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❖ Tình hình thế giới có chuyển biến tích cực hơn xong vẫn tiềm ẩn rủi ro dài

hạn khi kinh tế toàn cầu rơi vào giai đoạn “stagflation”: GDP suy giảm, lạm

phát tăng cao, đứt gãy chuỗi cung ứng dẫn tới giá nguyên vật liệu biến động

mạnh.

❖ Kinh tế Việt Nam hồi phục mạnh sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát:

chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế, thương mại tăng trưởng, S&P Global Ratings

(“S&P”) nâng hạng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên BB+

❖ Các tin tiêu cực đã được phản ánh, thị trường có dấu hiệu phục hồi tại điểm

định giá chạm đáy lịch sử. Diễn biến TTCK trong nước tháng 5 trái chiều khi

giảm mạnh nửa đầu tháng và phục hồi tích cực vào nửa cuối tháng. Theo đó, VN-

Index đóng cửa ngày 31/5/2022 tại 1.292,68 điểm, giảm 5,42% sv tháng trước.

HNX-Index còn giảm mạnh hơn với 13,69%, đóng cửa tháng tại 315,76 Điểm,

Upcom-Index cũng giảm 8,49%, đóng cửa tại 95,45 điểm.

❖ Thanh khoản sụt giảm do nhà đầu tư nhỏ rút ròng, dòng tiền tập trung nhóm

dầu khí, công nghệ và hỗ trợ chính bởi nhà đầu nước ngoài: Dòng tiền có xu

hướng chảy vào nhóm ngành dầu khí trong bối cảnh giá dầu tiếp tục “neo” ở mức

cao trước lệnh hạn chế nhập khẩu dầu từ Nga của khối EU. Các nhóm ngành dầu

khí, công nghệ thông tin, điện nước & xăng dầu có diễn biến tích cực hơn thị

trường chung khi chỉ số các nhóm ngành này tăng lần lượt 5,37%, 4,22% và

1,06% so với tháng trước. Trong khi đó, nhóm ngành nguyên vật liệu (-13,2%),

viễn thông (-8,45%), ngân hàng (-6,64%), tài chính (-6,3%)… là những ngành có

mức giảm mạnh nhất.



CHIẾN LƯỢC 

THÁNG 6

❖ Chúng tôi cho rằng TTCK Việt Nam trong ngắn hạn có thể phục hồi

lên mức 1.350 điểm nhờ các yếu tố hỗ trợ chính: 1) Kinh tế Việt

Nam kỳ vọng tăng tốc từ Quý 2/2022 sau khi GDP Quý 1/2022 khởi sắc

(5,03%). 2) Định giá thị trường đã trở về mức hấp dẫn với tiềm năng

tăng trưởng cao. 3) Đẩy nhanh quá trình thử nghiệm, sớm hoàn thiện

hệ thống công nghệ thông tin KRX để đưa vào vận hành, tạo điều kiện

để triển khai các sản phẩm, dịch vụ mới cho TTCK trong thời gian tới. 4)

Dịch bệnh Covid-19 dần kiểm soát tại Trung Quốc góp phần giải quyết

khó khăn trong đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

❖ Về chiến lược đầu tư, các nhà đầu tư nên hướng tới các cổ phiếu

của các DN có nền tảng cơ bản tốt & kết quả kinh doanh khả quan.

Về triển vọng nhóm ngành, chúng tôi tiếp tục hướng tới các nhóm sau:

➢ Nhóm ngành hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế sau đại dịch với tốc

độ tăng trưởng cao và định giá đang hấp dẫn như dệt may, thủy

sản, dầu khí…

➢ Nhóm ngành phòng thủ như điện, nước…

➢ Nhóm ngành có dòng tiền khối ngoại hoặc các tổ chức trú ngụ như

nhóm VN Diamond, VN30…

❖ Hành động: Các Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp hồi của thị trường để

hạ bớt tỷ trọng margin nhằm đảm bảo an toàn cho tài khoản, cơ cấu lại

danh mục đầu tư theo hướng bán ra các cổ phiếu yếu & đầu cơ. Đồng

thời, các NĐT có thể xem xét giải ngân khi các cổ phiếu cơ bản tốt có

sự điều chỉnh 10-15%.
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TIÊU ĐIỂM TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

❖ Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) nâng lãi suất lên 0,5% vào ngày 5/5/2022 là chỉ báo ban đầu cho làn sóng thắt chặt chính sách tiền tệ của các NHTW trên

thế giới. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2000 nhằm chống lại lạm phát ở mức cao nhất trong 40 năm qua.

❖ Trung Quốc dần mở cửa, phục hồi kinh tế sau khi kiểm soát tình hình Dịch bệnh Covid-19 đóng góp tích cực vào triển vọng phục hồi kinh tế toàn cầu.

Từ ngày 16/05, các siêu thị, hiệu thuốc và cửa hàng tiện ích tại Thượng Hải được mở cửa trở lại. Từ ngày 01/06, Thượng Hải sẽ khôi phục cuộc sống bình thường.

Thành phố cũng có kế hoạch tăng dần các chuyến bay nội địa và dịch vụ đường sắt. Sự mở cửa trở lại của Trung Quốc hứa hẹn giải quyết được nguy cơ đứt gãy

chuỗi cung ứng toàn cầu.
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Xung đột Nga-Ukraine có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng hậu quả sẽ vẫn ảnh hưởng trực tiếp tới đứt gãy chuỗi cung ứng và làm giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

❖ Xung đột Nga-Ukraine & căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Phương Tây cùng các lệnh trừng phạt mới áp lên Nga đã khiến giá cả hàng hóa tăng cao, gây áp

lực lạm phát toàn cầu. Theo Eurostat, lạm phát tại 19 quốc gia thành viên Eurozone tăng lên 8,1% trong tháng Năm so với mức 7,4% trong tháng 4, gây sức ép

lên ECB trong việc quyết định tăng lãi suất. Tỷ lệ lạm phát của Mỹ trong tháng 3 và tháng 4 vừa qua lần lượt là 8,5% và 8,3%, đều là những mức cao kỷ lục trong

hơn 40 năm qua, tính từ tháng 12/1981.

❖ Đồng Ruble Nga tiếp tục tăng giá. Đồng tiền này được hỗ trợ bởi các chính sách buộc chuyển đổi 80% doanh thu ngoại tệ sang nội tệ với các công ty xuất khẩu

của Nga.
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❖ Tình hình Dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Số ca nhiễm mới và số ca tử vong tiếp tục giảm mạnh. Tỷ lệ tiêm chủng

vaccine đủ liều là 77,7 triệu người, chiếm 81% dân số.

❖ Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục tăng trưởng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 năm 2022 ước tính đạt 477,3 nghìn

tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu nội địa tăng mạnh và sự phục hồi của các hoạt động du lịch. Dịch vụ lưu trú ăn uống và dịch vụ du

lịch lữ hành phục hồi mạnh mẽ, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của hoạt động thương mại dịch vụ với doanh thu tháng 5 tăng lần lượt là 15,7% và 34,7%

so với cùng kỳ năm trước.

DỊCH BỆNH ĐƯỢC KIỂM SOÁT, CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO THƯƠNG PHỤC HỒI MẠNH MẼ

Biến động Covid-19 Việt Nam Tình hình tiêm vaccine tại Việt Nam
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❖ Tăng trưởng kinh tế khởi sắc với GDP Quý 1/2022 đạt 5,03%. CPI tháng 5/2022 tăng 0,38% so với tháng trước, tăng 2,48% so với tháng 12/2021 và tăng

2,86% so cùng kỳ năm trước vẫn trong biên độ kiểm soát. Tăng trưởng tín dụng đến 27/5 đạt 7,75%, gấp đôi svck.

❖ FDI tiếp tục tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/04/2022 bao gồm vốn đăng ký cấp mới,

vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 10,8 tỷ USD, bằng 88,3% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư

trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2022, ước tính đạt 5,92 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ KHỞI SẮC THU HÚT DÒNG VỐN FDI
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❖ Hoạt động sản xuất phục hồi trong tháng 5 nhờ sự cải thiện của chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 10,4% svck năm trước, chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng

(PMI) đạt 54,7 điểm. Xuất khẩu phục hồi với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 152,81 tỷ USD, tăng 16,3% svck năm trước. Tính chung 5 tháng đầu

năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 516 triệu USD. Tỷ giá ổn định, quy mô dự trữ ngoại hối của Việt Nam lên mức kỷ lục 110 tỷ

USD và dự kiến tiếp tục tăng trong thời gian tới.

❖ S&P Global Ratings (“S&P”) nâng hạng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam lên BB+, cho thấy kinh tế Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ sau dịch.

SẢN XUẤT PHỤC HỒI, THƯƠNG MẠI TĂNG TRƯỞNG, S&P NÂNG XẾP HẠNG TÍN NHIỆM CỦA VIỆT NAM LÊN BB+
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TỔNG QUAN TTCK THÁNG 5

❖ TTCK trong nước nhìn chung đồng pha với thế giới khi giảm mạnh nửa đầu tháng và phục hồi tích cực vào nửa cuối tháng. Theo đó, VN-Index

đóng cửa ngày 31/5/2022 tại 1.292,68 điểm, giảm 5,42% sv tháng trước. HNX-Index còn giảm mạnh hơn với 13,69%, đóng cửa tháng tại 315,76 Điểm,

Upcom-Index cũng giảm 8,49%, đóng cửa tại 95,45 điểm.

❖ Cơ quan điều hành cũng đã đưa ra các giải pháp để đảm bảo thị trường hoạt động an toàn, ổn định trở lại như công bố thông tin giao dịch tự doanh

của các CTCK, điều chỉnh giá thanh toán cuối cùng của hợp đồng tương lai chỉ số VN30 trong ngày đáo hạn, công bố các thông tin liên quan đến công ty có

ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu…

TTCK VIỆT NAM ĐIỀU CHỈNH VÀ HỒI PHỤC ĐỒNG PHA VỚI TTCK THẾ GIỚI
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Chỉ số % thay đổi 1M % thay đổi 3M % thay đổi 6M % thay đổi 1Y

Dow Jones 4.55 -2.66 -9.21 -4.45

S&P 500 0 -8.79 -13.3 -1.71

Nasdaq -2.06 -12.14 -22.78 -12.13

FTSE 100 0.84 1.99 0.3 8.33

DAX 2.06 -0.5 -9.73 -6.7

Nikkei 225 1.61 2.84 -5.25 -5.32

Shanghai Composite 4.56 7.97 8.75 -11.86

SET -0.24 -1.31 0.36 4.39

VNINDEX -5.42 -13.25 -13.72 -2.66

HNX -13.69 -28.3 -33.38 -0.66

UPCOM -8.86 -14.93 -15.29 7.53



❖ Thanh khoản sụt giảm, dòng tiền tập trung nhóm dầu khí, công nghệ: Dòng tiền có xu hướng chảy vào nhóm ngành dầu khí trong bối cảnh giá dầu tiếp

tục “neo” ở mức cao trước lệnh hạn chế nhập khẩu dầu từ Nga của khối EU.

❖ Các nhóm ngành dầu khí, công nghệ thông tin, điện nước & xăng dầu có diễn biến tích cực hơn thị trường chung khi chỉ số các nhóm ngành này tăng lần

lượt 5,37%, 4,22% và 1,06% so với tháng trước. Trong khi đó, nhóm ngành nguyên vật liệu (-13,2%), viễn thông (-8,45%), ngân hàng (-6,64%), tài chính

(-6,3%)… là những ngành có mức giảm mạnh nhất.

THANH KHOẢN SỤT GIẢM, DÒNG TIỀN TẬP TRUNG NHÓM DẦU KHÍ & CÔNG NGHỆ

Dầu khí L1 5.37%

Công nghệ Thông tin L1 4.22%

Tiện ích Cộng đồng L1 1.06%

Hàng Tiêu dùng L1 -4.19%
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Dịch vụ Tiêu dùng L1 -6.22%

Tài chính L1 -6.30%

Ngân hàng L1 -6.64%

Viễn thông L1 -8.45%

Nguyên vật liệu L1 -13.20%

% thay đổi Index 1 

tháng
Ngành

Mã CK Total Return

VHM 0.53%

GAS 0.41%

REE 0.12%

FPT 0.08%

EIB 0.07%

KDC 0.05%

PNJ 0.03%

HDB 0.03%

PVD 0.02%

VSH 0.02%

NVL -0.14%

VCB -0.17%

BID -0.18%

STB -0.18%

VIB -0.19%

BCM -0.24%

GVR -0.27%

TCB -0.44%

VPB -0.46%

HPG -0.71%

Nhóm ngành
Biến động thanh 

khoản tháng 5 (%)

Bán lẻ L2 -39.65%

Bảo hiểm L2 -20.05%

Bất động sản L2 -28.54%

Công nghệ Thông tin L2 -37.94%

Dầu khí L2 25.44%

Dịch vụ tài chính L2 -2.60%

Điện, nước & xăng dầu khí đốt L2 -19.92%

Du lịch và Giải trí L2 -29.24%

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp L2 -25.74%

Hàng cá nhân & Gia dụng L2 -33.81%

Hóa chất L2 -34.32%

Ngân hàng L2 -12.47%

Ô tô và phụ tùng L2 -30.98%

Tài nguyên Cơ bản L2 -1.87%

Thực phẩm và đồ uống L2 -28.18%

Truyền thông L2 -21.56%

Viễn thông L2 -39.98%

Xây dựng và Vật liệu L2 -33.40%

Y tế L2 -55.42%

Chỉ số 4/30/2022 5/31/2022 % thay đổi

VN30 1,417.31 1,332.59 -5.98%

Midcap 1,909.15 1,767.16 -7.00%

Smallcap 1,864.75 1,683.95 -9.70%

Diamond 2,003.34 1,977.36 -1.30%

Finlead 1,986.81 1,758.56 -11.49%

TỔNG QUAN TTCK THÁNG 5



❖ Định giá thị trường đã trở về mức hấp dẫn. Có thời điểm VN-Index

chạm về mốc 1.200 điểm, P/E đã tiệm cận ngưỡng thấp nhất kể từ

tháng 3/2020 (12x lần). Hiện tại, mức định giá PE trailing của thị trường

đang dao động quanh 13,9x.

❖ Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của toàn thị trường dự kiến tăng

20%. Đây là mức tăng trưởng tích cực trên nền cao của năm 2021 và

sẽ là động lực hỗ trợ thị trường.

❖ Với mức tăng trưởng lợi nhuận các Doanh nghiệp trong năm 2022 dự

báo ở mức cao, mức định giá hiện nay đang khá hấp dẫn với một nền

kinh tế ổn định như Việt Nam và là cơ hội tốt cho đầu tư dài hạn. Lịch

sử cho thấy khi P/E của VN-Index giao dịch ở mức thấp thì thường

cho mức lợi nhuận cao sau đó.

Tăng trưởng LNST 2022 dự kiến dao động ở mức 20%
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❖ Động thái xử lý các sai phạm của Chính phủ nhằm mang đến môi trường đầu tư lành mạnh trên thị trường chứng khoán dù tích cực nhưng chi phối không

nhỏ đến tâm lý nhà đầu tư cá nhân . Nhà đầu tư cá nhân nhìn chung vẫn e ngại trước rủi ro biến động thị trường. Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới

trong tháng 5/2022 đã giảm mạnh 51% so với tháng 4 khi đạt 113.674 tài khoản.

❖ Dư nợ margin sau khi đạt đỉnh trên 200.000 tỷ đồng vào cuối Quý 1/2022 cũng đã giảm mạnh trong tháng 4 & tháng 5.
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❖ Khối ngoại tiếp tục mua ròng tháng thứ 2 liên tiếp trên TTCK Việt Nam.

Trên sàn HSX, họ mua ròng với giá trị bán ròng là 3.186,83 tỷ đồng,

chủ yếu tập trung vào các mã cổ phiếu như FUEVFVND, NLG, DPM,

CTG, FPT...

❖ Cá nhân trong nước vẫn duy trì trạng thái bán ròng nhưng giá trị giảm

đáng kể so với tháng 4 với gần 490 tỷ đồng (giảm 90%), trong đó có

372 tỷ đồng đến từ giao dịch khớp lệnh.

❖ Tổ chức trong nước giao dịch tiêu cực trở lại ở tháng 5 khi bán ròng

lên đến 2.698 tỷ đồng, trong đó có 637 tỷ đồng đến từ giao dịch khớp

lệnh. Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng mạnh nhất chứng chỉ

quỹ ETF FUEVFVND với 2.616 tỷ đồng.

STT Mã CK
Mua ròng 

(tr. đồng)
Mã CK

Bán ròng 

(tr. đồng)

1 DPM 472,275 HPG -863,434

2 NLG 448,424 SSI -742,324

3 CTG 425,333 VIC -340,353

4 FPT 388,665 VCB -201,299

5 DCM 326,734 VND -195,446

6 VHM 287,718 NVL -168,693

7 HDB 235,521 KDH -130,000

8 DGC 233,737 PNJ -121,407

9 MSN 181,955 NKG -106,413

10 VNM 172,227 PVD -100,899

TOP 10 MÃ MUA/BÁN RÒNG LỚN NHẤT CỦA NĐTNN

STT Mã CK Mua Mã CK Bán

1 DIG 1,294 FPT -892

2 HPG 912 MWG -583

3 STB 904 DPM -499

4 SSI 822 NLG -427

5 VIC 469 CTG -427

6 NVL 290 DCM -351

7 VJC 273 MBB -340

8 DXG 266 DGC -317

9 VND 239 PNJ -301

10 KDH 226 VPB -287

TOP 10 mã mua/bán lớn nhất của NĐT cá nhân (tỷ đồng)

STT Mã CK Mua Mã CK Bán

1 MWG 583 FUEVFVND -2,616

2 FPT 504 DIG -1,316

3 PNJ 424 STB -900

4 MBB 340 VHM -289

5 VPB 287 VJC -280

6 E1VFVN30 232 SHB -251

7 ACB 220 DXG -187

8 VCB 213 EIB -144

9 REE 158 BCM -142

10 SBT 119 VIC -140

TOP 10 mã mua/bán lớn nhất của NĐT tổ chức (tỷ đồng)
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❑ Xung đột Nga-Ukraine đang ngày càng căng thẳng;

❑ Các lệnh trừng phạt của Mỹ & các nước Châu Âu lên Nga có thể ảnh hưởng tới nguồn cung hàng hóa và tiếp tục đẩy giá hàng hóa lên cao, đặc biệt là giá dầu, làm gia tăng áp lực lạm phát

toàn cầu;

❑ FED có thể tiếp tục thắt chặt hơn nữa. Theo biên bản cuộc họp tháng 5 của FED ghi nhận, FED có thể có tới 3 lần tăng lãi suất nửa điểm phần trăm trong những tháng sắp tới để chế ngự

lạm phát tăng cao. Các nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) vào giữa tháng 6 tới đây.

RỦI RO HIỆN HỮU

❖ Xung đột Nga-Ukraine đang ngày càng căng thẳng.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ & các nước Châu Âu lên

Nga có thể ảnh hưởng tới nguồn cung hàng hóa và tiếp

tục đẩy giá hàng hóa lên cao, đặc biệt là giá dầu, làm

gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu;

❖ FED có thể tiếp tục thắt chặt hơn nữa. Theo biên bản

cuộc họp tháng 5 của FED ghi nhận, FED có thể có tới

3 lần tăng lãi suất nửa điểm phần trăm trong những

tháng sắp tới để chế ngự lạm phát tăng cao. Các nhà

đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị

trường mở Liên bang (FOMC) vào giữa tháng 6 tới đây.

❖ Dòng tiền nhà đầu tư trong nước vẫn rút ra, tập trung

vào sản xuất và vẫn hoài nghi về thị trường.



TÌNH HÌNH KINH TẾ THẾ GIỚI

TÌNH HÌNH VĨ MÔ TRONG NƯỚC

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
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HƯỚNG TỚI CƠ HỘI 

ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ

❖ Chúng tôi cho rằng TTCK Việt Nam trong ngắn hạn có

thể phục hồi lên mức 1.350 điểm

❖ Về chiến lược đầu tư, các nhà đầu tư nên hướng tới các

cổ phiếu của các DN có nền tảng cơ bản tốt & kết quả kinh

doanh khả quan. Về triển vọng nhóm ngành, chúng tôi tiếp

tục hướng tới các nhóm ngành:

➢ Nhóm ngành hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế sau đại

dịch với tốc độ tăng trưởng cao và định giá đang hấp

dẫn như dệt may, thủy sản, dầu khí…

➢ Nhóm ngành phòng thủ như điện, nước…

➢ Nhóm ngành có dòng tiền khối ngoại hoặc các tổ chức

trú ngụ như nhóm VN Diamond, VN30…

❖ Hành động: Các Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp hồi của

thị trường để hạ bớt tỷ trọng margin nhằm đảm bảo an

toàn cho tài khoản, cơ cấu lại danh mục đầu tư theo

hướng bán ra các cổ phiếu yếu & đầu cơ. Đồng thời, các

NĐT có thể xem xét giải ngân khi các cổ phiếu cơ bản tốt

có sự điều chỉnh 10-15%.



KHUYẾN CÁO 

SỬ DỤNG

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình. Báo
cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Công ty
Cổ phần Chứng khoán An Bình không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những
thông tin này.

Quan điểm, dự báo và những ước lượng trong báo cáo này chỉ thể hiện ý kiến của tác
giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình và có thể thay đổi mà không cần báo cáo trước.
Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như
các nhà đầu tư cá nhân của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình và không mang
tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo
này. Quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và thích hợp với
tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư riêng biệt.

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục
đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng
khoán An Bình. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo
cáo này.

Nhóm thực hiện

Phòng Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35624626 Số máy lẻ: 135

www.abs.vn

Quét mã tải app, trải nghiệm ngay!

http://www.abs.vn/

