BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 19 tháng 01 năm 2020
TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀY
KẾT QUẢ GIAO DỊCH

Điểm số
Thay đổi (%)
Tổng KLGD (triệu)

Thị trường cơ sở
HSX
1131
-5,11%
986,2

HNX
224,02
-2,81%
281

Thay đổi (%)

+31,9%

+77,6%

Tổng GTGD (tỷ đồng)
GTGD khớp lệnh (tỷ đồng)
Thay đổi (%)

20.363,2
17.974,1
+12,3%

3.957,4
3.630,7
+56,9%

Số mã tăng

44

48

Số mã giảm
Số mã đứng giá

437
19

175
39

Mã HĐ
Tổng KLGD (hợp đồng)
Giá tham chiếu (điểm)
Giá đóng cửa (điểm)
Tăng/Giảm (điểm)

Nước ngoài mua (tỷ VNĐ)
Nước ngoài bán (tỷ VNĐ)
Nước ngoài mua/bán ròng
1
2
3
1
2
3

Thị trường phái sinh
VN30F2101
VN30F2102
220.843
21.854
1.177
1.190
1.104,8
1.125
-72,2
-65
Khối ngoại
HSX
2.442
2.318
+124
Top mua ròng
VRE
72,7 tỷ
VHM
71,4 tỷ
SHS
35,4 tỷ
Top bán ròng
HPG
79,5 tỷ
VND
25,1 tỷ
HDB
24,9 tỷ

VN30F2013
226
1.192,8
1.123,7
-69,1

VN30F2106
394
1.191
1.132
-59

HNX
91,57
75,24
+16,33
LPB
VJC
DXG

32,8 tỷ
31,4 tỷ
27,9 tỷ

BID
SHB
AGG

19,1 tỷ
18,8 tỷ
14,4 tỷ
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 19 tháng 01 năm 2020
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự:
1200 điểm
Hỗ trợ:
1070 điểm
Nhận định:
-Phiên hôm nay, chỉ số VN-index giảm mạnh 60,94 điểm
so với tham chiếu. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh
đạt 923,1 triệu đơn vị, tăng mạnh 29,7%, giá trị đạt khoảng
17.974,4 tỷ đồng, tăng 12,3% so với phiên trước đó. Thanh
khoản ở mức cực cao, vượt 31% về khối lượng và 15,5%
về giá trị so với trung bình phiên tuần trước đó.
-Chỉ số VN-Index đã giảm mạnh và nằm dưới đường
MA20 và MA20, các đường chỉ báo này đã chúc nhẹ xuống
và MA50 đi ngang cho thấy chỉ số có dấu hiệu khá tiêu cực
trong ngắn hạn, trung hạn chưa cho xu hướng rõ ràng.
Đường MACD nằm dưới đường Signal, Histogram ở phân
kì âm -2,1 điểm. Dải Bollinger Band co hẹp ở đường BB
Top cho thấy chỉ số cần điều chỉnh để tích lũy tiếp. Chỉ báo
RSI và chỉ báo dòng tiền MFI phiên hôm nay lần lượt ở
vùng 53,1 và 83,7 điểm- Dòng tiền giảm mạnh và sự hoảng
loạn thấy rõ ở chỉ báo sức mạnh tương đối khi chỉ báo này
giảm mạnh gần 30 điểm.
-Nhìn chung, phiên giao dịch hôm nay chỉ số VN-Index có
sự tiếp tục chủ động giảm điểm ở nhóm cổ phiếu lớn như
nhóm VIC và nhóm ngân hàng, mất đà dẫn dắt thị trường
trở nên suy yếu. Đỉnh điểm là khi chỉ số gãy mốc hỗ trợ
gần nhất 1180 thì có hiện tượng lênh mua-bán có độ trễ
cao, trong khi khớp lệnh vẫn giảm điểm liên tục ở nhiều mã
vốn hóa lớn khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang và bắt đầu
ào ạt bán tháo bằng mọi giá, lệnh MP tung ra khiến tác
động mạnh tới chỉ số chính, sau đó lan dần ra toàn thị
trường ở phiên sáng, có lúc chỉ số giảm hơn 75 điểm. Phiên
chiều, tâm lý bán mạnh vẫn tiếp diễn và sàn giao dịch lập
tức gặp cản trở bởi hiện tượng nghẽn lệnh khi thanh khoản
đã tới giới hạn. Tuy kết phiên có hồi phục nhưng chỉ số
VN-Index vẫn đang ở trang thái xấu, chủ yếu do tâm lý
hoang mang lan rộng thị trường. Phiên hôm nay tới 437 mã
giảm, trong đó 98 mã giảm mức sàn, chỉ 44 mã tăng. Rổ
VN30 sắc đỏ tuyệt đối tại 30 mã , trong đó 8 mã giảm sàn.
Dự báo, phiên kế tiếp khả năng chỉ số sẽ có sự hồi phục
nhất định, nhưng với tâm lý nghi ngờ hiện hữu chỉ cần 1 tác
động nhỏ cũng có thể khiến chỉ số tiếp tục giảm sâu.
Ngưỡng kháng cự tâm lý 1.200 điễm ngày càng cách xa,
ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn cho chỉ số ở vùng 1070 điểm.

Kháng cự:
240 điểm
Hỗ trợ:
215 điểm
Nhận định:
-Phiên hôm nay, chỉ số HNX-Index giảm 6,48 điểm so
với tham chiếu, tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt
263,6 triệu cổ phiếu, tăng 69,3%, giá trị khớp lệnh đạt
3.630,7 tỷ, tăng 56,9% so với phiên trước đó. Thanh
khoản sàn HNX tăng mạnh, lần lượt tăng 64,6% về khối
lượng và 49,7% về giá trị khớp lệnh so với trung bình
phiên tuần trước đó.
-Chỉ số HNX đã thu hẹp khoảng cách giữa các đường
MA20 và MA50, tuy vậy các chỉ báo này chững lại,
EMA20 vòng xuống MA20 cho thấy chỉ số gặp nhiều
lực cản trong ngắn hạn. Chỉ báo MACD vẫn nằm trên
đường Signal, ở phân kì dương nhưng Histogram thu
hẹp chỉ còn +0,08 điểm. Dải Bollinger tiếp tục co nhẹ lại
đi ngang ở đường BB Top cho thấy chỉ số HNX đang
hướng tới nhịp chỉnh, tích lũy cần thiết cho chu kỳ mới.
Chỉ báo RSI và chỉ báo dòng tiền MFI phiên hôm nay
lần lượt ở vùng 80,4 và 76,2 điểm. Dòng tiền có xu
hướng rút ra mạnh ở sàn HNX khiến chỉ báo sức mạnh
tương đối giảm sâu, tuy nhiên vẫn ở vùng quá mua.
-Nhìn chung, chỉ số sàn HNX hôm nay có nhịp giao dịch
tích cực ngay đầu phiên với đà tăng phi mã tại cổ phiếu
THD, có lúc chỉ số tăng hơn 5 điểm. Tuy nhiên, thị
trường chung biến động cực mạnh với sự giảm điểm
chưa từng có đã tác động mạnh khiến chỉ số đảo chiều
giảm điểm. Tác động tiêu cực nhất tới đà giảm điểm của
chỉ số là các mã như SHB -9,1%, VCS -4,4%, MBS 9,3%, VNR -8%, PLC -9,2%, cùng với đó hàng loạt mã
giảm sàn như IDC, PVS, PVI, NVB, CEO, BVS. Ở
chiều ngược lại THD +5,4%, HHC +4,8%, PSD +9,2%,
HTP, API, SDG, SJ1 trần nhưng chỉ đủ giúp chỉ số
khong giảm sâu hơn. Dự báo, chỉ số HNX phiên kế tiếp
sẽ dao động quanh vùng 220 điểm để tích lũy để củng
cố lại nền giá. Kháng cự của chỉ số ở mốc 240 điểm, hỗ
trợ ở mốc 210 điểm.
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Ngày 19 tháng 01 năm 2020
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Nhận định thị trường trong nước
Thị trường mở cửa phiên giao dịch ngày 19/01 trong sắc đỏ ở chỉ số VN-Index, các mã vốn hóa lớn giảm khá mạnh
khiến chỉ số giảm hơn 8 điểm với tham chiếu, ngược lại thì chỉ số sàn HNX vẫn giữ được sắc xanh. STB đang giảm
2,4%, VCI giảm 2,3%, SHB giảm 1,6%, VPB giảm 1,6%, MBB giảm 1,5%. Ở chiều ngược lại, không có quá nhiều cổ
phiếu vốn hóa lớn duy trì được sắc xanh, BCM tăng 1,1%, HSG tăng 0,8%, NVL tăng 0,4%. Lực cầu dòng tiền lúc này
nhanh chóng hấp thụ lực bán khiến chỉ số nhanh chóng hồi phục và chỉ còn giảm hơn 4 điểm, TPB tăng 1,4%, BVH
giảm 0,9%, DPR giảm 1,6%, ROS vẫn được kéo lên mức giá trần, SAB giảm 1,4%, EIB cũng giảm 2,1%. Dù dòng
tiền hấp thụ vẫn đều nhưng lực bán ngày càng tăng nhanh, khiến cột lệnh mua-bán hiển thị lệch, trong khi mức giá
khớp lệnh ngày càng giảm khiên nhiều nhà đâu tư bắt đầu bất an, các mã PVD, SHB, STB, VND, SSI, VRE, HDB,
MBB hiện giẩm sâu. Tới khi chỉ số VN-Index lần lượt mất các mốc hỗ trợ 1180 rồi 1160, sự hoảng loạn lan dần toàn
thị trường, lệnh MP ào ạt bán khi nước giá bên mua-bán bị lệch khiến thị trường ngày càng giảm sâu, ngày càng xuất
hiện thêm nhiều mã giảm sàn như PVS, HDB, VPB, CTG, BVH, GVR, PVD, FPT, MBB, VHM, VIB, STB…, chỉ số
VN-Index tạm dừng phiên sáng ở 1117,23 điểm, giảm tới 74,71 điểm. Sang phiên chiều, tâm lý dù được cải thiện phần
nào giúp chỉ số hồi phục hơn 10 điểm nhưng sàn giao dịch nghẽn mạng khi chạm tới mốc thanh khoản giới hạn, điều
này tạo lực cản nhất định tới sự hồi phục của chỉ số chính, VN-Index dao động quanh 1125-1130 suốt phiên chiều. Tác
động tiêu cực nhất tới chỉ số chính phiên hôm nay là các mã như VIC -6,9%, VHM -4,2%, VRE hồi phục khá cuối
phiên chỉ còn giảm nhẹ 0,1%, VNM -4,9%, GAS -6,2%, HPG -6,7%, GVR -4,8%, MSN -4,4%, SAB -3,7%, PLX 5,5%,nhóm ngân hàng có VCB -4,2%, TCB -6,3%, BID, CTG, VPB, MBB, ACB, HDB giảm về mức giá sàn, ngoài ra
các bluechips khác như MWG, FPT, HVN, BVH, POW…cũng giảm sâu, le lói một vài mã tăng như FIT +2,1%, TCM
+2,6%, SGT +5%,…Chốt phiên giao dịch, chỉ số VN-Index dừng ở 1131 điểm, giảm 60,94 điểm so với tham chiếu;
Chỉ số HNX dừng ở 224,02 điểm, giảm 6,48 điểm so với tham chiếu-tuy chỉ số sàn HNX hôm nay có nhịp giao dịch
tích cực ngay đầu phiên với đà tăng phi mã tại cổ phiếu THD, có lúc chỉ số tăng hơn 5 điểm. Tuy nhiên, thị trường
chung biến động cực mạnh với sự giảm điểm chưa từng có đã tác động mạnh khiến chỉ số đảo chiều giảm điểm. Tác
động tiêu cực nhất tới đà giảm điểm của chỉ số là các mã như SHB -9,1%, VCS -4,4%, MBS -9,3%, VNR -8%, PLC 9,2%, cùng với đó hàng loạt mã giảm sàn như IDC, PVS, PVI, NVB, CEO, BVS. Ở chiều ngược lại THD +5,4%,
HHC +4,8%, PSD +9,2%, HTP, API, SDG, SJ1 trần nhưng chỉ đủ giúp chỉ số khong giảm sâu hơn.
Nhìn chung, phiên giao dịch hôm nay chỉ số VN-Index có sự tiếp tục chủ động giảm điểm ở nhóm cổ phiếu lớn như
nhóm VIC và nhóm ngân hàng, mất đà dẫn dắt thị trường trở nên suy yếu. Đỉnh điểm là khi chỉ số gãy mốc hỗ trợ gần
nhất 1180 thì có hiện tượng lênh mua-bán có độ trễ cao, trong khi khớp lệnh vẫn giảm điểm liên tục ở nhiều mã vốn
hóa lớn khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang và bắt đầu ào ạt bán tháo bằng mọi giá, lệnh MP tung ra khiến tác động
mạnh tới chỉ số chính, sau đó lan dần ra toàn thị trường ở phiên sáng, có lúc chỉ số giảm hơn 75 điểm. Phiên chiều, tâm
lý bán mạnh vẫn tiếp diễn và sàn giao dịch lập tức gặp cản trở bởi hiện tượng nghẽn lệnh khi thanh khoản đã tới giới
hạn. Tuy kết phiên có hồi phục nhưng chỉ số VN-Index vẫn đang ở trang thái xấu, chủ yếu do tâm lý hoang mang lan
rộng thị trường. Phiên hôm nay tới 437 mã giảm, trong đó 98 mã giảm mức sàn, chỉ 44 mã tăng. Rổ VN30 sắc đỏ tuyệt
đối tại 30 mã , trong đó 8 mã giảm sàn, khối lượng khớp lệnh tại rổ này phiên hôm nay đạt 324,7 triệu đơn vị-tăng
62,9% so với phiên trước đó, chủ yếu tập chung đột biến ở ROS (90,8 triệu), STB (45 triệu), HPG (25,8 triệu), TCB
(22,8 triệu), MBB (22,2 triệu), SSI (19,7 triệu)…chỉ số VN30 kết phiên giảm mạnh 66,02 điểm. Tính chung sàn HoSEkhối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 923,1 triệu đơn vị, tăng mạnh 29,7%, giá trị đạt khoảng 17.974,4 tỷ đồng, tăng
12,3% so với phiên trước đó. Thanh khoản ở mức cực cao, vượt 31% về khối lượng và 15,5% về giá trị so với trung
bình phiên tuần trước đó. Khối ngoại quay trở lại mua ròng khoảng 153 tỷ đồng, tính chung ở cả 3 sàn khi nhiều cổ
phiếu giảm về vùng mua hấp dẫn. Ở chiều mua, họ tập chung mua VRE (72,7 tỷ), VHM (71,4 tỷ), SHS (35,4 tỷ), LPB
(32,8 tỷ), VJC (31,4 tỷ)…lực bán ròng tập chung chủ yếu ở các mã như HPG (79,5 tỷ), VND (25,1 tỷ), HDB (24,9 tỷ),
VND (58 tỷ), BID (19,1 tỷ), SHB… Dự báo, phiên kế tiếp khả năng chỉ số sẽ có sự hồi phục nhất định, nhưng với tâm
lý nghi ngờ hiện hữu chỉ cần 1 tác động nhỏ cũng có thể khiến chỉ số tiếp tục giảm sâu. Ngưỡng kháng cự tâm lý 1.200
điễm ngày càng cách xa, ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn cho chỉ số ở vùng 1070 điểm. Ở phía hợp đồng phái sinh, cả 4 hợp
đồng đều giảm điểm mạnh, hợp đồng VN30F2101 giảm mạnh 72,2 điểm, dừng ở 1.104,8 điểm, ở basic âm 2,52 điểm,
3 hợp đồng còn lại ở basic dương từ 16-24 điểm, cho thấy nhà đầu tư tỏ ra thất vọng về thị trường và cực kì cẩn trọng
trong ngắn hạn. Tổng khối lượng hợp đồng phái sinh phiên hôm nay đạt 243,3 nghìn.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 19 tháng 01 năm 2020
Biến động các mã trong VN30 trong ngày
Danh sách các mã có ảnh hưởng lớn đến VN-Index ngày 19/01/2020.
STT

Mã

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

VIC
VHM
VRE
MSN
VCB
BID
CTG
MBB
TCB
VPB
VNM
SAB
GAS
PLX
NVL

Mức dao động trong
ngày (đồng)
-7.600
-4.200
-50
-4.200
-4.300
-3.400
-2.700
-1.800
-2.300
-2.550
-5.600
-7.400
-5.600
-3.100
-1.700

% Dao
động
-6,89%
-4,16%
-0,13%
-4,42%
-4,16%
-6,99%
-6,99%
-6,87%
-6,35%
-7%
-6,94%
-3,69%
-6,18%
-5,53%
-2,37%

Tỷ trọng so với VNIndex
9,2%
6%
1,8%
2,55%
9,25%
4,85%
3,3%
1,6%
2,6%
1,9%
6%
3,3%
4,2%
1,75%
1,7%

Mức độ ảnh hưởng đến VNIndex (điểm)
-6,788
-3,757
-0,031
-1,338
-4,332
-3,608
-2,650
-1,330
-2,140
-1,652
-3,153
-1,295
-2,851
-1,013
-0,464
(Nguồn: NSI Tổng hợp)
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Triển vọng cho Phố Wall "ảm đạm" khi các cơ quan quản lý của chính quyền Biden hình thành.
Phố Wall có thể phải đối mặt với 4 năm khó khăn sau khi chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden xác nhận vào thứ
Hai (18/1) rằng, họ có kế hoạch đề cử hai nhà lãnh đạo với quan điểm cứng rắn để lãnh đạo các cơ quan tài chính hàng
đầu, báo hiệu một lập trường cứng rắn hơn đối với thị trường chứng khoán hơn nhiều người dự đoán.
Theo đó, Gary Gensler sẽ làm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) và Rohit Chopra, thành viên Ủy ban Thương
mại Liên bang (FTC) sẽ đứng đầu Cục Bảo vệ Tài chính người tiêu dùng (CFPB).
Những người tiến bộ coi các cơ quan này là rất quan trọng trong việc thúc đẩy các ưu tiên chính sách về biến đổi khí
hậu và công bằng xã hội.
Các đảng viên Cộng hòa thân thiện với Phố Wall hôm thứ Hai (18/1) đã chỉ trích ông Biden vì đã cúi đầu trước phe
cánh tả, cảnh báo các lựa chọn này sẽ gây chia rẽ.
Là chủ tịch của cơ quan quản lý phái sinh từ năm 2009 đến năm 2014, Gensler đã thực hiện các quy tắc giao dịch hoán
đổi mới do Quốc hội tạo ra sau cuộc khủng hoảng tài chính, nổi tiếng là một nhà điều hành cứng rắn và sẵn sàng đứng
lên chống lại các lợi ích quyền lực của Phố Wall.
Trong khi đó, Chopra đã giúp thành lập CFPB sau cuộc khủng hoảng và là người thanh tra các khoản vay cho sinh
viên đầu tiên. Tại FTC, ông đã vận động cho các quy định cứng rắn hơn đối với các công ty công nghệ lớn về quyền
riêng tư và cạnh tranh của người tiêu dùng, đồng thời đưa ra các hình phạt thực thi nghiêm ngặt hơn.
Chiến thắng của đảng Dân chủ trong hai cuộc bầu cử diễn ra ở Georgia vào đầu tháng 1 có nghĩa đảng Dân chủ sẽ có
quyền kiểm soát Thượng viện khi ông Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức vào thứ
Tư (20/1).
Những chiến thắng đó đồng nghĩa là người chống đối Phố Wall, Sherrod Brown sẽ lãnh đạo Ủy ban Ngân hàng
Thượng viện đầy quyền lực. Ông cho biết, đang có kế hoạch cố gắng bãi bỏ các quy tắc thân thiện với Phố Wall do các
cơ quan quản lý của Tổng thống Donald Trump đưa ra.
Hôm thứ Hai (18/1), ông Brown ca ngợi Chopra là một lựa chọn “táo bạo”, người sẽ đảm bảo CFPB “đóng vai trò
hàng đầu trong việc chống lại sự bất bình đẳng chủng tộc trong hệ thống tài chính của chúng ta”, trong khi Gensler sẽ
“quy trách nhiệm cho các tác nhân xấu” và đặt “các gia đình lao động lên hàng đầu”.
Gensler dự kiến sẽ quan tâm về các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu, chi tiêu chính trị, thành phần và cách đối xử
với lực lượng lao động của công ty, đồng thời hoàn thành các biện pháp hạn chế bồi thường điều hành sau khủng
hoảng, cùng các quy tắc khác.
Chopra dự kiến sẽ xem xét các quy tắc cho vay và thu nợ trong ngày lĩnh lương, những quy tắc mà các nhóm người
tiêu dùng có ảnh hưởng cho rằng sẽ không bảo vệ người Mỹ.
Lisa Donner, giám đốc điều hành tại American for Financial Reform cho biết: “CFPB có một công việc cực kỳ quan
trọng phải làm, bao gồm cả việc ngăn chặn các hành vi gian lận tài chính. Nó cũng có vai trò cấp thiết trong việc giúp
các gia đình tồn tại và phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch gây ra”.
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Không có chuyện siết dòng tiền vào chứng khoán.
Đây là khẳng định của ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng nay
19/1.
Trước thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước sẽ siết chặt lại dòng tiền vào thị trường chứng khoán, ông Trần Văn
Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cho biết, đây là thông tin không chính xác.
Theo ông Dũng, các quy định hiện nay đã chặt chẽ, không có ý định siết chặt hơn từ Ngân hàng Nhà nước, thậm chí có
thể nới thêm. Hiện tại, chứng khoán chỉ chiếm 0,3% tổng cho vay của hệ thống ngân hàng, đây là khoản rất nhỏ.
Ông Dũng cho biết thêm, margin hiện tại có tăng (tăng từ tháng 7 đến giờ), nhưng tỷ lệ tăng vẫn thấp hơn so với thanh
khoản trên thị trường chứng khoán cùng giai đoạn và margin tăng khi thị trường đảo chiều.
Bổ sung thêm thông tin, ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cho biết, dư nợ margin tính tới ngày
31/12/2020 là gần 81.000 tỷ đồng, dự nợ tăng theo thanh khoản thị trường, tăng 56% so với năm 2019.
Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán, khuôn khổ pháp lý khá ổn, thanh khoản tốt, nên không lo lắng về vấn đề margin.
Cụ thể, các công ty chứng khoán hiện có hệ thống quản lý hệ thống cho vay margin với cơ chế quản lý đã cải thiện rất
mạnh, cho vay có sàng lọc. Ngoài ra, hơn ai hết, các nhà đầu tư phải hiểu về các rủi ro trên thị trường, nên cũng sử
dụng đòn bẩy hợp lý.
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Các sản phẩm nghiên cứu được cung cấp trực tuyến tại:
Website: http://nsi.com.vn/NSINews.aspx
Khuyến cáo: Các báo cáo nghiên cứu chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư. Các báo cáo nghiên cứu không
phải lời đề nghị, kêu gọi, mời chào mua hay bán bất kì mã chứng khoán nào. Các thông tin trong báo cáo được chuẩn bị
dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy. 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. 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 NSI và có thể thay đổi
mà không cần thông báo. NSI 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.
NSI có thể sử dụng các nghiên cứu trong báo cáo cho hoạt động mua bán chứng khoán tự doanh, với tư cách là một
khách hàng sử dụng sản phẩm nghiên cứu. Nhân viên của NSI có thể có các lợi ích tài chính đối với các chứng khoán và
các công cụ tài chính có liên quan được đề cập trong báo cáo.
Báo cáo nghiên cứu này được viết với mục tiêu cung cấp những thông tin khuyến cáo chung với tất cả các khách hàng
mà không cân nhắc khẩu vị rủi ro, năng lực rủi ro, các tiêu chí đầu tư cụ thể, tình trang tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ
thể của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này. Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào những khuyến nghị đầu
tư (nếu có) trong bản báo cáo này để thay thế cho các quyết định đầu tư độc lập của bản thân. Nhà đầu tư phải lưu ý
rằng giá chứng khoán luôn biến động, có thể lên hoặc xuống và những diễn biến trong quá khứ, nếu có, không hàm ý
cho những kết quả tương lai. Trước khi ra quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên liên hệ với các cố vấn đầu tư để thảo luận
và đưa giá đánh giá cho các trường hợp cụ thể của mình. 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 văn bản chấp thuận của NSI.
Việc báo cáo nghiên cứu này được phân phối bằng phương thức điện tử không thể đảm bảo tính an toàn, cũng như bị
hỏng, bị mất, đến chậm, không đầy đủ hay có chứa các mã độc hại. Do đó nếu báo cáo được phân phối bởi bên thứ ba
hoặc có chưa liên kết của bên thứ ba, NSI không xem xét lại và không chịu trách nhiệm cho bất cứ nội dung nào được
cung cấp bởi bên thứ ba đó. Người đọc có thể sử dụng bất kì phương thức tiếp cận thông tin nào phù hợp và hoàn toàn
chịu rủi ro phát sinh.
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