BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 05 tháng 10 năm 2021
TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀ Y
KẾT QUẢ GIAO DỊCH
Thị trường cơ sở
HSX

HNX

Điểm số

1,354.63

366.5

Thay đổi (%)

+0.87%

+1.55%

636.3

151.2

Thay đổi (%)

-13.6%

+0.8%

Tổng GTGD (tỷ đồng)

19,305.9

3,485.8

GTGD khớp lệnh (tỷ đồng)

16,720.2

3,319.1

Thay đổi (%)

-21.6%

+10.5%

Số mã tăng

239

142

Số mã giảm

157

97

Số mã đứng giá

62

55

Tổng KLGD (triệu)

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

VN30F2110
137,078

VN30F2111
258

VN30F2112
25

VN30F2203
55

1,440.3

1,438.4

1,436

1,434.8

1,449
+8.7

1,447
+8.6

1,445.1
+9.1

1,443.7
+8.9

Khối ngoại
HSX

HNX

Nước ngoài mua (tỷ VNĐ)
Nước ngoài bán (tỷ VNĐ)

1,910.7
1,409

17.94
22.75

Nước ngoài mua/bán ròng

+501.7

-4.81

Top mua ròng
1
2

TPB
DCM

1,142.5 tỷ
42.1 tỷ

GAS
STB

26.9 tỷ
25.3 tỷ

3

DHC

41 tỷ

VCB

23.5 tỷ

Top bán ròng
1
2

HPG
MBB

468.7 tỷ
57.2 tỷ

GMD
E1VFVN30

27.2 tỷ
25.7 tỷ

3

MSN

29.4 tỷ

GEX

25 tỷ
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự:
1,360 điểm
Hỗ trợ:
1,330 điểm
Nhận định:
Chỉ số VN-Index tăng điểm tốt, vẫn đã vượt trên đường MA20,
đường EMA20 đã nằm dưới MA20; MACD Histogram phân
kỳ âm -0.2 điểm, cùng với dải Bollinger Band giữ biên độ ở cả
2 đường. Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy chỉ số đang vận động
tích cực, nỗ lực vượt hẳn khỏi ngưỡng 1,350. Chỉ báo RSI và
MFI phiên hôm nay lần lượt ở vùng ~56.6 và 64.4 điểm- Chỉ
báo dòng tiền đi ngang, chỉ báo sức mạnh tương đối tăng nhẹ
vẫn ở vùng trung tính, lực cầu lan tỏa tại nhiều nhóm ngành đã
giúp góc nhìn trở nên tích cực.

Kháng cự:
370 điểm
Hỗ trợ:
355 điểm
Nhận định:
Chỉ số HNX tăng điểm mạnh, đường giá vẫn nằm trên và nới
rộng so với đường MA20, chỉ báo EMA20 tuy vẫn nằm dưới
MA20 nhưng đã có xu hướng đi lên; MACD Histogram phân kỳ
âm -0.3 điểm, cùng dải Bollinger Band giữ biên độ ở cả 2
đường. Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy chỉ số vận động tích cực,
đã bật lên cận trên đường BB Top. Chỉ báo RSI và chỉ báo dòng
tiền MFI phiên hôm nay lần lượt ở vùng 69.9 và 71.4 điểm. Chỉ
báo dòng tiền đi ngang, chỉ báo sức mạnh tương đối tăng nhẹ
lên vùng tích cực nhờ lực cầu vào chiếm ưu thế, đặc biệt tại 1 số
mã vốn hóa lớn.

Danh sách các mã có ảnh hưởng lớn đến VN-Index ngày 05/10/2021.
STT

Mã

Mức dao động trong
ngày (đồng)

% Dao
động

Tỷ trọng so với VNIndex

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

VCB
VIC
VHM
HPG
GAS
VNM
TCB
MSN
BID
VPB
NVL
GVR
CTG
MBB
SAB

1,000
800
1,400
-200
5,000
-600
750
0
400
-400
2,400
400
800
300
5,500

1.1%
0.9%
1.8%
-0.4%
4.8%
-0.7%
1.6%
0.0%
1.0%
-0.6%
2.4%
1.1%
2.8%
1.1%
3.6%

7.1%
6.8%
5.3%
5.0%
4.0%
3.8%
3.4%
3.4%
3.3%
3.1%
3.0%
3.0%
2.2%
2.1%
2.0%
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Mức độ ảnh hưởng đến VN-Index
(điểm)

1.01
0.829
1.277
-0.244
2.606
-0.342
0.715
0
0.453
-0.268
0.954
0.436
0.811
0.309
0.961
(Nguồn: NSI Tổng (Nguồn: NSI Tổng hợp)
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Diễn biến thị trường trong nước
• Thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch ngày 5/10 với biến động tích cực, hàng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn tăng
giá và điều này giúp kéo các chỉ số lên trên mốc tham chiếu. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán sau khi biến động
tiêu cực ở phiên trước thì hiện tại đều hồi phuc trở lại. Trong đó, VIB +2,7%, VND +3,3%, VCI +3,2%, SSI +2,7%, CTG
+2,3%, STB +1,9%...Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn giao dịch tích cực trước đà tăng mạnh của giá dầu thế giới.
GAS +3%, PVD +2%. TPB +0,6%-Cổ phiếu này đầu phiên giao dịch có giao dịch thỏa thuận tổng cộng 22,98 triệu đơn vị, trị
giá 1.028 tỷ đồng và đều do khối ngoại mua vào. Các cổ phiếu liên quan đến "hệ sinh thái Louis" vẫn đồng loạt lao dốc.
Trong đó, SMT, BII, VKC và TGG vẫn bị kéo xuống mức giá sàn, TDH -5,7%, APG -2,9%, DDV -2,4%. Nhóm cổ phiếu
vốn hóa lớn bứt phá mạnh hơn về cuối phiên sáng, 5 trụ chính gồm VCB, GAS, VHM, CTG và GVR đóng góp tích cực cho
VN-Index. Trong khi đó, HPG, VNM, VJC đang là lực cản chính của thị trường. Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 10,52
điểm (0,79%) lên 1.350,06 điểm.
• Sang phiên chiều, đà tăng của các chỉ số được củng cố. Nhóm cổ phiếu chứng khoán đua nhau bứt phá, trong đó, BSI tăng
trần, MBS +7,2%, EVS +6,7%, FTS +6,4%, SHS +6,4%, SSI +4,9%, VND +4,5%...Bên cạnh đó, các cổ phiếu lớn như NVL,
CTG, GAS, SAB, TCB... cũng đồng loạt tăng giá và củng cố vững sắc xanh của các chỉ số. Nhóm ngân hàng cũng hồi phục
trở lại khi 25/27 mã tăng giá, nhiều mã có sự bứt phá mạnh mẽ như STB +6%, VIB +3,6%, BAB +2,8%, CTG +2,8%, BVB
+2,5%, SHB +2,5%... Hai mã đỏ nhẹ khi kết phiên là PGB và VPB với tỷ lệ giảm là 0,4% và 0,6%, cổ phiếu SHB +2.5%hôm nay là ngày cuối mã này giao dịch trên HNX, cổ phiếu sẽ chuyển sang giao dịch tại sàn HoSE vào ngày 11/10. Tại nhóm
chứng khoán cũng sôi động không kém với toàn bộ cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh, thậm chí nhiều mã kết phiên trong sắc
tím trần như BSI, CTS, FTS và VCI. Đóng góp không nhỏ trong phiên là hai nhóm bất động sản và dầu khí. Nhiều mã thuộc
hai ngành này được kéo mạnh cuối phiên như HDC, SCR, HDG, DIG, ITA, VPH, GAS, PVD. Kết thúc phiên giao dịch, VNIndex tăng 15,09 điểm (1,13%) lên 1.354,63 điểm; Chỉ số HNX-Index tăng 5,61 điểm (1,55%) lên 366,5 điểm.

Nhận định thị trường
• Nhìn chung, sự hồi phục tại nhóm mã Ngân hàng, Chứng khoán đã củng cố vững chắc cho đà tăng của chỉ số, sắc xanh gần
như phủ bóng thị trường tại hầu hết các nhóm ngành. Sau nhiều lần thử thách và hụt hơi tại ngưỡng 1,350 điểm trước đây, chỉ
số đã hoàn toàn chinh phục ngưỡng điểm này trong phiên chiều với sự ủng hộ của dòng tiền và sự đồng thuận tại các nhóm
mã vốn hóa lớn. Không thể phủ nhận sự trở lại của nhóm mã Ngân hàng đã ảnh hưởng tích cực nhất tới chỉ số hôm nay, khi
nhóm này đóng góp tới 5.5 điểm cho chỉ số.
• Sắc xanh vẫn tiếp tục lan tỏa phiên hôm nay với 239 mã tăng giá, chỉ 157 mã giảm. Ở nhóm VN30 có sự đồng thuận lớn với
22/30 mã tăng và 7 mã giảm. Khối lượng khớp lệnh tại rổ này đạt đạt 152.9 triệu đơn vị- giảm 30.5% so với phiên trước đó.
Thanh khoản rổ này chủ yếu tập chung chủ yếu ở các mã như HPG (26.6 triệu), POW (22.3 triệu), STB (13.5 triệu), SSI (9.7
triệu),…chỉ số VN30 kết phiên tăng 12.6 điểm.
• Tính chung sàn HoSE- khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 576.7 triệu đơn vị, giảm 17.7%, giá trị đạt 16,720.1 tỷ đồng, giảm
21.6% so với phiên trước đó. Thanh khoản đã sụt giảm so với trung bình 20 phiên.
• Khối ngoại mua ròng gần 493 tỷ đồng tính chung ở cả 3 sàn phiên hôm nay. Tại sàn HoSE chiều mua ròng của dòng vốn này
tập chung chủ yếu ở các mã như TPB (1,142.5 tỷ), DCM (42.1 tỷ), DHC (41 tỷ), GAS (26.9 tỷ). Lực bán ròng tập trung ở các
mã như HPG (468.7 tỷ), MBB (57.2 tỷ), MSN (29.4 tỷ), GMD (27.2 tỷ),…
• Dù có rung lắc nhẹ tại vùng 1,350 điểm nhưng càng về cuối phiên đà tăng của chỉ số càng được nới rộng nhờ sự bùng nổ của
nhóm mã trụ, điều này giúp VN-Index đóng phiên ở mốc cao nhất trong ngày. Dự báo, ở phiên kế tiếp, chỉ số VN-Index khả
năng sẽ lùi lại kiểm tra vùng 1,350 điểm và vận động ở biên độ hẹp quanh vùng này. Sau khi kiểm định cung, khả năng VNIndex tiếp tục tăng trong nghi ngờ, hướng tới vùng 1,360 điểm với động lực tới từ nhóm mã vốn hóa lớn. Hỗ trợ cho chỉ số ở
vùng 1,330 điểm.
• Ở phía hợp đồng phái sinh, cả 4 hợp đồng đều tăng điểm. Trong đó, hợp đồng tháng 10-VN30F2110 tăng 8.7 điểm, dừng ở
1,449 điểm, ở basic âm 7.21 điểm. Cho thấy nhà đầu tư có cái nhìn rất thận trọng vào thị trường ở thời điểm hiện tại. Tổng
khối lượng hợp đồng phiên hôm nay đạt hơn 117.2 nghìn.
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THÔ NG TIN THỊ TRƯỜNG
Phố Wall lao dốc mạnh trong phiên đầu tuần.
Nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu Big Tech và nhóm cổ phiếu tăng trưởng khác khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, trong khi lo
ngại về khả năng chính phủ Mỹ vỡ nợ vẫn treo lơ lửng.
Phiên đầu tuần, cổ phiếu Apple, Microsoft, Amazon và Alphabet, bốn công ty giá trị nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ, đồng
loạt giảm hơn 2%. Cổ phiếu Facebook, công ty đứng thứ năm về giá trị vốn hoá, giảm gần 5% sau khi các nền tảng mạng xã hội
Facebook, WhatSapp và Instagram đồng loạt ngừng hoạt động trên phạm vi toàn cầu vào đêm qua. Theo giới quan sát, cổ phiếu
Big Tech bị bán tháo do lợi tức chính phủ Mỹ quay lại đà tăng khi các nhà đầu tư lo lắng về việc Quốc hội Mỹ vẫn bế tắc trong
việc giải quyết vấn đề trần nợ công và đứng ngoài chờ đợi dữ liệu việc làm của tháng 9 sẽ được công bố tuần này, yếu tố có thể mở
đường cho việc giảm bớt chương trình mua tài sản của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Tổng thống Joe Biden hôm thứ Hai cho biết, ông không thể đảm bảo chính phủ sẽ không vi phạm giới hạn nợ 28,4 nghìn tỷ USD
trừ khi đảng Cộng hòa nỗ lực cùng đảng Dân chủ, tham gia bỏ phiếu để nâng mức trần nợ công vì Mỹ đang đối mặt với nguy cơ
xảy ra một vỡ nợ lịch sử chỉ trong hai tuần tới. Mặt khác, dữ liệu gần đây cho thấy chi tiêu tiêu dùng tăng, hoạt động sản xuất tăng
tốc và lạm phát tăng cao đã thúc đẩy thị trường đặt cược rằng, Fed có thể bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ phù hợp sớm hơn dự
kiến. Ngoài ra, các chỉ số chính của Phố Wall đêm qua cũng bị ảnh hưởng bởi những lo lắng cho số phận của “bom nợ”
Evergrande khi cổ phiếu của tập đoàn bất động sản lớn thứ hai tại Trung Quốc bất ngờ bị đình chỉ giao dịch trên sàn chứng khoán
Hồng Kông từ phiên 4/10 và dường như Bắc Kinh cũng không có ý định cứu Evergrande. Bộ ba chỉ số chính trên phố Wall đóng
cửa trong sắc đỏ. S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức thấp nhất kể từ tháng Bảy. Trong phiên giao dịch ngoài giờ, S&P Futures,
Dow Futures và Nasdaq Futures đang trong xu hướng đi ngang.
Kết thúc phiên 4/10, chỉ số Dow Jones giảm 323,54 điểm (-0,94%), xuống 34.002,92 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 56,58 điểm (1,30%), xuống 4.300,46 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 311,21 điểm (-2,14%), xuống 14.255,48 điểm.
Chứng khoán châu Â u tiếp tục gặp khó khăn trong phiên đầu tuần mới sau tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 2/2021 trong bối cảnh thị
trường ngày càng chịu nhiều sức ép khi dấu hiệu lạm phát rõ nét, lợi suất trái phiếu tăng và các rắc rối tài chính của Evergrande
ngày càng lan rộng.
Kết thúc phiên 4/10, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 16,06 điểm (-0,23%), xuống 7.011,01 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 119,89
điểm (-0,79%), xuống 15.036,55 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 40,03 điểm (-0,61%), xuống 6.477,66 điểm.
Tại châu Á , chứng khoán Nhật Bản giảm khi những lo lắng về cuộc khủng hoảng nợ của Evergrande vượt lên trên những tín hiệu
tích cực khác.Chứng khoán Hồng Kông giảm mạnh do nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe kéo lùi, trong khi tâm lý thận trọng cũng
được đề cao sau khi cổ phiếu của Evergrande bị đình chỉ giao dịch.Chứng khoán Trung Quốc và Hàn Quốc nghỉ giao dịch lễ Quốc
khánh.
Kết thúc phiên 4/10, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 326,18 điểm (-1,13%), xuống 28.444,89 điểm. Chỉ số Hang Seng tại
Hồng Kông giảm 539,27 điểm (-2,19%), xuống 24.036,37 điểm.
Giá vàng duy trì đà tăng trong phiên đêm qua bất chấp USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng. Thị trường kim loại quý được
thúc đẩy nhờ chứng khoán toàn cầu bị bán tháo và lo ngại về lạm phát kéo dài. Số liệu cuối tuần qua cho thấy, lạm phát của Khu
vực đồng tiền chung châu Âu tăng lên mức cao nhất trong 13 năm qua trong tháng 9/2021, trong khi chỉ số chi tiêu tiêu dùng tại
Mỹ vẫn chưa hạ nhiệt.
Kết thúc phiên 4/10, giá vàng giao ngay tăng 8,90 USD (+0,51%), lên 1.769,90 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng
9,20 USD (+0,52%), lên 1.767,60 USD/ounce.
Giá dầu tăng mạnh trong phiên này thứ Hai sau khi OPEC+ xác nhận tuân theo chính sách sản lượng hiện tại xét theo tình hình
phục hồi nhu cầu nhiên liệu trên thị trường, bất chấp áp lực đề nghị tăng sản lượng nhiều hơn từ một số quốc gia trong nhóm.
Việc OPEC+ quyết định tiếp tục tăng sản lượng từ từ khiến giá dầu leo cao, tăng thêm áp lực lạm phát và có thể dẫn đến làm chệch
hướng sự phục hồi kinh tế sau đại dịch.
Kết thúc phiên 4/10, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 1,74 USD (+2,3%), lên 77,62 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm
2014. Giá dầu thô Brent tăng 1,98 USD (+2,5%), lên 81,26 USD/thùng, mức cao nhất kể từ cuối năm 2018.
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Giải ngân đầu tư công tăng, thị trường trái phiếu Chính phủ dự kiến sẽ sôi động hơn trong những tháng cuối năm.
Thanh khoản dồi dào của hệ thống ngân hàng gần đây đã tạo thuận lợi cho Chính phủ huy động trái phiếu với lãi suất ngày càng
thấp song cũng phù hợp với kỳ vọng của thị trường khi tỷ lệ trúng thầu tương đối cao.
Theo Báo cáo thị trường tiền tệ tháng 9 do Công ty chứng khoán MBS vừa công bố, trên thị trường sơ cấp tháng 9, Kho bạc Nhà
nước (KBNN) chào bán 48.000 tỷ đồng trái phiếu, có 38.458 tỷ đồng được huy động, tỷ lệ 80%. Lượng phát hành thành công tăng
so với mức 36.226 tỷ đồng trong tháng 8. Tuy vậy, KBNN mới chỉ phát hành được tổng cộng 248.738 tỷ đồng TPCP trong 9 tháng
đầu năm, đạt 71% kế hoạch năm.
Mức lợi suất trúng thầu của các trái phiếu đi ngang so với cuối tháng 8. Lợi suất kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần lượt là 2,12%/năm
và 2,35%/năm, tăng 7-9 điểm cơ bản so với cuối tháng 8. Lợi suất kỳ hạn 5 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống mức 0,82%/năm.
Theo MBS, thanh khoản dồi dào của hệ thống ngân hàng gần đây đã tạo thuận lợi cho Chính phủ huy động trái phiếu với lãi suất
ngày càng thấp, nhưng đã phù hợp với kỳ vọng của thị trường khi tỷ lệ trúng thầu tương đối cao. Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho hoạt
động giải ngân đầu tư công, lượng phát hành trái phiếu Chính phủ trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng.
Ở thị trường thứ cấp, cuối tháng 9, lợi suất kỳ hạn 10 năm đang ở mức 2,17%/năm, tăng 6 điểm cơ bản so với tháng trước đồng
thời lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng ở mức 0,76%/năm, tăng 7 điểm cơ bản. Tính từ đầu năm, lợi suất kỳ hạn 2 năm đã tăng 35 điểm cơ
bản trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm lại giảm 41 điểm cơ bản. Tại các thị trường lớn trên thế giới cũng như trong khu vực, lợi suất
đã tăng vài chục điểm cơ bản.
Giao dịch trên thị trường TPCP thứ cấp có phần khởi sắc so với tháng trước với khối lượng giao dịch bình quân ngày đạt 12,1
nghìn tỷ đồng, tăng 47%. Trong đó, giao dịch outright chiếm 72% khối lượng trong kỳ với 193 nghìn tỷ đồng. Bình quân giao dịch
8,7 nghìn tỷ đồng/ngày, tăng 45% so với bình quân tháng trước. Khối lượng giao dịch repo bình quân tăng 52% so với tháng 8, đạt
3,3 nghìn tỷ đồng/ngày. Trong tháng 9, khối ngoại quay trở lại bán ròng với khối lượng giao dịch là 691 tỷ đồng. Tổng cộng,
NĐTNN đã mua ròng tổng cộng 10.471 tỷ đồng TPCP trong năm 2021 và 13.952 tỷ đồng TPCP trong 12 tháng gần nhất.
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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.

www.nsi.com.vn

Trang | 6

