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VN-INDEX 
 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

 Thị trường mở cửa trong tâm lý tích cực của nhà đầu tư khi chỉ số cả hai 

sàn đều nhanh chóng tăng điểm ấn tượng. Thị trường chứng kiến sự đảo 

chiều hồi phục của nhóm cổ phiếu bluechips và đà tăng cũng lan tỏa khá 

tốt ra nhiều nhóm ngành. Các chỉ số duy trì diễn biến tích cực cho đến 

khi áp lực chốt lời gia tăng tại ngưỡng tâm lý 960 điểm khiến VN-Index 

thu hẹp đà bứt phá. Với việc để mất mốc 960 điểm gần cuối phiên, VN-

Index đóng cửa chỉ tăng 0,39% lên mức 958,59 điểm; HNX-Index cũng 

chỉ tăng nhẹ 0,03% lên mức 107,14 điểm. 

 Các cổ phiếu bluechips (VNM +1,67%, MSN +0,95%, BVH +0,59%, VJC 

+0,38%, SAB +0,12%, MWG +0,8%, PNJ +2,08%, FPT +1,58%,…) thể 

hiện sự phân hóa khá rõ nét nhưng sắc xanh vẫn chiếm chủ đạo và tiếp 

tục là bệ đỡ vững chắc hỗ trợ thị trường. Trong đó, VNM là cổ phiếu đóng 

góp nhiều nhất vào sự tăng điểm của thị trường khi tăng 1,67% lên đóng 

cửa ở mức giá 133.900đ/cp. Ở chiều ngược lại, VHM (-1,72%) và VCG 

(-2,39%) giảm mạnh là tác nhân chính khiến đà tăng của thị trường thu 

hẹp đáng kể khi VHM giảm xuống mức giá 80.000 đồng/cp, VCG giảm 

xuống 20.400 đồng/cp. 

 Các cổ phiếu ngân hàng (VCB +0,53%, CTG +0,42%, HDB +0,33%, STB 

+0,4%, VIB +1,03%, VPB +1,34%,…) diễn biến rất khả quan với hàng 

loạt mã tăng điểm đồng thuận với thị trường. Trong khi, các cổ phiếu 

(TCB -0,53%, EIB -2,8%, ACB -0,65%,…) diễn biến trái chiều và đóng 

cửa giảm điểm.  

 Các cổ phiếu nhóm dầu khí (PVS -1,46%, PVD -2,11%, PVB -0,54%, 

PVT -0,31%,…) có phiên chìm trong sắc đỏ trước ảnh hưởng của thông 

tin giá dầu sụt giảm mạnh do OPEC trì hoãn ra quyết định cuối cùng về 

cắt giảm sản lượng. Trong khi, hai đại diện GAS (+1,26%) và PLX 

(+0,99%) tiếp tục diễn biến đồng thuận với thị trường khi đóng cửa tăng 

điểm. 

 Các cổ phiếu nhóm ngành bất động sản, xây dựng tiếp tục là nhóm hút 

tiền mạnh nhất với hàng loạt cổ phiếu bứt phá như CTD (+0,96%), DXG 

(+2,94%), CEO(+0,72%), DIG(+2,65%), TDH(+5,34%), NVL(+0,74%), 

CTI (+2,31%), VIC (0,1%)… 

 Các cổ phiếu chứng khoán (FTS +3,49%, HCM +2,31%, MBB +0,67%, 

SSI +0,85%, VCI +1,6%, VND +1,02%,…) cũng có một phiên giao dịch 

sôi động và đóng cửa trong sắc xanh tràn ngập. 

 Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức tốt với giá trị hơn 4.300 tỷ 

đồng, tăng 18% so với khối lượng giao dịch trung bình 20 phiên. Trong 

đó, phần giá trị giao dịch thỏa thuận chiếm đến 1.253 tỷ đồng. 

 Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên 50 tỷ đồng chủ yếu tập trung ở hai mã 

HPG và PVD. Ở chiều ngược lại, họ mua ròng các mã DXG, VRE. 

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngày 07/12 được tổng hợp 

chi tiết tại đây. 

 
Giá trị đóng cửa 958,59 

Biến động (%) 0,39% 

Khối lượng (triệu CP)* 190,46 

Giá trị (tỷ đồng)* 4.339,2 

SLCP tăng giá 176 

SLCP giảm giá 111 

SLCP đứng giá 66 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 

 

HNX-INDEX 

 
Giá trị đóng cửa 107,14 

Biến động (%) 0,03% 

Khối lượng (triệu CP)* 39,75 

Giá trị (tỷ đồng)* 530,8 

SLCP tăng giá 88 

SLCP giảm giá 67 

SLCP đứng giá 55 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận  

 

http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/nn20181207.pdf
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KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ 

Mã Khuyến nghị Giá khuyến nghị Mục tiêu Stoploss Giá hiện tại 
Thời gian 
nắm giữ 

 

CII MUA 26.500 30.000 25.500 26.200 27 phiên Chi tiết 
HCM MUA 57.500 64.000 55.500 57.500 30 phiên Chi tiết 
GAS MUA 97.000 120.000 92.000 96.300 31 phiên Chi tiết 
BVH MUA 102.500 115.000 97.500 102.400 43 phiên Chi tiết 
AST MUA 69.300 78.000   12 tháng Chi tiết 

 

THEO DÕI KHUYẾN NGHỊ MUA  

Ngày 
khuyến nghị 

Mã cổ 
phiếu 

Giá mục 
tiêu 

Giá 
cắt lỗ 

Giá ngày 
khuyến nghị 

Giá hiện 
tại 

Hiệu quả 
đầu tư 

Ngày chốt 
dự kiến 

Ghi chú 

01-08-2018 HPG 50 _ 37.6 34.65 -7.85% 05-06-2019  

01-08-2018 
11-09-2018 

SBA 18 _ 14.6 14.2 -2.74% 05-06-2019  

10-09-2018 HAX 20 15 16 16.1 0.63% 11-03-2019  

07-11-2018 SHP 26.6  21.6 21.8 0.93% 01-12-2019  

09-11-2018 GMD 31 27.5 27.5 29.15 6.00% 04-01-2019  

12-11-2018 SAB 260 220 233 247.3 6.14% 24-12-2018  

21-11-2018 VRE 34 30 31.6 33 4.43% 19-12-2018  

21-11-2018 BFC 30 26.8 28 28.5 1.79% 02-01-2019  

22-11-2018 FCN 18 15.3 16 16.5 3.13% 14-02-2019  

22-11-2018 HT1 18 12.5 13.65 14.1 3.30% 14-02-2019  

22-11-2018 QNS 47 41.5 42.8 43.4 1.40% 03-01-2019  

28-11-2018 CEO 16.5 12.8 13.5 13.9 2.96% 16-01-2019  

03-12-2018 GAS 120 92 97 96.3 -0.72% 21-01-2019  

03-12-2018 AST 78  69.5 69.4 -0.14% 07-10-2019  

04-12-2018 CTG 27 23.5 23.9 24.05 0.63% 08-01-2019  

04-12-2018 BMP 63.5 55.3 58 56.8 -2.07% 01-01-2019  

04-12-2018 KBC 16.5 12.3 13.3 13.75 3.38% 26-02-2019  

04-12-2018 CII 30 25.5 26.5 26.2 -1.13% 15-01-2019  

05-12-2018 BVH 115 97.5 102.5 102.4 -0.10% 06-02-2019  

05-12-2018 BSR 17 15 15.4 15.5 0.65% 02-01-2019  

05-12-2018 PLX 65 58 60.8 61.1 0.49% 02-01-2019  

05-12-2018 DPG 57 46 50 51.2 2.40% 16-01-2019  

07-12-2018 HCM 64 55.5 57.5 57.5 0.00% 18-01-2019  

 
THEO DÕI KHUYẾN NGHỊ BÁN 

Ngày khuyến nghị Mã cổ phiếu Giá ngày khuyến nghị Giá hiện tại  Chênh lệch Ghi chú 

08-11-2018 HSG 9.23 7.67 -17%  

15-11-2018 QTP 9 8.3 -8%  

06-12-2018 VEA 37.1 37.8 2%  

 
  

http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/CII20181204.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/HCM20181207.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/GAS20181203.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/BVH20181205.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/11/15/AST_Update%20Report_Nov2018.pdf
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CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 
(HOSE: HCM) 

Thông tin cổ phiếu  

Giá hiện tại 57.500 

EPS cơ bản (đồng) 6.090 

P/E (lần) 9,23 

Nhóm ngành Chứng khoán 

Nhóm vốn hóa Large-Cap 

Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 92.000 

Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 47.000 

Số lượng CP lưu hành (cp) 129.554.168 

KLGD BQ 20 ngày (cp/phiên) 142.645 

% sở hữu nước ngoài 62,19 

Chỉ tiêu kỹ thuật 

Ngưỡng hỗ trợ 56.300 

Ngưỡng kháng cự 59.300 

Moving Average (20) 55.500 

Moving Average (60) 59.300 

Moving Average (200) 63.400 

Xu hướng  

Dài hạn (>12 tháng) Tăng 

Trung hạn (6-9 tháng)  Giảm 

Ngắn hạn (<3 tháng) Tăng 
 

NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT 

 Xu hướng dài hạn của giá cổ phiếu HCM từ 2017 đến nay vẫn đang duy 

trì một xu hướng tăng tích cực. Tuy nhiên, sau khi tạo đỉnh tại vùng giá 

90.000 vào tháng 4/2018 thì đà tăng đã chững lại. Một xu hướng giảm 

trung hạn diễn ra sau đó đã khiến giá cổ phiếu lùi sâu về khu vực hỗ trợ 

tạo bởi ngưỡng Fibonacci 61,8% của xu hướng tăng dài hạn.  

 Trong ngắn và trung hạn, sau khi xác nhận hỗ trợ bởi khu vực nêu trên 

thì giá của HCM trong gần 5 tháng trở lại đây, giá của HCM đang dao 

động theo một xu hướng tăng, đường xu hướng này đang đóng vai trò 

hỗ trợ cho giá của HCM và giúp giá của HCM được bình ổn quanh vùng 

53.000 – 56.000đ. 

 Biến động trong 2 tháng trở lại đây cho thấy biểu hiện tích lũy khá bến 

vững khi giá dao động trong 1 phạm vi hẹp, thanh khoản cạn kiệt mỗi 

khi giá tiếp cận với biên dưới của vùng dao động làm tăng thêm độc 

chắc chắn cho vùng tích lũy này.  

 Chốt Phiên 07/12, HCM đang tạm dừng ở mức giá 57.500. Dấu hiệu 

bứt phá vùng tích lũy xuất hiện với một phiên tăng mạnh 2,3% kèm 

thanh khoản lớn gấp 2 lần bình quân 20 phiên, đồng thời giúp giá của 

HCM chính thức vượt lên được ngưỡng kháng cự tâm lý Fibonacci hồi 

quy 50% của xu hướng tăng dài hạn từ 2017.  

 Về chỉ báo, chỉ báo ADX (14) đã cho tín hiệu mua khi đường DI+ đã 

chính thức cắt lên DI- vào phiên 07/12. RSI (14) đang nằm phía trên 

mức bình quân 50 cũng để ngỏ dư địa tăng cho các biến động kế tiếp.  

 Ngưỡng Fibonacci hồi quy 38,2% tính cho xu hương tăng từ 2017 đến 

hiện tại sẽ được sử dụng để dự phóng cho mục tiêu giá của HCM sắp 

tới, tương ứng với giá 64.000đ 

 Ở chiều ngược lại, ngưỡng stoploss sẽ được xác định bên dưới mức 

giá 55.500 – tương ứng với khả năng HCM quay lại phạm vi của khung 

tích lũy trong 2 tháng trước đó. 

KHUYẾN NGHỊ 
Chúng tôi khuyến nghị Mua cổ phiếu HCM ở quanh vùng giá 57.000 – 58.000 cho mục tiêu là vùng giá 64.000  
Thực hiện bán cutloss nếu giá đóng cửa đảo chiều giảm về dưới 55.500 hoặc SMA 20 phiên. 
 
ĐỒ THỊ KỸ THUẬT (EOD) 
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TIN DOANH NGHIỆP 
 

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long I (HLY, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2018  

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng) 

- Ngày thanh toán: 28/12/2018 

 

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (CDP, UpCom) (chi tiết xem tại đây) 

Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2018  

- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng) 

- Thời gian thực hiện: 28/12/2018 

 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2, UpCom)(chi tiết xem tại đây) 

Tạm ứng cổ tức cho năm tài chính 2018 bằng tiền 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2018  

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) 

- Thời gian thực hiện: 25/12/2018 

 

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Long An IDICO (LAI , UpCom)(chi tiết xem tại đây) 

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2018  

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/Vốn điều lệ (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng) 

- Ngày thanh toán: 28/12/2018 

 

Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2017 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2018 - Tỷ lệ thực hiện: 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng) 

- Thời gian thực hiện: 28/12/2018 

 

Công ty cổ phần Dược phẩm TV.Pharm (TVP, UpCom) (chi tiết xem tại đây) 

Chi cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2018 - Tỷ lệ thực hiện: 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng) 

- Thời gian thực hiện: 28/12/2018 

 

Công ty cổ phần Mía đường Sơn La (SLS, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

Chi trả cổ tức năm 2017 - 2018 bằng tiền 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2018  

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng) 

- Ngày thanh toán: 07/01/2019 

 

Công ty cổ phần Xây dựng 1.1.6.8 (MST, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/12/2018  

- Nội dung cụ thể: 

- Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 14 cổ phiếu mới) 

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến 

hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ. 

 

CTCP Đầu tư và Phát triển KSH (KSH, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Thoái vốn tại hai công ty con 

- KSH sẽ chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Tam Nguyên với số lượng cổ phần mà KSH 

muốn thoái là 3.7 triệu cp ứng với tổng giá trị gần 37 tỷ đồng. 

http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HN/2018/12/3BA675AB_HLY_thuc-hien-chi-tra-co-tuc-nam-2017-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/UPCOM/2018/12/3BA675A9_CDP_tam-ung-co-tuc-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/UPCOM/2018/12/3BA675AD_ND2_tam-ung-co-tuc-cho-nam-tai-chinh-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/12/3BA67617_LAI_tam-ung-co-tuc-dot-1-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/12/3BA67615_VNS_tra-co-tuc-bang-tien-mat-dot-2-nam-2017/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/12/3BA67614_TVP_chi-co-tuc-dot-cuoi-nam-2017-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/12/3BA67613_SLS_chi-tra-co-tuc-nam-2017--2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/12/3BA67612_MST_tra-co-tuc-nam-2017-bang-co-phieu/
https://vietstock.vn/2018/12/ksh-tiep-tuc-thoai-von-tai-2-cong-ty-con-voi-tong-gia-tri-107-ty-dong-737-642635.htm
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- Một phương án chuyển nhượng khác đó là việc KSH thực hiện thoái vốn toàn bộ tại CTCP Đầu tư Tài nguyên Sa Pa 

ứng với 7 triệu cổ phiếu với giá trị 70 tỷ đồng.  

- Cả hai phương án chuyển nhượng trên đều được dự kiến sẽ thực hiện trong tháng 12 năm 2018. Nếu giao dịch thoái 

vốn tại 2 công ty con này thành công KSH sẽ thu về cho mình 107 tỷ đồng. 

 

Công ty cổ phần Bamboo Capital (BBG, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Nâng vốn góp tại BBG Energy 

- BCG sẽ đầu tư góp vốn vào BCG Energy từ 40% lên 99% trên tổng số vốn điều lệ tại BCG Energy.  

- BCG sẽ nhận chuyển nhượng vốn góp từ các cổ đông hiện hữu và góp vốn bổ sung vốn cho những cổ đông chưa 

góp đủ vốn. HĐQT cử ông Phạm Minh Tuấn là Phó tổng giám đốc của Công ty làm người đại diện phần góp vốn của 

BCG tại BCG Energy.  

 

Tập đoàn dầu khí Việt Nam (chi tiết xem tại đây) 

Hàng loạt công ty con của PVN vượt kế hoạch năm chỉ sau 11 tháng 

Tính đến hết tháng 11/2018, có 3 đơn vị thuộc tập đoàn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu tài 

chính hợp nhất về tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế gồm BSR, GAS và PVT. 

- CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (BSR, UpCom) đạt tổng doanh thu 11 tháng đạt khoảng 103,900 tỷ đồng, vượt 33% 

kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 5,480 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 

khoảng 4,900 tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch năm. 

- Tổng CTCP Khí Việt Nam (GAS, HSX) đạt tổng doanh thu 11 tháng là 66,316 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm; 

lợi nhuận trước thuế đạt 12,592 tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 10,119 tỷ đồng, vượt 57% 

kế hoạch năm. 

- Tổng CTCP Vận tải Dầu khí Việt Nam (PVT, HSX) đạt tổng doanh thu 11 tháng là 7,051 tỷ đồng, vượt 34% kế 

hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, vượt 59% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 565 tỷ đồng, vượt 

58% kế hoạch năm. 

- Ngoài ra, có 2 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế 

hợp nhất là CTCP PVI (PVI, HNX) với lợi nhuận trước thuế đạt 774.8 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm, lợi nhuận 

sau thuế đạt 611.8 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm và CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM, HSX) với kết quả 

lợi nhuận trước thuế đạt 919.3 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 884.6 tỷ đồng, vượt 36% kế 

hoạch năm. 

 
  

https://vietstock.vn/2018/12/bcg-nang-ty-le-von-gop-tai-bcg-energy-len-99-764-642540.htm
https://vietstock.vn/2018/12/hang-loat-cong-ty-con-cua-pvn-vuot-ke-hoach-nam-sau-11-thang-737-642648.htm
http://finance.vietstock.vn/BSR-ctcp-loc-hoa-dau-binh-son.htm
http://finance.vietstock.vn/GAS-tong-cong-ty-khi-viet-nam-ctcp.htm
http://finance.vietstock.vn/PVT-tong-cong-ty-co-phan-van-tai-dau-khi.htm
http://finance.vietstock.vn/PVI-ctcp-pvi.htm
http://finance.vietstock.vn/DCM-ctcp-phan-bon-dau-khi-ca-mau.htm
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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  
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