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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 900.82 -6.00 15.85 -8.48 

VN30 881.06 -5.43 14.17 -9.68 

Dow Jones 24,688.31 -2.97 16.82 -0.13 

S&P 500 2,658.69 -3.94 18.65 -0.56 

DAX 11,200.62 -3.06 13.46 -13.29 

CAC 4,967.37 -2.31 15.62 -6.50 

Nikkei 225 21,184.60 -5.98 15.25 -6.94 

Shanghai 2,598.85 1.90 12.16 -21.42 

Vàng 1,233.53 0.57  -5.32 

Dầu WTI 67.59 -2.21  11.87 

 

TTCK thế giới trải qua một tuần biến động dữ dội: 

Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một tuần giảm điểm mạnh. Chỉ số S&P 500 đóng cửa ở 2.658 điểm (-

4,1%), chỉ số Nasdaq Composite đóng cửa ở 7.167 điểm (-4,3%), và Dow Jones Industrial Average đóng 

cửa ở 24.688 điểm (-3,2%).  

Tuần qua là tuần cao điểm nhất trong mùa báo cáo KQKD quý 3 của các doanh nghiệp Mỹ. Báo cáo của một 

số hãng như McDonald, Ford Motor và Tesla tích cực, nhưng báo cáo của Amazon và Google lại khiến nhà đầu 

tư thất vọng.Tâm lý bi quan của nhà đầu tư còn thể hiện qua việc dòng tiền dồn vào các ngành phòng thủ như 

dịch vụ tiện ích và hàng tiêu dùng thiết yếu, trong khi các cổ phiếu ngành năng lượng và công nghệ bị sụt giảm 

mạnh. Khối lượng giao dịch tăng lên nhiều trong tuần qua, và Chỉ số biến động CBOE (CBOE Volatility Index), 

thước đo tâm lý lo sợ của thị trường chứng khoán, đang ở mức 25, mức cao nhất kể từ đợt “chao đảo” của thị 

trường trước đó trong năm. Đây là chỉ số đo mức độ biến động dự kiến của S&P trong ngắn hạn. Những yếu tố 

được cho là tác động tới đợt lao dốc vừa qua: 

 Nguy cơ tỷ suất lợi nhuận giảm. Hầu hết các doanh nghiệp Mỹ đều ghi nhận kết quả tài chính khả 

quan trong quý III vừa qua. Tuy nhiên lo ngại lợi nhuận đạt đỉnh cùng với kết quả và dự báo lợi nhuận 

đáng thất vọng của các doanh nghiệp lớn như Amazone và Alphabet  vốn là hai cổ phiếu đã tiếp sức 

cho đà leo dốc kéo dài cả thập kỷ trên thị trường chứng khoán, đã làm dấy lên làn sóng bán tháo trong 

ngày thứ Sáu và làm lu mờ dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Bên cạnh đó, lo 

ngại từ hàng rào thuế quan, sự gia tăng tiền lương và chi phí đi vay, cũng như ảnh hưởng về các sự 

kiện địa chính trị sẽ có tác động tiêu cực đến những doanh nghiệp. 

 Lo ngại lãi suất tăng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất ba lần trong năm nay và được 

dự đoán sẽ tăng thêm một lần nữa vào tháng 12 tới. Fed đã quyết tâm phải “chạy trước” lạm phát và 

ngân hàng này cũng cho thấy sự sẵn sàng tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, bất chấp những chỉ trích 

từ phía Tổng thống Donald Trump. 

 Kinh tế Trung Quốc giảm tốc. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đang tăng trưởng chậm lại. 

Số liệu được công bố hồi tuần trước cho thấy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp hơn dự đoán, ở mức 

6,5% trong quý III/2018. Và quốc gia châu Á này cũng bị vướng vào cuộc chiến thương mại với Mỹ, trong 
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đó mỗi bên lần lượt đưa ra các mức thuế nhiều tỷ USD đối với hàng nhập khẩu để trả đũa lẫn nhau.Không 

có một lộ trình cố định nào để giải quyết những bất đồng này, dù Tổng thống Trump được dự đoán sẽ 

có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Argentina nhân hội nghị thượng đỉnh của Nhóm 

các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vào tháng tới. Bên cạnh đó, sự mạnh 

lên của đồng USD so với đồng NDT và các đồng tiền chủ chốt khác, khiến hàng hóa của Mỹ trở nên đắt 

đỏ hơn. Đây là một vấn đề đối với các thị trường mới nổi, nơi mà các món nợ tính bằng đồng USD sẽ 

trở nên khó chi trả hơn và nhu cầu đối với hàng hóa Mỹ cũng có thể bị “xói mòn”.  

 Các nhân tố chính trị khác. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng đang thận trọng dõi theo những diễn 

biến ở Saudi Arabia và Italy. Trong đó, quan hệ giữa Mỹ và Saudi Arabia có phần căng thẳng hơn sau 

khi Washington thông báo sẽ hủy thị thực của khoảng 20 quan chức Saudi Arabia có liên quan đến vụ 

việc nhà báo Jamal Khashoggi bị giết hại. Còn ở châu Âu, Italy đang rơi vào thế khó khi đàm phán với 

Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề tái cơ cấu nợ. 

 Cuối cùng, kỳ bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần. Thị trường đang chi phối bởi những 

quan ngại về khả năng đảng Dân chủ đảo ngược thế đa số kiểm soát của đảng Cộng hòa tại cả hai viện 

Quốc hội có thể chặn đứng những chính sách nới lỏng quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 

nghiệp mà đảng Cộng hòa đang theo đuổi. 

TTCK Châu Âu tiếp tục có thêm một tuần suy giảm... 

 Tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán chính đều giảm trong suốt tuần cùng với thị trường Mỹ. Chỉ số 

FTSE 100 của Anh đóng cửa ở 6.939 điểm (-1,6%), chỉ số DAX 30 của Đức đóng cửa ở 11.200 điểm (-

3,06%), và chỉ số CAC 40 của Pháp đóng cửa ở 4.967 điểm (-2,31%).  

 Tuần qua, báo cáo chỉ số PMI tháng 10 của khối eurozone giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hơn 

hai năm qua, làm gia tăng lo ngại của giới đầu tư rằng căng thẳng thương mại toàn cầu đã tác động đến 

tăng trưởng của khu vực. Chỉ số cho thấy sự suy yếu trên diện rộng, ngành công nghiệp ô tô của Đức 

đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ tác động của căng thẳng thương mại cùng với việc Brexit và rắc rối 

ngân sách tại Italy ảnh hưởng lớn tới cục diện chung.  

 Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu 

(eurozone) sẽ giảm xuống còn 2% trong năm 2018, từ mức 2,5% của năm 2017. Ngân hàng Trung ương 

châu Âu (ECB) cũng thông rằng họ sẽ giữ nguyên kế hoạch ngừng mua trái phiếu vào tháng 12, bất 

chấp khủng hoảng thị trường và rủi ro gắn với nền kinh tế khu vực đồng euro.  

Chứng khoán Châu Á giảm mạnh, TTCK Trung Quốc chạm mức thấp nhất 4 năm 

 Tuần qua chứng khoán Nhật Bản cũng giảm điểm khi chỉ số Nikkei 225 đóng cửa ở 21.184 điểm (- 5,3%). 

Chỉ số TOPIX Index cũng giảm trong tuần, đóng cửa ở 1.596 điểm (-5%). Theo Phó Thống đốc Ngân 

hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Masazumi Wakatabe cho biết rằng việc cố gắng thắt chặt chính sách 

tiền tệ có thể đẩy nền kinh tế của Nhật Bản vào suy thoái. Ông tin rằng để ngăn chặn bong bóng tài sản, 

BoJ cần tập trung vào việc thiết lập các bước nhanh chóng và đầy đủ để thúc đẩy tăng trưởng trong bối 

cảnh khủng hoảng tài chính. Ông Wakatabe là một người ủng hộ chính sách kích thích tiền tệ tích cực. 

 Các chỉ số thị trường chứng khoán chính của Trung Quốc diễn biến trái chiều trong tuần qua, đồng thời 

đồng nhân dân tệ lại chạm mức thấp nhất trong 10 năm qua so với đô la Mỹ vào hôm thứ Sáu. Chỉ số 

Shanghai Composite đóng cửa ở 2.598 điểm (+1,3%), và chỉ số Hang Seng Index đóng cửa ở 24.717 

điểm (-3,7%). Một số chuyên gia đã bày tỏ lo ngại rằng nhân dân tệ suy yếu sẽ khiến dòng vốn dịch 

chuyển khỏi Trung Quốc có thể làm bất ổn nền kinh tế. 
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Giá dầu chứng kiến tuần sụt thứ ba liên tiếp: Dầu WTI sụt 2.3%, dầu Brent giảm 2.7% 

 Giá dầu ghi nhận tuần sụt giảm thứ 3 khi đà lao dốc trên thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục gây 

sức ép lên triển vọng nhu cầu năng lượng. Trong những tuần gần đây, sự gia tăng sản lượng và kim 

ngạch xuất khẩu giữa cả Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh cùng với Mỹ 

đã tạo sức ép lên thị trường từ phía nguồn cung. Ngoài ra, những lo ngại về nền kinh tế toàn cầu, đặc 

biệt trong thời gian này biến động thị trường cao, cũng không hỗ trợ cho đà tăng của giá dầu. 

 Đà tăng của dự trữ dầu thô tại Mỹ cũng khó bỏ qua, với dự trữ dầu thô vọt lên 28,7 triệu thùng trong 5 

tuần qua, trong đó bao gồm 3,5 triệu thùng từ Kho Dự trữ dầu Chiến lược (SPR). Vào ngày thứ Sáu, dữ 

liệu từ Baker Hughes cho biết số giàn khoan đang hoạt động tại Mỹ cộng 2 giàn lên 875 giàn trong tuần 

này, tăng tuần thứ 3 liên tiếp. 

 Cuối cùng, theo một quan chức của Saudi Arabia tại OPEC, thị trường dầu mỏ thế giới có thể phải đối 

mặt với tình trạng dư thừa nguồn cung trong quý IV/2018, giữa bối cảnh các thị trường tài chính đang 

gặp khó bởi nhiều mối lo như cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, sự bất ổn của các thị trường tiền tệ 

mới nổi, lãi suất cho vay và lợi suất trái phiếu tăng, cùng với những vấn đề ngân sách của Italy. Trong 

khi đó, OPEC dự đoán nhu cầu đối với dầu thô của khối này sẽ giảm từ mức trung bình 32,8 triệu 

thùng/ngày trong năm nay xuống còn 31,8 triệu thùng/ngày vào năm tới. 

Diễn biến giá dầu WFII trong tuần qua (weekly) 
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Thị trường vàng: Phục hồi tuần thứ 2 liên tiếp trong tháng 10 hơn 1% sau 6 tháng suy giảm  

 Bất chấp ba phiên đi xuống trong tuần, giá vàng thế giới tiếp tục chứng kiến một tuần khởi sắc, nhờ hoạt 

động mua vào tài sản an toàn của giới đầu tư trước sự sụt giảm trên các thị trường chứng khoán. Kết 

thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng vàng giao tháng 12 tăng 3,40 USD (tương đương 0,3%) 

lên 1.235,80 USD/oz và tăng 0,57% trong tuần qua, đánh dấu 4 tuần tăng giá liên tiếp.Theo đó, giá kim 

loại quý này ghi nhận tuần tăng thứ tư liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 1/2018.  

 Tuần qua, khi đồng USD yếu đi và các thị trường chứng khoán toàn cầu mất điểm, các bất ổn chính trị 

và kinh tế gia tăng đã góp phần làm tăng thêm sức hấp dẫn của vàng. 
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Thị trường cơ sở tuần 29 - 02/11:  Lạc quan nội tại, cơ hội mua tại những vùng quá bán! 

 Làn sóng bán tháo trên TTCK toàn cầu vẫn chưa tan, chứng khoán Việt Nam cũng không phải là 

ngoại lệ với mức giảm lên tới 6% đã xóa sạch thành quả trong đợt tăng điểm 3 tháng vừ qua.  

 Thanh khoản thị trường tiếp tục ở mức thấp khi tâm lý NĐT trở nên thận trọng sau các nhịp bắt 

đáy không thành công, các NĐT dường như đang bối dối khi không chắc chắn về việc thị trường 

còn có thể sụt giảm sâu tới đâu 

 Trái với những thông tin thông tin không tích cực bên ngoài đang bủa vây, thị trường trong nước 

tuần qua lại đón nhận những thông tin hỗ trợ.  

 Về kỹ thuật, Trong kịch bản thận trọng hơn, thị trường có khả năng tích lũy ở vùng hỗ trợ 860 

điểm – 884 điểm, đây là vùng có sự góp mặt của mức fibonacci 50%, 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 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) 

Tuần qua, cơn bão tài chính càn quét qua các sàn chứng khoán trên toàn cầu vẫn chưa tan. Các chỉ số chính 

của thị trường chứng khoán khu vực Châu Á tiếp tục mất điểm ngoại trừ Trung Quốc. Chỉ số Nikkei 225 của 

Nhật Bản bốc hơi 6%, Hangseng của thị trường Hồng Kông cũng mất tới 3,3%, chỉ số Shanghai của Trung Quốc 

nhờ cơ phiên tăng 4% vào đầu tuần nên đã bù đắp được mức giảm và tính chung cả tuần vẫn tăng 1,9%. Thị 

trường chứng khoán Mỹ, Dow Jones giảm 3%, S&P 500 giảm 4% còn Nasdaq giảm 3,8%. Nasdaq có tuần giảm 

mạnh nhất kể từ ngày 23/3 sau khi rơi vào vùng điều chỉnh hồi đầu tuần. Dow Jones và S&P 500 đều đi vào 

vùng giảm trong năm nay. Những lo ngại của chứng khoán thế giới tiếp tục là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn 

đến diễn biến không lạc quan tại TTCK Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng giảm tới 6%, đây 

cũng là tuần giảm thứ 4 liên tiếp sau khi thị trường tiệm cận mức 1.025 điểm, kể từ đầu tháng 4 đến nay thị 

trường đã có 3 đợt giảm kéo dài từ 4 tuần trở lên. 

Mất 5 nghìn tỷ USD vốn hóa, chứng khoán châu Á rơi vào “thị trường gấu”. Bloomberg cho biết mức độ biến 

động của chứng khoán châu Á đang tăng cao và nhà đầu tư lường trước khả năng thị trường sẽ còn gia tăng 

"sóng gió" trong những phiên sắp tới. Từ đầu tháng 10 đến nay, MSCI châu Á-Thái Bình Dương di chuyển với 

biên độ trung bình khoảng 0,9% mỗi ngày. Lý do khiến chứng khoán châu Á sụt giảm gần đây đều là những 

vấn đề đã trở nên quen thuộc đối với nhà đầu tư trong khu vực: (1) Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, 

những mối lo về sự suy giảm tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết, giá cổ phiếu 

công nghệ giảm nhanh; (2) Lãi suất tăng do ảnh hưởng từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thắt chặt chính 

sách tiền tệ và sự tăng giá của đồng USD. Đồng USD tăng giá đã dẫn tới việc dòng vốn nước ngoài chảy khỏi 

các quỹ đầu tư chứng khoán châu Á, buộc các ngân hàng trung ương trong khu vực phải nâng lãi suất để bảo 

vệ tỷ giá đồng nội tệ. Điều này càng gia tăng sức ép lên các thị trường chứng khoán châu Á. (3) Dòng tiền có 

thể đang tiếp tục chảy về Mỹ và tình hình sẽ còn xấu đi hơn nữa đối với các thị trường mới nổi trong thời gian 

còn lại của năm. 

Ở bờ bên kia của Thái Bình Dương, pha điều chỉnh chưa kết thúc và khả năng cũng đang tạo đỉnh đối với TTCK 

Mỹ. Những dự báo về mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 không thuận lợi tiếp tục phủ bóng trong các phiên 

giao dịch của tuần này. Kết quả kinh doanh quý III gây thất vọng của Amazon và Alphabet, hai động lực đã giúp 

thị trường chứng khoán đi lên trong nhiều năm, đã châm ngòi cho một đợt bán tháo, bất chấp số liệu cho thấy 

kinh tế Mỹ vẫn tốt. Nhà đầu tư có thể chứng kiến nhiều đợt biến động hơn trong thời gian còn lại của mùa báo 

cáo lợi nhuận quý III và trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ ngày 6/11. Tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn ổn nhưng các 
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yếu tố như kết quả quý III không đạt kỳ vọng, dự báo cho quý IV giảm cho thấy thuế quan, lương tăng, chi phí 

đi vay tăng và bất ổn địa chính trị đang gây tổn thất cho các doanh nghiệp thế nào.  

Các nhà đầu tư, giới phân tích và chuyên gia chiến lược dường như đang bối dối khi không chắc chắn về việc 

thị trường còn có thể sụt giảm sâu tới đâu. Thị trường cổ phiếu toàn cầu (gần như) chính thức rơi vào thị trường 

gấu… Chỉ số MSCI cổ phiếu toàn cầu (trọng số ngang nhau) đã giảm 19,6% so với đỉnh gần nhất ngày 29 tháng 

1 đầu năm nay. Tổng quan, thị trường đang trong giai đoạn hậu chu kỳ kinh tế và Fed đang thắt chặt chính sách 

tiền tệ. Theo chu kỳ, đỉnh vị thế, đỉnh lợi nhuận, đỉnh kích thích chính sách là nguyên nhân giúp giá cổ phiếu đạt 

đỉnh trong năm 2018: Về vị thế: Chỉ số Bull&Bear của Bank of America đã sụt giảm từ mức quá lạc quan 8,6 

trong tháng 1 xuống mức 3,1 như hiện nay, chúng ta vẫn chưa rơi xuống mức quá bi quan (< 2,0). Tuy nhiên, 

nếu giá dầu tiếp tục giảm, dòng vốn thoái khỏi các thị trường mới nổi và thị trường trái phiếu lợi suất cao lần 

lượt lớn hơn 30 tỷ USD và 15 tỷ USD trong 4 tuần tới, chỉ số Bull&Bear có thể giảm xuống dưới 2,0. Cho tới khi 

đó, nếu các thị trường có phục hồi thì chỉ có thể là cú nảy con mèo chết (Dead cat bounce). Về lợi nhuận: Tăng 

trưởng EPS toàn cầu đã đạt đỉnh vào tháng Ba năm nay ở mức 23% y.o.y. Hiện nay tốc độ tăng trưởng lợi 

nhuận toàn cầu đang ở mức 16% (nếu loại trừ Mỹ thì con số này chỉ còn 10%); giá dầu, tiền lương và lãi suất 

đang diễn biến theo những xu hướng bất lợi cho biên lợi nhuận. 

Trở lại thị trường trong nước, không quá khó hiểu khi chứng khoán Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ với 

mức giảm lên tới 6%. Điều tích cực trong tuần qua có lẽ là việc VN-Index vẫn giữ được mốc 900 điểm mặc dù 

nếu nhìn khắt khe hơn chút thì mức đóng cửa này lại là mức thấp nhất trong phiên, bên cạnh đó mức đáy hồi 

tháng 7 cũng đã đươc kiểm định. Việc bắt đáy không thành công ở các phiên 12/10 và 23/10 đã khiến nhà đầu 

tư trở nên e ngại, tâm lý thận trọng càng lên cao do vậy tỷ lệ đặt cược vào các đợt bắt đáy khi thị trường tiếp 

tục điều chỉnh sẽ giảm đi.  

Theo thống kê của chúng tôi, mức giảm của thị trường đợt này phần lớn đến từ các cổ phiếu bluechips, trong 

khi các dòng cổ phiếu như: Dệt may, thủy sản, hóa chất, dầu khí, tài chính…..vẫn có mức tăng trưởng tốt so với 

đáy tháng 7 vừa qua. Mức giảm hơn 13,5% kể từ mức đỉnh ngắn hạn 1.025 điểm đến từ các mã có vốn hóa lớn 

như: VHM (- 26%), VPB ( -20%), VNM (-11,5%), VIC (-4,3%)….Thanh khoản tuần vừa vẫn ở mức dưới trung 

bình và chỉ tăng rất nhẹ, đạt 3.300 tỷ đồng/phiên so với mức 2.900 tỷ đồng tuần trước đó. Cùng với áp lực bán 

trong nước khiến thị trường liên tiếp giảm sâu, nhà đầu tư nước ngoài cũng góp phần đẩy các chỉ số đi xuống 

khi tăng mạnh 70% giá trị bán ròng trong tuần qua, lên 460 tỷ đồng,  so với mức 270 tỷ đồng ở tuần trước đó. 

Dòng vốn đầu tư tiếp tục có dấu hiệu bị rút ra khỏi các thị trường mới nổi, IMF cho rằng các nền kinh tế mới 

nổi không bao gồm Trung Quốc có thể trải qua một đợt thoái vốn có quy mô 100 tỷ USD hoặc hơn kéo 

dài trong thời gian 4 tháng - tương tự như mức độ thoái vốn khỏi các thị trường này trong thời gian 

khủng hoảng tài chính toàn cầu mới đây. 

Về mặt thông tin, trái với những thông tin thông tin không tích cực bên ngoài đang bủa vây, thị trường trong 

nước tuần qua lại đón nhận những thông tin hỗ trợ:  

(1) Chính phủ nhất quán chính sách ổn định giá trị đồng tiền: "Chính phủ và Thủ tướng chưa và sẽ không 

bao giờ có chủ trương phá giá đồng tiền để hỗ trợ cho xuất khẩu", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định 

tại nghị trường Quốc hội chiều 27/10.  

(2) Việt Nam có thể trở thành 'vịnh tránh bão' trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung: Việt Nam có thể 

nhận được nhiều hơn các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ, đón được một phần dòng vốn FDI đang rời khỏi Trung 

Quốc để né thuế - tức có thể trở thành "vịnh tránh bão" trong cuộc chiến này thay vì chỉ chịu tác động tiêu cực. 

Đã có ít nhất 2 công ty xác nhận chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam vì chiến tranh thương mại, Một 

công ty Trung Quốc khác là GoerTek tại tỉnh Sơn Đông-Trung Quốc, chuyên lắp ráp AirPods cũng đã tuyên bố 

sẽ dịch chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam nhằm tránh chiến tranh thương mại. Hai nhà cung cấp khác 
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của Apple là Pegatron của Đài Loan và Cheng Uei Precision Industry cũng lên kế hoạch mở rộng nhà máy tại 

nước khác với lý do tương tự. Hãng Yokowo vốn xuất khẩu tới 70% sản phẩm sản xuất tại các nhà máy của 

công ty ở Trung Quốc đang nhanh chóng dịch chuyển dây chuyền sang Việt Nam. Doanh nghiệp này đặt mục 

tiêu hoàn thành việc di dời vào cuối năm nay thay vì vào giữa năm 2020 như kế hoạch ban đầu. Công ty sản 

xuất polyester Zhejiang Hailide New Material của Trung Quốc đã đầu tư tới 155 triệu USD để mở nhà máy đầu 

tiên tại Việt Nam, dự kiến đi vào hoạt động giữa năm 2020. Theo kế hoạch, khoảng 20% doanh số của nhà máy 

này sẽ đến từ xuất khẩu sang thị trường Mỹ.  

(3) Margin thị trường ở mức thấp: Theo thống kê từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tín dụng dành cho 

chứng khoán qua đang ở cực kỳ thấp. Đối với kênh ngân hàng tài trợ cho công ty chứng khoán để cho vay 

margin, hiện vào khoảng 21.000 tỷ đồng - 22.000 tỷ đồng. Đối với kênh ngân hàng tài trợ trực tiếp cho cá nhân 

để đầu tư chứng khoán, theo thống kê vào khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. "Cả hai con số này quá bé vì tổng tín 

dụng qua hai kênh chỉ vào khoảng 0,3% tổng dư nợ qua hệ thống ngân hàng thương mại".  

(4) khoảng 1 tỷ USD đang chờ giải ngân của khối ngoại: Trong một diễn biến đáng chú ý khác, theo số liệu 

cập nhật từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổng giá trị vào ròng của nhà đầu tư nước ngoài tính đến 16/10 

đạt 2,97 tỷ USD, đã vượt số vào ròng của cả năm 2017 (2,92 tỷ USD) và cũng tăng hơn so với con số 2,89 tỷ 

USD vừa cập nhật hôm 9/10. Tính đến ngày 16/10/2018, giá trị danh mục đầu tư của nước ngoài đạt 35 tỷ USD, 

giảm 2,3 tỷ USD so với cuối tháng 9 mà nguyên nhân chủ yếu là do giảm giá mấy ngày gần đây. Nhưng nếu so 

với mức 32,8 tỷ USD của cuối năm 2017 thì giá trị danh mục của khối ngoại tại thời điểm hiện nay đang tăng. 

Trong đó đáng chú ý, số dư tiền mặt trên tài khoản nhà nhà đầu tư nước ngoài vẫn ở mức cao, đạt khoảng 1 tỷ 

USD (tương đương 23,6 nghìn tỷ VND), sẵn sàng chờ giải ngân 

Cơ hội bắt đáy nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh. Đây là nhịp điều chỉnh lần thứ 3 của thị trường trong năm 

nay và thành quả của nhịp hồi phục 3 tháng đã bị xóa sạch trong 4 tuần giảm liên tiếp vừa qua. Với nhịp giảm 

kéo dài như vậy thì đáy của thị trường khó có thể được hình thành chỉ qua “một đêm”, thị trường cần tìm thấy 

một vùng hỗ trợ mạnh trước khi có thể phục hồi trở lại.  

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. Như đã phân tích ở trên, các lần bắt đáy trước đều cho kết quả 

không như mong đợi, do vậy mức e ngại thường tăng lên, tâm lý trở nên thận trọng và tỷ lệ đặt cược vào những 

lần bắt đáy tiếp theo sẽ giảm đi. Chiến lược bắt đáy hãy dành cho các nhà đầu tư tổ chức, họ có nguồn lực và 

mức chịu đựng rủ ro lớn. Trong khi đó, tâm lý của nhà đầu tư cá nhân là sợ mua trượt đáy, nếu chỉ vì muốn 

mua được mức giá thấp nhất của đợt điều chỉnh thì cũng chưa phải là điều kiện cần trong khi rủi ro là rất lớn, 

cuối cùng thì lợi nhuận thu được vẫn chỉ là chênh lệch giữa giá mua và giá bán, do vậy giá mua chưa phải là 

yếu tố quyết định. 

Về chiến lược đầu tư 

Tất cả các cổ phiếu đều rủi ro, trong một thị trường điều chỉnh thì các cổ phiếu từ nhỏ đến lớn cũng khó tránh 

khỏi việc đi theo xu hướng chung của thị trường. 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 2%-3% hàng tháng 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, chỉ số VN-Index vẫn đang có tới 2 GAP được 

tạo ra ở các ngày 11/10 và 25/10, mặc dù phiên cuối tuần thị trường tăng ngay từ đầu phiên để lấp lại GAP 

nhưng không thành công. Đây là dấu hiệu để hình thành mô hình Long Islands giá giảm rất nguy hiểm. Thứ hai, 
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thị trường đang bị chặn trên bởi 2 đường MA20 ngày theo tuần và đường trendline dài hạn vừa bị vi phạm trong 

tuần vừa qua. Thứ ba, thị trường đang được hỗ trợ bởi đường MA100 ngày theo tuần ở mốc 881 điểm và mức 

Fibonacci 50% ở 861 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. VN-Index đang chịu tác động bởi cả các nhân tố nội tại và e 

ngại với bên ngoài. 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 đáy kỹ thuật tại vùng 862-882, xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật 

 VN-Index đang tạm dừng ở mốc hỗ trợ mạnh fibonacci 38,2% tương ứng vùng 900 điêm, tuy nhiên đà 

giảm vẫn đang mạnh do đó khả năng chỉ số vẫn có thể giảm thêm một nhịp nữa trước khi xuất hiện tín 

hiệu hồi phục kỹ thuật. 

 Vùng hỗ trợ mạnh hiện tại ở mức Fibo50% và MA100 (tuần) tương ứng ngưỡng 862-882 điểm sẽ có thể 

là vùng đáy kỹ thuật ngắn hạn cho nhịp giảm này. TTCK Việt Nam đang bị ảnh hưởng quá đà từ diễn 

biến chung của khu vực và thế giới, chúng tôi kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 sẽ là yếu tố hỗ trợ cho 

đà phục hồi của thị trường, đồng thời dòng tiền thận trọng sẽ quay trở lại. Mức hồi phục từ đáy có thể 

đạt từ 30-60 điểm. 

 Do đó, với kịch bản này NĐT nên chuẩn bị sẵn sàng phương án mua “ném đá dò đường” nhóm cổ phiếu 

tốt trong các nhịp điều chỉnh hoặc nhóm cổ phiếu bắt đầu xuất hiện đà phục hồi. 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%): VN-Index tạo đáy kỹ thuật tại vùng 800-825, xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật. 

 

 Do ảnh hưởng từ nhịp điều chỉnh mạnh của TTCK Mỹ và thế giới, áp lực bán ròng từ NĐTNN, VN-INDEX 

có thể sẽ tiếp tục giảm xuyên qua các ngưỡng hỗ trợ tại đáy gần nhất 884 điểm và xuống mức thấp hơn 

trước khi xuất hiện nhịp hồi phục.  

 Kịch bản này nghiêng về khả năng VN-Index sẽ xuyên qua mốc hỗ trợ 850 điểm và tạo đáy kỹ thuật 

quanh ngưỡng Fibo 61.8% tương ứng vùng 800-825 điểm. 

 Trong trường hợp này, NĐT nên chuẩn bị sẵn sàng phương án mua “ném đá dò đường” nhóm cổ phiếu 

tốt trong các nhịp điều chỉnh hoặc nhóm cổ phiếu bắt đầu xuất hiện đà phục hồi. 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.   

 Như đã phân tích ở trên, trong trường hợp không tích cực thị trường có thể tạo mô hình Long Island giá 

xuống khi đang có 2 GAP được tạo thành. Bên cạnh đó, trong trường hợp thị trường chứng khoán thế 

giới tiếp tục tác động, 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: 

 

 Phái sinh tuần qua ghi nhận sự tăng trưởng đột biến về thanh khoản với 782.190 hợp đồng được khớp 

lệnh, cao hơn 37,3% so với tuần trước đó. Đặc biệt hai phiên cuối tuần đã phá vỡ kỷ lục giao dịch trước 

đó trở thành hai phiên có KLGD lớn nhất trong lịch sử phái sinh với thành tích lần lượt là 185.292 và 

192.811 hợp đồng. Giá trị giao dịch danh nghĩa theo đó cũng tăng 31,5% đạt 69.914,4 tỷ đồng. 

 Cùng với đà giảm sâu trên thị trường cơ sở, đến cuối tuần này chỉ số các mã hợp đồng đồng loạt giảm 

thấp hơn tuần trước từ 58-62,2 điểm. Cụ thể, VN30F1811 giảm 6,67%     tương ứng 62,2 điểm xuống 

870 điểm, basis đạt -11,06 điểm. Hợp đồng tháng 12 giảm 6,39% về 872 điểm, thấp hơn cơ sở 9,06 

điểm. Hai mã hợp đồng VN30F1903 và VN30F1906 giảm lần lượt 6,46% và 6,23% xuống 871 và 873 

điểm. Theo đó mức basis của hai hợp đồng này đạt -10,06 và -8,06 điểm. 

 Thị trường đang bị chi phối bởi yếu tố bên ngoài, do đó, hoạt động trading trong phiên tiếp tục là chiến 

lược tối ưu trong giai đoạn biến động mạnh này. Kết thúc phiên cuối tuần, Basis của F1811 thu hẹp 

11,06 điểm mức chiết khấu thể hiện kỳ vọng nối tiếp đà giảm điểm. Đây là mức basis khá hợp lý phản 
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ánh sát những rủi ro của VN30-Index trong các phiên tới. Dù vậy, cần phải lưu ý sát sao trước tác động 

của basis lên dao động giá của VN30F1811 trong phiên đầu tuần. Do đó, dù khả năng giảm điểm cao 

hơn nhưng các chiến lược giao dịch khác nhau cần được lưu tâm và phản ứng nhanh chóng khi diễn 

biến thị trường ngoài kỳ vọng. 

 Về mặt kỹ thuật, VN30-Index rung lắc mạnh trước áp lực bán gia tăng, chỉ số được hỗ trợ tốt quanh mốc 

880 điểm. Tuy nhiên, đường giá vẫn nằm dưới đường trung bình MA5, MA10, MA20, MA50, MA100 và 

MA200 ngày nên rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu. Hỗ trợ ngắn hạn trong phiên tới tại S1: 880 điểm, S2: 

842 điểm và S3: 805 điểm, trong khi các ngưỡng kháng cự trong phiên tới R1:900 điểm, R2:925 điểm 

và R3:944 điểm. 

 Tính đến thời điểm cuối tuần này, tổng khối lượng mở (OI) trên thị trường đạt 15.207 hợp đồng, tăng 

11,8% so với tổng khối lượng mở thời điểm cuối tuần trước, do OI của hợp đồng VN30F1M tăng 13%, 

đạt 14.319 hợp đồng. Hợp đồng VN30F2M, VN30F1Q và VN30F2Q có OI lần lượt đạt 644, 121 và 123 

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 

10/26/2018 

KLGD TB 

1M 

  
Ngân 
hàng 

                  

1  VCB 
Theo dõi                                  

192,481  
20.8% 3,360 17,078 16 53,500 1,657,347 

2  MBB 
Theo dõi                                  

45,478  
20.0% 2,366 14,554 9 21,050 6,742,739 

3  ACB 
Theo dõi                                  

35,295  
#VALUE! 3,498 15,651 8 28,300 3,440,754 

4  BID 
Theo dõi                                  

104,613  
2.7% 2,329 14,652 13 30,600 2,804,363 

5  CTG 
Theo dõi                                  

83,777  
30.0% 2,085 18,191 11 22,500 4,799,830 

6  VPB 
Theo dõi                                    

51,715  
23.2% 2,663 11,573 8 21,050 4,791,639 

7  HDB 
Theo dõi                                  

33,746  
27.5% 1,966 14,348 17 34,400 1,674,712 

8  VIB 
Theo dõi                                   

13,845  
#VALUE! 2,002 15,647 13 26,000 194,540 

9  LPB 
Theo dõi                                     

6,975  
5.0% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 9,300 1,916,225 

10  STB 
Theo dõi                                   

22,185  
12.7% 744 13,185 17 12,300 11,517,690 

11  TPB 
Theo dõi                                   

16,546  
21.8% 1,717 11,630 14 24,850 416,031 

12  TCB 
Theo dõi                                  

90,387  
#DIV/0! 2,839 14,151 9 25,850 2,614,445 

  Chứng khoán   
 

            

13  SSI 
Theo dõi                                   

13,752  
57.6% 2,585 18,167 11 27,550 3,465,681 

14  HCM 
Theo dõi                                     

6,828  
62.0% 6,094 23,667 9 52,700 214,991 

15  VND 
Theo dõi                                     

3,702  
45.8% 1,951 13,794 9 17,100 1,847,170 

16  MBS 
Theo dõi                                      

1,844  
0.1% 1,488 11,957 10 15,100 379,924 

  Bảo Hiểm   
 

              

17  BVH 
Theo dõi                                  

65,533  
24.8% 1,831 21,713 51 93,500 77,413 

18  PVI 
Theo dõi                                     

7,395  
#VALUE! 2,265 28,907 14 32,000 80,074 
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  Bất động sản  
 

            

19  VIC 
Theo dõi 

                               307,672  9.9% 1,292 14,070 75 96,400 964,470 

20  DXG 
Theo dõi                                      

8,781  
47.7% 3,042 13,171 8 25,100 2,959,447 

21  DIG 
Theo dõi                                     

3,535  
37.4% 1,035 11,410 14 14,000 2,116,208 

22  KDH 
Theo dõi                                   

13,083  
45.6% 1,477 15,677 21 31,600 184,957 

23  NLG 
Theo dõi                                     

6,030  
49.0% 4,156 19,075 7 28,500 662,859 

24  HDG 
Theo dõi                                     

3,099  
13.2% 2,403 13,533 14 32,650 253,776 

25  LHG 
Theo dõi                                        

940  
17.4% 4,958 22,563 4 18,800 395,505 

26  VHM 
Theo dõi                                  

217,718  
12.5% 1,879 27,617 35 65,000 838,029 

27  KBC 
Theo dõi                                     

5,567  
18.8% 937 18,217 13 11,850 2,730,246 

28  PDR 
Theo dõi                                      

7,153  
6.0% 1,935 11,820 14 26,850 1,378,879 

  Dầu khí   
 

             

29  GAS 
Theo dõi                                 

194,840  
3.6% 6,473 22,203 16 101,800 438,627 

30  BSR 
Theo dõi                                  

48,678  
2.8% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 15,700 3,689,688 

31  PLX 
Theo dõi                                  

66,864  
12.3% 3,254 16,279 18 57,700 794,544 

32  PVD 
Theo dõi                                      

5,781  
17.4% 0 1 #N/A N/A 15,100 4,470,719 

  Xây dựng & VLXD   
 

            

33 
 

CTD 
Theo dõi                                      

11,117  
44.4% 20,202 103,227 7 142,000 147,184 

34 
 

VCS 
Theo dõi                                    

11,824  
2.6% 5,620 17,592 13 73,900 423,163 

35 
 

VGC 
Theo dõi                                     

6,725  
24.8% 1,309 14,553 11 15,000 1,702,655 

36 
 

CVT 
Theo dõi                                        

829  
14.2% 4,363 16,425 5 22,600 517,558 

37 
 

PTB 
Theo dõi                                     

2,892  
14.4% 8,261 28,569 7 59,500 188,758 

38 
 

BMP 
Theo dõi                                     

4,625  
77.4% 5,642 29,000 10 56,500 262,547 

39 
 

NTP 
Theo dõi                                     

3,837  
23.1% 3,938 24,025 11 43,000 5,760 

40 
 

AAA 
Theo dõi                                      

2,431  
15.4% 2,151 14,714 7 14,200 1,845,148 

41 
 

HT1 
Theo dõi                                      

4,521  
5.0% 1,599 13,024 7 11,850 427,006 

  Thép    
 

             

42 
 

HPG 
Theo dõi                                  

82,620  
39.5% 4,210 17,186 9 38,900 6,539,339 

43 
 

HSG 
Theo dõi                                     

3,849  
19.5% 1,861 13,564 5 10,000 6,018,506 

  Điện   
 

             

44 
 

REE 
Theo dõi                                     

9,767  
49.0% 5,319 27,335 6 31,500 708,057 

45 
 

NT2 
Theo dõi                                     

6,938  
21.6% 2,874 12,815 8 24,100 249,518 

46 
 

PC1 
Theo dõi                                     

3,253  
36.8% 3,069 22,132 8 24,500 234,159 
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47 
 

TV2 
Theo dõi                                      

1,453  
14.3% 25,132 48,405 5 118,000 46,832 

48 
 

POW 
Theo dõi                                   

32,318  
14.4% 1,026 11,437 13 13,800 2,542,394 

  Logistic   
 

             

49 
 

VSC 
Theo dõi                                      

1,929  
36.7% 5,570 30,818 7 38,500 258,996 

50 
 

GMD 
Theo dõi                                     

7,972  
44.5% 6,218 20,570 4 26,850 1,373,469 

  
Hàng tiêu dùng & Bán 
lẻ 

  
 

            

51 
 

VNM 
Theo dõi                                  

211,583  
59.0% 5,065 14,956 24 121,500 776,042 

52 
 

QNS 
Theo dõi                                    

11,996  
11.6% 4,154 18,197 10 41,000 522,708 

53 
 

VHC 
Theo dõi                                      

8,612  
38.5% 13,325 40,989 7 93,300 218,183 

54 
 

MWG 
Theo dõi                                  

34,866  
49.1% 8,472 23,260 13 108,000 599,100 

55 
 

FPT 
Theo dõi                                  

25,033  
49.0% 5,094 19,170 8 40,800 805,571 

56 
 

DGW 
Theo dõi                                        

962  
12.3% 2,504 18,051 9 23,700 751,178 

57 
 

DHG 
Theo dõi                                     

11,126  
49.4% 4,037 22,423 21 85,100 201,107 

58 
 

PNJ 
Theo dõi                                    

15,014  
49.0% 5,428 20,860 17 92,600 607,350 

59 
 

VRE 
Theo dõi                                  

66,538  
31.4% 791 13,710 44 35,000 1,940,272 

60 
 

CSM 
Theo dõi                                      

1,523  
2.7% 157 11,533 93 14,700 213,926 

61 
 

DRC 
Theo dõi                                      

2,471  
24.3% 1,191 12,845 17 20,800 323,568 

62 
 

PAC 
Theo dõi                                      

1,994  
28.7% 3,282 13,346 13 42,900 24,057 

63 
 

MSN 
Theo dõi                                   

88,981  
38.0% 5,370 16,155 14 76,500 1,174,534 

  Phân bón & hóa chất   
 

            

64 
 

BFC 
Theo dõi                                      

1,475  
13.9% 3,435 16,828 8 25,800 38,531 

65 
 

DPM 
Theo dõi                                     

7,044  
21.1% 1,492 20,403 12 18,000 656,415 

66 
 

DCM 
Theo dõi                                     

5,024  
4.0% 790 12,289 12 9,490 874,353 

67 
 

LAS 
Theo dõi                                      

1,275  
5.3% 1,081 11,606 10 11,300 47,013 

68 
 

DGC 
Theo dõi                                     

4,700  
0.9% 2,081 25,972 21 43,600 71,700 

  Du lịch và giải trí   
 

            

69 
 

HVN 
Theo dõi                                  

40,439  
9.2% 1,727 12,234 19 32,400 766,020 

70 
 

VJC 
Theo dõi                                  

67,593  
23.8% 9,463 19,557 13 124,800 782,697 

71 
 

AST 
Theo dõi                                     

2,444  
23.0% 4,039 12,924 17 67,900 95,353 

  Dệt may   
Theo dõi 

              

72 
 

TCM 
Theo dõi                                       

1,218  
49.1% 3,678 22,563 6 22,500 1,025,865 

73 
 

TNG 
Theo dõi                                        

780  
17.4% 3,200 15,085 5 15,800 1,515,825 

  Cao su   
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74 
 

PHR 
Theo dõi                                      

3,801  
7.8% 3,635 19,741 8 28,050 542,679 

75 
 

DPR 
Theo dõi                                      

1,360  
#DIV/0! 5,558 48,968 6 33,900 38,390 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


