp tốt cho đà tăng của thị trường. 

 Áp lực chốt lời khiến nhóm các cổ phiếu dệt may (STK +6,73%, VGT +3,97%, 

TNG +0,65%,…) không còn tăng mạnh như các phiên trước. Trong khi STK 

tăng trần lên 16.650 đồng thì TCM (-3%) và GIL (-3,58%) không còn giữ 

được sắc xanh đóng cửa giảm điểm. 

 Thanh khoản trên sàn HOSE tiếp tục ghi nhận ở mức cao với hơn 5 nghìn 

tỷ đồng, trong đó phần khớp lệnh thỏa thuận chiếm hơn 1.100 tỷ đồng. 

 Khối ngoại bán ròng nhẹ trong phiên hôm nay với giá trị hơn 97 triệu đồng. 

Ở chiều mua, họ mua ròng chủ yếu các mã: GAS, BMP, SSI, VJC. Chiều 

ngược lại họ bán ròng các mã: VIC, VHM và MSN. 

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngày 20/9 được tổng hợp chi 

tiết tại đây. 

 
Giá trị đóng cửa 1.004,74 

Biến động (%) 0,92% 

Khối lượng (triệu CP)* 204,56 

Giá trị (tỷ đồng)* 5.019,5 

SLCP tăng giá 188 

SLCP giảm giá 100 

SLCP đứng giá 63 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 

HNX-INDEX 

 
Giá trị đóng cửa 115,06 

Biến động (%) 0,75% 

Khối lượng (triệu CP)* 57,32 

Giá trị (tỷ đồng)* 769,5 

SLCP tăng giá 77 

SLCP giảm giá 67 

SLCP đứng giá 63 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận  

 

http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/VNM20180918.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/SBA20180913.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/nn20180920.pdf


 

 

 

 

 

 

 
 
 

2 DAILY INVESTMENT INSIGHT 

 

 
THEO DÕI KHUYẾN NGHỊ MUA  

Ngày 
khuyến nghị 

Mã cổ 
phiếu 

Giá mục 
tiêu 

Giá cắt 
lỗ 

Giá ngày 
khuyến nghị 

Giá hiện 
tại 

Hiệu quả 
đầu tư 

Ngày chốt 
dự kiến 

Ghi chú 

1/08/2018 HPG 50 _ 37,6 40,9 8,78% 5/06/2019  

01-08-2018 
11-09-2018 

SBA 18 _ 14,6 14,7 0,68% 5/06/2019  

3/08/2018 VJC 162 142 148 149,6 2,43% 26/10/2018 
Cổ tức 2.000đ/cp 

ngày 5/9/2018 

7/08/2018 HDB 40 32 36,2 38,85 7,32% 25/09/2018  

7/08/2018 GIL 56 43,5 45,8 39,1 16,96% 9/10/2018 

Cổ tức bằng cổ 
phiếu, tỷ lệ 

100:37 
ngày 18/9/2018 

8/08/2018 VSC 44 37,5 40,3 43,9 11,41% 26/09/2018 
Cổ tức 1.000đ/cp 
ngày 27/8/2018 

10/08/2018 SHS 18 13,5 14,9 16,6 11,41% 10/10/2018  

20/08/2018 VNS 20 14 15,7 17,5 11,46% 12/11/2018  

21/08/2018 MWG 130 117 122 121,5 -0,41% 2/10/2018  

21/08/2018 DRC 30 27,5 25,85 27,6 6,77% 30/10/2018  

10/09/2018 HAX 20 14,7 16 17,4 8,75% 5/11/2018  

10/09/2018 STB 14 11,5 12 12,65 5,42% 22/10/2018  

11/09/2018 NDN 17 13,5 14,5 14,6 0,69% 9/10/2018  

13/09/2018 VCS 104 87,5 92,8 99,3 7,00% 25/10/2018  

17/09/2018 PXS 7 5,7 6 6,9 15,00% 29/10/2018  

17/09/2018 VCI 72 58 61 63,5 4,10% 10/12/2018  

17/09/2018 BSR 20 16,5 17 19,6 15,29% 10/12/2018  

18/09/2018 DHG 104 87,5 94,1 97 3,08% 30/10/2018  

18/09/2018 VNM 148 133 138 136 -1,45% 23/10/2018  

18/09/2018 HBC 26,5 23 23,8 24,2 1,68% 13/11/2018  

18/09/2018 NKG 16,5 12,7 13,7 14,55 6,20% 30/10/2018  

20/09/2018 NT2 32 25,2 26,6 26,6 5,64% 15/11/2018 
Trả cổ tức 1.500 

đồng/cp ngày 
20/9/2018 

20/09/2018 NLG 37,5 30,6 32,4 32,4 0,00% 22/11/2018  

 

 
THEO DÕI KHUYẾN NGHỊ BÁN 

Ngày khuyến nghị Mã cổ phiếu Giá ngày khuyến nghị Giá hiện tại  Chênh lệch Ghi chú 

8/08/2018 VIT 9,4 12,5 33%  

10/08/2018 HAG 7,3 6 -18%  

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 
 
 

3 DAILY INVESTMENT INSIGHT 

 

 Công ty Cổ Phần Đầu tư Nam Long  
(HSX: NLG) 

Thông tin cổ phiếu  

Giá hiện tại 32.400 

Giá cao nhất 52 tuần (VND/cp) 37.900 

Giá thấp nhất 52 tuần (VND/cp) 21.200 

Số lượng CP lưu hành (cp) 211.576.563 

KLGD BQ 30 ngày (cp/phiên) 615.320 

% sở hữu nước ngoài 2,56 

EPS 2017 (FPTS*) 2.090 

P/E (lần) 15,23 

Chỉ tiêu kỹ thuật 

Ngưỡng hỗ trợ 32.000 

Ngưỡng kháng cự 34.000 

MA (05) 31,5 

MA (20) 30,9 

MA (55) 32 

MA (200) 26,3 

Xu hướng  

Dài hạn (>12 tháng) Uptrend 

Trung hạn (6-9 tháng)  Downtrend 

Ngắn hạn (<3 tháng) UpTrend 
 

 

NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT 

 Dòng tiền trên thị trường hiện nay đang có xu hướng luân chuyển 

sang nhóm cổ phiếu Midcap có cơ bản và chưa tăng nhiều trong 

nhịp tăng vừa rồi của thị trường.  NLG là một trong những cổ phiếu 

cho thấy dấu hiệu dòng tiền luân chuyển vào.  

 Sau nhịp điều chỉnh cùng thị trường từ trung tuần tháng 04/2018 

thì NLG đã chính thức tạo đáy vào cuối tháng 05/2018 và hình 

thành 1 kênh tăng giá trong suốt 3 tháng trở lại đây. Kênh tăng giá 

này đang đóng vai trò làm hỗ trợ cho giá của NLG trong mỗi nhịp điều 

chỉnh của cổ phiếu này. Đồng thời xu hướng này cũng được ủng hộ 

bởi thanh khoản tăng dần cho thấy biến động này đang được ủng hộ 

mạnh mẽ bởi dòng tiền. 

 Kênh tăng giá kéo dài từ cuối tháng 5/2018 đã giúp cho giá của 

NLG chính thức chinh phục được ngưỡng kháng cự tâm lý 

Fibonacci extension 38,2% tính cho nhịp tăng từ 20 – 38. Sau 2 lần 

cố gắng vượt ngưỡng này trong 3 tháng trở lại đây thì đóng phiên ngày 

20/09/2018 thì NLG đã có 1 phiên tăng mạnh kèm thanh khoản lớn gấp 

2 lần thanh khoản trung bình 20 phiên. 

 Về phương diện chỉ báo: NLG đang có được sự đồng thuận của cả 

MACD, RSI(50) và ADX(14) về mặt xu hướng và điểm mua 

 

KHUYẾN NGHỊ 

Các nhà đầu tư có thể giải ngân mua tại vùng giá 32-32.6 tương ứng với 

vùng giá mà giá của NLG đã bứt phá qua ngưỡng Fibonacci extension 

38,2% tính cho nhịp tăng từ 20-38 

Stoploss: 30.6 tương ứng với mức giá mà NLG  đánh mất kênh tăng giá 

kéo dài hơn 3 tháng qua.  

Giá mục tiêu 36.5-37.5 tương ứng với vùng giá cao đầu tháng 4/2018. 

 
ĐỒ THỊ KỸ THUẬT (ĐỒ THỊ EOD) 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

4 DAILY INVESTMENT INSIGHT 

 

 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2  
(HOSE: NT2) 

Thông tin cổ phiếu  

Giá hiện tại 26.600 

Giá cao nhất 52 tuần (VND/cp) 29.490 

Giá thấp nhất 52 tuần (VND/cp) 19.140 

Số lượng CP lưu hành (cp) 287.876.029 

KLGD BQ 30 ngày (cp/phiên) 174.758 

% sở hữu nước ngoài 21.61% 

EPS 4 quý gần nhất  2.980 

P/E (lần) 8.93 

Chỉ tiêu kỹ thuật 

Ngưỡng hỗ trợ 25.000 – 26.000 

Ngưỡng kháng cự 29.000 

MA (20) 25.460 

MA (60) 25.300 

MA (200) 25.603 

Xu hướng  

Ngắn hạn (<3 tháng)                                   Up trend 

 

 

NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT 

 Back test dần hoàn thành cơ hội vào sóng tăng lớn trung hạn: Sau 

phiên Breakout thành công vào ngày 13.09.2018 với giá đóng cửa tăng 

3.7% kèm với đó là thanh khoản đạt 710.246 đơn vị (gấp 3,5 lần so với 

trung bình 20 phiên) đã giúp NT2 bứt phá trên nền tảng tích lũy 25.500 

kéo dài trong 3 tháng. Quá trình Back test diễn ra trong 1 tuần, hiện giá 

đã lấy lại được vùng sức mạnh 26.500 – 27.000đ. Kết thúc phiên 

20.09.2018,1 Up bar down close xuất hiện cho thấy nỗ lực đầu tiên bứt 

phá vùng giá 27.000đ, cơ hội bước vào sóng tăng giá mới dần hình 

thành. 

 Cách thức di chuyển của dòng tiền trên thị trường : Dòng tiền thông 

minh đang tìm kiếm những cổ phiếu có cơ bản, có nền tảng tích lũy và 

bắt đầu quá trình tăng giá để tham gia trong nhịp phục hồi này của thị 

trường, NT2 là cổ phiếu có đầu đủ các yếu tố cần thiết để thu hút được 

sự quan tâm của dòng tiền. 

 MACD, RSI củng cố sức mạnh cho xu hướng :  MACD cho sức mạnh 

tiếp diễn xu hướng hiện đường tín hiệu đang ở trên đường Signal. 

Histogram dương đang cho tín hiệu bung nở lên trên . Chỉ báo RSI 

đang duy trì trong vùng sức mạnh 58 – 70. Xu hướng tăng giá đang 

được củng cố. 

 Chờ đợi tín hiệu xác nhận: Để chính thức xác nhận việc vào sóng 

tăng giá lớn sắp tới, NT2 cần xuất hiện 1 phiên Break out thành công 

vượt vùng giá 27.000đ kèm với đó là xác nhận từ thanh khoản ước đạt 

trên 1.000.000 đơn vị. 

Khuyến nghị: 

Nhà đầu tư có thể tiến hành giải ngân mua thăm dò 50% tỷ trọng cần mua 

tại vùng 26.000 – 27.000đ, gia tăng khi có tín hiệu xác nhận xuất hiện. 

Vùng chốt lời : 32.000đ dựa vào sức mạnh thời gian tích lũy 3 tháng. 

Vùng cutloss: Thủng 25.200đ tương đương với vùng nền hỗ trợ mạnh. 

 
ĐỒ THỊ KỸ THUẬT (ĐỒ THỊ EOD) 
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TIN TỨC VÀ NHẬN ĐỊNH 
 
Sau MBB, Vietcombank tiếp tục chào bán 45,6 triệu cổ phiếu tại Eximbank 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo sẽ tổ chức đấu giá 45,6 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất 
nhập khẩu Việt Nam (Eximbank – mã: EIB) do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank –mã: VCB) sở 
hữu. 
Giá khởi điểm được đưa ra là 14.497 đồng/cổ phần. Tạm tính tại mức giá này, Vietcombank sẽ thu về 661 tỷ đồng nếu 
bán được toàn bộ cổ phần. Giá khởi điểm hiện cao hơn giá EIB trên sàn 13.850 đồng/cp (ngày 19/9). 
Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào lúc 15h30 ngày 22/10 tại HNX. 
Trước đó không lâu, Vietcombank cũng công bố thông tin bán đấu giá công khai 53,4 triệu cổ phiếu Ngân hàng TMCP 
Quân đội (MBB) vào ngày 15/10. Giá khởi điểm được đưa ra 19.641 đồng/cp thấp hơn thị giá MBB trên sàn chứng khoán 
là 22.400 đồng/cp (19/9). 
Theo quy định về sở hữu chéo tại Thông tư 36, Vietcombank sẽ không sở hữu quá 5% cổ phần tại các tổ chức tín dụng 
khác. Do vậy, nhà băng này đã liên tiếp thoái vốn tại các tổ chức tín dụng như SaigonBank, Công ty Tài chính Cổ phần Xi 
măng (CFC) và Ngân hàng TMCP Phương Đông. 
Hiện tại, Vietcombank chỉ còn nắm giữ cổ phần trên 5% tại 2 tổ chức tín dụng là MBB (6,97% vốn, gần 151 triệu cp) và 
Eximbank (8,19% vốn, 101 triệu cp). Như vậy, VCB chỉ thoái 1 phần vốn tại MBB và EIB để đáp ứng yêu cầu sở hữu dưới 
5% vốn tổ chức tín dụng khác theo Thông tư 36. Vietcombank dự kiến lãi ít nhất 608 tỷ đồng từ đợt thoái vốn MBB. 
Tổng cộng, nếu cả 2 phiên đấu giá trên thành công, Vietcombank sẽ lãi ít nhất 1.000 tỷ đồng. 
 
 

TCM chào mua công khai 2,75 triệu cổ phiếu SAV 
CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) vừa quyết định chào mua công khai 2,75 triệu cổ phiếu 
CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE: SAV), tương ứng 20,71% vốn với giá 9.000 đồng/cp. 
Thời gian chào mua dự kiến trong quý 3 -4/2018. Hiện Eland Asia Holdings và người có liên quan đang nắm giữ hơn 5,44 
triệu cổ phiếu SAV, tương đương 41,02% vốn. 
Trong khi đó, tại thời điểm cuối năm 2017, Eland Asia Holdings cũng đang nắm hơn 22 triệu cổ phiếu, tương ứng 43,24% 
vốn TCM. 
Chứng khoán Bản Việt cũng chính là đơn vị làm đại lý thực hiện việc chào mua này của TCM. Bên cạnh đó, Chứng khoán 
Bản Việt (VCI) cũng là cổ đông lớn của SAV khi nắm 19,12% vốn tại thời điểm cuối năm 2017. 
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LỊCH SỰ KIỆN 
 

MÃ TÊN CÔNG TY MÔ TẢ SỰ KIỆN 
NGÀY 

GDKHQ 

NGÀY 

THANH TOÁN 
 

SPP Bao bì nhựa SG 
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 

Phát hành cổ phiếu, tỷ lệ 100:35 
20/09/2018 _ Chi tiết 

ICC Xây dựng công nghiệp Trả cổ tức 5800 đồng/cp 20/09/2018 28/09/2018 Chi tiết 

VNF VINAFREIGHT Trả cổ tức 500 đồng/cp 20/09/2018 04/10/2018 Chi tiết 

HAD Bia Hà Nội- Hải Dương Trả cổ tức 8000 đồng/cp 20/09/2018 04/10/2018 Chi tiết 

MEL Thép Mê Lin Trả cổ tức 1000 đồng/cp 20/09/2018 05/10/2018 Chi tiết 

SNZ SONADEZI Trả cổ tức 700 đồng/cp 20/09/2018 10/10/2018 Chi tiết 

ACV Cảng Hàng không Việt Nam Trả cổ tức 900 đồng/cp 20/09/2018 22/10/2018 Chi tiết 

NT2 Điện lực Nhơn Trạch 2 Trả cổ tức 1500 đồng/cp 20/09/2018 28/09/2018 Chi tiết 

HU6 PT Nhà và Đô thị HUD6 Trả cổ tức 1800 đồng/cp 21/09/2018 10/10/2018 Chi tiết 

KDH Nhà Khang Điền 
Trả cổ tức 500 đồng/cp 

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 

21/09/2018 

21/09/2018 

10/10/2018 

_ 
Chi tiết 

DAR Xe lửa Dĩ An Trả cổ tức 2300 đồng/cp 21/09/2018 24/10/2018 Chi tiết 

VDL Thực phẩm Lâm Đồng Trả cổ tức 1000 đồng/cp 24/09/2018 22/10/2018 Chi tiết 

MVC Vật liệu và XD Bình Dương Trả cổ tức 500 đồng/cp 24/09/2018 31/10/2018 Chi tiết 

ADP Sơn Á Đông Trả cổ tức 400 đồng/cp 25/09/2018 10/10/2018 Chi tiết 

CI5 Đầu tư XD số 5 Trả cổ tức 500 đồng/cp 25/09/2018 11/10/2018 Chi tiết 

BLN Xe buýt Liên Ninh Trả cổ tức 230 đồng/cp 26/09/2018 08/10/2018 Chi tiết 

THG XD Tiền Giang Trả cổ tức 1200 đồng/cp 26/09/2018 10/10/2018 Chi tiết 

VLB VLXD Biên Hòa Trả cổ tức 1000 đồng/cp 26/09/2018 23/10/2018 Chi tiết 

BLW Cấp nước Bạc Liêu Trả cổ tức 168 đồng/cp 26/09/2018 26/10/2018 Chi tiết 

DAG Nhựa Đông Á 
Phát hành cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 

Trả cổ tức 500 đồng/cp 

27/09/2018 

27/09/2018 

_ 

26/10/2018 
Chi tiết 

IKH In Khoa học Kỹ thuật  Trả cổ tức 450 đồng/cp 27/09/2018 11/10/2018 Chi tiết 

ST8 Thiết bị Siêu Thanh Trả cổ tức 1500 đồng/cp 27/09/2018 18/10/2018 Chi tiết 

HTV Vận tải Hà Tiên Trả cổ tức 1200 đồng/cp 27/09/2018 22/10/2018 Chi tiết 

NBP Nhiệt điện Ninh Bình Trả cổ tức 1020 đồng/cp 28/09/2018 09/10/2018 Chi tiết 
DBH Đường bộ Hải Phòng Trả cổ tức 270 đồng/cp 28/09/2018 22/10/2018 Chi tiết 
VMD Y dược phẩm Vimedimex Trả cổ tức 2000 đồng/cp 04/10/2018 18/10/2018 Chi tiết 
AAV Việt Tiên Sơn địa ốc Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 04/10/2018 _ Chi tiết 
VCB VietcomBank Trả cổ tức 800 đồng/cp 05/10/2018 25/10/2018 Chi tiết 
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Tuyên bố miễn trách nhiệm 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng 

tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.  

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên 

phân tích FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.  

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị 

phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.  

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được 

sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử 

dụng các thông tin trong báo cáo này. Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết 

liên quan đến cố phiếu này có thể được xem tại hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.  
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