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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 22/10 – 26/10/2018 

Diễn biến thị trường quốc tế: 

Chỉ số Điểm số 
Tăng giảm 
1 tuần (%) 

P/E YTD 

VN-Index 924.86 2.67 16.05 -6.03 

VN30 903.43 2.54 14.02 -7.39 

Dow Jones 25,270.83 2.36 17.02 2.23 

S&P 500 2,723.06 2.42 18.81 1.85 

DAX 11,518.99 2.84 13.96 -10.83 

CAC 5,102.13 2.71 15.80 -3.96 

Nikkei 225 22,243.66 5.00 15.84 -2.29 

Shanghai 2,676.48 2.99 12.42 -19.07 

Vàng 1,232.89 -0.05  -5.37 

Dầu WTI 63.14 -6.58  4.50 

 

Thị trường chứng khoán Mỹ đã ghi nhận một tuần tăng điểm mạnh, trong đó chỉ số Dow Jones ghi nhận 

tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2018. Kết thúc tuần, chỉ số Dow Jones đóng cửa ở 25.270 điểm 

(+2,36%), chỉ số S&P 500 đóng cửa ở 2.723 điểm (+2,42%) và chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa ở 6.975 

điểm (+2,84%).  

Diễn biến phục hồi trong tuần qua phần lớn đến từ các yếu tố: (1) Các chỉ số chứng khoán hồi phục trở lại sau 

khi chạm các vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh (Key Support); (2) Tín hiệu phục hồi mạnh của TTCK Trung Quốc sau 

khi Chính phủ và cơ quan quản lý tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ DN và TTCK; (3) Thông tin Tổng thống Mỹ Donald 

Trump yêu cầu các quan chức Mỹ chuẩn bị một thỏa thuận thương mại tiềm năng với Trung Quốc đã thúc đẩy 

các thị trường tăng mạnh. Cụ thể: 

 Các chỉ số chứng khoán hồi phục trở lại sau khi chạm các vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh 

Đà giảm điểm kéo sang đầu tuần này sau khi chỉ số S&P 500 tiếp tục giảm sâu về sát mức hỗ trợ mạnh 

2.600 điểm bắt đầu diễn ra tín hiệu hồi phục kỹ thuật. Thật vậy, sau khi giảm xuyên qua các ngưỡng hỗ 

trợ mạnh của các đường trung bình động trung và dài hạn như MA100, MA200, chỉ số S&P500 phải tiến 

sát đáy cũ đã từng là vùng hỗ trợ mạnh vào tháng 2 tháng 4&5 mới bắt đầu phục hồi tăng trở lại. Tuy 

nhiên, các ngưỡng kháng cự tại vùng MA200 tương ứng ngưỡng 2.764 điểm và MA100 tương ứng 2.819 

điểm sẽ là vùng thử thách của chỉ số trong tuần tới đây. 

 Tín hiệu phục hồi mạnh từ TTCK Trung Quốc. Nhà đầu tư Trung Quốc  bao gồm cả National Team 

đang đổ xô mua cổ phiếu trong nước thông qua việc bỏ tiền gián tiếp qua quỹ ETF. Năm quỹ liên kết với 

National Team đã bán bớt cổ phiếu và trái phiếu trong quý 3/2018, và cũng là một dấu hiệu cho thấy các 

quỹ Chính phủ có thể chuyển hướng sang đầu tư thụ động thay vì can thiệp chủ động. Tổng cộng 255 

quỹ ETF bám sát cổ phiếu Trung Quốc hút ròng 7.34 tỷ USD trong tháng 10/2018, dựa trên dữ liệu từ 

Bloomberg. Đây là tháng hút ròng mạnh kỷ lục của quỹ ETF cổ phiếu Trung Quốc và cao hơn gần 20% 

so với tháng bơm vốn kỷ lục trước đó là 6.14 tỷ USD trong đợt bán tháo chứng khoán năm 2015. Tháng 

10 vừa qua, Chủ tịch nước Trung Quốc, Tập Cận Bình, hứa sẽ hỗ trợ liên tục cho các công ty tư nhân, 

đồng thời cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cam kết dẫn dắt thêm dòng vốn dài hạn vào thị trường 

chứng khoán. 



 

www.mbs.com.vn Giải pháp kinh doanh chuyên biệt 

 

 Kỳ vọng sắp tiến tới thỏa thuận thương mại trong thời gian tới? Sau khi ông Donald Trump yêu cầu 

các quan chức Mỹ chuẩn bị một thỏa thuận thương mại tiềm năng với Trung Quốc tạo ra tín hiệu lạc 

quan cho thị trường thì ngay sau đó những thông tin đưa ra từ các quan chức cao cấp Mỹ cho thấy chưa 

hề có dấu hiệu nào cho thấy một thỏa thuận thương mại đã sắp đến gần. Trong đó, Cố vấn Kinh tế 

hàng đầu của Donald Trump, Larry Kudlow, nói với hãng tin CNBC rằng ông Trump không hề yêu 

cầu nội các phác thảo một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Giới đầu tư đang bình luận rằng 

việc thay đổi quan điểm 180 độ chỉ một vài ngày trước cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ vào ngày thứ 3 tới 

dường như là nỗ lực để thúc đẩy và nâng đỡ thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục. 

 Trong tuần tới, tâm điểm của thị trường sẽ tiếp tục chú ý tới các sự kiện chính: (1) Bầu cử giữa nhiệm 

kỳ tại Mỹ; (2) Cuộc họp chính sách của Fed về lãi suất; (4) Dữ liệu lạm phát của nhà sản suất Mỹ; 

(4) Số liệu công bố KQKD Q3 sẽ gần kết thúc; (5) Số liệu thương mại Trung Quốc. 

TTCK Châu Âu đồng loạt tăng điểm... 

 Chứng khoán Châu Âu quay đầu tăng điểm trong tuần qua. Chỉ số FTSE 100 đóng cửa ở 7.094 điểm 

(+2.23%), chỉ số DAX 30 của Đức đóng cửa ở 11.518 điểm (+2,84%), và chỉ số CAC 40 của Pháp đóng 

cửa ở 5.102 điểm (+2,72%).Tuy nhiên, tháng 10 vẫn là tháng tồi tệ nhất của chứng khoán châu Âu kể 

từ tháng 1 năm 2016.  

 Thị trường chứng khoán châu Âu đã tăng trở lại vào giữa tuần, khi thị trường Mỹ tăng điểm và sự giảm 

bớt căng thẳng của thương mại toàn cầu đã thúc đẩy tâm trạng nhà đầu tư lạc quan hơn. Đồng bảng 

Anh tăng lên so với đô la Mỹ sau khi có các báo cáo mới rằng thỏa thuận Brexit dự kiến đã đạt được, và 

Ngân hàng Anh (BOE) có một lập trường nghiêng về khả năng tăng lãi suất trong tương lai.  

Chứng khoán Châu Á phục hồi mạnh, TTCK Trung Quốc và Nhân dân tệ tăng giá trở lại. 

 Thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng hồi phục trong tuần qua, khi chỉ số Nikkei 225 Stock Average 

đóng cửa ở mức 22.243 điểm (+5,0%). Kết quả đạt được đã chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm điểm liên 

tiếp của chỉ số. Vào cuối phiên giao dịch hôm thứ Sáu, đồng Yên đóng cửa ở mức 112,93 Yên đổi 1 

USD. Sau cuộc họp chính sách của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) vào ngày 30–31 tháng 10, họ đã thông 

báo sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ hiện tại của mình. BoJ cũng cắt giảm dự báo lạm phát, với mức 

dự báo lạm phát tiêu dùng cốt lõi sẽ là 1,5% trong năm tài chính 2020. 

 Các chỉ số thị trường chứng khoán chính của Trung Quốc và đồng nhân dân tệ đã tăng trở lại sau khi có 

tin tức rằng Tổng thống Trump muốn đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 

vấn đề thương mại vào cuối tháng này. Chỉ số Shanghai Composite đóng cửa ở 26.486 điểm (+7,16%), 

và chỉ số Hang Seng Index đóng cửa ở 2.676 điểm (+3%). Đồng Nhân dân tệ tăng mạnh, sau khi đạt 

mức thấp nhất trong hơn một thập niên qua so với đồng đô la Mỹ vào đầu tuần. Tuy nhiên ngoài vấn 

đề chiến tranh thương mại, Trung Quốc vẫn phải đối mặt với các vấn đề khác như những dấu 

hiệu của sự suy giảm tăng trưởng nhanh hơn dự kiến của nền kinh tế. Tuần qua chỉ số PMI tháng 

10 chỉ đạt 50,2 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2016. 

 Phiên cuối tuần, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cộng 6,2 điểm cơ bản lên 3.201%, trong 

khi chỉ số đồng USD (ICE U.S. Dollar Index) – thước đo diễn biến của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ 

chốt khác tăng 0,3% lên 96.542. 
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Giá dầu chứng kiến tuần sụt thứ tư liên tiếp: Dầu WTI sụt 6,6%, dầu Brent giảm 6,2% 

 Tuần qua, giá dầu thế giới đã có năm phiên đi xuống liên tiếp với mức giảm hơn 6%, giữa bối cảnh lo 

ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung đã thúc đẩy giới đầu tư tiến hành hoạt động bán ra chốt lời.Cả 

dầu WTI và dầu Brent đều ghi nhận tuần sụt giảm thứ 4 liên tiếp. 

 Kết thúc tuần, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12 trên sàn Nymex giảm 6,6% xuống 63,14 

USD/thùng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4/2018. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 1 trên sàn Luân Đôn 

giảm 6,2% còn 72,83 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 21/04/2018.  

 Giá dầu đi xuống sau khi Nga phát đi tín hiệu rằng sản lượng dầu sẽ vẫn ở mức cao và triển vọng kinh 

tế toàn cầu không mấy khả quan đã làm dấy lên những lo ngại về nhu cầu dầu thô. Các hàng hóa công 

nghiệp như dầu thô cũng bị ảnh hưởng bởi sự lao dốc trên các thị trường chứng khoán toàn cầu do lo 

ngại về lợi nhuận doanh nghiệp và tác động của căng thẳng thương mại đối với tăng trưởng kinh tế, 

cũng như đồng USD mạnh lên.  

 Số liệu từ Refinitiv Eikon cho thấy sản lượng dầu của Nga, Mỹ và Saudi Arabia đã lần đầu tiên đạt mức 

33 triệu thùng/ngày trong tháng Chín, tăng 10 triệu thùng/ngày kể từ khi bắt đầu thập niên này và riêng 

ba nhà sản xuất lớn này hiện đáp ứng hơn 30% nhu cầu dầu thế giới. Theo các chuyên gia, những dấu 

hiệu về sự gia tăng nguồn cung trên toàn cầu đã gây sức ép đối với thị trường dầu mỏ. Trong tháng 

Mười, sản lượng dầu của Nga đạt 11,41 triệu thùng/ngày, mức cao chưa từng có kể từ khi Liên bang Xô 

viết tan rã năm 1991. 

Diễn biến giá dầu WTI trong tuần qua (weekly) 
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Thị trường vàng: Giá vàng thế giới giảm nhẹ trước sự mạnh lên của đồng USD  

 Tuần qua, giá vàng thế giới trải qua bốn phiên đi xuống, trước sự mạnh lên của đồng USD. Theo ước 

tính, cả tuần giá kim loại quý này giảm khoảng 0,1%, ghi nhận tuần giảm đầu tiên trong năm tuần qua. 

 Nền kinh tế Mỹ đã tạo ra thêm 250.000 việc làm mới trong tháng 10, cao hơn dự báo 208.000 việc 

làm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp không đổi tại đáy 48 năm là 3,7%. Thu nhập bình quân mỗi giờ 

trong 12 tháng tăng từ 2.8% lên 3,1% trong tháng 9/2018. Các nhà phân tích cảnh báo rằng báo cáo 

việc làm tháng 10 mạnh mẽ có thể gây sức ép lên vàng khi báo cáo này có thể củng cố kỳ vọng Cục Dự 

trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất với tốc độ ổn định, qua đó làm tăng lợi suất trái phiếu 

Chính phủ và đồng USD. Lợi suất trái phiếu tăng cao cũng có thể là rào cản đối với vàng và các hàng 

hóa khác vì sau này không đem lại dòng thu nhập. 

 Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cộng 6.2 điểm cơ bản lên 3.201%, trong khi chỉ số đồng 

USD (ICE U.S. Dollar Index) – thước đo diễn biến của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 

0,3% lên 96.542 khi các hợp đồng vàng chốt phiên. 
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Thị trường cơ sở tuần 05 - 09/11:  Kiểm nghiệm vùng kháng cự 950+/- 5 Pts 

 Cùng với sự phục hồi của thị trường chứng khoán toàn cầu, TTCKVN cũng có mức tăng 2,7% và 

cắt mạch giảm 4 tuần trước đó.  

 Thanh khoản thị trường tiếp tục ở mức thấp khi tâm lý NĐT tiếp tục thận trọng, giá trị khớp lệnh 

bình quân vẫn dưới 3.000 tỷ/phiên. Trong khi đó, giao dịch thỏa thuận của khối ngoại là ín hiệu 

đáng chú ý. 

 Yếu tố ngoại tác động vẫn là biến số bất định, thị trường trong nước tuần qua tiếp tục đón nhận 

những thông tin hỗ trợ mới 

 Về kỹ thuật, Trong kịch bản thận trọng, thị trường có khả năng tích lũy ở vùng hỗ trợ 883 điểm – 

900 điểm, đây là vùng có sự góp mặt của mức fibonacci 38,2%, đường trung bình 100 ngày theo 

tuần và mức đáy của tháng 7 vừa qua 

 Chiến lược đầu tư: nhà đầu tư nên có chiến lược đầu tư linh hoạt, thuận theo xu hướng chung 

của thị trường, tránh dựa quá chặt vào một kịch bản duy nhất, mua từ từ những cổ phiếu mục 

tiêu, nói không với việc lao vào mua tất tay (all-in) 

 Cơ hội đầu tư: nhóm hưởng lợi từ CPTPP như thủy sản, dệt may, logistics,…nhóm bán lẻ, BĐS, 

chứng khoán, XD & VLXD, Nhóm sản xuất và kinh doanh điện… 

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh trong phiên cuối tuần trước, đạt mức cao nhất 3 tuần, sau khi 

có tín hiệu hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. Từ Thượng Hải tới Tokyo và Hồng Kông, các chỉ 

số đồng loạt "phục hồi" từ 3% – 7,2%, chỉ số Shanghai Composite của sàn thượng hải tăng 3%, Chỉ số Nikkei 

của chứng khoán Nhật Bản tăng 5%, Chỉ số Hang Seng của chứng khoán Hồng Kông tăng 7,2%. Chỉ số MSCI 

châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản nhảy lên ngưỡng cao nhất kể từ hôm 10/10. Tuần này, chỉ 

số đã tăng 6,4%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất trong 3 năm. Châu Á là khu vực nhạy cảm nhất với chiến tranh 

thương mại, nên theo lẽ tự nhiên, khoán châu Á sẽ tăng mạnh nhất trước triển vọng đạt được một thỏa thuận 

thương mại 

Giới phân tích có đánh giá trái chiều về động thái mới của ông Trump. Những người lạc quan thì cho rằng, động 

thái của ông Trump là rất tích cực, và "có thể phản ánh sự thật là các công ty ở Mỹ đã bắt đầu cảm nhận 

ảnh hưởng của chiến tranh thương mại thông qua giá cả tăng lên và tỷ suất lợi nhuận bị bào mòn bởi 

thuế quan. Trong khi đó, những người thận trọng thì cho rằng ông Trump đã nghĩ ra một "cách hoàn 

hảo” để đưa thị trường chứng khoán tăng điểm trước kỳ bầu cử Quốc hội Mỹ, đồng thời đặt ông Tập 

vào thế là người để đổ lỗi nếu hai bên không thể đạt thỏa thuận". Vẫn chưa rõ là liệu ông Trump có hạ bớt 

yêu cầu nếu Trung Quốc phản đối hay không, và việc tiến tới một thỏa thuận vẫn đối mặt với rất nhiều rào cản. 

Tuy việc nối lại đối thoại giữa Washington và Bắc Kinh là tin tốt đối với thị trường vào lúc này nhưng giới đầu tư 

vẫn giữ quan điểm thận trọng. Khoảng thời gian 4 tuần giữa cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ và cuộc gặp G20 ở 

Argentina hôm 30/11 sẽ là quãng thời gian quan trọng để xem mọi việc diễn biến như thế nào. 

Cũng trong tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài vừa lập kỷ lục mới về mua cổ phiếu Trung Quốc. Nhà đầu tư nước 

ngoài – vốn cảm thấy cuốn hút bởi niềm hy vọng Trung Quốc và Mỹ có thể vượt qua bất đồng thương mại – đã 

mua 17,4 tỷ Nhân dân tệ (tương ứng 2,5 tỷ USD) cổ phiếu Trung Quốc thông qua kênh giao dịch liên kết với 

Hồng Kông trong ngày thứ Sáu (02/11). Con số này cao gấp đôi so với mức kỷ lục thiết lập trong ngày trước đó 

(01/11) và xóa sạch toàn bộ mức bán ròng trong tháng 10/2018. Nhà đầu tư tin tưởng cổ phiếu Trung Quốc loại 

A sẽ có thành quả tốt hơn so với cổ phiếu Hồng Kông, sau khi Trung Quốc đưa ra các chính sách hỗ trợ cho 

nền kinh tế và thị trường vốn, và do đó, khối ngoại đã rót vốn kỷ lục vào thị trường chứng khoán Trung Quốc. 

Tháng 10 vừa qua, Chủ tịch nước Trung Quốc, Tập Cận Bình, hứa sẽ hỗ trợ liên tục cho các công ty tư nhân, 

đồng thời cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc cam kết dẫn dắt thêm dòng vốn dài hạn vào thị trường chứng 
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khoán. Nhà đầu tư Trung Quốc – bao gồm cả National Team – đang đổ xô mua cổ phiếu của nước nhà, chỉ 

không phải là mua trực tiếp mà thông qua quỹ ETF. Tổng cộng 255 quỹ ETF bám sát cổ phiếu Trung Quốc hút 

ròng 7.34 tỷ USD trong tháng 10/2018, dựa trên dữ liệu từ Bloomberg. Đây là tháng hút ròng mạnh kỷ lục của 

quỹ ETF cổ phiếu Trung Quốc và cao hơn gần 20% so với tháng bơm vốn kỷ lục trước đó là 6.14 tỷ USD trong 

đợt bán tháo chứng khoán năm 2015. 

  
 

Ở bờ bên kia của Thái Bình Dương, tính chung cả tuần, S&P và Dow Jones tăng 2,4% mỗi chỉ số, trong khi 

Nasdaq tăng 2,7% đây cũng là tuần mà S&P và Nasdaq đạt mức tăng phần trăm mạnh nhất kể từ tháng 6. Nền 

kinh tế Mỹ tiếp tục phát đi thông tin tích cực.  

Báo cáo của Bộ Lao động nước này cho thấy thị trường việc làm tăng trưởng mạnh trong tháng 10, một diễn 

biến củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12. Các chỉ số chính 

tại thị trường chứng khoán Mỹ đều đã quay đầu giảm trở lại trong phiên cuối tuần bất chấp kết quả tăng mạnh 

ngay trước đó khi đón nhận thông tin “hạ nhiệt” trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.  

Bên cạnh đó, diễn biến đáng chú ý khi lợi tức trái phiếu 10 năm của chính phủ Mỹ bất ngờ tăng vọt trở 

lại và leo trên mức 3,2%, trong khi lợi tức trái phiếu 2 năm cũng tăng lên mức 2,92%, vùng đỉnh tính đến 

hiện tại của năm 2018. Do vậy, bất chấp chỉ số Dow Jones hồi phục 3 phiên liên tiếp, tâm lý ngại rủi ro 

của giới đầu tư vẫn ở mức cao, Chỉ số Fear-and–Greed cũng đã chuyển từ Greed sang Extreme Fear trong 

thời gian kỳ lục và đây là lần thứ 2 trong năm chí số này quay lại vùng Extreme Fear. Tuần qua, chỉ số này chỉ 

tăng được 1 điểm từ mức 7 lên 8 nhờ 3 phiên tăng liên tiếp của Dow Jones, tuy nhiên vẫn ở mức Extreme Fear.  
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Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư các tài sản an toàn cũng tăng lên khi tỷ suất lợi nhuận của trái phiếu đang vượt 

trội hơn so với cổ phiếu 6 điểm phần trăm trong 20 phiên giao dịch gần nhất, nó cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa 

quay lại với thị trường cổ phiếu vốn rủi ro và tìm sự trú ấn ở các tài sản an toàn hơn như trái phiếu. Trong khi 

đó, chúng ta đã chứng kiến hiện tượng kỳ lạ khi cấu trúc kỳ hạn của độ biến động thị trường VIX thất bại trong 

việc tìm lại trạng thái thông thường sau khi bị đảo ngược mạnh vào đầu tháng, và thậm chí còn võng xuống sâu 

hơn nữa. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng này kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, 

cho thấy thị trường đang kỳ vọng những biến động mạnh hơn trong tương lai. 

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng sau khi kết thúc tháng 10 “đáng sợ”, chứng khoán Mỹ có thể diễn biến tốt 

trong tháng 11, họ cho rằng đó là một đợt điều chỉnh trong một thị trường giá lên đã kéo dài. Thậm chí theo 

nhận định của Goldman Sachs thì thị trường sẽ phục hồi 6% trong 2 tháng tới. Thị trường chứng khoán bị bán 

tháo “quá đà” trong tháng 10 và sẽ được bù đắp phần nào khi các công ty mua lại cổ phiếu. Goldman Sachs dự 

báo tổng giá trị cổ phiếu mua lại trong năm nay lên tới 1.000 tỷ USD, giúp công ty này đạt mục tiêu S&P 500 

2.850 điểm. 

Trở lại thị trường trong nước, Chứng khoán Việt Nam tháng 10 biến động mạnh khi đồng loạt các chỉ số giảm 

sâu. Vốn hoá thị trường tháng 10 "bốc hơi" 399.000 tỷ đồng (trên 17 tỷ USD). Các mã cổ phiếu lớn, trụ cột của 

các sàn giảm điểm với biên độ lớn. 

Cùng với sự phục hồi từ đáy của các thị trường chứng khoán trên toàn cầu, chứng khoán Việt Nam tuần vừa 

qua cũng có sự phục hồi 2,7%, cắt mạch giảm 4 tuần liên tiếp trước đó. Thanh khoản khớp lệnh vẫn ở mức 

thấp, chỉ đạt 2.950 tỷ đồng so với mức 3.300 tỷ đồng của tuần trước đó. Các lệnh giao dịch thỏa thuận lớn của 

khối ngoại được thực hiện cũng là điểm đáng chú ý. Tuần qua chứng kiến việc hai cổ phiếu VHM và BID hồi 

phục mạnh mẽ, xuất hiện các phiên tăng trần trong tình trạng trắng bán. Chính động lực tăng mạnh của 

hai cổ phiếu này đã dẫn dắt thị trường hồi phục đáng kể trong tuần qua. Nhóm ngân hàng cũng chứng 

kiến sự khởi sắc khi các cổ phiếu trong ngành đều hồi phục trở lại. Tuy nhiên, ngoại trừ BID và ACB đà tăng 

của các cổ phiếu này không quá mạnh khi công bố KQKD quý 3 của nhóm ngân hàng các khoản nợ xấu tăng 

đáng kể. Nhóm dầu khí, việc giá dầu liên tục sụt giảm cũng không ngăn cản được đà phục hồi của các cổ phiếu 

ngành này. Khi tuần qua GAS, PVS, PVD đều hồi phục tốt đạt mức trên 7%. Ngoài ra, các nhóm cổ phiếu được 

hưởng lợi từ CPTTP cũng có mức tăng mạnh trong tuần như: Thủy sản, dệt may, logistics,… 

Khối ngoại ghi nhận kết quả mua ròng đột biến trong tuần này, lên đến 1.569 tỉ đồng nhưng bị chi phối mạnh 

bởi thương vụ mua ròng cá biệt tại MSN (+2.283 tỉ đồng). Nếu loại bỏ thương vụ này thì khối ngoại vẫn bán 

ròng 714 tỉ đồng tính riêng tại HSX, tăng gần gấp đôi so với kết quả bán ròng ở tuần trước (413 tỉ đồng). 

Với kết quả vừa nêu, khối ngoại vẫn nên được xem là tác nhân tạo ra điểm trừ cho triển vọng của thị trường khi 

cường độ bán ròng tiếp tục tăng.  

Về mặt thông tin, các yếu tố bên ngoài vẫn là biến bất định, tuy nhiên cũng đang dần tích cực, trong khi đó thị 

trường trong nước tiếp tục đón nhận những thông tin hỗ trợ. Cụ thể: 

1) Mới đây trong cuộc họp thường kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, 12/12 chỉ tiêu mà Quốc hội 

giao năm nay đều có thể đạt và vượt, GDP khả năng đạt trên 6,7%, nợ công giảm, lạm phát dưới 4%… 

Bức tranh kinh tế Việt Nam khả quan là nền tảng hỗ trợ cho thị trường chứng khoán. 

2) Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn kiện liên 

quan trong kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá 14... Theo kết quả nghiên cứu chính thức được Chính phủ giao 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện vào tháng 9/2017, CPTPP có thể giúp GDP và xuất khẩu của Việt 

Nam tăng tương ứng là 1,32% và 4,04% đến năm 2035. Tổng kim ngạch nhập khẩu cũng có thể tăng 

thêm 3,8% thấp hơn tốc độ tăng xuất khẩu nên tác động tổng thể đến cán cân thương mại là thuận lợi. 

Ngoài ra, việc có quan hệ FTA với các nước CPTPP sẽ giúp ta có cơ hội cơ cấu lại thị trường xuất nhập 
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khẩu theo hướng cân bằng hơn, từ đó giúp ta nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế. Thêm vào 

đó, tham gia CPTPP sẽ giúp ta có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng hình thành sau khi CPTPP có hiệu 

lực, là điều kiện quan trọng để nâng cao trình độ phát triển nền kinh tế, từ đó có thể tham gia vào các 

công đoạn sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn. 

3) Thủ tướng yêu cầu đảm bảo không tăng lãi suất cuối năm: Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước 

điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng. "Có phương án ngay từ bây giờ đến cuối năm để đảm 

bảo không tăng lãi suất huy động, lãi suất liên ngân hàng nhằm tạo thêm sự linh hoạt khi ứng phó với 

các diễn biến bất lợi trên thị trường tài chính thế giới và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung gia tăng". 

Bộ Tài chính cần chú trọng theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế và trong nước để có giải pháp phù 

hợp, kịp thời để phát triển hiệu quả, bền vững thị trường chứng khoán. 

4) PMI tháng 10 cũng là chỉ số mới nhất được cập nhật về tình hình sản xuất tại Việt Nam, đã tăng 

từ mức thấp của mười tháng là 51,5 điểm trong tháng 9 lên 53,9 điểm trong tháng 10. Điều này thể hiện 

sự cải thiện mạnh mẽ nhất của sức khỏe lĩnh vực sản xuất kể từ tháng 7. Tất cả năm thành phần của 

chỉ số PMI đều góp phần cải thiện sức khỏe lĩnh vực sản xuất vào đầu quý 4 năm 2018. Ngành sản xuất 

Việt Nam phát triển mạnh hơn trong tháng 10 khi tăng trưởng sản xuất, việc làm và hoạt động mua hàng 

hóa đầu vào đã gia tăng nhờ số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh và nhanh 

5) Theo thông tin từ trang tin Hàn Quốc Thelec, Samsung đang có kế hoạch xây dựng thêm một nhà 

máy sản xuất smartphone tại Việt Nam. Nếu đề xuất được thông qua, Samsung Electronics sẽ có tổng 

cộng 3 nhà máy smartphone tại Việt Nam. Theo thông tin từ Hàn Quốc, Samsung muốn mở thêm nhà 

máy tại Việt Nam trong bối cảnh hãng sắp đóng cửa các nhà máy tại Trung Quốc 

Về chiến lược đầu tư 

Xu hướng chính vẫn đang trong đà giảm và nhịp hồi phục vừa qua mới chỉ là giai đoạn hồi kỹ thuật. Do vậy, nhà 

đầu tư nên có chiến lược đầu tư linh hoạt chẳng hạn: “ném đá dò đường”,  thuận theo xu hướng chung của thị 

trường, tránh dựa quá chặt vào một kịch bản duy nhất. Với phương châm “liệu cơm gắp mắm”, ăn ít no lâu, 

mua từ từ những cổ phiếu mục tiêu, nói không với việc lao vào mua tất tay (all -in), chấp nhận những khoản lợi 

nhuận nhỏ khoảng 3%-5% trong các nhịp hồi kỹ thuật thay vì những phi vụ kiếm lời hàng chục phần trăm như 

trước. 

Về kỹ thuật, thị trường đang có một số điểm cần chú ý. Thứ nhất, với 2 phiên phục hồi mạnh mẽ trong tuần qua, 

chỉ số Vnindex đã lấp GAP ở ngày 25/10 thành công. Như vậy mô hình Long Islands giá giảm rất nguy hiểm đã 

bị phá vỡ. Thứ hai, thị trường đang bị chặn trên bởi 2 đường MA20 ngày và đường trendline dài hạn vừa bị vi 

phạm trong 2 vừa qua. Thứ ba, thị trường đang được hỗ trợ bởi đường MA100 ngày theo tuần ở mốc 883 điểm 

và mức Fibonacci 38,2% ở 900 điểm theo tuần.  

Trong khi dòng tiền vẫn còn nghi ngờ và đứng ngoài thì không có cách nào khác để thuyết phục tiền vào bằng 

cách làm đẹp các yếu tố kỹ thuật để ai nhìn vào cũng rút ra được kết luận giống nhau, và đó chính là sự đồng 

thuận. Diễn biến thị trường đang phản ứng đồng nhịp với thế giới và nếu tình hình bên ngoài êm, thị trường 

trong nước sẽ tăng tỷ lệ xác suất đã tạo đáy. Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên có chiến lược đầu tư linh hoạt, 

thuận theo xu hướng chung của thị trường, tránh dựa quá chặt vào một kịch bản duy nhất. 

Kịch bản 1 (lạc quan 50%): VN-Index tích lũy đi ngang trong vùng 900 – 950 điểm 

 VN-Index đang phục hồi theo đúng dự kiến của kịch bản lạc quan theo như dự báo của tuần trước. Chỉ 

số chạm vùng hỗ trợ thấp nhất 880.85 điểm và phục hồi trở lại. Do đó, với kịch bản này chúng tôi vẫn 

cho rằng chỉ số có thể hồi phục từ 30-60 điểm tương ứng có thể chạm lại vùng kháng cự của MA20, Fibo 

23.6% và kháng cự trendline trung hạn tương ứng vùng 950+/- 5 điểm. 
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 Với vùng kháng cự dày đặc phía trên và quan trọng hơn là trend xuống đã và đang hình thành, chúng 

tôi cho rằng kịch bản lạc quan nhất vẫn đang xác định đây là một vùng đáy kỹ thuật phục hồi chứ chưa 

thể lấy lại được xu hướng tăng. Kịch bản lạc quan xác định VN-Index cần thời gian tích lũy quanh vùng 

900-950 trước khi có xu hướng mới tích cực hơn. Và với kịch bản này, chúng tôi cho rằng VN-Index sẽ 

không thủng vùng hỗ trợ 900 trong 1-2 tuần tới. 

 Do đó, với kịch bản này NĐT nên chuẩn bị sẵn sàng phương án trading nhóm cổ phiếu tốt, xác định mua 

thấp trong các nhịp chỉnh và bán cao tại các vùng kháng cự kỹ thuật mạnh mà VN-Index có dấu hiệu 

đuối sức chờ mua lại sau. Có thể xem xét giải ngân với tỷ trọng hợp lý tập trung vào danh mục Bluechips 

đã giảm nhiều như: Ngân hàng, Bất động sản, Chứng khoán, hàng tiêu dùng & bán lẻ... 

 

VN-Index Monthly 
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Kịch bản 2 (Thận trọng 30%): Tiếp tục giảm sau nhịp hồi kỹ thuật, tích lũy vùng thấp 880-900 

 

 Trong kịch bản thận trọng hơn, thị trường có khả năng tích lũy ở vùng hỗ trợ 880 điểm – 900 điểm, đây 

là vùng có sự góp mặt của mức fibonacci 38,2%, đường trung bình 100 ngày theo tuần và mức đáy của 

tháng 7 vừa qua.  

 Kịch bản này nghiêng về khả năng VN-Index sẽ xuyên qua mốc hỗ trợ 900 điểm và tạo đáy kỹ thuật 

quanh ngưỡng Fibo 50% tương ứng vùng 862-882 điểm. 

 Trong trường hợp này, NĐT nên chuẩn bị sẵn sàng phương án bán trước – mua sau với các nhóm cổ 

phiếu tốt trong các nhịp kiểm nghiệm không thành công các vùng cản mạnh và suy yếu trở lại. Tuyệt đối 

không nên all in vào một vùng hỗ trợ kỹ thuật nào thậm chí là vùng đáy. 

Kịch bản 3 (Xấu - 20%) Tạo trend zigzag đi xuống vùng 750 điểm   
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 Kịch bản xấu được kích hoạt trong trường hợp TTCK Thế giới và khu vực rơi vào giai đoạn giảm sâu và 

ảnh hưởng mạnh đến TTCK Việt Nam. Chỉ số VN-INDEX có thể sẽ phá vỡ các mốc hỗ trợ mạnh như 

850 điểm cho đến 800 điểm và về mức trung bình của năm 2017. VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh về 

đường trendline dưới của mô hình cờ hiệu. Trong cả 2 mô hình này, giá có thể thoái lui về vùng 750 - 

768 điểm.. 

 Với kịch bản này, dừng toàn bộ hoạt động mua vào khi VN-INDEX giảm xuyên qua vùng 850 điểm và 

chờ thời điểm giải ngân thích hợp ở các ngưỡng hỗ trợ thấp hơn. Chỉ tham gia trở lại khi thị trường hội 

đủ các yếu tố: (1) Có tín hiệu tạo đáy ở vùng hỗ trợ; (2) NĐTNN mua ròng trở lại; (3) Thanh khoản và 

điểm số hồi phục tích cực.  

 Phòng ngừa trường hợp kịch bản xấu hơn, có thể xem xét giải ngân theo giai đoạn và chia tỷ trọng dải 

ngân từng phần theo danh mục hợp lý giữa tiền và CP. 

Diễn biến Thị trường chứng khoán phái sinh: 

 

 Thị trường phái sinh tiếp tục ghi nhận một tuần giao dịch sôi động với tổng khối lượng 828.739 hợp đồng 

được khớp lệnh, tăng gần 6% so với tuần liền trước. Phiên ngày thứ Hai (29/10) với thành tích 193.789 

hợp đồng nhanh chóng phá vỡ kỷ lục thanh khoản mới được thiết lập từ thứ Sáu trước đó. Giá trị giao 

dịch danh nghĩa theo đó tăng gần 5% đạt 73.504,7 tỷ đồng, phiên giao dịch đạt giá trị thấp nhất là thứ 

Tư cũng đạt trên 10.570 tỷ đồng.  

 Các hợp đồng đổi chiều tăng/giảm liên tục qua mỗi phiên, tuy nhiên với diễn biến tăng nhiều giảm ít, đến 

cuối tuần này chỉ số các hợp đồng đóng cửa cao hơn so với cuối tuần trước từ 33,6-36,5 điểm, mang lại 

nhiều lợi nhuận cho nhà đầu tư kiên trì nắm giữ vị thế Long. Cụ thể, hợp đồng tháng 11 tăng 4,2% tương 

đương 36,5 điểm đạt mức 906,5 điểm, basis đạt +3,07 điểm. Hợp đồng VN30F1812 đóng cửa phiên 

cuối tuần với 906,9 điểm tương ứng mức tăng 4%, hiện cao hơn cơ sở 3,47 điểm. Hai mã hợp đồng 

VN30F1903 và VN30F1906 tăng lần lượt 4,03% và 3,85% đạt 906,1 và 906,6 điểm. Theo đó mức basis 

của hai hợp đồng này đạt +2,67 và +3,17 điểm.  

 Những tín hiệu phục hồi tích cực từ cơ sở cộng thêm basis của VN30F1811 chuyển đổi sang trạng thái 

mở rộng +3,07 điểm đã phản ánh kỳ vọng tăng điểm của giới đầu tư đối với VN30-Index. Vùng dao động 

mục tiêu sẽ là vùng 890-930 điểm trong tuần tới. 
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 Về mặt kỹ thuật, VN30-Index đảo chiều khá ấn tượng vào phiên cuối tuần 02/11/2018. Mẫu hình nến 

gần giống Bullish Belt Hold xuất hiện cho thấy nhà đầu tư đã bớt bi quan. Khối lượng giao dịch có dấu 

hiệu cải thiện nhưng chưa thực sự mạnh mẽ. Hỗ trợ mạnh trong ngắn hạn là vùng 860-880 điểm, vùng 

này đã hỗ trợ rất tốt trong thời gian qua và có nhiều lần test thành công.  

 Tính đến thời điểm cuối tuần này, tổng khối lượng mở (OI) trên thị trường đạt 15.932 hợp đồng tăng 

4,7% so với tổng khối lượng mở thời điểm cuối tuần trước, trong đó OI của hợp đồng VN30F1M cũng 

tăng 5,1% đạt 15.057 hợp đồng. Hợp đồng VN30F2M, VN30F1Q và VN30F2Q có OI lần lượt đạt 662, 

118 và 95 hợp đồng. 

CLTT xin gửi kèm bản nhận định này danh mục các cổ phiếu theo dõi trung dài hạn và danh mục 

trading ngắn hạn.  

STT Ngành Mã cp 
Khuyến 

nghị 
Vốn hóa (Tỷ đồng) Room NN EPS 4Q 

Book 

Value 
PE 

Giá 

11/02/2018 

KLGD TB 

1M 

  
Ngân 
hàng 

                  

1  VCB Nắm giữ 
                                

202,195  
20.8% 3,360 17,078 17 56,200 1,538,826 

2  MBB Mua                                  47,098  20.0% 2,366 14,554 9 21,800 6,364,450 

3  ACB Mua 
                                  

37,914  
#VALUE! 3,498 15,651 9 30,400 3,499,772 

4  BID Nắm giữ 
                                 

110,937  
2.7% 2,401 14,792 14 32,450 2,723,253 

5  CTG Nắm giữ                                  87,500  30.0% 2,064 18,694 11 23,500 4,468,987 

6  VPB Theo dõi 
                                  

51,592  
23.2% 2,820 12,255 7 21,000 4,415,686 

7  HDB Theo dõi                                  32,863  27.4% 1,966 14,348 17 33,500 1,812,122 

8  VIB Theo dõi 
                                  

14,272  
#VALUE! 2,002 15,647 13 26,800 154,770 

9  LPB Theo dõi 
                                    

6,900  
5.0% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 9,200 1,596,928 

10  STB Mua                                  22,365  12.7% 744 13,185 17 12,400 10,780,390 

11  TPB Theo dõi 
                                  

15,980  
21.8% 1,717 11,630 14 24,000 407,306 

12  TCB Theo dõi                                  93,009  #DIV/0! 2,839 14,151 9 26,600 2,260,675 

  Chứng khoán                 

13  SSI Nắm giữ 
                                  

14,376  
57.9% 2,899 18,921 10 28,800 3,139,497 

14  HCM Nắm giữ 
                                    

7,449  
62.1% 6,094 23,667 9 57,500 187,569 

15  VND Theo dõi 
                                    

3,940  
46.2% 1,943 14,281 9 18,200 1,665,376 

16  MBS Mua 
                                     

1,905  
0.1% 1,488 11,957 10 15,600 325,943 

  Bảo Hiểm                   

17  BVH Nắm giữ 
                                  

67,145  
24.8% 1,728 20,798 55 95,800 92,610 

18  PVI Mua 
                                    

7,349  
#VALUE! 2,265 28,907 14 31,800 58,130 

  Bất động sản                 

19  VIC Nắm giữ                                306,396  9.8% 1,366 17,244 70 96,000 993,058 

20  DXG Nắm giữ 
                                     

9,148  
47.5% 3,042 13,171 9 26,150 2,812,851 

21  DIG Theo dõi 
                                      

3,611  
37.3% 1,087 11,561 13 14,300 1,900,097 

22  KDH Nắm giữ 
                                  

12,897  
45.8% 1,403 15,591 22 31,150 198,107 

23  NLG Mua 
                                     

6,019  
49.0% 4,156 19,075 7 28,450 551,323 

24  HDG Nắm giữ 
                                    

3,303  
13.4% 2,403 13,533 14 34,800 275,347 

25  LHG Nắm giữ 
                                       

940  
17.4% 4,958 22,563 4 18,800 351,741 

26  VHM Nắm giữ 
                                 

241,165  
15.6% 1,879 27,617 38 72,000 548,429 
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27  KBC Theo dõi 
                                    

5,708  
18.7% 1,130 18,685 11 12,150 2,524,037 

28  PDR Mua 
                                     

7,166  
5.9% 1,935 11,820 14 26,900 1,433,754 

  Dầu khí                   

29  GAS Nắm giữ 
                                

196,563  
3.6% 6,473 22,203 16 102,700 436,858 

30  BSR Theo dõi                                  50,848  2.8% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 16,400 3,125,265 

31  PLX Nắm giữ                                  69,645  12.3% 3,285 16,916 18 60,100 723,243 

32  PVD Nắm giữ 
                                    

6,240  
17.5% 0 1 105 16,300 4,261,115 

  Xây dựng & VLXD                 

33 
 

CTD Nắm giữ 
                                    

11,861  
44.4% 20,202 103,227 7 151,500 122,549 

34 
 

VCS Mua 
                                  

12,480  
2.6% 5,620 17,592 14 78,000 427,603 

35 
 

VGC Theo dõi 
                                    

6,994  
24.8% 1,309 14,553 12 15,600 1,558,022 

36 
 

CVT Theo dõi 
                                       

862  
14.7% 4,363 16,425 5 23,500 417,298 

37 
 

PTB Theo dõi 
                                    

2,955  
14.5% 8,346 30,402 7 60,800 162,739 

38 
 

BMP Theo dõi 
                                    

4,609  
77.4% 5,586 30,410 10 56,300 229,731 

39 
 

NTP Theo dõi 
                                    

3,927  
23.1% 3,938 24,025 11 44,000 3,705 

40 
 

AAA Theo dõi 
                                    

2,422  
15.1% 2,151 14,714 7 14,150 1,863,571 

41 
 

HT1 Nắm giữ 
                                     

4,941  
5.0% 1,599 13,024 8 12,950 411,242 

  Thép                    

42  HPG Nắm giữ                                  84,956  39.4% 4,334 18,317 9 40,000 5,833,655 

43 
 

HSG Theo dõi 
                                     

3,160  
19.9% 1,861 13,564 4 8,210 6,120,837 

  Điện                   

44 
 

REE Nắm giữ 
                                    

9,922  
49.0% 5,068 28,283 6 32,000 682,562 

45 
 

NT2 Mua 
                                       

7,111  
21.6% 2,874 12,815 9 24,700 189,140 

46 
 

PC1 Theo dõi 
                                     

3,001  
36.5% 3,539 23,109 6 22,600 249,150 

47 
 

TV2 Nắm giữ 
                                     

1,332  
14.9% 21,392 51,475 5 108,200 62,695 

48 
 

POW Nắm giữ 
                                  

32,318  
14.4% 1,026 11,437 13 13,800 2,122,592 

  Logistic                   

49 
 

VSC Theo dõi 
                                    

2,030  
36.9% 5,570 30,818 7 40,500 251,644 

50 
 

GMD Theo dõi 
                                     

8,165  
45.4% 6,311 19,229 4 27,500 1,315,020 

  
Hàng tiêu dùng & Bán 

lẻ 
                

51  VNM Nắm giữ                                206,359  59.0% 4,997 14,620 24 118,500 756,853 

52 
 

QNS Theo dõi 
                                  

12,054  
11.6% 4,154 18,197 10 41,200 521,815 

53 
 

VHC Theo dõi 
                                    

8,750  
38.2% 13,325 40,989 7 94,800 237,112 

54 
 

MWG Nắm giữ 
                                  

36,319  
49.1% 8,641 25,267 13 112,500 606,587 

55 
 

FPT Nắm giữ 
                                  

26,321  
49.0% 5,322 19,350 8 42,900 710,027 

56 
 

DGW Nắm giữ 
                                       

995  
12.3% 2,504 18,051 10 24,500 642,177 

57 
 

DHG Theo dõi 
                                  

10,957  
49.4% 4,037 22,423 21 83,800 161,194 

58 
 

PNJ Nắm giữ 
                                   

15,971  
49.0% 5,428 20,860 18 98,500 585,120 

59  VRE Theo dõi                                  69,050  25.8% 646 11,192 46 29,650 2,203,468 

60 
 

CSM Theo dõi 
                                     

1,544  
2.7% 157 11,533 95 14,900 213,143 

61 
 

DRC Theo dõi 
                                    

2,560  
24.3% 1,191 12,845 18 21,550 286,684 
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62 
 

PAC Theo dõi 
                                    

2,059  
28.7% 3,282 13,346 13 44,300 17,892 

63  MSN Nắm giữ                                  98,286  40.2% 5,416 16,729 16 84,500 1,134,921 

  Phân bón & hóa chất                 

64 
 

BFC Theo dõi 
                                      

1,515  
13.9% 3,278 17,651 8 26,500 35,581 

65 
 

DPM Theo dõi 
                                    

7,357  
21.1% 1,492 20,403 13 18,800 671,107 

66 
 

DCM Theo dõi 
                                     

5,125  
4.0% 997 11,642 10 9,680 773,555 

67 
 

LAS Theo dõi 
                                     

1,253  
5.3% 1,017 11,782 11 11,100 50,948 

68 
 

DGC Mua 
                                     

5,175  
0.9% 2,081 25,972 23 48,000 87,639 

  Du lịch và giải trí                 

69 
 

HVN Theo dõi 
                                  

41,068  
9.2% 1,727 12,234 19 32,900 712,052 

70  VJC Theo dõi                                  73,388  23.9% 9,463 19,557 14 135,500 822,759 

71 
 

AST Mua 
                                    

2,369  
22.8% 4,039 12,924 16 65,800 104,109 

  Dệt may                   

72 
 

TCM Nắm giữ 
                                     

1,348  
49.1% 3,678 22,563 7 24,900 937,578 

73 
 

TNG Nắm giữ 
                                       

873  
17.4% 3,200 15,085 6 17,700 1,423,578 

  Cao su                   

74 
 

PHR Nắm giữ 
                                     

3,916  
7.5% 3,635 19,741 8 28,900 480,784 

75 
 

DPR Nắm giữ 
                                     

1,336  
#DIV/0! 4,933 49,888 7 33,300 34,403 

 


