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Giá trị đóng cửa 935,57

Biến động (%) 0,20%

KL(triệu CP) 225,7

Giá trị (tỷ đồng) 6.481,5

SLCP tăng giá 187

SLCP giảm giá 96

SLCP đứng giá 41  

 

Giá trị đóng cửa 110,83

Biến động (%) 0,59%

KL(triệu CP) 63,4

Giá trị (tỷ đồng) 786,6

SLCP tăng giá 106

SLCP giảm giá 82

SLCP đứng giá 65  

 

Giá trị đóng cửa 54,10

Biến động (%) -0,29%

KL(triệu CP) 14,7

Giá trị (tỷ đồng) 286,1

SLCP tăng giá 123

SLCP giảm giá 70

SLCP đứng giá 57  

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Cổ phiếu bất động sản bứt phá, VN-Index hồi phục thành 

công trong phiên chiều và đóng cửa vượt ngưỡng 935.  

Kết thúc phiên, VN-Index tăng 1,87 điểm (+0,2%) lên mức 935,57 điểm. Độ 

rộng thị trường nghiêng về số mã tăng điểm (187 mã tăng/96 mã giảm). 

Tính chung cả tuần, VN-Index đã tăng 44,88 điểm (+5,04%).  

Sau khi tăng 4,7% chỉ trong 3 phiên, VN-Index bắt đầu xuất hiện tín hiệu đảo 

chiều khi áp lực chốt lời đột ngột tăng mạnh về cuối phiên hôm qua và chỉ số chỉ 

may mắn giữ được sắc xanh nhẹ. Bước vào phiên cuối tuần, lực bán tiếp tục 

gia tăng khiến hàng loạt cổ phiếu trụ cột lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Hầu 

hết các mã trong rổ VN30 đều chìm trong sắc đỏ. Trong đó, VNM và SAB là tác 

nhân chính đẩy VN-Index giảm sâu gần 9 điểm và đánh mất ngưỡng hỗ trợ 925 

điểm chỉ trong chưa đầy 30 phút đầu tiên. Tại đây, lực cầu bắt đáy hoạt động 

tích cực hơn giúp độ rộng thị trường dần nghiêng về số mã tăng điểm, chỉ số 

nhanh chóng thu hẹp đà giảm và về sát mốc tham chiếu. Tuy nhiên, dòng tiền 

chưa đủ mạnh trong khi áp lực chốt lời ở nhóm cổ phiếu bluechips sau thời gian 

dài bứt phá (VIC, VCB, VRE, CTG,…) vẫn ở mức cao khiến VN-Index không thể 

lấy lại sắc xanh trước khi bước vào giờ nghỉ trưa. Diễn biến trong 30 phút đầu 

phiên chiều không có nhiều đột biến. Sau đó, SAB và VNM bất ngờ tăng mạnh 

trở lại trong khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như PVD, BHN, HPG, ROS,… cũng 

nới rộng đà tăng. Chỉ số hồi phục thành công và vượt qua ngưỡng 935 khi kết 

thúc phiên.  

- Sau 3 phiên giao dịch tích cực, nhóm cổ phiếu ngân hàng nhanh chóng hạ 

nhiệt ngay từ đầu phiên và đóng cửa trong sự phân hóa: VCB và CTG giảm 

lần lượt 1% và 1,3%, BID, VPB và VIB đứng mốc tham chiếu, MBB và STB 

giữ được mức tăng nhẹ nhờ lực cầu duy trì ổn định trong suốt phiên.   

- Thông tin giá dầu thô tại Mỹ thiết lập đỉnh mới trong vòng 2 năm trở lại đây 

giúp đa số cổ phiếu dầu khí đi ngược thị trường và đóng cửa trong sắc xanh: 

PVD, PVS, PVB, PVC, PXS,…. Trong đó, PVD gây chú ý khi tăng mạnh 5,2% 

bất chấp áp lực từ khối ngoại khi bán ròng hơn 32.000 đơn vị . Chiều ngược 

lại, GAS, PLX, PVT giằng co trong biên độ hẹp và giảm điểm khi kết thúc 

phiên.  

- Nhóm cổ phiếu bất động sản trở thành tâm điểm chú ý của thị trường với 

hàng loạt mã trong ngành tăng mạnh lên mức giá trần (TDH, NBB, DXG, 

QCG, SNZ,…). DIG tiếp tục tăng thêm 2% bất chấp khối ngoại bán ròng mạnh 

hơn 2,3 triệu đơn vị vào cuối phiên. Chiều ngược lại, hai cổ phiếu vốn hóa lớn 

nhất ngành là VIC và NVL giảm lần lượt 2,6% và 0,3% do áp lực bán ròng từ 

khối ngoại. 

- REE gây chú ý khi bất ngờ tăng trần trong phiên chiều lên 38.700 đồng/cp với 

khối lượng khớp lệnh gần 5,7 triệu đơn vị. Hôm qua, Platinum Victory Pte. Ltd 

vừa đăng ký mua hơn 6,6 triệu cổ phiếu từ 28/11 – 27/12/2017 và nâng tỷ lệ 

sở hữu doanh nghiệp này lên gần 25%.  

Tổng khối lượng giao dịch đạt 225,7 triệu cổ phiếu, trị giá 6.481 tỷ đồng. Trong 

đó, giao dịch thỏa thuận đạt hơn 2.005 tỷ đồng với các thỏa thuận lớn của VNM 

(1.109 tỷ đồng), MSN (210,6 tỷ đồng), VJC (111,1 tỷ đồng). Các mã dẫn đầu 

khối lượng khớp lệnh bao gồm FLC (22,8 triệu đơn vị), DXG (7,1 triệu đơn vị), 

HQC (7 triệu đơn vị), DIG (6,5 triệu đơn vị).  

Khối ngoại bán ròng 91,7 tỷ đồng trên cả hai sàn, chủ yếu bán ròng trên sàn 

HNX hơn 79,2 tỷ đồng. Trên sàn HOSE, DIG bị bán ròng mạnh nhất 40,5 tỷ 

đồng; Các mã KBC, BID, CII, SKG và BMP đều bị bán ròng trên 14 tỷ đồng. 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
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Trong khi đó E1VFVN30, HPG và DXG đều được mua ròng trên 22 tỷ đồng. 

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 12,5 tỷ đồng. VGC bị bán ròng mạnh 11,4 tỷ 

đồng, RCL (-6,6 tỷ đồng). Trong khí đó, PVS và SHB được mua ròng lần lượt là 

6,3 tỷ đồng và 5,7 tỷ đồng.  

Giằng co mạnh trong phiên sáng, HNX-Index lấy lại đà tăng trong phiên 

chiều nhờ lực cầu lan rộng đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Cụ 

thể, chỉ số đóng cửa tại mức điểm cao nhất ngày 110,83 điểm, tăng 0,65 

điểm (tương đương 0,59%). Thanh khoản ở mức cao so với 30 phiên gần 

nhất. 

Sau phiên rung lắc mạnh chiều qua, dòng tiền giao dịch khá phân hóa và thận 

trọng khiến HNX-Index giằng co mạnh quanh mốc tham chiếu đến cuối phiên 

sáng. Trong khi VCS, PVI, PVS… giao dịch khá tích cực giúp chỉ số giữ sắc 

xanh thì áp lực bán tại ACB, NTP, VCG, VCG… đã khiến HNX-index nhiều lần 

lùi về dưới mốc tham chiếu trong phiên sáng. Bước sang phiên chiều, diễn biến 

thị trường tích cực hơn khi lực cầu gia tăng và lan tỏa trên nhiều nhóm cổ phiếu 

như ngân hàng (ACB, SHB), dầu khí (PVS, PVI, PVX), bất động sản (HUT, 

CEO), chứng khoán (MBS, SHS, BVS)… giúp chỉ số lấy lại đà tăng và kết phiên 

tại mức cao nhất ngày. Tại thời điểm kết phiên, thống kê cụ thể toàn thị trường 

ghi nhận 106 mã tăng, 82 mã giảm và 65 mã đứng giá. 

Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 63,37 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao 

dịch đạt hơn 786,6 tỷ đồng. PVS dẫn đầu thanh khoản sàn HNX khớp lệnh hơn 

9,8 triệu đơn vị. SHB đứng vị trí thứ 2 đạt 8 triệu đơn vị khớp lệnh. Các vị trí kế 

tiếp thuộc về: CEO, KLF, HUT, PIV… 

Dưới áp lực giảm điểm đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, Upcom-Index 

kết thúc chuỗi tăng điểm 4 phiên trước đó. Chỉ số đóng cửa giảm 0,16 

điểm (tương đương 0,29%) xuống 54,1 điểm.  

Áp lực bán mạnh đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ACV (-4,7%), HVN (-

0,9%), MCH (-1,2%), QNS (-2,6%),...ngay từ đầu phiên khiến UpCom-Index liên 

tục giảm mạnh và thủng mốc 54 điểm chỉ sau hơn một giờ giao dịch. Tuy nhiên, 

lực cầu duy trì tích cực tại các cổ phiếu như FOX, SDI, SNZ, DNH, LPB,... giúp 

kiềm hãm đà giảm và trợ lực cho chỉ số thu hẹp mức giảm trong phiên chiều. 

Giao dịch đáng chú ý, IDC có phiên giao dịch tích cực trong ngày đầu tiên niêm 

yết với mức tăng khá mạnh 19,2% kết phiên, đóng cửa tại mức giá 28.500 

đồng/cổ phiếu. Bên cạnh là LPB giữ được mức tăng nhẹ nhờ lực mua ròng từ 

khối ngoại  hơn 1,7 triệu đơn vị và đồng thời dẫn đầu thanh khoản sàn UpCom.  

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 14,7 triệu đơn vị, tương ứng với giá trị giao 

dịch gần 286,1 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt 46,3 tỷ đồng, trong đó ACV đạt 

giá trị thỏa thuận cao nhất sàn gần 17 tỷ đồng. Toàn sàn có 123 mã tăng giá, 57 

mã đứng giá và 70 mã giảm giá. 
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NHẬN ĐỊNH VN-INDEX THEO PTKT 

 
 Xu hướng: VN-Index đang kiểm tra ngưỡng kháng cự 935 điểm. 

 Mức kháng cự: 935; 960 

 Mức hỗ trợ: 880; 900 

Nhận định:  

Phiên giao dịch cuối tuần tiếp tục ghi nhận đà tăng nhẹ của VN-Index, chỉ số ghi 

thêm 1,87 điểm lên đứng ở mốc 935,57 điểm. Mặc dù đà tăng vẫn duy trì nhưng 

rõ ràng xu hướng của VN-Index đang gặp khó khăn sau áp lực bán chốt lời của 

phiên trước đó.  

Trên đồ thị, thân nến tăng của phiên hôm nay nằm thấp hơn so với thân nến 

của phiên liền trước cho thấy nhà đầu tư tỏ ra thận trọng hơn với rủi ro của nhịp 

điều chỉnh kỹ thuật. Tuy vậy, điểm tích cực là đường SMA 5 ngày đã phát huy 

vai trò nâng đỡ xu hướng ngắn hạn. Trên khung thời gian intraday H1, sự xuất 

hiện của các nến long lower tại khu vực 925 – 930 điểm mang ý nghĩa hỗ trợ 

mạnh với hàm ý về sự cân bằng tạm thời được thiết lập.   

Phương diện chỉ báo không ghi nhận thêm tín hiệu nào đáng lưu ý ngoài việc 

đường giá đang quay lại khu vực phía trong của Bollinger Bands. Tuy nhiên, 

dựa trên xu hướng của các chỉ báo tin cậy như MACD, RSI và dấu hiệu cải 

thiện độ rộng thị trường trong phiên hôm nay thì nhà đầu tư có thể chờ đợi  

phiên “breakout” đưa VN-Index quay lại xu hướng tăng giá. 

Dự báo cho phiên đầu tuần tới, chỉ số có thể sẽ tiếp tục giằng co, đi ngang 

trong biên độ hẹp. Vùng kháng cự gần của chỉ số nằm tại 935 – 940 điểm. Vùng 

hỗ trợ gần tương ứng với đường SMA 5 ngày tại 925 điểm. 

Khuyến nghị:   

Trên cơ sở đánh giá VN-Index có thể sẽ tiếp diễn đà tăng sau khi kiểm tra thành 

công ngưỡng hỗ trợ, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến giá để 

có thể đưa ra quyết định phù hợp. Trong đó, nhà đầu tư lướt sóng với mức chịu 

rủi ro cao có thể áp dụng chiến lược mua vào ở quanh vùng hỗ trợ và bán ra khi 

thị trường tiệm cận vùng kháng cự. Nhà đầu tư theo khuynh hướng an toàn hơn 

có thể tiếp tục nắm giữ với các cổ phiếu có triển vọng kết quả kinh doanh quý 4 

và cả năm 2017 tích cực. 

Nguyễn Ngọc Tuấn 
Chuyên viên phân tích kỹ thuật 
Email: tuannn@fpts.com.vn 
ĐT: 0912 847 784 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
mailto:tuannn@fpts.com.vn
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TIN TỨC NỔI BẬT:       

Xuất khẩu ghi nhận nhiều kỷ lục mới: Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tháng 

10/2017, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ghi nhận mốc mới với kim ngạch lần 

đầu tiên vượt ngưỡng 20 tỷ USD, đạt tới 20,29 tỷ USD. Đây cũng là tháng có mức 

xuất siêu cao nhất tính từ đầu năm đến nay. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 20,29 

tỷ USD, tăng 4,9% so với tháng trước và nhập khẩu đạt 18,11 tỷ USD, giảm nhẹ 

0,7%. Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng thặng dư 2,18 tỷ USD. Đây là 

tháng thứ 4 liên tiếp Việt Nam có thặng dư thương mại trong năm 2017. Trước đó, 

cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam cũng thặng dư trong tháng 1 và tháng 

4 năm nay, nhưng chỉ có tháng 10/2017 là mức xuất siêu đạt trên 2 tỷ USD. (Chi 

tiết xem tại đây) 

Xuất khẩu giày dép 10 tháng đầu năm tăng trưởng tốt: Da giày là một trong 

những mặt hàng xuất khẩu mang lại kim ngạch cao của Việt Nam. Năm 2016, kim 

ngạch xuất khẩu da giày đạt trên 16 tỷ USD, riêng xuất khẩu giày dép đạt 13 tỷ 

USD, chiếm 9% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, và là ngành có giá trị xuất 

khẩu lớn thứ tư của cả nước chỉ sau điện thoại và linh kiện; hàng dệt may; máy vi 

tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2017, kim 

ngạch xuất khẩu giày dép đạt 11,82 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016. 

Việt Nam xuất khẩu giày dép nhiều nhất sang thị trường Mỹ, chiếm 35,3% trong 

tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của cả nước, đạt gần 4,17 tỷ USD, tăng 13,7% 

với cùng kỳ năm 2016. (Chi tiết xem tại đây) 

Cá ngừ chế biến đang là thị hiếu của nhiều nước nhập khẩu châu Âu: 10 

tháng đầu năm 2017, giá trị XK cá ngừ sang thị trường EU đạt 115,5 triệu USD, 

chiếm 23,7% tổng giá trị XK tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, giá trị 

XK sang riêng hai thị trường Đức và Hà Lan tăng lần lượt 38,4% và 54,3% so với 

cùng kỳ năm trước. Như vậy, trong suốt 10 tháng đầu năm nay, XK cá ngừ sang thị 

trường EU tương đối tốt. Duy nhất trong tháng 1/2017, giá trị XK giảm 8,4% so với 

cùng kỳ năm ngoái. 9 tháng XK còn lại, giá trị tăng từ 11 – 111% so với cùng kỳ 

năm 2016. (Chi tiết xem tại đây) 

Giá năng lượng tại thị trường thế giới ngày 24/11/2017: giá dầu Mỹ tiếp tục 

tăng khá mạnh trong sáng nay (24/11/2017 – giờ Việt Nam) lập đỉnh 2 năm mới do 

đường ống dẫn dầu Keystone nối các mỏ dầu Alberta của Canada tới Mỹ đã bị 

đóng cửa. Trong khi dầu Brent lại quay đầu giảm. Hiện, dầu WTI giao tháng 1/2018 

đã vọt lên 58,47 USD/thùng; còn dầu Brent giao tháng 1/2018 lại giảm còn 63,39 

USD/thùng. (Chi tiết xem tại đây) 
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TIN DOANH NGHIỆP:    

Công ty Cổ phần HACISCO (HAS, HSX) (Chi tiết xem tại đây) 

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017: 

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/2017 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2017 

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) 

- Thời gian thanh toán: 18/12/2017 

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH, HSX) (Chi tiết xem tại 

đây) 

Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Vietnam 

Ventures Ltd: 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 25.923.528 cổ phiếu (tỷ lệ 

7,72%) 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 23.923.528 cổ phiếu (7,12%) 

- Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh 

- Thời gian thực hiện giao dịch: 28/11/2017 đến 27/12/2017 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB, HSX) (Chi tiết xem tại đây) 

Thông tin chào bán trái phiếu riêng lẻ: 

- Khối lượng phát hành: 3.000 tỷ đồng 

- Kỳ hạn trái phiếu: 2 năm 

- Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/ Trái phiếu 

- Kỳ thanh toán lãi: 12 tháng 

- Lãi suất: cố định 6,7%/năm  

- Ngày phát hành: 22/11/2017 

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG, HSX) (Chi tiết xem tại đây)  

Ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, đã bán 1 triệu cổ 

phiếu, giảm lượng sở hữu từ 9.608.409 cổ phiếu xuống 8.608.409 cổ phiếu. Giao 

dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 22/11 đến 23/11/2017. 

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC, HSX) (Chi tiết xem tại đây) 

Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt: 

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2017 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2017 

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng) 

- Thời gian thanh toán: 28/12/2017 

CTCP Đầu tư và Khoáng sản AMD (AMD, HSX) (Chi tiết xem tại đây) 

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng: 

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 101.756.788 cổ phiếu 

- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 1.017.567.880.000 đồng 

- Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận này có 

hiệu lực 

- Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch 

- Tổ chức phát hành: CTCP Chứng khoán Dầu khí 

 

 

 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/b13312b5-082c-473a-9539-0515e3a3b6c8?ridx=358932682
https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/c79ae4c0-210a-4101-8408-8cede6afada5?ridx=191518905
https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/eaf8f398-2e5b-4c30-8536-f125e3818d8d?ridx=1126054199
https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/546b2a42-cc5d-4575-a80e-40351dc4a670?ridx=553154382
http://vsd.vn/22-p4c23-43314/113/PPC-Tam-ung-co-tuc-nam-2017-bang-tien-mat.htm
https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/723510e6-ec04-48aa-afb1-f512aab65d1b?ridx=1908007585
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CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF, HSX)  

1. Ông Kiều Xuân Nam, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 600.000 cổ phiếu, nâng 

lượng sở hữu từ 800.000 cổ phiếu (tỷ lệ 4,66%) lên 1,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 

8,16%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/11/2017. (Chi tiết 

xem tại đây) 

2. Ông Dương Minh Đức, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 1.402.000 cổ 

phiếu đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/11 đến 27/12/2017. (Chi 

tiết xem tại đây) 

3. Ông Vũ Đức Toàn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 610.000 cổ phiếu, nâng lượng 

sở hữu sau giao dịch lên 1.410.000 cổ phiếu (tỷ lệ 8,22%) và trở thành cổ đông 

lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/11/2017. (Chi tiết xem tại đây) 

CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII, HSX) (Chi tiết 

xem tại đây) 

Quỹ ngoại VIP Infrastructure Holdings Pte. Ltd đã bán 6.269.840 cổ phiếu, giảm 

lượng sở hữu từ 10.269.840 cổ phiếu (tỷ lệ 4,17%) xuống 4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 

1,62%). Giao dịch thực hiện từ 30/10 đến 22/11/2017. 

CTCP Bamboo Capital (BCG, HSX) (Chi tiết xem tại đây) 

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai và thông qua phương án chi tiết phát hành trái 

phiếu: 

- Tổng giá trị trái phiếu phát hành: 113 tỷ đồng 

- Phương thức phát hành: Trái phiếu được phát hành riêng lẻ 

- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản 

đảm bảo 

- Kỳ hạn trái phiếu: 3 năm 

- Lãi suất trái phiếu: 6%/năm 

- Thời gian phát hành: Dự kiến trong quý 4/2017 

CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khánh Hội (KHA, HSX) (Chi tiết xem tại đây) 

Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án thoái vốn tại 2 công ty: CTCP 

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giải trí Khánh Hội và Công ty TNHH MTV Dịch vụ 

quản lý cao ốc Khánh Hội, thông qua các nội dung: 

1. Phê duyệt phương án thoái 100% vốn chủ sở hữu tại Công ty TNHH MTV Dịch 

vụ Quản lý Cao ốc Khánh Hội (Khaservice): 

- Giá chuyển nhượng: 6.500.000.000 đồng 

- Thời gian chuyển nhượng: 31/12/2017 

2. Phê duyệt phương án thoái 49% vốn chủ sở hữu tại Công ty CP Dịch vụ Chăm 

sóc sức khỏe và giải trí Khánh Hội: 

- Giá chuyển nhượng: 1.479.000 đồng (10 đồng/ cổ phần) 

- Điểu kiện chuyển nhượng: Đối tác nhận chuyển nhượng có trách nhiệm thanh 

toán toàn bộ công nợ tồn đọng mà Công ty Hatha đang nợ Khahomex và 

Khaservice tính đến thời điểm ký hợp đồng nhượng vốn. (tạm tính đến ngày 

31/08/2017 Công ty Hatha đang nợ Khahomex và Khaservice 3.599.505.196 đồng 

- Thời gian hoàn tất chuyển nhượng vốn: từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực 

chậm nhất đến ngày 31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/f5ce7a91-84d1-42a8-9deb-b5dfd0ac1f36?ridx=206411852
https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/d1773740-6f23-4569-83c1-ff65b5ff7c34?ridx=1250639045
https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/37a2e761-d729-46e0-8c63-e4e0d2731c63?ridx=1569731030
https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/8b5f0481-971e-485e-848c-d0fb9a7428f9?ridx=2074038637
https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/fe22159d-f527-418b-b952-ff32adc7472f?ridx=1901347559
https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/DownloadFile/bb9dc19b-9c4a-4969-ba74-61243d7e4711?ridx=388483753
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CTCP Hóa chất Đức Giang - Lào Cai (DGL, HNX) (Chi tiết xem tại đây) 

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017: 

- Ngày Giao dịch không hưởng quyền: 11/12/2017 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2017 

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/12/2017 

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai, 

KCN Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

- Nội dung họp:  

1. Thay đổi phương án trả cổ  tức năm 2016 (từ trả 15% bằng cổ phiếu thành trả 

15% bằng tiền) và tạm ứng cổ tức năm 2017 tỷ lệ 5% bằng tiền 

2. Phương án sát nhập vào Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang 

CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18, HNX) (Chi tiết xem tại đây) 

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/12/2017 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2017 

1. Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016: 

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 

thêm 12 cổ phiếu mới) 

2. Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 

- Tỷ lệ thực hiện: 38%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 

thêm 38 cổ phiếu mới) 

CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (DTD, HNX) (Chi tiết xem tại đây) 

Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt: 

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/12/2017 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2017 

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng) 

- Ngày thanh toán: 28/12/2017 

CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB, UpCom) (Chi 

tiết xem tại đây) 

Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền: 

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2017 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/12/2017 

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) 

- Ngày thanh toán: 29/12/2017 

CTCP Rượu Hapro (HAV, OTC)  

1. Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu: (Chi tiết xem tại đây) 

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 3.297.860 cổ phiếu 

- Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 32.978.600.000 đồng 

2.  Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch: (Chi tiết xem tại đây) 

- Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Năm, 30/11/2017 

- Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên: 6.500 đồng/cổ phiếu 
 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
http://vsd.vn/22-p4c23-43312/3371/DGL-Dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2017.htm
http://vsd.vn/22-p4c23-43313/145/L18-Tra-co-tuc-bang-co-phieu-nam-2016-va-tra-co-phieu-thuong-do-thuc-hien-tang-von-co-phan-tu-nguon-von-chu-so-huu.htm
http://vsd.vn/22-p4c23-43327/5793/DTD-Chi-tra-co-tuc-nam-2016-bang-tien-mat.htm
http://vsd.vn/22-p4c23-43335/4099/VLB-Tam-ung-co-tuc-nam-2017-bang-tien.htm
https://owa.hnx.vn/ftp/PORTALNEW/HEADER_IMAGES/20171124/953-qd_2017-11-24_0908_1.PDF
https://owa.hnx.vn/ftp/PORTALNEW/HEADER_IMAGES/20171124/1541-tb_2017-11-24_0908_1.PDF
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 THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

Ch ỉ số Giá  trị Biến động ∆ Biến động %

DJIAX -                        - -

NASDAQ -                        - -

S&P 5 0 0 -                        - -

FTSE 10 0 7.403                   - 14,3 - 0,19%

CAC 4 0 5.384                   4,5 0,08%

SHANGHAI 3.354                   1,9 0,06%

NIKKEI -                        - -     

Biến động một số loại tiền tệ 

Tỷ giá

24/11/2017

USD/VND 22.760 0,00 -0,13%

EUR/VND 27.085 120,30 11,85%

JPY/VND 205,36 -0,39 4,86%

CNY/VND 3.517 10,00 5,51%

Cặp ngoại tệ ∆ YTD

 

 

Nguồn: Vietcombank 
 

 

                                                                 CHỈ SỐ PE THEO NGÀNH CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC MỚI NỔI  

  

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI 

 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
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Tỷ trọng Số lượng CP Thay đổi % cp tăng % cp giảm Tỷ trọng
Số lượng 

CP
Thay đổi % cp tăng % cp giảm Tỷ trọng Số lượng CP Thay đổi % cp tăng % cp giảm

Tài chính 0,0% 1                    -5,7% 22,2% 25,7% 0,0% 1                 -2,9% 10,5% 43,5% 0,0% -                0,0% 0,0% 0,0%

Hàng tiêu dùng thiết yếu 0,0% 1                    -6,5% 27,5% 16,5% 0,0% 0                 -6,2% 12,0% 7,2% 0,0% -                0,0% 0,0% 0,0%

Dịch vụ  điện  - nước 0,0% 0                    -2,9% 28,0% 23,3% 0,0% 0                 -7,8% 28,1% 11,2% 0,0% -                0,0% 0,0% 0,0%

Công nghiệp 0,0% 1                    -5,9% 33,3% 5,2% 0,0% 0                 -1,3% 9,7% 3,5% 0,0% -                -12,0% 33,3% 0,0%

Nguyên vật liệu 0,0% 0                    -3,6% 40,0% 7,9% 0,0% 0                 -8,6% 17,2% 5,1% 0,0% 1                   -1,3% 25,0% 0,1%

Hàng tiêu dùng không thiết yếu 0,0% 1                    0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0                 -5,4% 35,7% 2,9% 0,0% 0                   -2,8% 12,5% 0,1%

CNTT 0,0% 1                    -5,9% 14,3% 1,4% 0,0% 1                 -8,3% 14,3% 1,6% - - - - -

Năng lượng 0,0% 1                    -4,6% 26,0% 11,6% 0,0% 0                 -8,5% 25,2% 23,5% 0,0% 1                   14,7% 0,0% 0,0%

Chăm sóc sức khỏe 0,0% 0                    -6,3% 34,2% 3,3% 0,0% 0                 -6,4% 41,7% 0,4% - - - - -

Không phân loại 0,0% 1                    -6,7% 0,0% 100,0% 4,2% 49               -0,2% 30,6% 32,7% - - - - -

Toàn thị trường 0,0% 1                    -6,1% 28,1% 100,0% 0,0% 0                 -9,3% 23,7% 100,0% 0,0% 0                   -14,5% 19,2% 100,0%

Sàn UPCOMSàn HOSE Sàn HNX

 

Cổ phiếu biến động giá lớn trong 1 tuần 

          

Mã cp KLGD Giá % thay đổi Mã Cp KLGD Giá % thay đổi Mã Cp KLGD Giá % thay dổi

Cổ phiếu tăng giá

OGC 18.400                   27.300            39,6% CVN 126.400                 7.000              34,6% DGT 100                   12.500            43,7%

DHM 23.010                   41.950            30,7% VIX 1.551.400             9.800              27,3% VRG 100                   6.500              38,3%

FIT 1.889.720             7.400              24,0% VHL 5.300                     60.000            25,3% IHK - 15.700            35,3%

TIX 782.160                 19.900            22,8% MCO 56.500                   1.900              18,8% KTL 100                   17.000            30,8%

HDG 4.820                     5.480              22,0% PDC - 4.600              17,9% KCE - 27.300            27,6%

Cổ phiếu giảm giá

TIE 20                           7.460              -18,8% NDF 956.000                 6.500              -27,8% TGP 100                   6.100              -25,6%

SVT 117.430                 14.200            -17,4% BXH - 15.500            -26,3% HBD 100                   11.700            -24,5%

PNC 1.040                     13.450            -12,4% SDU 500                         15.000            -23,1% CAD 2.300                700                  -22,2%

KSA 2.710                     11.500            -10,2% SDA 86.900                   3.600              -20,0% V15 2.100                400                  -20,0%

CLW #N/A N/A #N/A N/A -9,1% SDE 200                         2.700              -18,2% SDV - 13.700            -14,4%

UPCOMHOSE HNX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nguồn: Bloomberg 

Nguồn: Bloomberg 

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 

 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
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THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA QUỐC TẾ 
 

                                                

                           

                           

 

(Nguồn: Bloomberg) 

 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
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Mua Bán Mua - Bán
Tỷ lệ GTGD ròng/

Thị trường
Mua Bán Mua - Bán

Tỷ lệ GTGD ròng/

Thị trường

HOSE 18,85                    22,39              -3,54 -1,58% 1.661,37         1.740,54         -79,17 -1,25%

HNX 1,73                      1,82                -0,09 -0,14% 25,70              38,21              -12,51 -1,59%

Tổng 20,59                    24,21              -3,63 -1,26% 1.687,07         1.778,75         -91,68 -1,28%

Sàn 

Khối lượng (triệu cp) Giá trị (tỷ VND)

   

 

 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 

 

HOSE         Top mua ròng 

 

Giá trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng 

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

E1VFVN30 1.645.630              70                     1.645.560           25.117.219            1.687.610 98% 0%

DXG 1.184.200              12.030             1.172.170           22.752.074            7.140.690 17% 0%

HPG 848.350                  222.590           625.760              24.298.845            6.380.830 13% 4%

EIB 529.510                  -                    529.510              6.602.913              666.220 80% 0%

SSI 545.660                  131.390           414.270              10.551.950            3.049.650 18% 4%

TCH 356.100                  -                    356.100              6.818.880              2.172.660 16% 0%

DCM 290.000                  11.000             279.000              3.486.590              1.565.890 19% 1%

PC1 179.190                  -                    179.190              6.920.427              410.200 44% 0%

STB 222.400                  48.030             174.370              2.141.713              2.655.650 8% 2%

VJC 189.210                  37.860             151.350              19.552.719            1.888.920 10% 2%

HBC 283.890                  165.050           118.840              5.636.358              2.229.570 13% 7%

HCM 106.430                  15.500             90.930                 4.477.363              463.130 23% 3%

NT2 96.300                    15.630             80.670                 2.516.946              160.280 60% 10%

AGR 74.780                    -                    74.780                 398.568                  281.860 27% 0%

CTD 323.220                  260.840           62.380                 14.598.175            355.530 91% 73%

HT1 62.400                    11.400             51.000                 744.478                  959.130 7% 1%

HTT 50.600                    -                    50.600                 249.465                  0 0% 0%

HNG 50.100                    -                    50.100                 463.935                  2.274.740 2% 0%

CTS 50.000                    3.000               47.000                 484.418                  210.010 24% 1%

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua RòngBán
Mã CK

Tổng khối lượng (CP)

Mua
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                                        Top bán ròng 

Giá trị

Bán ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng 

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

DIG 213.520              2.517.080          2.303.560             -40.536.701 6.583.430 3% 38%

FLC 102.130              1.572.200          1.470.070             -9.988.629 22.790.740 0% 7%

KBC 2.550                   1.132.320          1.129.770             -14.739.186 3.201.630 0% 35%

BID 47.040                 624.580             577.540                -14.577.146 1.762.130 3% 35%

CII 117.540              573.690             456.150                -14.627.492 1.102.190 11% 52%

SKG 9.070                   425.300             416.230                -14.906.803 721.190 1% 59%

PVT 24.510                 376.400             351.890                -5.794.593 585.890 4% 64%

PPC 700                      305.330             304.630                -6.635.618 457.500 0% 67%

DPM 4.670                   304.000             299.330                -6.246.082 595.220 1% 51%

MSN 738.540              1.029.740          291.200                -18.671.469 4.231.958 18% 24%

NVL 10                         223.590             223.580                -13.376.458 3.316.780 0% 7%

GAS 122.250              341.520             219.270                -17.630.068 635.060 19% 54%

BFC -                       200.000             200.000                -6.815.528 329.290 0% 61%

VCB 243.810              418.740             174.930                -8.256.612 1.644.450 15% 26%

CTG 6.750                   170.560             163.810                -3.836.704 6.313.670 0% 3%

BMP 1.300                   164.030             162.730                -14.862.283 602.390 0% 27%

VNS 4.020                   145.080             141.060                -2.007.803 183.700 2% 79%

VIC 186.870              312.980             126.110                -9.456.768 958.280 20% 33%

PLX 41.600                 154.330             112.730                -6.799.791 485.810 9% 32%

Bán Mua RòngMua

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK

Tổng khối lượng (CP)

 

          HNX               Top mua ròng 

Giá trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng 

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

SHB 700.200                  9.500               690.700              5.731.910              8.348.817 8% 0%

PVS 431.200                  88.600             342.600              6.281.310              9.805.426 4% 1%

SPI 151.500                  -                    151.500              620.640                  405.200 37% 0%

THB 42.400                    -                    42.400                 818.320                  42.400 100% 0%

EID 16.100                    -                    16.100                 257.600                  16.200 99% 0%

VTC 10.610                    -                    10.610                 92.390                    12.636 84% 0%

MAS 10.000                    700                   9.300                   834.490                  10.210 98% 7%

IDV 6.400                      1.082               5.318                   205.893                  15.762 41% 7%

PVX 5.000                      -                    5.000                   11.500                    1.337.029 0% 0%

Bán

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mua

Tổng khối lượng (CP)

Mã CK
Mua Ròng

 

                                       Top bán ròng 

Giá trị

Mua ròng Tổng KLGD Tỉ trọng Tỉ trọng 

(1000 VND) toàn thị trường mua NDTNN bán NDTNN

VGC 286.300              737.200             450.900                -11.427.640 1.828.240 16% 40%

RCL -                       302.400             302.400                -6.652.800 302.400 0% 100%

PDB -                       148.700             148.700                -1.611.740 158.700 0% 94%

NDN 2.100                   100.000             97.900                   -930.850 683.204 0% 15%

PVE -                       95.050                95.050                   -708.375 608.099 0% 16%

VIX -                       57.700                57.700                   -542.150 1.552.117 0% 4%

CVN -                       56.100                56.100                   -381.850 126.400 0% 44%

S99 -                       30.000                30.000                   -153.610 56.378 0% 53%

DHT 100                      29.200                29.100                   -2.032.930 49.540 0% 59%

Tỉ trọng của NDTNN /Toàn TT

Mã CK
Mua Ròng

Tổng khối lượng (CP)

Mua Bán
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Mã CP Số lượng Số lượng Chênh lệch Tỷ trọng

23/11/2017 24/11/2017 24/11/2017

HPG VN 18,306,755 18,306,755 0 11.19%

ROS VN 2,679,147 2,679,147 0 7.95%

VCB VN 6,990,654 6,990,654 0 5.36%

NVL VN 5,215,010 5,215,010 0 5.02%

PLX VN 4,363,435 4,363,435 0 4.23%

SSI VN 8,692,218 8,692,218 0 3.55%

STB VN 13,325,452 13,325,452 0 2.63%

SBT VN 6,272,686 6,272,686 0 2.04%

CII VN 3,505,725 3,505,725 0 1.81%

HSG VN 3,831,275 3,831,275 0 1.43%

DPM VN 3,854,921 3,854,921 0 1.30%

GTN VN 4,802,222 4,802,222 0 1.18%

KBC VN 5,209,376 5,209,376 0 1.08%

DXG VN 3,607,930 3,607,930 0 1.07%

HBC VN 1,303,562 1,303,562 0 1.01%

FLC VN 7,699,291 7,699,291 0 0.84%

ITA VN 11,322,840 11,322,840 0 0.59%

Danh sách nắm giữ

  
                                                                          Nguồn: Bloomberg 

 

GIAO DỊCH CÁC QUỸ ETFs 

 Market Vectors Vietnam ETF 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FTSE Vietnam Index 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã CP Số lượng Số lượng Chênh lệch Tỷ trọng

23/11/2017 24/11/2017 24/11/2017

MSN VN 8,414,130.00 8,414,130.00 0 7.00%

VCB VN 9,742,682.00 9,742,682.00 0 6.06%

NVL VN 7,268,000.00 7,268,000.00 0 5.67%

SSI VN 12,116,361.00 12,116,361.00 0 4.01%

HPG VN 8,072,988.00 8,072,988.00 0 4.01%

VCG VN 9,637,797.00 9,637,797.00 0 3.32%

BVH VN 3,983,556.00 3,983,556.00 0 2.96%

SBT VN 11,107,785.00 11,107,785.00 0 2.93%

STB VN 14,398,252.00 14,398,252.00 0 2.31%

NT2 VN 4,442,939.00 4,442,939.00 0 1.81%

HAG VN 18,261,404.00 18,261,404.00 0 1.78%

KDC VN 3,392,980.00 3,392,980.00 0 1.68%

DPM VN 5,831,370.00 5,831,370.00 0 1.60%

HSG VN 3,725,297.00 3,725,297.00 0 1.13%

HBC VN 1,782,930.00 1,782,930.00 0 1.12%

GMD VN 9.00 9.00 0 0.00%

SHB VN 22.00 22.00 0 0.00%

PVX VN 68.00 68.00 0 0.00%

PVD VN 5.00 5.00 0 0.00%

Danh sách nắm giữ

 

Nguồn: Bloomberg 
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DIỄN GIẢI KHUYẾN NGHỊ 

Mức khuyến nghị trên dựa vào việc xác định mức chênh lệch giữa giá trị mục tiêu so với giá trị thị trường hiện tại của mỗi cổ 

phiếu nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho nhà đầu tư trong thời gian đầu tư 12 tháng kể từ ngày đưa ra khuyến nghị.  

Mức kỳ vọng 18% được xác định dựa trên mức lãi suất trái phiếu Chính phủ 12 tháng cộng với phần bù rủi ro thị trường cổ phiếu 

tại Việt Nam. 

Khuyến nghị Diễn giải 

Kỳ vọng 12 tháng  

Mua Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường trên 18% 

Thêm Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 7% đến 18% 

Theo dõi Nếu giá mục tiêu so với giá thị trường từ -7% đến 7% 

Giảm Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường từ -7% đến -18% 

Bán Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường trên -18% 

  

  

Tuyên bố miễn trách nhiệm 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng tin 

cậy. có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên. chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin này.  

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên 

phân tích FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.  

FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị 

phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra.  

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 FPT. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử 

dụng các thông tin trong báo cáo này. Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết 

liên quan đến cố phiếu này có thể được xem tại hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.  

Bản quyền © 2010 Công ty chứng khoán FPT  

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 

Trụ sở chính 

Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Q. 
Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84.24) 37737070 / 6271 7171 

Fax: (84.24) 37739058 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT  

Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh 

Tầng 3, tòa nhà Bến Thành Times 
Square, 136 – 138 Lê Thị Hồng Gấm, 
Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

ĐT: (84.28) 62908686 

Fax: (84.28) 62910607 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT  

Chi nhánh Tp.Đà Nẵng 

100 Quang Trung, P.Thạch Thang, 
Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng, Việt Nam 

ĐT: (84.236) 3553666 

Fax: (84.236) 3553888 
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