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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Tiêu điểm thị trường
 Hai chỉ số tăng giảm trái chiều.
 Ngành Dầu khí dẫn dắt thị trường.
 Khối ngoại mua ròng đột biến trên HOSE, bán ròng khá trên HNX.

Nhận định của VCBS
Sau phiên tăng nhẹ hôm qua, thị trường chứng kiến sự tăng giảm trái chiều của
hai chỉ số. Nếu như trên sàn HOSE, BID và nhóm Ngân hàng tiếp tục phủ bóng
đen lên thị trường và cuốn bay mọi thành quả của các mã khác thì trên sàn HNX,
sự bùng nổ các mã Dầu khí đã giúp cho chỉ số duy trì được sắc xanh trong suốt cả
phiên. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp trong khi độ rộng thị trường không có
nhiều cải thiện.

Thống kê thị trường
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Xét về mặt nhóm ngành, điểm sáng của ngày hôm nay thuộc về các mã Dầu 565
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khí như GAS, PVD, PVB, PVC, PVS, … khi các mã này bền bỉ tăng điểm trong 564
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VNM). Trong khi đó, ngay phiên thứ Tư, Market Vector tuyên bố BID sẽ không
được thêm vào danh mục trong kỳ cơ cấu tháng 9. Như vậy, gần 6 triệu cổ phiếu
KLGD (Vol.)
HNX Index
này (về tài khoản vào thứ Sáu) sẽ buộc phải bán ra vào phiên ngày mai. Theo đó, 77.8
800
áp lực cung tại BID có thể sẽ chưa thể dừng lại trong một vài phiên tiếp.
77.6
Tin tức hỗ trợ nhóm Dầu khí, như thường lệ, vẫn nằm trong sự biến động
của giá dầu thế giới. Giá dầu T giao tháng
tăng thêm , USD/thùng tương ứng ,
lên mức ,
SD th ng, lên mức cao nhất trong tháng 9.
Nguyên nhân là do ục uản l th ng tin năng lượng
A th ng báo ngu n
dầu lưu kho giảm 2,1 triệu th ng trong tuần trước. Tuy nhiên, theo chúng tôi, sự
h i phục bền vững của giá dầu vẫn là dấu hỏi lớn.
Thị trường hôm nay được hỗ trợ bởi tin tức vòng đàm phán cuối cùng của
Hiệp định TPP sẽ được nối lại vào cuối tháng 9 tại Atlanta Mỹ. Chúng tôi
không loại trừ khả năng TPP sẽ được hiện thực hóa vào cuối năm nay khi nhiều
cuộc đàm phán đa phương đã diễn ra nhằm nỗ lực giải quyết những vướng mắc
còn t n tại ở thị trường sữa, thị trường ô tô và vấn đề sở hữu trí tuệ. Theo đó, các
mã được kỳ vọng hưởng lợi từ TPP như Dệt may, Thủy sản, Đ gỗ đều đã ghi
nhận mức tăng khá. Tuy nhiên, sự hào hứng này không duy trì mạnh và lâu bởi
hiện tại vẫn còn quá sớm để kỳ vọng một diễn biến thực sự lạc quan, đặc biệt là
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sau sự thất vọng lớn của thị trường đối với kết quả của vòng đàm phán trong
tháng 8 vừa qua. Vì vậy, chúng t i duy trì uan điểm thận trọng với sự kiện này.
Trong một diễn biến khác, khối ngoại hôm nay bất ngờ mua ròng với giá trị
đột biến. Tuy nhiên, lượng mua ròng tập trung chủ yếu tại NT2 và theo ước
đoán của chúng t i, hành động mua vào này đến từ qu VN khi NT được
thêm vào danh mục trong kỳ cơ cấu tháng 9. Theo đó, nhìn chung, hoạt động của
các nhà đầu tư khối ngoại vẫn chưa mang định hướng rõ ràng và chủ yếu vẫn giữ
uan điểm trung lập đối với thị trường Việt Nam.
Trong ngắn hạn, thanh khoản đang khá cô đọng và mọi sự chú ý đang
hướng về quyết định của FED. Do vậy, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên
thận trọng và chưa nên vội vã hành động. Quan điểm đứng ngoài thị trường
và nắm giữ tỷ trọng thấp cổ phiếu thấp vẫn được chúng tôi duy trì trong
thời điểm hiện tại.

Góc nhìn Doanh nghiệp
ELC – THEO DÕI


L : T
doanh thu đạt 259 tỷ (gấp đ i c ng kỳ , LNST đạt 8,55 tỷ
(+36.5% yoy). Với kết quả này, L đã hoàn thành 3 ,
kế hoạch
doanh thu và 11,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

 Doanh thu tăng trưởng mạnh đến từ 2 mảng Giao thông vận tải và An ninh
quốc phòng
 LNST tăng trưởng chậm hơn do ghi nhận doanh thu nhiều phần thiết bị có
tỷ suất sinh lời thấp và hoạt động tài chính suy giảm.


húng t i đánh giá doanh thu của ELC sẽ bắt đầu đi vào ổn định và có khả
năng tăng trưởng từ năm nay,

 Tuy nhiên lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng do thoái vốn đầu tư ngoài và lỗ
tỷ giá.
 Khuyến nghị TH O DÕ đối với cổ phiếu ELC.
(Xem thêm chi tiết tại Phụ lục – trang 6 - 8)
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

VN Index








Trong phiên sáng nay, VN Index sau nửa đầu phiên dao động hẹp quanh
tham chiếu đã bật tăng khá trong nửa cuối phiên. Nhiều blue-chips được đẩy
mạnh lực cầu như GAS + .
đ ng , PVD + .
đ ng), MSN (+1.000
đ ng , T
+
đ ng PXS, BVH +
đ ng), ... kéo chỉ số tăng thêm
, điểm ,
lên
,3 điểm trước giờ nghỉ trưa.
Bước sang phiên chiều, VN Index bất ngờ uay đầu giảm dần và chạm mốc
thấp nhất ngày trong phiên đóng cửa. Đà tăng của các mã như GAS (+2.500
đ ng , HSG, PVD +9 đ ng , HHS, HPG, HVG, V
+3 đ ng) không
đủ để b đắp cho mức sụt giảm của các blue-chips khác như BID (-1.800
đ ng), NT2 (-8 đ ng), CTG, VCB (đ ng), ….
Khối ngoại mua ròng rất mạnh, trị giá 240,12 tỷ đ ng. Trong đó, lượng mua
ròng tập trung tại NT2 (180,56 tỷ đ ng), GAS (14,38 tỷ đ ng) và SSI (11,92
tỷ đ ng). Ở chiều ngược lại, cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất là PVD (8,92 tỷ
đ ng), TTF (3,89 tỷ đ ng) và KDC (2,68 tỷ đ ng).
Khép lại ngày giao dịch VN ndex đạt
với khối lượng giao dịch tăng 8,3
dịch tăng ,
đạt 1.424,92 tỷ.

, 8 điểm giảm , điểm (-0,29%)
đạt 88,37 triệu đơn vị. Giá trị giao
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Theo nhóm ngành, thị trường chứng khiến
sự phân hóa rõ nét 4 nhóm ngành giảm
điểm trong khi 3 nhóm ngành còn lại tăng
điểm với mức tăng giảm cách nhau khá xa.

HNX Index








Trong phiên sáng nay, HNX ndex có được sắc xanh ngay từ đầu giờ giao
dịch và bứt phá mạnh trong nửa cuối phiên. Hầu hết các mã chủ chốt đều ghi
nhận mức tăng mạnh như LAS + .
đ ng , PVB +
đ ng), PVC,
A B +
đ ng , PVS, SHN +
đ ng), TNG (+40 đ ng), … kéo chỉ
số tăng , điểm + ,9
lên , điểm trước giờ nghỉ trưa.
Bước sang phiên chiều, đà tăng của HNX Index có phần suy giảm đ i chút.
Tuy vậy, sắc xanh vẫn được giữ ổn định sắc xanh nhờ lực cầu tập trung khá
tại các mã trụ cột như LAS (+
đ ng , PVS, A B, TNG +
đ ng),
PVB +3 đ ng), .…
ác nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khá mạnh, trị giá 20,34 tỷ đ ng. Lượng
bán ròng tập trung tại PVC (9,36 tỷ đ ng, PVS (6,19 tỷ đ ng) và VND (3,6
tỷ đ ng trong khi lượng mua ròng tập trung tại SCR (1,31 tỷ đ ng).
Khép lại ngày giao dịch HNX ndex đạt 77,
điểm tăng ,
điểm
(+0,68%) với khối lượng giao dịch tăng ,
đạt 29,58 triệu đơn vị. Giá
trị giao dịch tăng ,
đạt 348,77 tỷ.
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Theo nhóm vốn hóa, cả 3 nhóm vốn hóa
đều tăng điểm. Trong đó tăng mạnh nhất
là nhóm vốn hóa lớn và trung bình.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
GÓC NHÌN KỸ THUẬT

VN Index



VN Index hình thành cây nến đỏ đặc thân ngắn với xu hướng kiểm định lại
MA20. Bollinger Band co hẹp. Thanh khoản vừa phải cho thấy nhiều khả
năng VN ndex tích lũy uanh v ng giá hiện tại.



Vùng hỗ trợ: 555; vùng kháng cự mạnh: 575.



Hai chỉ số nhiều khả năng đi ngang
tích lũy quanh đường MA 20.



Nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng danh
mục ở mức thấp.

HNX Index



HNX Index cây nến xanh rỗng và chưa kiểm nghiệm thành công MA20.
Thanh khoản thấp cho thấy lực cầu khá yếu. Bollinger Band co hẹp. Khả
năng HNX ndex dao động quanh MA20 cao.



Vùng hỗ trợ gần là vùng 76 điểm, vùng kháng cự gần là 80 điểm.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
ĐIỂM TIN TRONG NGÀY (Nguồn: Báo chí)

Tin Kinh tế nổi bật


EVN công bố các phương án tính giá điện mới

Cụ thể, trong đề án Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết cơ sở đổi mới
cơ cấu biểu giá điện mới là do biểu giá điện hiện hành g m nhiều bậc thang khiến
tính toán tiền điện phức tạp. Nhiều khi xảy ra nhầm lẫn trong công tác ghi chỉ số
điện...gây bức xúc trong nhân dân.
Chính vì vậy, dưới sự chỉ đạo của Bộ ng Thương, VN đã nghiên cứu cải tiến
cơ cấu biểu giá điện 2016-2017 là giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang.
Cụ thể, biểu giá điện mới của
phương án:

VN được công bố xin ý kiến đóng góp với 3

Phương án : Giữ nguyên 6 bậc như hiện hành.
Phương án : Quy định một mức biểu giá điện sinh hoạt đ ng giá
Phương án 3: Rút gọn biểu giá điện sinh hoạt bậc thang từ 6 bậc về 3 bậc hoặc 4
bậc với mức giá bình uân là .
đ ng/kWh.

Tin Doanh nghiệp nổi bật


CII: Goldman Sachs tiếp tục chuyển đổi 6,5 triệu USD trái phiếu

T P Đầu tư Hạ tầng K thuật Tp.HCM (CII) vừa cho biết đã nhận được Thông
báo chuyển đổi của các nhà đầu tư do Goldman Sachs Asset anagement GS
quản lý.
Theo đó,
u thuộc GS sẽ thực hiện chuyển đổi tổng cộng 6,5 triệu USD trái
phiếu chuyển đổi. Lượng trái phiếu này sẽ được chuyển đổi thành 14,62 triệu cổ
phiếu CII. ách đây kh ng lâu, tổ chức này đã thực hiện chuyển đổi 4,5 triệu
USD trái phiếu. Như vậy, nhiều khả năng trong năm nay, GS sẽ chuyển đổi toàn
bộ 11 triệu USD trái phiếu chuyển đổi CII.
Toàn bộ 9,81 triệu cổ phiếu được chuyển đổi từ 4,5 triệu USD trái phiếu đã được
CII mua lại thành cổ phiếu qu của doanh nghiệp này. Đầu tháng 9/2015, CII
th ng báo đã chi 9 tỷ đ ng hoàn tất mua 9,81 triệu cổ phiếu qu từ Goldman
Sachs
cũng cho biết thêm, theo uy định của Luật chứng khoán, mỗi đợt mua cổ
phiếu qu của doanh nghiệp phải cách nhau
tháng và kh ng được mua lại cổ
phiếu của cổ đ ng lớn để làm cổ phiếu qu .
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
PHỤ LỤC
ELC – THEO DÕI
1. Cập nhật kết quả kinh doanh 6T2015
ELC: T
doanh thu đạt 259 tỷ (gấp đ i c ng kỳ , LNST đạt 8,55 tỷ (+36.5% ELC : 6T2015 doanh thu đạt 259 tỷ (gấp
yoy). Với kết quả này, L đã hoàn thành 3 ,
kế hoạch doanh thu và 11,3% đôi cùng kỳ), LNST đạt 8,55 tỷ (+36.5%
kế hoạch lợi nhuận cả năm.
yoy
Doanh thu tăng trưởng mạnh đến từ 2 mảng Giao thông vận tải và An ninh Doanh thu tăng trưởng mạnh đến từ 2
quốc phòng. Theo kế hoạch nghị quyết ĐH Đ, L dự định tăng GTVT
, mảng Giao thông vận tải và An ninh
an ninh quốc phòng
trong năm nay. Trong tháng, c ng ty đã hoàn thành quốc phòng.
42% kế hoạch mảng GTVT và 27% mảng an ninh quốc phòng. Trong đó, mảng
GTVT đến từ doanh thu hệ thống quản trị điều hành tàu biển VTS. Lũy kế T, cơ
cấu doanh thu bao g m 41% viễn thông, 37% GTVT, 14% an ninh quốc phòng,
8% hoạt động khác. (So với năm 2014: 55% viễn thông, 18% GTVT, 12% an
ninh quốc phòng và 15% từ hoạt động khác).
LNST tăng trưởng chậm hơn do ghi nhận doanh thu nhiều phần thiết bị có
tỷ suất sinh lời thấp và hoạt động tài chính suy giảm. Trong 6 tháng, doanh
thu ghi nhận chủ yếu các loại thiết bị (chiếm 63% tổng doanh thu so với 39%
cùng kỳ) có tỷ suất sinh lời thấp khiến biên lợi nhuận gộp giảm từ 36,3% xuống
, . tháng năm nay cũng chứng kiến sự suy giảm hoạt động tài chính khi (i)
doanh thu hoạt động tài chính giảm 7 tỷ (-68% yoy); (ii) Chi phí hoạt động tài
chính tăng , tỷ (+178% yoy) do lỗ chênh lệch tỷ giá. Toàn bộ thiết bị hiện nay
là hàng nhập trong khi hoạt động xuất khẩu còn khiêm tốn.

LNST tăng trưởng chậm hơn do ghi
nhận doanh thu nhiều phần thiết bị có
tỷ suất sinh lời thấp và hoạt động tài
chính suy giảm

Chúng tôi đánh giá kết quả nửa đầu năm là tích cực. Theo nghị quyết ĐH Đ, Chúng tôi đánh giá kết quả nửa đầu
L đặt mục tiêu khá tham vọng trong năm nay với 688 tỷ doanh thu (+108% năm là tích cực
yoy) và 76 tỷ LNST 8,
yoy . Lũy kế 6 tháng cho thấy công ty hoàn thành
37,3% kế hoạch doanh thu và 11,3% kế hoạch lợi nhuận, cao hơn trung bình c ng
kỳ từ năm
3 trở lại đây. ần lưu với đặc thù hoạt động theo dự án, ghi nhận
doanh thu – lợi nhuận của ELC chỉ tập trung mạnh vào cuối năm, KQKD tháng
thường ở mức thấp.
2. Triển vọng kinh doanh
Trong khoảng 3 năm trở lại đây, hoạt động của L theo hướng đi xuống do thị
trường viễn th ng khó khăn và khách hàng lớn nhất Vinaphone tái cơ cấu. Mặc
d ban lãnh đạo doanh nghiệp đã có định phát triển 2 mảng mới GTVT và An
ninh quốc phòng thành động lực tăng trưởng mới từ năm trước, nhưng tính khả
thi chỉ bắt đầu xuất hiện vào nửa đầu năm nay. Chúng tôi đánh giá doanh thu
của ELC sẽ bắt đầu đi vào ổn định và có khả năng tăng trưởng từ năm nay,
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Mảng viễn thông không còn chịu ảnh hưởng của tái cơ cấu Vinaphone. Mảng viễn thông không còn chịu ảnh
Doanh nghiệp cũng đang triển khai một số dự án lớn cuối năm
-2016 về hưởng của tái cơ cấu Vinaphone.
cung cấp dịch vụ viễn thông.
Đóng góp nhiều hơn từ GTVT và ANQP. Đối với mảng GTVT, L đang ELC sẽ có đóng góp doanh thu nhiều
cung cấp giải pháp cân tải trọng động WIM và 33 hệ thống quản trị hàng hải VTS hơn từ mảng GTVT và ANQP
của Bộ GTVT.
Đối với mảng ANQP, vì vấn đề bảo mật an ninh, ELC có lợi thế nhất định khi
c ng tham gia đấu thầu với các đối thủ nước ngoài. Trong năm nay, L trở
thành DN đầu tiên được ký giấy phép tham gia hoạt động công nghiệp quốc
phòng (Hoạt động trước đây chỉ được cung cấp bởi các đơn vị k thuật thuộc Bộ
quốc phòng).
Tuy nhiên lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng do thoái vốn đầu tư ngoài và lỗ tỷ Lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng do thoái
giá. Trong những năm vừa qua, bên cạnh mảng kinh doanh cốt lõi (viễn thông) trì vốn đầu tư ngoài và lỗ tỷ giá
trệ, KQKD của ELC còn chịu ảnh hưởng do đầu tư ngoài dàn trải. Cuối năm
, L đang có 3 khoản đầu tư cổ phiếu với giá trị 144 tỷ đ ng và 2 công ty
liên kết. Tính đến thời điểm này, L đã giảm tỷ lệ sở hữu của 1 công ty liên kết
(CTCP K thuật Elcom) từ 31,55% xuống còn 15,7% và thoái bớt 2 khoản đầu tư
với tổng giá trị khoảng 2,4 tỷ đ ng. Từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp dự tính
thoái xong khoản đầu tư tại công ty liên kết CTCP K thuật Elcom và 4 khoản
đầu tư khác. Trong đó khoản lớn nhất là Eloge France giá vốn 21,1 tỷ dự kiến
hoàn thành trong quý 3. Việc thoái vốn có thể phát sinh lỗ, nhưng sẽ không
đột biến do lượng trích lập dự phòng nhiều (Khoản lớn nhất loge France đã
trích lập đến 17,4 tỷ). Về lỗ tỷ giá, chúng t i đánh giá nửa cuối năm ELC vẫn
chịu ảnh hưởng, có thể không mạnh bằng nửa đầu năm do không còn ghi
nhận nhiều doanh thu từ thiết bị.
3. Khuyến nghị
Có thể nói rằng hoạt động kinh doanh của ELC rất biến động cả về thời gian lẫn Khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ
cơ cấu ghi nhận doanh thu. Do đặc thù hoạt động dự án, đa phần tất toán cuối phiếu ELC
năm, bản thân doanh nghiệp cũng kh ng chắc chắn về khả năng hoàn thành kế
hoạch cho đến hết quý 4. Bởi vậy, chúng t i kh ng đưa ra dự báo cụ thể về doanh
thu, lợi nhuận cho cả năm. húng t i đánh giá tích cực đối với hoạt động của
ELC trong năm nay, và lưu NĐT về rủi ro lỗ do thoái vốn đầu tư ngoài ngành.
Khuyến nghị TH O DÕ đối với ELC.

CAM KẾT
Chúng tôi, bộ phận phân tích và nghiên cứu thị trường của Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS), cam kết rằng các th ng tin đưa ra trong Báo
cáo này được xử lý một cách chân thực và chuẩn mực nhất. Chúng tôi cam kết tuân thủ đạo đức nghề nghiệp ở mức độ tối đa có thể.
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ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG
Báo cáo này được xây dựng bởi bộ phận phân tích và nghiên cứu thị trường của Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) cùng/hoặc với sự hợp tác
của một hoặc một số bộ phận của VCBS nhằm cung cấp các thông tin cập nhật về thị trường trong ngày.
Bản thân báo cáo này và/hoặc bất kỳ nhận định, thông tin nào trong báo cáo này không phải là các lời chào mua hay bán bất kỳ một sản phẩm tài
chính, chứng khoán nào được phân tích trong báo cáo và cũng kh ng là sản phẩm tư vấn đầu tư hay kiến tư vấn đầu tư nào của VCBS hay các đơn
vị thành viên liên uan đến V BS. Do đó, nhà đầu tư chỉ nên coi báo cáo này là một ngu n tham khảo. VCBS không chịu bất kỳ trách nhiệm nào
trước những kết quả ngoài ý muốn khi quý khách sử dụng các th ng tin trên để kinh doanh chứng khoán.
Tất cả những th ng tin nêu trong báo cáo phân tích đều đã được thu thập, đánh giá với mức cẩn trọng tối đa có thể. Tuy nhiên, do các nguyên nhân chủ
quan và khách quan từ các ngu n thông tin công bố, V BS kh ng đảm bảo về tính xác thực của các th ng tin được đề cập trong báo cáo phân tích
cũng như kh ng có nghĩa vụ phải cập nhật những thông tin trong báo cáo sau thời điểm báo cáo này được phát hành.
Báo cáo này thuộc bản quyền của VCBS. Mọi hành động sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung báo cáo và/hoặc xuất bản mà không có sự cho
phép bằng văn bản của V BS đều bị nghiêm cấm.

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK
Tầng 12&17 tòa nhà Vietcombank
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Tel: 84 – 4 – 39 366 990
Fax: 84 - 4 - 39 360 262
http://www.vcbs.com.vn
Trụ sở chính Hà Nội

: Tầng

&

, Toà nhà Vietcombank, số 98 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

ĐT: 8 -4)-39367518/19/20
hi nhánh H

hí

inh

: Lầu & 7, Tòa nhà Green Star, số
ĐT: 8 -8)-38200799 - Số máy lẻ:

Phạm Ngọc Thạch, Phường , Quận 3, TP. H
-106

hí

hi nhánh Đà Nẵng

: Tầng 12, số 3 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
ĐT: 8 -511)-33888991 - Số máy lẻ: 801/802

hi nhánh ần Thơ

: Tầng 1, Tòa nhà Vietcombank ần Thơ, số
ĐT: 8 -710)-3750888

hi nhánh Vũng Tàu

: Tầng trệt, số
Đường Lê Lợi, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: (84-64)-3513974/75/76/77/78

inh

Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP. ần Thơ

Phòng Giao dịch Phú
Hưng

: Toà nhà Lawrence Sting, số 8
ĐT: 8 -8)-54136573

Nguyễn Lương Bằng, Khu đ thị Phú

Phòng Giao dịch Giảng Võ

: Tầng , Tòa nhà
Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
ĐT: (+84-4) 3726 5551

Văn phòng Đại diện An Giang : Tầng , Toà nhà Nguyễn Huệ, số 9 9 Trần Hưng Đạo, Phường
ĐT: 8 -76)-3949841

Hưng, Quận , TP. H

hí

inh

Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Văn phòng Đại diện Đ ng Nai : F240-F
Đường Võ Thị Sáu, Khu phố , Phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đ ng Nai
ĐT: 8 -61)-3918812
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