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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 23/07 – 27/07/2018 

Diễn biến thị trường quốc tế: 

Chỉ số Điểm số 
Tăng giảm 1 

tuần (%) 
P/E YTD 

VN-Index 933.39         2.60  17.71 -5.17 

VN30 941.09         3.01  15.26 -5.03 

Dow Jones 25,058.12         0.15  18.34 1.37 

S&P 500 2,804.49         0.02  21.12 4.90 

DAX 12,561.42         0.16  13.98 -2.76 

CAC 5,398.32 - 0.57  17.03 1.61 

Nikkei 225 22,697.88         2.30  17.26 -0.29 

Shanghai 28,29.271 - 0.07  13.76 -14.45 

Vàng 1,223.73 - 0.75    -6.07 

Dầu WTI 70.46         0.80    15.76 

 

Chứng khoán Mỹ vẫn đi lên bất chấp chiến tranh thương mại Mỹ-Trung 

 Phần lớn thị trường chứng khoán Thế giới giao dịch khá khởi sắc trong tuần này. S&P 500 tiến lên 

mức cao nhất trong hơn 5 tháng, khi báo cáo lợi nhuận tích cực đã nhấc bổng nhóm cổ phiếu tài chính 

và công nghiệp, đồng thời củng cố dự báo về mùa báo cáo lợi nhuận quý 2 đầy mạnh mẽ. 

 Hiện các nhà phân tích dự báo tăng trưởng lợi nhuận quý 2 của các công ty thuộc S&P 500 đạt 21.4%, 

cao hơn so với dự báo 20.7% hồi đầu tháng 7. Trong số 48 công ty đã báo cáo kết quả cho đến nay, 

có đến 87.5% số công ty này có lợi nhuận vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. 

 Đồng Nhân dân tệ suy yếu xuống mức đáy 1 năm(6,81) trước khi xóa bớt đà giảm. 

 chỉ số đồng USD – thước đo diễn biến của đồng Dollar so với các đồng tiền chủ chốt khác giảm nhẹ về 

mức 94.47 sau khi chạm đỉnh trong tuần ở mức 95.65. 

 nhà đầu tư cũng đang xem xét tới lời chỉ trích của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Cục Dự trữ Liên 

bang Mỹ (Fed) và cho rằng cơ quan này có thể làm gián đoạn đà hồi phục kinh tế. 

Thông tin bất lợi liên quan đến cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng 

tin CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đã sẵn sàng đánh thuế toàn bộ 500 tỷ USD hàng nhập khẩu 

từ Trung Quốc vào Mỹ mỗi năm. Nhà đầu tư ở Phố Wall cũng đang có sự phân cực, một bên tin rằng xung đột 

thương mại sẽ dẫn tới suy thoái kinh tế toàn cầu, một bên cho rằng Tổng thống chỉ đang tìm cách lôi kéo phía 

bên kia đến bàn đàm phán. 

Bất chấp mối lo gia tăng về chiến tranh thương mại lấn át ảnh hưởng tích cực của loạt báo cáo lợi nhuận khả 

quan từ các doanh nghiệp niêm yết, tuần vừa qua là tuần tăng điểm thứ ba liên tục của cả hai chỉ số Dow 

Jones và S&P 500 dựa trên kỳ vọng vào một mùa báo cáo kết quả kinh doanh tốt đẹp. Tính chung cả tuần, 

Dow Jones tăng 0,2%; S&P500 tăng 0,1%; còn Nasdaq giảm chưa đầy 0,1% - khép lãi chuỗi 2 tuần tăng trước 

đó. Các nhà phân tích tỏ ra ngày càng lạc quan về mùa báo cáo kết quả kinh doanh đang diễn ra ở Phố Wall. 

Dữ liệu của Thomson Reuters cho thấy giới phân tích hiện kỳ vọng lợi nhuận quý 2 của các công ty thuộc S&P 

500 tăng 21.4% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức dự báo tăng 20,7% đưa ra hôm 1/7. 
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Đồ thị chỉ số Dow Jones 

 

Xu hướng dòng vốn quốc tế 
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Giá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm thứ hai liên tiếp  

Dầu giảm liền 3 tuần bất chấp đà tăng trong phiên. Tuần qua, giá dầu WTI lùi 0.8% chốt ở 70.46 USD/thùng, 

giá dầu Brent sụt 3% chốt ở 73.07 USD/thùng 

Các hợp đồng dầu thô tương lai tăng giá trong ngày thứ Sáu (20/07) khi Ả-rập Xê-út cho biết có thể sẽ cắt 

giảm kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8 tới, làm dịu bớt lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường. Tuy 

nhiên, các hợp đồng dầu đã ghi nhận tuần sụt giảm thứ 3 liên tiếp do những lo ngại về chiến tranh thương mại 

mới nổi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng áp thuế nhập khẩu lên 505 tỷ USD hàng 

hóa Trung Quốc. 

Tyler Richey, Đồng biên tập tại Sevens Report, nhận định: “Bất chấp đà suy yếu và biến động gần đây trên thị 

trường năng lượng, xu thế dài hạn vẫn ủng hộ đà tăng, mặc dù trường hợp của dầu WTI thuận lợi hơn so với 

dầu Brent trên các biểu đồ khi chỉ mới chạm đáy 3 tháng trong tuần này”. 

 

Giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp 

Vàng thế giới giảm nhẹ tuần qua, các hợp đồng vàng tương lai quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Sáu (20/07), 

giúp xóa bớt một phần đà sụt giảm tuần qua, khi những nhận định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về lãi 

suất và đồng USD đã gây sức ép lên đồng bạc xanh 

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng vàng giao tháng 8 tiến 7.10 USD (tương đương 0.6%) lên 

1,231.10 USD/oz. Hợp đồng này đã khép phiên ngày thứ Năm tại mức 1,224 USD/thùng – mức đóng cửa thấp 

nhất kể từ tháng 7/2017. Đây cũng là mức đóng cửa đánh dấu vàng chính thức tiến vào khu vực điều chỉnh – 

sụt hơn 10% từ mức đỉnh 1,362.90 USD/oz đã xác lập vào ngày 15/01/2018. Tuần qua, vàng đã giảm 0.8%, 

dữ liệu từ FactSet cho thấy. 

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 – lùi 0.7% và giảm gần 0.3% trong tuần qua. Đồng USD thường di chuyển ngược 

chiều với vàng, vốn được neo giá theo đồng bạc xanh. 
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Thị trường cơ sở tuần 23 -27/07: Chờ tín hiệu tích cực từ mùa báo cáo KQKD Q3! 

 TTCK toàn cầu và đặc biệt là TTCK Mỹ tiếp tục phục hồi tích cực nhờ mùa báo cáo KQKD 

 Áp lực rút vốn tại các thị trường đã giảm bớt và xuất hiện tín hiệu mua ròng tại Taiwan, Thái Lan, Nhật 

Bản. 

 TTCK Việt Nam phục hồi với thanh khoản tăng khá tích cực 

 NĐTNN vẫn duy trì bán ròng nhưng tập trung chủ yếu vào VIC, VHM 

 Dòng tiền giảm bớt giao dịch trên TTCK PS và chuyển dịch sang cơ sở. 

 Yếu tố nội tại đang được nhà đầu tư quan tâm ngắn hạn là: Lạm phát và tỷ giá. 

 Kịch bản tích cực nhất là sideway up chờ dòng tiền đón KQKD Q3, mục tiêu ngắn hạn 975-1.045 

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần hồi phục theo kỳ vọng khi chỉ số Vnindex đã lấy lại 

được mốc 930 điểm, với mức tăng 2,6% TTCKVN đã lọt vào Top 3 thị trường chứng khoán toàn cầu có sự hồi 

phục mạnh nhất trong tuần vừa qua, qua đó chấm dứt chuỗi 5 tuần giảm liên tiếp.  

Sự nhập cuộc trở lại của dòng tiền là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tuần vừa qua. Giá trị khớp lệnh trên 

sàn HSX đã lên mức cao nhất trong vòng 3 tuần, đạt 3.323 tỷ đồng/phiên, tăng 46,4% so với tuần trước 

đó. Độ rộng của thị trường theo đó có sự lan tỏa tích cực ở các nhóm dẫn dắt như: Ngân hàng, bất động 

sản…bên cạnh đó dòng tiền cũng tìm đến các cổ phiếu nhỏ như HAG, HNG, FLC… 

Khối ngoại tiếp tục là lực cản cho thị trường trong tuần này. Tính chung cả tuần khối ngoại vẫn bán ròng gần 

700 tỉ đồng tính riêng tại HSX. Dù trọng điểm bán ròng của khối ngoại chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu “quen 

thuộc” nhất định, việc vẫn duy trì bán ròng vẫn là tác nhân tiêu cực ảnh hưởng nhất định lên tâm lý nhà đầu 

tư. 

Thị trường đang có cơ hội hồi phục trong tuần tới với mục tiêu 975 điểm đến 996 điểm. Cơ sở cho đợt phục 

hồi này: (1) Đây đang là đợt phục hồi với nhiều phiên tăng liên tiếp thứ lần thứ 2 với 62,8 điểm (7%) chỉ 

sau đợt phục hồi đầu tháng 6 với 131 điểm (14,35%) nên dư địa cho sự phục hồi ngắn hạn vẫn còn. (2) 

Mùa báo cáo bán niên đang đi đến giai đoạn cao điểm, do vậy dòng tiền lớn đang gia tăng hoạt động 
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giải ngân để đón đầu cơ hội đầu tư, những nhóm cổ phiếu kỳ vọng đạt kết quả kinh doanh khả quan 

đồng loạt hút mạnh dòng tiền như nhóm ngân hàng, bất động sản…bên cạnh đó là dòng tiền đầu cơ ở 

các cổ phiếu nhỏ…đang tạo ra những lực đỡ cần thiết cho thị trường và sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò này 

trong tuần tới. và (3) những lo ngại về cuộc chiến thương mại dường như đã bị thổi phồng quá mức, 

trong 3 tuần vừa qua chỉ số Vnindex đã giảm tới 3% trong khi chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương 

không bao gồm Nhật Bản chỉ giảm nhẹ 0,3%. Trong khi với riêng thị trường “tâm bão” Trung Quốc, chỉ số 

Shanghai cũng chỉ ghi nhận mức giảm nhẹ 0,6%, còn đối với nước châm ngòi cho cuộc chiến này thậm chí 

TTCK còn đi ngược xu hướng, chỉ số Dow Jones thậm chí còn tăng liên tiếp trong 3 tuần vừa qua với mức 

tăng 3,24%. Do vậy VN-INDEX còn có thêm dư địa phục hồi để bù đắp lại mức giảm do các phản ứng thái quá 

xuất hiện trong 3 tuần gần đây. 

Rủi ro lúc này xuất hiện ở cả bên trong và bên ngoài, ở bên ngoài tâm điểm tiếp tục là nguy cơ leo thang của 

cuộc chiến thương mại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đã sẵn sàng đánh thuế toàn bộ 500 tỷ USD 

hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ mỗi năm. Nhà đầu tư ở Phố Wall cũng đang có sự phân cực, một bên 

tin rằng xung đột thương mại sẽ dẫn tới suy thoái kinh tế toàn cầu, một bên cho rằng Tổng thống chỉ đang tìm 

cách lôi kéo phía bên kia đến bàn đàm phán.  

Trong khi đó các yếu tố nội tại nổi bật vẫn là câu chuyện tỷ giá, tỷ giá USD/VND đã biến động mạnh theo chiều 

hướng tăng cả ở trong hệ thống ngân hàng lẫn trên thị trường tự do trong mấy tuần qua. Nhìn nhận chiều 

hướng tăng này, nhiều người bày tỏ lo ngại ảnh hưởng tiêu cực của tỷ giá tăng lên thương mại, lạm phát và 

đầu tư nước ngoài, đồng thời khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) can thiệp để ổn định tỷ giá. 

Tỷ giá là vấn đề rất nhạy cảm và chuyển vào lạm phát rất nhanh, đối với thị trường chứng khoán mỗi đợt tỷ 

giá tăng thì thị trường thường có diễn biến bất lợi đi kèm theo đó là hiện tượng bán ròng của khối ngoại. Với 

mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô của chính phủ và ưu tiên điều hành tỷ giá ổn định trong linh hoạt, trong tuần 

qua Ngân hàng Nhà nước đã bán ra khoảng 2 tỉ đô la Mỹ để can thiệp thị trường. Đồng thời, NHNN cũng lên 

tiếng trấn an dư luận, lập luận rằng sự tăng tỷ giá có yếu tố tâm lý trong khi cung cầu không có biến động 

mạnh và hệ thống ngân hàng thương mại vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu chính đáng về ngoại tệ, còn NHNN thì 

có đủ công cụ để bình ổn tỷ giá, gồm bán ngoại tệ để can thiệp. Bên cạnh đó mối lo ngại đã phần nào giảm 

bớt khi chỉ số đo lường sức mạnh đồng đô la Mỹ đã một lần nữa quay lại mức 94,25 – vùng tâm lý được rất 

nhiều nhà đầu tư quan tâm trong ngắn hạn. Trong khi đó, khối ngoại vẫn bán ròng nhưng chỉ tập trung ở một 

vài mã nhất định, do vậy đây có thể chỉ là hoạt động cơ cấu danh mục thuần túy. Vì vậy chúng tôi cho rằng 

câu chuyện tỷ giá đối với thị trường chứng khoán trong 2 tuần vừa qua là hết sức bình thường và chưa phản 

ánh trong ngắn hạn. 

Chốt lại, Thị trường vẫn đang đi vào giai đoạn cao điểm của mùa báo cáo kết quả kinh doanh, bối cảnh trong 

và ngoài nước tuy có những lo ngại nhưng cũng chưa có gì thay đổi đột biến, vì vậy cơ hội tăng vẫn thuận 

hơn lúc này. Nhịp điều chỉnh 1-2 phiên diễn ra là hoàn toàn bình thường do hoạt động tái cơ cấu danh mục 

nhiều hơn là chốt lời ngắn hạn. Bởi vì đây là nhịp tăng trên cơ sở kết quả kinh doanh nên hiện tượng phân 

hóa sẽ tạo rủi ro là chính, những phiên điều chỉnh chính là cơ hội cho dòng tiền đến sau. Thị trường đang có 

cơ hội hồi phục trong tuần tới với mục tiêu 975 điểm đến 996 điểm 

Về kỹ thuật, thị trường đang tạo đáy ngắn hạn ở vùng 884 điểm và đây có thể nói là vùng hỗ trợ tạm thời của 

thị trường. Giữ nguyên quan điểm trong bản tin cuối tuần vừa qua: Thị trường có cơ hội tăng tiếp vào tuần 

sau khi quá trình lấp GAP đã thành công cùng sự lan tỏa ở mặt bằng cổ phiếu đang rất tốt, nhiều 

nhóm cổ phiếu trong phiên cối tuần đã đồng loạt tăng giá, phản ánh tình trạng thị trường mạnh hơn. 

Kịch bản tích cực là thị trường có thể hồi phục lên mức 930 điểm – 970 điểm, ngược lại nếu vùng hỗ trợ (884 

điểm) bị phá vỡ thì thị trường có thể về mức thấp hơn ở 863 điểm – 865 điểm.  
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Kịch bản 1 – Nhịp phục hồi hướng đến vùng  975 – 1.045 điểm (Lạc quan) 

 Thị trường có tuần hồi phục sau hơn 5 tuần giảm điểm liên tiếp trước đó. Vùng đáy kỹ thuật quanh 

ngưỡng 884 đã được thiết lập khá chắc chắn khi có ít nhất hai tuần kiểm nghiệm vùng hỗ trợ này. Do 

đó, mức hồi phục hiện tại đang tạo ra đà tăng giá khá ổn định khi được nâng đỡ bởi sự trở lại của 

dòng tiền và thông tin hỗ trợ từ KQKD Q3. 

 Mặc dù thông tin về tỷ giá có thể vẫn gây bất lợi cho thị trường nhưng chúng tôi nghiêng về khả năng 

thị trường vẫn tiếp tục đi lên “trong nghi ngờ” với thanh khoản tiếp tục được cải thiện. Với kịch bản này, 

khả năng chỉ số có thể có nhịp phục hồi có khuynh hướng sideway up với thanh khoản thấp hướng tới 

các vùng kháng cự mạnh 935 điểm cho đến 975 điểm trong tuần này. Mục tiêu sau khi vượt 975 điểm 

có thể lên lại vùng kháng cự cao hơn 1.045 điểm 

 Do đó, với kịch bản này NĐT có thể xem xét giải ngân với tỷ trọng hợp lý tập trung vào danh mục cốt 

lõi hút dòng tiền như Ngân hàng, BĐS, Chứng khoán, hàng tiêu dùng. Giai đoạn này hạn chế mua đuổi 

mà nên mua gom trong các nhịp điều chỉnh, sẵn sàng phương án cutlost và bán cổ phiếu nếu thị 

trường có diễn biến đảo chiều bất ngờ diễn ra ngoài mong đợi. 

Kịch bản 2- Giao dịch tích lũy quanh vùng dao động 900-950 điểm (Thận trọng):  

 Với diễn biến tỷ giá đang khá căng thẳng khi Nhân dân tệ tiếp tục mất giá trước áp lực tăng giá mạnh 

của USD Index. Tỷ giá thị trường tự do đang tăng và gây áp lực lên diễn biến thị trường cũng như tâm 

lý NĐT.  

 Với kịch bản ngày, trong trường hợp diễn biến tỷ giá biến động ngoài mong đợi & NĐTNN tiếp tục bán 

ròng khả năng VN-INDEX có thể sẽ dao động đi ngang trong biên độ hẹp từ 900-950 điểm và không 

phá vỡ hỗ trợ 900 điểm. Đặc trung của kịch bản này là VN-INDEX không vượt được kháng cự mạnh 

950 điểm sau nhiều lần kiểm nghiệm không thành công. 

 Với kịch bản này, xem xét mua vào với tỷ trọng hợp lý và trading trong khung dao động hẹp với chiến 

lược mua thấp bán cao, chốt lời dần tại các vùng kháng cự mạnh. Hiện tại thị trường vẫn được hỗ trợ 

bởi thông tin từ KQKD Q3 và tín hiệu trở lại của dòng tiền do đó các phiên tăng điểm kèm sau đó là 

các diễn biến chốt lời ngắn hạn là hoàn toàn bình thường.  
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Kịch bản 3- Chỉ số xuyên qua vùng hỗ trợ mạnh 800-830 điểm (Xấu):  

 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.  Trong trường hợp này, ngưỡng 

Fibonacci Extension 100% và MA200 (tuần) tương ứng quanh mốc 708-750 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.  

 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: 

 Tuần qua đã ghi nhận một tuần giao dịch trầm lắng hơn, mang tâm lý trận trọng với các hoạt động 

trading. Các vị thế chủ yếu đến từ Long được ưu tiên hơn cả. Biến động bất ngờ tại thị trường cơ sở 

phiên cuối tuần đã gây ra mức chênh lệch lớn với thị trường phái sinh. Tất cả các hợp đồng đã không 

kịp xử lý trong phiên ATC nên đều đóng cửa ở mức giá cao. Đồng thời do ảnh hưởng từ hoạt động cơ 

cấu của quỹ VFMVN30 ETF nên giữa thị trường cơ sở và thị trường phái sinh đang xảy ra mức chênh 

lệch khá lớn, hiện hợp đồng tháng 8 đang có basic dương 18,5 điểm. Điều này có thể sẽ khiến rung lắc 

tái diễn trong phiên đầu tuần tới khi mà các kỳ vọng tăng và giảm sẽ có sự va chạm mạnh. So với tuần 

kề trước, thanh khoản HĐ phái sinh tuần qua có sự sụt giảm đáng kể. Hiện tổng khối lượng khớp lệnh 

trung bình của thị trường giao dịch hợp đồng tương lai đạt 115,348 hợp đồng (giảm gần 25,5% so với 

tuần liền trước), giá trị khớp lệnh danh nghĩa bình quân theo đó cũng giảm gần 23%, chỉ đạt 10.606 tỷ 

đồng, Tuy nhiên khối lượng IO cuối tuần này đã tăng lên 16.201 hợp đồng so với 13.075 hợp đồng 

cuối tuần trước 

 Ngưỡng hỗ trợ tốt trong những phiên tới S1:920 điểm, S2:924 điểm và S3:929 điểm, trong khi các 

ngưỡng kháng cự R1:939 điểm, R2:942 điểm và R3:948 điểm. 

 Các vị thế Long nắm giữ xem xét chốt lời do basic đang dương khá rộng (18,5 điểm). Vị thế Short mở 

ra khi VN30 kiểm nghiệm không thành công các ngưỡng kháng cự 945 điểm, chốt lời vùng kỳ vọng 

920-930 điểm, Stoploss nếu VN30 vượt 948 điểm. 

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 

07/20/2018 
KLGD TB 

1M 

  
Ngân 
hàng 

                  

1 
 

VCB Mua 
                               

204,353  
20.7% 2,888 15,558 20 56,800 2,361,464 

2 
 

MBB Mua 
                                 

50,339  
16.8% 1,933 13,635 12 23,300 5,662,756 

3 
 

ACB Mua 
                                 

39,909  
#VALUE! 2,568 15,839 14 36,800 5,047,151 

4 
 

BID Theo dõi 
                                 

86,835  
2.4% 2,030 13,991 13 25,400 3,348,922 

5 
 

CTG Mua 
                                  

91,968  
30.0% 2,103 17,690 12 24,700 5,269,976 

6 
 

VPB Theo dõi 
                                  

71,480  
23.5% 2,663 11,573 11 29,500 4,427,380 

7 
 

HDB Theo dõi 
                                 

34,727  
26.9% 1,966 14,348 18 35,400 1,343,422 

8 
 

VIB Theo dõi 
                                  

14,697  
#VALUE! 2,002 15,647 14 27,700 327,746 
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9 
 

LPB Mua 
                                     

8,100  
5.0% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 10,800 1,122,051 

  Chứng khoán                 

10 
 

SSI Mua 
                                   

14,571  
55.0% 2,602 17,871 11 29,150 4,419,259 

11 
 

HCM Mua 
                                    

7,320  
60.2% 6,048 23,423 9 56,500 320,158 

12 
 

VND Theo dõi 
                                      

4,113  
43.6% 1,937 12,224 10 19,000 1,482,665 

13 
 

MBS Mua 
                                    

2,076  
0.1% 196 10,519 87 17,000 232,292 

  Bảo Hiểm                   

14 
 

BVH Theo dõi 
                                 

49,763  
24.7% 2,371 20,859 30 71,000 141,193 

15 
 

PVI Theo dõi 
                                     

6,771  
#VALUE! 2,948 29,175 10 29,300 221,252 

  Bất động sản                 

16 
 

VIC Nắm giữ 
                               

330,652  
6.7% 1,510 11,093 69 103,600 1,687,247 

17 
 

DXG Mua 
                                    

8,387  
44.5% 2,690 11,922 9 24,500 4,322,484 

18 
 

DIG Theo dõi 
                                    

3,883  
40.0% 930 11,834 18 16,300 1,633,511 

19 
 

KDH Theo dõi 
                                    

11,713  
44.3% 1,677 16,404 18 30,200 94,285 

20 
 

NLG Mua 
                                    

6,454  
49.0% 2,793 14,063 11 30,750 434,332 

21 
 

HDG Mua 
                                    

2,582  
13.8% 2,454 15,662 14 34,000 95,653 

  Dầu khí                   

22 
 

GAS Mua 
                                

158,284  
3.5% 5,149 22,984 16 82,700 605,827 

23 
 

BSR Theo dõi 
                                 

48,988  
3.9% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 15,800 1,319,503 

24 
 

PLX Theo dõi 
                                 

65,009  
12.1% 2,920 18,411 19 56,100 445,168 

  Xây dựng & VLXD                 

25 

 

CTD Mua 
                                   

11,822  
42.0% 20,255 97,974 7 151,000 164,861 

26 

 

VCS Mua 
                                  

14,096  
2.5% 6,408 15,034 14 88,100 216,184 

27 

 

VGC Theo dõi 
                                    

8,070  
23.9% 1,354 14,158 13 18,000 2,689,884 

28 

 

CVT Mua 
                                       

903  
12.6% 4,883 15,658 5 24,600 498,197 

29 

 

PTB Theo dõi 
                                      

3,110  
13.3% 8,386 28,762 8 64,000 81,705 

30 

 

BMP Theo dõi 
                                    

4,527  
74.5% 5,511 30,975 10 55,300 162,174 

31 

 

NTP Theo dõi 
                                    

3,793  
23.0% 4,922 23,827 9 42,500 12,398 

32 

 

AAA Theo dõi 
                                    

2,976  
18.7% 2,326 11,543 8 17,800 1,798,515 

  Thép                    

33 

 

HPG Mua 
                                 

77,947  
39.0% 3,975 16,155 9 36,700 5,401,684 

34 

 

HSG Theo dõi 
                                    

4,484  
21.2% 2,353 14,278 5 11,650 2,761,678 

  Điện                   

35 

 

REE Mua 
                                   

10,139  
49.0% 4,605 25,536 7 32,700 331,071 

36 

 

NT2 Mua 
                                    

7,485  
21.4% 2,646 18,134 10 26,000 315,054 

37 

 

PC1 Theo dõi 
                                    

3,735  
37.9% 2,311 23,770 14 32,350 62,131 

  Logistic                   

38 

 

VSC Theo dõi 
                                     

1,694  
34.7% 5,102 30,579 7 33,800 128,688 

39 

 

GMD Theo dõi 
                                    

7,063  
20.4% 5,793 19,825 4 24,500 329,620 

  
Hàng tiêu dùng & Bán 

lẻ 
  

Hàng tiêu dùng & 
Bán lẻ 

            

40 

 

VNM Nắm giữ 
                               

245,986  
59.5% 6,234 17,785 27 169,500 677,398 

41 

 

QNS Theo dõi 
                                   

11,703  
10.2% 4,154 18,197 10 40,000 195,757 
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42 

 

VHC Theo dõi 
                                    

5,787  
40.1% 6,611 30,944 9 62,700 128,208 

43 

 

MWG Mua 
                                 

36,648  
49.0% 7,866 22,497 14 113,500 684,562 

44 

 

FPT Mua 
                                 

25,524  
49.0% 4,964 19,567 8 41,600 777,107 

45 

 

DGW Mua 
                                       

970  
9.6% 2,251 17,392 11 23,900 356,585 

46 

 

DHG Theo dõi 
                                    

13,101  
47.0% 4,344 21,307 23 100,200 194,328 

47 

 

PNJ Mua 
                                   

15,419  
49.0% 4,872 19,728 20 95,100 566,424 

48 

 

VRE Theo dõi 
                                 

79,845  
32.3% 791 13,710 53 42,000 1,346,964 

49 

 

CSM Theo dõi 
                                     

1,399  
3.6% 293 11,901 46 13,500 97,016 

50 

 

DRC Theo dõi 
                                    

2,887  
23.5% 978 13,027 25 24,300 354,481 

51 

 

PAC Theo dõi 
                                     

1,859  
29.9% 3,257 15,056 12 40,000 20,892 

  Phân bón                   

52 

 

BFC Mua 
                                     

1,458  
13.8% 4,457 17,049 6 25,500 17,364 

53 

 

DPM Theo dõi 
                                    

6,809  
20.4% 1,426 20,529 12 17,400 657,080 

54 

 

DCM Theo dõi 
                                    

5,426  
4.1% 1,024 12,026 10 10,250 286,542 

55 

 

LAS Theo dõi 
                                     

1,320  
5.1% 1,192 11,937 10 11,700 59,810 

  Du lịch và giải trí                 

56 

 

HVN Mua 
                                   

41,194  
9.2% 1,727 12,234 19 33,000 364,376 

57 

 

VJC Mua 
                                  

70,951  
20.4% 9,463 19,557 14 131,000 551,272 

  Dệt may                   

59 

 

TCM Theo dõi 
                                       

985  
49.1% 3,033 20,081 6 18,200 199,698 

60 

 

TNG Theo dõi 
                                       

577  
18.3% 2,478 13,194 5 11,700 188,896 

 


