BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 16 tháng 08 năm 2022
TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀ Y
KẾT QUẢ GIAO DỊCH
Thị trường cơ sở
HSX

HNX

Điểm số

1,274.69

303.02

Thay đổi (%)

+0.04%

-0.31%

Tổng KLGD (triệu)

617.7

80.7

Thay đổi (%)

-2.6%

-0.6%

Tổng GTGD (tỷ đồng)

14,945.4

1,508.6

GTGD khớp lệnh (tỷ đồng)

13,465.8

1,418

Thay đổi (%)

-3.56%

-11.5%

Số mã tăng

206

80

Số mã giảm

240

114

Số mã đứng giá

74

58

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

VN30F2208
181,155

VN30F2209
8,817

VN30F2212
30

VN30F2303
33

1,293

1,287.6

1,277.7

1,266.8

1,296.9
+3.9

1,292.5
+4.9

1,280
+2.3

1,269.4
+2.6

Khối ngoại
HSX

HNX

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

1,382.6
850.9

3.3
6.6

Nước ngoài mua/bán ròng

+531.7

-3.3

Top mua ròng sàn HoSE
1
2

HPG
PVD

450.8 tỷ
57.3 tỷ

NVL
VND

26.8 tỷ
23.4 tỷ

3

HDB

35.6 tỷ

DXG

20.1 tỷ

Top bán ròng sàn HoSE
1
2

TLG
DCM

32.7 tỷ
27.3 tỷ

VCB
SSI

21.7 tỷ
21.2 tỷ

3

DGC

26.5 tỷ

HCM

20.5 tỷ
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự:
1,300 điểm
Hỗ trợ:
1,200 điểm
Nhận định:
Chỉ số VN-Index tăng điểm nhẹ, đường giá vẫn nằm trên và
nới dần với cả các đường MA10-MA20 và MA50, các chỉ báo
này đều có xu hướng đi lên, cho thấy xu hướng ngắn hạn hiện
vẫn đang tích cực, xu hướng trung hạn cải thiện rõ rệt. MACD
Histogram phân kỳ dương thu hẹp nhẹ +5 điểm, cùng với dải
Bollinger co dần nhẹ lại nhưng có chiều hướng lên, cho thấy
VN-Index cần chững lại để tích lũy đi tiếp. Chỉ báo RSI tăng
tới vùng 70.9- ngưỡng quá mua; Chỉ báo dòng tiền MFI tăng
lên vùng 77.7 điểm, cho thấy lực cầu dòng tiền vẫn chảy quanh
các mã sàn HoSE.

Kháng cự:
310 điểm
Hỗ trợ:
280 điểm
Nhận định:
Chỉ số HNX giảm điểm nhẹ, đường giá chững lại nhưng vẫn
nằm trên các đường MA10-MA20 và MA50, các đường chỉ báo
ngắn vẫn co cụm lại và có xu hướng đi dần lên. MACD
Histogram phân kỳ dương 1 điểm, cùng dải Bollinger Band co
nhẹ ở cả 2 đường cho thấy chỉ số đang tích lũy. Chỉ báo RSI
giảm nhẹ xuống vùng 63.4 đang ở ngưỡng tích cực; Chỉ báo
dòng tiền MFI cũng giảm xuống 77.6, cho thấy độ nóng của các
mã thuộc sàn giao dịch này đã giảm bớt, lực cung dần xuất hiện.

Danh sách các mã có ảnh hưởng lớn đến VN-Index ngày 16/08/2022.
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
VHM
VIC
GAS
BID
NVL
MSN
VNM
CTG
HPG
TCB
VPB
SAB
MBB
GVR

-300
-200
-500
-500
-500
1,200
500
300
-250
550
-100
-200
2,000
-100
-50

-0.4%
-0.3%
-0.8%
-0.4%
-1.2%
1.5%
0.5%
0.4%
-0.9%
2.3%
-0.3%
-0.7%
1.1%
-0.4%
-0.2%

7.7%
5.4%
5.1%
4.4%
4.1%
3.2%
3.1%
3.0%
2.8%
2.8%
2.7%
2.7%
2.4%
2.1%
2.0%
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Mức độ ảnh hưởng đến VN-Index
(điểm)

-0.361
-0.222
-0.485
-0.244
-0.644
0.596
0.181
0.16
-0.306
0.814
-0.089
-0.229
0.327
-0.096
-0.051
(Nguồn: NSI Tổng (Nguồn: NSI Tổng hợp)
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Diễn biến thị trường trong nước
• Các chỉ số mở cửa phiên giao dịch ngày 16/8 với biến động giằng co, trong đó, MWG gây chú ý khi tăng mạnh 2,6% lên
66.700 đồng/cp. Bên cạnh đó, các mã như SAB, VNM, HPG, FPT... cũng đồng loạt tăng giá. Trong khi đó, trước sự đi xống
của giá dầu thế giới, các cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí trong nước có sự điều chỉnh. PVD -1,3%, PVS -1,5%, GAS -1,3%....
Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu lớn khác như VIC, NVL, BID, VCB... đều chìm trong sắc đỏ và phần nào gây áp lực lên các chỉ
số và VN-Index nhanh chóng bị kéo xuống dưới mốc tham chiếu. Hàng loạt các cổ phiếu thuộc nhóm ngành thép giao dịch
tích cực, trong đó, TNI tăng trần lên 4.980 đồng/cp, HSG +2,8%, NKG +2,8%, TLH +1,9%, VGS +2,2%, HPG +1,9%...Tạm
dừng phiên sáng, VN-Index giảm 0,32 điểm (-0,03%) xuống 1.273,88 điểm.
• Thị trường duy trì diễn biến lình xình trong phiên chiều, sau 14h lực cung tăng lên khiến chỉ số quay đầu giảm điểm. Tuy
nhiên, lực cầu hấp thụ đối ứng vẫn khá tích cực giúp chỉ số nhanh chóng lấy lại cân bằng và dần hồi phục về cuối phiên.
Điểm nhấn trong phiên chiều đến từ nỗ lực bứt phá mạnh mẽ của các cổ phiếu bất động sản, xây dựng. Loạt mã tăng có thể
kể đến như CTD, CII tăng kịch trần, NBB +4,6%, HBC +3,5%, LCG +2,5%, DIG +1,4%,...Tương tự, nhóm thép cũng duy trì
nỗ lực gồng đỡ với sắc xanh phủ lên toàn bộ các cổ phiếu. Trong khi đó, cổ phiếu ngân hàng vẫn là lực cản chính trên thị
trường với mức ảnh hưởng tiêu cực nhất lên VN-Index. Thống kê cho thấy 19/27 cổ phiếu ngân hàng chìm trong sắc đỏ, các
mã giảm mạnh có thể kể đến như KLB -3,4%, SGB -1,4%, BID -1,2%, VAB -1%, NVB -1%...Kết thúc phiên giao dịch, VNIndex tăng 0,49 điểm (0,04%) lên 1.274,69 điểm. Toàn sàn có 206 mã tăng, 240 mã giảm và 74 mã đứng giá. HNX-Index
giảm 0,95 điểm (-0,31%) xuống 303,02 điểm. Toàn sàn có 76 mã tăng, 114 mã giảm và 58 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng
0,2 điểm (0,22%) lên 92,84 điểm.

Nhận định thị trường
• Nhìn chung, sau nhịp mở gap tăng điểm đầu phiên, VN-Index diễn biến giằng co trong biên độ hẹp ngay sau đó với áp lực
bán đến từ hai nhóm vốn hóa lớn nhất thị trường là bất động sản và ngân hàng khiến chỉ số chịu áp lực và giảm điểm. Dòng
tiền nhanh chóng chảy vào các nhóm ngành khác, đơn cử như nhóm mã thép, đầu tư công. Sang phiên chiều, đà giảm của
nhóm mã Ngân hàng tác động xấu tới chỉ số chính, nhưng nhờ đà tăng của một vài nhóm mã trụ giúp chỉ số không giảm sâu
và đảo chiều tăng điểm nhẹ vào cuối phiên.
• Ở nhóm VN30, phe bán nhỉnh hơn khiến 18 mã giảm giá chỉ 12 mã tăng giá. Thanh khoản rổ này phiên hôm nay đạt 155.3
triệu đơn vị, tăng nhẹ 4.2% so với phiên trước đó, thanh khoản chủ yếu ở các mã như HPG (65.5 triệu); SSI (11.8 triệu); VPB
(10.2 triệu) và POW (10.1 triệu),…chỉ số VN30 kết phiên tăng nhẹ 1.31 điểm.
• Tính chung sàn HoSE- khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 569.5 triệu đơn vị, giảm 2.7%, giá trị đạt 13,465.8 tỷ đồng, giảm
3.6% so với phiên trước đó. Thanh khoản giảm nhẹ so với trung bình 20 phiên gần nhất.
• Khối ngoại hôm nay mua ròng khoảng 512 tỷ đồng tính chung ở cả 3 sàn giao dịch. Tính riêng sàn HoSE, dòng tiền này tập
trung mua ròng HPG (450.8 tỷ), PVD (57.3 tỷ), HDB (35.6 tỷ), NVL (26.8 tỷ)…Phía bán ròng, họ bán TLG (32.7 tỷ), DCM
(27.3 tỷ), DGC (26.5 tỷ) và VCB (21.7 tỷ),…
• Chỉ số VN-Index lình xình quanh tham chiếu, xu hướng vẫn là tích lũy đi ngang và chưa vượt qua được vùng cản do lực cung
tại vùng 1,280 khá mạnh. Dự báo, ở phiên kế tiếp chỉ số VN-Index có lẽ sẽ rung lắc với biên độ rộng hơn, dòng tiền sẽ luân
phiên quay vòng với sự phân hóa mạnh từ các nhóm mã vốn hóa lớn. Khả năng chỉ số chính sẽ có điều chỉnh nhưng dòng tiền
đã “chốt lời ngắn hạn” giai đoạn vừa qua vẫn luôn trực chờ khiến kịch bản thị trường chỉ điều chỉnh trong phiên có xác xuất
càng cao. Ngưỡng cản ngắn của chỉ số ở 1,280 điểm, cản tâm lý mạnh ở 1,300 điểm, hỗ trợ của chỉ số ở vùng 1,200 điểm.
• Ở phía hợp đồng phái sinh, cả 4 hợp đồng tăng điểm, trong đó HĐTL VN30F2208 tăng 3.9 điểm, dừng ở 1,296.9 điểm, basic
dương 1.8 điểm, cho thấy nhà đầu tư đã tháo bỏ dần tâm lý thận trọng và có niềm tin trở lại vào nhóm mã rổ VN30. Tổng
khối lượng hợp đồng phiên hôm nay đạt 190 nghìn.
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THÔ NG TIN THỊ TRƯỜNG
Giới đầu tư chậm lại chờ đợi những thông tin mới.
Phố Wall tăng điểm nhẹ trong phiên ngày thứ Hai (15/8) nhờ sức bật ở nhóm cổ phiếu tăng trưởng, trong khi sự cảnh giác cũng
dâng cao do nền kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu giảm tốc.
Các cổ phiếu mega cap như Apple tăng 0,6%, Microsoft Corp tăng 0,5% và Tesla đã tăng 3,1%. Những cổ phiếu này đã đóng góp
tích cực nhất cho S&P 500 và Nasdaq khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.
Các nhóm cổ phiếu khác có mức tăng tốt hỗ trợ thị trường còn đến từ nhóm cổ phiếu tiêu dùng tăng 1,05% và tiện ích tăng 0,81%.
Dữ liệu mới từ Trung Quốc khiến thị trường có phần cảnh giác, khi sản lượng công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
trong tháng 7 chỉ tăng 3,8% so với cùng kỳ, giảm so với mức 3,9% trong tháng 6 và thấp hơn dự báo của các nhà kinh tế quốc tế
khoảng 4,5%.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ngay sau đó đã bất ngờ hạ lãi suất cho các khoản vay cơ sở cho vay trung hạn (MLF)
một năm xuống 2,75% từ 2,85% và lãi suất repos ngược trong bảy ngày từ 2,1% xuống 2%, một động thái được cho là nhằm vực
dậy nền kinh tế giữa bối cảnh khủng hoảng bất động sản và nhiều đợt bùng phát dịch Covid-19.
Trong tuần này, các nhà đầu tư sẽ đón nhận kết quả kinh doanh của các tập đoàn bán lẻ lớn như Home Depot, Walmart và Target,
đồng thời theo dõi nhận định của ban lãnh đạo các doanh nghiệp này về tác động của lạm phát.
Tăng trưởng lợi nhuận tính trong quý thứ II của các công ty thuộc S&P 500 đã tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước và gây ngạc
nhiên cho các nhà đầu tư, những người đã chuẩn bị cho một triển vọng ảm đạm hơn đối với cả các doanh nghiệp và nền kinh tế.
Kết thúc phiên 15/8, chỉ số Dow Jones tăng 151,39 điểm (+0,45%), lên 33.912,44 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 16,99 điểm
(+0,40%), lên 4.297,14 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 80,87 điểm (+0,62%), lên 13.128,05 điểm.
Chứng khoán châu Âu dao động nhẹ quanh tham chiếu và đóng cửa tăng nhẹ, khi các dấu hiệu giảm tốc của nền kinh tế Trung
Quốc khiến các nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền sang các lĩnh vực phòng thủ như chăm sóc sức khỏe và tiêu dùng.
Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,34% lên 442,35 điểm.
Đóng góp lớn nhất cho thị trường đến từ nhóm cổ phiếu thực phẩm và đồ uống tăng 1,06%, trong khi tiện ích tăng 0,8% và Nhóm
cổ phiếu chăm sóc sức khỏe nhích 0,83%.
Danni Hewson, chuyên gia tài chính tại AJ Bell cho biết: “Sự biến động ở châu Â u sẽ diễn ra trong suốt thời gian còn lại của năm,
do cuộc xung đột tại Ukraine, chính sách không COVID của Trung Quốc, lạm phát và liệu ngân hàng trung ương có khắc phục
mọi thứ đến mức mà các nhà đầu tư cảm thấy tự tin hay không”.
Các nhà đầu tư đang chờ đợi con số lạm phát GDP cũng như dữ liệu doanh số bán lẻ từ Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.
Kết thúc phiên 15/8: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 8,26 điểm (+0,11%), lên 7.509,15 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt
tăng 20,76 điểm (+0,15%), lên 13.816,61 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 16,09 điểm (+0,25%), lên 6.569,95 điểm.
Giá dầu thô giảm mạnh khi chịu tác động từ việc đồng USD suy yếu và dữ liệu kinh tế yếu kém từ Trung Quốc đã làm gia tăng lo
ngại về một cuộc suy thoái toàn cầu và suy giảm nhu cầu nhiên liệu.
Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) hôm qua đã bất ngờ cắt giảm lãi suất cho vay để kích cầu, sau khi dữ liệu cho thấy
nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm trong tháng 7 và khủng hoảng tại thị trường bất động sản.
Kết thúc phiên 15/8, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 2,68 USD/thùng (-3,00%), xuống 89,41 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm
3,05 USD/thùng (-3,21%), xuống 95,10 USD/thùng.
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Nhiều công ty công nghệ Hoa Kỳ muốn đầu tư vào Việt Nam.
Ô ng Dominic Harding, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng bộ phận Khách thuê xuyên biên giới Savills Hoa Kỳ cho biết, Việt Nam là thị
trường hấp dẫn để đầu tư với rủi ro tương đối thấp. Điều này tạo động lực thúc đẩy dòng vốn của nhiều công ty công nghệ và
doanh nghiệp khác ở Mỹ đầu tư vào Việt Nam.
Việt Nam là thị trường hấp dẫn để đầu tư.
Ô ng Dominic Harding, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng bộ phận Khách thuê xuyên biên giới Savills Hoa Kỳ cho biết, khi các công ty
công nghệ của Mỹ mở rộng sang ra các thị trường nước ngoài, họ nhận thấy sự gia tăng của tầng lớp trung lưu trên khắp Đông
Nam Á. Đây chính là thị trường mà họ muốn đầu tư và mở rộng doanh nghiệp để phát triển.
"So với Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam là thị trường hấp dẫn để đầu tư với rủi ro tương đối thấp.
Điều này tạo động lực thúc đẩy dòng vốn của nhiều công ty công nghệ và doanh nghiệp khác ở Mỹ đầu tư vào Việt Nam", ông
Dominic Harding nói thêm.
Theo ông Dominic Harding, các doanh nghiệp Mỹ đã đến Việt Nam và đưa ra những đánh giá về thị trường này. Họ coi đây là một
nơi hấp dẫn để kinh doanh với đội ngũ người lao động chất lượng, phân phối tốt và sức cầu của thị trường cao. Với các doanh
nghiệp này, đây là thị trường với sức tăng trưởng mạnh mẽ, phù hợp để kinh doanh tiếp tục đầu tư trong thời gian dài.
Ngành công nghệ cao thu hút nhà đầu tư.
Theo ông Christopher J Marriott, một trong những lợi thế lớn mà Việt Nam có được ở thời điểm hiện tại là năng lực sản xuất nhóm
ngành công nghệ cao. Savills cũng nhận thấy sản phẩm thô ở Indonesia, ngành ô tô và nông nghiệp ở Thái Lan nhưng ngành điện
tử đang phát triển ở Việt Nam. Ngành công nghệ đang được thúc đẩy bởi lực lượng lao động có trình độ cao.
Bên cạnh đó, chi phí sản xuất và logistic phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam đang ở mức rất hấp dẫn. Nhập khẩu sản
phẩm nông nghiệp và xuất khẩu hàng hoá đang bắt đầu cải thiện nhờ mạng lưới logistic nên các nhà đầu tư trong và ngoài nước
tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới.
"Khi so sánh với các thị trường khác trong khu vực, có thể thấy chi phí đầu tư tại Việt Nam rất phù hợp. Chi phí tại các thị trường
như Singapore, Trung Quốc hiện nay đều đã tăng cao. Vì vậy, các doanh nghiệp đang tìm đến những thị trường thay thế và Việt
Nam đang làm rất tốt trong việc đón đầu các xu hướng đó, đặc biệt sau đại dịch", Tổng Giám đốc Savills Đông Nam Á thông tin.
Theo ông Christopher J Marriott, sự mở rộng chuỗi cung ứng và sản xuất đang được thúc đẩy bởi chính sách Trung Quốc + 1 với
các công ty Trung Quốc có nhu cầu mở rộng sang thị trường nước ngoài và nhu cầu từ các công ty đa quốc gia mở rộng chuỗi
cung ứng tại Đông Nam Á. Việt Nam có thể được hưởng lợi từ các điều này.
Việt Nam được đánh giá là một nơi có thái độ làm việc tốt, lực lượng lao động có trình độ cao. TP.HCM và Hà Nội là hai thành
phố lớn sản xuất các mặt hàng cao cấp về công nghệ và điện tử trên thị trường.
"Với sự tăng trưởng đó, đây sẽ là nền tảng cho các ngành công nghiệp cơ bản và ngành công nghiệp cấp cao trong lĩnh vực công
nghệ và điện tử. Nó sẽ thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào lĩnh vực logistic, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển nền kinh
tế", ông Christopher J Marriott khẳng định.
Trong hơn một năm qua, thị trường FDI tại khu vực châu Á Thái Bình Dương đã ghi nhận xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng
một cách rõ nét của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, kéo theo nhu cầu lớn cho lĩnh vực bất động sản công nghiệp,
thương mại đến từ các khách hàng này.
Báo cáo Đầu tư Thế giới 2022 của United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) cho thấy, tại Châu Á, nơi
nhận 40% vốn FDI toàn cầu, đã chứng kiến dòng chảy tăng trong năm thứ ba liên tiếp vào năm 2021 lên mức cao nhất mọi thời đại
là 619 tỷ USD. FDI vào Trung Quốc tăng 21% và ở Đông Nam Á tăng 44%.
Ô ng Christopher J Marriott, Tổng Giám đốc Savills Đông Nam Á cho biết, trong những năm gần đây các khoản tư vào khu vực
Châu Á Thái Bình Dương có xu hướng chuyển dịch vào lĩnh vực sản xuất, chuỗi cung ứng và trung tâm dữ liệu.
"Với sự phát triển của thương mại điện tử, mở rộng và đa dạng hoá chuỗi cung ứng, chúng tôi nhận thấy sự phát triển trong lĩnh
vực sản xuất và kinh doanh ở Đông Nam Á. Các Quỹ đầu tư đang tập trung vào thị trường có sự phát triển của sản xuất và logistic.
Thêm vào đó, sự phát triển công nghệ nói chung và thương mại điện tử nói riêng đã thúc đẩy nhu cầu về trung tâm dữ liệu để xử lý
lưu lượng truy cập", ông Christopher J Marriott phân tích.
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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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