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Theo ông Bùi Huy Sơn - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, những năm qua, trao đổi
thương mại giữa Việt Nam và Đức đã có mức tăng trưởng đáng kể. Riêng trong giai
đoạn 2010-2013, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đã tăng hơn 7,5 lần, đạt gần 7,7
tỷ USD. Hai bên hiện đang có những cơ hội rất tốt để khai thác các tiềm lực hợp tác,
đặc biệt khi Việt Nam và EU đang khẩn trương kết thúc đàm phán hiệp định thương mại
tự do. Hiện nay, có khoảng 300 DN Đức đang đầu tư tại Việt Nam với nguồn vốn
khoảng 1 tỷ USD. Nhiều DN lớn của Đức đang tìm địa điểm đầu tư mới thay cho Trung
Quốc

Thương mại Việt Nam-Đức: 3 năm tăng 7,5 lần

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

Xuất khẩu tiêu tăng mạnh, “ngấp nghé” 1 tỷ USDHHS: Hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 573 tỷ đồng

HSBC: Dệt may, điện thoại sẽ giúp xuất khẩu VN tăng trưởng 11%/năm giai đoạn 
2014-2020 

Theo số liệu công bố của Tổng Cục Hải Quan Việt Nam, 8 tháng đầu năm xuất khẩu
tiêu Việt Nam đi các thị trường đạt 132.682 tấn, giá trị 989,8 triệu USD. So với cùng kỳ
năm trước, xuất khẩu tiêu trong 8 tháng đầu năm tăng 31% về lượng và tăng 47,8% về
giá trị. Với mức tăng này, năm 2014 được đánh giá là năm tăng trưởng kỷ lục của hồ
tiêu về giá và lượng. Giá xuất tiêu bình quân trong 8 tháng đầu năm 2014 đạt 7.459,7
USD/tấn. Hiện nay, hồ tiêu Việt Nam chiếm khoảng 30% sản lượng tiêu trên toàn thế
giới và chiếm khoảng 50% khối lượng tiêu xuất khẩu trên thế giới. Với đà tăng trưởng
này, dự báo hồ tiêu sẽ sớm cán mốc tỷ USD trong tháng 9. 

TSC: 6 tháng lãi chưa đến 3 tỷ

Saigon Tel lãi sau thuế công ty mẹ sau soát xét giảm 2
tỷ đồng

HĐQT công ty đã thống nhất thông qua việc điều chỉnh chỉ
tiêu LNST năm 2014 không thấp hơn 55 tỷ đồng. ĐHCĐ
thường niên 2014 của TSC hồi tháng 4 năm nay đã đặt kế
hoạch Tổng lợi nhuận thực hiện 14,5 tỷ đồng, thấp hơn rất
nhiều so với kế hoạch sau điều chỉnh của công ty. Đáng
chú ý, 6 tháng đầu năm, theo báo cáo bán niên hợp nhất
soát xét, TSC lãi sau thuế vỏn vẹn 2,4 tỷ đồng.

HHS vừa có báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ từ 382 tỷ lên
573 tỷ đồng. Kết quả tăng vốn cho thấy, 99.91% số cổ
phần chào bán được được đặt mua hết. Trước đó, ngày
23/7 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
của Cty để trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu và hưởng quyền
mua cổ phiếu ưu đãi (tỷ lệ 10:3) với giá mua bằng mệnh
giá 10.000 đ/CP. Kết thúc đợt tăng vốn, HHS thu về được
thêm 114.6 tỷ đồng, nâng Vốn điều lệ lên 573.7 tỷ đồng.

Ngân hàng HSBC ngày 17/9 đã công bố báo cáo định kỳ “Triển vọng kết nối giao
thương của Việt Nam”, trong đó nhận định xuất khẩu dệt may và thiết bị thông tin viễn
thông sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng trên 11%/năm trong giai đoạn 2014-
2020. HSBC cho biết Chỉ số tin cậy thương mại (TCI) nửa đầu năm 2014 của Việt Nam
đạt 120 điểm – mức điểm cao nhất trong vòng 3 năm rưỡi – cho thấy triển vọng thương

ấ ẩ ế ấ

Theo báo cáo quý 2 chưa soát xét, lợi nhuận sau thuế lũy
kế 6 tháng đầu năm 2014 công ty mẹ Saigon Tel là 20,7 tỷ
đồng. Trong khi đó, theo báo cáo tài chính bán niên năm
2014 đã soát xét, LNST 6 tháng công ty mẹ CTCP Công
nghệ - Viễn thông Sài Gòn (SGT) chỉ là 18,2 tỷ đồng.
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Vụ trưởng Vụ Tín dụng - Ngân hàng nhà nước (NHNN) Nguyễn Tiến Đông cho biết
NHNN nghiên cứu xây dựng một gói hỗ trợ vay mua nhà khác cho cán bộ công chức,
viên chức, lực lượng vũ trang để trình Thủ tướng xin ý kiến. Nếu gói 30.000 tỉ chỉ được
vay mua nhà ở thương mại có diện tích dưới 70 m2 và giá bán dưới 15 triệu đồng/m2,
tất cả phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, hoặc có nhà ở nhưng diện tích quá
chật chội... thì gói mới này cho phép cán bộ công chức, viên chức được mua cả căn hộ
chung cư cao cấp, trung cấp, mua nhà liền kề…Mức cho vay tối đa lên tới 75% tổng giá
trị, còn lại vốn tự có của người mua. NHNN đưa ra một số phương án lãi suất dự kiến
dao động từ 6-7,5%/năm, với thời hạn vay kéo dài trong khoảng 10 năm. 

Dow Jones 17,131.97

NHNN đề xuất thêm gói nghìn tỷ hỗ trợ vay mua nhàSau 8 tháng, TMT vượt kế hoạch lợi nhuận 415% 

Thâm hụt thương mại Ấn Độ tăng do nhập khẩu vàng tăng 176%

mại của Việt Nam khá tích cực. Xuất khẩu dệt may sẽ tiếp tục có sự đóng góp lớn nhất
cho tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi thiết bị công nghệ thông tin và viễn thông
(CNTT&VT) là ngành xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam và ngành này cũng đang trên
đà phát triển.

Doanh thu tài chính cao hơn 1 tỷ đồng và chi phí tài chính
cao hơn 3 tỷ đồng trong báo cáo soát xét. Tài sản cuối quý 
II/2014 giảm nhẹ 2 tỷ đồng so với báo cáo chưa soát xét. 

11.34

S&P 500

Riêng trong tháng 8, doanh thu từ hoạt động kinh doanh
của CTCP ô tô TMT đã đạt 116,6 tỷ đồng, bằng 25% tổng
doanh thu công ty này đạt được trong 6 tháng đầu năm.
Lũy kế 8 tháng đầu năm, TMT đạt xấp xỉ 658 tỷ đồng
doanh thu. Công ty thu lãi ròng 27 tỷ đồng. So với con số
kế hoạch đề ra cho năm 2014, doanh thu và lợi nhuận sau
thuế của 8 tháng đầu năm đã vượt lần lượt 22% và 415%
kế hoạch. Tính đến nay, lợi nhuận đã cao gấp 5,15 lần kế
hoạch lợi nhuận năm 2014 và 6,65 lần lợi nhuận 2013. 

TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ
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(Nguồn:Google Finance & Reuters)

DAX

33.86Nasdaq

15.38

     CAC 40

Trung Quốc bơm 81,4 tỷ USD cho 5 ngân hàng lớn nhất

Thâm hụt thương mại tháng 8 lên đến 10,8 tỷ USD, cao hơn so với 10,7 tỷ USD tháng
8/2013, với kim ngạch xuất khẩu tăng 2,4% và nhập khẩu tăng 2,1%. Nhập khẩu vàng
tăng lên 2 tỷ USD, so với 739 triệu USD tháng 8/2013 sau khi chính phủ cho phép thêm
ngân hàng và thương nhân nhập khẩu vàng. Ấn Độ đang nới lỏng các biện pháp kiềm
chế nhập khẩu vàng khi thâm hụt tài khoản vãng lai tăng lên mức kỷ lục. Mặc dù thâm
hụt thương mại năm tài khóa hiện tại đến tháng 3/2015 sẽ tăng sau khi giảm trong năm
tài khóa trước đó, nhưng vẫn ở ngưỡng ổn định.
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Ngày 16/9, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) bắt đầu bơm 100 tỷ nhân dân
tệ cho mỗi ngân hàng thông qua các gói cho vay kỳ hạn 3 tháng, theo thông tin đăng
trên Sina.com. Quá trình này sẽ được PBOC hoàn tất trong hôm nay 17/9. Động thái
này chứng tỏ quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong nỗ lực hỗ trợ kinh tế tăng
trưởng trong bối cảnh lĩnh vực sản xuất suy yếu, tăng trưởng vốn đầu tư và doanh số
bán lẻ chậm lại. Ngoài ra, nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm 2 tháng liên tiếp và chỉ số
đo lường lượng tín dụng mới trong tháng 8 cũng giảm 40%. 
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VN-Index giảm 2 điểm (-0,32%) xuống 625,66 điểm. Tổng khối lượng
giao dịch đạt 190 triệu đơn vị. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 6,4
triệu, trị giá 234,25 tỷ đồng, chủ yếu từ thỏa thuận của 3 mã là REE,
VNM và MSN. Với 17 mã tăng, 12 mã giảm và 1 mã đứng giá, lại
không chịu sự ảnh hưởng bởi đà giảm của GAS (giảm 1.000 đồng),
chỉ số VN30-Index giảm nhẹ hơn so với VN-Index, với mức giảm
0,15%. Nhóm cổ phiếu dầu khí bị rút vốn khá đột ngột, nhiều mã đã bị
bán sàn quyết liệt do tình trạng nhà đầu tư thoát hàng, đảo mã. mặc
dù có những đợt sóng từ các nhóm cổ phiếu, nhưng thiếu sự hỗ trợ từ
những “tay to” (GAS, VNM, VCB, MSN, PVD giảm, trong khi VIC, CTG,
BID đứng giá) khiến đà tăng của thị trường liên tục bị rung lắc, nhất là
bước vào đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa, hàng loạt lệnh ATC
được đưa vào nhấn chìm mọi lỗ lực trước đó của VN-Index. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG - HOSE
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HNX Index tăng 0 01% lên 90 16 điểm Tổng khối lượng giao dịch đạt
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Trang 2

SÀN HN Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 5,6 triệu đơn vị và bán ra 17,8
triệu đơn vị, trong đó KBC được khối ngoại mua vào nhiều nhất với
530.000 đơn vị (chiếm 13,2% tổng khối lượng giao dịch). Trên sàn
HNX, họ đã mua vào 1.045.153 cổ phiếu và bán ra 5.220.519 cổ phiếu

HNX-Index tăng 0,01% lên 90,16 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt
145 triệu đơn vị. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 1,9 triệu đơn vị, trị
giá 40,36 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch trên HNX thu hút đến 2.022,6
tỷ đồng và là phiên có thanh khoản lớn nhất kể từ đầu năm đến nay.
So với phiên phân phối đỉnh hôm 9/9, giá trị giao dịch trên HNX cũng
chỉ đạt 1.646 tỷ đồng. Đây cũng chính là yếu tố có thể nói đã giúp cho
chỉ số sàn này tiếp tục giữ được đà tăng. Bởi ngoài nhóm chứng
khoán, nhóm bất động sản cũng có sự hỗ trợ lớn, nhất là những cổ
phiếu thuộc họ Sông Đà như SDT, SD9, SD6 tăng lần lượt 300 và 400
đồng/cp. PVX vẫn duy trì thanh khoản cao với 15,3 triệu cổ phiếu
được giao dịch, nhưng sức ép từ nhóm cổ phiếu dầu khí khiến mã này
giảm 100 đồng/cp trước khi đóng cửa phiên giao dịch.
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GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN Ở 2 MÃ VSH và VNR

PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN CỔ PHIẾU NỔI BẬT TRONG PHIÊN

TỔNG QUAN GIAO DỊCH
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PVE - Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí-CTCP (HNX). Đóng
cửa phiên nay, giá PVE đứng tại 15.500 đồng/cp - mức giá cao nhất
trong vòng 3 năm qua, cao gấp gần 3 lần so với giá đóng cửa ngày
3/9/2013 (5.500 đồng/cổ phiếu), khối lượng khớp lệnh phiên nay cũng
đột biến với 1.285.535 cp được khớp lệnh, gấp 1,6 lần KLGD khớp
lệnh trung bình 10 phiên. Doanh thu thuần quý 2/2014 tăng nhẹ
khoảng 10% so với quý 2/2013 nhờ đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự
án, nhưng tỷ lệ giá vốn/doanh thu giảm từ 83,4% xuống còn gần 78%.
Mặc dù chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng khá
cao nhưng với sự tăng trưởng mạnh của lợi nhuận gộp, trong quý
2/2014, PVE vẫn đạt 8,7 tỷ lợi nhuận sau thuế - tăng 135% so với
cùng kỳ. 6 tháng đầu năm 2014, PVE đạt 258,5 tỷ doanh thu thuần –
tăng gần 15% so với 6T2013. Tỷ lệ giá vốn/doanh thu vẫn thấp hơn
cùng kỳ giúp cho lợi nhuận gộp tăng 37% lên gần 50 tỷ. Lợi nhuận sau
thuế của doanh nghiệp đạt 9,4 tỷ - tăng 135%. Lợi nhuận sau thuế của
cổ đông công ty mẹ đạt 9,31 tỷ đồng.

PXT - Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
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VNR Giao dịch bổ sung - 30,248,279 CP

BHS Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,499,879 CP

Cô g ty Cổ p ầ ây ắp ườ g ố g ể c ứa ầu
(HOSE). Đây là phiên tăng trần thứ 7 liên tiếp của PXT. Đóng cửa
phiên giao dịch hôm nay, PXT đứng ở mức 4.900 đồng/cổ phiếu. Tuy
nhiên, thanh khoản lại có sự giảm sút. Tổng khối lượng giao dịch khớp
lệnh phiên nay chỉ đạt 64.180 đơn vị, thấp hơn rất nhiều so với khối
lượng giao dịch trung bình 1 phiên là 265.476 đơn vị. Ngày
17/04/2013 tại Quyết định số 151/2013/QĐ-SGDHCM cổ phiếu của
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí – Mã chứng
khoán PXT bị đưa vào diện cảnh báo do công ty kiểm toán đưa ra ý
kiến ngoại trừ có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh, làm lợi
nhuận sau thuế năm 2012 chuyển từ lãi thành lỗ, đồng thời công ty
kiểm toán lưu ý đến khả năng hoạt động liên tục của công ty. Theo
Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2014 của PXT thì lợi nhuận
sau thuế thu nhập doanh nghiệp tính đến ngày 30/06/2014 là -
123.253.701.476 đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -
158.347.645.709 đồng. 

PAN Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo
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MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ

Áp lực chốt lời vẫn diễn ra trong phiên hôm nay mặc dù
nhóm cổ phiếu chứng khoán và cao su giao dịch khởi
sắc. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch yếu, cùng
với áp lực điều chỉnh của nhóm dầu khí và thủy sản
khiến Vn-Index để mất 2 điểm xuống 625.66 điểm.
Thanh khoản tương đương với phiên hôm qua, khối
lượng khớp lệnh đạt hơn 180 triệu đơn vị, tương
đương giá trị là hơn 3500 tỷ đồng. Cây nến nhỏ thứ 6
liên tiếp vận động sát dải giữa của Bollinger thể hiện sự
thận trọng của nhà đầu tư. Trong khi MACD cũng vẫn
cắt xuống dưới đường tín hiệu cho tín hiệu bán ra. Sự
vận động hẹp của hầu hết các chỉ báo STO, RSI và
MFI cho thấy trạng thái giằng co của thị trường. Hiện
tại, đường giá đang bám sát đường MA(15) và được hỗ
trợ bởi ngưỡng 620 điểm. Trong các phiên tới, Vn-
Index sẽ khó khăn khi gặp ngưỡng kháng cự 640-650
điểm, ngoài ra nếu ngưỡng hỗ trợ 620 điểm không giữ
được thì xu thế ngắn hạn sẽ xấu đi. 
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605 điểm

640 điểm

Mạnh

MỐC HỖ TRỢ MỐC KHÁNG CỰ
710 điểmMạnh 590 điểm

Mặc dù đồng loạt các cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh
trên sàn này cũng không khiến sàn này giảm bớt áp lực
chốt lời của nhóm cổ phiếu dầu khí. Trong phiên có lúc
HNX-Index đạt 91.53 điểm, chốt phiên chỉ số này đứng
tại 90.16 điểm, không thay đổi nhiều so với phiên trước.
Độ rộng tăng điểm trên sàn này duy trì tốt hơn sàn
Hose với 141 mã tăng giá, chỉ 84 mã giảm giá. Thanh
khoản tăng 62% so với phiên hôm qua cho thấy dòng
tiền trên sàn này vẫn duy trì khá tốt. Cây nến Hammer
hôm nay thể hiện tín hiệu đảo chiều, cùng với STO
đang trong vùng quá mua nên áp lực chốt lời tiếp tục
gia tăng trong các phiên tới. Hiện tại một loạt các chỉ
báo như MACD, MFI và RSI tạm chững lại đà giảm và
đang vận động hẹp thể hiện sự thận trọng của thị
trường. Tuy nhiên các tín hiệu hiện tại trên sàn này
chưa xấu đi. Do đó, ở thời điểm này tiếp tục theo dõi
HNX-Index test vùng kháng cự 91-92 điểm trong tuần
này. Dự báo áp lực bán sẽ gia tăng. Nếu vượt thành
công, HNX-Index sẽ tiến đến vùng xa hơn là 95 điểm.
Tuy nhiên, ở kịch bản ngược lại thì ngưỡng 85 điểm sẽ
hỗ tợ đường giá.

93 điểm
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Điểm qua thị trường quốc tế:

Nhận định và dự báo TTCK trong nước:

Chứng khoán châu Á tăng, xóa bỏ đà giảm dài nhất của chỉ số khu vực trong 12 năm, trong khi các kim loại
công nghiệp tăng và giá tiền thị trường Trung Quốc giảm khi NHTW của quốc gia này tăng cường kích thích
kinh tế. Đồng USD tăng trước khi Fed công bố quyết định lãi suất. Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương tăng
0.4% lúc 12:25 tại Tokyo, đây là mức tăng lần đầu tiên trong vòng 10 ngày khi cổ phiếu Trung Quốc tại Hồng
Kông tăng 1.9%. Tỷ giá hoán đổi lãi suất của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 6 và chi phí
bảo hiểm nợ của châu Á tăng. Kim loại đồng và niken tăng ít nhất 0.5% tại London. Chỉ số Standard & Poor
500 tương lai giảm 0.1% và usd tăng 0.1% sau đợt giảm mạnh nhất trong 3 tháng qua. Một quan chức chính
phú cho biết Trung Quốc đang bơm 500 tỷ nhân dân tệ (tương đương với 81 tỷ usd) vào các ngân hàng lớn
nhất nước Mỹ. Dự đoán Fed sẽ duy trì mức lãi suất thấp trong một khoảng "thời gian đáng kể" sau khi kết thúc
việc mua tài sản vào ngày hôm qua. Hôm nay, các khu vực châu Âu và Mỹ báo cáo lạm phát trong khi NHTW
Thái Lan đang quyết định lãi suất.
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Nhóm cổ phiếu chứng khoán đã giao dịch khởi sắc ở phiên hôm nay với tín hiệu phát đi từ cuối phiên trước
đó. Sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu này thay thế nhóm dầu khí đã giúp cả 2 sàn tránh được phiên điều chỉnh
mạnh. Thanh khoản tăng mạnh trong HNX và không thay đổi nhiều trên Hose thể hiện dòng tiền tiếp tục tập
trung trên HNX. 
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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.

Trang 4

Đã lâu mới thấy dòng tiền vào nhóm cổ phiếu chứng khoán mạnh như phiên nay với đồng loạt các mã trong
nhóm này tăng trần. Sự hưng phấn có lẽ được phát đi từ cổ phiếu SHS ở phiên hôm qua. Ở phiên nay, nhóm
cổ dầu khí và thủy sản chịu áp lực chốt lời lớn sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Thị trường tiếp tục có sự
phân hóa mạnh, ngoài nhóm cổ phiếu chứng khoán thì nhóm cổ phiếu cao su cũng tiếp tục giao dịch khởi sắc.
Dòng tiền tiếp tục ở lại sàn HNX và biểu hiện tăng trưởng dòng tiền khá mạnh mẽ. Hiện tại các tín hiệu trên
sàn này vẫn khá tích cực mặc dù lo ngại điều chỉnh với ngưỡng kháng cự trước mắt là 91-92 điểm. Trong khi
sàn Hose tiếp tục giao dịch yếu hơn khi nhóm vốn hóa lớn chịu áp lực bán ra của khối ngoại. Đây là phiên thứ
2 liên tiếp khối ngoại bán ròng, trên Hose khối ngoại đã bán ròng hơn 313 tỷ đồng, tăng nhẹ so với phiên hôm
qua. Trong giai đoạn Vn-Index giằng co trong biên độ hẹp với giao dịch ổn định, thì đây là cơ hội cho dòng tiền
năng động tham gia thị trường và luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu. Sự thay thế nhóm cổ phiếu dẫn dắt từ
nhóm dầu khí sang nhóm chứng khoán giúp thị trường luôn giữ được cân bằng và tránh áp lực điều chỉnh sâu. 

Hiện tại, dòng tiền vẫn đang tìm kiếm lợi nhuận từ nhóm cổ phiếu đang tích lũy và chưa có tín hiệu rút ra khỏi
thị trường. Tuy nhiên, giao dịch ở vùng kháng cự hiện tại, nhà đầu tư ngắn hạn có chiến lược giao dịch phù
hợp là bán cổ phiếu khi chạm kháng cự và mua ở nhịp điều chỉnh khi chạm hỗ trợ. Sau nhóm cổ phiếu chứng
khoán, nhóm bất động sản sẽ được dòng tiền quan tâm. 

g

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.


