
BBC vừa công bố kế hoạch năm 2014 với doanh số 1.250
tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2013, chủ yếu đến từ vụ Tết
2014 - 2015 và tăng thị phần lên 11% cao hơn 1% so với

Sáng 1/4/2014, Dự án Khu căn hộ Galaxy 9 và Dự án
chung cư cao tầng ICON 56 đã được khởi công, đều do
CTCP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC)
làm nhà thầu chính.Dự án Khu căn hộ Galaxy (Nguyễn
Khoái) do CTCP Thương mại Địa ốc Tân Thuận Việt làm
chủ đầu tư, có quy mô 1 tầng hầm và 2 tòa tháp 21 tầng
cao. HBC làm nhà thầu chính thi công toàn bộ phần thô,
hoàn thiện và hệ thống cơ điện với tổng giá trị gói thầu là
hơn 350 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2015.

Doanh thu thuần năm 2013 của GELEX đạt 1.190 tỷ đồng,
giảm nhẹ so với con số 1.230 tỷ đồng của năm 2012;
LNTT năm 2013 đạt 254 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 216 tỷ
đồng năm 2012. GELEX được cổ phần hóa từ DNNN là
Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam. Không chỉ có thế
mạnh trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, GELEX còn đầu
tư sang lĩnh vực bất động sản. GELEX còn quản lý phần
vốn của phía Việt Nam trong liên doanh khách sạn 5 sao
Melia tại 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. 

Các nhà máy thuỷ điện đã đảm bảo cung cấp đủ nước cho vụ Đông - Xuân khu vực đồng
bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đồng thời vẫn tiếp tục phát điện theo kế hoạch đề ra. Các
công trình nguồn điện và lưới điện đều đang được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề

TIN KINH TẾ TRONG NƯỚC NỔI BẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Quý 1/2014: Thu ngân sách đạt 195.070 tỷ đồng Gelex đạt lợi nhuận 254 tỷ đồng

Sản xuất điện quý I tăng cao 

Số liệu thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, thu ngân sách Nhà nước tháng 3/2014 ước
đạt 57.950 tỷ đồng, luỹ kế thu quý I/2014 đạt 195.070 tỷ đồng, bằng 24,9% dự toán, tăng
15,9% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, thu nội địa tháng 3/2014 ước đạt 37.000 tỷ
đồng, lũy kế thu quý I/2014 đạt 133.680 tỷ đồng, bằng 24,8% dự toán, tăng 16,5% so với
cùng kỳ năm 2013 (không kể thu tiền sử dụng đất tăng 16,3%); đánh giá chung tình hình
thu nội địa 3 tháng đầu năm 2014 đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng
trưởng so với cùng kỳ năm 2012 (đạt 22,7% dự toán), năm 2013 (đạt 20,9% dự toán);
thu cân đối NSNN từ hoạt động xuất nhập khẩu quý I/2014 ước đạt 34.550 tỷ đồng, bằng
22,4% dự toán, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2013...

HBC khởi công 2 dự án mới tại quận 4, TP. HCM

Năm 2014, BBC đặt kế hoạch doanh thu tăng 19%
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"Thu hút đầu tư trong quý 1 có nhiều khởi sắc, đạt 50% kế hoạch, tăng gần 93% so với
cùng kỳ năm ngoái" là kết quả được ghi nhận tại buổi họp về tình hình hoạt động các khu
chế xuất - khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay (2/4). Tổng vốn đầu
tư kể cả cấp mới và điều chỉnh tại các khu chế xuất-khu công nghiệp trong quý 1 đạt hơn
277 triệu USD, trong đó đầu tư nước ngoài đạt gần 244 triệu USD, tăng hơn 97% so với
cùng kỳ năm ngoái. Đến nay có gần 1.300 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng
ký hơn 8 tỷ USD, tỷ lệ lấp đầy hơn 64% diện tích được phép cho thuê của 15 khu công
nghiệp, khu chế xuất; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 955 triệu USD.

TP HCM thu hút đầu tư khởi sắc trong quý I 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY
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Chỉ số đô la Mỹ giảm 0,02% xuống 80,086 điểm từ mức cao nhất trong 2 tuần là 80,296
điểm sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Janet Yellen cho biết sẽ duy trì chính
sách nới lỏng tiền tệ thêm một thời gian nữa và có thể tăng lãi suất vào đầu năm 2015.
USD tăng giá so với yên ở 103,71 JPY/USD, chạm mốc cao nhất kể từ ngày 23/1, sau
khi báo cáo cho thấy, hoạt động sản xuất của Mỹ tăng trưởng tháng thứ 2 liên tiếp. Euro
tăng giá ngày thứ 3 liên tiếp so với USD nhờ áp lực giá giảm tại khu vực đồng euro. Tại
New York, euro tăng 0,17% so với USD, giao dịch ở 1,3793 USD/ EUR.
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USD giảm so với euro chờ số liệu việc làm của Mỹ

Ngân hàng Nhật Bản vừa công bố dự báo lạm phát trung bình của các công ty. Theo đó,
tính từ thời điểm hiện tại, lạm phát sẽ tăng 1,5% trong một năm tới và tăng 1,7% hàng
năm trong ba năm và năm năm tiếp theo. Dự báo này có thể sẽ khiến BOJ không tăng
cường nới lỏng tiền tệ hơn nữa và thúc đẩy một cuộc tranh luận mới về cách quản lý một
nền kinh tế để có mức tăng giá cả bền vững. Báo cáo công bố ngày hôm qua cho biết,
mặc dù niềm tin của các hãng sản xuất lớn ở Nhật Bản tăng lên 17 điểm, mức cao nhất
kể từ năm 2007 nhưng con số này chỉ là tạm thời vì chỉ số này được dự báo sẽ giảm
xuống 8 điểm vào tháng 6.
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

2014 - 2015 và tăng thị phần lên 11%, cao hơn 1% so với
năm ngoái. Để thực hiện mục tiêu trên, BBC dự kiến tập
trung cải tiến chất lượng sản phẩm, tăng năng suất sản
xuất bánh Hura Deli thêm 20%, nghiên cứu đưa dòng sản
phẩm bánh kẹo thảo dược vào sản xuất. Cty cũng sẽ phục
hồi xuất khẩu tại thị trường Campuchia và phát triển thêm
thị trường Myanmar.
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Sau kiểm toán, doanh thu thuần của PXT đạt 350 tỷ đồng,
không thay đổi nhiều so với trước kiểm toán. Tuy nhiên,
giá vốn hàng bán sau kiểm toán lại tăng mạnh hơn 35 tỷ
đồng, ở mức 351 tỷ đồng đã làm cho PXT bị lỗ gộp 935
triệu đồng (trước kiểm toán lãi 34.17 tỷ đồng). Chính
nguyên nhân này khiến PXT chấp nhận chịu lỗ 35.58 tỷ
đồng, qua đó đưa Công ty đến với mức lỗ lũy kế 35.09 tỷ
đồng. Tại BCTC kiểm toán, Công ty đang có một số khoản
vay, công nợ phải trả đã quá hạn thanh toán và lỗ lũy kế
lên đến hơn 35 tỷ đồng.

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Giá vàng giao dịch tại châu Áđang ở mức 1.282 USD/ounce (tương đương 32,59 triệu
đồng/lượng). Giá vàng SJC sáng nay mua vào mức 35,36 triệuđồng/lượng, bán ra 35,41
triệuđồng/lượng. Hiện giá vàng trong nước cao hơn gần 2,8 triệuđồng so với giá thế giới.
Mức chênh lệch nàyđã cao gấpđôi so với tháng trước. Tại Mỹ, giá vàngđã giao dịchở
mức thấp nhất trong vòng 7 tuần qua khi số liệu kinh tế Mỹ cải thiện khiến các nhàđầu
tưtạm rời xakim loại quý này. Theođó, giá vàng kỳ hạn tháng 6-2014 tụt xuống 1.278
USD/ounce, sau khi giảm 5,60 USD trongđêm qua. Giá vàng giao ngay vẫn giữ mức
1.280 USD/ounce. Sáng nay, ngân hàng thương mại hạ giá mua bán USD về mức cũ,
với giá mua USD là21.055đồng, giá bán USD là 21.115 đồng. Hồi đầu tuần, một số ngân
hàng thương mại có lúc nâng giá bán USD lên 21.120 đồng/USD.

Dow Jones 16,532.61

Vàng trong và ngoài nước tiếp tục "dò đáy" PXT: Sau kiểm toán lỗ gần 36 tỷ đồng

BOJ: Các công ty Nhật Bản dự báo lạm phát sẽ tăng trong 5 năm tới

công trình nguồn điện và lưới điện đều đang được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề
ra. Điện sản xuất toàn ngành tháng 3 ước đạt 11,50 tỷ kWh, tính chung 3 tháng ước đạt
30,49 tỷ kWh tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2013. Riêng điện sản xuất của Tập đoàn
Điện lực Việt Nam 3 tháng ước đạt 11,55 tỷ kWh bằng 37,9% điện sản xuất toàn ngành
và tăng 5,6% so với cùng kỳ. Điện thương phẩm tháng 3 đạt 9,68 tỷ kWh, tăng 9,7% so
với cùng kỳ; tính chung 3 tháng đầu năm, điện thương phẩm ước đạt 28,03 tỷ kWh, tăng
9,0% so với cùng kỳ.
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Số cp đứng giá
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Kết thúc phiên giao ngày 2/4, VN-Index giảm 2,18 điểm (-0,37%),
xuống 581,67 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 146,78 triệu đơn vị,
giá trị 2.470,4 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận 4,5 triệu đơn vị,
giá trị 218 tỷ đồng, với sự đóng góp chính của các mã VNM, HAG,
VNG, FPT. VN30-Index giảm 2,12 điểm (-0,32%), xuống 658,01 điểm
với 5 mã tăng và 15 mã giảm. Trên HOSE, ngoài DPM và CII vẫn duy
trì sắc xanh như phiên sáng, màu xanh còn xuất hiện ở VCB, PVT và
ITA. Trong khi đó, FLC cũng hồi về mốc tham chiếu, nhưng giao dịch
kém sôi động hơn rất nhiều so với phiên hôm qua khi chỉ có hơn 4,67
triệu đơn vị được khớp. ITA vẫn là mã có thanh khoản tốt nhất trên
HOSE với hơn 13,5 triệu đơn vị được khớp và đóng cửa ở mức giá
9.700 đồng, tăng 200 đồng.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG - HNX

PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG PHIÊN
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HNX-Index giảm 0,8 điểm (-0,93%), xuống 85,68 điểm. Tổng khối
lượng giao dịch đạt 94,1 triệu đơn vị, giá trị 1.000 tỷ đồng. Trong đó,
giao dịch thỏa thuận 2,4 triệu đơn vị, giá trị 27 tỷ đồng. HNX30-Index
giảm 0,55 điểm (-0,31%), xuống 176,23 điểm. Trên HNX, KLF bất ngờ
khi tăng trần lên 14.600 đồng với hơn 2,9 triệu cổ phiếu được khớp.
Còn SHB đã leo lên mức giá 10.600 đồng, tăng nhẹ 100 đồng với 11,6
triệu đơn vị được khớp. Trong khi PVX vẫn duy trì mức giảm 100
đồng, xuống 6.400 đồng với 20,94 triệu đơn vị được khớp.

SÀN HCM

Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 9,6 triệu đơn vị và
bán ra gần 6,5 triệu đơn vị, trong đó ITA được khối ngoại mua vào
nhiều nhất với 2.697.680 đơn vị. Trên sàn HNX, khối ngoại mua
1.089.983 đơn vị và bán ra 1.400.550 đơn vị, trong đó PVX bị khối
ngoại trên HNX bán ra nhiều nhất với 618.400 đơn vị 
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PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN GIAO DỊCH
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PXM Cổ phiếu PXM của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền
Trung (HOSE) đã thiết lập mức giá cao nhất trong 1 năm. Đóng cửa
phiên hôm nay, giá PXM đứng tại 3.500 đồng/cp so với giá đỉnh của 1
năm qua là 2.100 đồng/cp. Khối lượng khớp lệnh đạt 380.090 cp được
khớp lệnh. Đây là phiên tăng trần thứ 15 liên tiếp của PXM từ 1.700
đồng ngày 13/3, lên 3.500 đồng trong phiên sáng nay. Diễn biến giá cổ
phiếu PXM xảy ra trong tình hình kinh doanh khá bi đát của công ty: Lỗ
ròng năm 2013 (theo báo cáo chưa kiểm toán) lên tới 152 tỷ đồng, vốn
chủ sở hữu âm 108 tỷ đồng. 12/3/2014, trước 1 ngày so với chuỗi tăng
điểm của PXM, Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVX)
công bố thông tin về việc chấp thuận chủ trương thoái toàn bộ vốn tại
các công ty đã niêm yết bằng phương thức khớp lệnh. PXM là một
trong các "đối tượng" được PVX thoái vốn. Hiện PVX nắm giữ 7,65
triệu cổ phiếu PXM, tương đương 51% vốn điều lệ PXM. 
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GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ VSH và VNR
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DNM  Phát hành hiện hữu

CAP   Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

VNG - Công ty Cổ phần Du lịch Golf Việt Nam (HOSE). Kết thúc
phiên giao dịch hôm nay VNG có sự tăng đột biến về giá. Đây là mức
giá cao nhất của VNG trong suốt hai năm qua. Đóng cửa phiên hôm
nay VNR đứng ở mức 9.900 đồng/cp, tăng gấp 2.5 so với giá đóng
cửa ngày 04/12/2012. Đây là phiên tăng trần thứ 7 liên tiếp với thanh
khoản thấp tương ứng khối lượng khớp lệnh đạt 5.600 cp, khối lượng
giao dịch thỏa thuận đạt 1.445.490 cổ phiếu nâng tổng giá trị giao dịch
lên 13,6 tỷ đồng cao đột biến trong thời gian qua. Năm 2013, lợi
nhuận của VNG giảm sút, lãi ròng 214 triệu đồng năm 2013, giảm
mạnh so với cùng kỳ và còn cách xa đích kế hoạch lợi nhuận mà
ĐHCĐ giao phó. Phiên 20/2, cổ phiếu khớp lệnh 120 đơn vị. Năm
2014, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu: 67,2 tỷ đồng, tổng chi phí:
65 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2,2 tỷ đồng. P/E đạt 278.87 lần.    

SDP   Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

LỊCH SỰ KIỆN

(Nguồn: vsd.org.vn)

Trang 3



EX

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
ể

Áp lực bán mạnh vẫn được tiếp diễn trong phiên hôm
nay, tuy nhiên, Vn-Index phục hồi vào cuối ngày đã
giúp chỉ số này vẫn giữ trên mốc 580 điểm. Chốt phiên,
Vn-Index chỉ giảm 2.18 điểm xuống 581.67 điểm. Trong
phiên có lúc chỉ số này xuống 574.4 điểm là dải dưới
của Bollinger. Thanh khoản phiên nay sụt giảm so với
phiên trước đó với tổng khối lượng giao dịch chỉ còn
hơn 142 triệu cp, tương đương với giá trị giao dịch đạt
hơn 2400 tỷ đồng. Các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho tín hiệu
điều chỉnh chưa dừng lại khi MACD tiếp tục giảm mạnh
và gia tăng khoảng cách với đường tín hiệu. RSI và
MFI vẫn giảm mạnh cho thấy dòng tiền đang rút ra khỏi
thị trường. Hiện tại dải Bollinger đang co hẹp cho thấy
thị trường sẽ biến động giằng co trong các phiên tới.
Ngưỡng hỗ trợ 570-575 điểm được kỳ vọng nâng đỡ
tâm lý cho thị trường. 
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Cũng hồi phục ở những phút cuối nhờ lực cầu giá thấp
quay trở lại, chốt phiên HNX-Index chỉ còn giảm 0.8
điểm xuống 85.68 điểm. Trong phiên có lúc HNX-Index
ở mức 84.12 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp với
khối lượng giao dịch hơn 91 triệu đơn vị, tương đương
với 1000 tỷ đồng. Thanh khoản thấp trong xu thế giảm
điểm cho thấy cầu thị trường đang thận trọng và làm
cho xu thế điều chỉnh chưa thể kết thúc. Các chỉ báo kỹ
thuật hiện tại vẫn cho xu thế điều chỉnh khi MACD vẫn
đang giảm mạnh và gia tăng khoảng cách với đường
tín hiệu. RSI và MFI giảm mạnh cho tín hiệu dòng tiền
rút ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, hiện tại RSI đang giảm
mạnh vào vùng quá bán nên cơ hội phục hồi kỹ thuật
trong phiên cuối tuần được gia tăng. Dự báo phiên tới
HNX-Index sẽ dao động quanh ngưỡng 85 điểm. 

90 điểm

MỐC HỖ TRỢ  MỐC KHÁNG CỰ

BIỂU ĐỒ HNX-INDEX

Mạnh 630 điểmMạnh 530 điểm

540 điểm

590 điểm
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Cả 2 sàn tiếp tục một phiên giảm điểm với diễn biến tâm lý khá tiêu cực. Và lực cầu gia tăng vào cuối phiên đã 
giúp cả 2 chỉ số không đóng cửa ở mức điểm thấp trong phiên Chốt phiên Vn-index đã phục hồi lên ngưỡng

THỨ NĂM

03/04/2014

Chứng khoán Châu Á kéo dài đà tăng sang phiên thứ sáu liên tiếp sau khi hoạt động sản xuất của Mỹ tăng
thúc đẩy tâm lý lạc quan về tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Lúc 13h43 giờ Việt Nam, chỉ
số chứng khoán MSCI Châu Á-Thái Bình Dương tăng 0,4% lên 138,81 điểm. Chứng khoán Châu Á tăng theo
thị trường chứng khoán Phố Wall sau khi số liệu của Viện quản lý cung ứng (ISM) cho thấy chỉ số hoạt động
sản xuất của Mỹ tăng từ 53,2 điểm lên 53,7 điểm trong tháng 3, ám chỉ ngành này đang cải thiện khi khi đợt
thời tiết mùa đông khắt nghiệt kết thúc. Chỉ số Topix của Nhật Bản tăng 0,6% sau khi đồng Yên có phiên giảm
thứ tư liên tiếp so với USD và các công ty Nhật Bản có dấu hiệu tin tưởng vào nỗ lực đẩy lùi giảm phát của
Thủ tướng Shinzo Abe. Theo điều tra của Ngân hàng trung ương Nhật Bản, giá tiêu dùng có thể tăng 1,5%
trong 12 tháng tới và 1,7% trong 3-5 năm tới. Những cổ phiếu nổi bật: Cổ phiếu của Nissan Motor Co, hãng
xe hơi Nhật Bản có 34% doanh thu từ thị trường Bắc Mỹ, tăng 1,5% nhờ đồng Yên giảm giá. Cổ phiếu của
Renesas Electronics Corp tăng 6% trên thị trường Tokyo nhờ tin Apple Inc đang tìm cách mua cổ phiếu tại
một đơn vị thiết kế chip điện tử cho màn hình tinh thể lỏng được sử dụng trong điện thoại thông minh. Cổ
phiếu của Noble Group Ltd tăng 3,8% trên thị trường Singapore sau khi Cofco Corp nhất trí mua 51% cổ phiếu
tại đơn vị kinh doanh nông sản của Noble.

NHẬN ĐỊNH  

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.

giúp cả 2 chỉ số không đóng cửa ở mức điểm thấp trong phiên. Chốt phiên, Vn-index đã phục hồi lên ngưỡng
580 điểm, đứng tại 581.67 điểm trong phiên có lúc chỉ số xuống mức thấp nhất là 574 điểm. HNX-Index cũng
phục hồi từ mức thấp nhất 84.12 điểm lên 85.68 điểm (chỉ giảm 0.8 điểm so với phiên trước). Thanh khoản
sụt giảm nhẹ so với phiên trước cho thấy tâm lý thận trọng còn duy trì. 

Trang 5

Xu hướng giảm khá rõ nét trong phần lớn phiên giao dịch hôm nay. Hầu hết các mã lớn và nhỏ đều giảm
điểm. Nhóm cổ phiếu đầu cơ bị bán ra mạnh nhất, rất nhiều mã dư bán sàn. Phiên nay chỉ có ITA và PVX giao
dịch tích cực do đón nhận thông tin lãi tăng sau kiểm toán. Ngoài ra một số mã đi ngược thị trường như DPM,
SHB, HDG…do đón nhận thông tin tích cực từ cổ tức. Kể từ mức đỉnh 607.55 điểm được xác lập vào phiên
ngày 24/03, Vn-Index đến nay đã giảm hơn 20 điểm và đây là phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp. Áp lực điều
chỉnh kéo dài xuất phát từ áp lực chốt lời của nhà đầu tư sau giai đoạn tăng trưởng vừa quavà hiệu ứng
margin call như đã được dự đoán trước đó. Nhận thấy rằng tâm lý thị trường vẫn khá bi quan ở thời điểm nay.
Mặc dù lực cầu ở cuối phiên tốt hơn giúp giá nhiều cổ phiếu trở về gần giá tham chiếu, thậm chí một số mã
xanh, nhưng thanh khoản chưa cải thiện nên khả năng thị trường chưa kết thúc điều chỉnh là khá cao. Đây là
thời điểm thiếu vắng thông tin hỗ trợ, đồng thời lực cầu của khối ngoại cũng sụt giảm. Do đó, nhịp điều chỉnh
này khả năng cao chưa dừng lại và Vn-Index sẽ tiến về vùng thấp hơn là 565 điểm. Hiện tại dải dưới của
Bollinger tại ngưỡng 575 điểm đang hỗ trợ thị trường và sẽ giằng co tại ngưỡng này trong một vài phiên.

Như những bản tin trước chúng tôi đã nhận định, nhịp điều chỉnh sẽ chưa kết thúc do lực cầu chưa cải thiện
đồng thời áp lực bán ra do margin call tăng lên. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên chờ đợi thị trường cân
bằng và thanh khoản ổn định hơn để tham gia lại. Nhà đầu tư có thể canh mua khi Vn-Index tiến về vùng 565-
570 điểm và lựa chọn những mã kỳ vọng kết quả kinh doanh tốt trong quý 1.  

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.


