BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 07 tháng 10 năm 2021
TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀ Y
KẾT QUẢ GIAO DỊCH
Thị trường cơ sở
HSX

HNX

Điểm số

1,365.99

370.4

Thay đổi (%)

+0.23%

+0.52%

693

108

+8.8%

+6.1%

Tổng GTGD (tỷ đồng)

19,926.4

2,184.5

GTGD khớp lệnh (tỷ đồng)

18,654.5

2,038.7

+7.3%

+3%

Số mã tăng

228

134

Số mã giảm

193

98

Số mã đứng giá

37

51

Tổng KLGD (triệu)
Thay đổi (%)

Thay đổi (%)

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

VN30F2110
94,204

VN30F2111
198

VN30F2112
18

VN30F2203
49

1,452

1,448.6

1,448.4

1,447.7

1,454.8
+2.8

1,451.5
+2.9

1,450
+1.6

1,449.8
+2.1

Khối ngoại
HSX

HNX

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

877.6
1,456.9

10
20.5

Nước ngoài mua/bán ròng

-579.3

-10.5

Top mua ròng
1
2

VRE
DHC

38.6 tỷ
35.2 tỷ

POW
VCI

26.6 tỷ
17.8 tỷ

3

KBC

27.5 tỷ

PVT

15.5 tỷ

Top bán ròng
1
2

HPG
SBT

225.9 tỷ
125.7 tỷ

CTG
NLG

54.6 tỷ
35.7 tỷ

3

PAN

88.2 tỷ

VIC

33.6 tỷ
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự:
1,375 điểm
Hỗ trợ:
1,330 điểm
Nhận định:
Chỉ số VN-Index tăng điểm nhẹ, đường giá vẫn nằm trên
đường MA20, đường EMA20 có xu hướng bứt vượt lên trên
MA20 cho dấu hiệu tích cực trong ngắn hạn; MACD
Histogram phân kỳ dương +1.9 điểm, cùng với dải Bollinger
Band nới nhẹ biên độ ở đường BB Top. Các tín hiệu kỹ thuật
cho thấy chỉ số đang vận động tích cực, di chuyển quanh cận
trên đường BB Top, bật khỏi vùng đuôi của mô hình
Ascending Triangle. Chỉ báo RSI và MFI phiên hôm nay lần
lượt ở vùng ~60.8 và 64 điểm- Chỉ báo dòng tiền giảm nhẹ, cho
thấy có sự chốt lời nhẹ, chỉ báo sức mạnh tương đối tăng điểm
nhẹ nhưng lực cầu lan tỏa tốt tại các nhóm ngành.

Kháng cự:
375 điểm
Hỗ trợ:
355 điểm
Nhận định:
Chỉ số HNX tăng điểm, đường giá vẫn duy trì nằm trên và nới
rộng so với đường MA20, chỉ báo EMA20 tuy vẫn nằm dưới
MA20 nhưng đã có xu hướng vượt lên trên; MACD Histogram
phân kỳ dương +0.4 điểm, cùng dải Bollinger Band nới nhẹ 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 72.9 và 69.7
điểm. Chỉ báo dòng tiền giảm nhẹ, cho thấy cũng có sự thoát ra
của phần nào, chỉ báo sức mạnh tương đối vẫn ở vùng quá mua
nhờ lực cầu vào chiếm ưu thế, hấp thụ tốt lực bán phía trên.

Danh sách các mã có ảnh hưởng lớn đến VN-Index ngày 07/10/2021.
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
NVL
GVR
CTG
MBB
SAB
VPB

1,200
200
-500
-500
-2,500
-500
-300
-500
-250
-900
350
50
150
200
-2,350

1.3%
0.2%
-0.6%
-0.9%
-2.2%
-0.6%
-0.6%
-0.4%
-0.6%
-0.9%
0.9%
0.2%
0.6%
0.1%
-6.2%

7.1%
6.8%
5.4%
5.0%
4.4%
3.7%
3.5%
3.3%
3.3%
3.1%
3.0%
2.2%
2.1%
2.0%
1.9%
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Mức độ ảnh hưởng đến VN-Index
(điểm)

1.215
0.208
-0.457
-0.61
-1.306
-0.285
-0.287
-0.159
-0.284
-0.359
0.382
0.051
0.155
0.035
-1.575
(Nguồn: NSI Tổng (Nguồn: NSI Tổng hợp)
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Diễn biến thị trường trong nước
• Mở cửa phiên giao dịch ngày 7/10, thị trường gặp một số trở ngại khi nhóm cổ phiếu dầu khí, khí đốt đồng loạt giảm giá,
trong đó, PLX -1,9%, GAS -1,8%, PVD -1%, PVS -4,7%, PVG -3,8%...Tuy nhiên, dòng tiền tiếp tục có sự luân chuyển và
tập trung vào nhóm ngân hàng, đây cũng là nhóm cổ phiếu đang nâng đỡ tốt cho các chỉ số. MSB +4,2%, +tăng 3,6%. Hôm
nay là ngày giao dịch không hưởng quyền để cả VPB và MSB thực hiện chia cổ phiếu và cổ phiếu thưởng. Các cổ phiếu ngân
hàng khác như MBB, CTG, TCB, ACB... cũng đều giao dịch tích cực. Nhóm cổ phiếu cảng biển và vận tải biển đồng loạt
tăng giá, GMD +2,8%, HAH +2,1%, VNA +2%. Cổ phiếu ngân hàng đóng vai trò dẫn dắt trong phiên sáng nay, tuy nhiên xu
hướng phân hóa vẫn bao trùm với các mã tăng như EVF, BVB, PGB, KLB, MBB, ABB, NAB, CTG và TCB. Cổ phiếu bất
động sản tiếp tục hút tiền mạnh mẽ, điển hình là các mã vốn hóa trung bình và nhỏ như HQC, HDC, AGG, DXG, ITA, LDG,
SCR, QCG... Trong khi đó họ Vingroup gồm VRE và VHM chịu áp lực điều chỉnh với tỷ lệ giảm lần lượt là 0,5% và 0,7%.
Tương tự, cổ phiếu nhóm phân bón cũng vươn lên ủng hộ diễn tiến của thị trường. Loạt mã tăng mạnh trên 2% như DCM,
LAS, DPM, SFG. Tam dừng phiên sáng, VN-Index tăng 1,89 điểm (0,14%) lên 1.364,71 điểm.
• Sang phiên chiều, dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, trong đó, SZC được kéo lên
mức giá trần. KBC +5,4%, IDC +4,4%, ITA +4,1%, TIP +4,1%...Về cuối phiên đà tăng của nhiều cổ phiếu ngân hàng được
củng cố và điều này giúp giữ vững sắc xanh của các chỉ số. Trong đó, MSB +4,7%, VPB +4,1%, SSB +3,9%, VCB
+1,3%...Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu nhóm chứng khoán như SSI, VCI, VND... cũng giao dịch khá tích cực. Kết thúc phiên
giao dịch, VN-Index tăng 3,17 điểm (0,23%) lên 1.365,99 điểm, HNX-Index tăng 1,93 điểm (0,52%) lên 370,4 điểm.

Nhận định thị trường
• Nhìn chung, nhóm mã vốn hóa lớn có sự phân hóa mạnh khiến chỉ số khá giằng co quanh vùng 1,365 điểm ở biên độ hẹp.
Nhóm ngân hàng tăng giảm đan xen đã giúp giữ nhịp thị trường, còn dòng tiền tập trung tại nhóm mã vốn hóa vừa và nhỏ
khiến giao dịch thị trường trở nên sôi động. Tuy không có nhóm mã dẫn dắt nhưng góc nhìn thị trường vẫn rất tích cực dù
cuối phiên thị trường gặp áp lực chốt lời khá mạnh, sắc xanh ở chỉ số chính vẫn được giữ vững.
• Sắc xanh vẫn chiếm ưu thế phiên hôm nay với 228 mã tăng giá, chỉ 193 mã giảm. Ở nhóm VN30 lực bán mạnh khiến 17/30
mã giảm, chỉ 12 mã tăng giá. Khối lượng khớp lệnh tại rổ này đạt đạt 142.9 triệu đơn vị- giảm 9.4% so với phiên trước đó.
Thanh khoản rổ này chủ yếu tập chung chủ yếu ở các mã như HPG (26.8 triệu), POW (17.1 triệu), VPB (12.4 triệu), STB (10
triệu),…chỉ số VN30 kết phiên tăng nhẹ 1.02 điểm.
• Tính chung sàn HoSE- khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 658.7 triệu đơn vị, tăng 10.9%, giá trị đạt 18,654.5 tỷ đồng, tăng
7.3% so với phiên trước đó. Thanh khoản đạt ngưỡng trung bình 20 phiên.
• Khối ngoại bán ròng khoảng 629 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 VRE (38.6 tỷ), DHC (35.2 tỷ), KBC (27.5 tỷ), POW (26.6 tỷ). Lực bán ròng tập trung ở
các mã như HPG (225.9 tỷ), SBT (125.7 tỷ), PAN (88.2 tỷ), CTG (54.6 tỷ),…
• Tại vùng giá 1,365 điểm thị trường gặp áp lực khá lớn do đa số các mã trụ giảm điểm, tuy nhiên vẫn có sự tăng giảm đan xen,
điều này khiến chỉ số chủ yếu giằng co, rung lắc. Nhóm Bất động sản giao dịch tích cực và sự lan tỏa sắc xanh ở nhóm mã
vừa và nhỏ đã giúp thị trường củng cố vững chắc sắc xanh. Dự báo, ở phiên kế tiếp dòng tiền sẽ tiếp tục luân chuyển khiến
tạo áp lực khá lớn tới chỉ số chính, đặc biệt là nhóm mã trụ cũng khả năng sẽ luân phiên tăng giá để giữ nhịp quanh vùng
1,360-1,365 điểm nhằm tạo đà bứt phá lên vùng kháng cự 1,375 điểm, hỗ trợ chỉ số ở vùng 1,330 điểm.
• Ở phía hợp đồng phái sinh, cả 4 hợp đồng tăng điểm nhẹ. Trong đó, hợp đồng tháng 10-VN30F2110 tăng 2.8 điểm, dừng ở
1,454.8 điểm, vẫn basic âm 7.94 điểm. Cho thấy nhà đầu tư vẫn rất thận trọng với chỉ số VN30-Index ở thời điểm hiện tại.
Tổng khối lượng hợp đồng phiên hôm nay chỉ đạt hơn 94.5 nghìn, đã sụt giảm mạnh.
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THÔ NG TIN THỊ TRƯỜNG
Hai phe Dân chủ và Cộng hoà đình chiến, giới đầu tư thở phào.
Chứng khoán Mỹ phiên giữa tuần được hỗ trợ bởi tình hình cải thiện tại Washington. Lãnh đạo phe Cộng hoà thiểu số tại Thượng
viện Mỹ Mitch McConnell hôm thứ Tư tuyên bố, ông sẽ đề nghị gia hạn trần nợ liên bang trong ngắn hạn cho đến tháng 12 trong
ngày hôm nay. Điều này sẽ giúp chính phủ Mỹ tránh được một vụ vỡ nợ được dự báo có thể xảy ra vào ngày 18/10/2021.
Lời đề nghị trên của Mitch McConnell có thể giúp đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden có bước đột phá, có thêm thời gian
thuyết phục các nhà lập pháp đến từ đảng Cộng hòa sau khi đã kéo dài nhiều tháng tranh luận trong bế tắc.
Mặt khác, phần lớn thời gian trong phiên đêm qua, các nhà đầu tư tỏ ra lo lắng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu
điều chỉnh lại các biện pháp kích thích tiền tệ sớm sau khi báo cáo việc làm được công bố vào cuối tuần này.
Trước đó, báo cáo sớm của ADP cho thấy, trong tháng 9 khu vực tư nhân tại Mỹ đã tạo ra nhiều việc làm hơn dự kiến, bất chấp
những lo ngại về biến thể delta, với 568.000 việc làm.
Bộ ba chỉ số chính trên phố Wall đóng cửa trong sắc xanh. Trong phiên giao dịch ngoài giờ, S&P Futures, Dow Futures và Nasdaq
Futures cũng đang trong xu hướng đi lên.
Kết thúc phiên 6/10, chỉ số Dow Jones tăng 102,32 điểm (+0,30%), lên 34.416,99 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 17,83 điểm
(+0,41%), lên 4.363,55 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 68,08 điểm (+0,47%), lên 14.501,91 điểm.
Chưa hồi phục được bao nhiêu, chứng khoán châu Â u quay lại đà lao dốc trong phiên ngày thứ tư với cổ phiếu ô tô, bán lẻ và du
lịch dẫn đầu đà giảm do giá dầu và khí đốt tăng cao khiến lo ngại về lạm phát lại bùng lên.
Ngoài ra, theo dữ liệu của Refinitiv IBES, mùa báo cáo quý III sắp đến và các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận của các công ty
trên STOXX 600 sẽ tăng gần 46% với động lực chính đến từ các công ty năng lượng và công nghiệp, sau mức tăng 152,6% trong
quý thứ II/2021 và giảm 25% trong quý III/2021.
Kết thúc phiên 6/10, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 81,23 điểm (-1,15%), xuống 6.995,87 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 221,16
điểm (-1,46%), xuống 14.973,33 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 83,16 điểm (-1,26%), xuống 6.493,12 điểm.
Tại châu Á , chứng khoán Nhật Bản tiếp tục giảm với lo ngại kéo dài về tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc, bên
cạnh yếu tố chính trị với thủ tướng mới của nước này đang có tỷ lệ ủng hộ khiêm tốn.Chứng khoán Hồng Kông giảm xuống mức
nhất trong 12 tháng bởi lo ngại lạm phát gia tăng.Chứng khoán giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 12 năm ngoái do lo
lắng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng.Chứng khoán Trung Quốc nghỉ giao dịch lễ Quốc khánh.
Kết thúc phiên 6/10, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 293,25 điểm (-1,05%), xuống 27.528,87 điểm. Chỉ số Hang Seng tại
Hồng Kông giảm 137,66 điểm (-0,57%), xuống 23.966,49 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 53,86 điểm (-1,82%), xuống
2.908,31 điểm.
Giá vàng tăng nhẹ sau khi trụ vững trên ngưỡng hỗ trợ mạnh 1.750 USD/ounce. Vàng tăng bất chấp áp lực từ một đồng USD mạnh
và lợi suất trái phiếu cao.
Kết thúc phiên 6/10, giá vàng giao ngay tăng 2,90 USD (+0,16%), lên 1.763,40 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng
0,90 USD (+0,05%), lên 1.761,80 USD/ounce.
Giá dầu đã hạ nhiệt trong phiên thứ Tư, giảm từ mức cao nhất trong nhiều năm sau khi dự liệu dầu thô của Mỹ tăng bất ngờ khiến
nhà đầu tư thở phào sau những đợt tăng chóng mặt gần đây.Theo Bộ Năng lượng Mỹ, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 2,3 triệu thùng
trong tuần trước, trong khi được dự báo giảm nhẹ 418.000 thùng. Tồn kho xăng cũng tăng trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất
chỉ giảm nhẹ.Sản lượng của Mỹ cũng tăng lên 11,3 triệu thùng/ngày, phục hồi sau đợt đóng cửa do bão cách đây hơn một tháng,
song vẫn cách xa kỷ lục 13 triệu thùng/ngày được thiết lập vào năm 2019.
Kết thúc phiên 6/10, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI giảm 1,5 USD (-1,9%), xuống 77,43 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm
1,48 USD (-1,8%), xuống 81,08 USD/thùng.
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Ngân sách nhà nước “ngấm đòn” từ dịch Covid-19.
Theo Bộ Tài chính, lũy kế 9 tháng qua, thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 1.077,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán, tăng
9,2% so với cùng kỳ năm 2020. Ngân sách Trung ương (NSTW) ước đạt 76,5% dự toán và ngân sách địa phương (NSĐP) ước đạt
84,7% dự toán.
Trong đó, thu nội địa ước đạt 872.280 tỷ đồng, đạt 77% dự toán, tăng 5,9%. Theo Bộ Tài chính, mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm
trọng của dịch bệnh Covid-19, thu NSNN 9 tháng đầu năm 2021 vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ nhờ đà tăng
trưởng của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020, một số ngành, lĩnh vực như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản,... được
hưởng lợi từ chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, duy trì được mức tăng trưởng khả
quan tạo thêm nguồn thu cho NSNN.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng cho biết, từ khi dịch bệnh bùng phát trở lại vào tháng 4/2021 đến nay, diễn biến thu nội địa có chiều
hướng giảm. Trong đó, thu nội địa từ thuế, phí (không kể yếu tố gia hạn) từ mức tăng 9,1% của tháng 6, sang tháng 7 giảm 10,8%,
tháng 8 giảm 21% và tháng 9 giảm 26,5% so với cùng kỳ năm 2020.
Đối với số thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, trong 9 tháng qua, nguồn thu này ước đạt 175.300 tỷ đồng, bằng
98,2% dự toán và tăng 30,3% so cùng kỳ năm 2020 trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 284.600 tỷ đồng, bằng 90,3% dự toán, tăng
24,5% so cùng kỳ, chủ yếu do kim ngạch xuất nhập khẩu những tháng đầu năm tăng (trong đó, kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế
lũy kế 9 tháng ước tăng 33,14% so cùng kỳ) và hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 109.300 tỷ đồng, bằng 80,1% dự
toán.
Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, số thu từ
hoạt động xuất nhập khẩu từ tháng 8 đến nay có xu hướng giảm mạnh so với tháng trước, cụ thể số thu tháng 8 giảm 19,1% so với
tháng 7; số thu tháng 9 giảm 13,6% so với tháng 8.
NSNN đã chi 29.100 tỷ đồng cho phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân
Cũng theo Bộ Tài chính, trong 9 tháng qua, NSNN đã chi ước đạt 1.030,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán. Trong đó, chi đầu tư
phát triển đạt 218.550 tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán; chi thường xuyên đạt 725.300 tỷ đồng, bằng 70% dự toán…
Theo đánh giá của Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 9 tháng qua được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai
nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách. Cả NSTW và NSĐP đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch
Covid-19. Đến hết tháng 9, NSNN đã chi 29.100 tỷ đồng cho phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn.
Trong đó, NSTW đã chi 16.350 tỷ đồng và các địa phương đã chi 12.750 tỷ đồng.
Bộ Tài chính cho biết, về tổng thể cân đối NSNN 9 tháng có thặng dư, tuy nhiên, cân đối NSTW có bội chi, NSĐP thặng dư lớn.
Bộ Tài chính cũng đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa
đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu
lại nợ công.
Liên quan tới các giải pháp bù đắp hụt thu NSNN trong bối cảnh hụt thu do dịch Covid-19, Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 9,
tình hình kiểm soát dịch Covid-19 đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên, dự báo dịch vẫn còn diễn biến phức tạp trong thời gian
tới, tác động làm giảm thu và tăng chi NSNN cho phòng, chống dịch. Theo đó, Bộ Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với các bộ,
ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung kiểm soát dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh,
đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy và phục hồi tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm, qua đó
tạo thêm nguồn thu cho NSNN.
Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc xử lý, thu hồi nợ đọng, phấn đấu tăng thu ở những lĩnh vực, địa bàn có điều
kiện để bù đắp số giảm thu do ảnh hưởng của dịch bệnh, có thêm nguồn lực chi cho phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân, đảm
bảo an sinh xã hội, đảm bảo cân đối NSNN năm 2021. Đồng thời, tiếp tục huy động thêm các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện
của cộng đồng doanh nghiệp, người dân để chi cho công tác phòng chống Covid-19, giảm áp lực cho cân đối NSNN./.
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Các sản phẩm nghiên cứu được cung cấp trực tuyến tại:
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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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