BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 05 tháng 01 năm 2022
TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀ Y
KẾT QUẢ GIAO DỊCH
Thị trường cơ sở
HSX

HNX

Điểm số

1,522.5

480.36

Thay đổi (%)

-0.2%

+1.32%

Tổng KLGD (triệu)

1,056.4

137.7

Thay đổi (%)

+18.5%

+37.6%

Tổng GTGD (tỷ đồng)

32,948.3

4,056.5

GTGD khớp lệnh (tỷ đồng)

30,618.1

3,656.1

Thay đổi (%)

+15.7%

+43.7%

Số mã tăng

221

111

Số mã giảm

240

134

Số mã đứng giá

43

57

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

VN30F2201
81,531

VN30F2202
125

VN30F2203
35

VN30F2206
34

1,558.5

1,555.4

1,555.9

1,555

1,549
-9.5

1,547
-8.4

1,548
-7.9

1,545.5
-9.5

Khối ngoại
HSX

HNX

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

1,571.9
1,828.4

44.3
8.6

Nước ngoài mua/bán ròng

-256.5

+35.7

Top mua ròng sàn HoSE
1
2

VHM
CTG

118.1 tỷ
102 tỷ

DCM
PVD

27 tỷ
21.6 tỷ

3

GAS

62 tỷ

VRE

21.2 tỷ

Top bán ròng sàn HoSE
1
2

MSN
VNM

159.1 tỷ
87.8 tỷ

KBC
CII

68.1 tỷ
49.8 tỷ

3

GEX

70.3 tỷ

VHC

32.9 tỷ
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự:
1,540 điểm
Hỗ trợ:
1,500 điểm
Nhận định:
Chỉ số VN-Index giảm điểm, đường giá vẫn giữ khoảng cách
so với đường MA20-chỉ báo này cùng đường EMA20 cùng
hướng lên cho thấy xu hướng biến động tích cực của chỉ số;
MACD Histogram dương dãn rộng 4 điểm, cùng với dải
Bollinger cũng nới rộng ở cả 2 đường. Chỉ báo RSI và MFI
phiên hôm nay lần lượt ở vùng 66.3 và 71.2 điểm- Chỉ báo sức
mạnh tương đối chững lại do áp lực bán của nhóm mã trụ, tuy
nhiên chỉ báo dòng tiền bật tăng cho thấy dòng tiền lực cầu hấp
thụ tốt tại các nhóm ngành. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho thấy
chỉ số hiện vận động theo chiều hướng tích cực.

Kháng cự:
460 điểm
Hỗ trợ:
440 điểm
Nhận định:
Chỉ số HNX chỉ tăng điểm mạnh, đường giá vẫn nằm trên và
nới rộng so với đường MA20, đường EMA20 cắt lên MA20 và
cả 2 chỉ báo đều hướng lên cho thấy vận động tích cực trong
ngắn hạn của chỉ số. MACD Histogram phân kỳ dương 2 điểm,
cùng dải Bollinger Band nới dần ở cả 2 đường. Chỉ báo RSI và
chỉ báo dòng tiền MFI phiên hôm nay lần lượt ở vùng 71.5 và
61.5 điểm. Chỉ báo sức mạnh tương đối cùng chỉ báo dòng tiền
đều bật tăng, cho thấy lực cầu chiếm ưu thế và có sự lan tỏa khá
đều tại các mã sàn giao dịch này. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy
chỉ số vẫn đang có xu hướng vận động tích cực.

Danh sách các mã có ảnh hưởng lớn đến VN-Index ngày 05/01/2022.
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

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

-1,000
-1,000
-1,100
50
-9,000
3,100
-500
-400
-350
800
100
0
-400
2,300
-700

-1.0%
-1.3%
-1.3%
0.1%
-5.3%
3.0%
-0.6%
-0.8%
-0.9%
2.1%
0.1%
0.0%
-1.4%
1.5%
-0.5%

7.2%
5.5%
5.3%
3.9%
3.7%
3.6%
3.4%
3.3%
2.9%
2.8%
2.4%
2.4%
2.1%
1.9%
1.8%
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Mức độ ảnh hưởng đến VN-Index
(điểm)

-1.085
-1.057
-1.05
0.064
-2.998
1.691
-0.298
-0.399
-0.415
0.912
0.042
0
-0.431
0.42
-0.138
(Nguồn: NSI Tổng (Nguồn: NSI Tổng hợp)
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Diễn biến thị trường trong nước
• Đầu phiên giao dịch ngày 5/1, nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự điều chỉnh sau phiên bứt phá mạnh hôm qua. ACB -1,5%,
VCB -1,3%, TPB -1,1%, MBB -0,9%, HDB -0,6%... Bên cạnh đó, các cổ phiếu như PDR, VJC, MSN, PNJ... cũng chìm
trong sắc đỏ và gây áp lực lớn lên các chỉ số. Ở chiều ngược lại, BCM, VRE, ACV, HPG, SAB cùng nhóm cổ phiếu dầu khí
vẫn đồng loạt tăng giá và góp phần nâng đỡ các chỉ số. BCM +4,4%, VRE +5%, ACV +2%, GAS +1%....Nhóm cổ phiếu
được cho là hưởng lợi từ đầu tư công đua nhau tăng giá mạnh, trong đó, C4G +14,1%, FCN tăng trần lên 31.450 đồng/cp,
HT1 +2,7%, PLC +2,7%. Tới giữa phiên sáng, đà tăng của chỉ số chững lại khi thị trường có xu hướng phân hóa mạnh. Tuy
nhiên, về gần cuối phiên sáng VN-Index lấy lại động lực tăng nhờ sự dẫn dắt của nhóm mã BĐS. Tại nhóm mã vốn hóa lớn,
GAS, VCB, VRE, DIG tăng mạnh, trong đó VRE tăng hết biên độ góp phần củng cố vững chắc đà tăng của chỉ số chính.
Nhiều cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ tăng mạnh trong phiên sáng nay như VHC, VCG, DIG, ANV, SAM, DXG, HBC, CMX,
DRH, LDG, YBM, APC, QCG,...Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 8,95 điểm (0,59%) lên 1.534,53 điểm.
• Sang phiên chiều, khá nhiều cổ phiếu lớn đặc biệt là ngân hàng tiếp tục biến động tương đối tiêu cực như SSB -2,6%, MSN 2,3%, TPB -1,5%, ACB -1,3%, NVL -1,1%. Ở chiều ngược lại, hàng loạt cổ phiếu lớn khác như VRE, GAS, BCM, SAB,
PLX, GVR... vẫn gioa dịch tích cực và giúp giữ sắc xanh của các chỉ số. Tới gần cuối phiên giao dịch, Đà tăng của VN-Index
bị chặn đứng khi hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn lao dốc, trong đó, MSN giảm đến 2,4%, ACB -1,7%, PDR -1,8%, TPB 1,6%, VIC -1%...cùng với đó đa số cổ phiếu nhóm mã ngân hàng cũng giảm khá sâu tạo áp lực lớn tới chỉ số. Lực bán càng
lúc càng dâng cao sau đó và chủ yếu tập trung ở các mã trụ như MSN, VHM, VCB, VIC và VPB. Áp lực điều chỉnh hiện
hữu, tuy nhiên nhiều cổ phiếu vẫn thu hút được sự chú ý của dòng tiền và kết phiên trong sắc tím trần như ACC, ASM,
CMX, DIG, DRH, DTL, FCN, FLC, LDG, NHA, PTC, TLD, VHC, YBM, CII. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm
3,08 điểm (-0,2%) xuống 1.522,5 điểm. Toàn sàn có 221 mã tăng, 240 mã giảm và 43 mã đứng giá. HNX-Index tăng 6,26
điểm (1,32%) lên 480,36 điểm. Toàn sàn có 111 mã tăng, 130 mã giảm và 57 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,54 điểm
(0,47%) lên 114,26 điểm.

Nhận định thị trường
• Nhìn chung, dù giao dịch hứng khởi ngay từ phiên ATO với tâm lý giao dịch tích cực kéo dài trong suốt phiên sáng, tuy
nhiên sang đến phiên chiều VN-Index lập tức chịu áp lực điều chỉnh khi nhóm mã vốn hóa lớn quay đầu giảm khá mạnh.
Điển hình là nhóm mã Ngân hàng với sắc đỏ chiếm phần lớn- riêng nhóm mã này đã lấy đi của chỉ số chính gần 5 điểm. Bên
cạnh đó nhóm mã trụ cũng giảm sâu, điều này khiến thị trường phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành, điều này khiến sắc
xanh của VN-Index không được giữ vững.
• Ở nhóm VN30 lực bán quay trở lại áp đảo khiến 19 mã giảm giá, trong kkhi chỉ 10 mã tăng giá. Khối lượng khớp lệnh tại rổ
này phiên hôm nay đạt 222.2 triệu đơn vị- tăng 7.1% so với phiên trước đó. Thanh khoản tập chung ở các mã như POW (38.8
triệu), STB (36.9 triệu), HPG (18.8 triệu), SSI (15.7 triệu),…chỉ số VN30 kết phiên giảm 12.86 điểm.
• Tính chung sàn HoSE- khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 987 triệu đơn vị, tăng 7.1%, giá trị đạt 30,618.1 tỷ đồng, tăng
15.7% so với phiên trước đó. Thanh khoản ở mức cao so trung bình 15 phiên gần đây.
• Khối ngoại là điểm trừ khi họ bán ròng khoảng 182 tỷ đồng tính chung ở cả 3 sàn phiên hôm nay. Tại sàn HoSE, dòng tiền
này tập trung mua ròng các mã như VHM (118.1 tỷ), CTG (102 tỷ), GAS (62 tỷ), DCM (27 tỷ),…Lực bán ròng tập trung ở
các mã như MSN (159.1 tỷ), VNM (87.8 tỷ), GEX (70.3 tỷ), KBC (68.1 tỷ),…
• VN-Index chốt phiên giảm nhẹ tuy nhiên chỉ số VN30-Index giảm khá mạnh. Đây cũng là điều dễ hiểu sau 1 phiên đồng
thuận tăng ở các nhóm ngành, nhóm mã trụ chủ động giảm sâu nhằm điều tiết chỉ số chính cũng như dòng tiền khi thị trường
có dấu hiệu năng “khá nóng”. Xu hướng phân hóa chi phối toàn thị trường chung nhưng lực cầu hấp thụ tại nhóm mã vốn hóa
vừa và nhỏ vẫn tích cực, khiến góc nhìn thị trường vẫn ở thế cân bằng. Dự báo ở phiên kế tiếp, khả năng áp lực điều chỉnh sẽ
tiếp tục tạo lực cản tới chỉ số chính nhằm kiểm định lực cung tại nhóm mã vốn hóa lớn, sự phân hóa mạnh sẽ tiếp diễn. Tuy
nhiên, lực cầu từ dòng tiền đầu cơ có lẽ sẽ giúp VN-Index hồi phục nhanh chóng. Ngưỡng kháng cự của chỉ số ở vùng 1,540
điểm, hỗ trợ ở vùng 1,500 điểm.
• Ở phía hợp đồng phái sinh, cả 4 hợp đồng đều giảm điểm. Trong đó, hợp đồng tháng 1-VN30F2201 giảm 9.5 điểm, dừng ở
1,549 điểm, ở basic dương 2.99 điểm. Cho thấy, nhà đầu kỳ vọng cao vào sự phục hồi của nhóm mã trụ. Tổng khối lượng
hợp đồng phiên hôm nay đạt 81.7 nghìn.
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THÔ NG TIN THỊ TRƯỜNG
JPMorgan: Bữa tiệc tăng giá của chứng khoán toàn cầu vẫn chưa kết thúc.
Các chiến lược của JPMorgan do Mislav Matejka dẫn đầu đã viết trong một lưu ý cho khách hàng vào thứ Ba (4/1) rằng: “Hãy lạc
quan vìchất xúc tác tích cực vẫn chưa cạn kiệt. Các rủi ro giảm giá bao gồm sự quay lưng của các ngân hàng trung ương, suy thoái
kinh tế Trung Quốc hoặc các biện pháp hạn chế đáng kể hơn do đại dịch sẽ không thành hiện thực hoặc đã được phản ánh vào thị
trường”.
"Quan điểm của chúng tôi là năm 2022 sẽ là năm phục hồi của nền kinh tế toàn cầu, chấm dứt đại dịch và trở lại các điều kiện kinh
tế và thị trường bình thường mà chúng tôi đã có trước khi Covid-19 bùng phát”, các chiến lược gia của JPMorgan cho biết.
Triển vọng thị trường tích cực được đưa ra khi các chỉ số chứng khoán của cả Mỹ và châu Âu đều đang ở mức cao kỷ lục sau đợt
phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021 nhờ vào các gói kích thích tài khóa chưa từng có và sự phục hồi vững chắc sau đợt sụt giảm
mạnh do đại dịch gây ra.
Ngoài các chiến lược gia của JPMorgan với quan điểm lạc quan về thị trường chứng khoán toàn cầu, Credit Suisse trong tuần này
cũng nhắc lại quan điểm tăng giá đối với thị trường chứng khoán Mỹ, trong khi Societe Generale SA cũng vừa lặp lại dự báo mức
tăng trưởng 6,6% cho chứng khoán châu Âu trong năm nay và cho rằng “thị trường tăng giá này vẫn chưa kết thúc.
Các chiến lược gia tại Goldman Sachs và BlackRock Investment Institute cũng dự báo thị trường chứng khoán toàn cầu sẽ tiếp tục
xu hướng tăng mặc dù với tốc độ chậm hơn so với năm 2021.
Các chiến lược gia đang kỳ vọng vào cổ phiếu ở thị trường châu Âu và Anh, trong đó đặc biệt ở các nhóm ngành ngân hàng, khai
khoáng và ô tô cũng như các cổ phiếu thị trường mới nổi.
Các chiến lược gia cũng khuyến nghị trung lập đối với chứng khoán Mỹ và cho biết thị trường chứng khoán Mỹ "có thể bị đình trệ
tương đối nếu hiệu suất của cổ phiếu công nghệ bắt đầu suy yếu".
Tuy nhiên, bức tranh kỹ thuật tổng thể vẫn tích cực đối với chứng khoán vì lạm phát sẽ đạt đỉnh trong nửa đầu năm. Bên cạnh đó,
Fed cũng không có khả năng có quan điểm diều hâu hơn về chính sách tiền tệ và tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ
tiếp tục vượt kỳ vọng.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Năm 2022, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 3.900 USD, tăng trưởng GDP đạt
6-6,5%.
Vào sáng 5/1, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Chính phủ với địa phương về việc triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết
của Quốc hội khóa XV về triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.
Trong khuôn khổ Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trình bày dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.
GDP bình quân đầu người 2022 đạt 3.900 USD
Theo đó, dự thảo đã đề xuất 12 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, tương ứng với 180 nhiệm vụ cụ thể. Thứ nhất, tập trung thực hiện hiện
linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.
Triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19 và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, phấn
đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%, GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD.
Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp tài khóa, tiền tệ; thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phấn đấu
tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 7-8%; tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát
lạm phát khoảng 4%...
Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ đẩy nhanh tiêm vaccine cho trẻ em, tiêm mũi tăng cường, bảo đảm khoa học, hiệu quả; thúc đẩy
chuyển giao công nghệ, nghiên cứu, sản xuất vaccine, thuốc điều trị trong nước.
Thứ hai, xây dựng, hoàn hiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đổi mới sáng tạo, xây
dựng nền kinh tế số, xã hội số...
Thứ ba, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức
cạnh tranh của nền kinh tế, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số;…
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Thứ tư, phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm,
tăng cường kết nối vùng, liên vùng, khu vực, quốc tế, nhất là công trình hạ tầng giao thông quan trọng như dự án xây dựng một số
đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông; dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ; dự án Cảng hàng không quốc tế Long
Thành...
Thứ năm, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng
công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Thứ sáu, thúc đẩy liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch.
Phấn đấu cơ bản hoàn thành phê duyệt trong năm 2022 các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050…
Thứ bảy, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam.
Thứ tám, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng
với biến đổi khí hậu. Triển khai các giải pháp để hiện thực hóa các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 của Liên Hợp
Quốc về biến đổi khíhậu (COP26),…
Thứ chín, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực,
lãng phí. Hoàn thành việc sắp sếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước…
Thứ mười, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền,
thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội…
Thứ mười một, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần củng cố vị thế, uy tín của
Việt Nam trên trường quốc tế.
Thứ mười hai, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.
3 trọng tâm để tăng trưởng GDP 2022 đạt 6-6,5%
Phó Thủ tướng cho biết, chủ đề điều hành của năm 2022 là: "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng an toàn hiệu quả, phục hồi
phát triển”. Theo đó, chủ đề này được cụ thể hóa trong 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành.
Trong đó, để đạt được mục tiêu GDP tăng trưởng 6-6,5%, Chính phủ tập trung thực hiện 3 trọng tâm gồm khôi phục, thúc đẩy sản
xuất kinh doanh; đẩy mạnh xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động nguồn lực hợp tác công tư để phát
triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược.
Bên cạnh đó, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; kiên định thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch phù hợp, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kịp
thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.
"Xác định vaccine, thuốc điều trị COVID-19 và nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân là các yếu tố quyết định trong phòng,
chống dịch", Phó Thủ tướng cho hay.
Đồng thời, kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của
nền kinh tế. Phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, công
nghệ số. Tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng, kéo dài nhiều năm.
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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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