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Diễn biến thị trường: 

 Thị trường giảm điểm hôm nay có thể là ảnh hưởng của ngày 

đáo hợp hợp đồng tương lai tháng 6, ở 2 lần đáo hạn trước đó 

thị trường đều có kịch bản giảm điểm. Trong khi hợp đồng 

tháng 6 giảm điểm mạnh vào phiên sáng thì hợp đồng tháng 7 

cũng liên tục chiết khấu rộng so với thị trường cơ sở. Có thể 

phiên ngày mai lượng hàng bắt đáy khủng phiên 19/6 về tài 

khoản nên nhà đầu tư thận trọng. Do vậy thanh khoản thị 

trường hôm nay gần như mất hút, giá trị giao dịch khớp lệnh 

trên HSX chỉ đạt 2.400 tỷ đồng (hôm qua là 3.200 tỷ đồng). 

 Ở thị trường chung chỉ có 96 mã tăng/177 mã giảm, ở rổ VN30 tỷ 

lệ này là 2 mã tăng/25 mã giảm. Điều đó cho thấy nhà đầu tư đã 

bán ra trên diện rộng dù lực bán không lớn, giá giảm chủ đạo do 

nhà đầu tư chưa xuống tiền. 

 Điểm tích cực hôm nay là sự trở lại mua ròng của khối ngoại. Sau 

5 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại đã trở lại mua ròng gần 70 

tỷ đồng (cổ phiếu) trên HSX. Tóm lại, thị trường đang có rủi ro lớn 

là lượng hàng bắt đáy T3 về tài khoản vào ngày mai. Thanh khoản 

thấp như hiện nay cũng chưa phải vấn đề quan ngại, ngày mai có 

thể cao hơn do lượng hàng giá rẻ về chốt lời. 

Cập nhật thông tin doanh nghiệp: 

 FPT:  Cho năm 2018, chúng tôi giữ nguyên mức dự phóng doanh 

thu và LNST của FPT đạt tương ứng 21.900 tỷ đồng và 2.787 tỷ 

đồng. Chúng tôi điều chỉnh EPS dự phóng của 2018 từ 3.582 đồng 

xuống còn 3.315 đồng do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng thêm 

lên 613,5 triệu cổ phiếu và giả định tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng 

phúc lợi khoảng 7% LNST.   

Tin tức thế giới: 

 Tháng 1 vừa qua, Russ Koesterich - giám đốc quản lý danh mục 

của Blackrock đã viết rằng một nền kinh tế vững chắc và các 

điều kiện tín dụng dễ dàng là yếu tố chính hỗ trợ độ biến động 

(Volatility) của thị trường duy trì ở mức thấp. Và chỉ 3 tuần sau 

đó, độ biến động nội hàm thị trường cổ phiếu Mỹ, được đo bởi 

chỉ số VIX, đã tăng vọt 350%. Tuy nhiên, từ sau đó, thị trường 

đã ổn định trở lại. Nếu độ biến động không hoàn toàn quay trở 

lại mức “sóng yên biển lặng” như năm 2017, thì chỉ số VIX vẫn ở 

mức tương đối thấp. 

Nhận định thị trường HĐTL: 

 Kết thúc phiên giao dịch, VN30F1806 đóng cửa ở mức 954 điểm, 

thấp hơn 1,75 điểm so với mức giá đóng cửa của VN30. Trong khi 

đó, 3 hợp đồng còn lại đều bị bán mạnh, đặc biệt hợp đồng 

VN30F1807 giảm 1,68% xuống 942 điểm. Hợp đồng VN30F1809 

và VN30F1812 lần lượt đóng cửa ở mức 950 điểm (-1,56%) và 

961,9 điểm (-2%). Basis của cả 3 hợp đồng này đều mạnh lên. Thị 

trường đang rơi vào trạng thái “Bù hoãn bán” (backwardation) 

trong ngắn hạn, khi giá hợp đồng tương lai đang được giao dịch 

thấp hơn mức giá giao ngay hiện tại. 

Diễn biến chỉ số VN-INDEX 

 

Diễn biến thị trường 

Chỉ số Index Change % Chg 

VNIndex 969.40 -11.55 -1.18 

HNXIndex 110.16 -1.94 -1.73 

VN30 955.75 -11.11 -1.15 

HN30 197.34 -2.86 -1.43 

 

Thanh khoản thị trường 

Chỉ số KLGD Giá trị % Chg 

VNIndex 117.05 3,188.77  -24.03 

HNX 26.27 355.39  -18.77 

VN30 30.31 1,376.34  -23.94 

Upcom 6.01 95.61  -12.77 

 

Giá trị giao dịch NĐTNN   

Chỉ số Mua Bán Ròng 

VNIndex 632.25 565.27 66.98 

HNX 4.01 38.19 -34.18 

Upcom 39.70 27.57 12.13 

 

Chỉ số định giá     

Chỉ số Vốn hóa PE PB 

VNIndex 3092.78 18.35 2.69 

HNXIndex 207.94 12.13 1.13 

Upcom 833.97 11.52 1.32 

Nguồn: MBS tổng hợp 
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG – Hiệu ứng ngày đáo hạn HĐ tương lai 

Hôm nay nhà đầu tư đón nhận thông tin MSCI chưa đưa thị trường chứng 

khoán Việt Nam vào danh sách xem xét nâng hạng. Thông tin này có thể bị 

xem là tiêu cực nhưng thực tế không bất ngờ. Thị trường giảm điểm hôm nay 

có thể là ảnh hưởng của ngày đáo hợp hợp đồng tương lai tháng 6, ở 2 lần 

đáo hạn trước đó thị trường đều có kịch bản giảm điểm. Trong khi hợp đồng 

tháng 6 giảm điểm mạnh vào phiên sáng thì hợp đồng tháng 7 cũng liên tục 

chiết khấu rộng so với thị trường cơ sở. Có thể phiên ngày mai lượng hàng bắt 

đáy khủng phiên 19/6 về tài khoản nên nhà đầu tư thận trọng. Do vậy thanh 

khoản thị trường hôm nay gần như mất hút, giá trị giao dịch khớp lệnh trên 

HSX chỉ đạt 2.400 tỷ đồng, con số này hôm qua là 3.200 tỷ đồng. Với lượng 

hàng khủng trị giá 5.600 tỷ đồng sẽ về tài khoản phiên ngày mai, nhà đầu tư 

cũng không có lý do gì phải xuống tiền trong phiên giảm hôm nay mặc dù mức 

giảm cũng rất hấp dẫn so với phiên hôm qua phải hỳ hục đuổi giá mua ào ạt. 

Phiên giảm hôm nay không phải do lực bán quá mạnh mà lượng cầu chỉ vào 

giá thấp nên giá giảm sâu. Độ rộng hôm nay vì thế rất tệ, ở thị trường chung 

chỉ có 96 mã tăng/177 mã giảm, ở rổ VN30 tỷ lệ này là 2 mã tăng/25 mã 

giảm. Điều đó cho thấy nhà đầu tư đã bán ra trên diện rộng dù lực bán không 

lớn, giá giảm chủ đạo do nhà đầu tư chưa xuống tiền.  

Điểm tích cực hôm nay là sự trở lại mua ròng của khối ngoại. Sau 5 phiên bán 

ròng liên tiếp, khối ngoại đã trở lại mua ròng gần 70 tỷ đồng (cổ phiếu) trên 

HSX. HPG là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất với 41,88 tỷ đồng. 

Xếp tiếp theo trong top mua ròng lần lượt là VJC (36,65 tỷ đồng), SSI (34,26 

tỷ đồng), CTD (14,48 tỷ đồng), VCB (14,01 tỷ đồng). 

Tóm lại, thị trường đang có rủi ro lớn là lượng hàng bắt đáy T3 về tài khoản 

vào ngày mai. Thanh khoản thấp như hiện nay cũng chưa phải vấn đề quan 

ngại, ngày mai có thể cao hơn do lượng hàng giá rẻ về chốt lời. Xét về kỹ 

thuật, tổ hợp 3 nến đang hình thành đáy sau cao hơn đáy trước và cũng cao 

hơn so với đáy ngắn hạn 916 điểm. Vì vậy thị trường điều chỉnh như hôm nay 

là bình thường, chừng nào đường trendline nối 2 đáy này chưa bị phá vỡ (948 

điểm) thì thị trường còn cơ hội để hồi phục ngắn hạn. Ngược lại, nếu ngưỡng 

hỗ trợ này bị vi phạm thị trường có thể về ngưỡng hỗ trợ thấp hơn ở mức đáy 

ngắn hạn 916 điểm. Trong khi vùng kháng cự của thị trường vẫn không thay 

đổi với đường trung bình 200 ngày (984,5 điểm) và điểm lấp GAP ở 987 điểm. 

Top NĐTNN mua ròng 

Mã 
Giá đóng 

cửa 
% thay 

đổi 
Giá trị ròng 
(Tỷ VNĐ) 

HPG 39.25 -1.88 41.86 

VJC 173.10 1.82 36.98 

SSI 30.90 -1.90 34.25 

CTD 155.10 -1.21 14.48 

DXG 29.20 -4.26 8.49 

 

Top NĐTNN bán ròng 

Mã 
Giá đóng 

cửa 
% thay 

đổi 
Giá trị ròng 
(Tỷ VNĐ) 

VRE 38.50 -5.17 -32.39 

KDC 33.30 0.00 -28.68 

DHG 100.00 -1.48 -11.95 

BID 26.80 -4.29 -8.85 

NVL 50.20 -0.40 -6.37 
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Cập nhật thông tin doanh nghiệp - FPT 

Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018F 

Doanh thu (tỷ đồng) 32.645 37.960 39.531 42.659 21.900 

Tăng trưởng (%) 16,28% 4,14% 7,91% 48,7% 

LNST (tỷ đồng) 2.079 2.438 2.576 3.528 2.787 

Tăng trưởng (%) 17,26% 5,64% 36,98% 21% 

Biên LNR (%) 

 

6,37% 6,42% 6,52% 12,7% 

VCSH (tỷ đồng) 9.256 10.182 11.448 13.238 15.135 

TTS (tỷ đồng) 22.658 26.045 29.833 25.000 26.898 

ROE (%) 19,82% 19,87% 18,41% 23,75% 16,5% 

ROA (%) 8,11% 7,93% 7,12% 10,69% 8,75% 

EPS (đồng) 4.745 4.379 4.333 5.521 3.315 

Cho năm 2018, chúng tôi giữ nguyên mức dự phóng doanh thu và LNST của 

FPT đạt tương ứng 21.900 tỷ đồng và 2.787 tỷ đồng. Chúng tôi điều chỉnh EPS 

dự phóng của 2018 từ 3.582 đồng xuống còn 3.315 đồng do số lượng cổ phiếu 

lưu hành tăng thêm lên 613,5 triệu cổ phiếu và giả định tỷ lệ trích lập quỹ khen 

thưởng phúc lợi khoảng 7% LNST. 

Năm 2017, FPT quyết định thoái vốn tại 2 công ty FPT Retail (FRT) và FPT 

Trading (FTG), định hướng tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi là công 

nghệ & viễn thông. Chúng tôi cho rằng đây là quyết định đúng đắn của Công ty 

khi triển vọng của ngành Công nghệ thông tin được đánh giá là khả quan trong 

những năm tới, đặc biệt trong lĩnh vực phần mềm. FPT vẫn xứng đáng là cơ hội 

tốt cho các nhà đầu tư, ít nhất là trong trung hạn.  

Kết quả kinh doanh 5T 2018 khả quan  

Kết thúc 5T 2018, FPT ghi nhận doanh thu và LNTT tăng 21% và 34% so với 

cùng kỳ (không bao gồm hợp nhất doanh thu từ FPT Retail và Synnex FPT), đạt 

lần lượt 8.290 tỷ đồng và 1.408 tỷ đồng.  

Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của FPT tiếp tục đóng góp chủ yếu từ hai 

lĩnh vực cốt lõi là Công nghệ và Viễn thông. Cụ thể, khối Công nghệ ghi nhận 

doanh thu 4.357 tỷ đồng và LNTT 483 tỷ đồng, tăng tương ứng 24% và 39% 

so với 5T 2017, khối Viễn thông ghi nhận doanh thu 3.449 tỷ đồng và LNTT 585 

tỷ đồng, tăng 16% và 11%.  

Toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Thị trường 

nước ngoài ghi nhận doanh thu tăng 25%, tương ứng 3.090 tỷ đồng, đóng góp 

khoảng 37% tổng doanh thu Tập đoàn. Riêng lĩnh vực xuất khẩu phần mềm, 

5T 2018 đạt doanh thu và LNTT 2.869 tỷ đồng và 441 tỷ đồng, đóng góp 66% 

doanh thu và 91% LNTT của khối Công nghệ, tăng 27% so với cùng kỳ.  

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.184 tỷ đồng, tăng 21% YoY, trong đó LNST công ty 

mẹ tăng 26%, đạt 936 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận 17%, bằng 2,4 lần so với 

cùng kỳ. 
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Tin tức thế giới: Hai lý do tại sao độ biến động của 

thị trường Mỹ có thể duy trì ở mức thấp. 
Tháng 1 vừa qua, Russ Koesterich - giám đốc quản lý danh mục của Blackrock 

đã viết rằng một nền kinh tế vững chắc và các điều kiện tín dụng dễ dàng là 

yếu tố chính hỗ trợ độ biến động (Volatility) của thị trường duy trì ở mức thấp. 

Và chỉ 3 tuần sau đó, độ biến động nội hàm thị trường cổ phiếu Mỹ, được đo 

bởi chỉ số VIX, đã tăng vọt 350%. Trong khi giai đoạn đó nhanh chóng qua đi 

thì độ biến động trên thị trường vẫn duy trì ở mức cao, và tăng mạnh một lần 

nữa vào tháng 3.  

Tuy nhiên, từ sau đó, thị trường đã ổn định trở lại. Nếu độ biến động không 

hoàn toàn quay trở lại mức “sóng yên biển lặng” như năm 2017, thì chỉ số VIX 

vẫn ở mức tương đối thấp (thấp hơn mức trung bình dài hạn 20). Trung bình 

trong tháng Năm, chỉ số này đạt mức 14 và mức trung bình 12 tháng ở mức 

12,5. 

 

Nhìn lại, có vẻ như sự tăng vọt độ biến động đầu năm nay giống như một cơn 

bùng phát hơn là một sự thay đổi trạng thái của thị trường. Bất chấp đợt lao 

dốc mạnh của thị trường Mỹ vào tháng Hai, Koesterich vẫn cho rằng độ biến 

động còn có thể duy trì ở mức thấp trong trung hạn, bởi 2 lý do sau: 

1. Độ biến động tăng đột biến không phải do tăng trưởng kinh tế 

Nguyên nhân bùng phát sự sợ hãi trong tháng Hai đến từ mức lương cơ bản 

cao hơn kỳ vọng kết hợp với làn sóng đóng vị thế short-volatility. Điều đó có 

nghĩa rằng, các yếu tố cơ bản của nền kinh tế Mỹ không có gì đáng ngại. Tăng 

trưởng vẫn ổn định, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát. Trong khi những phần 

còn lại của thế giới, đặc biệt là châu Âu, có tốc độ tăng trưởng chậm lại. Tăng 

trưởng kinh tế Mỹ trong quý 2 và quý 3 năm nay có thể còn cao hơn quý 1, với 

kỳ vọng đạt mức 3% trong qúy 3. Cùng thời điểm đó, tỷ lệ thất nghiệp thấp 

đảy mức lạm phát lên cao hơn, tuy nhiên phần lớn sự gia tăng này đã được các 

nhà đầu tư chiết khấu. Nói cách khác, tốc độ gia tăng lạm phát như hiện nay 

vẫn chưa tồi tệ hơn mức kỳ vọng của nhà đầu tư cũng như của Fed. 
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2. Các điều kiện tài chính vẫn tương đối dễ dàng 

Dù điều này có thể sẽ thay đổi vào cuối năm nay, tuy nhiên trong ngắn hạn thị 

trường tín dụng và các điều kiện tài chính về tổng quát vẫn tương đối hài hoà. 

Ví dụ như, chênh lệch lợi suất trái phiếu đang thu dần về mức hẹp nhất trong 

năm nay nhưng thị trường tín dụng vẫn ổn định, không giống như đợt hoảng 

loạn đầu năm 2016. Và đúng là giá đô la đang mạnh lên nhưng trong dài hạn, 

đường giá của tiền tệ này vẫn trong xu hướng giảm, với giá đô la Mỹ vẫn đang 

ghi nhận mức giảm 4% y-o-y. 

 

Và cuối cùng, chuyên gia này nhận xét rằng độ biến động tăng đột biến trong 

tháng 2 vừa qua chỉ là ngoại lệ. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy đang có 

nhiều mối đe doạ tiềm ẩn có khả năng gây ra rủi ro cho thị trường tài chính 

hiện nay. Thậm chí bao gồm cả hoạt động đóng vị thế short-volatility, hay các 

loại giao dịch tập trung khác. Gộp lại, chúng ta có khả năng sẽ còn chứng kiến 

nhiều đợt bùng nổ biến động thị trường nữa, đặc biệt là khi thị trường bước 

vào hậu chu kỳ kinh tế, ngay cả khi nền kinh tế vẫn tăng trưởng bền vững và 

lạm phát vẫn được kiểm soát ở mức vừa phải.  

Nguồn tổng hợp: Blackrockblog  
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DIỄN BIẾN CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN 
 

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

VNIndex 969.40 -11.55 -1.18 214/70            119.59  18.35  2.69  -     1.51  

HNXIndex 110.16 -1.94 -1.73 109/52              35.75  12.13  1.13  -     5.73  

VN30 955.75 -11.11 -1.15 28/2              39.85  15.62  2.90  -     2.03  

HN30 197.34 -2.86 -1.43 

    

-   10.95  

Upcom 51.79 -0.23 -0.45 95/64                7.08  11.52  1.32  -     5.69  

Shanghai 2875.81 -39.92 -1.37 1002/343        14,226.01  13.92  1.52  -   13.04  

Nikkei 225 22693.04 137.61 0.61 144/77            917.02  17.35  1.84  -     0.32  

S&P 500 2767.32 4.73 0.17 292/211            547.88  21.14  3.34  3.50  

Vàng 1263.22 -4.71 -0.37 

    

-     3.04  

Dầu WTI 64.39 -1.32 -2.01 

    

      6.57  

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