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MARKET PREVIEW 
Weekly report 17/01 – 21/01 
DỰ BÁO & CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THEO TUẦN 

TUẦN ĐẦU GIAO DỊCH BIẾN ĐỘNG MẠNH KHI LƯỢNG CUNG HÀNG LỚN Ở NHÓM CÁC CỔ 
PHIẾU ĐẦU CƠ. SANG TUẦN TIẾP THEO, THỊ TRƯỜNG SẼ CÓ SỰ HỒI PHỤC NHẸ VỀ ĐIỂM 
SỐ. 

XU THẾ THỊ TRƯỜNG Trạng thái KHUYẾN NGHỊ TỔNG THỂ (Có cập nhật mới) 

Ngắn hạn: TĂNG GIÁ 

(Dưới 1 tháng) 

Trung hạn: TĂNG GIÁ 

(Từ 1 – 6 tháng) 

Dài hạn: TĂNG GIÁ 

(Từ 6 tháng – trên 1 năm) 

1. Có thể sang tuần tiếp theo, thị trường sẽ có sự hồi phục nhẹ vào đầu tuần, 
xong thị trường sẽ có sự biến động lớn trong ngày đáo hạn phái sinh; 
 

2. Xu thế chung của thị trường vẫn là TĂNG GIÁ và xung lực giá, lực cầu tham gia 
ở hầu hết các nhóm cổ phiếu lớn vẫn đang khá tốt để hướng tới mốc 1550 
điểm trong thời gian tới. 
 

3. Nhóm cổ phiếu Bất động sản: Xuất hiện nhiều thông tin xấu, hàng loạt các cổ 
phiếu tăng trưởng nóng đều giảm điểm mạnh.; 
 

4. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng: Dòng tiền đầu tư đã quay trở lại nhóm Ngân hàng, 
qua đó nâng đỡ chỉ số của toàn bộ thị trường; 
 

5. Danh mục cổ phiếu BIG DEALS: Tiếp tục nắm giữ và chờ thời điểm bán ra chốt 
lời 

 Danh mục BIG DEALS Đầu tư trung và dài hạn: FPT, MWG, VIC, HAH, 

HDC, VHM, VCS, CTI. Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là 5,58% 

 Danh mục BIG DEALS Đầu cơ Ngắn hạn: VIB, CTG, PDR, MSB, HPG, 

NKG, HSG, TVN, HBC, LSS, SSI, FTS, VIX. Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là 

1,85% 

Trong tuần qua chúng tôi khuyến nghị TÍCH LŨY THÊM với cổ phiếu HPG 

cho mục tiêu đầu tư Trung và Dài hạn với tỷ suất sinh lời kỳ vọng ROI là 

25%. 

 Danh mục BIG DEALS đã bán/hiện thực hóa Lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận 

hiện tại là 33,49% 

Chi tiết các khuyến nghị mua/bán sẽ được cập nhật trực tuyến tại Danh mục 
các Cổ phiếu BIG DEALS: tại đây 

Tuần giao dịch với nhiều sự kiện đáng chú ý, nhiều thông tin 
không khả quan đã dẫn tới sự bán giảm giá mạnh của nhóm 
cổ phiếu đầu cơ và dòng tiền dần quay trở lại với các cổ 
phiếu có cơ bản tốt.   

Trong tuần, nhóm cổ phiếu Ngân hàng như BID, VCB, CTG, 
MBB có tuần giao dịch tích cực, tác động đến chiều tăng 
điểm của VNINDEX. 

Trái ngược với các cổ phiếu nâng đỡ thị trường là những cổ 
phiếu tác động tiêu cực đến VNINDEX là VIC, VHM, GVR và 
MSN. 

Tuần thứ hai của tháng 1 kết thúc, VNINDEX giảm -32,46 
điểm, đóng cửa tại mốc 1.496,02 điểm. 

Khối lượng giao dịch đạt gần 5,4 tỷ đơn vị được chuyển 
nhượng tại sàn Tp.HCM, tương đương bình quân trên 1 tỷ 
đơn vị/phiên. GTGD trung bình gần 33,4 nghìn tỷ 
đồng/phiên.  

VnIndex
HNX 

Index

Upcom

Index

Điểm 1496.02 466.86 112.22

Tăng/Giảm (%)
-0,03

(-0,00%)

6,03

(+1,31%)

-0,45

(-0,40%)

%↗ 1 tuần -2.12% -5.46% -2.92%

GTGD

Hôm nay (tỷ) 22,867.44 2,910.93 1,726.12

Khối ngoại

Mua (tỷ) 1,576.51 25.40 17.2

Bán (tỷ) 808.30 14.21 12.37

GT ròng (tỷ) 768.21 11.19 4.83

Độ rộng TT

Mã tăng 174 123 146

Mã giảm 285 126 316

Không đổi 54 42 68

GD Phái Sinh Giá KL GTGD (tỷ)

VN30F1M 1520.10 141,848 21,621.07

VN30F2M 1522.00 1,192 181.73

VN30F1Q 1523.00 117 17.84

VN30F2Q 1524.00 41 6.25

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jgowbK3vXhKex6uHljGi8_Qpxo9ZtHUWiiuG4TRNUJw/edit?usp=sharing
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Khối ngoại mua ròng trong tuần này với giá trị giao dịch lên tới hơn +706 tỷ đồng. Các cổ phiếu 
được khối ngoại mua ròng nhiều nhất trong tuần qua có VHM (+251 tỷ đồng), KDH (+203 tỷ đồng) 
và DXG (+202 tỷ đồng). 

Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng trong tuần qua là VRE (-256 tỷ đồng), CII 
(-249 tỷ đồng) và NVL (-161 tỷ đồng). 

CÁC DỰ BÁO MỚI NHẤT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 

1. Có thể sang tuần tiếp theo, thị trường sẽ có sự hồi phục nhẹ vào đầu tuần, xong thị trường 
sẽ có sự biến động lớn trong ngày đáo hạn phái sinh; 

2. Xu thế chung của thị trường vẫn là TĂNG GIÁ và xung lực giá, lực cầu tham gia ở hầu hết 
các nhóm cổ phiếu lớn vẫn đang khá tốt để hướng tới mốc 1550 điểm trong thời gian tới. 

Nhóm cổ phiếu Bất động sản: Xuất hiện nhiều thông tin xấu, hàng loạt các cổ phiếu tăng 
trưởng nóng đều giảm điểm mạnh. 

Trong tuần, xuất hiện thông tin Tập đoàn Tân Hoàng Minh chấp nhận bỏ cọc đấu thầu lô đất Thủ 

Thiêm đã làm dậy sóng cổ phiếu Bất động sản. Hàng loạt các cổ phiếu đầu cơ, các cổ phiếu Bất 

động sản hưởng lợi từ giá đất đấu giá tăng cao trước đó đều giảm sàn nhiều phiên liên tiếp. 

Cùng với đó, thông tin ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch tập đoàn FLC đã có hành vi “bán chui” cổ 

phiếu FLC vào ngày 10/01/2022. Ủy ban Chứng khoán đã vào cuộc và phong tỏa toàn bộ tài khoản 

lưu ký của ông Quyết. Dẫn tới, các cổ phiếu thuộc hệ FLC đều giảm sàn nhiều phiên và cạn kiệt 

thanh khoản. 

Trong tuần qua, nhóm cổ phiếu Bất động sản hầu hết là giảm giá, các cổ phiếu giảm giá mạnh là 

FLC (-28,6%), CEO (-23,14%), DLG (-22,02%), OGC (-18,93%) và HQC (-17,75%).. 

Ngành BĐS và cổ phiếu nhóm này sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ những chuyển dịch của 

kinh tế vĩ mô và tiền tệ dự kiến sẽ tốt dần lên trong Q4/2021 sau khi Việt Nam dự báo sẽ kiểm soát 

được dịch covid-19 từ đầu Q4/2021 và hướng tới miễn dịch cộng đồng trong Q1/2022. 

Đặc biệt, trong kỳ học Đại biểu Quốc hội bất thường đầu năm 2022, Quốc hội có nhiều chính sách, 

chủ trương mới để đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các 

dự án trọng điểm như Cảng sân bay quốc tế Long Thành và đường cao tốc Bắc - Nam. Đây sẽ là 

bước đệm để thúc đẩy sự tăng trưởng tốt của các cổ phiếu thuộc nhóm Bất động sản. 

 Chúng tôi đánh giá triển vọng của nhóm cổ phiếu Bất động sản trong trung và dài hạn vẫn là 

TÍCH CỰC. Tuy nhiên, thị trường cần thời gian điều tiết để có thể ổn định hơn và tăng trưởng trở 

lại. 

Nhóm cổ phiếu Ngân hàng: Dòng tiền đầu tư đã quay trở lại nhóm Ngân hàng, qua đó nâng 

đỡ chỉ số của toàn bộ thị trường.  

Thời gian Q4/2021 là vùng thiếu vắng các thông tin về tình hình kết quả kinh doanh của các Ngân 

hàng và nỗi lo về nợ xấu gia tăng khiến cho nhóm cổ phiếu này không còn sức hút đối với các nhà 

đầu tư. Dòng tiền chuyển dịch nhiều qua các cổ phiếu có tính đầu cơ cao, nhóm cổ phiếu Ngân 

hàng trong Q4/2021 gần như không có sự tăng trưởng. 

Trong năm 2022, nền kinh tế được kỳ vọng sẽ phục hồi đáng kể, chính sách tiền tệ lẫn chính sách 

tài khóa tiếp tục được mở rộng thông qua việc duy trì lãi suất thấp, đẩy nhanh tốc độ giải ngân đầu 

tư công tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng, và hỗ trợ chính sách thuế cho các doanh nghiệp. 
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Điều này đẩy mạnh thêm tín dụng và thanh khoản của ngành Ngân hàng, đồng thời, nỗi lo về nợ 

xấu cũng được xoa dịu khi các ngân hàng đều tăng cường trích lập dự dòng, độ phủ nợ xấu phổ 

biến đã hơn 100%, nhiều ngân hàng có tỷ lệ trích lập cao từ 200% - 400%. Điều này tạo nền tảng 

để nhóm Ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2022. 

Hiện tại các cổ phiếu Ngân hàng sau thời gian điều chỉnh và tích lũy kể từ thời điểm Q2/2021, đã 

cho nền giá khá tốt và mức định giá hiện nay đã về mức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.  

Điểm qua kết quả giao dịch trong tuần, các cổ phiếu tăng trưởng tốt của nhóm Ngân hàng tiêu 

biểu là BID (+12,88%), STB (+9,55%), CTG (+6,78%) và VCB (+4,51%). 

Các cổ phiếu tiêu biểu của nhóm này được chúng tôi khuyến nghị trước đó đều cho lợi nhuận như 

MSB, CTG, VIB. 

Danh mục cổ phiếu BIG DEALS: Tiếp tục nắm giữ và chờ thời điểm bán ra chốt lời 

- Danh mục BIG DEALS Đầu tư trung và dài hạn: FPT, MWG, VIC, HAH, HDC, VHM, VCS, 
CTI. Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là 5,58% 

- Danh mục BIG DEALS Đầu cơ Ngắn hạn: VIB, CTG, PDR, MSB, HPG, NKG, HSG, TVN, 
HBC, LSS, SSI, FTS, VIX. Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là 1,85% 

Trong tuần qua chúng tôi khuyến nghị TÍCH LŨY THÊM với cổ phiếu HPG cho mục tiêu đầu 
tư Trung và Dài hạn với tỷ suất sinh lời kỳ vọng ROI là 25%. 

- Danh mục BIG DEALS đã bán/hiện thực hóa Lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận hiện tại là 
33,49% 

Những cổ phiếu còn lại trong Danh mục BIG DEALS sẽ còn tăng giá tiếp trong những phiên giao 
dịch tới đây. KHUYẾN NGHỊ: Tiếp tục nắm giữ và chờ thời điểm bán ra chốt lời. 

Chi tiết các khuyến nghị mua/bán sẽ được cập nhật trực tuyến tại Danh mục các Cổ phiếu BIG 
DEALS: tại đây. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jgowbK3vXhKex6uHljGi8_Qpxo9ZtHUWiiuG4TRNUJw/edit?usp=sharing
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TIN TỨC CHỨNG KHOÁN 

DOANH NGHIỆP 

1. PVT: PVTrans đạt nghìn tỷ lợi nhuận năm 2021. 

2. KBC: Ngày 10/2, Kinh Bắc (KBC) dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022. 

3. ACC: Được giao thực hiện dự án ở Bình Phước với giá trị 325,8 tỷ đồng. 

4. Các công ty cao su khu vực Campuchia: Tăng trưởng nhanh trong năm 2021. 

5. Dự án C-River View tái phạm xây không phép, công ty của Cường 'Đô la' bị phạt 50 triệu 
đồng. 

6. HUT: Tasco (HUT) báo lãi đột biến tới 182 tỷ trong quý 4, kết thúc chuỗi thua lỗ dài kỳ. 

7. HID: ĐHĐCĐ bất thường Halcom VN thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. 

8. VHC: Vĩnh Hoàn (VHC) đạt 8.707 tỷ đồng doanh thu năm 2021, tăng 24%. 

9. BAF: Nắm quỹ đất lớn, BAF liên tục khánh thành nhiều trang trại hiện đại. 

10. HPG: Hòa Phát muốn làm khu phức hợp sân golf 385ha tại Hải Dương. 

11. BVB: Lợi nhuận Ngân hàng Bản Việt (BVB) năm 2021 vượt 7% chỉ tiêu đưa ra. 

12. GEG: Điện Gia Lai (GEG) được thêm vào rổ chỉ số phát triển bền vững VNSI. 

13. HHV: Cổ phiếu HHV của Giao thông Đèo Cả sẽ giao dịch trên HoSE từ 20/1, giá chào sàn 
25.660 đồng/cp. 

14. PET: Petrosetco (PET) ước đạt lợi nhuận 2021 cao nhất trong vòng 10 năm, vượt 44% kế 
hoạch đề ra. 

15. UDJ: Becamex UDJ: LNST quý 4 tăng 45% so với cùng kỳ nhờ đẩy mạnh bàn giao nhà, cả 
năm 2021 vượt 6% kế hoạch lãi. 

16. SJG: Sông Đà muốn thoái vốn tại Sudico, dự thu tối thiểu 4.254 tỷ đồng. 

17. AGM: Lập công ty con vốn 30 tỷ đồng phục vụ hệ sinh thái nông nghiệp. 

18. ELC: Người nhà lãnh đạo bị phạt gần trăm triệu đồng vì mua bán "chui" cổ phiếu. 

19. CCR: Ngành cảng biển khởi sắc, Cảng Cam Ranh (CCR) báo lãi năm 2021 tăng 77% so 
với cùng kỳ. 

20. DIG: DIC Corp (DIG) đặt mục tiêu lãi trước thuế hơn 1.900 tỷ đồng năm 2022. 

VĨ MÔ, TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ 

1. Giảm 2% thuế VAT: "Đòn bẩy" sức cầu cho nền kinh tế. 

2. Bộ Tài chính: Sẽ có giải pháp ngăn chặn tận gốc hành vi bán cổ phiếu 'chui'. 

3. WB - Triển vọng tích cực, kinh tế Việt Nam năm 2022 vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro. 

4. Lạm phát đạt đỉnh, nhà đầu tư 'nín thở' chờ đợi chính sách của FED. 

5. Năm 2022, Việt Nam có thể thu hút được 40 tỷ USD vốn FDI. 

6. Cảng container lớn nhất thế giới tắc nghẽn nghiêm trọng, cả thế giới gánh hậu quả từ 

chính sách zero Covid của Trung Quốc. 

7. Xuất siêu tăng nhẹ so với con số ước tính, cả năm 2021 vượt 4 tỷ USD. 

8. Giá dầu giảm do chốt lời, lo ngại về việc tăng lãi suất. 

MUA BÁN, PHÁT HÀNH CỔ TỨC 
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1. FRT: Lãnh đạo FPT Retail (FRT) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu. 

2. CII: Bán hơn 44 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 24/1, dự thu hơn 2.100 tỷ đồng. 

3. LCG: Licogi 16 - Cổ phiếu tăng 165%, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu. 

4. HVN: Đề xuất Vietnam Airlines được phát hành trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh của 

Chính phủ kỳ hạn dài. 

5. CMG: Agribank tiếp tục đưa gần 3 triệu cổ phần Công nghệ CMC (CMG) ra bán. 

6. LHG: Một cổ đông lớn vừa bán hơn 1 triệu cổ phiếu LHG ở vùng đỉnh, thu về gần 60 tỷ 

đồng. 

7. SSB: Ngày 17/01/2022 là ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ 

phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 100:12.2633, giá 15.000 đồng/CP. 

8. EVG: Ngày 17/01, là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ 

phiếu với tỷ lệ 20:1. 

9. EVG: Ngày 17/01/2022 là ngày giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ 

phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP. 
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DANH MỤC CỔ PHIẾU THEO DÕI 

 

Mã Cổ 

Phiếu
Ngành

Room 

Nước 

Ngoài

 Vốn hóa thị 

trường (tỷ) 

Giá hiện 

tại

GIÁ

MỤC TIÊU

Sinh lời 

dự kiến

Lợi suất cổ 

tức dự 

phóng

TRIỂN VỌNG &

KHUYẾN NGHỊ
P/E P/B

P/E 2021 

(dự phóng) 

ASM Đa ngành 47.8% 4,465          17.25 25.0 45% 2.9% MUA 7.84 0.63 7.4

CNG Phân phối CNG 44.0% 807             29.9 40.0 34% 5.0% MUA 12.48 1.31 9.0

CTG Ngân hàng 4.9% 131,995      35.45 40.0 13% 0.0% Khả quan 11.28 2.19 8.8

DCM Phân bán 46.8% 15,326        28.95 26.0 -10% 3.5% Không khả quan 14.50 1.65 21.9

FPT Công nghệ 0.0% 82,852        91.3 110.0 20% 2.2% MUA 17.96 3.56 21.2

FRT Bán lẻ 34.8% 6,950          88 50.0 -43% 1.1% BÁN 130.00 1.99 34.8

GAS Phân phối Khí 46.9% 201,922      105.5 115.0 9% 3.8% Khả quan 24.39 3.58 16.8

GMD Cảng biển 7.9% 12,899        42.8 50.0 17% 3.5% Khả quan 29.22 1.99 21.5

HPG Thép 22.6% 206,876      46.25 60.0 30% 1.1% MUA 9.25 2.54 7.4

MSN Đa ngành 67.1% 170,941      144.8 150.0 4% 0.7% Khả quan 83.20 11.82 57.0

MWG Bán lẻ 0.0% 63,708        134 120.0 -10% 1.1% Không khả quan 16.28 3.97 14.5

NT2 Nhiệt điện khí 34.2% 6,866          23.85 19.0 -20% 6.3% BÁN 10.72 1.47 13.7

PLX Xăng dầu 2.8% 71,163        55 65.0 18% 5.5% Khả quan 19.76 2.87 14.2

POW Điện 46.0% 41,451        17.7 20.0 13% 2.8% Khả quan 12.65 0.91 19.7

REE Đa ngành 0.0% 20,521        66.4 58.0 -13% 0.0% Không khả quan 9.82 1.40 10.8

TCB Ngân hàng 100.0% 174,369      49.75 57.0 15% 0.0% Khả quan 12.58 2.29 11.6

TCH Bất động sản 37.2% 9,500          23.8 25.0 5% 4.2% Khả quan 9.14 0.94 11.9

TDM Cấp nước 43.7% 3,385          33.85 35.0 3% 3.5% Khả quan 10.65 1.63 13.5

VEA Ô tô 43.3% 57,138        43 45.0 5% 10.5% Khả quan 11.34 2.58 8.2

VHM Bất động sản 26.2% 275,330      82.2 111.0 35% 1.2% MUA 14.01 3.92 9.2

VIC Đa ngành 22.6% 334,522      98.9 101.3 2% 0.0% Khả quan 58.35 3.37 66.9

VJC Hàng không 11.8% 66,077        122 120.0 -2% 0.0% Không khả quan 51.20 4.14 660.8

VND Chứng khoán 30.5% 30,890        72 60.0 -17% 1.4% Không khả quan 16.12 2.05 23.8

VNM Thực phẩm 45.2% 177,019      84.7 80.0 -6% 4.7% Không khả quan 17.03 5.66 16.1

VNR Tái bảo hiểm 21.1% 3,932          30 30.4 1% 4.0% Khả quan 9.45 1.16 11.2  
 

Nguồn: AIS’s Research, BCTC Kiểm toán các doanh nghiệp, FireAnt, Bloomberg, FiinPro 

TRIỂN VỌNG & KHUYẾN NGHỊ: 

- Chúng tôi khuyến nghị MUA khi tỷ suất sinh lời kỳ vọng trên 20%; 

- Chúng tôi đánh giá triển vọng giá cổ phiếu tích cực khi tỷ suất sinh lời kỳ vọng từ 0% – 20%; 

- Chúng tôi đánh giá triển vọng giá cổ phiếu tiêu cực khi tỷ suất sinh lời kỳ vọng từ 0% đến -20%; 

- Chúng tôi khuyến nghị BÁN khi tỷ suất sinh lời kỳ vọng dưới -20%; 
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Khuyến cáo sử dụng 

Bản báo cáo này được phát triển và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (AIS Securities Joint stock 

Company). Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu 

đáng tin cậy vào thời điểm nghiên cứu. Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS không đảm bảo rằng các nguồn thông tin 

này là chính xác tuyệt đối và không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo 

cáo này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung 

của bản báo cáo này. Những nhận định, ước lượng và dự báo đề cập trong báo cáo này chỉ thể hiện quan điểm của 

tác giả tại thời điểm phát hành, những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng 

khoán AIS và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Báo cáo này được xây dựng chỉ nhằm mục đích cung cấp 

thông tin cho các cá nhân và tổ chức đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS, và không được dùng để làm cơ 

sở đưa ra quyết định mua bán hay nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích và 

nhận định của bản báo cáo như là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định của riêng mình. Mọi quyết 

định của nhà đầu tư nên dựa vào những sự tư vấn độc lập và phù hợp với tình hình tài chính cũng như chiến lược 

đầu tư riêng biệt. Bản báo cáo này thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS, không được phép 

sao chép, sửa đổi hay phát hành ở bất kỳ hình thức nào mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty 

Cổ phần Chứng khoán AIS. Xin vùi lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. 
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