BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 24 tháng 11 năm 2021
TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀ Y
KẾT QUẢ GIAO DỊCH
Thị trường cơ sở
HSX

HNX

Điểm số

1,488.87

455.58

Thay đổi (%)

+1.72%

+1.56%

Tổng KLGD (triệu)

1,116.9

128.6

Thay đổi (%)

+26.9%

-4.6%

Tổng GTGD (tỷ đồng)

35,868.7

3,831

GTGD khớp lệnh (tỷ đồng)

33,763

2,606.6

Thay đổi (%)

+39.4%

-19.6%

Số mã tăng

287

142

Số mã giảm

164

116

Số mã đứng giá

55

49

Thị trường phái sinh
Mã HĐ
Tổng KLGD (hợp đồng)

VN30F2112
146,245

VN30F2201
315

VN30F2203
119

VN30F2206
117

Giá tham chiếu (điểm)

1,528.9

1,525.7

1,523

1,520.1

Giá đóng cửa (điểm)
Tăng/Giảm (điểm)

1,562.1
+33.2

1,560.5
+34.8

1,551.5
+28.5

1,552
+31.9

Khối ngoại
HSX

HNX

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

1,595.1
2,568

14.83
20.32

Nước ngoài mua/bán ròng

-972.9

-5.38

Top mua ròng sàn HoSE
1
2

STB
CTG

100.5 tỷ
93.2 tỷ

VRE
GMD

38.7 tỷ
32.4 tỷ

3

VCB

45.5 tỷ

DGC

27.6 tỷ

Top bán ròng sàn HoSE
1
2

VPB
VCI

292.5 tỷ
131 tỷ

VIC
SSI

100.6 tỷ
93.9 tỷ

3

HPG

111.5 tỷ

HCM

93.6 tỷ
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự:
1,500 điểm
Hỗ trợ:
1,440 điểm
Nhận định:
Chỉ số VN-Index tăng điểm mạnh, đường giá vẫn vượt trên-nới
dần khoảng cách với MA20. Đường MA20 hiện đang dốc lên
nhưng EMA20 vẫn nằm dưới MA20; MACD Histogram ở
phân kỳ âm thu hẹp -2.3 điểm, cùng với dải Bollinger Bands
nới nhẹ ở cả 2 đường. Chỉ báo RSI và MFI phiên hôm nay lần
lượt ở vùng ~67.9 và 52.5 điểm- Chỉ báo sức mạnh tương đối
bật tăng tới ngưỡng khá tích cực nhờ lực cầu lan tỏa tại các
nhóm ngành và phân lớp cổ phiếu, dòng tiền nhích tăng nhẹ.
Các chỉ báo kỹ thuật đều cho thấy sự vận động tích cực của cổ
phiếu trong ngắn hạn với thanh khoản đã cả thiện và vượt qua
khỏi vùng kháng cự ngắn hạn.

Kháng cự:
480 điểm
Hỗ trợ:
400 điểm
Nhận định:
Chỉ số HNX tăng điểm tốt. Đường giá vẫn nằm trên so với
đường MA20, chỉ báo EMA20 nằm dưới đường MA20 và cả 2
đường có dấu hiệu tiếp tục hướng lên, MACD Histogram đã ở
phân kỳ âm -0.8 điểm, cùng dải Bollinger Band co nhẹ ở cả 2
đường. Chỉ báo RSI và chỉ báo dòng tiền MFI phiên hôm nay
lần lượt ở vùng 69.3 và 75.9 điểm. Chỉ báo dòng tiền bật tăng
cho thấy dòng tiền lan tỏa tốt và vẫn xoay quanh các nhóm mã
sàn này. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn
hiện hữu ở chỉ số, thanh khoản thấp nên chưa củng cố được đà
tăng cho HNX-Index.

Danh sách các mã có ảnh hưởng lớn đến VN-Index ngày 24/11/2021.
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
BID
TCB
MSN
VNM
NVL
GVR
CTG
MBB
SAB
MWG

5,700
-700
1,200
-900
-1,600
1,350
2,900
500
1,200
200
-300
1,300
2,000
0
1,000

5.8%
-0.7%
1.5%
-1.8%
-1.5%
3.0%
5.5%
0.3%
1.4%
0.2%
-0.8%
3.8%
6.9%
0.0%
0.7%

6.9%
6.8%
5.2%
4.2%
3.8%
3.5%
3.5%
3.4%
3.4%
2.9%
2.8%
2.4%
2.1%
2.0%
1.9%
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Mức độ ảnh hưởng đến VN-Index
(điểm)

5.818
-0.733
1.106
-1.108
-0.843
1.546
2.793
0.161
0.69
0.08
-0.33
1.332
2.08
0
0.19
(Nguồn: NSI Tổng (Nguồn: NSI Tổng hợp)
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Diễn biến thị trường trong nước
• Ngay từ đầu phiên 24/11, các chỉ số đều tăng điểm trước biến động tích cực của nhiều nhóm ngành cổ phiếu. Trong đó, nhóm
cổ phiếu chứng khoán vẫn đi đua nhau tăng giá, trong đó, SSI +2,7%, VCI +4%, HCM +2,9%, VND +1,5%. Bên cạnh đó,
các cổ phiếu xây dựng như HBC, CTD, SDJ, C4G...cũng đua nhau bứt phá. Ở chiều ngược lại, sắc đỏ bao trùm lên nhiều cổ
phiếu vốn hóa lớn như MSN, VIC, VPB, BCM, BVH... nên đà tăng của các chỉ số bị ảnh hưởng đáng kể. MSN -1%, VIC 0,8%, VPB -1%...Nhóm cổ phiếu xăng dầu và dầu khí cũng biến động tích cực trong đó, PXS +6,2%, BSR +3,8%, PVB
+3,7%, PVD +2%, PVS +1,9%. Đà tăng của các chỉ số được củng cố khi nhiều cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng hồi phục.
Trong đó, HDB +5,5%, VIB +2,6%, MSB +2,6%, VCB +2,2%, STB +2,3%. Nhóm cổ phiếu ngành thép biến động phân hóa,
trong đó, các cổ phiếu như HPG, HSG, NKG... đồng loạt giảm. NKG giảm đến 4,4%, HPG -1,1%, HSG -2%. Trong khi đó,
VGS và TNI vẫn được kéo lên mức giá trần. CBI +6,1%...Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm 14,61 điểm (1%) lên
1.478,24 điểm.
• Ngay từ đầu phiên chiều, nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục nới rộng đà tăng, trong đó, STB được kéo lên mức giá trần
30.450 đồng/cp. Bên cạnh đó, VIB +6,6%, LPB +5,9%, MSB +5,9%, MBB +5,4%...Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là
tâm điểm của dòng tiền. Trong đó, VIB, SSB, STB và MBB đều được kéo lên mức giá trần. Bên cạnh đó, VCB tăng đến
6,2%, LPB +6,1%, SHB +4,6%. Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm ngân hàng cũng khiến đà tăng của nhóm cổ phiếu vốn hóa
vừa và nhỏ bị chững lại. Các cổ phiếu dẫn dắt đà tăng điểm cho VN-Index, cổ phiếu VCB của Vietcombank dẫn đầu với tỷ lệ
tăng 5,8%, sắc xanh của loạt cổ phiếu ngân hàng như TCB, MBB, CTG, BID,..cũng tạo động lực bứt phá cho thị trường.Kết
thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 25,24 điểm (1,72%) lên 1.488,87 điểm; Chỉ số HNX-Index tăng 6,98 điểm (1,56%) lên
455,58 điểm; Chỉ số UPCoM-Index tăng 1,61 điểm (1,42%) lên 114,64 điểm.

Nhận định thị trường
• Nhìn chung, thị trường chứng khoán mở cửa trong tâm lý hưng phấn sau một phiên hồi phục mạnh mẽ trước đó. Dòng tiền
cuộn mạnh giúp sắc xanh lan tỏa diện rộng ở hầu hết các nhóm ngành. Càng về cuối phiên, nhóm mã Ngân hàng thu hút
mạnh dòng tiền, khiến nhiều mã nhóm này tăng rất mạnh, điều này giúp củng cố đà tăng của chỉ số chính, qua đó VN-Index
dễ dàng vượt vùng đỉnh cũ và cản ngắn hạn.
• Sắc xanh tiếp tục nhình hơn hẳn với 287 mã tăng giá, chỉ 164 mã giảm tại sàn HoSE. Ở nhóm VN30 có sự đồng thuận cao
giúp 21/30 mã tăng và chỉ 6 mã giảm giá. Khối lượng khớp lệnh tại rổ này phiên hôm nay đạt gần 371.8 triệu đơn vị- tăng
mạnh gần 115% so với phiên trước đó. Thanh khoản chủ yếu tập chung ở các mã như STB (67.3 triệu), TCB (52.4 triệu),
MBB (43 triệu), VPB (36 triệu),…chỉ số VN30 kết phiên tăng 32.17 điểm.
• Tính chung sàn HoSE- khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 1,073.2 triệu đơn vị, tăng 27.8%, giá trị đạt 33,763 tỷ đồng, tăng
39.4% so với phiên trước đó. Thanh khoản vượt so với trung bình 15 phiên gần nhất.
• Khối ngoại bán ròng khoảng 934 tỷ tính chung ở cả 3 sàn phiên hôm nay. Tại sàn HoSE dòng vốn này mua ròng STB (100.5
tỷ), CTG (93.2 tỷ), VCB (45.5 tỷ), VRE (38.7 tỷ),…Lực bán ròng tập trung ở các mã như VPB (292.5 tỷ), VCI (131 tỷ), HPG
(111.5 tỷ), VIC (100.6 tỷ),…
• Tuy thị trường chốt phiên không phải ở mức cao nhất trong ngày nhưng thanh khoản cải thiện cùng cây nến Bullish engulfing
thứ 2 đã cải thiện tâm lý của nhà đầu tư, nhịp giao dịch sôi động ở các nhóm ngành giúp góc nhìn thị trường trở nên tích cực
hơn. Dự báo, ở phiên kế tiếp khả năng chỉ số có khả năng test lại quanh vùng 1,480 điểm để kiểm định...Dòng tiền luân
chuyển luân phiên giữa các nhóm ngành khả năng sẽ tiếp tục giúp VN-Index hướng tới ngưỡng kháng cự tâm lý 1,500 điểm..
Ngưỡng hỗ trợ của chỉ số ở vùng 1,440 điểm.
• Ở phía hợp đồng phái sinh, cả 4 hợp đồng đều tăng điểm mạnh. Trong đó, hợp đồng tháng 12-VN30F2112 tăng 33.2 điểm,
dừng ở 1,562.1 điểm, ở basic âm 3.19 điểm. Cho thấy, nhà đầu tư vẫn khá thận trọng về thị trường chung thời điểm hiện tại.
Tổng khối lượng hợp đồng phiên hôm nay đạt gần 146.8 nghìn.
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THÔ NG TIN THỊ TRƯỜNG
Giá dầu tăng mạnh, chứng khoán leo dốc.
Phố Wall leo dốc trong phiên ngày thứ Ba (23/11) nhờ những dữ liệu lạc quan từ bối cảnh kinh tế vĩ mô và đà tăng của cổ phiếu
năng lượng, vượt qua áp lực lãi suất trái phiếu tăng vọt.
Thứ Ba, IHS Markit công bố khảo sát cho hoạt động kinh doanh tại Mỹ vẫn tăng trưởng khá vững vàng trong tháng 11, ngay cả
khi bị cản trở bởi tình trạng thiếu lao động và đứt gãy nguồn cung khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trải qua đợt lạm phát
lớn nhất trong 31 năm.
Cụ thể, theo IHS Markit, chỉ số PMI tổng hợp của Mỹ trong nửa đầu tháng 11 ghi nhận mức 56,5, giảm nhẹ từ mức 57,6 vào tháng
10. Trong đó, PMI sản xuất tăng từ mức 58,4 lên mức 59,1. PMI dịch vụ giảm từ mức 58,7 xuống mức 57.
Trong khi đó, cổ phiếu năng lượng là điểm sáng trong phiên đêm qua khi giá dầu tăng bất chấp việc Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ
giải phóng dầu thô từ kho trữ dầu chiến lược trong một động thái phối hợp với các nước khác để cố gắng hạ nhiệt giá nhiên liệu.
Cổ phiếu ExxonMobil tăng 2,63%, cổ phiếu Diamondback Energy tăng 4,48%.
Ngược lại, cổ phiếu công nghệ Mỹ kéo dài đà trượt dốc khi lãi suất trái phiếu tiếp tục leo dốc. Lợi tức của trái phiếu chính phủ Mỹ
kỳ hạn 10 năm phiên đêm qua tăng 4 điểm cơ bản, lên mức 1,665%. Cổ phiếu Meta, công ty mẹ của Facebook, mất 1,1%. Cổ
phiếu Zoom trượt 14,7%.
Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi đợt tái bùng phát dịch Covid-19 ở châu Â u và châu Á , khiến nhiều nước đang lên kế hoạch giãn
cách hoặc đóng cửa kinh tế để ngăn chặn lây lan.
Chứng khoán Mỹ dự kiến sẽ giảm dần giao dịch khi kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn của sắp đến. Phố Wall sẽ đóng cửa sớm vào thứ Năm để
chuẩn bị cho kỳ nghỉ.
Dow Jones và S&P 500 đóng cửa trong sắc xanh trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm. Trong phiên giao dịch ngoài giờ, các
chỉ số Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures đều đang có diễn biến tiêu cực.
Kết thúc phiên 23/11, chỉ số Dow Jones tăng 194,55 điểm (+0,6%), lên 35.813,80 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 7,76 điểm (+0,2%),
lên 4.690,70 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 79,62 điểm (-0,5%), xuống 15.775,14 điểm.
Chứng khoán châu Â u giảm mạnh trong phiên ngày thứ Ba, đánh dấu phiên tồi tệ nhất trong gần hai tháng trong bối cảnh dịch
bệnh tái bùng phát làm tăng lo ngại về việc đóng cửa nền kinh tế lần nữa. Trong khi đó, dữ liệu của IHS Markit cho thấy, hoạt
động kinh doanh trong khu vực tư nhân của Đức tăng nhẹ trong tháng 11 song tình trạng tắc nghẽn nguồn cung dai dẳng trong lĩnh
vực sản xuất tiếp tục đè nặng lên sản lượng của các nhà máy và đẩy áp lực lạm phát lên mức cao chưa từng có.
Kết thúc phiên 23/11, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 11,23 điểm (+0,15%), lên 7.266,69 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 178,69
điểm (-1,11%), xuống 15.937,00 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 60,38 điểm (-0,85%), xuống 7.044,62 điểm.
Tại châu Á , chứng khoán Nhật Bản nghỉ giao dịch ngày tạ ơn lao động. Chứng khoán Trung Quốc tăng nhẹ, nhờ triển vọng Trung
Quốc sẽ giảm chi phí lãi vay và hỗ trợ các công ty nhỏ, trong khi cổ phiếu bất động sản hồi phục, sau khi các ngân hàng khơi
thông các khoản vay cho các dự án bất động sản. Chứng khoán Hồng Kông giảm, bị đè nặng bởi những lo lắng kéo dài về lợi
nhuận sụt giảm của các công ty công nghệ Trung Quốc niêm yết tại thị trường này. Chứng khoán Hàn Quốc giảm khi giới đầu tư
đặt cược vào việc Fed sẽ thắt chặt chính sách sớm hơn dự kiến.
Kết thúc phiên 23/11, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 7,01 điểm (+0,20%), lên 3.589,09 điểm. Chỉ số Hang Seng
tại Hồng Kông giảm 299,76 điểm (-1,20%), xuống 24.651,58 điểm. Chỉ số KOSPI tại Hàn Quốc giảm 15,92 điểm (-0,53%), xuống
2.997,33 điểm.
Giá vàng đêm qua tiếp tục giảm sâu khi đồng USD vẫn ổn định ở mức cao, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ liên tục đi lên trong
bối cảnh thị trường cho rằng Fed có thể tăng lãi suất cơ bản sớm hơn so với dự kiến để hạ nhiệt lạm phát.
Kết thúc phiên 23/11, giá vàng giao ngay giảm 14,80 USD (-0,82%), xuống 1.789,70 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng
12 giảm 22,5 USD (-1,25%), xuống 1.783,80 USD/ounce.
Giá dầu phục hồi lên mức cao nhất trong vòng một tuần qua vào phiên ngày thứ Ba bất chấp Mỹ tuyên bố sẽ giải phóng kho dự trữ
chiến lược để hạ nhiệt giá dầu. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho biết, Washington sẽ giải phóng 50 triệu thùng từ Kho
dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia (SPR) và bắt đầu tung ra thị trường trong khoảng thời gian từ giữa đến cuối tháng 12. Đây là
động thái phối hợp với Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Anh nhằm nỗ lực hạ nhiệt giá dầu sau khi các nhà sản xuất
OPEC+ liên tục phớt lờ lời kêu gọi đẩy nhanh việc tăng sản lượng.
Kết thúc phiên 23/11, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ WTI tăng 1,75 USD (+2,3%), lên 78,50 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 2,61
USD (+3,3%), lên 82,31 USD/thùng.
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Đề xuất đầu tư 225.000 tỷ đồng cho 59 dự án giao thông trọng điểm.
Mới đây, Sở Giao thông Vận tải TP HCM đã gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chương trình đăng ký giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho
59 dự án giao thông, có tổng số vốn hơn 225.000 tỷ đồng, cùng 3 chương trình đầu tư công được đề xuất chuẩn bị các bước lập kế
hoạch đầu tư giai đoạn 2021 - 2025.
Tổng kinh phílập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất chủ trương đầu tư những dự án này hơn 19,5 tỷ đồng.
Các tuyến vành đai ở thành phố là một trong nhóm dự án được đề xuất ưu tiên. Trong đó Vành đai 2 còn ba đoạn dài hơn 11 km
chưa được đầu tư, gồm: đoạn 1 (từ cầu Phú Hữu đến xa lộ Hà Nội), đoạn 2 (từ xa lộ Hà Nội đến đường Phạm Văn Đồng), đoạn 4
(từ quốc lộ 1 đến đường Nguyễn Văn Linh). Ba đoạn này dự kiến tổng vốn hơn 26.000 tỷ đồng.
Vành đai 3 dài hơn 90 km đi qua TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, cũng trong danh mục dự án đề xuất. Giai đoạn một,
công trình ước tính tổng vốn gần 93.000 tỷ đồng, kết hợp đầu tư giữa phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư công. Riêng
Vành đai 4 dài 198 km, đi qua TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu, đang được nghiên cứu và dự
kiến triển khai trước năm 2030.
Nhóm dự án hỗ trợ các tuyến metro ở TP HCM gồm 4 công trình: tăng khả năng tiếp cận và kết nối xe buýt với Metro Số 1; công
trình kết nối Metro Số 1 và 2 tại ga Bến Thành; lắp đặt thang máy ở các cầu bộ hành nhà ga Metro Số 1; hệ thống quan trắc phục
vụ khai thác, vận hành Metro số 1. Bốn dự án này dự tính đầu tư công, tổng vốn gần 2.300 tỷ đồng.
Sở Giao thông Vận tải cũng kiến nghị làm các bước chuẩn bị đầu tư nhiều dự án, thuộc đề án thu phí hạ tầng cảng biển như hoàn
thiện đoạn vành đai phía Đông từ cầu Phú Mỹ đến nút giao Mỹ Thuỷ (vốn hơn 1.200 tỷ đồng); từ Mỹ Thủy đến nút giao Nguyễn
Duy Trinh - Vành đai 2 (hơn 1.000 tỷ đồng); hoàn thiện đường trục Bắc - Nam, đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cầu Bà
Chiêm (vốn hơn 7.000 tỷ đồng),...
Nhóm dự án đường cao tốc gồm hai tuyến TP HCM - Mộc Bài và TP HCM - Chơn Thành. Hai dự án này triển khai theo hình thức
PPP, lần lượt có tổng đầu tư 15.900 tỷ đồng, và hơn 21.200 tỷ đồng.
Nhóm dự án liên kết vùng được đề xuất đầu tư 3 công trình: mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa và xây cầu Ô ng Lớn (kinh phí hơn
2.400 tỷ đồng); xây dựng đường mới phía Tây Bắc; nâng cấp, mở rộng đường Long Hậu (vốn đầu tư 500 tỷ đồng).
Nhóm dự án xây cầu, đường ở khu nội đô, bến bãi và chống sạt lở đầu tư bằng ngân sách gồm 24 công trình. Trong đó, có nhiều
dự án lớn như nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 (TP Thủ Đức), đầu tư gần 10.000 tỷ đồng: xây cầu đường Bình Tiên (quận 6, 8), vốn
hơn 2.900 tỷ đồng; mở rộng đường Ung Văn Khiêm và xây nút giao Đài Liệt sỹ (quận Bình Thạnh), vốn gần 3.200 tỷ đồng; hoàn
thành cầu Tân Kỳ - Tân Quý (quận Bình Tân),...
Các dự án xây cầu lớn bắc qua sông triển khai theo hình thức PPP cũng được đề xuất ưu tiên đầu tư như: cầu Cần Giờ (nối huyện
Nhà Bè qua Cần Giờ, tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng); Thủ Thiêm 4 (nối TP Thủ Đức qua quận 7), đầu tư 5.300 tỷ đồng,...
Cùng với các dự án trên, 3 chương trình đầu tư công được Sở Giao thông Vận tải đăng ký, giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư gồm: đầu
tư, sửa chữa các công trình giao thông trên địa bàn; chống sạt lở bờ sông, kênh rạch... Ngoài ra, một số dự án trọng điểm khác
cũng được các đơn vị gửi đến Sở Giao thông Vận tải và hiện cơ quan này đã đăng ký để làm các thủ tục.
Theo Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TP HCM giai đoạn 2020 - 2030, việc đầu tư các dự án được xác định
theo mức độ ưu tiên, không làm dàn trải. Việc lập kế hoạch đầu tư các dự án nhằm đảm bảo tiến độ triển khai theo lộ trình những
năm tới. Trong hơn 225.000 tỷ đồng tổng đầu tư các dự án nêu trên, vốn ngân sách chiếm khoảng 115.600 tỷ đồng.
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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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