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Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp sơ cấp, ngân hàng TMCP Á Châu đã phát hành hết 2,000 tỷ
đồng trái phiếu doanh nghiệp cho 34 nhà đầu tư, trong đó gồm 27 nhà đầu tư cá nhân và 7 nhà đầu tư
tổ chức trong tháng 7.
Trên tổng thị trường trái phiếu thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu trong tháng 7 đạt 82,643 tỷ đồng,
không đổi so với tháng 6. Trung bình mỗi ngày trong tháng 7 có 3,935 tỷ đồng đã được giao dịch.

QUỸ ĐẦU TƯ
Quỹ

Giá trị tài sản ròng/CCQ

% Tăng trưởng Giá trị tài sản
ròng/CCQ

08/08/2016
TCEF
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đồng
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4.5%
4.8%
4.6%
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NAV của Quỹ đầu tư Cổ phiếu Techcom đạt 10,437 đồng/ CCQ, tuy giảm 3.4% so với tuần trước nhưng
đang tăng trưởng tốt hơn mức tăng của Vn-Index.
NAV của Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom đạt 10,570 đồng/CCQ, tăng 1.0% so với tuần trước và song
hành cùng mức tăng của Bond-Index.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Làn sóng phục hồi mạnh lan rộng khắp thị trường trong tuần đã đảo ngược tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VNIndex và HNX-Index từ SELL lên HOLD. VN-Index tăng 4.5% lên 655.71 trong khi HNX-Index tăng nhẹ 2.5% lên
83.13 và tín hiệu quá bán không còn. VN-Index đảo chiều ngoạn mục do giá tăng mạnh của các cổ phiếu Blue
chip như VCB tăng 6.9%, VIC tăng 9.6%, GAS tăng 5.9% và VNM tăng 6.3%. Ngoài ra nhóm cổ phiếu Dầu khí,
Dược phẩm, Sắt thép, Dệt sợi và Sản xuất công nghiệp cũng góp phần tích cực cho VN-Index đi lên. Tuy nhiên
HAG và HNG chính là hai cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tuần, tăng 27.5% và 28.6% do thị trường dự báo
khả năng tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai được giải cứu từ thư triệu tập Đại hội cổ đông của HAG và HNG. Giá trị
giao dịch hai sàn tiếp tục cải thiện nhẹ, đạt bình quân 2,740 tỷ/ ngày, tăng 2% so với tuần trước đó. Độ rộng thị
trường gia tăng với số cổ phiếu tăng vượt số cổ phiếu giảm trong 4/5 phiên. Tuy nhiên, lực chốt lời mạnh trong
phiên cuối cùng làm hai chỉ số quay đầu giảm nhẹ và cho thấy việc trở lại đỉnh cũ 675 vào ngày 13/7 còn khá gay
go. Đường MACD của hai chỉ số đã cắt trên đường tín hiệu vào ngày 12/8. Do đường trung bình động 5 ngày MA5 còn nằm dưới đường trung bình động 30 ngày - MA30 nên tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của hai chỉ số chỉ là
HOLD. Tuy nhiên, xu hướng trung và dài hạn của thị trường cải thiện tốt do hai chỉ số cắt lên trên hai đường
trung bình động 100 ngày - MA100 và 200 ngày - MA200.
Ngoại trừ VCB phục hồi mạnh, các cổ phiếu Ngân hàng còn lại tăng giá nhẹ như ACB, CTG, BID và MBB tăng
từ 0.6% đến 2.4%. Ngược lại STB và EIB giảm 0.9% và 2.7%. STB, BID và EIB còn bị tín hiệu SELL ngắn hạn
và xu hướng tiêu cực trung, dài hạn trong khi ACB, VCB, CTG và MBB có tín hiệu ngắn hạn HOLD. Mức tăng
giá mạnh của VCB cũng chỉ giúp VCB tăng nhẹ 0.9% cho 30 ngày gần nhất do VCB giảm sâu tuần trước đó.
Nhưng nhờ vậy, VCB là cổ phiếu Ngân hàng duy nhất có xu hướng dài hạn khả quan do giá VCB nằm trên các
đường trung bình động từ 5 ngày - MA5 đến 200 ngày - MA200.
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Cổ phiếu Đầu tư đa ngành REE và HAG phục hồi mạnh 4.6% và 27.5% đẩy đường MACD vượt lên trên đường
tín hiệu nhưng còn dưới ngưỡng 0 nên tín hiệu ngắn hạn cải thiện từ SELL sang HOLD. Trong một tháng gần
nhất, HAG vẫn còn mất giá 4.4% nhưng tín hiệu quá bán không còn. Cổ phiếu Chứng khoán SSI và HCM chỉ
phục hồi nhẹ 1.4% và 0.7%. MSN đi ngược hướng thị trường, giảm thêm 1.6%. SSI, HCM và MSN còn tín hiệu
SELL ngắn hạn. Xét xu thế trung, dài hạn, nhóm cổ phiếu Chứng khoán và Đầu tư đa ngành bị tiêu cực.
VIC tăng mạnh 9.6% nhưng chỉ bù đắp phần nào mức mất giá 12.4% của tuần trước đó nên chung cuộc VIC tổn
thất 5.8% trong vòng 1 tháng. Cổ phiếu Bất động sản vượt trội nhất là KDH, tăng 13% trong tuần nhờ nước ngoài
mua ròng mạnh. KDH có tín hiệu mua vào từ 29/7 nhưng giá tăng mạnh đột ngội khiến chỉ báo sức mạnh tương
đối RSI vọt lên và tín hiệu quá mua xuất hiện từ ngày 10/8. Các cổ phiếu Bất động sản khác tăng trong tuần gồm
SJS, TDH, DXG, NTL, CTD và NLG tăng từ 0.5% đến 5.3%. BCI và HDG ngược lại giảm 0.4% và 1.7%. Phần
lớn cổ phiếu Bất động sản có có tín hiệu SELL ngắn hạn như SJS, TDH, BCI, DXG, VIC, CTD và HDG.
Giá dầu thô tăng trở lại trên 45 USD/ thùng giúp nhóm cổ phiếu Dầu khí tăng mạnh. Sau khi tăng 7.7% và có tín
hiệu BUY tuần trước đó, PVS tiếp tục tăng 14.8% tuần này, nâng mức tăng giá 30 ngày lên 22.8%. Chỉ báo sức
mạnh xu hướng ngắn hạn ADX và chỉ báo sức mạnh tương đối RSI của PVS lên rất cao và có tín hiệu quá mua.
PVD, PGD, PGS và GAS tăng từ 1.9% đến 12.1%, do vậy đường MACD cắt trên đường tín hiệu và tín hiệu ngắn
hạn chuyển từ SELL sang HOLD.
Cổ phiếu Dược phẩm IMP, DHG, DMC và TRA phục hồi rất tốt, tăng từ 3.7% đến 10.4% trong tuần. IMP và DMC
chuyển tín hiệu ngắn hạn từ HOLD sang BUY, trong khi DHG và OPC cải thiện từ SELL lên HOLD nhưng TRA
còn bị SELL. Nhìn chung, nhóm cổ phiếu Dược còn giữ xu hướng dài hạn khả quan, trong đó IMP, DHG và DMC
có xu thế tốt nhất.
Nhóm cổ phiếu Cảng biển, Dịch vụ hậu cần và Vận chuyển như GMD, TCL, VSC, DVP, HAH, TMS, SKG, VNS
và PVT có giá phục hồi từ 1.1% đến 6.7%. PVT là cổ phiếu nổi bật nhất với tín hiệu BUY ngắn hạn từ ngày 11/8
và xu thế trung, dài hạn đang đi lên. Cổ phiếu khác có tín hiệu BUY ngắn hạn gồm TCL và TMS. DXP và NCT
tiếp tục giảm 1.3% và 3.7%. NCT có tín hiệu quá bán và xu hướng trung, dài hạn tiêu cực. GMD, HAH, SKG và
VNS cải thiện nhẹ tín hiệu từ SELL lên HOLD.
VNM tăng 6.3% trong tuần và 14.3% trong vòng 1 tháng. Chỉ báo sức mạnh xu hướng ADX và chỉ báo sức mạnh
tương đối RSI của VNM vượt ngưỡng trung bình. Tuy nhiên, TLG là cổ phiếu Tiêu dùng tăng giá cao nhất 19.6%
trong tuần và có tín hiệu quá mua. Nhưng thanh khoản TLG rất thấp, chỉ đạt vài trăm cổ phiếu/ 1 phiên. PNJ là
cổ phiếu phuc hồi mạnh nhất, tăng 10.4% giúp chuyển tín hiệu ngắn hạn từ SELL sang HOLD. Cổ phiếu Tiêu
dùng và Bán lẻ khác tăng giá gồm PET, KDC, TAC, SBT, VHC và MWG tăng từ 2.4% đến 5.7%. HVG và VCF
lại giảm 1% và 1.3%. VNM, SBT, VCF và TLG có tín hiệu BUY ngắn hạn, trong khi KDC và HVG bị tín hiệu SELL.
Ngoại trừ HVG, nhóm cổ phiếu Tiêu dùng và Bán lẻ có xu hướng trung, dài hạn tốt.
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Hai cổ phiếu Sắt, Thép HPG và HSG tăng 6.3% và 5.7% nhưng chỉ có HPG có tín hiệu BUY ngắn hạn. Các cổ
phiếu Vật liệu khác tăng giá như DPM, TRC, PHR, HT1 và DHA tăng từ 0.6% đến 3.8%. DPM, PHR và HT1có
tín hiệu SELL ngắn hạn nhưng HT1 không còn tín hiệu quá bán. Các cổ phiếu khác giữ tín hiệu HOLD.
PAC là cổ phiếu Sản xuất công nghiệp có tỷ lệ giá phục hồi lớn nhất trong tuần 10.3% nhưng còn thấp hơn mức
mất giá tuần trước đó 14.6%. Do vậy PAC là cổ phiếu trong nhóm mất giá mạnh nhất 23.5% trong 30 ngày. Các
cổ phiếu Sản xuất công nghiệp khác tăng giá trong tuần như BMP, NTP, CSM và DRC tăng từ 2.7% đến 5.5%.
BMP, NTP, CSM, DRC và PAC nâng tín hiệu ngắn hạn từ SELL lên HOLD. CAV đứng giá nên còn bị tín hiệu
SELL ngắn hạn. Tuy nhiên, nhóm còn duy trì xu thế dài hạn khả quan.
Cổ phiếu Dệt, Sợi TCM và STK tăng vượt trội thị trường 12.2% và 6.8%, nhờ vậy đường MACD dù còn dưới
ngưỡng 0 nhưng đã vượt trên đường tín hiệu. TCM và STK có tín hiệu ngắn hạn cải thiện từ SELL sang HOLD
nhưng xu hướng trung hạn còn tiêu cực.
NT2 là cổ phiếu Điện có tín hiệu BUY ngắn hạn và xu hướng trung, dài hạn tích cực do giá tăng 3.1%. TBC và
PPC tăng nhẹ 1.7% và 2.1% nên tín hiệu ngắn hạn vẫn HOLD.
CMG tiếp tục tăng 1.5% và giữ tín hiệu BUY ngắn hạn từ ngày 4/8 nhưng thanh khoản rất thấp. FPT tăng 2.7%,
nâng tín hiệu ngắn hạn lên HOLD trong khi ELC giảm 2.8% bị tín hiệu SELL ngắn hạn. Xu thế trung, dài hạn của
nhóm cổ phiếu Công nghệ đang khả quan do giá cổ phiếu nằm trên các đường trung bình động dài ngày.
Cổ phiếu Bảo hiểm PVI và BHV tăng 3.6% và 2.6%. BVH nâng tín hiệu ngắn hạn lên HOLD nhưng xu hướng
ngắn hạn còn yếu do đường MACD còn dưới ngưỡng 0. Giá và đường trung bình động 5 ngày - MA5 của BVH
còn dưới đường trung bình động 30 ngày - MA30.
Cổ phiếu Nông nghiệp HNG bật mạnh 28.6% nhưng tín hiệu ngắn hạn cải thiện nhẹ từ SELL lên HOLD và không
còn tín hiệu quá bán. Xu thế dài hạn của HNG còn tiêu cực.
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CỔ PHIẾU ĐẦU TƯ
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Tỷ suất cổ tức
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Điểm nhấn đầu tư:






Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (CAV) là doanh nghiệp đầu ngành sản xuất dây và cáp điện với
thị phần 30%. Các khách hàng lớn của CAV là các công ty Điện lực trong khối Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN).
Năm 2015, CAV ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 5,668 và 171 tỷ đồng, tương ứng
tăng trưởng 5% và 30% so với năm 2014. Doanh thu sản xuất dây cáp điện tăng trong khi doanh thu thương
mại các sản phẩm đồng nguyên liệu giảm nên biên lợi nhuận gộp được cải thiện. Hệ số ROE và ROA tương
ứng đạt 28.2% và 9.2% cho thấy hiệu quả kinh doanh khả quan.
Năm 2016, CAV đã khởi công dự án Nhà máy sản xuất dây cáp điện – giai đoạn 2 tại KCN Tân Phú Trung
đồng thời đầu tư dây chuyền bọc dây Ô tô. Các dự án mới sẽ góp phần giúp CAV đạt được tốc độ tăng
trưởng doanh thu cao trong thời gian tới do đáp ứng nhu cầu của ngành điện trong nước cũng như phục
vụ công tác xuất khẩu tốt hơn. Tuy nhiên, chúng tôi lưu ý nhà đầu tư giá cổ phiếu CAV đã tăng 98.7% so
với đầu năm và giao dịch ở mức P/E khá cao (13.0x).
ĐVT: tỷ đồng
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7.4%

9.2%

12.6%
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Nguồn: TCBS tổng hợp
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Chuỗi giá trị của doanh nghiệp

Nhà cung cấp
• Tổng CTCP Thiết Bị
Điện VN; Công ty Dây
Đồng VN
• Công ty CP Dây
Cáp Điện Việt Thái;
Deawoo
Int'L;
Sumitomo Corp. Asia
Pte

• Công ty TPC - Vina;
Silver
Age;
Vina
Compund

• VCB; Vietinbank;
HSBC, MB; Aribank,
CTCB;
Eximbank;
Công ty CP Thiết bị
Điện VN; Công ty
Đầu tư tài chính Nhà
nước

• Sản phẩm từ
nhôm: Nhôm được
kéo sợi tùy thuộc vào
từng sản phẩm mà
nhôm được kéo 1/2
cung hay xoắn và bọc
PVC; XLPE hoặc bọc
vỏ (PVC; HDPE)

Đồng

Nhôm

• Sản phẩm từ đồng:
Đồng được kéo sợi
tùy thuộc vào từng
sản phẩm mà đồng
được kéo lớn, trung
hay nhỏ hoặc xoắn, ủ
mềm;
bọc
PVC;
XLPE hoặc bọc vỏ
(PVC; HDPE)

Hạt nhựa

Vốn ngắn hạn:
428 tỷ
Vốn dài hạn: 52 tỷ
D/E: 0.75
Cơ cấu chi phí
Khác
8%

Hạt nhựa
8%
Nhôm
7%
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Quy trình sản
xuất

Đầu vào

Đầu ra

Khách hàng

- Dây điện: dân dụng,
điện lực, ô tô, điện
thoại, nhôm lõi thép,
nhôm
trần xoắn,
đồng trần xoắn

- Thị phần của CAV:
+ Dân dụng: 90%
miền Nam, 30%
miền Trung; 20%
miền Bắc

- Cáp điện: điện lực,
văn xoắn, trung thế
ngầm, trung thế treo,
cáp điện kế, duplex,
miltiplex, đồng trục,...

+ Thị trường xuất
khẩu:
Myanmar,
Campuchia,
Mỹ,
Indonesia, Brunei,...

- Dây điện từ vuông
dẹp giáp giấy và
không giáp dấy, khí
cụ điện, đồng thau,
Cơ cấu doanh thu
Khác
7-12%

CAV sở hữu nhà máy
năng lực sản xuất
60,000 tấn sản phẩm
từ đồng; 40,000 tấn
Dây và cáp điện
sản phẩm từ nhôm;
85-90%
20,000 tấn từ hạt
nhựa PVC các loại

Dây điện
từ
2-3%

- CAV sở hữu hệ
thống 2,200 cửa
hàng khắp cả nước.
- 13 nhà phân phối ở
nước ngoài
- Các khách hàng lớn
thuộc EVN: Tổng
công ty Điện lực Miền
Nam; Công ty Điện
lực Sài Gòn; Tổng
công ty Điện lực Miền
Bắc; Ban QLDA Lưới
Điện NPC; Công ty
truyền tải Điện 4 ...

Nguồn: CAV

Kế hoạch đầu tư
- Nhà máy sản xuất
dây cáp điện - KCN
Tân Phú Trung.
- Dự án đầu tư dây
Nguồn: CAV chuyển bọc dây Ô tô
- Dự án đầu tư lò nấu
đồng UPCAST
Đồng
77%
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TIỀN TỆ VÀ VÀNG
Lãi suất tiền gửi
trả lãi cuối kỳ (%/năm)

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

24 tháng

BIDV

4.8%

5.5%

5.8%

6.9%

7.0%

Vietinbank
Agribank
Sacombank
Techcombank
Vietcombank

4.8%
4.5%
4.8%
4.8%
4.5%

5.5%
5.2%
5.3%
5.2%
5.1%

5.8%
5.8%
5.9%
5.7%
5.5%

6.8%
6.5%
6.8%
6.4%
6.5%

6.8%
6.8%
6.8%
6.7%
6.5%
Nguồn: TCBS tổng hợp

Lãi suất tiền gửi của các Ngân hàng thương mại cổ phần không thay đổi so với tuần trước.
Tỷ giá ngoại tệ

Mua vào

Bán ra

USD

22,260.00

22,330.00

EUR

24,725.08

24,946.03

GBP

28,776.73

29,033.89

JPY

217.57

219.52

Giá vàng trong nước

Mua vào

Bán ra

12/08/2016

triệu đồng/lượng

triệu đồng/lượng

Vàng SJC

36.4

36.7

12/08/2016

Nguồn: VCB

Nguồn: SJC




So với tuần trước, tỷ giá USD/VND giữ nguyên, đồng Euro, đồng Yên Nhật tiếp tục đà tăng, đồng Bảng
Anh đã phục hồi trở lại.
Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng SJC tăng 2,000 đồng ở chiều mua và tăng nhẹ 600 đồng
ở chiều bán.

BẤT ĐỘNG SẢN
Công ty

www.tcbs.com.vn

Dự án

Thông tin nổi bật

The Park View, Vinhomes
Central Park

Vị trí: phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí
Minh
Diện tích từ 90 - 187m2/căn nhà phố, số lượng 559
căn
Giá bán: từ 45 triệu đồng/m2 (chưa có VAT)
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Quần thể nhà vườn Long
Phú, Vinhomes Thăng
Long

Vị trí: Xã Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Diện tích: từ 117 - 197 m2, số lượng 100 căn nhà
Giá bán: 37 triệu/m2 tính giá trên sàn xây dựng
(gồm VAT)
Miễn phí quản lý dịch vụ 10 năm

Vinhomes Metropolis (Hà
Nội)

Vị trí: 29 Liễu Giai, Hà Nội
Diện tích từ 55 -149m2/căn. Penthouse từ 280 –
400m2/căn.
Giá bán: từ 67 - 83 triệu đồng/m2 (gồm VAT và phí
quản lý)

Gold Park Residence (TP.
HCM)

Vị trí: phường Long Thạnh Mỹ, quận 9.
Diện tích: từ 80 - 96m2. Số lượng 90 căn nhà phố,
3 tầng và 5 căn biệt thự diện tích từ 90 - 212m2.
Giá bán: từ 34 triệu đồng/m2 (gồm VAT)

Lakeview City (TP. HCM)

Vị trí: đường Đỗ Xuân Hợp, Quận 2.
Diện tích: từ 96 - 160m2. Số lượng 960 sản phẩm
bao gồm biệt thự và nhà phố, 4 tầng.
Giá bán: từ 64 triệu đồng/m2 (gồm VAT và hoàn
thiện mặt ngoài)

Botanica Premier (TP.
HCM)

Vị trí: 108 Hồng Hà, Q. Tân Bình.
Diện tích: từ 53 - 105m2.
Giá bán: từ 41 triệu đồng/m2 (gồm VAT)

Rich Star (TP. HCM)

Vị trí: 245 Hòa Bình, Tân Phú
Diện tích: từ 53 - 94m2
Giá bán: từ 34 triệu đồng/m2 (gồm VAT và phí bảo
trì)
Cam kết cho thuê lên đến 144 triệu đồng năm đầu
tiên

PhoDong Village

Vị trí: đường Đồng Văn Cống, phường Cát Lái,
quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích: từ 120 - 406m2, số lượng 24 căn
Giá bán: từ 28 triệu đồng/m2 ( gồm VAT)

Công ty CP Địa ốc Phú
Long

Dragon Hill 2

Vị trí: 152A đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển,
Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích: 71 - 94m2, số lượng khoảng 270 căn hộ
Giá bán: từ 26 triệu đồng/m2 (gồm VAT)

Công ty Phú Mỹ Hưng

Riverpark Premier (TP.
HCM)

Vị trí: Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7
Diện tích: từ 112 - 231m2.
Giá bán từ: 54 triệu đồng/m2 (gồm VAT)

Tập đoàn T&T

T&T Riverview (Hà Nội)

Vị trí: 440 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai
Diện tích: từ 50 - 113m2, số lượng 600 căn hộ.
Giá bán từ: 20 triệu đồng/m2 (chưa VAT)

Công ty cổ phần Sông
Đà - Hoàng Long

The Golden An Khánh
(Hà Nội)

Vị trí: khu đô thị mới Nam An Khánh, Hoài Đức
Diện tích: từ 66 - 91m2, số lượng 832 căn hộ.
Giá bán từ: 16 triệu đồng/m2 (gồm VAT và phí bảo
trì)

Tập đoàn Vingroup

Tập đoàn Novaland

Công ty CP Xây dựng
Sài Gòn

Nguồn: TCBS tổng hợp

www.tcbs.com.vn
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Thị trường bất động sản tháng Ngâu vẫn sôi động với các chủ đầu tư cũng như các sàn phân phối liên
tục kích cầu thông qua các chương trình khuyến mại, kế hoạch bán hàng nhằm giảm bớt tâm lý tránh
mua nhà trong tháng "cô hồn" của người Việt Nam. Nhiều đơn vị rất linh hoạt trong việc giãn tiến độ ký
hợp đồng cho khách hàng sang đầu tháng 8 Âm lịch. Theo đó khách hàng khi đăng ký mua chỉ cần đóng
tiền đặt cọc trong tháng Ngâu còn sang tháng 8 Âm lịch mới phải ký hợp đồng giao dịch.



Tháng 7 Âm lịch tuy nhiên lại là thời điểm vàng cho việc đẩy doanh thu bán đất và phần mộ nghĩa trang
lên gấp nhiều lần các thời điểm khác trong năm.

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO CÁO | ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TỪ TECHCOMBANK INTERNET BANKING
CHỨNG KHOÁN TCINVEST | TRÁI PHIẾU TCBOND | QUỸ TCFUND | TƯ VẤN TCWEALTH | PHÂN TÍCH
© Techcom Securities 2016 | Tầng 10 + tầng 21, Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng,
Hà Nội | Hotline: 1800 5888 26 | www.tcbs.com.vn
Miễn trừ trách nhiệm: Báo cáo này chỉ được cung cấp nhằm để tham khảo, được đưa ra dựa trên một số giả định và điều kiện thị trường tại
ngày của báo cáo và có thể thay đổi mà không được thông báo. Mặc dù tất cả thông tin trình bày trong báo cáo này được thu thập hoặc phát
triển từ nguồn thông tin mà TCBS cho là đáng tin cậy, (các) tác giả của báo cáo này và TCBS không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm
nào về sự chính xác, tính trung thực hay sự đầy đủ của các thông tin đó. TCBS không chịu bất kỳ trách nhiệm thuộc bất kỳ loại nào phát sinh
từ hay liên quan đến việc sử dụng hay dựa vào thông tin hay ý kiến trình bày trong báo cáo này.
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