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Giá vàng trong nước hôm nay 17/2 tiếp tục tăng mạnh, sau khi đã tăng trên dưới 700
nghìn đồng/lượng trong tuần trước. Cụ thể, trong buổi sáng, giá vàng được các doanh
nghiệp đồng loạt tăng 400 nghìn đồng/lượng so với hai ngày cuối tuần, với giá mua vào
phổ biến từ 36,43 – 36,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra quanh 36,6 triệu đồng/lượng.
Sang buổi chiều, vàng tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng nữa. Lúc 14h30, vàng SJC của
công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) giao dịch tại 36,68 – 36,78 triệu đồng/lượng; vàng SJC tại
Tập đoàn DOJI là 36,7 – 36,8 triệu đồng/lượng. Như vậy tổng cộng từ sáng tới giờ, giá
vang đã tăng 600 nghìn đồng/lượng. Mức giá 36,8 triệu đồng/lượng cũng là cao nhất
được ghi nhận kể từ ngày 7/11/2012 tới nay.

Giá vàng tăng 600 nghìn đồng lên 36,8 triệu đồng/lượng

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

TPHCM: Sẽ công khai quy trình đăng ký đầu tư LAS: Quý IV/2013, lợi nhuận và doanh thu ngược chiều

Thu lợi nhuận 1 tỷ USD từ đầu tư ra nước ngoài 

UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh quy trình xử lý hồ sơ
tại Sở và kết nối với Văn phòng UBND TP để hướng tới công khai thông tin... UBND TP
đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh quy trình xử lý hồ sơ tại Sở và kết nối với
Văn phòng UBND TP để hướng tới công khai thông tin từ khi nhà đầu tư, doanh nghiệp
nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cho đến khi ban hành giấy đăng ký đầu tư, giấy
chứng nhận đầu tư hoặc chưa được cấp các loại giấy này. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và
Đầu tư sẽ làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hệ thống thông tin
quản lý đầu tư nước ngoài, trong đó có chức năng công khai

PPC đặt kế hoạch lợi nhuận 400 tỷ đồng năm 2014

REE: Lãi quý IV giảm 17%, cả năm vẫn vượt xa kế

Năm 2014, Công ty dự kiến đặt mục tiêu lợi nhuận 400 tỷ
đồng, thấp hơn nhiều so với năm 2013. Sở dĩ Công ty đặt
kế hoạch lợi nhuận ở mức thận trọng là do kết quả kinh
doanh của Công ty cao hay thấp phụ thuộc vào rất nhiều
yếu tố mà Công ty khó đánh giá được, đơn cử như yếu tố
biến động tỷ giá. Năm 2013, PPC ghi nhận doanh thu
6.582,5 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.227,8 tỷ
đồngVới kết quả này, PPC đã vượt hơn 400% so với kế
hoạch lợi nhuận cả năm 2013 (447,2 tỷ đồng). 

Theo đó, doanh thu LAS đạt 612,5 tỷ đồng, giảm 25,03%
so với cùng kỳ năm 2012 và LNST đạt 121,82 tỷ đồng,
tăng 56,42% so với cùng kỳ năm trước đó do Công ty đã
tích lũy được nguyên vật liệu với giá thấp làm cho giá vốn
hàng bán đã giảm mạnh 46,23% so với cùng kỳ, tiết kiệm
được một số chi phí. Lũy kế năm 2013, LAS đạt doanh thu
thuần 4.768,48 tỷ đồng, tăng 6,09% so với năm 2012,
LNST đạt 447,23 tỷ đồng, tăng 14,58% so với năm 2012. 

Bộ Công Thương cho biết, tính tới thời điểm hiện nay, nhiều DN có đơn đặt hàng sản
xuất đến hết quý 1-2014. Thậm chí một số DN lớn có đơn hàng sản xuất đến hết quý 2
cho sản phẩm hoàn tất. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước trong tháng đầu
ủ ă 2014 th ố liệ ủ Tổ Hải đ t h 1 9 tỷ USD tă 10 6%

Quý IV, doanh thu thuần của REE đạt 729,6 tỷ đồng, tăng
11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn theo đó cũng tăng
16% lên 581 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 8%
ố ò ầ 149 tỷ đồ Kết ả l i h ậ ò ý 4
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Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1 XK nhiều mặt hàng nông,
lâm, thủy sản chủ lực sụt giảm mạnh so với tháng trước. Đơn cử như gạo, tháng 1/2014
cũng chỉ XK được 369 nghìn tấn gạo, trị giá là 176 triệu USD, giảm 4,9% về lượng và
giảm 6,0% về trị giá so với tháng 12/2013; còn so với tháng 1/2013, XK gạo giảm 17,1%
về lượng và giảm 13,6% về trị giá. So với tháng trước, XK cao su trong tháng 1 cũng
giảm giảm 48,3% về lượng và giảm 51% về trị giá so với tháng 12/2013 khi chỉ đạt 65,3
nghìn tấn với trị giá 135 triệu USD; so với tháng 1/2013, XK cao su giảm 39,5% về lượng
và 54% về trị giá. Thuỷ sản cũng vậy, XK mặt hàng này trong tháng chỉ đạt 584 triệu
USD, giảm 11,9% so với tháng 12/2013, tuy nhiên vẫn tăng tới 22,2% so với tháng
01/2013.

Dow Jones 16,154.39

Nhiều mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu sụt giảm trong tháng 1FLC đạt 135,2 tỷ đồng LNTT năm 2013

Tăng trưởng kinh tế Nhật Bản thấp hơn dự báo trong quý IV/2013

của năm 2014,theo số liệu của Tổng cục Hải quan, đạt hơn 1,9 tỷ USD, tăng 10,6% so
với tháng trước và tăng 21,7% so với tháng 1-2013. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của
các doanh nghiệp có vốn FDI đạt 1,13 tỷ USD, chiếm 59,4% . Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu
và Nhật Bản tiếp tục là 3 đối tác lớn nhất nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam với kim
ngạch và tốc độ tăng so với cùng kỳ năm 2013. Tính đến nay, các nhà đầu tư Việt Nam
ra nước ngoài đã chuyển lợi nhuận khoảng 1 tỷ USD về Việt Nam

xuống còn gần 149 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận ròng quý 4
của REE đạt 136 tỷ đồng, giảm 17% so với quý IV/2012.
Kết thúc năm 2013, REE đạt 2.413 tỷ đồng doanh thu
thuần, tăng nhẹ so với mức 2.396 tỷ đồng của năm 2012.
Lợi nhuận ròng hợp nhất 2013 đạt 976 tỷ đồng, tăng 49%
so với năm 2012 và vượt tới 50% kế hoạch.

19.57

S&P 500

Quý IV/2013, FLC đạt hơn 1.747 tỷ đồng doanh thu hợp
nhất, lãi hợp nhất trước thuế trên 135 tỷ đồng. So với con
số ước lợi nhuận đã công bố trước đó là 110 tỷ đồng, lợi
nhuận hạch toán thực tế của FLC tăng 25 tỷ đồng, vượt
hơn 17,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Năm 2014, theo kế
hoạch sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, FLC dự
kiến doanh thu 2.500 tỷ đồng, LNTT 220 tỷ đồng, tăng gấp
đôi so với kế hoạch năm 2013 và bằng 169% kết quả thực
hiện năm liền trước.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Shanghai
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)
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Trung Quốc đứng trước nguy cơ vỡ nợ tài chính

Trong quý IV/2013, tốc độ tăng trưởng GDp của nền kinh tế Nhật Bản đạt 0,3%, thấp hơn
so với dự báo 0,7% của Reuters và chậm hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng 1,2%
và 1% từng đạt được lần lượt trong hai quý đầu tiên của năm 2013. Tính chung cả năm
2013, GDP của Nhật Bản tăng 1%, chưa bằng một nửa so với dự báo kỳ vọng tăng
2,8%. Đầu tư tư nhân phi cư trú đã cải thiện tốt trong quý cuối cùng năm ngoái với tỷ lệ
tăng 1,3% so với 0,2% của quý trước đó. Đầu tư công chậm lại với tốc độ tăng trưởng từ
7,2% trong quý III/2013 giảm xuống còn 2,3% trong quý IV/2013.
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9,661.23

14,393.11

Sản phẩm "Songhuajiang River No.77" huy động 972,7 triệu NDT (160 triệu USD) thông
qua 6 đợt, đã thất bại trong việc trả nợ vốn và lãi cho nhà đầu tư lần thứ tư liên tiếp vào
ngày chi trả dự kiến đầu tháng này. Các nhà đầu tư cũng được Quỹ Tín thác tỉnh Cát
Lâm - đơn vị cấu trúc sản phẩm nói trên - thông báo rằng họ sẽ không nhận được chi trả
vào đợt chi trả thứ 5 dự kiến vào ngày 19-2. Trung Quốc có tổng cộng tới 5.300 tỷ NDT
các sản phẩm tín thác phải đáo hạn trong năm nay, tăng 50% so với năm 2013. Việc vỡ
nợ các sản phẩm đầu tư như vậy chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn cho hệ thống “ngân
hàng ngầm” trị giá hàng ngàn tỷ USD của nền kinh tế lớn nhì thế giới.
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Số cp tăng giá

Số cp đứng giá
 

Số cp giảm giá

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN

570.20

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - VNI

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX
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VN-Index dừng lại ở mức 570,20 điểm, giảm 2,02 điểm (-0,35%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 163,685 triệu đơn vị, trị giá 2.511,5 tỷ đồng.
Toàn sàn có 135 mã tăng, 106 mã giảm và 63 mã đứng giá. VN30-
Index giảm 2,61 điểm (-0,41%) xuống còn 638,8 điểm, với 6 mã tăng
giá, 20 mã giảm giá và 4 mã đứng giá. VN30-Index giảm 2,61 điểm (-
0,41%) xuống còn 638,8 điểm, với 6 mã tăng giá, 20 mã giảm giá và 4
mã đứng giá. Một số cổ phiếu lớn khác như DPM, DRC, PPC… cũng
duy trì được sắc xanh. Chiều ngược lại, các mã như GAS, BID, VIC,
VCB, BVH, MSN… đã đua nhau giảm giá. Khép phiên giao dịch, GAS
giảm 1,2% xuống 82.500 đồng/CP. MBB giảm 2% xuống 14.500
đồng/CP và khớp được tới 3,24 triệu đơn vị. Ở nhóm cổ phiếu vừa và
nhỏ, ITA tăng 1,3% lên 7.700 đồng/CP và khớp lệnh được 11,36 triệu
đơn vị. FLC tăng tới 5,9% lên 10.800 đồng/CP và cũng khớp được
8,69 triệu đơn vị. Cổ phiếu tăng mạnh nhất trên HOSE là NBB tăng
1.700 đồng (+7,00%) lên 2600 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt
597 070 đơn vị

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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 DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HNX
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SÀN HN Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ra gần 8,2 triệu đơn vị, mua
vào 7,6 triệu đơn vị. Trên HNX, khối ngoại bán ra 556.358 đơn vị và
mua vào 3.319.670 đơn vị, trong đó mã SHB được khối ngoại mua
vào nhiều nhất với 1.440.500 đơn vị (chiếm 9,2% tổng khối lượng giao
dịch), trong khi bán ra 26.500 đơn vị.

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH NĐTNN

HNX-Index đứng ở mức 79,64 điểm, tăng 0,88 điểm (1,11%). Tổng
khối lượng giao dịch đạt 103,606 triệu đơn vị, trị giá 1.014,89 tỷ đồng.
Toàn sàn có 137 mã tăng, 85 mã giảm và 153 mã đứng giá. Chỉ số
HNX30-Index tăng 2,65 điểm (1,7%), lên mức 158,27 điểm, với 13 mã
tăng, 12 mã giảm và 5 mã đứng giá. Trong nhóm HNX-30, hai mã
DCS và SD6 đã được kéo lên mức giá trần. Trong đó, DCS khớp lệnh
được 5,33 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, các mã như KLS, SHS, SHB,
PVS, SCR… vẫn duy trì được sắc xanh. Khép phiên giao dịch, SHB
tăng 2,6% lên 8.000 đồng/CP và khớp được 15,6 triệu đơn vị. SCR
tăng 4,7% lên 8.900 đồng/CP và khớp được 9,43 triệu đơn vị. Chiều
ngược lại, một số mã như VND, VGS, NTP, LAS, ACB… vẫn chìm
trong sắc đỏ. VND giảm 2% xuống 14.900 đồng/CP và khớp được
2,38 triệu đơn vị. Trong khi đó, mã PVX đứng giá tham chiếu và khớp
lệnh được tới 14,22 triệu đơn vị.
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Áp lực bán tăng cao khiến sắc đỏ xuất hiện nhiều hơn
trên bảng điện tử ở thời điểm đóng cửa. Chốt phiên, Vn-
Index để mất 2.02 điểm xuống 570.2 điểm. Thống kê tại
thời điểm đóng cửa, toàn sàn có 135 mã tăng giá, 54
mã đứng giá và 106 mã giảm giá. Thanh khoản tiếp tục
tăng lên mức cao với tổng khối lượng đạt hơn 160 triệu
đơn vị, tương đương giá trị giao dịch đạt hơn 2.500 tỷ
đồng. Cây nên đỏ thân nhỏ phiên nay thể hiện sự thận
trọng của nhà đầu tư. Ở thời điểm này, dải Bollinger
vẫn tiếp tục mở rộng lên phía trên với độ mở vẫn rộng
cho xu thế tăng giá vẫn duy trì. Tuy nhiên chỉ báo STO
vẫn đang trong vùng quá mua cho tín hiệu áp lực điều
chỉnh gia tăng trong vài phiên tới. Bên cạnh đó, chỉ báo
MFI lại giảm mạnh rời khỏi ngưỡng 70 điểm cho tín
hiệu dòng tiền rút ra khỏi thị trường. Trong khi chỉ báo
RSI và MACD vận động hẹp không cho xu thế rõ ràng.
Ngưỡng kháng cự 580 điểm đang là ngưỡng cản trước
mắt và giao dịch sẽ tiếp tục thận trong trong vài phiên
tới. 
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Đây là cây nến xanh thân dài thứ 4 liên tiếp trên sàn
này. Chốt phiên, HNX-Index tăng 0.88 điểm, tương
đương tăng 1.11% lên 79.64 điểm. Thanh khoản tiếp
tục được đẩy lên mức cao với khối lượng giao dịch đạt
hơn 103 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch
đạt hơn 1000 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và
cổ phiếu dẫn dắt tăng điểm là động lực chính giúp sàn
này tăng mạnh và có phần sôi động hơn sàn Hose.
Đường giá tiếp tục mở rộng lên phía trên cùng với đà
mở rộng của dải Bollinger cho xu thế tăng điểm rất tích
cực. Bên cạnh đó, chỉ báo MACD cũng tăng mạnh với
độ dốc thẳng đứng ủng hộ xu thế tăng. Một loạt các chỉ
báo RSI và MFI tăng mạnh thể hiện dòng tiền khá tốt và 
đang vào thị trường. Phiên thứ 3 liên tiếp đường giá
chui ra khỏi dải Bollinger và STO vẫn đang trong
ngưỡng quá mua nên áp lực điều chỉnh sẽ sớm xảy ra
trong phiên kế tiếp khi đường giá tiếp cận ngưỡng 80
điểm

78 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần 17/2, thị trường chứng khoán châu Á không bao gồm chứng khoán Nhật
Bản tiếp tục ngập trong sắc xanh, chỉ số chuẩn khu vực kì vọng leo lên mức cao 3 tuần, sau báo cáo về hoạt
động tín dụng Trung Quốc đã chạm mức kỉ lục trong tháng Giêng vừa qua. Cụ thể, cổ phiếu của công ty khai
thác mỏ với 32% doanh thu tới từ Trung Quốc - Rio Tinto Group đã hồ hởi tăng 1,6% giá trị tại thị trường
Sydney. Cùng chiều, cổ phiếu của công ty Newcrest Mining Ltd. - đơn vị khai thác vàng lớn nhất nước Úc
cũng bổ sung thêm 3,2% giá trị sau khi giá kim loại này chạm đến mức đỉnh 3 tháng. Ngược lại, cổ phiếu của
công ty Rakuten Inc. - hãng bán lẻ online dưới sự điều hành của tỷ phú Hiroshi Mikitani lại sụt giảm nghiêm
trọng 9,5% tại thị trường Tokyo sau khi công bố kế hoạch mua dịch vụ gọi và nhắn tin Viber với giá $900 triệu
USD. Cập nhật lúc 9:54 sáng giờ Tokyo, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương không bao gồm chứng khoán
Nhật Bản tăng 0,3% giá trị, chạm ngưỡng 457,27 điểm. Trong khi đó, chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương
chỉ tăng có 0,1% giá trị, lên ngưỡng 135,31 điểm. Tuần qua, thị trường chứng khoán khu vực đã thiết lập đà
tăng 2,7% sau các số liệu khả quan từ kinh tế Trung Quốc và bài điều trần đầu tiên của bà tân chủ tịch Fed -
Janet Yellen. Quản lý quỹ tài sản của công ty White Funds Management có trụ sở tại Sydney, ông Angus
Gluskie cho biết qua điện thoại: "Thời điểm hiện tại chúng ta vẫn cần hết sức thận trọng đối với thị trường
chứng khoán." Ông nói thêm: "Đà tăng của chứng khoán khu vực tuần qua là khá nhanh chóng và đó cũng có
thể là một vấn đề cần xem xét. Chúng tôi cần có nhiều dữ liệu hơn để đánh giá một cách tổng hợp nhất về xu
thế thị trường tuần này!." Hiện tại, chỉ số Topix của Nhật Bản quay đầu giảm 0,5% giá trị, sau khi dịch chuyển
trong biên độ tăng 0,4% và giảm 1%, bởi thông tin tăng trưởng kinh tế Nhật Bản không đạt được kì vọng và
đồng Yen tăng giá trên thị trường tiền tệ. Cùng lúc, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,4% và chỉ số S&P/ASX
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NHẬN ĐỊNH  

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

HNX-Index liên tiếp lập đỉnh mới cùng với dòng tiền vào mạnh mẽ cho thấy sức hút dòng tiền trên sàn này cao
hơn sàn Hose. Và dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu đầu cơ trong thời gian gần đây.
Chúng tôi vẫn giữ quan điểm thị trường sẽ sớm điều chỉnh, tuy nhiên trong quá trình điều chỉnh này thì sự
phân hóa tăng điểm vẫn diễn ra và cơ hội kiếm lợi nhuận vẫn có. 

200 của Úc cũng có thêm 0,3% giá trị. Trong khid đó, chỉ số NZX 50 của New Zealand chỉ tăng có 0,2%.

Sự phân hóa mạnh tiếp tục diễn ra trong phiên hôm nay. Đồng thời áp lực điều chỉnh khiến số lượng mã giảm
điểm tăng lên đáng kể. Đóng cửa trái chiều trên 2 sàn, trong khi Vn-Index để mất 2.02 điểm xuống 570.2 điểm
thì HNX-Index tăng tới 1.11% lên 79.64 điểm. Điểm tích cực là thanh khoản trên 2 sàn vẫn được đẩy lên cao
với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 3500 tỷ đồng. 

Đây là phiên thứ 4 liên tiếp tổng giá trị giao dịch trên 2 sàn đạt trên 3000 tỷ đồng. Điểm số tăng cùng thanh
khoản lên cao cho tín hiệu khả năng thị trường tiếp tục được tăng trưởng. Xét diễn biến thị trường, thì giao
dịch vẫn thận trọng thể hiện ở nhiều mã bị điều chỉnh sau quá trình tăng vừa qua và số mã giảm điểm gia tăng
trong vài phiên gần đây. Đồng thời sự phân hóa khá rõ ràng khi nhóm cổ phiếu được hỗ trợ bởi thông tin kết
quả kinh doanh tốt vẫn tăng giá. Xét về thanh khoản, nhận thấy rằng cầu duy trì khá tốt và không quá hưng
phấn nên áp lực bán mạnh có thể giảm bớt trong các phiên kế tiếp. Và mặt bằng giá mới có thể sớm hình
thành. Tuy nhiên, ở thời điểm mà các chỉ số đã lên mức cao và chưa có nhịp điều chỉnh nào đáng kể, vì vậy,
nhà đầu tư tiếp tục quan sát diễn biến dòng tiền để có quyết định đầu tư hợp lý cũng như bán ra đúng thời
điểm trong trường hợp mà thị trường quay đầu giảm điểm. Các thông tin vĩ mô ở thời điểm này không có
nhiều, tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn kỳ vọng ở chính sách phát triển thị trường chứng khoán sẽ được sớm ban
hành trong tháng 6 tới và việc sớm ra kết thúc Hiệp định TPP sẽ là thông tin tốt đối với nền kinh tế trong nước
và TTCK. Theo dõi giao dịch của khối ngoại trong nhiều phiên gần đây thấy rằng quy mô giao dịch của khối
ngoại đã giảm mạnh trong 4 phiên đột biến thanh khoản này. Thậm chí phiên nay khối ngoại còn bán ròng nhẹ
trên sàn Hose và giảm hẳn quy mô giao dịch so với phiên trước với tổng giá trị bán ra đạt hơn 236 tỷ đồng,
trong khi mua vào đạt gần 180 tỷ đồng. Vì vậy giao dịch của khối ngoại không ảnh hưởng nhiều ở thời điểm
này. Tuy nhiên vẫn cần phải theo dõi hoạt động của khối ngoại trong các phiên kế tiếp nếu như khối này tiếp
tục bán ra. 

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

KHUYẾN CÁO
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.

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.




