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Diễn biến thị trường: 
 Bất chấp những ảnh hưởng từ sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ làm các chỉ số 

chính của thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh, trong khi 
thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa tiếp tục bị ảnh hưởng 
tương tự, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có phiên tăng 
mạnh mẽ vượt qua ngưỡng 970 điểm khá dễ dàng với thanh 
khoản tăng mạnh. Dòng tiền hôm nay không chỉ tập trung ở 
một số mã vốn hóa lớn mà có sự lan tỏa khá ấn tượng, trong đó 
nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí, chứng khoán vẫn là tâm 
điểm. Độ rộng thị trường chung ghi nhận 161 mã tăng/133 mã 
giảm, ở rổ VN30 bình quân cứ 2 mã tăng mới có 1 mã giảm giá. 

 Điểm nhấn của thị trường hôm nay thuộc về thanh khoản, giá 
trị khớp lệnh tăng đột biến lên 4.400 tỷ đồng, so với bình quân 
tuần trước chỉ là 3.400 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài hôm 
nay cũng quay trở lại mua ròng gần 80 tỷ đồng trên toàn thị 
trường sau chuỗi bán ròng 6 tuần liên tiếp vừa qua.  

 Thị trường đang miễn nhiễm với những tác động bên ngoài khi 
dòng vốn nội quay trở lại mạnh mẽ bên cạnh đó khối ngoại 
cũng là yếu tố hỗ trợ thị trường trong phiên hôm nay. Chỉ số 
VNindex đã có phiên tăng mạnh và đóng cửa ở mức cao nhất 
trong phiên càng củng cố xu hướng tăng ngắn hạn của thị 
trường. Thử thách đối với thị trường trong những phiên tới là 
ngưỡng 985 điểm, trong khi ngưỡng hỗ trợ ở 960 điểm. 

Cập nhật thông tin doanh nghiệp: 
 TCM: Chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu 

TCM của CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công, với 
giá mục tiêu 12 tháng khoảng 26.500 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi 
điều chỉnh dự phóng lợi nhuận ròng của TCM từ 177 tỷ đồng lên 
195 tỷ đồng do phát sinh khoản lợi nhuận khác từ thanh lý, 
nhượng bán tài sản cố định khoảng 27 tỷ đồng trong năm. 

Tin tức thế giới: 
 Ba năm sau đợt mất giá tiền tệ kinh hoàng của Trung Quốc buộc 

quốc gia này phải thực hiện chiến dịch kéo dài hàng tháng trời 
nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của nền kinh tế, tuần vừa qua, đồng 
nhân dân tệ lại kéo dài chuỗi giảm giá sang tuần thứ 9. Tiền tệ 
của Trung Quốc đã giảm hơn 7% trong hơn 3 tháng qua khi 
những xung đột thương mại với Mỹ leo thang, quan ngại về tăng 
trưởng kinh tế nội địa gia tăng và chính quyền Bắc Kinh sử dụng 
những biện pháp để nới lỏng chính sách tiền tệ. 

Nhận định thị trường HĐTL: 
 Phiên đầu tuần thị trường phái sinh chứng kiến sự giằng co ngay 

từ phút mở cửa. Hợp đồng tháng 8 chỉ dao động quanh vùng giá 
946,7-942,2 mà không cho thấy bất kỳ tín hiệu rõ ràng nào về xu 
hướng. Bước sang phiên chiều, lực cầu dâng cao trên thị trường cơ 
sở giúp phe Long trở nên mạnh mẽ hơn khiến giá các HĐTL đồng 
loạt tăng từ 5,0-6,5 điểm. Tuy nhiên, Tổng thanh khoản trên thị 
trường giảm nhẹ 3,66% đạt 85.829 hợp đồng được khớp lệnh 
trong phiên. 

Diễn biến chỉ số VN-INDEX  

 

Diễn biến thị trường 
Chỉ số Index Change % Chg 

VNIndex 978.04 9.57 0.99 

HNXIndex 110.46 2.05 1.89 

VN30 949.44 11.70 1.23 

HN30 197.07 3.84 1.99 

 

Thanh khoản thị trường 
Chỉ số KLGD Giá trị % Chg 

VNIndex 213.22 5,045.65  15.10 

HNX 59.13 837.76  82.84 

VN30 82.54 2,858.74  92.31 

Upcom 13.88 194.46  18.43 
 

Giá trị giao dịch NĐTNN   
Chỉ số Mua Bán Ròng 

VNIndex 724.92 691.36 33.56 

HNX 40.61 6.16 34.45 

Upcom 42.12 31.62 10.50 
 

Chỉ số định giá     

Chỉ số Vốn hóa PE PB 

VNIndex 3091.22 17.60 2.75 

HNXIndex 194.33 10.35 1.13 

Upcom 858.32 9.80 1.18 

Nguồn: MBS tổng hợp 
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: Ngược dòng thế giới 
Bất chấp những ảnh hưởng từ sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ làm các chỉ số chính của thị 
trường chứng khoán châu Á giảm mạnh, trong khi thị trường chứng khoán châu 
Âu mở cửa tiếp tục bị ảnh hưởng tương tự, thị trường chứng khoán Việt Nam 
vẫn có phiên tăng mạnh mẽ vượt qua ngưỡng 970 điểm khá dễ dàng với thanh 
khoản tăng mạnh. Dòng tiền hôm nay không chỉ tập trung ở một số mã vốn 
hóa lớn mà có sự lan tỏa khá ấn tượng, trong đó nhóm cổ phiếu ngân hàng, 
dầu khí, chứng khoán vẫn là tâm điểm. Độ rộng thị trường chung ghi nhận 161 
mã tăng/133 mã giảm, ở rổ VN30 bình quân cứ 2 mã tăng mới có 1 mã giảm 
giá. Trong nhóm 10 cổ phiếu vốn hóa tăng điểm đóng góp hơn 5 điểm cho thị 
trường, ngoài nhóm ngân hàng: CTG, BID, VCB, TCB,…còn có các mã GAS, 
HPG, MSN, VJC, VHM, SAB...ở chiều ngược lại, 10 mã vốn hóa lớn giảm điểm 
khác chỉ lấy đi của thị trường 1,7 điểm, trong đó có VIC, VNM, BVH, … 
Điểm nhấn của thị trường hôm nay thuộc về thanh khoản, giá trị khớp lệnh 
tăng đột biến lên 4.400 tỷ đồng, so với bình quân tuần trước chỉ là 3.400 tỷ 
đồng. Sự trở lại của dòng tiền không chỉ giúp thị trường tăng về điểm số mà 
còn giúp giải tỏa tâm lý cho nhà đầu tư trong bối cảnh thông tin bên ngoài tiềm 
ẩn rủi ro trong khi ở bên trong là áp lực chốt lời sau 4 tuần tăng liên tiếp của 
thị trường.  
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay cũng ghi điểm khi họ đã quay trở lại mua ròng 
gần 80 tỷ đồng trên toàn thị trường sau chuỗi bán ròng 6 tuần liên tiếp vừa 
qua. Đây là tín hiệu khá tích cực của dòng vốn ngoại, chúng tôi kỳ vòng dòng 
vốn ngoại sẽ quay trở lại khi các thị trường như Trung Quốc, Thái Lan, 
Malaysia, Ấn Độ, Brazil, …dòng vốn quốc tế đang có dấu hiệu quay trở lại.  
Tóm lại, thị trường đang miễn nhiễm với những tác động bên ngoài khi dòng 
vốn nội quay trở lại mạnh mẽ bên cạnh đó khối ngoại cũng là yếu tố hỗ trợ thị 
trường trong phiên hôm nay. Chỉ số VNindex đã có phiên tăng mạnh và đóng 
cửa ở mức cao nhất trong phiên càng củng cố xu hướng tăng ngắn hạn của thị 
trường. Thử thách đối với thị trường trong những phiên tới là ngưỡng 985 
điểm, trong khi ngưỡng hỗ trợ ở 960 điểm. 

 

Top NĐTNN mua ròng 

Mã Giá đóng 
cửa 

% thay 
đổi 

Giá trị ròng 
(Tỷ VNĐ) 

VJC 154.00 1.05 27.35 

SSI 31.50 3.96 26.24 

BID 30.50 2.01 24.02 

SCS 172.00 0.29 19.52 

MSN 90.90 2.13 18.97 

 

Top NĐTNN bán ròng 

Mã Giá đóng 
cửa 

% thay 
đổi 

Giá trị ròng 
(Tỷ VNĐ) 

VNM 156.10 -0.70 -59.93 

VIC 102.80 -1.34 -40.44 

VHM 107.50 0.56 -37.79 

NVL 64.50 -0.77 -20.19 

HDB 37.40 0.81 -9.80 
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Cập nhật thông tin doanh nghiệp - TCM 
Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018F 

DTT ( tỷ VNĐ)  2.792 3.071 3.209 3.251 

% tăng trưởng   9,98% 4,51% 1,31% 

LNG ( tỷ VNĐ)  426 419 503 527 

% tăng trưởng   -1,64% 20% 4,8% 

LNR ( tỷ VNĐ)  153 114 192 195 

% tăng trưởng   -25,17% 67,44% 1,6% 

Biên LNG (%)  15,3% 13,6% 15,7% 16,2% 

Biên LNR (%)  5,5% 3,7% 6,0% 5,4% 

EPS (VNĐ)  2.189 2.095 3.156 3.061 

Nguồn: TCM, MBS Reserach 
Chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu TCM của CTCP Dệt 
may – Đầu tư – Thương mại Thành Công, với giá mục tiêu 12 tháng khoảng 
26.500 đồng/cổ phiếu. 
Chúng tôi điều chỉnh dự phóng lợi nhuận ròng của TCM từ 177 tỷ đồng 
lên 195 tỷ đồng do phát sinh khoản lợi nhuận khác từ thanh lý, nhượng bán 
tài sản cố định khoảng 27 tỷ đồng trong năm. 
Nhà máy tại Vĩnh Long đạt hiệu quả ngày càng cao sau hơn 2 năm hoạt động 
đi kèm với diễn biến tích cực của giá bông và lợi thế từ đối tác lớn E-Land, kết 
quả kinh doanh của TCM trong thời gian gần đây đã có bước cải thiện rõ rệt. 
Việc định hướng tập trung năng lực sản xuất cho ngành đan kim và nhuộm, 
nhằm đáp ứng nhu cầu vải đan kim thành phẩm cho các nhà máy may là 
hướng đi khá hợp lý khi biến động giá sợi khó đoán trước và biên lợi nhuận từ 
mảng này cũng không cao. 
6T2018 ghi nhận tăng trưởng khả quan  
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, TCM đạt kết quả kinh doanh tương 
đối khả quan với doanh thu và LNTT đạt tương ứng 1.648 tỷ đồng và 
150 tỷ đồng, tăng 6,5% và 5,6% so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái.  
Về cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh hàng may mặc và vải đều ghi nhận 
tăng trưởng khá tốt với mức tương ứng 10% và 53%. Đối với hoạt động kinh 
doanh sợi, nguồn thu từ mảng này giảm 39% so với 6T2017 chủ yếu do đóng 
cửa 2 nhà máy sợi trong năm ngoái. Giá bông tiếp tục duy trì đà tăng khiến 
biên lợi nhuận gộp mảng này của TCM tăng từ 0-3% năm ngoái lên 7% trong 
năm nay. Đây cũng được coi là nguyên nhân chính khiến biên lợi nhuận gộp 
trong kỳ đạt 17,7%, cao hơn so với mức 16,4% cùng kỳ năm ngoái bên 
cạnh việc công suất tại nhà máy tại Vĩnh Long duy trì ở mức 30 USD/công 
nhân/ngày và biên lợi nhuận cao từ hoạt động kinh doanh vải (25% so với mức 
22% năm ngoái). 
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Biến động giá bông tại các thị trường 
 

Biến động tỷ giá USD/VND 

Nguồn: Emergingtextiles.com, Bloomberg 
Chi phí tài chính tăng mạnh 31% so với 6T2017 chủ yếu do phát sinh chi 
phí hơn 7 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 8,9 triệu cổ phiếu CTCP Chứng khoán 
Thành Công tại mức giá thấp hơn giá trị sổ sách. Ngoài ra, biến động mạnh về 
tỷ giá USD/VND trong thời gian vừa qua cũng khiến TCM ghi nhận lỗ tỷ giá (đã 
thực hiện và chưa thực hiện) khoảng 12 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 
ngoái, trong đó lỗ tỷ giá chưa thực hiện tăng mạnh từ 2,5 tỷ đồng lên 8,7 tỷ 
đồng trong năm nay.  
Bên cạnh đó, chi phí bán hàng tăng 29%, cao hơn tốc độ tăng doanh thu thuần 
(6,5%) trong khi lợi nhuận khác giảm 21% do không phát sinh khoản thu từ 
chuyển nhượng quyền thuê đất như năm 2017 và tỷ lệ thuế TNDN áp dụng 
20% từ năm 2018, tăng so với mức bình quân 18,8% năm ngoái đã khiến chỉ 
tiêu lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 1,3%, đạt 117 tỷ đồng. 
Dự kiến mở rộng quy mô hoạt động may mặc 
Đại diện TCM cho biết Công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý để tiến hành 
mua lại một nhà máy gia công may tại Trảng Bàng do mỗi năm Công ty vẫn 
phải thuê gia công bên ngoài từ 2,5-3 triệu sản phẩm/năm. Việc mua lại nhà 
máy sẽ giúp TCM tăng năng lực sản xuất, giảm bớt chi phí gia công ngoài và cải 
thiện một phần nhỏ lợi nhuận của Công ty. 
Dự phóng & Định giá 
Chúng tôi điều chỉnh dự phóng lợi nhuận ròng của TCM từ 177 tỷ đồng 
lên 195 tỷ đồng do phát sinh khoản lợi nhuận khác từ thanh lý, nhượng bán tài 
sản cố định khoảng 27 tỷ đồng trong năm. 
Chúng tôi giữ nguyên mức giá mục tiêu 12 tháng của cổ phiếu TCM là 26.500 
đồng, tương đương mức P/E forward 8,7 lần (theo EPS ước tính 2018). 
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Tin tức thế giới: Tròn 3 năm kể từ đợt mất giá lịch 
sử (2015), thứ Sáu vừa qua đồng nhân dân tệ ghi 
nhận tuần giảm giá thứ 9 liên tiếp. 
Ba năm sau đợt mất giá tiền tệ kinh hoàng của Trung Quốc buộc quốc gia này 
phải thực hiện chiến dịch kéo dài hàng tháng trời nhằm ngăn chặn sự sụp đổ 
của nền kinh tế, tuần vừa qua, đồng nhân dân tệ lại kéo dài chuỗi giảm giá 
sang tuần thứ 9. 

Mặc dù hồi phục trong tuần, tuy nhiên tới cuối giờ chiều thứ Sáu vừa qua, trong 
bối cảnh khủng hoảng bùng nổ tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiền tệ của Trung Quốc đã giảm 
0,56% xuống mức 6,8563 NDT trên 1 đô la Mỹ và đánh mất toàn bộ thành quả 
đã đạt được trước đó, lập kỷ lục chuỗi giảm giá tuần dài nhất kể từ khi chế độ 
tỷ giá ngoại hối hiện đại được áp dụng vào năm 1994. 

Đà giảm vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa khiến 
chi phí đặt được vào các vị thế Short Nhân dân tệ trở nên đắt đỏ hơn, và cảnh 
báo các ngân hàng lớn của nước này không được tham gia vào các giao dịch 
Short Nhân dân tệ. Tiền tệ của Trung Quốc đã giảm hơn 7% trong hơn 3 tháng 
qua khi những xung đột thương mại với Mỹ leo thang, quan ngại về tăng 
trưởng kinh tế nội địa gia tăng và chính quyền Bắc Kinh sử dụng những biện 
pháp để nới lỏng chính sách tiền tệ. 

“Những bất ổn cả ở bên trong lẫn bên ngoài” đang khiến các nhà hoạch định 
chính sách bối rối, mặc dù họ hiện nay có thể chấp nhận mức độ biến động 
trên thị trường cao hơn so với 3 năm trước, Guan Tao, cựu giám đốc của bộ 
phận thanh toán quốc tế tại Cục quản lý ngoại hối nhà nước Trung Quốc cho 
biết. 

 
Trong khi một đồng tiền tệ yếu có thể giúp các nhà xuất khẩu Trung Quốc chịu 
đựng được những hàng rào thuế quan của chính quyền tổng thống Trump 
dựng lên, nhưng những ký ức về dòng vốn ồ ạt bị rút khỏi thị trường và đồng 
tiền bị mất giá trầm trọng trong những năm 2015-2016 vẫn là một nỗi ám ảnh 
lớn. Các nhà điều hành của Trung Quốc đã mất hàng trăm tỷ đô lo Mỹ dự trữ 
ngoại tệ để ổn định thị trường sau cú lao dốc không phanh của nhân dân tệ 
vào tháng 8/2015. 
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So với giai đoạn 2015, Trung Quốc hiện nay đang có những lợi thế bao gồm sự 
kiểm soát nguồn vốn khiến các nhà đầu tư nội địa khó chuyển tiền ra nước 
ngoài hơn, và những thay đổi quy định chính sách giúp thu hút dòng tiền nước 
ngoài chảy vào thị trường Trung Quốc hơn. Cùng với những cam kết của NHTW 
Trung Quốc không sử dụng nhân dân tệ như một vũ khí trong cuộc chiến tranh 
thương mại với Mỹ, điều này có thể phần nào giải thích vì sao các nhà phân tích 
vẫn dự báo nhân dân tệ sẽ tăng giá trở lại vào cuối năm.  

Điểm hoán đổi (Swap Points) một năm của Nhân dân tệ, một chỉ báo về thanh 
khoản của tiền tệ Trung Quốc cũng như kỳ vọng của nhà đầu tư đối với tỷ giá 
của đồng tiền này, đã ở mức âm trong 11 phiên liên tiếp. 

Điều này có nghĩa là nhà đầu tư sẽ mất ít chi phí phòng ngừa rủi ro hơn, mở ra 
một giai đoạn cho các nhà quản lý quỹ nước ngoài mua trái phiếu Trung Quốc, 
theo Công ty quản lý tài sản JPMorgan. Thực vậy, dù các nhà đầu tư nước 
ngoài đã giảm tốc mua trái phiếu Trung Quốc trong tháng 7 so với tháng 6, 
những họ vẫn đang mua ròng loại tài sản này. 

 
“Không có sự hoảng loạn thái quá nào trên thị trường trong bối cảnh giá nhân 
dân tệ lao dốc” Ông Guan nhận xét, “Tôi không nghĩ chúng ta sẽ thấy sự rút 
vốn ồ ạt ra khỏi thị trường như những gì chúng ta đã trải qua trong năm 2016.” 

Về điểm đó, chúng ta cần chờ đợi dữ liệu hàng tháng về vị thế ngoại hối được 
Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa công bố trong tuần này để có chỉ báo mới 
nhất về dòng vốn trên thị trường. Đó là một trong hai chỉ báo được các nhà 
phân tích của Bank of America Merrill Lynch theo dõi sát sao nhằm đánh giá 
xem liệu có nên điều chỉnh lại dự báo của họ về sự yếu đi của đồng nhân dân 
tệ hay không. Một chỉ báo khác là ngưỡng giá trị 92 đối với chỉ số giá nhân dân 
tệ so với rổ tiền tệ. Bloomberg ước tính chỉ số này ở khoảng 92,91 vào thứ Sáu 
tuần trước. 

Nguồn: Bloomberg 
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DIỄN BIẾN CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN 
 

Index Last Change % Adv/Dcl Vol (mil) P/E P/B YTD 

VNIndex 978.04 9.57 0.99 141/144            171.41  17.60        2.75  -     0.63  

HNXIndex 110.46 2.05 1.89 62/86              33.29  10.35        1.13  -     5.48  

VN30 949.44 11.70 1.23 18/7              42.92  15.42        2.81  -     1.59  

HN30 197.07 3.84 1.99 -   11.07  

Upcom 51.62 0.26 0.51 90/88              12.90  9.80        1.18  -     5.99  

Shanghai 2785.87 -9.44 -0.34 874/463        12,137.22  13.50        1.49  -   15.76  

Nikkei 225 21857.43 -440.65 -1.98 35/186            762.21  15.76        1.74  -     3.99  

S&P 500 2833.28 -20.30 -0.71 113/387            487.00  20.61        3.38        5.97  

Vàng 1205.02 -5.55 -0.46 -     7.51  

Dầu WTI 67.48 -0.15 -0.22     11.68  

 Đồ thị so sánh VNINDEX và thị trường Thái Lan, DowJones, HangSheng  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-80.00

-60.00

-40.00

-20.00

0.00

20.00

40.00

VNM VHM HDB VRE HT1 GEX GAS DHG SCS SSI

Top mua bán NĐTNN (tỷ đồng)

-
5,000.00 

10,000.00 
15,000.00 
20,000.00 
25,000.00 
30,000.00 
35,000.00 
40,000.00 

Giá trị mua ròng lũy kế 2 sàn giao dịch 
(tỷ đồng)

 



 

8 MBS Market Strategy Daily 
 

 13.08.2018 

 

 Liên hệ trung tâm nghiên cứu: 

Trần Hoàng Sơn  Trưởng bộ phận/Kiểm soát  son.tranhoang@mbs.com.vn  

Ngô Quốc Hưng Chuyên Viên Nghiên cứu cao cấp hung.ngoquoc@mbs.com.vn 

Phạm Văn Quỳnh  Chuyên viên Nghiên cứu  quynh.phamvan@mbs.com.vn  

Nguyễn Quỳnh Hoa Chuyên viên Nghiên cứu hoa.nguyenquynh@mbs.com.vn 

Nguyễn Hòa Hợp  Chuyên viên Nghiên cứu  hop.nguyenhoa@mbs.com.vn  

Nguyễn Thị Hải Hà  Chuyên viên Nghiên cứu  ha.nguyenthihai@mbs.com.vn  

 

Hệ Thống Khuyến Nghị: Hệ thống khuyến nghị của MBS được xây dựng dựa trên mức chênh lệch của giá mục tiêu 12 tháng và giá cổ 
phiếu trên thị trường tại thời điểm đánh giá 

Xếp hạng Khi (giá mục tiêu – giá hiện tại)/giá hiện tại 

MUA >=20% 

KHẢ QUAN Từ 10% đến 20% 

PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG Từ -10% đến +10% 

KÉM KHẢ QUAN Từ -10% đến - 20% 

BÁN <= -20% 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS) 

Được thành lập từ tháng 5 năm 2000 bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) là một trong 5 công ty 
chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam, Sau nhiều năm không ngừng phát triển, MBS đã trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng 
đầu Việt Nam cung cấp các dịch vụ bao gồm: môi giới, nghiên cứu và tư vấn đầu tư, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, và các nghiệp vụ thị 
trường vốn. 

Mạng lưới chi nhánh và các phòng giao dịch của MBS đã được mở rộng và hoạt động có hiệu quả tại nhiều thành phố trọng điểm như Hà 
Nội, TP, HCM, Hải Phòng và các vùng chiến lược khác. Khách hàng của MBS bao gồm các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, các tổ chức tài 
chính và doanh nghiệp. Là thành viên Tập đoàn MB bao gồm các công ty thành viên như: Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital), 
Công ty CP Địa ốc MB (MB Land), Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB (AMC) và Công ty CP Việt R,E,M,A,X (Viet R,E,M). MBS có 
nguồn lực lớn về con người, tài chính và công nghệ để có thể cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm và dịch vụ phù hợp mà rất ít các 
công ty chứng khoán khác có thể cung cấp. 

MBS tự hào được nhìn nhận là: 

 Công ty môi giới hàng đầu, đứng đầu thị phần môi giới từ năm 2009. 
 Công ty nghiên cứu có tiếng nói trên thị trường với đội ngũ chuyên gia phân tích có kinh nghiệm, cung cấp các sản phẩm nghiên 
cứu về kinh tế và thị trường chứng khoán;  
 Nhà cung cấp đáng tin cậy các dịch vụ về nghiệp vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty quy mô vừa. 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền năm 2014 thuộc về Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Những thông tin sử dụng trong báo 
cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và MBS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong 
báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của MBS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào 
được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái 
bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của MBS. 

MBS HỘI SỞ 

Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 
ĐT: + 84 4 3726 2600 - Fax: +84 3726 2601 
Webiste: www.mbs.com.vn 


