BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 09 tháng 05 năm 2022
TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀ Y
KẾT QUẢ GIAO DỊCH
Thị trường cơ sở
HSX

HNX

Điểm số

1,269.62

323.39

Thay đổi (%)

-4.49%

-5.84%

673.8

98.3

Thay đổi (%)

+19.4%

+54.9%

Tổng GTGD (tỷ đồng)

18,768.3

2,038.1

GTGD khớp lệnh (tỷ đồng)

17,743.4

1,412.3

Thay đổi (%)

+15.9%

+14.9%

Số mã tăng

27

27

Số mã giảm

445

227

Số mã đứng giá

12

25

Tổng KLGD (triệu)

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

VN30F2205
301,145

VN30F2206
702

VN30F2209
47

VN30F2212
59

1,362

1,361

1,384

1,360.2

1,308.1
-53.9

1,310.1
-50.9

1,303.2
-80.8

1,306
-54.2

Khối ngoại
HSX

HNX

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

1,818.1
1,243.2

23.6
8.5

Nước ngoài mua/bán ròng

+574.9

+15.1

Top mua ròng sàn HoSE
1
2

VHM
HPG

94.1 tỷ
64 tỷ

VRE
DGC

50.6 tỷ
49.5 tỷ

3

GMD

60.6 tỷ

FUEVFVND

41.1 tỷ

Top bán ròng sàn HoSE
1
2

NVL
VCB

38.6 tỷ
20.1 tỷ

SBT
STB

11 tỷ
10.8 tỷ

3

GEX

17 tỷ

VHC

8.7 tỷ
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự:
1,330 điểm
Hỗ trợ:
1,250 điểm
Nhận định:
Chỉ số VN-Index giảm điểm mạnh, đường giá vẫn nằm dưới và
ngày càng nới dần so với đường MA200 chưa cho dấu hiệu tích
cực trong trung hạn. Các chỉ báo ngắn như EMA20, MA10 và
MA20 tiếp tục lao dốc. MACD Histogram hiện ở phân kỳ âm 7.5 điểm, cùng với dải Bollinger hướng xuống nở biên độ dưới
vùng BB Bot. Chỉ báo RSI và MFI phiên hôm nay lần lượt ở
vùng 26.3 và 26.3 điểm- Chỉ báo sức mạnh tương đối cùng chỉ
báo dòng tiền tiếp tục dốc xuống quá bán. Các chỉ báo kỹ thuật
cho thấy chỉ số hiện vận động hết sức tiêu cực và chưa có dấu
hiệu cân bằng.

Kháng cự:
340 điểm
Hỗ trợ:
300 điểm
Nhận định:
Chỉ số HNX giảm điểm rất mạnh, đường giá chỉ số ngày cách xa
so với đường MA200 khá xa. Chỉ báo ngắn như EMA20; MA10
và MA20 tiếp đà lao dốc. MACD Histogram ở phân kỳ âm nới
rộng ở vùng -2.9 điểm, cùng dải Bollinger Band có xu hướng đi
xuống, BB Bot nới xuống. Chỉ báo RSI và chỉ báo dòng tiền
MFI phiên hôm nay lần lượt ở vùng 22.2 và 18.7 điểm. Chỉ báo
sức mạnh tương đối tiếp tục giảm ở vùng tiêu cực. Chỉ báo dòng
tiền đi ngang tuy nhiên ở ngưỡng suy kiệt. Các chỉ báo cho thấy
chỉ số tiếp tục gặp áp lực giảm do lực cầu hấp thụ rất yếu, ngược
lại lượng cung bán bằng mọi giá.

Danh sách các mã có ảnh hưởng lớn đến VN-Index ngày 09/05/2022.
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

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

-1,500
-700
-700
-4,900
-1,850
-2,300
-2,350
-2,550
-200
-2,900
-2,100
-1,850
-7,400
-1,850
-1,800

-1.9%
-0.9%
-1.0%
-4.5%
-4.4%
-2.9%
-6.9%
-6.9%
-0.3%
-7.0%
-1.8%
-6.9%
-4.4%
-6.9%
-6.4%

7.4%
6.0%
5.9%
4.1%
3.7%
3.1%
3.0%
2.9%
2.9%
2.9%
2.7%
2.6%
2.1%
2.1%
2.1%
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Mức độ ảnh hưởng đến VN-Index
(điểm)

-1.855
-0.698
-0.796
-2.451
-2.162
-1.16
-2.722
-2.68
-0.109
-2.661
-0.648
-2.323
-1.24
-1.934
-1.777
(Nguồn: NSI Tổng (Nguồn: NSI Tổng hợp)
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Diễn biến thị trường trong nước
• Thị trường mở cửa phiên giao dịch ngày 9/5 trong sắc đỏ trước áp lực bán mạnh ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. Hàng loạt
nhóm ngành cổ phiếu lao dốc và điều này tác động xấu đến tâm lý nhà đầu tư. Trong đó, ở nhóm bán lẻ, FRT và PET đều bị
kéo xuống mức giá sàn. Tại nhóm chứng khoán, VND giảm đến 6,7% xuống 25.200 đồng/cp, VCI -5,8%... Các mã vốn hóa
lớn như GVR, BCM, PLX, VPB, CTD, FPT... cũng đua nhau lao dốc. VNM đang là cổ phiếu vốn hóa lớn hiếm hoi còn tăng
giá ở thời điểm hiện tại. Cổ phiếu này tăng nhẹ 0,3% lên 70.400 đồng/cp. VN-Index hiện giảm 31,6 điểm (-2,38%) xuống
1.297,66 điểm. Á p lực bán tháo xuất hiện và điều này đẩy hàng loạt cổ phiếu xuống mức giá sàn như THD, HBC, VCI, VND,
GVR, STB... Bên cạnh đó, các mã trụ cột như VPB -5%, BCM -3,9%, BID -4,6%, PLX -4,1%...Tạm dừng phiên sáng VNIndex giảm 47,23 điểm (3,55%) xuống 1.282,03 điểm.
• Ngay sau giờ nghỉ trưa, áp lực bán đã bị đẩy lên mức cao và điều này khiến các chỉ số lao dốc, trong đó, hiện tại thị trường
đang ghi nhận đến hơn 140 mã giảm sàn như THD, VCI, VND, BC, VCG, GVR, STB, PVD...VNM là cổ phiếu duy nhất
trong nhóm VN30 không giảm. Hiện cổ phiếu này tăng 1,6% lên 71.300 đồng/cp. Về cuối phiên, Lực bán ngày càng thắng
thế trong khi bên mua tỏ ra khá yếu ớt đã đẩy hàng loạt cổ phiếu nằm im tại mức giá sàn, không có khả năng hồi phục. Rổ
VN30 ghi nhận phân nửa số lượng mã đang giảm sàn gồm MWG, PLX, TCB, TPB, BID, BVH, CTG, GVR, KDH, PNJ, SSI,
STB, VPB, POW,...VNM giữ được sắc xanh đến trước phiên ATC, tuy nhiên sau đó cũng quay đầu giảm 0,3% khi đóng cửa.
Trong khi đó, 13 mã rổ VN30 "nằm sàn" gồm MWG, PLX, TCB, BID, BVH, CTG GVR, KDH, PNJ, SSI, STB, VPB, POW,
còn lại 17 mã giảm mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 59,64 điểm (4,49%) xuống 1.269,62
điểm. Các chỉ số khác như HNX-Index cũng giảm 5,84% xuống 323,39 điểm và UPCom-Index giảm 5,28% xuống 96,5
điểm.

Nhận định thị trường
• Nhìn chung, tâm lý giao dịch tiêu cực xuất hiện ngay từ khi mở cửa với áp lực tới từ nhóm mã trụ, sắc đỏ nhanh chóng bao
trùm thị trường với sự sụt giảm của toàn bộ các nhóm ngành, tác động lớn nhất tới đà giảm của chỉ số là nhóm mã Ngân
hàng. Càng lúc đà giảm càng nới rộng với áp lực bán tháo diện rộng trên toàn thị trường. Thị trường giảm sâu về cuối phiên
và áp lực bán ra không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Các chỉ số chính gần như đóng cửa ở mốc thấp nhất phiên với hơn 300 cổ
phiếu giảm hết biên độ.
• Ở nhóm VN30 lực bán áp đảo hoàn toàn khiến 30 mã giảm, trong đó 13 mã giảm sàn. Thanh khoản rổ này đạt 200.9 triệu,
tăng 54.7% so với phiên trước đó, tập chung ở các mã như HPG (26.3 triệu), STB (24 triệu), VPB (23.9 triệu), SSI (19.4
triệu),…chỉ số VN30 kết phiên giảm 59.17 điểm.
• Tính chung sàn HoSE- khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 627.6 triệu đơn vị, tăng 22.9%, giá trị đạt 17,143.4 tỷ đồng, tăng
15.9% so với phiên trước đó. Thanh khoản ở mức xấp xỉ so với trung bình 20 phiên.
• Khối ngoại là điểm sáng duy nhất trong phiên khi dòng vốn này mua ròng khoảng 624 tỷ đồng tính chung ở cả 3 sàn. Tại sàn
HoSE, dòng tiền này tập trung mua ròng VHM (94.1 tỷ), HPG (64 tỷ), GMD (60.6 tỷ), VRE (50.6 tỷ),…phía bán ròng, họ
bán NVL (38.6 tỷ), VCB (20.1 tỷ), GEX (17 tỷ), SBT (11 tỷ),…
• Chỉ số VN-Index chốt phiên với cây nến Marubozu đỏ dài, ở quanh vùng giá thấp nhất trong ngày. Sắc đỏ bao trùm toàn bộ
thị trường, rất nhiều mã giảm hết biên độ trong khi lực cầu vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện. Ngưỡng 1,300 điểm đã bị phá vỡ
và chỉ số VN-Index hiện quay lại về vùng đáy ngắn hạn tại phiên ngày 26/04-vùng 1,260 điểm. Dự báo, chỉ số phiên kế tiếp
khả năng lớn tiếp tục chịu lực cung ngay từ đầu phiên dưới áp lực Force sell lan rộng. Nếu thanh khoản có dấu hiệu nở rộng
cho thấy lực cầu hấp thụ nhập cuộc trở lại thì dấu hiệu VN-Index tạo 2 đáy ngắn hạn có thể được thiết lập với đáy 2 thấp hơn
đáy 1. Ngược lại, nếu dòng tiền vẫn thờ ơ và quay lưng với thị trường thì mốc hỗ trợ tâm lý mạnh tại 1,200 sẽ nhanh chóng
được kiểm định trong tuần này. Ngưỡng kháng cự hiện tại của chỉ số ở vùng 1,330 điểm, hỗ trợ ở vùng 1,250-1,260 điểm.
• Ở phía hợp đồng phái sinh, cả 4 hợp đồng đều giảm điểm mạnh, trong đó HĐTL tháng 5-VN30F2204 giảm tới 53.9 điểm,
dừng ở 1,308.1 điểm, ở basic âm 5.94 điểm, cho thấy tâm lý của nhà đầu tư vẫn chưa được cải thiện, đa số đều thận trọng và
có góc nhìn tiêu cực vào thị trường chung. Tổng khối lượng hợp đồng phiên hôm nay đạt 330 nghìn.
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THÔ NG TIN THỊ TRƯỜNG
Nỗi lo vẫn đeo bán, giới đầu tư tiếp tục bán ra.
Phố Wall tiếp tục giảm điểm vào thứ Sáu (6/5) khi các nhà đầu tư lo ngại rằng Fed sẽ quyết liệt hơn trong việc tăng lãi suất để
chống lại lạm phát.
Phiên này, cổ phiếu công nghệ một lần nữa trở thành lĩnh vực ảnh hưởng nặng nề nhất, với Amazon giảm 1,4%, Microsoft và
Nvidia giảm 0,9%. Netflix và Crowdstrike sụt lần lượt 3,9% và 8,9%.
Dường như diễn biến trên thị trường trái phiếu kho bạc đã tác động chủ yếu đến thị trường, với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ
hạn 10 năm tăng lên mức 3,13% lần đầu tiên kể từ năm 2018, gần như trùng hợp với thời điểm các chỉ số chính chạm mức thấp
nhất trong phiên, nhưng sau đó đã dần thoát khỏi các mức này.
Dữ liệu việc làm mạnh mẽ không giúp thị trường được nhiều. Bộ Lao động Mỹ thông báo với số việc làm mới trong lĩnh vực phi
nông nghiệp tăng 428.000 trong tháng 4, tăng mạnh so với kỳ vọng là 391.000 việc làm nhấn mạnh các yếu tố cơ bản mạnh mẽ của
nền kinh tế mặc dù tổng sản phẩm quốc nội giảm trong quý đầu tiên.
Tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức 3,6% trong tháng, trong khi thu nhập trung bình theo giờ tăng 0,3% so với dự báo tăng
0,4%.
Mọi con mắt sẽ đổ dồn vào báo cáo lạm phát chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng vào thứ Tư tuần tới, và các nhà đầu tư sẽ tìm kiếm
manh mối về việc liệu nền kinh tế có gần đạt đỉnh lạm phát hay không.
Tính chung cả tuần vừa qua, Dow Jones giảm nhẹ 0,24%, S&P 500 giảm 0,21% và và Nasdaq giảm 1,54%.
Kết thúc phiên 6/5, chỉ số Dow Jones giảm 98,60 điểm (-0,30%), xuống 32.899,37 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 23,53 điểm (0,57%), xuống 4.123,34 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 173,03 điểm (-1,40%), xuống 12.144,66 điểm.
Chứng khoán châu Âu đánh dấu tuần tồi tệ nhất trong hai tháng vào thứ Sáu, với các cổ phiếu công nghệ và bán lẻ là gánh nặng
lớn nhất, do áp lực tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát cao hàng thập kỷ.
Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Â u giảm 1,91% xuống 429,91 điểm và giảm 4,5% trong tuần.
Phiên này, nhóm cổ phiếu của các nhà bán lẻ giảm 2% và cổ phiếu công nghệ giảm 2,4%.
Chỉ số bán lẻ chạm mức thấp nhất trong hai năm sau một loạt các báo cáo kết quả kinh doanh quý vừa qua yếu kém, do ảnh hưởng
từ lạm phát gia tăng, xung đột tại Ukraine và một đợt phong tỏa kéo dài ở Trung Quốc.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay, nhưng một số nhà phân tích dự báo ECB sẽ sớm
thực hiện điều này vào tháng 7, sẽ sau khi các chỉ số lạm phát kỷ lục gần đây của khu vực đồng euro.
Jack Allen-Reynolds, Chuyên gia kinh tế cấp cao về châu Â u tại Capital Economics, cho biết: “Chúng tôi đồng ý với các nhà đầu
tư rằng ECB có khả năng tăng lãi suất thêm 0,25% vào tháng 7. Tình trạng thiếu hụt các nguyên liệu đầu vào có khả năng tiếp tục
đè nặng lên hoạt động thương mại”.
Cổ phiếu dầu khí là một trong số ít mã ngành ở châu Âu, tăng 0,5% do giá dầu thô giao dịch trên 110 USD/thùng trước lệnh cấm
vận của Liên minh châu Âu đối với dầu Nga.
Kết thúc phiên 6/5: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 115,33 điểm (-1,54%), xuống 7.387,94 điểm, chỉ số DAX trên sàn
Frankfurt giảm 228,23 điểm (-1,64%), xuống 13.674,29 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris giảm 110,04 điểm (-1,73%), xuống
6.258,36 điểm.
Tại châu Á , chứng khoán Nhật Bản nhích lên, khi các nhà đầu tư chọn mua nhóm cổ phiếu có kỳ vọng kết quả kinh doanh ổn định.
Chứng khoán Trung Quốc giảm, do ảnh hưởng từ đà sự sụt giảm trên thị trường chứng khoán toàn cầu do lo ngại lạm phát, bên
cạnh đó, các nhà lãnh đạo hàng đầu của nước này cho biết họ sẽ gắn bó với chính sách “zero-COVID”, đe dọa một nền kinh tế suy
thoái mạnh hơn.
Chứng khoán Hồng Kông giảm mạnh, do lực bán ồ ạt ở nhóm cổ phiếu công nghệ, ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách
Trung Quốc tuần trước tuyên bố sẽ hỗ trợ lĩnh vực công nghệ và kinh tế số.
Chứng khoán Hàn Quốc giảm phiên thứ 4 liên tiếp, do ảnh hưởng của phiên sóng gió trên Phố Wall đêm qua.
Kết thúc phiên 6/5: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 185,38 điểm (+0,69%), lên 27.003,56 điểm. Chỉ số Shanghai Composite
tại Thượng Hải giảm 66,20 điểm (-2,16%), xuống 3.001,56 điểm. Chỉ số Hang Seng-Index tại Hồng Kông giảm 791,44 điểm (3,81%), xuống 20.001,96 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc giảm 33,06 điểm (-1,23%), xuống 2.644,51 điểm.
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Trình Chính phủ gia hạn 125.000 tỉ đồng tiền thuế và tiền thuê đất năm 2022.
ộ Tài chính tiếp tục đề xuất gia hạn các loại thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022 đối với các đối tượng chịu ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19.
Bộ Tài chính vừa có tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập
doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022.
Về đối tượng được gia hạn, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với toàn bộ
các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19-4-2021 của Chính phủ.
Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 6 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5-2022 và quý I/2022, gia hạn 5 tháng đối
với số thuế GTGT của tháng 6-2022 và quý II/2022, gia hạn 4 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 7-2022, gia hạn 3 tháng đối
với số thuế GTGT của tháng 8-2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng nêu trên. Thời gian gia hạn được tính từ
ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT theo phương án nêu trên thì tổng số thuế GTGT gia hạn sẽ khoảng 53.300 54.300 tỉ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách nhà nước của năm 2022 không giảm do doanh nghiệp phải thực hiện nộp vào ngân
sách trước ngày 31-12-2022.
Đối với thuế TNDN, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế
TNDN năm 2022. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản
lý thuế. Ước tính số thuế được gia hạn khoảng 51.000 - 52.000 tỉ đồng.
Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, sẽ gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát
sinh phải nộp năm 2022. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là
ngày 30-12-2022. Ước tính số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 15.304 tỉ đồng.
Đối với tiền thuê đất, thuê mặt nước, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với 50% số tiền
thuê đất, thuê mặt nước phát sinh phải nộp năm 2022, thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31-5 đến ngày 30-11-2022. Dự kiến
số tiền thuê đất, thuê mặt nước được gia hạn khoảng 3.500 - 3.700 tỉ đồng. Như vậy, tổng số thuế, tiền thuê đất, thuê mặt nước
được gia hạn theo đề nghị của Bộ Tài chính sẽ vào khoảng 125.300 tỉ đồng
Nhấn mạnh đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động, Bộ
Tài chính kiến nghị Chính phủ cho phép Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
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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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