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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 17/09 – 21/09/2018 

Diễn biến thị trường quốc tế: 

Chỉ số Điểm số 
Tăng giảm 
1 tuần (%) 

P/E YTD 

VN-Index                  991.34  2.32 17.80 0.72 

VN30                  960.33  1.56 15.43 -1.56 

Dow Jones             26,154.67  0.92 18.57 5.81 

S&P 500               2,904.98  1.16 21.02 8.65 

DAX             12,124.33  1.38 13.98 -6.14 

CAC                ,352.57  1.91 16.95 0.75 

Nikkei 225             23,094.67  3.53 16.67 1.45 

Shanghai               2,681.64  -0.76 12.62 -18.91 

Vàng               1,194.85  -0.17   -8.29 

Dầu WTI                    68.99  1.83   14.18 

 

Chứng khoán Mỹ phục hồi, cả ba chỉ số chính của Phố Wall cùng đi lên và tiến gần mức kỷ lục 

 Trong đó, Dow Jones tăng 0,9%, đánh dấu tuần tăng thứ tư trong vòng 5 tuần trở lại đây. S&P 500 tăng 

1,2%, đánh dấu tuần tăng thứ 9 trong vòng 11 tuần. Nasdaq tăng 1,4%, đánh dấu tuần tăng thứ ba trong 

vòng 4 tuần 

 Ở mức hiện tại, S&P 500 chỉ thấp hơn 0,4% so với mức đóng cửa kỷ lục thiết lập hồi cuối tháng 8. Trong 

khi Dow Jones và Nasdaq chỉ còn cách 2% so với mức kỷ lục. 

 Trong tuần, chỉ số VIX đo lường sự biến động của thị trường giảm gần 19%, mức giảm tuần mạnh nhất 

kể từ tháng 4 

 Những số liệu cho thấy sự tăng trưởng vững vàng của kinh tế Mỹ và tin Mỹ-Trung sắp nối lại đàm phán 

thương mại đã đưa chứng khoán Mỹ tăng điểm trong tuần này. 

 Tuy không quá sợ hãi về cuộc chiến thương mại, giới đầu tư ở Phố Wall vẫn bị ám ảnh bởi nỗi lo rằng 

cuộc chiến này có thể leo thang cao hơn và kéo tụt tăng trưởng kinh tế toàn cầu sau khi có tin Tổng 

thống Donald Trump vẫn muốn áp thuế quan bổ sung lên thêm 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Thông 

tin này được xem là một tín hiệu cho thấy nỗi lo về chiến tranh thương mại vẫn tiếp tục "ám ảnh" thị 

trường. 

Thị trường chứng khoán châu Á cũng hồi phục trong tuần này, sau khi có tin chính quyền Tổng 

thống Donald Trump mời Bắc Kinh bước vào một vòng đàm phán thương mại mới. Chỉ số MSCI 

Emerging Markets Index của các thị trường mới nổi cũng tăng trở lại 0,54% trong tuần vừa qua sau 

khi đã giảm tới 20% kể từ tháng 1. 

 Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản tăng 3 phiên liên tiếp, thoát khỏi mức 

đáy của 14 tháng thiết lập vào hôm thứ Tư qua đó tăng 0,72% trong tuần vừa qua. Trước đó, tính đến 

phiên ngày thứ Tư, chứng khoán châu Á đã có 9 phiên giảm liên tiếp, chuỗi phiên giảm dài nhất trong 

vòng 18 năm. 

 Châu Á khởi sắc sau khi Trung Quốc ghi nhận rằng, tăng trưởng của khoản đầu tư tài sản cố định trong 

8 tháng đầu năm 2018 đã chạm mức đáy mới, ngay cả khi sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ 

vượt kỳ vọng 
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 Chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản tiến thêm 3,5% lên 23.101,50 điểm. Chỉ số Hang Seng 

của chứng khoán Hồng Kông tăng 1,2%, chỉ số Kospi của chứng khoán Hàn Quốc tăng 1,6%. Tuy nhiên, 

đi ngược với xu hướng chung của thị trường là Chỉ số CSI 300 và Shanghai Composite Index của chứng 

khoán Trung Quốc đại lục giảm tương ứng 1,1% và 0,76%. 

 Chính phủ Mỹ đã đề xuất một vòng đàm phán thương mại mới với Trung Quốc nhằm tránh leo thang 

cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hoan nghênh lời mời này, nhưng ông 

Trump sau đó lại nói rằng Mỹ sẽ không vội trong việc tìm kiếm một thỏa thuận với Trung Quốc vì ông 

"không bị áp lực" và đang ở thế "cửa trên". Do vậy tới ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ 

đạo các trợ lý chuẩn bị cho việc triển khai kế hoạch áp thuế quan bổ sung lên thêm 200 tỷ USD hàng 

hóa Trung Quốc, cho dù Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin đang cố gắng tái khởi động đàm phán 

với Bắc Kinh. Hiện vẫn còn chưa rõ đến thời điểm nào thì kế hoạch đánh thuế hàng Trung Quốc nói trên 

được Mỹ chính thức thực thi. Tuy nhiên, thông tin này đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ "đuối sức" 

phần nào trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong khi đồng Nhân dân tệ trên thị trường quốc tế giảm 

giá và đồng USD tăng. Trong một tuyên bố ngày 14/9, Nhà Trắng nói ông Trump đã khẳng định rõ ràng 

Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục có hành động nhằm buộc Trung Quốc điều chỉnh hành vi thương mại và khuyến 

khích Bắc Kinh giải quyết các mối lo của Mỹ. 

 

Dầu WTI vọt gần 2%/tuần nhờ lo ngại về Iran và bão Florence 

 Hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10 trên sàn Nymex đóng cửa ở 68.99 USD/thùng tăng 1.8% 

trong tuần qua. Nhà đầu tư cũng tiếp tục theo dõi sát sao bất kỳ tác động đến thị trường năng lượng từ 

cơn bão Florence và xem xét khả năng tác động tiêu cực đến nhu cầu dầu khi Mỹ áp thuế bổ sung đối 

với hàng hóa Trung Quốc. 

 Hôm thứ Năm, Manisha Singh, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Kinh doanh Mỹ, cho biết nước này đang 

chuẩn bị có những động thái mạnh mẽ nhất đối với các nước không tuân thủ các lệnh trừng phạt Iran, 

bao gồm cắt giảm nhập khẩu dầu từ Iran về mức 0. Trong khi đó, các báo cáo khác cho biết Tổng thống 

Mỹ Donald Trump vẫn muốn áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc bất chấp những nỗ lực gần 

đây để tái khởi động đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc, vốn là nước tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới. 
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 Bão Florence được dự báo sẽ gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực Bắc Carolina và Nam Carolina, cơn 

bão này có khả năng gây ra gián đoạn dòng nhiên liệu được vận chuyển thông qua các đường ống dẫn 

trong khu vực. Ngoài ra, dữ liệu từ Baker Hughes vào ngày thứ Sáu cho biết số giàn khoan dầu đang 

hoạt động tại Mỹ tăng 7 giàn lên 867 giàn trong tuần này. 

 

 

 

Thị trường vàng: Vàng thế giới ghi nhận 8 tuần sụt giảm trong 9 tuần 

 Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng vàng giao tháng 12 lùi 7.10 USD (tương đương 0.6%) 

xuống 1,201.10 USD/oz, nhưng vẫn nhích 70 xu trong tuần qua. Hợp đồng này đã giảm liên tiếp 2 tuần 

trước đó 

 Theo CNBC, cũng trong ngày thứ Sáu, hợp đồng vàng giao ngay cộng 0.4% lên 1,206.01 USD/oz. 

 Đồng USD đã khởi sắc trong ngày thứ Sáu, qua đó gây sức ép lên vàng - tài sản được neo giá theo 

đồng bạc xanh, sau khi dữ liệu cho biết sản xuất công nghiệp tại Mỹ tăng mạnh hơn dự báo 0.4% trong 

tháng 8, đánh dấu tháng tăng thứ 3. Tâm lý người tiêu dùng vọt từ 96.2 trong tháng 8 lên 100.8 trong 

tháng 9 

 Trong bối cảnh đó, 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 0.4% lên 94.928. 

 Các nhà phân tích nhận định: “Xung đột thương mại Mỹ - Trung sẽ được theo dõi chặt chẽ vào tuần tới, 

với việc nền kinh tế Trung Quốc sẽ nhận thấy một số ảnh hưởng từ xung đột thương mại. Mặc dù vậy, 

đến một mức độ nào đó, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc và tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm chạp sẽ 

tác động tích cực đến nhu cầu đầu tư vàng vì mọi người sẽ ưa thích các kênh trú ẩn an toàn hơn. Đối 

với người châu Á, vàng là tài sản trú ẩn an toàn mà không phải là đồng USD”. 
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Thị trường cơ sở tuần 17 - 21/09:  Biến động từ ETFs 

 Chỉ số VN-Index vào Top thị trường tăng mạnh nhất toàn cầu, tiến thêm 2,32% 

 Thanh khoản vẫn ở dưới mức trung bình mặc dù có sự hỗ trợ của khối ngoại 

 NĐTNN là điểm nhấn trong tuần khi mua ròng gần 900 tỷ đồng 

 Thị trường phái sinh tiếp tục giao dịch sôi động, đạt 98k HĐ/phiên (+13%), OI giảm về 15k HĐ 

 Căng thẳng thương mại có những diễn biến trái chiều, ETFs sẽ bắt đầu kỳ cơ cấu định kỳ 

 Thị trường được dự báo sẽ biến động mạnh về cuối tuần khi giao dịch ETFs giao dịch cao điểm 

 Cơ hội đầu tư: Dệt may, thủy sản, các cổ phiếu vốn hóa trung bình, vừa và nhỏ… 

Tuần qua, các chỉ số chính của các thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt tăng điểm nhờ có tin về một 

vòng đàm phán thương mại mới sắp diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Bên cạnh đó là việc chỉ số MSCI Emerging 

Markets Index của các thị trường mới nổi cũng tăng trở lại 0,54% trong tuần vừa qua sau khi đã giảm tới 20% 

kể từ tháng 1. Cả ba chỉ số chính của Phố Wall cùng đi lên và tiến gần mức kỷ lục. Thị trường chứng khoán 

châu Á cũng hồi phục trong tuần này, chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản tăng 3 

phiên liên tiếp qua đó lấy lại 0,72% và thoát khỏi mức đáy của 14 tháng tuy nhiên chứng khoán Trung Quốc đại 

lục đi ngược với xu hướng chung trong tuần vừa qua. 

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng có một tuần giao dịch khá thành công khi chuỗi tăng điểm đã sang đến 

phiên thứ 6 liên tiếp. Với mức tăng 2,32% chỉ số Vnindex đã có mặt trong Top 4 các thị trường tăng điểm tốt 

nhất toàn cầu, đứng sau chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản (3,53%) ở khu vực Châu á. Thành tích này cũng vượt 

qua chỉ số MSCI EM Index (0,54%) của các thị trường mới nổi, chỉ số MSCI Frontier Markets Index (-0,9%) của 

các thị trường cận biên trong tuần vừa qua (theo indexq.org). 

Điểm nhấn trong tuần vừa qua là việc khối ngoại giao dịch sôi động trở lại, chiếm 19,28% tỷ trọng mua và 

14,81% tỷ trọng bán toàn thị trường. Khối ngoại thực sự là nhân tố tạo khác biệt cho thị trường khi quay 

lại mua ròng gần 900 tỷ đồng trên toàn thị trường so với con số bán ròng 85 tỷ đồng của tuần trước đó. 

Trong bối cảnh các thông tin bên ngoài còn diễn biến trái chiều, thị trường trong nước lại bước vào kỳ cơ cấu 

danh mục định kỳ của các quỹ ETF thì việc bất ngờ mua ròng mạnh của khối ngoại đã giải tỏa tâm lý cho nhà 

đầu tư. Tuy nhiên vẫn vẫn sẽ cần thêm thời gian để nhìn nhận rõ hơn về dòng tiền của khối ngoại trong giai 

đoạn tới.  
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Tuần này thị trường sẽ chịu tác động của các thông tin rất đáng chú ý ở cả trong và ngoài nước. Nếu ở trong 

nước là kỳ cơ cấu danh mục định kỳ của các quỹ ETF, cụ thể: VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) công 

bố kết quả cơ cấu danh mục định kỳ cho quý 3-2018. Kết quả đáng chú ý nhất là việc quỹ này, tương tự như 

ETF FTSE trước đó, đã lựa chọn thêm VHM vào danh mục của mình.  

Với kết quả thêm VHM vào danh mục ở vị trí có tỷ trọng cao nhất (8% tại ETF VNM và 15% tại ETF FTSE), khá 

nhiều các cổ phiếu quen thuộc khác của thị trường sẽ đối mặt với áp lực bán ra khá đáng kể trong tuần này (với 

trọng điểm thường rơi vào thứ 6) để phục vụ việc cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF này và như đã lưu ý, đây 

sẽ là yếu tố mà nhà đầu tư cần cân nhắc trong ngắn hạn. Trong khi đó ở bên ngoài, căng thẳng thương mại 

đang có diễn biến trái chiều. Mặc kệ đàm phán mới, ông Trump nóng lòng đánh thuế 200 tỷ USD hàng Trung 

Quốc. Hiện vẫn còn chưa rõ đến thời điểm nào thì kế hoạch đánh thuế hàng Trung Quốc nói trên được Mỹ chính 

thức thực thi. Tuy nhiên, thông tin này được xem là một tín hiệu cho thấy nỗi lo về chiến tranh thương mại vẫn 

tiếp tục "ám ảnh" thị trường. 

Về mặt kỹ thuật, với 6 phiên tăng liên tiếp các chỉ báo kỹ thuật và đường trung bình của VN-Index đã được cải 

thiện đáng kể. Chỉ số VN-Index đã vượt các đường trung bình MA5, MA10, MA20, MA50 và MA100 ngày trong 

khi đường MA200 ngày đang ở khá xa phía trên (1.023 điểm). Trong khi đó các chỉ báo kỹ thuật (RSI, ADX, 

MACD…) đang cho tín hiệu tích cực. Triển vọng sẽ lạc quan hơn nếu VN-Index có thể vượt đỉnh cũ 1.003 điểm.  

Tuy nhiên cũng có thể thấy là mức chênh lệch giữa VN-Index và mức điểm hoặc đỉnh cũ là không quá rộng để 

khó vượt qua như trong 3 phiên gần đây. Nói cách khác thì mấy ngày qua thị trường dễ tăng hơn là giảm nhưng 

dường như vẫn thiếu một sự đồng thuận thúc đẩy nào đó. Hoạt động chốt liên tục ở blue-chips cũng không tạo 

ra tổn thương lớn nào cho thị trường cũng như giá chính nhóm này. Như vậy điều còn thiếu có lẽ là dòng tiền 

chưa được đẩy lên một mức có thể tạo đột phá cho thị trường. Nếu thị trường vẫn duy trì dưới 4.000 tỷ thì khả 

năng thị trường chỉ có thể đi vào vùng tích lũy chứ chưa thể bứt lên được. Vì vậy chúng tôi dự phóng 2 kịch bản 

chính cho thị trường:   

Kịch bản 1: Vượt thành công vùng 1.003 – 1.010 điểm(Fibo50%) (tam giác cân đảo chiều) 

 

 VN-Index đang tiệm cận trendline kháng cự của mô hình tam giác cân. Đây cũng là vùng có sự có mặt 

của mức đỉnh cũ 1.003 điểm. Nếu các tín hiệu kỹ thuật tiếp tục được phát huy và thị trường có thể vượt 
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thành công vùng 997 điểm – 1.003 điểm, tức breakout thành công mô hình tam giác cân đảo chiều thì 

mục tiêu sẽ là mốc 1.010 điểm trong ngắn hạn hoặc có thể mở rộng đến 1.045 điểm. Trong kịch bản 

này, nhóm cổ phiếu bluechips hoặc các cổ phiếu thuộc dòng dẫn dắt sẽ là các địa chỉ của dòng tiền.  

 Do đó, với kịch bản này NĐT nên chuẩn bị sẵn sàng phương án mua gom nhóm cổ phiếu tót trong các 

nhịp điều chỉnh mạnh do ảnh hưởng tái cơ cấu danh mục ETFs. Có thể xem xét giải ngân với tỷ trọng 

hợp lý tập trung vào danh mục Bluechips trong các nhịp điều chỉnh như: Ngân hàng, Bất động sản, 

Chứng khoán, hàng tiêu dùng & bán lẻ... 

Kịch bản 2: Điều chỉnh về vùng 970+/- 10 điểm tạo đáy tích lũy sau đó dần đi lên (xác suất 50%) 

 Với kịch bản thận trọng, chúng tôi cho rằng khả năng đảo chiều điều chỉnh nhẹ trước kháng cự 995-

1.000 điểm là có thể xảy ra. Tâm lý thị trường tương đối thận trọng khi bước vào tuần cơ cấu định kỳ 

danh mục ETFs, một số cổ phiếu vốn hóa lớn hoặc các cổ phiếu thuộc dòng dẫn dắt có thể bị ảnh hưởng 

từ việc thêm/bớt trong danh mục ETF là những lực cản khiến thị trường chưa thể bứt phá trong kịch bản 

này. Bên cạnh đó căng thẳng thương mại đang có dấu hiệu theo thang trong những ngày tới cũng là một 

yếu tố “ám ảnh” tâm lý thị trường. 

 Nếu đợt cơ cấu danh mục ETFs trong tuần này làm ảnh hưởng đến thị trường, chỉ số VN-Index vẫn 

chưa thể vượt vùng kháng cự 995 điểm – 1.005 điểm và có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 973 +/-10 

điểm. Sau đó, chỉ số sẽ tiếp tục phục hồi và vượt vùng kháng cự 995-1.005 đi lên hướng tới vùng 1.012 

điểm sau kỳ cơ cấu danh mục ETF. 

 

Kịch bản 3- Chỉ số xuyên qua vùng hỗ trợ mạnh 912 điểm (Xấu 10%):  

 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 

912 điểm cho đến 900 điểm và về mức trung bình của năm 2017.  Trong trường hợp này, ngưỡng 

Fibonacci Extension 100% và MA200 (tuần) tương ứng quanh mốc 800-850 điểm sẽ là vùng hỗ trợ mạnh 

tiếp theo của chỉ số. 

 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.  
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 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 tuần qua tiếp tục diễn biến khá sôi động với tổng thanh khoản đạt 491.056 

hợp đồng, tăng cao hơn 41% so với tuần trước. Trong khi KLGD của hợp đồng tháng 9 vẫn chiếm tỷ 

trọng áp đảo với 487.963 hợp đồng, giới đầu tư thể hiện sự quan tâm tăng dần với hợp đồng tháng 10 

qua KLGD tăng 90% so với tuần trước đạt 2.340 hợp đồng được khớp lệnh bởi trong tuần sau, hợp đồng 

này sẽ thay thế hợp đồng tháng 9 trở thành hợp đồng VN30F1M. KLGD trung bình đạt 98.211 hợp 

đồng/phiên, đặc biệt phiên thứ Năm (13/9) KLGD đã vượt lên trên mức 120.000 hợp đồng cao nhất trong 

gần 7 tuần qua. Giá trị giao dịch danh nghĩa đạt 46.730,2 tỷ đồng, tăng 42% nâng giá trị giao dịch trung 

bình lên mức 9.346 tỷ đồng/phiên. Đây là những con số rất tích cực, cho thấy dòng tiền có dấu hiệu quay 

lại với thị trường phái sinh sau nhiều tuần giao dịch ảm đạm trước.  

 Chỉ số cơ sở giao dịch giằng co với biên độ mạnh trong tuần đã mở ra nhiều cơ hội cho cả hai 

phe Long-Short. Tuy nhiên việc kiếm lời cũng không hề dễ dàng bởi VN30-Index đảo chiều với 

tốc độ rất nhanh, đòi hỏi nhà đầu tư phải bám sát từng diễn biến trong phiên. Việc các hợp đồng 

tương lai giữ mức basis mở rộng cũng cho thấy thị trường vẫn giữ thái độ thận trọng với đà hồi phục 

đang diễn ra trên thị trường cơ sở. Trong những giai đoạn này, chiến lược trading trong phiên nên được 

ưu tiên.  

 Về mặt chỉ số, sau khi tăng mạnh sau phiên ngày thứ Ba (11/9), các hợp đồng tương lai duy trì 

mức biến động nhẹ trong các phiên sau đó. Tính đến cuối tuần, hợp đồng tháng 9 đã tăng 1,6% so 

với cuối tuần trước tương đương 15 điểm để lên mức 958,5 điểm, basis đạt -1,83 điểm. Hợp đồng 

VN30F1810 tăng 1,4% lên 956,2 điểm, hiện thấp hơn cơ sở 4,13 điểm. Hai mã hợp đồng VN30F1812 

và VN30F1903 cùng giữu mức tăng xấp xỉ 1,1% 955,2 và 955,5 điểm. Theo đó mức basis của hai hợp 

đồng này đạt -5,13 và -4,83 điểm.  

 Phiên đầu tuần tới, xu hướng hồi phục nhiều khả năng được duy trì trên thị trường cơ sở. Giới đầu tư 

có thể cân nhắc đến các vị thế mua VN30F1810 khi basis hợp đồng này đang đạt khoảng cách thu hẹp 

-4,13 điểm. Tuy nhiên, với hoạt động rung lắc phức tạp của VN30-Index quanh ngưỡng 960-965 điểm 

thì việc nắm giữ vị thế qua đêm chưa được khuyến khích. 

 Về mặt kỹ thuật, lực cầu bắt đáy gia tăng giúp VN30-Index giữ vững được sắc xanh trong phiên cuối 

tuần. Dòng tiền nhập cuộc tích cực với khối lượng duy trì trên bình quân 20 phiên. Các chỉ báo kỹ thuật 

như Stochastic RSI, MACD đều đi lên và nằm trên đường tín hiệu cho thấy rủi ro điều chỉnh không quá 

lớn. Ngưỡng hỗ trợ tốt trong những phiên tới S1:958 điểm, S2:955 điểm và S3:952 điểm, trong khi các 

ngưỡng kháng cự R1:964 điểm, R2:968 điểm và R3:971 điểm. 

 Tính đến thời điểm cuối tuần này, tổng khối lượng mở (OI) trên thị trường đạt 15.357 hợp đồng, 

giảm 10,8% so với tổng khối lượng mở thời điểm cuối tuần trước, do OI của hợp đồng VN30F1M 

giảm 13,8% đạt 13.962 hợp đồng. Hợp đồng VN30F2M, VN30F1Q và VN30F2Q có OI lần lượt đạt 580, 

604 và 211 hợp đồng. 

 Nhà đầu tư cần chú ý, hợp đồng tháng 9 sẽ đáo hạn trong ngày thứ Năm (20/9) tới, hợp đồng tháng 10 

sẽ được đưa vào giao dịch với tư cách F1M trong ngày thứ Sáu (21/9). Đồng thời, mã hợp đồng 

VN30F1811 sẽ được đưa vào giao dịch mới với tư cách F2M, 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.  
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STT Ngành Mã cp 
Khuyến 

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

Book 
Value 

PE 
Giá 

09/14/2018 
KLGD TB 

1M 

  
Ngân 
hàng 

                  

1  VCB Nắm giữ 
                               

230,257  
20.9% 3,140 16,261 20 64,000 2,055,345 

2  MBB Mua 
                                 

48,826  
20.0% 2,113 13,767 11 22,600 5,915,748 

3  ACB Mua 
                                 

42,029  
#VALUE! 2,887 14,688 12 33,700 5,117,779 

4  BID Nắm giữ 
                                  

119,142  
2.5% 2,329 14,652 15 34,850 3,355,649 

5  CTG Nắm giữ 
                                

100,346  
30.0% 2,085 18,191 13 26,950 6,301,482 

6  VPB Theo dõi 
                                  

59,001  
23.5% 2,663 11,573 9 24,350 4,404,817 

7  HDB Mua 
                                 

37,867  
27.4% 1,966 14,348 20 38,600 1,532,175 

8  VIB Mua 
                                  

14,644  
#VALUE! 2,002 15,647 14 27,600 767,083 

9  LPB Theo dõi 
                                    

6,825  
5.0% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 9,100 1,790,093 

10  STB Mua 
                                  

21,644  
#DIV/0! 824 13,112 15 12,000 5,510,799 

11  TPB Theo dõi 
                                  

17,445  
#DIV/0! 1,717 11,630 15 26,200 306,293 

  Chứng khoán                 

12  SSI Nắm giữ 
                                  

16,045  
56.1% 2,585 18,167 12 32,100 3,499,014 

13  HCM Nắm giữ 
                                     

8,149  
61.4% 6,129 22,651 10 62,900 278,916 

14  VND Theo dõi 
                                    

4,958  
44.7% 1,951 13,794 12 22,900 1,655,081 

15  MBS Mua 
                                      

2,113  
0.1% 1,122 11,538 15 17,300 200,598 

  Bảo Hiểm                   

16  BVH Nắm giữ 
                                 

68,477  
24.8% 2,371 20,859 41 97,700 125,873 

17  PVI Mua 
                                      

7,211  
#VALUE! 2,363 30,700 13 31,200 85,171 

  Bất động sản                 

18  VIC Nắm giữ 
                               

322,354  
7.5% 1,292 14,070 78 101,000 1,186,235 

19  DXG Nắm giữ 
                                    

9,585  
47.3% 2,870 12,242 10 28,000 3,086,472 

20  DIG Mua 
                                     

4,317  
39.0% 1,035 11,410 17 17,100 1,362,465 

21  KDH Nắm giữ 
                                  

12,954  
45.8% 1,551 16,461 22 33,400 215,042 

22  NLG Mua 
                                    

6,474  
48.6% 2,283 17,979 13 30,600 435,057 

23  HDG Nắm giữ 
                                     

3,512  
10.2% 2,403 13,533 15 37,000 159,611 

24  LHG Nắm giữ 
                                     

1,005  
#DIV/0! 5,763 22,288 3 20,100 205,600 

  Dầu khí                   

25  GAS Nắm giữ 
                               

206,707  
3.6% 5,796 22,568 19 108,000 537,229 

26  BSR Theo dõi 
                                 

55,809  
3.3% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 18,000 2,150,274 

27  PLX Nắm giữ 
                                   

81,812  
12.3% 3,254 16,279 22 70,600 977,802 

  Xây dựng & VLXD                 

28 
 

CTD Nắm giữ 
                                   

12,761  
43.5% 20,360 97,180 8 163,000 182,733 

29 
 

VCS Mua 
                                  

14,992  
2.6% 5,657 16,923 17 93,700 166,712 

30 
 

VGC Theo dõi 
                                    

8,384  
25.2% 1,309 14,553 14 18,700 1,837,688 

31 
 

CVT Theo dõi 
                                       

899  
13.6% 4,661 14,853 5 24,500 296,357 

32 
 

PTB Theo dõi 
                                    

2,794  
12.9% 8,261 28,569 7 57,500 51,016 

33 
 

BMP Theo dõi 
                                    

4,772  
75.1% 5,642 29,000 10 58,300 157,398 

34 
 

NTP Theo dõi 
                                    

4,087  
23.0% 4,932 23,216 9 45,800 4,903 
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35 
 

AAA Theo dõi 
                                     

2,817  
18.7% 2,151 14,714 8 16,850 1,443,953 

36 
 

HT1 Nắm giữ 
                                    

5,342  
#DIV/0! 1,537 14,215 9 14,000 360,265 

  Thép                    

37 
 

HPG Nắm giữ 
                                 

83,894  
39.2% 4,210 17,186 9 39,500 5,394,050 

38 
 

HSG Theo dõi 
                                    

4,272  
20.2% 1,861 13,564 6 11,100 3,247,377 

  Điện                   

39 
 

REE Nắm giữ 
                                   

11,053  
49.0% 5,319 27,335 7 35,650 523,121 

40 
 

NT2 Mua 
                                    

7,989  
21.7% 2,912 12,728 10 27,750 151,986 

41 
 

PC1 Theo dõi 
                                    

3,472  
32.1% 3,069 22,132 9 26,150 106,164 

42 
 

TV2 Nắm giữ 
                                     

1,438  
#DIV/0! 26,389 50,825 5 122,600 37,399 

43 
 

POW Nắm giữ 
                                 

34,660  
#DIV/0! 1,026 11,437 14 14,800 1,784,080 

  Logistic                   

44 
 

VSC Theo dõi 
                                     

1,994  
36.8% 5,570 30,818 7 39,800 157,827 

45 
 

GMD Theo dõi 
                                    

8,032  
20.4% 6,218 20,570 4 27,050 750,831 

  
Hàng tiêu dùng & Bán 
lẻ 

                

46 
 

VNM Nắm giữ 
                                 

231,612  
49.3% 5,065 14,956 26 133,000 1,147,187 

47 
 

QNS Theo dõi 
                                   

11,293  
10.9% 4,154 18,197 9 38,600 165,195 

48 
 

VHC Theo dõi 
                                    

7,938  
39.7% 8,607 34,390 10 86,000 117,188 

49 
 

MWG Nắm giữ 
                                 

39,389  
49.0% 8,472 23,260 14 122,000 565,995 

50 
 

FPT Nắm giữ 
                                 

27,334  
49.0% 5,094 19,170 9 44,550 924,964 

51 
 

DGW Nắm giữ 
                                     

1,052  
9.5% 2,303 17,160 11 25,900 656,257 

52 
 

DHG Theo dõi 
                                  

12,094  
47.5% 4,035 22,362 23 92,500 232,073 

53 
 

PNJ Nắm giữ 
                                  

16,522  
49.0% 5,110 20,764 20 101,900 478,781 

54 
 

VRE Theo dõi 
                                  

71,956  
31.4% 791 13,710 48 37,850 1,281,908 

55 
 

CSM Theo dõi 
                                     

1,477  
3.6% 170 11,918 84 14,250 42,614 

56 
 

DRC Theo dõi 
                                     

3,231  
24.0% 1,143 12,585 24 27,200 305,226 

57 
 

PAC Theo dõi 
                                     

1,933  
29.1% 2,774 12,271 15 41,600 23,217 

  Phân bón & hóa chất                 

58 
 

BFC Theo dõi 
                                     

1,529  
13.9% 3,435 16,828 8 26,750 25,169 

59 
 

DPM Theo dõi 
                                    

6,790  
20.2% 1,444 20,047 12 17,350 379,811 

60 
 

DCM Theo dõi 
                                    

5,453  
4.0% 790 12,289 13 10,300 563,174 

61 
 

LAS Theo dõi 
                                     

1,287  
5.2% 1,081 11,606 11 11,400 28,402 

62 
 

DGC Mua 
                                    

2,050  
#DIV/0! 959 13,646 43 41,000 68,299 

  Du lịch và giải trí                 

63 
 

HVN Theo dõi 
                                 

47,354  
9.2% 1,727 12,234 22 37,900 808,930 

64 
 

VJC Theo dõi 
                                 

80,700  
24.7% 9,463 19,557 16 149,000 663,844 

65 
 

AST Mua 
                                     

2,210  
#DIV/0! 4,039 12,924 15 61,400 75,416 

  Dệt may                   

66 
 

TCM Nắm giữ 
                                     

1,456  
48.6% 2,980 20,782 9 26,900 467,038 

67 
 

TNG Nắm giữ 
                                       

636  
19.3% 2,847 13,801 5 12,900 399,731 

  Cao su                   
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68 
 

PHR Nắm giữ 
                                    

3,489  
#DIV/0! 3,070 18,517 8 25,750 264,421 

 


