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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 12/11 – 16/11/2018 

Diễn biến thị trường quốc tế: 

Chỉ số Điểm số 
Tăng giảm 
1 tuần (%) 

P/E YTD 

VN-Index 914.29 -1.14 16.03 -7.11 

VN30 885.65 -1.97 13.74 -9.21 

Dow Jones 25,989.30 2.84 17.42 5.14 

S&P 500 2,781.01 2.13 19.12 4.02 

DAX 11,529.16 0.09 13.66 -10.75 

CAC 5,106.75 0.09 15.75 -3.87 

Nikkei 225 22,250.25 0.03 15.48 -2.26 

Shanghai 2,598.87 -2.90 12.07 -21.42 

Vàng 1,209.65 -1.89  -7.15 

Dầu WTI 60.19 -4.67  -0.38 

 

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục ghi nhận một tuần tăng điểm mạnh thứ 2 liên tiếp mặc dù các chỉ 

số đã đồng loạt giảm điểm vào phiên kết thúc tuần ngày thứ Sáu (09/11). Sau hai tuần phục hồi từ đợt 

bán tháo tháng 10, khi giá dầu lao dốc cùng với nhiều bằng chứng cho thấy nền kinh tế Trung Quốc 

đang chậm lại cùng với tác động từ phiên họp chính sách của Fed đã khiến thị trường thận trọng. Kết 

thúc tuần, chỉ số Dow Jones đóng cửa ở 25.898 điểm (+2,84%), chỉ số S&P 500 đóng cửa ở 2.781 điểm 

(+2,13%) và chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa ở 7.406 điểm (+0,7%).  

Diễn biến phục hồi trong tuần qua được tác động đan xen từ các thông tin: (1) Tác động từ kết quả bỏ phiếu 

giữa nhiệm kỳ đúng như dự báo trước đó; (2) Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc cuộc họp chính sách (7-

8/11) với khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 tới; (3) giá dầu lao dốc cùng với nhiều bằng chứng cho thấy nền 

kinh tế Trung Quốc đang chậm lại. Cụ thể: 

 Kết quả bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ của Mỹ: 

Sau kết quả bỏ phiếu vào ngày thứ Ba (06/11), Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát Hạ viện trong 

khi Đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump chiếm đa số ở Thượng viện, qua đó cho thấy khả 

năng bế tắc chính trị ở Washington. Nhà đầu tư tỏ ra lạc quan sau kết quả bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ vì 

niềm tin rằng một Quốc hội Mỹ bị chia rẽ sẽ hỗ trợ cho thị trường. Trong quá khứ, thị trường chứng 

khoán thường tăng mạnh khi Quốc hội bị chia rẽ. Các chỉ số chính đều  bật tăng trên 2% sau khi kết quả 

bầu cử chính thức được công bố. 

 Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) kết thúc cuộc họp chính sách . Đúng như dự báo của thị trường, Ủy 

ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) hoàn toàn nhất trí giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 2-2.25% trong 

kỳ họp lần này. Tuy nhiên khả năng tăng lãi suất một lần nữa thêm 0.25% vào tháng 12/2018 đang có tỷ 

lệ ở mức cao trước khi dự kiến tăng thêm 3 lần nữa vào 2019. 

Về mặt tích cực, FOMC lưu ý rằng, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm kể từ cuộc họp tháng 9/2018. Tuần trước, 

Bộ Lao động Mỹ công bố tỷ lệ thất nghiệp tổng thể ở mức 3.7%, thấp nhất kể từ tháng 12/1969. 

Tuy nhiên, Ủy ban còn lưu ý “tăng trưởng của hoạt động đầu tư cố định của doanh nghiệp đã chậm lại 

từ mức tăng trưởng nhanh trước đó trong năm nay”. 

 Các chỉ số kinh tế của Trung Quốc tiếp tục báo hiệu đà suy giảm: Trong bối cảnh xung đột thương 

mại chưa hề giảm bớt, dữ liệu từ Trung Quốc cho biết lạm phát sản xuất giảm tháng thứ 4 liên tiếp trong 
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tháng 10 về hoạt động sản xuất và nhu cầu nội địa suy yếu, trong khi doanh số bán xe hơi cũng giảm 4 

tháng liền. 

 Chỉ số PMI tổng hợp của Trung Quốc Caixin đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 28 tháng là 50.5 

trong tháng 10 năm 2018 so với mức 52.1 của tháng trước. Khu vực dịch vụ mở rộng với tốc độ thấp 

nhất trong 13 tháng (PMI ở mức 50,8 từ 53,1 trong tháng 9), trong khi tăng trưởng nhà máy trì trệ (PMI 

ở mức 50,1 từ 50). Chỉ số phụ cho các đơn đặt hàng mới giảm, chỉ ra việc làm mềm các điều kiện nhu 

cầu chung. Trong khi đó, chỉ số việc làm đã tăng lên mặc dù ở trong vùng tiêu cực, điều này có thể là do 

những nỗ lực của chính phủ nhằm ổn định thị trường lao động… 

 Trong tuần tới, tâm điểm của thị trường sẽ tiếp tục chú ý tới các sự kiện chính: (1) Bài phát biểu của 

chủ tịch Fed (Dallas - thứ 4) ; (2) Doanh số bán lẻ và lạm phát Mỹ; (3) Báo cáo KQKD Q3 của các 

DN bán lẻ lớn nhất nước Mỹ (Home Depot, Wall Mart, Macy’s…) ; (4) Số liệu chỉ số SXCN của 

Trung Quốc. 

Thị trường chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm, khi giới đầu tư dự báo FED sẽ tiếp tục nâng lãi 
suất và ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung do vị trí gần kề của khu vực với Trung 
Quốc. 

 Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản giảm 1,5%, tuột khỏi mức đỉnh của 1 

tháng thiết lập hôm thứ Năm. Chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hồng Kông giảm 3,3% 

trong khi chỉ số Shang hai của sàn Thượng Hải Trung Quốc giảm 2,9%. 

 Ngân hàng trung ương nhiều nước ở Đông Nam Á đang có những động thái để bảo vệ nền kinh tế và 

thị trường tài chính trong nước khỏi sự bấp bênh gây ra bởi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nâng 

lãi suất và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. 

 Mặc dù vậy, mối lo của các ngân hàng trung ương ở Đông Nam Á hiện nay là dòng vốn có thể chảy 

mạnh khỏi khu vực do lãi suất nâng lên ở Mỹ, trong khi tác động của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung 

là điều còn chưa rõ ràng. Trong bối cánh như vậy, các ngân hàng trung ương Đông Nam Á được dự báo 

sẽ tiếp tục cân nhắc các biện pháp để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ. 

 Xuất khẩu tháng 10 của Trung Quốc vẫn tăng đáng kể 15,6% bất chấp việc áp đặt thuế quan của Mỹ. 

Nhập khẩu cũng tăng hơn dự kiến của các nhà kinh tế, mặc dù nhập khẩu từ Mỹ đã giảm trong tháng 

thứ hai liên tiếp. Sự gia tăng xuất khẩu của tháng 10 được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ cả hai thị 

trường phát triển và mới nổi, cũng như từ các doanh nghiệp đổ xô đặt hàng xuất khẩu trước khi các 

chính sách thuế quan có hiệu lực. Đồng Nhân dân tệ yếu hơn cũng đã bù đắp ảnh hưởng của thuế quan 

từ Mỹ, khiến hàng hóa Trung Quốc rẻ hơn cho người mua ở nước ngoài và xóa sạch tác động trừng 

phạt của Mỹ. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã thu hẹp 31,8 tỷ USD trong tháng trước, 

giảm so với mức kỷ lục 34,1 tỷ USD của tháng 9 nhưng vẫn là một con số tương đối cao. 

 Phiên cuối tuần, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3,4 điểm cơ bản xuống 3.186%, 

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 0,37% lên 96.90. 

 

Giá dầu chứng kiến tuần sụt thứ tư liên tiếp: Dầu WTI sụt 4,7%, dầu Brent giảm 3,6% 

 Giá dầu thô giao sau tại thị trường Mỹ có phiên giảm thứ 10 liên tiếp vào ngày thứ Sáu, lún sâu hơn vào 

trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống (bear market) và xóa sạch thành quả tăng từ đầu năm. Đây là 

chuỗi phiên giảm giá dài nhất của giá dầu thô tại Mỹ kể từ giữa năm 1984. Đà lao dốc chúng ta thấy 

trong vài phiên gần đây là sự phản ánh đà tăng của nguồn cung mà chúng ta đã thấy trong nước những 

tuần qua. Cụ thể, dự trữ dầu thô tại Mỹ đã tăng 7 tuần qua. 

 Dù tái áp trừng phạt ngành dầu lửa Iran, chính quyền Tổng thống Donald Trump miễn trừ để 8 nước và 

vùng lãnh thổ tiếp tục mua dầu Iran trong 180 ngày mà không chịu sự trừng phạt của Mỹ. Động thái này 
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của Washington khiến giới phân tích giờ đây tin rằng sự suy giảm nguồn cung dầu từ Iran sẽ không 

nghiêm trọng như dự báo. 

 Bên cạnh đó, ba nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới là Mỹ, Nga và Saudi Arabia đều đang có sản lượng 

dầu kỷ lục hoặc gần kỷ lục. Tuy nhiên, đã xuất hiện những dự báo cho thấy OPEC và một số nước sản 

xuất dầu khác gồm Nga có thể sớm cắt giảm sản lượng khai thác dầu để tránh tình trạng giá dầu giảm 

sâu hơn. 

 Giá dầu WTI rơi vào trạng thái thị trường đầu cơ giá xuống trong phiên ngày thứ Năm, khi mức giảm giá 

của loại dầu này đã lên tới hơn 20% so với mức đỉnh 4 năm là 76,9 USD/thùng thiết lập vào đầu tháng 

10. 

 Giá dầu Brent hiện đã giảm 19% so với đỉnh gần nhất, có lúc chạm đáy 7 tháng ở mức 69,13 USD/thùng 

trong phiên ngày thứ Sáu. Trong 10 phiên giao dịch gần nhất, giá dầu Brent đã giảm 9 phiên. Tuy nhiên, 

giá loại dầu này hiện vẫn cao hơn 4,5% so với thời điểm đầu năm 

Diễn biến giá dầu WTI trong tuần qua (weekly) 

 

Thị trường vàng: Vàng thế giới sụt 2% tuần qua khi đồng USD tăng mạnh.  

 Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng vàng giao tháng 12 lùi 16.50 USD (tương đương gần 

1.4%) xuống 1,208.60 USD/oz, qua đó góp phần nâng tổng mức giảm trong tuần lên 2%. 

 Quan điểm vững chắc của Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng 12 tới không thay đổi trong thông báo ngày 

thứ Năm. Lãi suất tăng cao, dựa theo nhận định từ Fed, cùng với đà tăng của đồng USD đã duy trì sức 

ép lên giá vàng.  

 Vàng đã giảm phiên thứ 4 trong 5 phiên vào ngày thứ Năm (08/11), rồi sau đó trồi sụt trong phiên giao 

dịch điện tử do đồng USD nới rộng đà tăng khi bản cập nhật chính sách mới nhất từ Fed cho thấy Cơ 

quan này vẫn theo đuổi chính sách thắt chặt vào cuối năm nay và đầu năm sau. 

 Vào ngày thứ Sáu, chỉ số đồng USD (ICE U.S. Dollar Index) – thước đo diễn biến của đồng USD so với 

6 đồng tiền chủ chốt khác – tiến 0.2%. Chỉ số này đã vọt 5.2% từ đầu năm đến nay, chủ yếu nhờ vào 

chính sách thắt chặt của Fed. 

 Lãi suất tăng cao có thể tiếp tục giúp USD tăng giá mạnh mẽ và đồng nghĩa với việc làm giảm nhu cầu 

hàng hóa được neo giá theo đồng Dollar như kim loại quý. 
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Thị trường cơ sở tuần 12 - 16/11:  Kiểm nghiệm hỗ trợ 880 – 900 điểm 

 Sự thận trọng lên cao, thị trường đã không đồng thuận với diễn biến của TTCK thế giới, mức 

giảm 1,14% đã kéo chỉ số Vnindex về vùng 900 điểm sau tuần tăng điểm trước đó.   

 Thanh khoản thị trường ở mức thấp kỷ lục khi dòng tiền lớn đứng ngoài quan sát, giá trị khớp 

lệnh bình quân chỉ đạt 2.500 tỷ/phiên.  

 Dòng tiền ngoại là điểm sáng của thị trường trong tuần vừa qua, giá trị mua ròng đạt 400 tỷ đồng. 

 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. 

Tuần qua, trong khi tâm lý giới đầu tư chưa kịp hứng khởi sau cuộc bầu cử Quốc Hội Mỹ thì Cục Dự trữ Liên 

bang Mỹ (FED) đã ngay lập tức đưa giới đầu tư trở lại mặt đất, dù không nâng lãi suất khi kết thúc cuộc họp vào 

ngày 8/11 tuy nhiên FED để ngỏ khả năng có lần nâng lãi suất thứ tư trong năm 2018 vào tháng 12.  

Điều khá thú vị ở thời điểm hiện tại là tâm lý nhà đầu tư trên phố Wall lo sợ phải đón nhận những thông tin tức 

cực hơn là tiêu cực về nền kinh thế Mỹ bởi thông tin càng tích cực thì càng tăng khả năng tăng lãi suất của FED 

vào tháng cuối năm. Tuyên bố sau cuộc họp kết thúc ngày 8/11 của FED cũng thừa nhận rằng hoạt động đầu 

tư kinh doanh ở Mỹ đang yếu đi. Mặc dù vậy, dữ liệu mới nhất về lạm phát bán buôn ở Mỹ cho thấy giá cả ở 

nước này vẫn đang tăng lên, theo đó củng cố khả năng FED nâng lãi suất vào tháng 12. Bên cạnh đó giới đầu 

tư cũng đang lo lắng về nguy cơ tăng trưởng chậm lại của kinh tế thế giới khi giá dầu giảm phiên thứ 10 liên 

tiếp, chuỗi phiên giảm giá dài nhất kể từ năm 1984, trong bối cảnh nguồn cung dầu toàn cầu gia tăng và có thêm 

những dấu hiệu cho thấy sự giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc.  

Thống kê từ Trung Quốc cho thấy lạm phát bán buôn giảm tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 10 do nhu cầu 

trong nước đi xuống. Ngoài ra, hoạt động của ngành chế biến-chế tạo tại nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới cũng 

giảm, và doanh số thị trường ôtô sụt tháng thứ tư liên tiếp. Các dữ liệu bi quan trên của Trung Quốc và khả 
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năng FED tiếp tục nâng lãi suất đã gây áp lực giảm lên chứng khoán toàn cầu trong phiên cuối tuần chứ không 

riêng gì chứng khoán Mỹ. Theo tờ báo Nikkei Asia Review, các ngân hàng trung ương ở Đông Nam Á đã và 

đang có các biện pháp đề phòng tác động của việc FED tiếp tục nâng lãi suất. Ngoài sức ép từ lãi suất tăng ở 

Mỹ, các ngân hàng trung ương Đông Nam Á còn lo về ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung do vị 

trí gần kề của khu vực với Trung Quốc. Mặc dù vậy, mối lo của các ngân hàng trung ương ở Đông Nam Á hiện 

nay là dòng vốn có thể chảy mạnh khỏi khu vực do lãi suất nâng lên ở Mỹ, trong khi tác động của chiến tranh 

thương mại Mỹ-Trung là điều còn chưa rõ ràng. Trong bối cánh như vậy, các ngân hàng trung ương Đông Nam 

Á được dự báo sẽ tiếp tục cân nhắc các biện pháp để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ.  

Tính chung cả tuần, cả 3 chỉ số chính của TTCK Mỹ đều tăng, Dow Jones tăng 2,8%, S&P 500 tăng 2,1%, còn 

Nasdaq tăng 0,7%. Trong khi đó TTCK Châu Á đa phần giảm điểm, ngoại trừ Nikkei 225 của thị trường Nhật 

Bản tăng nhẹ 0,03%. Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản giảm 1,5%, tuột khỏi 

mức đỉnh của 1 tháng thiết lập hôm thứ Năm. Chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hồng Kông giảm 

3,3% trong khi chỉ số Shang hai của sàn Thượng Hải Trung Quốc giảm 2,9%. Xuất khẩu tháng 10 của Trung 

Quốc vẫn tăng đáng kể 15,6% bất chấp việc áp đặt thuế quan của Mỹ. Nhập khẩu cũng tăng hơn dự kiến của 

các nhà kinh tế, mặc dù nhập khẩu từ Mỹ đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp. Sự gia tăng xuất khẩu của tháng 

10 được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ cả hai thị trường phát triển và mới nổi, cũng như từ các doanh 

nghiệp đổ xô đặt hàng xuất khẩu trước khi các chính sách thuế quan có hiệu lực. Đồng Nhân dân tệ yếu hơn 

cũng đã bù đắp ảnh hưởng của thuế quan từ Mỹ, khiến hàng hóa Trung Quốc rẻ hơn cho người mua ở nước 

ngoài và xóa sạch tác động trừng phạt của Mỹ. Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã thu hẹp 31,8 

tỷ USD trong tháng trước, giảm so với mức kỷ lục 34,1 tỷ USD của tháng 9 nhưng vẫn là một con số tương đối 

cao 

Tâm lý nhà đầu tư trên phố wall đã đượcc cải thiện trong tuần vừa qua nhờ phiên tăng mạnh sau khi có kết quả 

bầu cử Quốc hội. Chỉ số Fear-and–Greed đang thoát đáy trong vùng Extreme Fear. Tuần qua, chỉ số này chỉ 

tăng được 10 điểm lên mức 18 điểm sau khi đạt 29 điểm ở phiên tăng mạnh ngày thứ 4, tuy nhiên vẫn ở mức 

Extreme Fear.  

  
Tuy nhiên, 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, diễn biến của TTCK Việt Nam tuần qua đã không theo suy nghĩ của đa phần nhà 

đầu tư nhất là khi tâm lý nhà đầu tư lại phụ thuộc vào diễn biến của TTCK Mỹ. Chính điều này đã gây nên tâm 

lý ức chế vì khi Mỹ tăng mạnh thì Việt Nam lại tăng quá yếu, còn khi Mỹ lình xình, Việt Nam lại quay đầu giảm 

khá sốc. Đây là điều gây tâm lý chán nản chứ không hẳn là mức lỗ vì mua phải ở đỉnh của vùng dao động.  
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Điểm nổi bật trong tuần vừa qua chính là thanh khoản thị trường ở mức thấp kỷ lục, giá trị khớp lệnh bình 

quân phiên chỉ đạt 2.500 tỷ đồng so với mức 2.900 tỷ đồng của tuần trước đó. Trong khi dòng tiền nội vẫn thận 

trọng đứng ngoài quan sát thì khối ngoại đã có trọn một tuần mua ròng liên tiếp với tổng giá trị trên 3 sàn đạt 

400 tỷ đồng. MSN, HPG, GMD, SSI, VRE…là những mã được mua ròng mạnh, trong khi đó VIC, VFG, HBC, 

GAS, NVL … là những mã bị bán ròng trong tuần vừa qua.  

Tuần qua chứng khiến sự sụt giảm mạnh của nhóm dầu khí, khi giá dầu giảm mạnh từ đỉnh, chính thức bước 

vào thị trường con gấu. Các cổ phiếu đầu ngành như GAS, PVC, PVD đều giảm mạnh hơn 8% trong tuần qua. 

Riêng PVS sau khi nhận được lực đỡ từ khối ngoại trong đầu tuần cũng đã nhanh chóng sụt giảm mạnh khi đà 

bán ròng của khối ngoại đối với cổ phiếu này là rất mạnh trong hai phiên cuối tuần. Nhóm ngân hàng cũng không 

thoát khỏi áp lực điều chỉnh trong tuần qua, tuy nhiên mức giảm của nhóm này ở mức không quá cao. Các 

Large Cap trong ngành như VCB, CTG, TCB, MBB đều điều chỉnh trên 2% trong phiên cuối tuần. Điểm sáng 

trong tuần qua đến từ cổ phiếu VHM và nhóm cổ phiếu thủy sản. VHM tiếp tục duy trì đà tăng mặc dù không 

mạnh như tuần trước nhưng vẫn đang là trụ chính của VN-Index giúp cho chỉ số này tránh được các phiên giảm 

sâu trong tuần qua. Cổ phiếu thủy sản tăng mạnh khi giá trị xuất khẩu của nhóm này tiếp tục được hưởng lợi 

nhờ đón tin giảm thuế xuất khẩu vào Mỹ. Các cổ phiếu VHC, ANV, FMC đều tăng mạnh bất chấp sự suy yếu 

của thị trường.  

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.  

1) Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam gần đạt 400 tỷ USD: Mức thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam 

trong 10 tháng năm 2018 cũng được nâng lên con số 7,21 tỷ USD... 

2) Bất chấp bất lợi bên ngoài, tỷ giá USD/VND hạ nhiệt: trong tuần trước và đến tuần vừa qua, chủ đạo vẫn là 

xu hướng mất giá mạnh của đồng Nhân dân tệ so với USD, có thời điểm cần tới gần 7 Nhân dân tệ để đổi 1 

USD, thay vì mức 6.82 - 6,85 cao điểm chiến tranh thương mại Mỹ - Trung từ tháng 5/2018. Cùng đó, chỉ số 

USD-Index cũng có xu hướng tăng mạnh cận mốc 97 vừa qua; lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm 

thường xuyên vượt trên mốc 3,2%... Và với định hướng siết lại tăng trưởng tín dụng vẫn nhất quán đến nay, dự 

báo lãi suất VND trên thị trường 1 (giữa ngân hàng với dân cư và tổ chức kinh tế) sẽ khó có biến động mạnh 

khi đầu ra không còn được "bung" như trước 

3) Theo Nikkei, Mitsubishi Motors đang nhắm tới việc xây dựng dây chuyền sản xuất xe nguyên chiếc, bao gồm 

sản xuất tại chỗ các chi tiết tại Việt Nam nhằm gia tăng hiện diện trong khu vực Đông Nam Á. Mitsubishi hiện 

có một nhà máy lắp ráp tại Việt Nam. Theo ông Masuko, những các hoạt động của nhà máy tại Việt Nam sẽ 

không chỉ đơn giản giới hạn trong việc lắp ráp các mô-đun trong một phương thức sản xuất hiện tại. Tìm nguồn 

cung ứng nguyên vật liệu nhiều hơn tại địa phương sẽ cho phép công ty xử lý các quy trình bậc cao hơn để sản 

xuất chi tiết xe hơi 

4) Quốc hội chốt chỉ tiêu 2019: GDP và CPI đều "thận trọng": Mức tăng GDP 6,6%-6,8%, CPI khoảng 4% cho 

2019 đều được giải trình là bảo đảm thận trọng... 

5) Chiến tranh thương mại- Nền kinh tế nào “đắc lợi” và “vạ lây” nhiều nhất: Theo báo cáo của hãng 

nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) của Anh, khi chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo 

thang, những xáo trộn ngắn hạn nhưng trên diện rộng sẽ xảy ra tại châu Á. Tuy nhiên, bên cạnh một số nền 

kinh tế chịu thiệt hại nặng, một số khác sẽ được hưởng lợi lớn trong dài hạn. Nhà phân tích Nick Marro của EIU 

nhận định 3 lĩnh vực tại châu Á chịu tác động lớn nhất của chiến tranh thương mại gồm công nghệ, sản xuất 

ôtô và nông nghiệp. Các nền kinh tế như Việt Nam, Malaysia và Thái Lan có thể được hưởng lợi trong dài hạn 

trên một số lĩnh vực như công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), cũng như sản xuất ôtô. 
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Về phân tích kỹ thuật,  Nhịp phục hồi từ vùng 880 điểm lên mức cao nhất 932 điểm ngay lập tức VN-INDEX 

chịu áp lực điều chỉnh trở lại khi gặp trở ngại là một loạt kháng cự mạnh từ MA20, đường trendline kẻ từ 2016 

khiên chỉ số nhanh chóng suy yếu. Phiên giảm cuối tuần vừa qua cho thấy nhà đầu tư đang mất dần kiên nhẫn 

để cầm cổ phiếu. Nếu dòng tiền lớn vẫn tiếp tục đứng ngoài quan sát thì rất có thể thị trường sẽ xuất hiện một 

phiên washout. Tuy nhiên, dấu hiệu cũng trong phiên cuối tuần cho thấy dòng tiền đã tăng nhẹ khi giá giảm 

mạnh, điều đó cho thấy dòng tiền đã có phản ứng tốt với những cơ hội ở vùng giá cũ và đó cũng là tín hiệu tích 

cực.  

Chiến lược đầu tư: Nhìn chung, thị trường vẫn đang trong nhịp điều chỉnh, chừng nào mức đáy 880 điểm vẫn 

được bảo toàn. Tuy nhiên, khả năng thủng đáy vẫn có thể xảy ra khi các tin tức tác động đủ cường độ theo 

chiều hướng tiêu cực. Do đó với tín hiệu suy yếu của dòng tiền và thận trọng chung của thị trường, khả năng 

chỉ số có thể sẽ khó có cơ hội break tăng khỏi vùng này mà nghiêng về chiều ngược lại đó là kiểm nghiệm các 

vùng hỗ trợ gần nhất như 880 – 900 điểm trong ngắn hạn. Do đó, chiến lược hợp lý trong giai đoạn này vẫn là 

đẩy mạnh trading bán cao, chờ mua thấp tại các vùng hỗ trợ, tập trung nhóm micap có triển vọng khả quan và 

dòng tiền duy trì tốt. 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 30%): VN-Index tạo mô hình 2 đáy ở 884 điểm và thị trường có nhịp pullback về lại 

950 điểm  

 Nhìn về mặt kỹ thuật thì một vùng đáy dao động khả dĩ tạo đáy đang diễn ra. Trong kịch bản này, điều 

chờ đợi là sự đồng thuận của dòng tiền lớn, khi có dòng tiền vào thì thị trường có khả năng sẽ tiến về 

vùng 950 điểm – 960 điểm, đây là vùng kháng cự mạnh do có sự góp mặt của đường trendline dài hạn, 

đường MA20 ngày theo tuần và fibonacci 23,6%. 

 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 880 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... 
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Kịch bản 2 (Thận trọng 50%): Kiểm nghiệm các vùng hỗ trợ thấp hơn từ 880 – 900 điểm 

 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 MA100 ngày theo tuần và mức đáy 

của tháng 7 và tháng 10 vừa qua.  

 Kịch bản này nghiêng về khả năng VN-Index sẽ kiểm nghiệm mốc hỗ trợ 900 điểm và có thể thấp hơn 

là vùng đáy cũ 880. Tuy nhiên, kịch bản đề phòng nếu có biến động giảm mạnh và sốc do tin bất ngờ, 

đáy kỹ thuật có thể tạo quanh ngưỡng Fibo 50% tương ứng vùng 860 +/- điểm. 
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 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   

 

 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 
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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: 

 

 Với cán cân ưu thế nghiêng về phe Short, đến cuối tuần này chỉ số các hợp đồng đã lùi về khá 

sâu so với cuối tuần trước từ 25-26,9 điểm. Cụ thể, hợp đồng tháng 11 đã giảm 2,92% so với cuối 

tuần trước tương đương 26,5 điểm xuống mức 880 điểm, basis đạt 5,65 điểm. Hợp đồng VN30F1812 

cũng về 880 điểm tương ứng mức giảm 2,97%. Hai mã hợp đồng VN30F1903 và VN30F1906 giảm lần 

lượt 2,77% và 2,82% cùng đạt 881 điểm. Theo đó mức basis của hai hợp đồng này đạt -4,65 điểm. Đà 

rơi của các hợp đồng đều nhanh hơn tốc độ giảm điểm của chỉ số cơ sở với chỉ -1,97%. 

 Biên độ giao dịch phái sinh thu hẹp đáng kể. Theo ghi nhận, hợp đồng tháng 11 có biên độ giao dịch 

trung bình là 13,76 điểm giảm 4,3 điểm so với trung bình tuần trước tuy nhiên vẫn không phải là quá khó 

khăn để giao dịch. Khối lượng hợp đồng khớp lệnh trong tuần cũng giảm gần 11% chỉ đạt mức 738.904 

hợp đồng, tổng giá trị giao dịch đạt 73.504,7 tỷ đồng giảm gần 10%. Như vậy hoạt động giao dịch đã có 

phần chững lại so với 2 tuần bùng nổ trước đó.  

 Đà giảm điểm vẫn đang được kéo dài trên thị trường cơ sở, tuy nhiên tâm lý thị trường không 

hoàn toàn bi quan bởi vẫn có những tin tức tích cực như sự trở lại mua ròng của khối ngoại hỗ 

trợ. Basis hợp đồng VN30F1811 đang ở -5,65 điểm là mức xấp xỉ basis trung bình tuần và chênh lệch 

giữa các hợp đồng chỉ là 0-1 điểm cho thấy thị trường vẫn thận trọng với các diễn biến của VN30-Index 

trong phiên đầu tuần sau và trong các tháng tới.  

 Về mặt kỹ thuật, VN30 điều chỉnh trước sức ép chốt lời ở nhóm cổ phiếu lớn, khối lượng giao 

dịch tiếp tục ở mức thấp cho thấy dòng tiền vẫn chọn giải pháp đứng ngoài thị trường. Các 

ngưỡng hỗ trợ tốt trong phiên của VN30 tại 885-880-875 điểm, trong khi các ngưỡng kháng cự tại 890-

895-900 điểm. 

 Tính đến thời điểm cuối tuần này, tổng khối lượng mở (OI) trên thị trường đạt 18.537 hợp đồng, 

tăng 16,3% so với tổng khối lượng mở thời điểm cuối tuần trước, trong đó OI của hợp đồng 
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VN30F1M cũng tăng 14,5% đạt 17.250 hợp đồng. Hợp đồng VN30F2M, VN30F1Q và VN30F2Q có OI 

lần lượt đạt 994, 212 và 81 hợp đồng. 

 Nhà đầu tư cần chú ý hợp đồng VN30F1811 sẽ đáo hạn vào thứ Năm tuần này (15/11). Theo đó, hợp 

đồng VN30F1812 chính thức giao dịch với tư cách VN30F1M. Hợp đồng VN30F1901 sẽ được đưa vào 

giao dịch lần đầu trong phiên thứ Sáu (16/11) với tư cách VN30F2M, giá tham chiếu do SGDCK Hà Nội 

công bố. 

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 

11/09/2018 
KLGD TB 

1M 

  
Ngân 

hàng 
                  

1  VCB Nắm giữ 
                                

195,359  
20.8% 3,360 17,078 16 54,300 1,379,454 

2  MBB Mua 
                                  

45,153  
20.0% 2,366 14,554 9 20,900 5,895,634 

3  ACB Mua 
                                 

35,794  
#VALUE! 3,498 15,651 8 28,700 3,452,933 

4  BID Nắm giữ 
                                

108,373  
2.8% 2,401 14,792 13 31,700 2,660,114 

5  CTG Nắm giữ 
                                  

84,149  
30.0% 2,064 18,694 11 22,600 4,020,561 

6  VPB Theo dõi 
                                 

49,995  
23.2% 2,820 12,255 7 20,350 3,963,346 

7  HDB Theo dõi 
                                  

32,177  
27.1% 1,966 14,348 17 32,800 1,874,139 

8  VIB Theo dõi 
                                  

14,325  
#VALUE! 2,002 15,647 13 26,900 147,427 

9  LPB Theo dõi 
                                    

6,900  
4.9% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 9,200 1,273,966 

10  STB Mua 
                                 

22,275  
12.8% 744 13,185 17 12,350 9,922,855 

11  TPB Theo dõi 
                                   

16,712  
21.8% 1,717 11,630 15 25,100 432,399 

12  TCB Theo dõi 
                                  

92,135  
#DIV/0! 2,839 14,151 9 26,350 1,876,576 

  Chứng khoán                 

13  SSI Nắm giữ 
                                  

13,877  
57.8% 2,899 18,921 10 27,800 2,879,899 

14  HCM Nắm giữ 
                                    

6,996  
62.1% 6,094 23,667 9 54,000 160,358 

15  VND Theo dõi 
                                    

3,875  
46.1% 1,943 14,281 9 17,900 1,461,916 

16  MBS Mua 
                                     

1,868  
0.1% 1,488 11,957 10 15,300 281,298 

  Bảo Hiểm                   

17  BVH Nắm giữ 
                                 

67,075  
24.8% 1,728 20,798 55 95,700 94,840 

18  PVI Mua 
                                    

7,349  
#VALUE! 2,265 28,907 14 31,800 49,570 

  Bất động sản                 

19  VIC Nắm giữ 
                               

306,076  
9.8% 1,366 17,244 70 95,900 1,001,198 

20  DXG Nắm giữ 
                                    

8,746  
47.3% 3,042 13,171 8 25,000 2,575,931 

21  DIG Theo dõi 
                                    

3,585  
37.3% 1,087 11,561 13 14,200 1,628,742 

22  KDH Nắm giữ 
                                  

12,752  
45.8% 1,403 15,591 22 30,800 182,084 

23  NLG Mua 
                                    

6,009  
49.0% 4,156 19,075 7 28,400 479,173 

24  HDG Nắm giữ 
                                    

2,952  
13.7% 3,507 15,157 9 31,100 300,609 

25  LHG Nắm giữ 
                                       

975  
17.5% 4,958 22,563 4 19,500 358,957 

26  VHM Nắm giữ 
                               

254,563  
15.5% 1,879 27,617 40 76,000 506,659 

27  KBC Theo dõi 
                                    

5,755  
18.6% 1,130 18,685 11 12,250 2,295,147 
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28  PDR Mua 
                                    

7,059  
5.8% 1,935 11,820 14 26,500 1,326,585 

  Dầu khí                   

29  GAS Nắm giữ 
                                 

181,825  
3.5% 6,473 22,203 15 95,000 458,105 

30  BSR Theo dõi 
                                 

48,368  
2.7% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 15,600 2,615,263 

31  PLX Nắm giữ 
                                 

66,052  
12.3% 3,285 16,916 17 57,000 656,975 

32  PVD Nắm giữ 
                                      

6,011  
17.4% 0 1 102 15,700 4,101,037 

  Xây dựng & VLXD                 

33 
 

CTD Nắm giữ 
                                   

11,722  
44.5% 20,202 103,227 7 149,900 102,827 

34 
 

VCS Mua 
                                  

12,000  
2.6% 5,620 17,592 13 75,000 462,927 

35 
 

VGC Theo dõi 
                                     

7,129  
24.8% 1,179 13,763 13 15,900 1,398,227 

36 
 

CVT Theo dõi 
                                        

818  
14.5% 4,363 16,425 5 22,300 352,236 

37 
 

PTB Theo dõi 
                                     

2,901  
14.9% 8,346 30,402 7 59,700 137,059 

38 
 

BMP Theo dõi 
                                    

4,642  
77.4% 5,586 30,410 10 56,700 176,269 

39 
 

NTP Theo dõi 
                                    

3,766  
23.1% 3,938 24,025 11 42,200 2,918 

40 
 

AAA Theo dõi 
                                     

2,517  
14.5% 1,731 14,642 8 14,700 1,687,591 

41 
 

HT1 Nắm giữ 
                                    

4,922  
5.0% 1,599 13,024 8 12,900 321,121 

  Thép                    

42 
 

HPG Nắm giữ 
                                 

79,859  
39.6% 4,334 18,317 9 37,600 5,371,259 

43 
 

HSG Bán 
                                     

3,183  
17.6% 1,861 13,564 4 8,270 5,845,623 

  Điện                   

44 
 

REE Nắm giữ 
                                    

9,674  
49.0% 5,068 28,283 6 31,200 563,528 

45 
 

NT2 Mua 
                                    

7,326  
21.7% 2,874 12,815 9 25,450 165,265 

46 
 

PC1 Theo dõi 
                                    

3,054  
36.2% 3,539 23,109 6 23,000 255,708 

47 
 

TV2 Nắm giữ 
                                     

1,320  
14.9% 21,392 51,475 5 107,200 56,706 

48 
 

POW Nắm giữ 
                                  

32,318  
14.4% 1,026 11,437 13 13,800 1,773,972 

  Logistic                   

49 
 

VSC Theo dõi 
                                     

1,989  
37.0% 5,746 31,259 7 39,700 250,566 

50 
 

GMD Theo dõi 
                                    

8,225  
46.3% 6,311 19,229 4 27,700 1,307,497 

  
Hàng tiêu dùng & Bán 
lẻ 

                

51 
 

VNM Nắm giữ 
                               

203,747  
58.8% 4,997 14,620 23 117,000 833,033 

52 
 

QNS Theo dõi 
                                   

11,996  
11.5% 4,154 18,197 10 41,000 550,665 

53 
 

VHC Theo dõi 
                                    

9,276  
38.0% 13,325 40,989 8 100,500 254,551 

54 
 

MWG Nắm giữ 
                                 

34,220  
49.1% 8,641 25,267 12 106,000 576,680 

55 
 

FPT Nắm giữ 
                                 

25,309  
49.0% 5,322 19,350 8 41,250 648,097 

56 
 

DGW Nắm giữ 
                                       

966  
12.3% 2,504 18,051 10 23,800 587,391 

57 
 

DHG Theo dõi 
                                   

11,087  
49.2% 4,037 22,423 21 84,800 135,454 

58 
 

PNJ Nắm giữ 
                                   

15,241  
49.0% 5,428 20,860 17 94,000 529,919 

59 
 

VRE Theo dõi 
                                  

71,844  
25.7% 646 11,192 48 30,850 1,789,215 

60 
 

CSM Theo dõi 
                                     

1,575  
2.7% 157 11,533 97 15,200 193,255 

61 
 

DRC Theo dõi 
                                    

2,602  
24.4% 1,191 12,845 18 21,900 272,231 

62 
 

PAC Nắm giữ 
                                    

2,022  
28.7% 3,282 13,346 13 43,500 14,833 
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63 
 

MSN Nắm giữ 
                                 

98,054  
40.3% 5,416 16,729 16 84,300 1,151,940 

  Phân bón & hóa chất                 

64 
 

BFC Theo dõi 
                                      

1,515  
13.9% 3,278 17,651 8 26,500 33,280 

65 
 

DPM Theo dõi 
                                    

7,220  
21.1% 1,492 20,403 12 18,450 568,695 

66 
 

DCM Theo dõi 
                                    

5,056  
4.0% 997 11,642 10 9,550 541,450 

67 
 

LAS Theo dõi 
                                     

1,275  
5.3% 1,017 11,782 11 11,300 41,877 

68 
 

DGC Mua 
                                     

5,013  
0.9% 2,081 25,972 22 46,500 95,709 

  Du lịch và giải trí                 

69 
 

HVN Theo dõi 
                                  

41,948  
9.2% 1,727 12,234 19 33,600 559,635 

70 
 

VJC Theo dõi 
                                 

70,897  
23.9% 9,463 19,557 14 130,900 732,105 

71 
 

AST Mua 
                                    

2,362  
22.4% 4,039 12,924 16 65,600 113,058 

  Dệt may                   

72 
 

TCM Nắm giữ 
                                     

1,342  
49.1% 3,678 22,563 7 24,800 922,036 

73 
 

TNG Nắm giữ 
                                       

859  
17.4% 3,200 15,085 5 17,400 1,326,994 

  Cao su                   

74 
 

PHR Nắm giữ 
                                     

3,916  
7.4% 3,635 19,741 8 28,900 415,688 

75 
 

DPR Nắm giữ 
                                     

1,334  
#DIV/0! 4,933 49,888 7 33,250 31,777 

 


