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Diễn biến thị trường quốc tế: 

Thị trường Chỉ số Điểm Weekly After nCoV YTD P/E 

S&P 500 Index S&P 500 Index 2,853 -2.60% -14.10% -11.70% 19.65 

Dow Jones INDU Index 23,625 -2.90% -19.10% -17.20% 17.45 

Europe SXXP Index 330 -3.20% -22.00% -20.60% 16.77 

Japanese Nikkei 225 20,037 -0.70% -16.60% -15.30% 19.01 

China SHCOMP Index 2,868 -0.90% -6.30% -6.00% 14.71 

Asia Pacific MXAPJ Index 466 -1.30% -17.70% -15.70% 14.55 

Korea KOSPI Index 1,927 -1.00% -15.00% -12.30% 19.48 

HongKong HSI Index 23,797 -1.80% -16.00% -15.60% 9.89 

Singapore STI Index 2,526 -2.50% -22.40% -21.60% 10.06 

Vietnam VN-INDEX Index 827 1.60% -16.60% -13.90% 13.54 

Malaysia FBMKLCI Index 1,406 1.70% -10.90% -11.50% 15.95 

Thailand SET Index 1,282 1.30% -18.60% -18.90% 17.36 

Indonesia JCI Index 4,508 -2.00% -27.70% -28.40% 13.12 

Philippine PCOMP Index 5,542 -1.40% -25.80% -29.10% 12.68 

Global MXWD Index 477 -2.80% -17.50% -15.70% 18.10 

Crude Oil WTI CL1 Comdty 584 -1.10% -26.70% -26.90% 12.63 

Gold xau curncy 28 14.50% -50.10% -53.60%   

 

 Chứng khoán toàn cầu chững đà tăng trong tuần vừa qua khi nhà đầu tư lo ngại làn sóng covid-19 quay trở 

lại khi các quốc gia tái mở cửa nền kinh tế. Giới đầu tư càng thận trọng hơn khi Tổng thống Donald Trump cho 

biết không có hứng thú với việc tái đàm phán thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, khiến quan hệ giữa hai 

nước trở nên căng thẳng. Bên cạnh đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cảnh báo kinh tế sẽ 

suy yếu trong thời gian dài hơn, đồng thời cho biết có thể phải tăng cường các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế. 

 Chứng khoán Việt Nam tiếp tục có tuần tăng thứ 2 liên tiếp nhờ sự hỗ trợ của thanh khoản và khối ngoại trở 

lại mua ròng. Với 2 phiên tăng và 3 phiên giảm, dòng tiền có sự dịch chuyển từ nhóm bluechips sang nhóm 

smallcap.  

 Thanh khoản bùng nổ so với bình quân kể từ đầu năm, giá trị khớp lệnh đạt trên 3.762 tỷ đồng. Thị trường 

tăng điểm tốt kèm theo dòng tiền tăng mạnh mẽ đang tạo hiệu ứng tâm lý tốt cho nhà đầu tư, theo đó kỳ vọng 

về thị trường sẽ tăng dần và đó là động lực để thị trường tiếp tục có thể kéo dài mạch tăng liên tiếp như hiện 

nay.  

 Khối ngoại nhận tín hiệu tích cực khi mua ròng 4 phiên liên tiếp, kết thúc chuỗi 16 tuần bán ròng liên tiếp trước 

đó, trong đó dòng vốn qua kênh ETF đã trở lại mua ròng ở 2 quỹ Diamond và Finselect 

 Về kỹ thuật: Trong kịch bản tích cực, chỉ số VN-Index duy trì trạng thái dao động trong vùng từ 820 điểm đến 

840 điểm và dòng tiền có sự xoay vòng giữa các nhóm cổ phiếu. Nhịp tăng mới sẽ tiếp tục nếu thị trường vượt 

thành công ngưỡng 840 điểm hướng tới vùng kháng cự cao hơn 860 điểm.  

 Tuy nhiên, dự phòng kịch bản thận trọng nếu vùng 820 điểm bị phá vỡ, vùng đỉnh ngắn hạn sẽ hình thành và 

xu hướng giảm điểm có thể sẽ kéo chỉ số tiệm cận về các vùng hỗ trợ thấp hơn sát mức 800 điểm.  

 Chiến lược đầu tư: Tiếp tục nắm giữ đối với các danh mục đang sinh lời ngắn hạn đồng thời xem xét chốt lời 

dần các nhóm cổ phiếu midcap hoặc penny đã tăng nóng sang nhóm cổ phiếu Bluechips. Chiến lược trading 

ngắn hạn xem xét chốt lời T+3 đến T+5 khi hàng về tài khoản đã có lãi. Đối với danh mục trung hạn, có thể 

chờ đợt các vùng phản ứng của VN-Index tại các vùng kháng cự mạnh như 860-900 có thể xem xét chốt lời 

và chờ đợt cơ hội giải ngân trở lại ở vùng thấp hơn..  
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Tình hình dịch Covid-19:  

Tính đến hết ngày 14/05, thế giới ghi nhận hơn 4,5 triệu trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, tăng 2,2% so với 

ngày liền trước, và tương đương tốc độ tăng trưởng số ca nhiễm trung bình 5 ngày duy trì ở mức 2,4%. Trong khi 

đó, tăng trưởng số ca tử vong toàn cầu ngày 14/05 tiếp tục giảm tốc xuống 1,7%, cao hơn  so với mức trung bình 

5 ngày là 1,6%. 

Sự lây lan dịch bệnh tiếp tục có sự cải thiện tại các điểm nóng của châu Âu và Mỹ, trong khi một số quốc gia mới 

nổi khác như Mexico, Brazil, Nga, Ấn Độ, Pakistan... vẫn ghi nhận tốc độ lây nhiễm cao. Tình trạng dịch bệnh tại 

Mỹ đã có sự cải thiện rõ rệt hơn khi số ca nhiễm mới/ngày hiện bằng 60% mức đỉnh (trong khi tỷ lệ này tuần trước 

là 60%). 

Số trường hợp nhiễm Covid-19 mới/ngày trên toàn cầu 

 

 

Nguồn: Ourworldindata, MBS Research 

Chiến lược tái mở cửa: Một số quốc gia châu Âu nơi đại dịch Covid-19 dường như đã đạt đỉnh, đang từ từ mở 

cửa nền kinh tế của mình. Do chưa có vaccine hay một phương pháp điều trị hiệu quả cho dịch bệnh, các nhà 

hoạch định chính sách sẽ phải cân đối lợi ích của việc nối lại hoạt động kinh tế nguy cơ tỷ lệ lây nhiễm gia tăng 

trở lại. 

Số ca nhiễm Covid mới hàng ngày và thời điểm Đóng cửa/Tái mở cửa 

Châu Âu 

 

Châu Á 

 
Nguồn: IMF, ECDC, OWID 
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Trong khi chiến lược tái mở cửa khác nhau giữa các quốc gia, tuy nhiên, dường như châu Âu đang mở cửa trở lại 

sớm hơn so với chu kỳ tại Trung Quốc. Trong khi đó, năng lực xét nghiệm trên quy mô lớn, truy dấu tiếp xúc và 

cách ly các trường hợp nhiễm bệnh tại Châu Âu có thể bị tụt lại phía sau so với một số quốc gia châu Á như Trung 

Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam do sự khác nhau về văn hóa và luật lệ. Vì vậy, quá trình tái mở cửa nền kinh tế của 

các quốc gia châu Âu có thể sẽ rủi ro hơn tại một số quốc gia châu Á (bao gồm cả Trung Quốc), dù vậy không 

một quốc gia nào có thể tự tin tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống virus này. 

Trạng thái mở cửa tại một số quốc gia châu Âu và châu Á 

 

Cập nhật tình hình kinh tế: 

Kinh tế Mỹ: Mỹ tiếp tục ghi nhận những số liệu không mấy tích cực về tình hình sức khỏe của nền 

kinh tế khi dịch viêm đường hô hấp COVID-19 vẫn hoành hành ở nước này.  

Rủi ro suy thoái tại Mỹ sẽ tồi tệ nhất kể từ sau WWII Thất nghiệp theo tuần giảm dần nhưng lũy kế 8 tuần liên 

tiếp lên mức kỷ lục 
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 Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/5 thông báo thâm hụt ngân sách ở mức kỷ lục 738 tỷ USD trong tháng 4 vừa qua, 

trong bối cảnh chi tiêu của chính phủ tăng vọt và nguồn thu thuế sụt giảm do các biện pháp khống chế 

dịch bệnh. Trong tháng 4 vừa qua Chính phủ Mỹ chi tiêu tổng cộng 980 tỷ USD, tăng 604 tỷ USD so với 

tháng 4/2019, chủ yếu để hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh. Trong khi đó, tổng thu ngân sách 

trong tháng 4 chi đạt 242 tỷ USD, giảm 294 tỷ USD, do một số khoản thuế cá nhân và công ty được hoãn. 

Như vậy, tính từ đầu tài khóa 2020 bắt đầu từ ngày 1/10/2019, thâm hụt ngân sách của Mỹ đã lên tới 1.481 

tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 531 tỷ USD cùng kỳ năm 2019. 

 Bộ Lao động Mỹ cho biết giá tiêu dùng ở nước này trong tháng 4 vừa qua giảm mạnh nhất kể từ cuộc suy 

thoái hồi năm 2008, do nhu cầu xăng dầu và các dịch vụ bao gồm đi lại bằng máy bay sụt giảm. Cụ thể, 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 4 giảm 0,8% so với tháng 3. Đây là mức giảm lớn nhất kể 

từ tháng 12/2008 trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu, đồng thời đánh dấu tháng thứ hai liên 

tiếp chỉ số CPI của Mỹ giảm, sau mức giảm 0,3% của tháng 3. So với tháng 4/2019, CPI của Mỹ chỉ tăng 

0,3%, đánh dấu mức tăng theo năm ít nhất kể từ tháng 10/2015 và thấp hơn hẳn mức tăng 1,5% của tháng 

3. CPI cốt lõi (không tính giá năng lượng và thực phẩm dễ biến động) trong tháng 4 giảm 0,4% so với tháng 

3, mức giảm lớn nhất kể từ khi chỉ số này bắt đầu được thu thập vào năm 1957. Tháng 4 cũng đánh dấu 

lần đầu tiên kể từ năm 1982 chỉ số CPI cốt lõi giảm hai tháng liên tiếp. 

 Ngày 12/5, Hạ viện Mỹ đã đề xuất một dự luật giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 trị giá hơn 3 tỷ 

USD nhằm hỗ trợ các tiểu bang, doanh nghiệp, hỗ trợ thực phẩm, hộ gia đình. Tuy nhiên, dự luật có thể 

không được Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua. Dự luật đề xuất gần 1.000 tỷ USD hỗ 

trợ chính quyền các bang và địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch khiến gần 1,36 triệu 

người mắc, trong đó ít nhất 80.000 người đã thiệt mạng. Dự luật cũng đề xuất 75 tỷ USD cho việc xét 

nghiệm, thanh toán trực tiếp lên tới 6.000 USD cho mỗi hộ gia đình ở Mỹ, 10 tỷ USD trợ cấp khẩn cấp cho 

doanh nghiệp nhỏ và 25 tỷ USD cho cơ quan Dịch vụ Bưu chính. Dự kiến Hạ viện Mỹ sẽ nhóm họp để bỏ 

phiếu về dự luật vào ngày 15/5 tới. 

 Ngày 14/05, Bộ Lao động Mỹ cho biết có tổng cộng 2,981 triệu người Mỹ đã nộp đơn trợ cấp thất nghiệp 

trong tuần kết thúc vào 9/5. Con số này còn cao hơn dự đoán 2,7 triệu của các nhà kinh tế được thăm dò 

bởi Dow Jones. Theo đó, tổng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong cuộc khủng hoảng Covid-19 lên 

tới gần 36,5 triệu trong 2 tháng qua. Đây cũng là con số cao nhất từ trước đến nay của Mỹ. Chỉ trong tháng 

4, 20,5 triệu việc làm đã bị mất khi nền kinh tế Mỹ phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch bệnh, khiến tỷ lệ 

thất nghiệp tăng vọt lên 14,7%. 

Kinh tế Nhật Bản:  

 Các chỉ số kinh tế chủ chốt giảm mạnh, kinh tế Nhật có nguy cơ suy thoái sâu. Ngày 12-5, Chính phủ Nhật 

Bản đưa ra cảnh báo về một cuộc suy thoái sâu khi các chỉ số kinh tế chủ chốt tháng Ba giảm với tỷ lệ 

mạnh nhất kể từ năm 2011, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động của nền 

kinh tế lớn thứ ba thế giới này. Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, một loạt số liệu kinh tế từ sản xuất 

công nghiệp, việc làm và doanh số bán lẻ đã giảm sơ bộ 4,9 điểm so với tháng trước đó xuống còn 90,5 

(điểm). Đây là tốc độ suy giảm hàng tháng cao nhất của các chỉ số kể từ năm 2011 khi thảm họa động đất, 

sóng thần và nguyên tử tàn phá Nhật Bản 

Kinh tế Trung Quốc:  

 Sản lượng công nghiệp và bán lẻ của Trung Quốc tháng 4 vừa qua hồi phục nhanh hơn so với kỳ vọng 

nhờ các biện pháp hỗ trợ thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ trong nước của chính phủ, cùng với đó là dấu hiệu tích 

cực khi dịch bệnh COVID19 được kiểm soát tốt. Sản lượng công nghiệp Trung Quốc tháng 4 tăng 3,9%. 

Doanh số bán lẻ của Trung Quốc chỉ còn giảm 7,5% so với mức giảm 15,8% của tháng trước đó. Trong 

tháng 4, 6,0%, người lao động đã thất nghiệp ở Trung Quốc, so với tháng 2 là 5,9%. Tỷ lệ này tương đương 

với gần 30 triệu người thất nghiệp, theo dữ liệu của chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, dữ liệu của Bắc 

Kinh đã bỏ qua cộng đồng lao động ở nông thôn hay số lượng lớn trong số 290 triệu người lao động nhập 

cư làm trong các ngành xây dựng, sản xuất, hay những ngành thiết yếu nhưng mức lương thấp khác..  

Kinh tế Toàn cầu:  

 Nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ thu hẹp 3,2% trong năm nay, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tàn khốc, 

theo báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố hôm 13/5. Thương mại thế giới được dự báo sẽ giảm gần 15% 
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trong năm 2020, trong bối cảnh nhu cầu giảm mạnh trên toàn thế giới, cũng như sự gián đoạn toàn cầu 

trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đại dịch dự kiến sẽ khiến sản lượng kinh tế toàn cầu giảm 8,5 nghìn tỷ 

USD trong hai năm tới, xóa sạch gần như tất cả thành tích của 4 năm trước đó, đánh dấu sự suy giảm 

mạnh nhất kể từ cuộc Đại khủng hoảng vào những năm 1930. Báo cáo ước tính rằng GDP ở các nền kinh 

tế phát triển sẽ giảm tới 5,0% trong năm nay. GDP của các nước đang phát triển sẽ giảm 0,7% 

 Chỉ số PMI sản lượng toàn cầu giảm xuống mức thấp kỷ lục từ 39,2 điểm trong tháng Ba xuống 26,5 điểm 

trong tháng Tư. Chỉ số PMI dịch vụ toàn cầu cũng giảm mạnh từ 36,8 điểm trong tháng Ba xuống 24,0 

điểm trong tháng Tư. Trong đó, hầu hết các chỉ số phụ đều giảm mạnh, ngoại trừ chỉ số phụ đo lường kỳ 

vọng về hoạt động tương lai chỉ ghi nhận mức giảm khiêm tốn, duy trì ở mức trên 40 điểm, điều này cho 

thấy nhiều doanh nghiệp đang kỳ vọng rằng hoạt động kinh doanh sẽ bật tăng nhanh chóng. 

Hành động NHTW:  

 Theo phát biểu của thổng đốc NHTW Anh, Nhật Bản và chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho biết 

họ hiện không xem xét đến việc hạ lãi suất xuống dưới 0% hoặc không cắt giảm lãi suất âm sâu hơn nữa 

(đối với trường hợp của Nhật Bản). Tuy nhiên, người đứng đầu NHTW Anh và Mỹ cũng không loại bỏ khả 

năng sẽ sử dụng đến công cụ lãi suất âm trong tương lai.  

 Riêng chủ tịch Fed Jerome Powell còn bổ sung rằng Ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục sử dụng các công 

cụ của họ tới công suất tối đa cho tới khi cuộc khủng hoảng qua đi và nền kinh tế trên đường phục hồi, gợi 

ý khả năng nền kinh tế và thị trường sẽ còn nhận được nhiều kích thích hơn nữa trong tương lai. 

Diễn biến thị trường chứng khoán thế giới 

 Chứng khoán toàn cầu chững đà tăng trong tuần vừa qua khi nhà đầu tư lo ngại làn sóng covid-19 quay 

trở lại khi các quốc gia tái mở cửa nền kinh tế. Trước đó, tại châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc 

đều thông báo số ca nhiễm mới tăng trở lại sau khi các bệnh hạn chế được nới lỏng. Giới đầu tư càng thận 

trọng hơn khi Tổng thống Donald Trump cho biết không có hứng thú với việc tái đàm phán thỏa thuận 

thương mại với Trung Quốc, khiến quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Bên cạnh đó, Chủ tịch Cục 

Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell cảnh báo kinh tế sẽ suy yếu trong thời gian dài hơn, đồng thời cho 

biết có thể phải tăng cường các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế. Tuy vậy, các thị trường lớn đã có phiên phục 

hồi vào cuối tuần khi giới đầu tư kỳ vọng vào các gói kích thích kinh tế mạnh hơn.  

 Sự gián đoạn trên thị trường vì Covid-19 đã thôi thúc các quỹ đổ xô rót vốn vào chứng khoán Trung Quốc 

và một số chiến lược gia xem đây là một xu hướng dài hạn. Khi chứng khoán Mỹ tụt xuống đáy 3 năm 

trong tháng 3/2020, khoản vốn được chuyển sang chứng khoán Trung Quốc từ hơn 800 quỹ đã lên tới gần 

25% trong tổng tài sản 2,000 tỷ USD đang được quản lý, theo dữ liệu dòng vốn từ EPFR. Con số này đã 

tăng từ mức 20% tại thời điểm 1 năm trước và gần 17% cách đây 6 năm. Dữ liệu về các quỹ phân các 

khoản nắm giữ thành 9 dạng cổ phiếu niêm yết ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, Mỹ và 

Singapore.  
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Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam: Vào nhịp tăng mới! 

 Chứng khoán trong nước tiếp tục có tuần tăng thứ 2 liên tiếp nhờ sự hỗ trợ của thanh khoản và khối ngoại 

trở lại mua ròng. Với 2 phiên tăng và 3 phiên giảm, dòng tiền có sự dịch chuyển từ nhóm bluechips sang 

nhóm smallcap.  

 Thanh khoản bùng nổ so với bình quân kể từ đầu năm, giá trị khớp lệnh đạt trên 3.762 tỷ đồng. Thị trường 

tăng điểm tốt kèm theo dòng tiền tăng mạnh mẽ đang tạo hiệu ứng tâm lý tốt cho nhà đầu tư, theo đó kỳ 

vọng về thị trường sẽ tăng dần và đó là động lực để thị trường tiếp tục có thể kéo dài mạch tăng liên tiếp 

như hiện nay.  

 Khối ngoại nhận tín hiệu tích cực khi mua ròng 4 phiên liên tiếp, kết thúc chuỗi 16 tuần bán ròng liên tiếp 

trước đó, trong đó dòng vốn qua kênh ETF đã trở lại mua ròng ở 2 quỹ Diamond và Finselect 

 Về kỹ thuật: Trong kịch bản tích cực, chỉ số VN-Index duy trì trạng thái dao động trong vùng từ 820 điểm 

đến 840 điểm và dòng tiền có sự xoay vòng giữa các nhóm cổ phiếu. Nhịp tăng mới sẽ tiếp tục nếu thị 

trường vượt thành công ngưỡng 840 điểm hướng tới vùng kháng cự cao hơn 860 điểm.  

 Tuy nhiên, dự phòng kịch bản thận trọng nếu vùng 820 điểm bị phá vỡ, vùng đỉnh ngắn hạn sẽ hình thành 

và xu hướng giảm điểm có thể sẽ kéo chỉ số tiệm cận về các vùng hỗ trợ thấp hơn sát mức 800 điểm..  

 Chiến lược đầu tư: NĐT nên duy trì tỷ trọng danh mục hợp lý và xem xét trading Bán cao/Mua thấp trong 

vùng dao động từ hỗ trợ.     

 

  

Sau khi tăng tới 16,08% trong tháng 4, là thành quả tốt nhất theo tuần kể từ năm 2009, đồng thời lọt Top các thị 

trường có mức tăng tốt nhất trên toàn cầu. Chứng khoán trong nước tiếp tục có sự khởi đầu thuận lợi trong 2 tuần 

đầu tháng 5 với mức tăng mạnh 5,8% và 1,63% (tương đương 57,92 điểm) và ở trong Top các thị trường có mức 

tăng mạnh nhất trong tuần vừa qua. Hỗ trợ đà tăng là sự bùng nổ về thanh khoản khi thị trường bứt phá thành công 

khỏi vùng tích lũy để bước vào sóng tăng mới. Bên cạnh đó, tín hiệu tích cực từ khối ngoại đã mua ròng mạnh mẽ 

cũng hỗ trợ tâm lý thị trường trong tuần vừa qua.  Với việc vượt đỉnh tháng 4, độ rộng thị trường rất tích cực với 224 

mã tăng, 129 mã giảm giá và 21 mã đứng giá. Nhóm Vn30 thậm chí có tới 22 mã tăng giá và chỉ 7 mã giảm giá 

trong tuần vừa qua. Thị trường đã tạo sự lan tỏa rộng khắp ở các nhóm cổ phiếu, ngoài nhóm Vn30 thì nhóm ETF 

cũng có mức tăng rất tốt, đặc biệt ở nhóm Midcap và FinSelect. Theo đó, nhóm Finlead tăng ở mức 3,22%, tiếp đến 

là nhóm Finselect tăng 4,32%, nhóm Diamond tăng 3,83%. Ngoài ra nhóm Midcap có mức tăng mạnh nhất với 4,6% 

và Smallcap tăng 3,11%. 

Nhóm cổ phiếu có mức tăng bình quân theo vốn hóa mạnh nhất trong tuần vừa qua thuộc về nhóm chứng khoán 

(6,79%), logistics (5,10%), ngân hàng (3,13%), dệt may (4,41%), thực phẩm (2,83%)…. đã bù đắp cho các nhóm 

cổ phiếu giảm giá như nhóm ô tô và phụ tùng (-2,47%), nhóm cao su tự nhiên (-1,5%),… 

Cổ phiếu nhóm chứng khoán có mức tăng nhiều nhất với VCI và SHS tăng lần lượt 11,65% và 10,00% . Ngoài nhóm 

chứng khoán thì nhóm cổ phiếu ngân hàng với VPB tăng 11,22%, TCB tăng 9,88%, VCB tăng 8,09%. Nhóm cổ 
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phiếu dệt may với TNG tăng 2,46%. Nhóm cổ phiếu Logistics với VSC tăng 3,67%. Nhóm thực phẩm với KDC tăng 

17,34% và VNM tăng 6,06%. 

TTCK đã trở thành kênh đầu tư hấp dẫn hơn cả trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục tàn phá nhiều 

nền kinh tế trên thế giới. Riêng đối với TTCK Việt Nam, việc kiểm soát tốt dịch bệnh kèm theo việc mở cửa lại các 

địa điểm công cộng, các cơ sở kinh doanh, cung cấp dịch vụ…, đã và đang khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên tốt hơn. 

Bên cạnh đó, có thể sau đợt giảm mạnh do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều nhà đầu tư đã nhận định đây 

chính là cơ hội mua cổ phiếu với mức giá hấp dẫn. Do vậy, lượng nhà đầu tư tìm đến các công ty chứng khoán mở 

tài khoản giao dịch vì thế mà tăng vọt.  

Theo trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tính đến hết tháng 4, thị trường chứng khoán Việt 

Nam có hơn 2,47 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán đang hoạt động. Theo đó, trong tháng 4, số lượng tài khoản 

giao dịch chứng khoán đã tăng 36.867 tài khoản, trong đó, mức tăng chủ yếu là nhà đầu tư trong nước, cao hơn 

4.727 tài khoản so với mức tăng của tháng 3 (32.140 tài khoản). 

Về xu hướng dòng tiền: Dòng tiền mới đổ vào thị trường chưa có dấu hiệu dừng lại, thanh khoản tuần vừa qua 

tăng mạnh trong đó phiên phiên thứ Tư bùng nổ mạnh mẽ, giá trị khớp lệnh bình quân đạt trên 4.796 tỷ đồng, cao 

nhất kể từ năm 2018 đến nay. Trong khi đó, tổng giá trị giao dịch đạt trên 6.240 tỷ đồng, tăng 20,1% so với tuần 

trước đó. Thanh khoản nhóm Smallcap và nhóm Midcap đã tăng mạnh với mức tăng lần lượt 28,4% và 41,9% và 

dòng tiền chuyển dịch đến các nhóm ETF khi nhóm VN Diamond tăng 41,9%, nhóm Finlead tăng 36,5%, nhóm 

Finselect tăng 39,3%. 

Về cơ cấu dòng tiền, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn dẫn đầu với tỷ trọng chiếm 26% toàn thị trường, tiếp theo là 

các nhóm khác như: xây dựng và vật liệu xây dựng (14%), nhóm Vingroup và thực phẩm đều chiếm 10,7%... 

 

Về giao dịch của khối ngoại: Tín hiệu tích cực trong tuần vừa qua là khối ngoại giảm bán và trở lại mua ròng trong 

phiên cuối tuần, kết thúc 26 phiên bán ròng liên tiếp trước đó. Tuy vậy, trong tuần vừa qua họ đã bán ròng tổng 

cộng 2.627 tỷ đồng, trong đó bán ròng thông qua khớp lệnh chỉ là 370 tỷ đồng, đây cũng là tuần bán ròng thấp nhất 

trong 12 tuần vừa qua trên sàn HSX. 

Trên sàn HOSE, cổ phiếu lớn VNM được mua ròng mạnh nhất về giá trị đạt 110,07 tỷ đồng, tương đương khối lượng 

1,06 triệu đơn vị. Còn VPB dẫn đầu danh mục mua ròng mạnh về khối lượng, đạt 4,02 triệu cổ phiếu, tương ứng 

tổng giá trị 86,09 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại còn mua ròng khá mạnh một số bluechip như MSN với 56,25 tỷ đồng 

(0,95 triệu cổ phiếu), PLX với 49,51 tỷ đồng (1,14 triệu cổ phiếu). Trái lại, với phiên bán ròng khủng ngày 6/5, VHM 

đã trở thành cổ phiếu bị khối ngoại xả bán mạnh nhất trong tuần qua. Cụ thể, khối ngoại bán ròng 34,86 triệu cổ 
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phiếu VHM, với tổng giá trị lên tới 2.182,25 tỷ đồng. Đứng ở vị trí thứ 2, cổ phiếu STB bị bán ròng 11,3 triệu đơn vị, 

tương ứng tổng giá trị 102,6 tỷ đồng. 

Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất VCS với giá trị đạt 7,31 tỷ đồng, tương đương khối lượng 

112.450 cổ phiếu. Còn HDA là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất về khối lượng, đạt 117.700 đơn vị, tương ứng 

tổng giá trị 0,95 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu PVS bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong tuần qua với khối lượng 

đạt 5,72 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 68 tỷ đồng. Tiếp theo là HUT bị bán ròng 4,32 triệu cổ phiếu, giá trị 7,47 

tỷ đồng. Còn cổ phiếu SHB dẫn đầu trong danh mục bị bán ròng mạnh trong tuần cuối tháng 4 với gần 500 tỷ đồng, 

đã lùi về vị trí thứ 3 khi bị bán ròng 974.200 đơn vị, giá trị 15,63 tỷ đồng. 

Trên sàn UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất LPB với khối lượng 1,96 triệu đơn vị, tương ứng tổng giá trị 14,54 

tỷ đồng; còn ACV bị bán ròng mạnh nhất đạt 764.200 cổ phiếu, giá trị tương ứng 43,86 tỷ đồng. 

  

Kể từ đầu năm cho tới nay, khối ngoại đã bán ròng 17.471 tỷ đồng trên sàn HSX, trong đó giao dịch thông qua khớp 

lệnh là 15.354 tỷ đồng. Trong tuần vừa qua, khối ngoại đã mua ròng ở nhóm cổ phiếu thực phẩm, VN Diamond, 

Xây dựng & VLXD, cao su tự nhiên và dược phẩm so với ở tuần trước đó chỉ có 4 nhóm mua ròng. Ở nhóm 3 chỉ 

số ETF, tuần vừa qua nhóm Diamond đã trở lại mua ròng 18 tỷ trong khi tuần trước bán 119 tỷ, bên cạnh đó ở 2 

nhóm FinLead và FinSelect áp lực bán giảm bình quân từ 480 tỷ còn 260 tỷ. 
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Về dòng vốn đầu tư quốc tế: Dòng vốn quốc tế đã quay trở lại ở thị trường Emerging nhưng chủ yếu tập trung ở 

thị trường Trung Quốc, trong khi đó ở thị trường Việt Nam đây là tuần đầu tiên sau 4 tháng dòng tiền quốc tế mới 

quay trở lại mua ròng.  

Ở thị trường trong nước, dòng vốn đầu tư quốc tế qua kênh ETF trở lại mạnh mẽ trong tuần vừa qua và tâp jtrung 

ở 2 quỹ ETF là Diamond và Finselect,  kể từ đầu năm cho tới nay dòng vốn qua kênh ETF bị rút khoảng 55,29 triệu 

USD, chủ yếu tập trung ở 2 quỹ VanEck và FTSE Vietnam 

Aggregates 1W YTD 1Y 

Flow (USD) 1,135,842 -55,293,587 -3,589,411 

Flow/Assets(%) 0.16 -7.63 -0.50 

Name Ticker 
1W Flow 

(MLN USD) 

YTD Flow 

(MLN USD) 

KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Sy 245710 KS 0.00  2.99  

SSIAM VNFIN LEAD ETF FUESSVFL VN 1.14  1.14  

Premia MSCI Vietnam ETF 9804 HK 0.00  0.68  

Premia MSCI Vietnam ETF 2804 HK 0.00  0.68  

VFMVN30 ETF Fund E1VFVN30 VN 0.00  (0.79) 

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UC XFVT GR 0.00  (19.10) 

VanEck Vectors Vietnam ETF VNM US 0.00  (40.90) 

 

Tóm lại, tín hiệu tích cực về dòng tiền và hoạt động mua ròng của khối ngoại tiếp tục là động lực cho sự 

phục hồi ấn tượng của thị trường. Ở 3 phiên cuối tuần thị trường phải đối mặt với áp lực chốt lời diễn ra 

trên diện rộng, có thời điểm thị trường giảm gần 10 điểm nhưng các trụ và nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã trở lại 

kịp thời nâng đỡ chỉ số chỉ giảm điểm nhẹ, đó là biểu hiện của thị trường khỏe và tăng vững, người cầm 

hàng kiên trì nắm giữ luôn có lợi thế trong khi người lướt sóng có khả năng bị mất hàng. Thị trường đang 

ở giai đoạn đầu của một xu hướng phục hồi kỹ thuật và đã trải qua nhiều trạng thái giao dịch khác nhau, 

bắt đầu là chuỗi tăng mạnh của chỉ số sau đó nhịp tăng chậm dần và hiện đang ở giai đoạn phân hóa mạnh 

mẽ ở mặt bằng cổ phiếu và cuối cùng là nhịp điều chỉnh ở chỉ số chung.  

Về phân tích kỹ thuật, dù chỉ tăng 2 phiên đầu tuần và điều chỉnh nhẹ ở 3 phiên cuối tuần nhưng thị trường vẫn 

tăng điểm trong tuần vừa qua và cũng là tuần tăng thứ 2 liên tiếp, nhịp tăng mới của thị trường sa khi vượt đỉnh 

tháng 4 đã chững lại khi chỉ số Vnindex gặp ngưỡng cản ở khu vực 840 điểm. Dòng tiền lớn đổ vào thị trường chính 

là nhân tố giúp thị trường ngược dòng chứng khoán thế giới trong tuần vừa qua. Áp lực chốt lời ở 2 phiên cuối tuần 

diễn ra ở nhóm Vn30 và một số cổ phiếu vốn hóa đã khiến dòng tiền dịch chuyển sang nhóm smallcap để tìm kiếm 

cơ hội, đây cũng là tuần tăng thứ 6 liên tiếp của nhóm cổ phiếu này, tuy vậy mức tăng mạnh nhất trong tuần vừa 

qua lại nằm ở nhóm các ETF, bình quân 3 ETF này tăng 3,8% gấp đôi mức tăng của thị trường chung. Độ rộng thị 

trường trong tuần vừa qua cũng khá tích cực dù thị trường có tới 3 phiên giảm, bên cạnh đó dòng tiền lớn đã hấp 

thụ phần lớn lượng cổ phiếu chốt lời nên giúp thị trường vẫn trụ vững trên ngưỡng 823 điểm trước áp lực chốt lời. 

Do vậy có thể thấy, áp lực chốt lời đã không làm thị trường giảm điểm trong khi độ rộng thị trường vẫn tích 

cực cho thấy dòng tiền mới vẫn kỳ vọng thị trường sẽ mở rộng đà tăng. Trong kịch bản tích cực, chỉ số VN-

Index duy trì trạng thái dao động trong vùng từ 820 điểm đến 840 điểm và dòng tiền có sự xoay vòng giữa 

các nhóm cổ phiếu. Nhịp tăng mới sẽ tiếp tục nếu thị trường vượt thành công ngưỡng 840 điểm hướng tới 

vùng kháng cự cao hơn 860 điểm.  
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Tuy nhiên, dự phòng kịch bản thận trọng nếu vùng 820 điểm bị phá vỡ, vùng đỉnh ngắn hạn sẽ hình thành 

và xu hướng giảm điểm có thể sẽ kéo chỉ số tiệm cận về các vùng hỗ trợ thấp hơn sát mức 800 điểm.  

Thị trường đang ở giai đoạn phân hóa mạnh mẽ ở mặt bằng cố phiếu và cũng đã đi vào giai đoạn điều chỉnh ở chỉ 

số chung. Với diễn biến lúc này có thể thấy, khả năng thị trường sẽ điều chỉnh và phân hóa ở mặt bằng cổ phiếu 

và chỉ số VN-INDEX sẽ đi vào vùng giao động hẹp do đang được neo giữ bởi một vài cổ phiếu vốn hóa lớn. Một 

khả năng khác là dòng tiền vẫn chờ đợt một sự điều chỉnh thực sự ở chỉ số chung chứ không chỉ ở mặt bằng cổ 

phiếu khi đó nhịp giảm sẽ retest các mức hỗ trợ thấp hơn và sẽ tạo đáy sau cao hơn đáy trước để đẹp về mặt kỹ 

thuật.  

Thị trường hạ nhiệt sau chuỗi tăng liên tiếp là điều cần thiết để giúp giải phóng lượng hàng T+ và giúp cổ phiếu 

thiết lập mặt bằng giá mới và là cơ hội cho đợt xây dựng danh mục khi không tham gia vào nhịp tăng mạnh vừa 

qua. Do vậy, xu hướng tăng của thị trường đến hiện tại có xác suất tiếp diễn rất cao, chúng ta đang có nhiều thông 

tin hỗ trợ hơn và những gì xấu nhất có thể cũng đã ở lại phía sau. Dòng tiền đang trở lại mạnh mẽ và nhà đầu tư 

nước ngoài cũng đã quay lại mua ròng 

Chiến lược đầu tư: Xem xét mua vào với tỷ trọng hợp lý nếu các vùng hỗ trợ sâu hơn không bị phã vỡ khi vùng 

cân bằng có thể đạt được quanh mốc 800 – 820 điểm. Sau một đợt giảm điểm, việc xuất hiện một nhịp phục hồi và 

cân bằng có thể là cơ hội tham gia trở lại cho NĐT với mặt bằng giá cổ phiếu đã chiết khấu về mức hợp lý. 

Cơ hội đầu tư: Nhóm cổ phiếu ít ảnh hưởng bởi Covid-19 và có tăng trưởng KDKQ Q1 như Công nghệ, Thực 

phẩm, Bán lẻ, SX&PP Điện, Cung cấp nước sạch; Nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ đầu tư công (xây dựng, 

VLXD), Nhóm cổ phiếu BĐS khu CN, hưởng lợi từ các FTAs như Thủy sản… 

Danh mục cổ phiếu chúng tôi ưu tiên gồm: Nhóm Công nghệ: FPT; Bán lẻ: MWG, PNJ, DGW; Thực phẩm: 

VNM, MSN; SX&PP Điện: REE, POW, PPC; Dược phẩm: DBD, IMP, DNM; Vật liệu xây dựng: HPG, VGC, PTB, 

KSB; Hưởng lợi giá nguyên liệu: DRC, BMP, AAA; Ngân hàng: VCB, BID, VPB, TCB;  BĐS khu CN: PHR, KBC, 

LHG; Thủy sản: CMX, VHC, Xây lắp: PC1, CTD; Cung cấp nước sạch: BWE, TDM; Dầu khí: GAS, PVS, PVD 

Các kích bản thị trường trong tuần tới: 

Kịch bản 1 (lạc quan 30%): VN-Index tạo vùng sideway hẹp quanh 820-840 và bật tăng trở lại hướng tới vùng 

kháng cự 860 điểm! 

 Chỉ số VN-Index sau khi bứt phá khỏi mẫu hình Cờ hiệu (pennant) đã chạm vùng cản kỹ thuật của Fibonacci 

Fan kẻ từ đỉnh. Trong bối cảnh hiện tại, thanh khoản vẫn đang ở mức khá tốt, dòng tiền xoay vòng do đó kịch 

bản lạc quan chỉ số VN-Index sẽ sideway hẹp quanh ngưỡng 820-840 điểm sau đó có thể breakout vùng cản 

kỹ thuật này hướng lên vùng 650 điểm. 

 Điểm cộng giai đoạn này là NĐTNN đã kết thúc 30 tuần bán ròng và bắt đầu mua ròng  nhẹ trở lại. 

 Hành động: Chốt lời dần các cổ phiếu đã có lãi, chỉ duy trì nắm giữ các CP mạnh vẫn còn đà tăng. Xem xét 

mua vào khi VN-Index chạm hỗ trợ 820 điểm. Tuy nhiên, cũng cần đề phòng khả năng chỉnh mạnh, dừng giải 

ngân nếu xuất hiện các phiên bán mạnh bất thường phá vỡ vùng dao động này.. 
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Kịch bản 2 (Thận trọng 50%): Chỉ số VN-Index kiểm nghiệm lại vùng hỗ trợ 800 điểm 

 Trong một kịch bản thận trọng hơn, áp lực chốt lời T+ tiếp tục gia tăng mạnh trong khi giá các CP hầu hết đã 

tăng từ 20%-30%. Trong bối cảnh đó, rủi ro điều chỉnh trở lại của TTCK Mỹ đang ở mức tương đối cao. Tâm 

lý thận trọng có thể khiến lực cầu co hẹp. Chỉ số VN-Index giảm xuyên qua 820 điểm và có thể kiếm nghiệm 

lại vùng hỗ trợ sát vùng 800 điểm.  

 Hành động: Quan sát phản ứng của chỉ số tại vùng 820 điểm, nếu áp lực bán mạnh xuất hiện tại vùng này, 

chỉ số VN-Index có thể điều chỉnh trở lại xoay quanh vùng 800 điểm. Chốt lời danh mục ngắn hạn và chờ mua 

lại quanh vùng 790-800 điểm. 
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Kịch bản 3 (kém lạc quan 10%): Xuất hiện nhịp giảm, VN-Index kiểm nghiệm lại vùng 750 điểm 

 Trong kịch bản kém lạc quan, VN-Index tiếp tục giảm mạnh trở lại và xuyên thủng hỗ trợ 800 và có thể kiểm 

nghiệm lại vùng hỗ trợ 750 điểm và dẫn tới xu hướng bán mạnh tiếp tục diễn ra. Kịch bản này xảy ra khi TTCK 

thế giới có nhịp đảo chiều giảm mạnh, NĐTNN tiếp tục tăng mạnh lượng bán ròng và dịch bệnh vẫn khó kiểm 

soát trong khi các chỉ số kinh tế tiếp tục xấu đi. 

 Hành động: Chốt lời mạnh nếu vùng 800 điểm bị phá vỡ, chờ cơ hội giải ngân lại quanh mức hỗ trợ 750 điểm. 

 

 

Diễn biến Thị trường chứng khoán phái sinh: Đà tăng chững lại- Xuất hiện các tín hiệu điều chỉnh ngắn 

hạn! 
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 Sau chuỗi tăng điểm ấn tượng liên tiếp, thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt trong những phiên vừa qua. Áp lực 

điều chỉnh không chỉ ở nhóm Bluechips mà còn diễn ra trên nhiều nhóm ngành khác như chứng khoán, bất 

động sản, xây dựng, khu công nghiệp, dệt may, hàng không…Chốt tuần, VN-Index vẫn ghi nhận mức tăng 

1,63% còn VN30-Index tăng 1,82%. Giá trị khớp lệnh bình quân cải thiện mạnh đạt 4.780 tỷ đồng tăng 27% 

so với tuần trước đó. Điểm tích cực là khối ngoại đã trở lại mua ròng trong tuần qua, chấm dứt chuỗi 15 tuần 

bán ròng liên tiếp trước đó. 

 Thị trường phái sinh ghi nhận tuần tăng điểm mạnh, chỉ số VN30F1M tăng 3,05% lên 766,7 điểm và chỉ số 

VN30 tăng 1,82% lên 773,95 điểm. Do đó, basis của các hợp đồng đều mạnh lên so với phiên cuối tuần trước. 

Cụ thể basis của hợp đồng kỳ hạn tháng 5 tăng từ -16,15 điểm lên -7,25 điểm vào phiên cuối tuần. Trong khi 

đó, basis của hợp đồng VN30F2006 hiện đang ở mức -22,95 điểm.  

 Thanh khoản thị trường phái sinh tuần này tăng mạnh so với tuần trước đó đạt tổng 1.194.415 hợp đồng, tăng 

11,75%. KLGD trung bình phiên tăng từ 213.758 hợp đồng/phiên lên 238.883 hợp đồng/phiên. Theo thống kê, 

những nhịp tạo đáy hoặc đỉnh ngắn hạn thanh khoản thường đẩy lên rất cao. Do đó, đây là một trong những 

tín hiệu sớm nhà đầu tư cần chú ý trong những phiên tuần tới. Khối lượng mở (OI) cuối tuần này giảm 5,1% 

so với cuối tuần trước đạt 26.181 hợp đồng toàn thị trường, trong đó OI hợp đồng VN30F1M là 22.733 hợp 

đồng, các hợp đồng còn lại có OI lần lượt là 2.873; 442; 133 hợp đồng. 

 Trong các phiên tuần qua thị trường xuất hiện những nhịp rung lắc mạnh, VN30-Index đang cho thấy phạm vi 

hẹp dần nên nhà đầu tư hãy thận trọng. Nếu các chỉ số break được vùng cản mạnh 790-793 điểm thì xu hướng 

tăng sẽ tiếp diễn. Ở chiều ngược lại, nếu vùng hỗ trợ gần 760 điểm bị xuyên thủng thì mục tiêu VN30-Index 

sẽ điều chỉnh về vùng 73x là rất cao. Đối với thị trường phái sinh, VN30F1M đang có diễn biến dao động đi 

ngang nên hoạt động Long Short cần phải siết stoploss thật chặt. Không nên chủ quan ở vùng này vì có thể 

thị trường quay đầu hoặc break bất kì lúc nào. 

Khung 15m 1h Daily 

Tổng kết SELL SELL BUY 

Hỗ trợ 760-764 749-753 736-740 

Kháng cự 774-778 776-781 784-792 

Chiến lược giao dịch tuần tới: 

 Chiến lược giao dịch trong ngày: VN30F1M đang có diễn biến dao động đi ngang nên hoạt động Long 

Short cần phải siết stoploss thật chặt. Không nên chủ quan ở vùng này vì có thể thị trường quay đầu hoặc 

break bất kì lúc nào. Vùng hỗ trợ ngắn hạn 760-764 điểm và kháng cự 775-780 điểm. 

 Chiến lược giao dịch ngắn hạn: Tạm thời đứng ngoài quan sát phản ứng của chỉ số tại vùng cản mạnh 

776-781 điểm, mở vị thế Short nếu chỉ số tiếp tục thất bại tại vùng cản trên. 
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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 2020 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. 
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