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Sở Tài chính TPHCM đang xem xét điều chỉnh giảm giá một số mặt hàng thực phẩm thịt
gia súc, gia cầm trong thời gian tới. Giá lợn hơi các trại chăn nuôi tiếp tục giảm còn
56.000 đồng/kg, lợn mỡ 54.000 đồng/kg. Tương tự giá gà công nghiệp giảm còn 32.000-
33.000 đồng/kg do sức tiêu thụ thấp khi thị trường bước vào tháng ăn chay. Hiện các
doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng gia súc, gia cầm thực hiện giảm giá các mặt hàng
thịt lợn, thịt gà dưới hình thức khuyến mãi.

Điều chỉnh giảm giá một số mặt hàng thực phẩm

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

SDY: Qúy II lỗ 3,44 tỷ đồng

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Đề xuất 54.000 tỷ đồng phát triển giao thông vận tải năm 2012GDT: 7 tháng LNST đạt 24,5 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch

HSBC dự báo tỷ giá lên 21.500 đồng/USD trong quý 3

Trong kế hoạch Phát triển Giao thông Vận tải năm 2012 vừa được Bộ Giao thông vận tải
trình Thủ tướng, Bộ đề nghị bố trí tối thiểu 15.000 tỷ đồng vốn ngân sách cho 87 dự án,
trong đó có 41 dự án sử dụng vốn ODA; 20.000 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính
phủ cho 120 dự án. Ngoài ra, Bộ sẽ huy động ngoài ngân sách nhà nước trên 20.000 tỷ
đồng cho 40 dự án đang thực hiện dưới hình thức xây dựng - khai thác - chuyển giao
(BOT) và hợp tác công - tư (PPP). Theo kế hoạch này, vốn ngân sách cho phát triển giao 
thông 2012 tăng 2,5 lần, vốn trái phiếu chính phủ tăng 2 lần so với nguồn vốn bố trí thực
tế năm 2011. 

Quý II, SDY đạt 77,74 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm
không đáng kể so với mức 78,79 tỷ đồng cùng kỳ. Do tỷ
trọng giá vốn trên doanh thu thuần quý II/2011 cao hơn
cùng kỳ nên dù doanh thu thuần giảm không đáng kể
nhưng lợi nhuận gộp đạt 3,26 tỷ đồng, giảm mạnh so với
mức 8,72 tỷ đồng cùng kỳ.

7 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần 111,4 tỷ
đồng, lợi nhuận gộp đạt 42,5 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt
29 tỷ đồng. So với cùng kỳ, 7 tháng đầu năm 2011, doanh
thu thuần tăng 20%, lợi nhuận gộp tăng 16%, lợi nhuận
thuần tăng 32%. Lợi nhuận trước thuế 7 tháng đạt 30,6 tỷ
đồng, tăng 26%; lợi nhuận sau thuế đạt 24,5 tỷ đồng, tăng
25% so với 7 tháng đầu 2010. Như vậy, so với kế hoạch
năm,lợi nhuận trước thuế đạt 70,2% KH

Theo báo cáo về triển vọng thị trường tiền tệ số ra tháng 8/2011 HSBC cho biết đồngTrong Q2 năm nay công ty đạt 68 3 tỷ đồng doanh thu

VMG: 6 tháng đầu năm lỗ 4,25 tỷ đồng
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Quý II, HDG đạt 92,01 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm
91,4% so với cùng kỳ năm 2010. Tỷ trọng giá vốn hàng
bán trên doanh thu thuần cũng tăng mạnh từ 60% cùng kỳ
lên 77,63% trong quý II/2011 khiến lợi nhuận gộp đạt
20,59 tỷ đồng, giảm mạnh 78,24% so với cùng kỳ. LNST
quý II/2011 của HDG đạt 15,23 tỷ đồng 

Theo bản tin nợ nước ngoài số 7 do Bộ Tài chính vừa ban hành, tổng dư nợ nước ngoài
của Chính phủ và được Chính phủ bảo lãnh năm 2010 hơn 32,5 tỷ USD, tăng 4,6 tỷ USD
so với năm 2009. Trong đó, nợ của Chính phủ là 27,86 tỷ USD, bằng 85,7% tổng dư nợ.
So với GDP 2010, tổng dư nợ nước ngoài chiếm 42,2%, tăng so với con số 39% của
năm 2009. Đây cũng là tỷ lệ nợ nước ngoài/GDP lớn nhất từ 2006. Trong cơ cấu nợ
nước ngoài, nợ của khu vực công chiếm phần lớn và chiếm tới 31,1% GDP 2010.

11,269.02

Việt Nam nợ nước ngoài 32,5 tỷ USD năm 2010HDG: Lợi nhuận ròng 6 tháng giảm 84,72% 

Trung Quốc tuyên bố kiểm soát được nợ địa phươngKHU VỰC

Theo báo cáo về triển vọng thị trường tiền tệ số ra tháng 8/2011, HSBC cho biết, đồng
USD sẽ bị tổn hại sau khi Mỹ bị S&P hạ định mức tín nhiệm nợ và sẽ giảm giá. Trong số
các đồng tiền HSBC đưa ra so sánh tại khu vực Nam Á, VND là đồng tiền duy nhất giảm
giá so với USD. The HSBC, từ quý 3 này, USD sẽ lên 21.500 đồng và sẽ được duy trì ở
mức này đến hết quý 2/2012. Trước đó, HSBC từng dự báo tỷ giá có thể lên 21.800
đồng/USD vào cuối năm. 

Trong Q2 năm nay, công ty đạt 68,3 tỷ đồng doanh thu
thuần, giảm 5,4 tỷ so với Q2/2010. Tuy nhiên lợi nhuận
gộp tăng cùng với các chi phí đều giảm nên mức lỗ đã
giảm từ 7,9 tỷ xuống 2,49 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu
năm, VMG đạt 175,4 tỷ đồng doanh thu và lỗ 4,25 tỷ đồng.
Cùng kỳ năm trước, công ty lỗ 12,49 tỷ đồng.
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BTC Trung Quốc tuyên bố những nguy cơ do nợ của các chính quyền địa phương gây ra
nhìn chung có thể kiểm soát và sẽ tiếp tục làm minh bạch vấn đề này. TQ thừa nhận một
số chính quyền địa phương gần như không có khả năng trả nợ và dựa quá nhiều vào
doanh thu từ bán đất. BTC Trung Quốc cho biết một số phương tiện tài chính có thể bị
cấm và các hoạt động tài trợ khác sẽ được thương mại hóa bằng việc giới thiệu đầu tư
tư nhân. Các chính quyền ĐP bị cấm phát hành nợ trực tiếp, thay vào đó sẽ bán nợ gián
tiếp thông qua các phương tiện tài chính đặc biệt.      FTSE 100 
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Chứng khoán toàn cầu mất 4.000 tỷ USD tuần đầu tháng 8
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TIN QUỐC TẾ NỔI BẬT
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Các nhà kinh tế Mỹ và thế giới ngày 14/8 nhận định những hỗn loạn trên thị trường tài
chính tiền tệ toàn cầu trong hai tuần qua đã gây thiệt hại khổng lồ cho các thị trường
chứng khoán, ước tính lên tới từ 2.500 đến hơn 4.000 tỷ USD chỉ trong tuần giao dịch từ
1-5/8. Theo số liệu của Nhật báo Phố Wall, chứng khoán hiện chiếm hơn 1/4 tổng giá trị
tài sản toàn cầu. Tổng giá trị các thị trường chứng khoán trên thế giới từ 30.000 - 55.000
tỷ USD tùy theo những nguồn tài chính theo mỗi cách tính toán khác nhau. 
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(Nguồn:Google Finance)         (Cập nhật 18h ngày 15/08) Trang 1
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Trên sàn TP.HCM, giao dịch tiếp tục diễn ra trong chậm chạp ngay từ
những phút mở cửa đầu tiên của thị trường. Tuy nhiên xu hướng đi lên
đã bắt đầu xuất hiện, khi các cổ phiếu trụ cột không còn giảm mạnh
như những phiên làm việc trước. Thanh khoản theo đó vẫn chưa có
nhiều thay đổi. Chốt đợt giao dịch thứ nhất, chỉ số Vn-Index đã nhích
nhẹ thêm 0,55 điểm, lên mức 384,47 điểm. Khối lượng giao dịch là 509
nghìn đơn vị, giá trị tương đương là 7,78 tỷ động. Bước sang đợt khớp
lệnh liên tục, tâm lý thận trọng và dè dặt đã khiến chỉ số Vn-Index không
ngừng chao đảo và đổi chiều xanh đỏ thất thường. Giao dịch diễn ra
trong buồn ngủ, hầu hết các mã đều ở xu hướng giảm điểm. Dòng tiền
theo đó vẫn tiếp tục lừng khừng đứng ở ngoài sàn, khiến thanh khoản
trên sàn không có nhiều biến động. Khép lại ngày giao dịch đầu tuần,
chỉ số Vn-Index đã nhích nhẹ lên mức 384,32 điểm, tăng 0,4 điểm,
tương đương 0,1 %. Khối lượng giao dịch đã giảm đáng kể so với phiên 
làm việc so với ngày làm việc trước đó, chỉ đạt 15,4 triệu đơn vị, giá trị
tương đương là 230,59 tỷ đồng. Toàn thị trường có 116 mã tăng điểm,

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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Số cp giảm giá

Thay đổi (điểm)
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Giá trị (tỷ đồng)

Số cp tăng giá

Số cp đứng giá

Số cp giảm giá 116
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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Trong khi đó, trên sàn Hà Nội, xu hướng giảm điểm của thị trường đã
diễn ra suốt cả buổi làm việc. Màu đỏ vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trên
bảng điện tử, thanh khoản theo đó tiếp tục đứng ở mức thấp đáng lo
ngại. Cuối phiên, chỉ số HNX-Index đã đứng tại mức 65,78 điểm, giảm
nhẹ 0,24 điểm, tương đương 0,36 %. Khối lượng giao dịch chỉ đạt 15,3
triệu đơn vị, giá trị tương đương là 147,54 tỷ đồng. Các Bluechips tại
sàn HNX cũng không biến động mạnh: SHB, NVB, KLS tăng nhẹ trên
1%, SCR, VND, BVS, PVX giảm trên 1%. Thống kê cho thấy có 99 mã
tăng giá, 116 mã giảm giá và 173 mã không có giao dịch. Trong 10 cổ
phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, có 2 mã giảm và 8 mã đứng 
giá là ACB, KLS, NVB, SQC, PVI, HBB, PVS, SHB. Còn lại, PVX bình
quân đạt 10.100 đồng/cổ phiếu, giảm 100 đồng (-0,98%). VCG bình
quân đạt 10.700 đồng/cổ phiếu, giảm 100 đồng (-0,93%). Mã SHB dẫn
đầu thị trường về khối lượng giao dịch báo giá với hơn 2,12 triệu đơn vị
được giao dịch thành công.

-0.24

65.78

100 mã đứng giá và 84 mã giảm điểm.
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN
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Khối ngoại mua vào 64 mã với tổng khối lượng mua vào là 940.060 đơn
vị, tương ứng với giá trị mua vào đạt 21,3 tỷ đồng và bán ra 37 mã với
tổng khối lượng bán ra là 1.020.370 đơn vị, tương đương với giá trị bán
ra đạt 20,4 tỷ đồng. Giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE đạt 0,9
tỷ đồng. Tại sàn HN, khối ngoại phiên này mua vào 348.200 cổ phiếu,
tương ứng với giá trị mua vào đạt 3,8 tỷ đồng và bán ra 604.200 cổ

348,200

147.54              

 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX

BÁN 1,020,370

Trang 2
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phiếu, tương đương với giá trị bán ra đạt 7,6 tỷ.604,200
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GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ PVA VÀ MCF

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN GIAO DỊCH

THỨ BA

PVA Giá cổ phiếu PVA những phiên vừa qua liên tục giảm giá, chốt
phiên 15/08 chỉ còn 12.600 đồng, xuống mức thấp nhất trong lịch sử
giao dịch của cổ phiếu này. KL khớp lệnh phiên 15/08 đạt 328.200 cổ
phiếu, KL khớp lệnh trung bình 10 phiên vừa qua đạt 405.680 cổ phiếu.
Những ngày vừa qua, liên tiếp các thông tin về giao dịch cổ phiếu PVA
đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Thứ nhất, PVA sẽ phát hành
cổ phiếu với tỷ lệ 1:4,45 kèm theo chào bán cho cổ đông hiện hữu và
cán bộ CNV. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của PVA sẽ tăng
gấp 6 lần: từ 100 tỷ đồng hiện nay lên 600 tỷ đồng sau khi phát hành
xong. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 19/08. Thứ hai, về
việc PVC sẽ sở hữu 30% vốn của PVA, nhiều cổ đông nghi ngờ đây chỉ
là thông tin để trấn an cổ đông. Rõ ràng những thông tin vừa qua
không khiến các nhà đầu tư yên tâm và việc phải bỏ một số tiền lớn để
mua cổ phiêu tăng vốn của PVA trong bối cảnh TTCK èo uột như hiện
nay cũng không phải là một lựa chon hàng đầu. Giá cổ phiếu đã sụt
giảm liên tục và liệu có còn trên mức giá 10.000 đồng vào ngày chốt
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MCF Kể từ ngày niêm yết 14/02/2011, phiên giao dịch ngày 15/08 là
phiên giao dịch có khối lượng khớp lệnh lớn nhất từ trước đến nay của
cổ phiếu MCF. Giá cổ phiếu đã đứng yên ở mức giá 12.800 đồng kể từ
ngày 05/07/2011 đến nay. Hầu hết các phiên giao dịch, KL khớp lệnh
bằng 0 và trong phiên khớp lệnh hôm nay thì toàn bộ 2.400 cổ phiếu
được khớp cũng là ở mức giá 12.800 đồng. Không hiếm những cổ
phiếu đi ngang như thế tại sàn Hà Nội và việc không có giao dịch tại
những mã thị giá thấp cũng xảy ra khá thường xuyên tại HNX. Với khối
lượng niêm yết thấp và không được nhiều nhà đầu tư chú ý, thanh
khoản các cổ phiếu penny tại HNX thấp ở mức đáng báo động. Kết quả
kinh doanh của những doanh nghiệp này không phải là không khả
quan, trái lại, rất nhiều doanh nghiệp tuy thị giá cổ phiếu thấp và thanh
khoản không cao nhưng vẫn duy trì KQKD và tỷ lệ chi trả cổ tức ổn
định. Qúy I/2011, MCF đạt 157,61 tỷ đồng doanh thu và 5,22 tỷ đồng
LNST. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu của MCF tăng 48% và
LNST tăng 46%.

KSD - Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt

LGC - Ngày GDKHQ chốt danh sách cổ đông

LỊCH SỰ KIỆN
KSA - Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2010

KHA - Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011

SFC - Ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

quyền??? và khi đó, liệu kế hoạch phát hành tăng vốn của PVA có
thành công????

(Nguồn: vsd.vn)
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có thể nói hai mã này đang là đầu tàu của HNX, giao dịch tại hai mã này cũng đứng đ

BIỂU ĐỒ VN-INDEX
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

VN-Index đang rơi vào tình trạng lình xình đi ngang khá
chán nản sau quá trình giảm mạnh của tuần trước. Chỉ
số tăng nhẹ 0,39 điểm và vẫn đang dao động quanh
mức điểm thấp kỷ lục. VN-Index vẫn đang dao động
phía trong dải Bollinger trong khi dải này gần như sẽ mở
rộng ra một cách từ từ ứng với quá trình để mất điểm
dần dần của VN-Index. MACD gần như không thay đổi
nhiều và RSI và STO có những tín hiệu đi lên song
không mấy thuyết phục bởi hai chỉ số này rất dễ nhanh
chóng đảo chiều chỉ với 1 phiên giảm điểm và thanh
khoản thấp của VN-Index. Lực cầu cạn kiệt đang là mối
lo chính của thị trường hiện tại chứ không phải những
phiên tăng điểm nhẹ không mang nhiều ý nghĩa như
phiên 15/08.
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380 điểm

390 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
405 điểmMạnh 370 điểm

Trung bình

Yếu 65 điểm

386 điểm

Mạnh

400 điểm

Yếu

Yếu

Cũng giống như VN-Index, HNX-Index đang thiết lập
trạng thái đi ngang. Phiên hôm nay chỉ số giảm nhẹ 0,24
điểm. Chưa đi ra khỏi dải Bollinger và vẫn đang dao
động phía trong 2 đường trend line cũng như dải
Bollinger trên đồ thị. RSI và STO bắt đầu quay đầu đi
xuống và nhiều khả năng dao động trong thời gian tới
quanh hai ngưỡng lần lượt là 30 và 20, tương ứng với
lực cầu thị trường ở mức thấp và thị trường thường
xuyên trong tình trạng quá bán. Riêng MACD, do có độ
trễ so với HNX-Index nên gần như thời gian qua chỉ báo
này đi ngang thiên về hướng giảm và cho thấy xu thế dài
hạn hơn của thị trường. Nhìn chung xu thế tiếp tục khá
tiêu cực với những phiên giảm điểm là chủ yếu và thanh
khoản khó có sự cải thiện đáng kể.

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

68 điểmTrung bình

Trung bình

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ
Mạnh 60 điểm 70 điểm

Trung bình 63 điểm

67 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á tăng điểm sau khi doanh số bán lẻ Mỹ tăng nhiều nhất 4 tháng và GDP Nhật quý II vượt
dự báo của các chuyên gia kinh tế. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 1,9% lên 124,19 điểm tại Tokyo.
Chứng khoán Tokyo tăng mạnh nhất trong gần 2 tháng, khi thị trường thế giới hồi phục sau tuần biến động
mạnh nhất kể từ khủng hoảng tài chính và nhờ số liệu tăng trưởng GDP vượt dự báo của Nhật. TTCK Úc tăng
trong giờ giao dịch buổi chiều, đóng cửa tăng 2,6% khi nhà đầu tư săn tìm các cổ phiếu giá rẻ trước khủng
hoảng nợ và suy thoái tiềm tàng. Tại Hồng Kông, chứng khoán tăng điểm, nhưng doanh thu giữa ngày thấp
nhất trong gần 1 tháng, cho thấy cảnh giác vẫn còn sau khi chỉ số Hang Seng có tuần tồi tệ nhất kể từ tháng
1/2009. Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa tăng 1,3%, ngày thứ 4 liên tiếp tăng điểm, dẫn đầu là các cổ
phiếu ngân hàng nhờ kỳ vọng của nhà đầu tư rằng cơ quan chức năng sẽ giảm tốc độ thắt chặt chính sách tiền
tệ.

 NHẬN ĐỊNH PHIÊN GIAO DỊCH 16/08/2011

TTCK mở đầu tuần giao dịch mới với giao dịch ảm đạm và thanh khoản lại xuống mức thấp. KL khớp lệnh tại
sàn Hose chỉ đạt 12,5 triệu đơn vị và tại sàn HNX chỉ đạt 13 triệu. Dao động của chỉ số rất ít và thị trường
dường như rơi trở lại vào trạng thái giao dịch chậm và không biến động nhiều. Nhà đầu tư trên thị trường cũng
quay trở lại với chiến lược “phòng thủ” không mua bán nhiều đẩy thanh khoản tụt về mức thấp đáng ngại

THỨ BA
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Nội dung trong bản tin này được Công ty Chứng khoán Đông Nam Á tổng hợp và phân tích từ các nguồn thông tin đại chúng được xem là đáng tin cậy và chỉ đơn thuần
phục vụ mục đích tham khảo Công ty Chứng khoán Đông Nam Á không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định mua hay bán khi khách hàng sử dụng các thông tin trên

Cơn sốt giá vàng đã bắt đầu chững lại, giá vàng thế giới hiện tại đang dao động quanh mức 1.743 $/ounce.
Phiên đầu tuần, chứng khoán Châu Á bật tăng khá tốt, chốt phiên thứ 6 tuần trước, chứng khoán Mỹ cũng đã
giữ được sắc xanh. Khi “cơn bão” hạ bậc tín nhiệm của Mỹ làm rung chuyển TTCK toàn cầu tuần trước đã qua
đi thì chứng khoán trong nước lại trở lại trạng thái giao dịch trầm lắng. KL khớp lệnh phiên hôm nay ở mức rất
thấp cho thấy sự quan ngại vẫn không ngừng tăng trong tâm lý nhà đầu tư. Thị trường cổ phiếu giờ đây để mất
quá nhiều sức hấp dẫn đối với họ. Hiện nay, dòng tiền thì ngày càng ít trong khi các doanh nghiệp vẫn coi TTCK
là bàn đạp để phát hành cổ phiếu tăng vốn trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn như hiện nay. Trái lại, nhà đầu
tư giờ không mặn mà với việc mua cổ phiếu tăng vốn của doanh nghiệp bởi đồng tiền bỏ ra để đầu tư vào cổ
phiêu trong thời điểm hiện tại có vẻ không phải là một lựa chọn hợp lý khi nền kinh tế còn khó khăn, lãi suất và
lạm phát tăng cao. Không phải doanh nghiệp nào cũng kinh doanh thuận lợi và đủ khả năng để chi trả cổ tức
như mong muốn của cổ đông. Chúng tôi cho rằng, thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp công bố chi trả cổ tức
bằng tiền mặt với tỷ lệ tương đối cao, từ 15% đến 20% sẽ khiến nhà đầu tư tạm thời được “an ủi” khi phần lớn
giá trị cổ phiếu của họ đã sụt giá mạnh và cũng khiến cổ đông yên tâm hơn với khả năng tài chính của doanh
nghiệp. 

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG BẢN TIN Bản tin nhận định thị trường này được Công ty Chứng khoán Đông Nam Á cung cấp cho một bộ phận khách hàng nhất định có mở tài khoản tại Công ty. Mọi sự cung cấp
khi chưa được sự đồng ý của Công ty đều bị coi là vi phạm bản quyền của SeASecurities.

quay trở lại với chiến lược phòng thủ , không mua bán nhiều đẩy thanh khoản tụt về mức thấp đáng ngại. 

Nhiều khả năng tuần này sẽ tiếp diễn xu thế giao dịch chậm như phiên hôm nay. Xu thế giảm vẫn là chủ đạo và
với việc thanh khoản thấp như hiện tại thì khả năng lại bắt đầu một đợt lình xình đi ngang trên cả hai sàn là khá
lớn. Những chuyển biến trên TTCK toàn cầu có lẽ không tác động nhiều đến thị trường trong nước. Tâm lý nhà
đầu tư khá “chai lỳ” tại thời điểm hiện tại. 

KHUYẾN CÁO
phục vụ mục đích tham khảo. Công ty Chứng khoán Đông Nam Á không chịu trách nhiệm với bất kỳ quyết định mua hay bán khi khách hàng sử dụng các thông tin trên.
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