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I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG QUÝ I/2018 

Nguồn: KISV Research 

VN-Index phá đỉnh lịch sử 11 năm  

VN-Index nối dài đà tăng với mức tăng 19,3% kể từ đầu năm. Chỉ số chính thức phá vỡ đỉnh lịch sử 11 năm và xác nhận mức 

cao lịch sử mới tại 1,187.42 điểm trong phiên giao dịch 27/03/2018. Nhìn chung, VN-Index hình thành xu hướng tăng rõ nét mặc 

dù có điều chỉnh bất ngờ đầu tháng Hai. Dù vậy, chỉ số vẫn duy trì bên trên đường trung bình động MA(50) trong nhịp giảm này. 

Không những thế, xu hướng tăng được nối dài nhờ yếu tố tâm lý vững vàng và dòng tiền xoay vòng tích cực giữa các nhóm cổ 

phiếu.   

Không những đột phá về điểm số, dòng tiền trong quý I tiếp tục gia tăng mạnh mẽ khi GTGD khớp lệnh trung bình đạt gần 6.098 

tỷ đồng/phiên, tăng 57% so với quý trước và tăng 77% so với trung bình năm 2017. Đáng chú ý, VN-Index ghi nhận phiên thanh 

khoản kỉ lục với GTGD khớp lệnh hơn 12 nghìn tỷ đồng.  Xét ở các nhóm phiếu, dòng tiền tiếp tục tham gia mạnh vào các cổ 

phiếu bluechip với GTGD trung bình của VN30 đạt 3.609 tỷ đồng/phiên, tăng 74% so với quý trước và 133% so với trung bình 

cả năm 2017. Trong khi đó, GTGD ở VNMid-cap và VNSML tăng 20% so với quý trước. 

Một yếu tố đóng góp lớn vào xung lực tăng mạnh mẽ trong quý I là dòng tiền từ NĐTNN tiếp tục chảy vào TTCK VN với giá trị 

mua ròng đạt hơn 525 triệu USD. Tỷ trọng tham gia của NĐTNN trong quý I đạt 17%, giảm nhẹ so với quý 4/2017 nhưng vẫn ở 

mức cao.   
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Hình 1: Trung bình GTGD một phiên Hình 2: Tỷ trọng tham gia của NĐTNN 

 
 

Nguồn: Finpro, KISV Research 

Note: GTGD chỉ tính GD khớp lệnh 
Nguồn:Finpro, KISV Research 

 

Các nhóm ngành phân hóa rõ nét 

Trong quý I/2018, thị trường ghi nhận nhiều nhóm ngành duy trì đà tăng trưởng, trừ nhóm Công nghiệp và Y tế và IT với mức 

giảm vừa phải. Dù vậy, sự phân hóa là khá rõ nét giữa các nhóm ngành khi Ngân hàng, Bất động sản và Tiện ích bứt phá mạnh 

mẽ và đóng vai trò dẫn dắt chính. Trong khi đó, nhóm Tiêu dùng, Viễn thông, Dầu khí và Nguyên Vât liệu tăng ít hơn so với thị 

trường chung. 

Hình 5: Mức tăng của các nhóm ngành trong quý I/2018 so với quý IV/2017 

 

Nguồn: Finpro, KISV Research 
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VN-Index tăng vượt trội so với các thị trường mới nổi và sơ khai 

Trong quý I, TTCK Việt Nam tăng vượt trội so với các thị trường mới nổi và cận biên khi các chỉ số MSCI Emerging Index và 

MSCI Frontier Index chỉ nhích nhẹ 0,4% và 0,6% tương ứng. Xét về mặt định giá, P/E của VN-Index hiện đang mức 21x, cao 

hơn nhiều so với định giá bình quân của 2 thị trường này là 15x và 16x. Điều này cho thấy áp lực định giá của cổ phiếu Việt 

Nam đang gia tăng cho dù triển vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp tích cực. 

Hình 3: So sánh mức tăng của các chỉ số Hình 4: So sánh định giá P/E của các chỉ số 

  

Nguồn: Bloomberg,KISV Research Nguồn: Bloomberg, KISV Research 
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II. TRIỂN VỌNG VN-INDEX QUÝ II/2018 

 

VN-Index có thể gặp phải vùng cản mạnh 1.210-1.220 với rủi ro điều chỉnh gia tăng 

VN-Index đang vận động trong xu thế tăng vững chắc sau khi liên tục bứt phá qua các mốc kháng cự mạnh lịch sử cho dù xung 

lực tăng đang yếu đi gần đây. Theo đó, chúng tôi thiên về kịch bản VN-Index có thể hướng lên vùng 1.210-1.220 điểm. Vùng 

này được đánh giá là vùng cản mạnh khi có sự hiện diện của cận trên của đường kênh giá tăng trung hạn. Đường kênh giá có 

độ dốc vừa phải và đi qua nhiều đáy cũ gần đây nên có độ tin cậy cao. Ngoài ra, theo mẫu hình Elliott, VN-Index nhiều khả năng 

đang ở sóng 5 (sóng V trên hình) của chu kỳ tăng giá được xác định từ đầu năm 2016 cho tới nay. Các nhóm chỉ báo xung lực 

như ADX đang đi xuống và đạt giá trị thấp nhất từ cuối 2017. Trong khi đó, RSI cũng sụt giảm và hình thành phân kỳ tam đoạn, 

cho thấy xung lực tăng đang yếu đi. Một yếu tố khác là sự sụt giảm của khối lượng vào cuối quý I so với giai đoạn đầu quý.  

Do đó, khả năng hình thành nhịp điều chỉnh ngắn hạn từ vùng 1,210-1,220 điểm là có thể cân nhắc. Xét ở góc độ trung hạn, 

vùng 1,050-1,060, tương đương cận dưới của đường kênh giá tăng, là vùng hỗ trợ quan trọng cho xu hướng tăng của VN-

Index.  

VN-Index được kì vọng sẽ hướng đến mốc 1.350 sau khi vượt qua 1.210-1.220  

Về cơ bản, chúng tôi vẫn lạc quan về triển vọng thị trường trong năm 2018 dựa trên kì vọng VN-Index có thể tạo lập các mốc 

cao mới với dựa trên xung lực và dòng tiền tích cực. Trong kịch bản VN-Index bứt phá qua ngưỡng 1.220 điểm với khối lượng 

gia tăng và sự đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu, chỉ số nhiều khả năng sẽ hướng lên vùng 1,350 điểm cho dù sẽ mất khá 

nhiều thời gian. 

Ngành Vốn hóa (Tỷ VND) 
Mức tăng giá 
trong quý I 

Triển vọng Cổ phiếu đầu ngành 

Bất động sản 315.766 28% Tích cực VIC, VRE 

Tiện ích 232.258 21% Trung lập GAS, NT2 

Năng lượng 102.859 4% Tiêu cực  PVD, PVS, PVB, PVC 

Y tế 37.195 -8% Trung lập DHG, DVN 
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Tiêu dùng không thiết yếu 83.475 15% Trung lập MWG, FPT 

Tiêu dùng thiết yếu 630.753 6% Tích cực VNM, MSN 

Công nghiệp 289.428 -9% Tích cực GMD, HBC 

Nguyên vật liệu 143.483 10% Tích cực HPG, HSG, NKG 

Tài chính 532.816 37% Trung lập VCB, BID, CTG, MBB 

 

 

III. CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 

Cổ phiếu đang trong xu hướng tăng  

Nhận định: Đây là những cổ phiếu được lựa chọn dựa theo tiêu chí là những cổ phiếu đang trong xu hướng tăng và kỳ vọng 

còn tiếp tục tăng. Cổ phiếu được đánh giá giữ vững xu hướng tăng trung hạn khi duy trì trên các vùng hỗ trợ quan trọng 

(trendline trung dài hạn và MA(100), MA(200)).   

Hành động: Các cổ phiếu này phù hợp với chiến thuật lướt sóng hoặc nắm giữ lâu hơn tùy từng cổ phiếu. Đối với nhóm cổ 

phiếu này,các đường hỗ trợ kỹ thuật như MA(5), MA(20) và các ngưỡng hỗ trợ thường cho điểm mua đáng tin cậy. Ngoài ra, 

nhà đầu tư cũng đặt các mức stoploss lời (trailing stop) để có thể hưởng lợi từ xu thế tăng đồng thời bảo vệ thành quả. 

# Mã Giá hiện tại (VND) KLGD TB10 phiên  P/E P/B Tăng giảm YTD 

1 NDN 20,700  655,313 10.0 1.5 93.5% 

2 GIL  48,500  96,178 4.5 1.1 38.6% 

3 VIC 121,600  2,533,919 51.2 9.6 57.3% 

4 HDG 50,200  108,265 19.3 3.0 46.4% 

5 HPG 58,900  5,192,104 10.6 2.8 25.7% 

6 PNJ 202,400  265,412 30.1 7.4 47.7% 

7 VJC 227,400  832,806 36.5 21.1 54.9% 

8 BID 45,300  2,192,476 22.4 3.4 77.6% 

9 MSN 114,100  852,419 39.7 8.1 48.8% 

10 VHC 68,900  395,043 10.6 2.2 29.3% 

11 VCS 262,300  144,796 19.2 8.8 13.1% 

12 HCM 88,000  448,354 20.6 4.4 46.4% 

13 FMC 30,950  458,089 10.5 2.2 35.7% 

14 DHG 111,900  474,530 25.6 5.3 -2.7% 

 

Cổ phiếu đang tích lũy hoặc điều chỉnh trong xu hướng tăng 

Nhận định: Đây là những cổ phiếu đang trong quá trình tích lũy hoặc điều chỉnh nhưng nhìn chung giá vẫn giữ được xu thế 

tăng trong trung hạn. Quá trình tích lũy hoặc điều chỉnh thường đi kèm với khối lượng giảm dần. Các nhịp bật tăng với khối 

lượng cải thiện thường là tín hiệu tích đáng chú ý.  

Hành động: Đối với nhóm cổ phiếu này, chúng tôi đánh giá mức rủi ro thấp hơn. Nhà đầu tư có thể sử dụng chiến lược muakhi 

giá bật tăng từ vùng hỗ trợ mạnh cho thấy đà tăng quay lại.  Hoặc canh mua dần khi giá về vùng hỗ trợ kỹ thuật và tăng tỷ trọng 

ở nhịp tăng xác nhận.  
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# Mã Giá hiện tại (VND) KLGD TB10 phiên P/E P/B Tăng giảm YTD 

1 PHR 47,950  212,042 11.7 1.6 10.6% 

2 TNG 13,900 267,485 5.0 0.9 2.2% 

3 LPB 15,200 3,628,558 8.0 1.1 17.8% 

4 ACV 104,800  233,291 47.5 9.4 -3.4% 

5 CAV 52,000 84,568 8.3 2.3 0.0% 

6 VRE 49,600 1,832,282 46.8 3.6 5.2% 

7 FCN 20,900 359,681 7.5 1.2 -0.5% 

8 STB 15,700 10,800,830 24.1 1.2 22.2% 

9 VGT 16,000 5,450,712 25 1.3 60% 

10 TDH 15,550 416,145 9.7 0.7 5.1% 

 

Cổ phiếu có tín hiệu tạo đáy 

Nhận định: Đây là dạng những cổ phiếu đã trải qua xu hướng giảm khá lâu với xung lực giảm giá đang yếu dần hoặc giá hình 

thành các nhịp bật tăng mạnh trong xu hướng giảm và dự đà hồi phục sẽ còn tiếp tục. Quá trình tạo đáy thành công sẽ cần 

được xác nhận với giá tạo các higher low cũng như không phá vỡ ngưỡng đáy đã được thiết lập.   

Hành động: Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân ở nhóm cổ phiếu này khi các tín hiệu tạo đáy đã xác nhận tương đối chắc 

chắc. Tuân thủ dừng lỗ với cổ phiếu thuộc diện này.  

# Mã Giá hiện tại (VND) KLGD TB10 phiên P/E P/B Tăng giảm YTD 

1 SBT 17,450 4,003,274 14.0 1.4 -16.1% 

2 QNS 58,600 233,101 11.8 2.7 7.7% 

3 SAB 239,000 116,333 32.5 11.2 -4.1% 

4 CTD 155,300 329,647 7.6 1.6 -31.4% 

5 DQC 33,000 46,430 9.5 0.9 -18.5% 

6 HVN 49,400 1,114,336 25.5 3.6 14.4% 

7 NKG 32,500  372,649 4.8 1.4 -16.2% 

8 HSG 22,650 1,394,440 6.4 1.5 -7.6% 

9 VSC 39,200 201,084 8.3 1.3 -8.8% 

10 GMD 30,200 1,081,603 15.5 1.4 -11.2% 

11 CII 30,200 857,461 5.0 1.5 -14.0% 

12 HBC 45,800  1,395,215 6.9 2.6 3.2% 

13 TCM 23,900 356,971 7.6 1.2 -16.3% 
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IV. DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ QUÝ II/2018 

# Mã 
Giá hiện tại 

(VND) 
Giá mua 

(VND) 
Giá mục tiêu 

(VND) 
KLGD TB 10 

phiên 
P/E P/B 

Tăng giảm 
YTD 

Ghi chú 

1 ANV 23,850 18,000 27,000 505,228 17.9 2.1 115.8% 

Giá hình thành xu hướng tăng 

mạnh từ 2017 cho tới nay. Giá có 

thể kết thúc sóng 3 tại vùng giá 

22k. Canh mua khi ANV điều 

chỉnh về vùng 18k.  

2 CII 30,000 30,000 40,000 857,461 5.0 1.5 -14.5% 

Giá đang kiểm tra vùng hỗ trợ 

quan trọng tại 30k. Mua khi giá 

tăng trở lại từ vùng này với khối 

lượng tốt. 

3 DHG 111,500 111,000 124,000 474,530 25.5 5.3 -3.0% 

Giá duy trì xu hướng tăng trung 

hạn từ 2016. Có thể giải ngân khi 

vùng 107-111k hỗ trợ tốt. Mục 

tiêu 124k 

4 GIL 47,750 31.000 37,000 96,178 4.4 1.1 36.4% 

Đã khuyến nghị. Giá mục tiêu 

52k.  Tuy nhiên, chúng tôi kỳ 

vọng GIL có thể về lại 64k. Xu 

hướng trung hạn đang khá tích 

cực. Các nhịp điều chỉnh với khối 

lượng thấp là tín hiệu của nhịp 

điều chỉnh tích cực để giải ngân 

5 GMD 30,250 46.000 52,000 1,081,603 15.5 1.4 -11.1% 

Đã khuyến nghị. Giá mục tiêu 

37k. Vùng hỗ trợ 29.3-30k. Giá 

bật tăng gần đây và có thể xác 

nhận tạo đáy trong thời gian tới. 

 

6 HBC 46,400 42.500 53,000 1,395,215 7.0 2.7 4.5% 

Đã khuyến nghị. Giá mục tiêu 

53k. Có thể canh mua ở các nhịp 

điều chỉnh.  

7 HDG 52,400 45,000 57,000 108,265 20.1 3.1 52.8% 

Xu hướng tăng khá vững chắc và 

dự báo còn duy trì. Vùng hỗ trợ 

trung hạn tại 43-45k. 

8 HPG 58,500 59.400 70,000 5,192,104 10.6 2.7 24.9% 

Đã khuyến nghị. Giá đang có xu 

hướng tích lũy trong xu hướng 

tăng dài hạn. Canh mua vùng 57-

59k. Mục tiêu 70k. 

9 HSG 22,150 22,500 27,000 1,394,440 6.3 1.5 -9.6% 

Giá tạo các đáy sau cao hơn đáy 

ở các nhịp giảm thời gian vừa 

qua. Đà tăng ngắn hạn có thể 

được kỳ vọng khi HSG duy trì 

trên vùng quanh 22k. Mục tiêu 

ngắn hạn có thể về 27-29k. 
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10 HVN 49,100 42,000 70,000 1,114,336 25.3 3.6 13.7% 

Giá đang tạo higher low kể từ 

nhịp giảm đầu tháng 02/2018. 

Vùng mua dự kiến 42-45k. Mục 

tiêu giá cho HVN là ngưỡng 70k 

tương ứng đỉnh tháng 01/2018.  

11 LPB 15,100 14,500 20,000 3,628,558 8.0 1.1 17.1% 

Giá đang đi ngang có thể là nhịp 

điều chỉnh trong xu thế tăng. Nếu 

giá điều chỉnh nhưng vẫn duy trì 

trên ngưỡng 12.7k thì xu hướng 

tăng trung hạn tiếp tục được bảo 

lưu. 

12 NDN 20,700 16,000 19,000 655,313 10.0 1.5 93.5% 

Gía bứt phá tăng mạnh và các tín 

hiệu xung lực tăng vẫn đang khá 

mạnh. Có thể canh mua khi vùng 

quanh 16k hỗ trợ tốt và giá vẫn 

duy trì trên vùng này. 

13 NKG 31,800 30,000 40,000 372,649 4.7 1.4 -18.0% 

Gía trải qua giai đoạn điều chỉnh 

và tạo đáy tại ngưỡng 28k. Canh 

mua ở nhịp điều chỉnh trong thời 

gian tới. 

14 PNJ 202,700 180,000 215,000 265,412 30.1 7.4 48.0% 

PNJ duy trì xu hướng tăng dài 

hạn khá vững chắc. Kỳ vọng có 

nhịp điều chỉnh về vùng 180k nơi 

có MA(20). 

15 QNS 58,600 51,000 70,000 233,101 11.8 2.7 7.7% 

Giá bật tăng mạnh từ vùng 42k, 

là tín hiệu tạo đáy đáng chú ý. 

Quan sát vùng 51-53k nơi giá kỳ 

vọng đảo chiều. Mục tiêu cho 

QNS là 70k.  

16 SBT 17,200 16,000 24,000 4,003,274 13.8 1.4 -17.3% 

Giá đã hình thành downtrend 

tương đối lâu với xung lực giảm 

giá đang suy yếu.  SBT đang có 

xu hướng tạo đáy tại vùng 16-

17k. Giá break lên trên vùng cản 

17.5-18.5k có thể đưa SBT hồi 

phục về lại vùng 24k.   

17 SCS 188,000 170,000 195,000 56,945 36.5 12.5 54.1% 

Giá hình thành xu hướng tăng 

vững chắc. Canh mua ở các nhịp 

pullback về lại các đường MA(5) 

và MA(10) và bật tăng trở lại.  

18 TCM 23,850 20,900 32,000 356,971 7.5 1.2 -16.5% 

Xu hướng trung hạn khá tích cực. 

Giá tạo mẫu hình Double Bottom 

tại vùng 22.5k. Có thể giải ngân 

từ vùng giá hiện tại 24k. Giá mục 

tiêu 32k. 

19 TNG 13,900 13,500 20,100 267,485 5.0 0.9 2.2% 

Giá duy trì trên trendline dài hạn 

kẻ từ 2013. Khuyến nghị canh 

mua khi giá bật tăng từ vùng 

13.5-14.5k. Mục tiêu 20.1k  



BÁO CÁO TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG QUÝ II/2018 (PTKT) 
  

 

10 

 

20 VGT 16,000 16,000 20,000 5,450,712 25 1.4 60% 
Gía tích lũy theo mẫu hình tam 

giác. Canh mua vùng 16k. 

21 VHC 69,800 65,000 74,000 395,043 10.8 2.2 31.0% 

Giá phá vỡ vùng đỉnh trung hạn 

57-59k và hình thành xu hướng 

tăng mới. Canh mua nhịp điều 

chỉnh về 64-66k. 

22 VRE 49,200 49,000 60,000 1,832,282 46.4 3.6 4.3% 

Giá đang trong xu thế đi ngang, 

giá khả năng cao hình thành mẫu 

hình tam giác. Cân nhắc mua vào 

nếu giá bật tăng từ vùng 48-50k. 

Mục tiêu 60k. 

23 VSC 38,450 39,500 47,000 201,084 8.1 1.3 -10.6% 

Giá bật tăng mạnh từ ngưỡng 

34k, tín hiệu đáng chú ý. Khuyến 

nghị canh mua tại vùng giá 39.5k 

với dừng lỗ khi giá xuống dưới 

38k. Mục tiêu tương ứng 47k 
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PHỤ LỤC 

Xu hướng VN-Index và HNX-Index 

VN-INDEX Chỉ báo (Tuần) Độ dốc Tín hiệu 

Nhóm chỉ báo xác nhận xu hướng và độ 

mạnh 

ADX (14) Giảm 
Tiêu cực, cho thấy xu hướng tăng trung hạn 

đang yếu đi 
+DI (14) Đi ngang 

-DI (14) Giảm 

Nhóm chỉ báo xu hướng 
MA (20) Tăng Tích cực, xác nhận xu hướng trung hạn đang 

là tăng giá MA (50) Tăng 

Nhóm chỉ báo dao động RSI(14) Giảm 
Tiêu cực, cho thấy xung lực tăng trung hạn bị 

suy yếu 

Nhóm chỉ báo khối lượng  KLGD 
Duy trì ở 

mức cao 

Tích cực. Khối lượng nhìn chung là giảm so 

với thời điểm tháng 1/2018 nhưng vẫn duy trì 

ở mức cao, cho thấy sự tham gia tích cực 

của dòng tiền. 

 
VN-Index 

Xu hướng ngắn hạn (20 ngày): TĂNG                                                          

Hỗ trợ 1:  1.150-1.160                              Kháng cự 1: 1.080-1.092 

Hỗ trợ 2:  1.050-1.060               Kháng cự 2: 1.210-1.220 

 

 

 

Trung hạn (3 tháng): RỦI RO ĐIỀU CHỈNH 

Hỗ trợ 1:  1.050-1.060        Kháng cự 1: 1.210-1.220 

Hỗ trợ 2:  935-970       Kháng cự 2: 1.230-1.240 

 

 

 

HNX-INDEX Chỉ báo (Tuần) Độ dốc Tín hiệu 

Nhóm chỉ báo xác nhận xu hướng và độ 

mạnh 

ADX (14) Giảm 
Trung tính, hệ thốngvẫn cho tín hiệu tăng trung 

hạn nhưng ADX đang đi xuống 
+DI (14) Giảm 

-DI (14) Giảm 

Nhóm chỉ báo xu hướng 
MA (20) Tăng 

Tích cực, xác nhận xu hướng tăng trung hạn 
MA (50) Tăng 

Nhóm chỉ báo dao động RSI(14) Giảm Tiêu cực, cho thấy xung lực tăng đang yếu đi 
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Nhóm chỉ báo khối lượng  KLGD 
Duy trì ở 

mức cao 

Tích cực, cho thấy dòng tiền vẫn tham gia tích 

cực 

 
 
HNX-Index 

Xu hướng ngắn hạn (20 ngày): TĂNG                                                          

Hỗ trợ 1: 130-132   Kháng cự 1: 135-136 

Hỗ trợ 2: 118-120   Kháng cự 2: 140-142 

 

 

 

Trung hạn (3 tháng): RỦI RO ĐIỀU CHỈNH 

Hỗ trợ 1: 118-120   Kháng cự 1: 135-136 

Hỗ trợ 2: 90-100   Kháng cự 2: 150-180 
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KHUYẾN CÁO 

Bản báo cáo này do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) phát hành với sự đóng góp của các chuyên gia của KIS 

được nêu trong báo cáo, Báo cáo này được viết nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng là các tổ chức đầu tư, các 

chuyên gia hoặc các khách hàng cá nhân của KIS tại Việt Nam, 

Bản báo cáo này không nên và không được diễn giải như một đề nghị mua hoặc bán hoặc khuyến khích mua hoặc bán bất cứ 

khoản đầu tư nào, Khi xây dựng bản báo cáo này, chúng tôi hoàn toàn đã không cân nhắc về các mục tiêu đầu tư, tình hình tài 

chính hoặc các nhu cầu cụ thể của các nhà đầu tư, Cho nên khi đưa ra các quyết định đầu tư cho riêng mình các nhà đầu tư nên 

dựa vào ý kiến tư vấn của chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của mình và tùy theo tình hình tài chính cá nhân, mục tiêu đầu tư 

và các quan điểm thích hợp khác trong từng hoàn cảnh, 

Khi viết bản báo cáo này, chúng tôi dựa vào các nguồn thông tin công khai và các nguồn thông tin đáng tin cậy khác, và chúng tôi 

giả định các thông tin này là đầy đủ và chính xác, mặc dù chúng tôi không tiến hành xác minh độc lập các thông tin này, KIS 

không đưa ra, một cách ẩn ý hay rõ ràng, bất kỳ đảm bảo, cam kết hay khai trình nào và không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào 

đối với tính chính xác và đẩy đủ của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, 

Các nhận định, đánh giá và dự đoán trong báo cáo này được đưa ra dựa trên quan điểm chủ quan của chúng tôi vào thời điểm 

đưa ra báo cáo này và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước, 

KIS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện các dịch vụ tư vấn đầu tư hoặc tiến hành các công việc kinh doanh khác cho các 

công ty được đề cập đến trong báo cáo này, Ngoài ra, KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên của KIS có liên 

quan đến việc viết hay phát hành báo cáo này có thể đã, đang và sẽ mua hoặc bán có kỳ hạn chứng khoán hoặc chứng khoán 

phái sinh (bao gồm quyền chọn) của các công ty được đề cập trong báo cáo này, hoặc chứng khoán hay chứng khoán phái sinh 

của công ty có liên quan theo cách phù hợp hoặc không phù hợp với báo cáo và các ý kiến nêu trong báo cáo này, Vì thế, nhà 

đầu tư nên ý thức rằng KIS cũng như các nhân sự cấp cao, giám đốc và nhân viên của KIS có thể có xung đội lợi ích mà điều đó 

có thể ảnh hưởng đến nhận định, 

Báo cáo này không được sao chụp, nhân bản hoặc xuất bản (toàn bộ hoặc từng phần) hoặc tiết lộ cho bất kỳ người nào khác mà 

không được sự chấp thuận bằng văn bản của KIS. 
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