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NHẬN ĐỊNH THỊ

Diễn biến thị trường quốc tế: 

Tuần qua các chỉ số chứng khoán Mỹ ghi nh

thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số Dow Jones 

S&P 500 giảm 1.95 điểm (tương đương 0.08%) c

đương 0.02%) xuống 5,877.81 điểm. Tính chung c

Composite lùi 0.6%. Một trong những nguyên nhân khi

được công bố thấp hơn kỳ vọng, cụ thể: 

5/2016 và thấp hơn rất nhiều so với dự báo tăng 180,000 vi

hưởng đến việc thuê nhân công xây dựng, t

tấn công Syria bằng tên lửa cũng là sự kiến khi

Tuần qua giá dầu thế giới có sự hồi phục ngoạn mục với mức t

dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5 trên sàn Nymex 

tổng mức tăng trong tuần lên 3.2%, bất chấp thong tin mới nhất cho thấy 

10 giàn lên 672 giàn. Gía dầu thế giới tuần qua 

và số liệu công bố mới nhất của OPEC cho thấy khối n

thác, đồng thời các nước ngoài OPEC cam kết sẽ nâng cao tuân thủ cắt giảm sản l

Gía vàng cũng ghi nhận tuần giao dịch nhiều biến 

tháng 6 tăng 4 USD (tương đương 0.3%) lên 1,257.30 USD/oz. 

kích hoạt tấn công Syria và số liệu việc làm thấp h

trong tuần, tuy nhiên việc đồng USD tăng giá tr

Diễn biến thị trường trong nước 

Diễn biến giao dịch tuần từ 03-07/04/2017, ch

đó, chỉ số VN-Index tăng 5,64 điểm (+0,78%) lên 727,95 đi

điểm. Khối lượng giao dịch trung bình phiên trên sàn HOSE 

trung bình phiên đạt 4.342 tỷ đồng tăng 12% so v

và giá trị giao dịch trung bình phiên đạt 586,2 t

Thị trường tuần qua diễn biến theo chiều hư

khiến cả hai chỉ số đang có biến động hẹp. M

của hầu hết các nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng, d

trong tuần trước, Sự suy giảm của các nhóm c

khác như SAB, BHN, HPG, HSG, FPT, VNM, NVL… Chính s

được sự cân bằng. 

Điểm tích cực của tuần qua chính là diễn bi

mục của các chỉ số về cuối phiên sau khi có th

Thông tin Mỹ tấn công Syria vào đầu giờ sáng ngày th

áp lực cung tăng cao từ đầu tại hầu hết các nhóm c

bluechip VN30, khiến VNINDEX có lúc giảm h

trường vẫn khá vững vàng, sức cầu hấp th

mạnh về cuối phiên, VNINDEX cũng chính th

vùng 700 điểm khi kết thúc tuần. Thực tế này, ph

nữa khẳng định yếu tố dòng tiền đang là mộ

Giải pháp kinh doanh chuyên biệt 

Ị TRƯỜNG TUẦN 10/04 – 14/04

ghi nhận diễn biến giao dịch giằng co với nhiều thông tin bi

Dow Jones giảm 6.85 điểm (tương đương 0.03%) xu

(tương đương 0.08%) còn 2,355.54 điểm và chỉ số Nasdaq Composite 

Tính chung cả tuần, Dow Jones giảm gần 0.1%, S&P 500 m

ng nguyên nhân khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm tu

: Trong tháng 3/20167, Mỹ tạo thêm 98,000 việc làm, th

báo tăng 180,000 việc làm của các chuyên gia kinh t

ng, tuy nhiên, tiền lương vẫn tăng và tỷ lệ thất nghiệp gi

n khiến giới đầu tư thận trọng quan sát. 

ự hồi phục ngoạn mục với mức tăng lớn, Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp 

ầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5 trên sàn Nymex tăng 54 xu (tương đương 1.04%) lên 52.24 USD/thùng, qua đó nâng 

ất chấp thong tin mới nhất cho thấy số giàn khoan dầu đang ho

ầu thế giới tuần qua đón nhận nhiều thông tin hỗ trợ từ việc Mỹ mở chiến dịch tấn công Syria 

ố liệu công bố mới nhất của OPEC cho thấy khối này đã tuân thủ vượt kỳ vọng trong việc cắt giảm sản l

ớc ngoài OPEC cam kết sẽ nâng cao tuân thủ cắt giảm sản lượng trong thời gian tới.

ũng ghi nhận tuần giao dịch nhiều biến động, Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 

4 USD (tương đương 0.3%) lên 1,257.30 USD/oz. Tính chung cả tuần hợp đồng này 

ạt tấn công Syria và số liệu việc làm thấp hơn kỳ vọng tại Mỹ là những nguyên nhân khiến giá vàng duy trì 

ăng giá trở lại đã phần làm lạm giảm đà tăng của giá Vàng trong tuần qua.

07/04/2017, chỉ số chung VNX-Index tăng 4,15 điểm (+0,39%) lên 1057,32  đi

m (+0,78%) lên 727,95 điểm và chỉ số HNX-Index giảm 0,67 đi

ch trung bình phiên trên sàn HOSE đạt 211,3 triệu đơn vị/phiên giảm 0,1% và giá tr

ng tăng 12% so với tuần giao dịch trước; sàn HNX đạt 48,1 triệ

t 586,2 tỷ đồng tăng 9% so với tuần giao dịch trước.  

u hướng giằng co, sắc đỏ đã bao trùm lên khá nhiều c

p. Mặc dù chỉ số ít biến động, tuy nhiên tuần qua là tu

n như ngân hàng, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán… đây là nh

a các nhóm cổ phiếu này được cân đối bằng sự hồi phục c

khác như SAB, BHN, HPG, HSG, FPT, VNM, NVL… Chính sự phân hoá này là nguyên nhân giúp ch

n biến thị trường trong phiên giao dịch cuối tuần với bi

i phiên sau khi có thời điểm thị trường đã giảm khá mạnh trong th

sáng ngày thứ 6 đã phần nào tác động tới tâm lý nhà 

t các nhóm cổ phiếu lớn như ngân hàng, bảo hiểm, ch

m hơn 5 điểm, VN30 giảm gần 8 điểm. Trong bối cả

p thụ tốt lực cung một cách chủ động đã giúp thị trư

ũng chính thức vượt kháng cự 725 điểm một cách thuyết ph

này, phản ánh sự vững vàng trong tâm lý của đa số nhà đ

ột điểm mạnh của thị trường hiện nay. 

 

14/04/2017 

u thông tin biến động trái chiều, Kết 

m (tương đương 0.03%) xuống 20,656.1 điểm, chỉ số 

Nasdaq Composite giảm 1.14 điểm (tương 

n 0.1%, S&P 500 mất 0.3% và Nasdaq 

m tuần qua là số liệu việc làm 

c làm, thấp nhất kể từ tháng 

a các chuyên gia kinh tế, do thời tiết xấu đã ảnh 

p giảm. Ngoài ra, thì việc Mỹ 

ết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng 

54 xu (tương đương 1.04%) lên 52.24 USD/thùng, qua đó nâng 

đang hoạt động tại Mỹ tiến 

ận nhiều thông tin hỗ trợ từ việc Mỹ mở chiến dịch tấn công Syria 

ợt kỳ vọng trong việc cắt giảm sản lượng khai 

ợng trong thời gian tới. 

 Sáu, hợp đồng vàng giao 

ồng này đã tăng 0.5%. Việc Mỹ 

ỳ vọng tại Mỹ là những nguyên nhân khiến giá vàng duy trì đà tăng 

ủa giá Vàng trong tuần qua. 

m (+0,39%) lên 1057,32  điểm. Trong 

m 0,67 điểm (-0,74%) xuống 90,14 

m 0,1% và giá trị giao dịch 

ệu cổ phiếu/phiên tăng 3% 

u cổ phiếu lớn và điều này 

n qua là tuần ghi nhận sự điều chỉnh 

đây là những nhóm đã tăng giá 

c của các cổ phiếu bluechip 

phân hoá này là nguyên nhân giúp chỉ số chung vẫn giữ 

i biến động hồi phục ngoạn 

nh trong thời điểm đầu phiên sáng. 

i tâm lý nhà đầu tư trong nước, khiến 

m, chứng khoán, và nhiều 

ảnh đó, điểm tích cực là thị 

trường dần hồi phục và tăng 

t phục và VN30 lại tiệm cận 

nhà đầu tư và thêm một lần 
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Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có tuần mua ròng trên c

204,46 tỷ đồng trên HSX và bán ròng 14,13 t

VNM, HSG, HPG, MSN…Ở chiều ngược lạ

bán ròng nhiều các mã như SHB, PVS. Kh

trung hạn là một trong những yếu tố khiến chung tôi v

vùng cao lịch sử. 

Chúng tôi nhận thấy dư đia tăng của thị trư

trường đã có sự điều chỉnh hợp lý và hầu h

này có thể giúp các chỉ số duy trì xu thế tăng đi

khiến cho diễn biến chủ đạo của các chỉ số 

Về mặt kỹ thuật: 

Về mặt kỹ thuật, tuần qua các chỉ số dao đ

Index, dòng tiền vào thị trường vẫn duy trì khá tích c

phiếu lớn. Điểm tích cực là VN-Index đã vư

điểm, trong tuần giao dịch tới, khả năng ch

trong khi HNX-Index có thể kiểm nghiệm lại vùng đ

hướng tăng hướng lên các ngưỡng kháng c

– 100 điểm. 

Với VN30, chỉ số này tiếp tục diễn biến tích c

tiếp tục hướng tới các vùng điểm cao hơn tương 

Chiến lược đầu tư:  

Trading cơ cấu danh mục phù hợp, Chố

hợp lý (bao gồm cả Bluechip và midcap) 

Giải pháp kinh doanh chuyên biệt 

n mua ròng trên cả hai sàn với giá trị 190,33 tỷ đồng. Trong đó, h

ng trên HSX và bán ròng 14,13 tỷ đồng trên HNX. Trên HSX, khối ngoại mua ròng t

ại, họ mua ròng các mã như NVL, VCB, HBC, PVD,…Trên HNX, kh

Khối ngoại tiếp tục mua ròng lớn vẫn là yếu tố hỗ trợ

n chung tôi vẫn có đánh giá tích cực ngay cả khi điểm s

trường vẫn ở mức khá khi nhiều cổ phiếu vốn hoá lớ

u hết đang ở vùng giá thấp hồi phục trở lại. Sự hồi ph

tăng điểm tích cực, mặc dù vậy trong ngắn hạn sự phân hoá gi

 là biến động tăng trong biên độ hẹp. 

dao động giằng co quanh ngưỡng 725 điểm với VN-Index và 91 đi

n duy trì khá tích cực, điều này sẽ giúp giảm bớt ảnh hưở

vượt ngưỡng kháng cự 725 điểm trong phiên cuối tu

năng chỉ số này sẽ tiến lên các điểm kháng cự cao hơn tương 

i vùng đỉnh cũ 92 điểm. Về xu thế trung hạn, các chỉ

ng kháng cự cao hơn với VN-Index là vùng 740 – 750 điểm và v

n tích cực theo đúng kịch bản chúng tôi đã dự báo, nhiề

m cao hơn tương ứng với mức 700 – 720 điểm trong thời gian tớ

ốt lời với các mã tăng khá và canh mua với các cơ b

 

 

ng. Trong đó, họ mua ròng 

i mua ròng tập trung vào các mã như 

ư NVL, VCB, HBC, PVD,…Trên HNX, khối ngoại 

ợ thị trường trong ngắn và 

m số thị trường đang ở các 

ớn và bluechip dẫn dắt thị 

i phục của các nhóm cổ phiếu 

phân hoá giữ các cổ phiếu lớn 

Index và 91 điểm với HNX-

ởng do tác động từ các cổ 

i tuần để tiến lên vùng 727 

cao hơn tương ứng 730-735 điểm, 

ỉ số vẫn nằm trong kênh xu 

m và với HNX-Index là vùng 95 

ều khả năng chỉ số này sẽ 

ới.  

 

cơ bản tốt đã điều chỉnh 
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Thực tế thị trường hiện nay cho thấy sự phân hoá gi

khiến các chỉ số biến động trong biên độ hẹ

chỉ số có thể tiếp tục biến động trong biên đ

cổ phiếu bluechip và midcap cơ bản tốt đã có s

quả kinh doanh tốt trong quý 1/2017. Thị trư

thông tin từ đại hội cổ đông khi các doanh nghi

các thông tin liên quan này để lựa chọn cơ h

Do đó, Nhà đầu tư có thể thực hiện hoạt đ

tăng khá và chuyển dịch sang các mã cổ phi

cực. Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn có th

điều chỉnh nhẹ của thị trường. 

Danh mục cổ phiếu theo dõi theo nhóm ngành

 Ngân hàng ( ACB, BID, CTG, VCB )

 Nguyên vật liệu (C32, CVT, HPG, HSG …)

 Dệt may (GIL, TCM, TNG,…) 

 Bảo hiểm (BVH, BMI…) 

 Chứng khoán (SSI, HCM, MBS,…) 

 Phân bón (BFC, DPM…) 

 Dầu khí (GAS, PVS, PVT, PXS…) 

 Bất động sản (KBC, VIC, CEO, TDH, SJS, DXG,…)

 Cao su ( PHR, DPR, TRC) 

 Nhựa (BMP, NTP, AAA) 

 Hàng tiêu dùng (VNM, KDC, VOC) 

 Một số CP cơ bản tốt khác: FPT, HAX, VOC

Dưới đây là danh sách các cổ phiếu kèm theo m

UPDATE DANH M

STT Ticker 
Exch 
Code 

 Giá hi

1 VIC HOSE              

2 SCR HNX                

3 HPG HOSE              

4 HSG HOSE              

5 CVT HNX              

6 VGC UPCOM              

7 C32 HOSE              

8 NTP HNX              

9 BMP HOSE            198,000 

10 VNM HOSE            141,700 

11 KDC HOSE              

12 SVC HOSE              

13 VNS HOSE              

14 KBC HOSE              

15 DVP HOSE              

Giải pháp kinh doanh chuyên biệt 

phân hoá giữa các cổ phiếu vốn hoá lớn và bluechip đang là y

ẹp và chúng tôi cho rằng hiện tượng này có thể tiếp t

ng trong biên độ hẹp, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy cơ hội có thể

ã có sự điều chỉnh hợp lý trong 2 tuần gần đây và các c

trường tháng 4/2017 sẽ đón nhận nhiều thông tin về 

đông khi các doanh nghiệp Niêm yết bước vào mùa tổ chức đại hội, do đó nhà đ

n cơ hội đầu tư phù hợp. 

t động trading cho danh mục ngắn hạn, thực hiện ch

phiếu đã điều chỉnh về lại mức giá hấp dẫn hoặc có nh

n có thể tích lũy thêm các cổ phiếu có triển vọng tích cự

theo nhóm ngành: 

ACB, BID, CTG, VCB ) 

u (C32, CVT, HPG, HSG …) 

 

VIC, CEO, TDH, SJS, DXG,…) 

 

: FPT, HAX, VOC… 

u kèm theo một số tiêu chí cơ bản đáng chú ý: 

UPDATE DANH MỤC CỔ PHIẾU THEO DÕI 

Giá hiện tại  ROE ROA EPS 4 Q P/E

             42,350  7.9 1.27 831 53.2

               8,110  6.34 3.15 826 9.8

             43,050  32.61 19.67 6189 6.8

             47,750  41.04 13.83 8113 5.7

             55,100  35.2 12.18 5454 10.6

             15,000  11.7 2.74 1242 10.9

             51,500  32.84 24.88 9890 5.5

             75,000  22.59 12.48 5240 13.6

198,000  30.59 26.09 14310 13.1

141,700  42.94 35.13 5881 22.1

             41,500  19.3 15.14 5486 6.7

             49,500  11.71 3.26 3829 14.7

             29,500  18.42 10.45 4309 

             14,650  10.87 5.64 1689 8.5

             71,400  28.63 24.6 6842 10.6

 

n và bluechip đang là yếu tố chi phối 

p tục diễn ra trong tuần tới, 

ể sẽ xuất hiện tại nhóm các 

à các cố phiếu dự kiến có kết 

 kết quả kinh doanh quý và 

i, do đó nhà đầu tư cần lưu ý 

n chốt lời với các cổ phiếu đã 

c có những thông tin hỗ trợ tích 

ực năm 2017 trong các nhịp 

P/E P/B 
Book 
value 

53.2 4.2 10,409 

9.8 0.6 13,947 

6.8 2 21,313 

5.7 2.2 20,996 

10.6 3.4 16,835 

10.9 1.2 11,210 

5.5 1.6 33,520 

13.6 2.9 24,657 

13.1 3.7 50,586 

22.1 9.2 14,138 

6.7 1.3 28,557 

14.7 1.7 33,631 

7 1.2 24,259 

8.5 0.9 16,361 

10.6 3.1 23,672 
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16 DBC HNX              

17 FPT HOSE              

18 PHR HOSE              

19 DPR HOSE              

20 CEO HNX              

21 VNB UPCOM              

22 REE HOSE              

23 PVS HNX              

24 BFC HOSE              

25 SKG HOSE              

26 CTG HOSE              

27 BID HOSE              

28 VCG HNX              

29 GIL HOSE              

30 HVN UPCOM              

31 VGG UPCOM              

32 TCM HOSE              

33 LBM HOSE              

34 THG HOSE              

35 D2D HOSE              

36 MAS HNX            104,300 

37 BCC HNX              

38 HT1 HOSE              

39 PVE HNX                

40 TCH HOSE              

41 SSI HOSE              

42 HCM HOSE              

43 EVE HOSE              

44 GMD HOSE              

45 HAX HOSE              

46 BVH HOSE              

47 MBB HOSE              

48 DHG HOSE            125,000 

49 CTD HOSE            206,000 

50 VCS HNX            162,500 

51 PNJ HOSE              

52 BHS HOSE              

53 CAV HOSE              

54 PC1 UPCOM              

55 PTB HOSE            130,300 

56 VSC HOSE              

57 BMI HOSE              

58 LIX HOSE              

59 NET HNX              

60 VFG HOSE              

61 SFG HOSE              

Giải pháp kinh doanh chuyên biệt 

             31,600  21.06 8.9 5993 5.7

             47,700  19.88 7.12 3926 11.7

             26,500  12.41 8.08 3477 8.5

             40,800  4.21 2.7 2256 19.6

             12,200  16.71 6.43 2063 6.1

             17,100  0 0 0 

             26,800  11.91 7.83 2423 11.2

             17,800  9.97 3.94 2249 7.8

             35,100  23.53 6.99 3605 9.5

             76,000  38.09 37.41 6294 11.5

             18,700  11.02 0.8 1727 10.4

             17,900  15.3 0.74 1884 8.8

             16,200  6.99 1.85 905 17.3

             50,000  25.14 10.79 8044 6.3

             30,500  4.58 0.63 452 69.3

             62,300  27.96 9.89 8611 7.4

             20,900  10.14 4.51 1808 11.7

             36,300  26.23 20.46 5281 7.1

             46,000  35.79 13.72 6330 7.2

             41,400  15.23 5.38 5619 7.4

104,300  80.8 39.51 10876 9.7

             16,500  16.5 5.49 2577 6.8

             23,000  18.49 6.98 2221 9.3

               7,200  6.24 1.75 763 8.9

             18,400  0 0 0 

             23,050  15.3 8.17 2188 9.8

             32,050  12.81 8.78 2344 13.4

             22,000  13.17 10.72 2873 7.7

             35,250  7.23 4.12 2034 18.2

             56,500  36.41 11.85 6636 7.3

             60,600  9.85 2.06 1833 32.1

             15,650  11.38 1.19 1580 9.3

125,000  22.91 19.13 6539 19

206,000  35.5 15.33 19224 10.4

162,500  55.28 22.09 11072 13.8

             74,600  20.89 11.04 3167 24.5

             12,950  13.97 6.18 1366 8.6

             62,600  23.75 9.15 3059 18.6

             39,500  0 0 9179 4.3

130,300  35.84 16.06 9554 14.4

             57,400  18.66 11.18 5190 11.5

             27,100  6.83 2.74 1616 16.9

             51,900  46.22 27.73 6287 8.1

             32,200  33.04 23.59 4130 7.7

             75,000  20.4 9.77 8105 9.7

             13,600  14.7 5.87 1796 6.7

 

5.7 1.1 31,068 

11.7 2.2 20,736 

8.5 1.1 27,997 

19.6 0.8 51,902 

6.1 1 12,199 

0 0 - 

11.2 1.3 21,137 

7.8 0.8 23,120 

9.5 2.2 15,905 

11.5 3.7 19,504 

10.4 1.1 16,396 

8.8 1.3 13,021 

17.3 1.2 12,920 

6.3 1.5 34,757 

69.3 3 10,421 

7.4 1.9 32,853 

11.7 1.2 17,993 

7.1 1.7 22,011 

7.2 2.3 19,729 

7.4 1.1 36,985 

9.7 6.6 15,886 

6.8 1.1 16,707 

9.3 1.6 12,954 

8.9 0.6 11,742 

0 1.3 12,213 

9.8 1.4 15,330 

13.4 1.7 18,715 

7.7 1 22,505 

18.2 1.3 28,519 

7.3 2.4 20,169 

32.1 3.1 19,046 

9.3 1 14,416 

19 4.1 30,043 

10.4 3.3 61,499 

13.8 7.1 21,599 

24.5 4.8 16,108 

8.6 0.9 12,661 

18.6 4.2 13,603 

4.3 1 38,056 

14.4 4.4 31,070 

11.5 2 29,095 

16.9 1.2 23,158 

8.1 3.5 14,796 

7.7 2.4 13,353 

9.7 2 40,386 

6.7 1 12,094 
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62 AAA HNX              

63 APC HOSE              

64 DNP HNX              

65 TRC HOSE              

 

 

Giải pháp kinh doanh chuyên biệt 

             24,100  14.37 6.08 2409 10.2

             25,750  18.35 15.46 3042 7.8

             24,900  24.93 5.02 2976 8.7

             29,500  5.55 4.82 2688 11.9

 

10.2 1.4 17,309 

7.8 1.3 17,658 

8.7 1.9 13,783 

11.9 0.7 48,352 


