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VN-INDEX 
 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

 Nối tiếp tâm lý tiêu cực từ phiên ngày thứ Năm cùng với các diễn biến 

xấu của thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường mở cửa phiên cuối 

tuần với sắc đỏ bao trùm. Việc các chỉ số giảm sâu trong khoảng thời 

gian ngắn kèm theo sự hồi phục tới từ thị trường chứng khoán châu 

Á, dòng tiền bắt đáy xuất hiện và kéo chỉ số bật tăng ngay trong phiên 

sáng. Tâm lý hưng phấn tiếp tục được nối dài qua phiên chiều, đà 

tăng được mở rộng. Đóng cửa VN-Index tăng 2,56% lên 970,08 điểm, 

HNX-Index tăng 2,41% lên mức 109,76 điểm. 

 Nhóm cổ phiếu bluechips (VIC +3,22%, VHM +0,65%,VNM +1,18%, 

NVL +6,58%, BHN +4,63%, PNJ +3,52%, BVH +3,88%, MWG 

+2,41%, VRE +1,74%,…) đồng loạt bật tăng mang lại rất nhiều điểm 

số cho VN-Index. 

 Nhóm cổ phiếu ngân hàng (VCB +3,81%, VPB +4,3%, ACB +3,23%, 

BID +2,74%, TCB +3,05%, CTG +3,25%, MBB +2,59%, …) diễn biến 

khởi sắc và cũng có được trạng thái giao dịch tốt nhất khi tất cả đều 

tăng điểm trở lại. 

 Bất chấp giá dầu thế giới giảm xuống đáy hơn 2 tuần, các cổ phiếu 

dầu khí cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ cùng thị trường. GAS tăng 

6,48% lên mức 119.900 đồng là cổ phiếu có đóng góp điểm số lớn 

nhất cho VN-Index. Bên cạnh đó các cái tên khác (PLX +2,07%, PVS 

+2,45%, PVB +2,5%, PVC +5,56%, BSR +2,38%, 2,67%,….) cũng 

tăng điểm tốt trong phiên hôm nay. 

 Cùng với xu hướng của thị trường, nhóm cổ phiếu chứng khoán 

(HCM +3,06%, VCI +2,18%, MBS +4,29%, SSI +1,98%, CTS 

+2,95%, SHS + 2,11%,…) hầu hết tăng điểm trở lại. Chỉ còn lại VND 

là đại diện duy nhất giảm 0,95% xuống còn 20.850 đồng. 

 Nhóm cổ phiếu bất động sản xây dựng cũng có sự đồng thuận với thị 

trường với hàng loạt cái tên đóng cửa với mức tăng ấn tượng: HBC 

+3,97%, KDH +2,64%, CEO +6,5%, DXG +1,85%, NLG +1,49%, 

PHC +2,88%,… 

 Thanh khoản trên sàn HOSE ghi nhận hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó 

phần khớp lệnh thỏa thuận chiếm hơn 500 tỷ đồng. 

 Khối ngoại bất ngờ mua ròng trở lại với giá trị lên tới 280 tỷ đồng.  Các 

cổ phiếu được mua ròng tốt nhất hôm nay là VPB, STB, HBC, HPG, 

SSI, VCB, GAS, PLX... Phía bán ròng có LDG, VRE, VHM, VIC, 

MSN,… 

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngày 12/10 được tổng 

hợp chi tiết tại đây. 

 
Giá trị đóng cửa 970,08 

Biến động (%) 2,56% 

Khối lượng (triệu CP)* 228,89 

Giá trị (tỷ đồng)* 5.072,6 

SLCP tăng giá 249 

SLCP giảm giá 57 

SLCP đứng giá 41 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 

HNX-INDEX 

 
Giá trị đóng cửa 109,76 

Biến động (%) 2,41% 

Khối lượng (triệu CP)* 62,7 

Giá trị (tỷ đồng)* 813,97 

SLCP tăng giá 104 

SLCP giảm giá 60 

SLCP đứng giá 49 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận  

 

http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/nn20181012.pdf
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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 

01-08-2018 HPG 50 _ 37.6 40.8 8.51% 05-06-2019  

01-08-2018 
11-09-2018 

SBA 18 _ 14.6 14.5 -0.68% 05-06-2019  

03-08-2018 VJC 162 142 148 141 -3.38% 26-10-2018 
Cổ tức 2.000đ/cp 

ngày 5/9/2018 

07-08-2018 GIL 56 43.5 45.8 37.6 12.47% 18-12-2018 

Cổ tức bằng cổ 
phiếu, tỷ lệ 

100:37 
ngày 18/9/2018 

08-08-2018 VSC 52.3 41 40.3 45.3 14.89% 28-11-2018 
Cổ tức 1.000đ/cp 
ngày 27/8/2018 

10-08-2018 SHS 18 13.5 14.9 14.5 5.37% 10-10-2018 Chốt lời 

20-08-2018 VNS 20 14 15.7 18.9 20.38% 12-11-2018  

21-08-2018 DRC 30 27.5 25.85 24.75 6.38% 05-10-2018 Chốt lời 

10-09-2018 HAX 20 14.7 16 16 0.00% 05-11-2018  

10-09-2018 STB 14 11.5 12 13.05 12.92% 09-10-2018 Chốt lời 

11-09-2018 NDN 17 13.5 14.5 15.9 9.66% 30-10-2018  

13-09-2018 VCS 104 87.5 92.8 82.8 -6.06% 05-10-2018 
Cắt lỗ tại giá 

90.000đ 

17-09-2018 VCI 72 58 61 61 -2.18% 11-10-2018 
Cắt lỗ tại giá 

59.700đ 

17-09-2018 BSR 20 16.5 17 17.2 1.18% 10-12-2018  

18-09-2018 VNM 148 133 138 128.5 -3.76% 09-10-2018 
Cắt lỗ tại giá 

133.000đ 

18-09-2018 HBC 26.5 23 23.8 23.55 -3.48% 11-10-2018 
Cắt lỗ tại giá 

23.000đ 

18-09-2018 NKG 16.5 12.7 13.7 13.4 -2.19% 30-10-2018  

20-09-2018 NT2 32 25.2 26.6 25.9 3.01% 15-11-2018 
Trả cổ tức 

1.500đ/cp ngày 
20/9/2018 

20-09-2018 NLG 37.5 30.6 32.4 30.6 -1.49% 22-11-2018 
Cắt lỗ tại giá 

30.600đ 

21-09-2018 HVN 46.5 37 39.4 36.4 -6.49% 11-10-2018 
Cắt lỗ tại giá 

37.000đ 

21-09-2018 CTS 13 10.8 11.4 12.2 9.65% 10-10-2018 Chốt lời 

24-09-2018 TLH 9 7.3 7.81 7.1 -6.99% 11-10-2018 
Cắt lỗ tại giá 

7.300đ 

25-09-2018 PNJ 112 100 103.5 105.8 2.22% 23-10-2018  

01-10-2018 EIB 19 13.7 14.5 13.8 -5.84% 11-10-2018 
Cắt lỗ tại giá 

13.700đ 

10-10-2018 ITD 18 11.1 13.35 12.4 -0.37% 21-11-2018 
Trả cổ tức 

900đ/cp ngày 
14/10/2018 
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TIN TỨC VÀ NHẬN ĐỊNH 
 
5 yếu tố dẫn đến diễn biến bán tháo của chứng khoán Mỹ 
Thị trường chứng khoán Mỹ hai phiên ngày 10/10 và 11/10 đã trải qua đợt bán tháo mạnh nhất kể từ tháng 2/2018 khi các 

chỉ số chứng khoán lớn như DowJones, S&P500 sụt giảm 3 – 4% trước áp lực từ thông tin lợi suất trái phiếu chính phủ 

Mỹ tăng lên và diễn biến căng thẳng của chiến tranh thương mại. Ông Mohamed A. El-Erian, cố vấn kinh tế trưởng Allianz 

SE nhận định một số yếu tố có thể là nguyên nhân dẫn đến diễn biến bán tháo của chứng khoán Mỹ. 

Thứ nhất, thanh khoản bơm từ Fed đã không còn có thể hỗ trợ giá tài sản, mà chuyển sang duy trì những nền tảng cơ 

bản. Về lý thuyết, đây là một quá trình dẫn tới giá tài sản bốc hơi. 

Thứ hai, những bất thường trong diễn biến kinh tế và chính sách ở các nền kinh tế hàng đầu thế giới đang làm phức tạp 

hơn quá trình chuyển đổi từ hỗ trợ thanh khoản sang củng cố nền tảng nêu trên.  

Tăng trưởng kinh tế Mỹ đang ngày càng vượt xa các quốc gia khác, được hỗ trợ bởi sự kết hợp của thu nhập hộ gia đình 

cao hơn, tăng đầu tư kinh doanh và chi tiêu của chính phủ. 

Thêm vào đó, Fed cũng đang hướng tới bình thường hóa chính sách tiền tệ, sau khi kết thúc chương trình nới lỏng định 

lượng, với việc tăng lãi suất tới tám lần, công bố lộ trình thu hẹp bảng cân đối, đồng thời dự kiến tiếp tục tăng lãi suất 

trong cả năm nay và năm tiếp theo. 

Thứ ba, sự phân hóa trong giá tài sản đã dẫn tới những khác biệt quan điểm nhìn nhận. Có nhiều góc nhìn khác nhau, có 

quan điểm cho rằng các nước sẽ thay đổi tình hình hiện nay và “nối gót” Mỹ đạt tăng trưởng cao hơn, hoặc là cho rằng 

kinh tế Mỹ sẽ đi xuống. 

Thứ tư, căng thẳng thương mại đang thêm vào những bất ổn về quá trình chuyển đổi thị trường. Cụ thể, vẫn chưa rõ là 

phải mất bao lâu để Trung Quốc nhận ra rằng điều xấu nhất cho sự phát triển của họ là theo đuổi cùng một con đường 

mà một số nước khác đã làm, mà thay vào đó là nên nhượng bộ Mỹ. Và cũng chưa rõ ràng rằng những nhượng bộ nào 

sẽ làm hài lòng chính quyền Trump. 

Cuối cùng, các điều kiện kỹ thuật của các thị trường đang không được hỗ trợ để khuếch đại nên những thay đổi lớn trong 

ngắn hạn thay cho việc làm dịu chúng. 

Về lâu dài, thành công trong việc chuyển đổi sang mô hình thanh khoản củng cố nền tảng cơ bản sẽ giúp thị trường trở 

nên vững chắc hơn. Vì vậy, việc thay đổi về giá như vừa qua sẽ cho phép đa dạng hóa trái phiếu - cổ phiếu truyền thống 

để giảm thiểu rủi ro tốt hơn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn giá tài sản có thể bốc hơi. 

 

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất sẽ ra sản phẩm Ethanol 100 nguyên chất vào 17/10 

Nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất trị giá 33 triệu USD thuộc Vietnam Central Bio Fuels JSC (BSR-BF mà BSR nắm 

cổ phần 61%) sẽ cho ra dòng sản phẩm Ethanol 100 nguyên chất dự kiến vào ngày 17/10. Sau 3 năm ngừng sản xuất, 

nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã chính thức khởi động lại vào hôm 14/10. 

Cụ thể, có 7 hạng mục, hệ thống được khởi động bao gồm bơm nước làm mát, máy nén khí, hệ thống lò hơi, hệ thống 

nghiền sắn, hệ thống tách cát. Nhà máy bắt đầu nạp dung dịch hồ hóa và sẽ nạp dịch bồn lên men. 

Ngày 15/10, nhà máy sẽ khởi động hệ thống CO2. Trong ngày 17/10, Nhà máy sẽ khởi động hệ thống chưng cất, hệ thống 

tách nước, khởi động DDFS, sấy bã và cuối cùng là tiếp nhận nước thải. 

Dự kiến ngày 17/10, dòng sản phẩm Ethanol 100 nguyên chất sẽ chính thức ra lò. Dự kiến, nhà máy sẽ chạy liên tục từ 

hôm nay đến hết ngày 28/10. Sau đó, nhà máy sẽ dừng ít ngày để kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng (nếu có) và sẽ khởi động 

lại ngay để hoạt động thương mại. 

Theo kế hoạch, nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất phấn đấu đạt 65% công suất, sản xuất khoảng 2.000 tấn sản 

phẩm (trong 2 tuần đầu). Trong hai tháng cuối năm 2018, BSR-BF sẽ sản xuất 7.000m3 Ethanol và nâng sản lượng lên 

35.000m3 vào năm 2019. 
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BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KINH DOANH 9 THÁNG 2018 

Mã 
CP 

TÊN CÔNG TY SÀN 
DOANH THU 

9T2018 

 % so 
với 

9T2017  

%DT 
so với 

KH 
 LN 9T2018  

%LN so 
với 

9T2018 

%LN 
so với 

KH 

TRC 
Công ty Cổ phần Cao su 
Tây Ninh 

HOSE 236 tỷ đ -13,5% 47% LNTT: 63,8 tỷ đ -39,6% 56% 

CNG 
Công ty Cổ phần CNG 
Việt Nam 

HOSE 1320,6 tỷ đ  +37%  94.6%  LNST: 83,78 tỷ đ  +7,5% 89% 

HGW 
Công ty Cổ phần Cấp 
thoát nước - Công trình 
đô thị Hậu Giang 

UPCoM 130,35 tỷ đ +5,2% 74,8%  LNST: 7,8 tỷ đ  +15,14% 83,3% 

MDF 
Công ty cổ phần Gỗ MDF 
– Geruco - Quảng Trị 

UPCoM 750,33 tỷ đ -3,3% 72.2%  LNST: 18,3 tỷ đ  +55,9% 61% 

MH3 
CTCP Khu Công nghiệp 
Cao su Bình Long 

UPCoM 31,4 tỷ đ +22,5% 45.3%  LNST: 30,2 tỷ đ  +28% 99% 

NTC 
Công ty Cổ phần Khu 
Công nghiệp Nam Tân 
Uyên  

UPCoM 120,8 tỷ đ +18,8% 19.8%  LNST: 144,2 tỷ đ  +46,7% 39% 

SBL 
Công ty Cổ phần Bia Sài 
Gòn - Bạc Liêu 

UPCoM 215,8 tỷ đ +6,2% 57.9%  LNTT: 29,5 tỷ đ  +7,27% 69% 

UDJ 
Công ty Cổ phần Phát 
triển Đô thị 

UPCoM 66,83 tỷ đ +103% 85.4%  LNST: 22,3 tỷ đ  +270% 108% 

VHL 
Công ty Cổ phần 
Viglacera Hạ Long  

HNX 1.480 tỷ đ -2,14% 66.4%  LNTT: 122,3 tỷ đ  -5,79% 64% 

TCM 
Công ty Cổ phần Dệt 
May - Đầu tư - Thương 
Mại Thành Công 

HOSE 2.796,5 tỷ đ +14,2% 88.0%  LNST: 202 tỷ đ  +18,4% 107% 

ADC 
Công ty Cổ phần Mỹ 
thuật và Truyền Thông 

HNX 270,7 tỷ đ +17,5% 86.0%  LNTT: 9,1 tỷ đ  +20% 70% 

BHA 
Công ty Cổ phần Thủy 
điện Bắc Hà 

UPCoM 229,4 tỷ đ -6,3%   LNST: 36,6 tỷ đ  +33%  

HEV 
Công ty Cổ phần Sách 
Đại học - Dạy nghề 

HNX 22.735,1 tỷ đ +30,76% 98,8%  LNTT: 1.643 tỷ đ  -17,42% 68,5% 

PHR 
Công ty Cổ phần Cao su 
Phước Hòa  

HOSE 666,6 tỷ đ -22,4% 41,5%  LNTT: 425,4 tỷ đ  +49,3% 106% 

S4A 
Công ty Cổ phần Thủy 
điện Sê San 4A 

HOSE 92,8 tỷ đ -56,6% 32,9%  LNST: 49,59 tỷ đ  -50,4% 57% 

VCA 
Công ty Cổ phần Thép 
VICASA-VNSTEEL 

UPCoM 1.967,9 tỷ đ +56,9%   LNST: 28,61 tỷ đ  -31,98% 71,5% 

LCW 
Công ty Cổ phần Nước 
sạch Lai Châu 

UPCoM 23,4 tỷ đ +2,5%   LNST: 193 triệu đ  +6% 55% 

SRA 
Công ty Cổ phần Sara 
Việt Nam 

HNX 186 tỷ đ +2100% 82.7%  LNST: 60 tỷ đ  +5000% 102% 

VCS 
Công ty Cổ phần 
VICOSTONE  

HNX 3.208 tỷ đ -1% 60,6%  LNST: 788 tỷ đ  -6,7% 67,9% 

AAM 
Công ty Cổ phần Thuỷ 
sản Mekong 

HOSE 169 tỷ đ -5,3% 76.8%  LNTT: 10,5 tỷ đ  +538% 210% 

AMV 
Công ty Cổ phần Sản 
xuất kinh doanh dược và 
trang thiết bị Y tế Việt Mỹ     

HNX 164 tỷ đ +1476% 39.5%  LNST: 96,6 tỷ đ  +9352% 88% 

ANV 
Công ty Cổ phần Nam 
Việt 

HOSE 2.800 tỷ đ +33% 87.5%  LNST: 290 tỷ đ  +234% 116% 

PVT 
Tổng công ty Cổ phần 
Vận tải Dầu khí 

HOSE 5.700 tỷ đ +28,2% 109.0%  LNTT:  540 tỷ đ  +41,7% 123% 

SMC 
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thương mại SMC 

HOSE 12.360 tỷ đ  +36,4% 103.0%  LNST: 212 tỷ đ  -3,2% 85% 

UIC 
Công ty Cổ phần Đầu tư 
phát triển nhà và Đô thị 
IDICO 

HOSE 1.870 tỷ đ +10,8% 79.0%  LNTT: 46,4 tỷ đ  -25% 89% 
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LỊCH SỰ KIỆN 
 

MÃ TÊN CÔNG TY MÔ TẢ SỰ KIỆN 
NGÀY 

GDKHQ 
NGÀY THANH 

TOÁN 
  

ITD Công nghệ Tiên Phong Trả cổ tức 900 đồng/cp 14-10-2018 30-10-2018 Chi tiết  

TDG Dầu khí Thái Dương 
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, 

tỷ lệ 10:3 
15-10-2018 _ Chi tiết  

PNT Kỹ thuật XD Phú Nhuận Trả cổ tức 500 đồng/cp 15-10-2018 30-10-2018 Chi tiết  

MQN Môi trường đô thị Quảng Ngãi Trả cổ tức 2500 đồng/cp 16-10-2018 31-10-2018 Chi tiết  

SAB SABECO Trả cổ tức 1500 đồng/cp 16-10-2018 31-10-2018 Chi tiết  

S99 Sông Đà 9.09 (SCI) 
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, 

tỷ lệ 100:5 
17-10-2018 _ Chi tiết  

BTN Gạch Tuy nen Bình Định  
Trả cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 

10:5 
17-10-2018 _ Chi tiết  

DP3 Dược phẩm TW3 Trả cổ tức 3000 đồng/cp 17-10-2018 20-11-2018 Chi tiết  

CTI Cường Thuận IDICO Trả cổ tức 800 đồng/cp 17-10-2018 28-12-2018 Chi tiết  

TFC Trang Corp Trả cổ tức 300 đồng/cp 17-10-2018 31-10-2018 Chi tiết  

TCT Cáp treo Tây Ninh Trả cổ tức 300 đồng/cp 18-10-2018 30-10-2018 Chi tiết  

TL4 XD Thủy lợi 4 Trả cổ tức 700 đồng/cp 18-10-2018 31-10-2018 Chi tiết  

VOC Dầu thực vật Việt Nam Trả cổ tức 1300 đồng/cp 19-10-2018 20-11-2018 Chi tiết  

DTH Vật tư Y tế Thanh Hóa Trả cổ tức 1200 đồng/cp 25-10-2018 12-11-2018 Chi tiết  

GMX Gạch ngói Mỹ Xuân Trả cổ tức 1500 đồng/cp 31-10-2018 29-11-2018 Chi tiết  

 

  

http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/10/3BA63A01_ITD_chi-tra-co-tuc-nam-2017-dot-2-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/10/3BA63C4F_TDG_chi-tra-co-tuc-nam-2016-va-nam-2017-bang-co-phieu/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/10/3BA63C09_PNT_chi-tra-5-co-tuc-con-lai-nam-2017-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/UPCOM/2018/10/3BA63A04_MQN_lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-va-tam-ung-co-tuc-dot-1-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/10/3BA63EB4_SAB_tam-ung-co-tuc-lan-1-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/10/3BA63EBC_S99_phat-hanh-co-phieu-de-tra-co-tuc-nam-2017/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HN/2018/10/3BA63F4D_BTN_tra-co-phieu-thuong-do-thuc-hien-tang-von-co-phan-tu-nguon-von-chu-so-huu/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/10/3BA63E41_DP3_tam-ung-co-tuc-lan-1-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/10/3BA63DEF_CTI_thanh-toan-co-tuc-dot-cuoi-nam-2017-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/OTC/2018/10/3BA63F6B_TFC_tra-co-tuc-nam-2017-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/OTC/2018/10/3BA63B77_TCT_thanh-toan-co-tuc-dot-2-nam-2017-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/09/3BA6398A_TL4_chi-tra-co-tuc-nam-2017-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/10/3BA63EBE_VOC_chi-tra-co-tuc-nam-2017-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/10/3BA63EB3_DTH_lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-va-chi-tra-co-tuc-nam-2017-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/10/3BA63DEE_GMX_thanh-toan-co-tuc-bang-tien-dot-1-nam-2018/
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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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