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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 25/06 – 29/06/2018 

Diễn biến thị trường quốc tế: 

Chỉ số Điểm số 
Tăng giảm 
1 tuần (%) 

P/E YTD 

VN-Index 983.17 -3.27 19.03 3.28 

VN30 973.05 -3.18 16.43 3.03 

Dow Jones 24,580.89 -0.89 18.92 -0.56 

S&P 500 2,754.88 -0.68 21.13 3.04 

DAX 12,579.72 -1.98 14.48 -2.62 

CAC 5,387.38 -1.16 17.75 -2.80 

Nikkei 225 22,565.00 -0.59 17.47 0.43 

Shanghai 2,889.76 -4.37 14.63 -8.01 

Vàng 1.268,76 -0.8 
 

-1.83 

Dầu WTI 68,58 5.8 
 

7.68 

 

Phố Wall chứng kiến tuần giao dịch ảm đạm do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung 

 Các chỉ số chính của TTCK Mỹ và toàn cầu lao dốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng đe 

dọa áp thuế suất 10% bổ sung lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Nhà đầu tư lo ngại rằng việc xảy 

ra một cuộc chiến thương mại sẽ kìm hãm nền kinh tế Trung Quốc và tác động tiêu cực tới một thị 

trường cổ phiếu vốn đang trên đà suy giảm. 

 Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đe dọa áp thuế 20% lên xe hơi nhập khẩu từ EU 

 Chỉ số Shanghai Composite rớt ngưỡng 3,000 điểm lần đầu tiên kể từ tháng 9/2016, nâng tổng mức 

lao dốc lên gần 20% so với mức đỉnh xác lập hồi tháng 1/2018 và rơi vào Bear Market. 

 TTCK khu vực Châu Á đang chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ (1) Cuộc xung đột thương mại Mỹ - 

Trung, (2) một đợt nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), (3) Đồng USD ngày càng 

mạnh lên tạo áp lực mất giá tiền tệ. Goldman Sachs đã bắt đầu rút lại lời kêu gọi lạc quan về các cổ 

phiếu châu Á, giảm mục tiêu 12 tháng của MSCI châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó, các chiến 

lược gia tại Morgan Stanley cho rằng không nên trông chờ vào đà phục hồi của Hồng Kông trong thời 

gian tới và cũng đừng vội bắt đáy đồng thời giảm mục tiêu 12 tháng của chỉ số Hang Seng thêm 10%. 

Mặc dù chỉ số Dow Jones và S&P 500 đảo chiều đi lên trong phiên cuối tuần nhưng tình hình căng thẳng 

thương mại Mỹ - Trung gia tăng đã khiến Phố Wall khép lại một tuần giao dịch khá thất vọng. Tính chung cả 

tuần qua, Dow Jones giảm 2%, ghi dấu tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 3/2018, S&P 500 giảm 0,9% và 

Nasdaq Composite giảm 0,7%. 

Ngay từ đầu tuần, hầu hết các sàn giao dịch chứng khoán Âu - Mỹ đều mất điểm khi giới đầu tư lo ngại các 

tuyên bố áp thuế và trả đũa lẫn nhau của Mỹ và Trung Quốc có thể tác động tới nền kinh tế toàn cầu.Tổng 

thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thông báo kế hoạch áp mức thuế suất 10% đối với lượng hàng hóa trị giá tới 

200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc, nhằm đáp trả cái mà ông gọi là động thái của Bắc Kinh khi tăng thuế 

đối với hàng hóa Mỹ. Ngay sau đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đưa ra thông điệp rằng nếu Mỹ công bố 

thêm danh mục hàng hóa Trung Quốc bị đánh thuế bổ sung.  

Những căng thẳng thương mại đã khiến Dow Jones trượt dốc liền 8 phiên khi những công ty công nghiệp lớn 

như Boeing và Caterpillar tác động tiêu cực đến chỉ số này, qua đó làm Dow Jones chứng kiến tuần có thành 

quả tồi tệ nhất trong 13 tuần. 
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Đồ thị chỉ số Dow Jones 

 

Xu hướng dòng vốn quốc tế 
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Giá dầu thế giới khởi sắc trong phiên giao dịch cuối tuần 

Mặc dù biến động thất thường trong tuần qua, song đà phục hồi khá ấn tượng phiên cuối tuần đã giúp thị 

trường dầu mỏ khép lại tuần giao dịch tích cực. 

Thị trường dầu mỏ tuần qua bị tác động từ những yếu tố: 

(1) Cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) là tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong 

tuần này, khi các thành viên OPEC và cả các nhà sản xuất dầu chủ chốt bên ngoài tổ chức này thảo 

luận về khả năng liệu có ngừng thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu hiện thời hay không. 

(2) Ngoài ra, thị trường dầu mỏ cũng bị ảnh hưởng khi Mỹ và Trung Quốc liên tiếp có những động thái đe 

dọa áp thuế đối với các mặt hàng xuất khẩu của nhau. Căng thẳng thương mại giữa hai nước gia tăng 

đã và đang phủ bóng đen lên các thị trường toàn cầu, trong đó có thị trường dầu mỏ, bởi Trung Quốc 

đề cập tới khả năng tăng thuế nhập khẩu dầu thô từ Mỹ.  

Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng mạnh vào ngày thứ Sáu (22/06), trong đó giá dầu WTI vọt gần 

6% trong tuần qua, khi các thành viên OPEC đồng ý gia tăng sản lượng nhưng với số lượng thấp hơn dự báo 

của nhà đầu tư. Theo các báo cáo cho biết các bộ trưởng dầu mỏ đang tập trung cho cuộc họp của Tổ chức 

Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tại Vienna đã đồng ý tăng sản lượng thêm 1 triệu thùng/ngày, nhưng để 

lại kết quả được thông báo trong bản tuyên bố cuối cùng. Trong tuyên bố, các thành viên OPEC cho biết họ sẽ 

cố gắng tuân thủ mức độ phù hợp chung của OPEC-12, giảm 100% từ ngày 01/07/2018. Kết thúc phiên cuối 

tuần, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao tháng 8/2018 tăng 3,04 USD (tương đương 4,6%) lên 68,58 

USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất trong vòng một tháng qua. Tính chung cả tuần, giá dầu này đã 

tăng gần 5,8%. 
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Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong tuần qua 

Bất chấp đà tăng trong phiên cuối tuần, thị trường vàng thế giới vẫn chứng kiến một tuần đi xuống, giữa bối 

cảnh giới đầu tư đang tập trung vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất và đồng 

USD có chiều hướng đi lên trong suốt tháng qua. 

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã nâng lãi suất lần thứ 7 kể từ năm 2015, và Chủ tịch Fed, 

Jerome Powell, gần đây đã nhấn mạnh rằng tình hình lạc quan của nền kinh tế Mỹ đảm bảo cho những đợt 

nâng lãi suất thêm. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho biết sẽ bắt đầu bình thường hóa 

chính sách tiền tệ, đồng thời không tăng lãi suất cho đến cuối năm 2019. Trong bối cảnh đó, đồng USD đã 

nhảy vọt, cụ thể, 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 0.6% trong tháng 6, mặc dù chỉ số này lùi 0.3% trong tuần này. Lợi suất trái phiếu 

Chính phủ kỳ hạn 10 năm suy yếu trong tuần này, nhưng đã tăng lên 2.91% từ đầu tháng 6 đến nay. 

Lãi suất tăng cao và đồng USD mạnh hơn là những rào cản đối với vàng vì kim loại quý không đem lại lợi 

suất, và đà tăng của đồng USD có xu hướng gây sức ép đến những tài sản được neo giá theo đồng bạc xanh, 

cụ thể, làm chúng trở nên đắt đỏ hơn đối với người sử dụng những đồng tiền khác. Trong phiên giao dịch cuối 

tuần, giá vàng giao ngay tăng 0,2%, lên 1.268,76 USD/ounce. Tuy nhiên, tính chung cả tuần qua, giá vàng 

giao ngay vẫn để mất 0,8%.  
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Thị trường cơ sở tuần 25 -29/06: Chờ đợi dòng tiền ngoại 

 TTCK toàn cầu và đặc biệt là TTCK Châu Á chịu ảnh hưởng nặng nề từ chiến tranh thương mại 

 Chỉ số Shanghai Composit mất mốc hỗ trợ 3.000 điểm tiệm cận thị trường giá xuống. 

 TTCK Việt Nam đang có những ảnh hưởng đáng kể: Giảm điểm, thanh khoản suy giảm 

 Dòng tiền tiếp tục dịch chuyển sang TTCK PS để phòng ngừa rủi ro. 

 Đáng chú ý, NĐTNN đã trở lại mua ròng trong 2 phiên cuối tuần. 

 Thị trường dự báo có thể xuất hiện các phiên hồi kỹ thuật test MA200 nhưng xu hướng giảm chính vẫn 

đang hiện hữu. 

 

Chứng khoán châu Á vừa trải qua 2 tuần sóng gió và tình hình xấu đến mức các ngân hàng lớn từ Goldman 

Sachs đến Morgan Stanley đang lần lượt hạ dự báo. Thị trường trong khu vực phải vật lộn với xung đột 

thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất đến tình trạng bán 

tháo cổ phiếu margin tiếp tục ám ảnh TTCK Trung Quốc. 

Theo một dữ liệu từ China Securities và Bloomberg cho thấy, có hơn 5 ngàn tỷ Nhân dân tệ cổ phiếu Trung 

Quốc đang được sử dụng để thế chấp cho các khoản vay (tương đương 770 tỷ USD và chiếm khoảng 12% 

vốn hóa toàn thị trường). Các khoản thế chấp này trở thành ngọn nguồn cho nỗi lo ngại của các chuyên gia 

phân tích lẫn Chính phủ Trung Quốc. 

Hai tuần qua là thời khắc tàn bạo với chứng khoán toàn cầu khi 2,1 nghìn tỷ USD đã bị thổi bay, nhưng với 

các nhà đầu tự châu Á, đó thực sự là quãng thời gian khủng khiếp, hơn 1,5 nghìn tỷ USD trong số 2,1 nghìn tỷ 

USD bị thổi bay của chứng khoán toàn cầu tới từ châu Á. Trung Quốc hứng chịu những hậu quả nặng nề nhất 

với việc bán tháo 746 tỷ USD. Tồi tệ hơn, Shanghai Composite đang tụt xuống ngưỡng tiệm cận với thị trường 

giá xuống. 

Dù Trung Quốc dẫn đầu đợt tụt giảm nhưng những thị trường khác cũng không tỏ ra "kém cạnh". Philippines, 

Việt Nam, Malaysia, Thái Lan đều hứng chịu mức sụt giảm nghiêm trọng. Thậm chí, một số thị trường còn rơi 

vào tình cảnh tương tự như các thị trường giá xuống. 
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Chứng khoán châu Á mất mát như thế nào trong 2 tuần qua (đơn vị: Triệu USD): 

STT Quốc gia 
Giảm vốn 

hóa (Tr USD) 
STT2 Quốc gia2 

Giảm vốn hóa 
(Tr USD)2 

1 Trung Quốc -745,864 8 Singapore -30,178 

2 Hồng Kông -359,190 9 Australia -23,947 

3 Hàn Quốc -154,443 10 Philippines -22,839 

4 Nhật Bản -124,427 11 Malaysia -20,447 

5 Đài Loan -55,891 12 Việt Nam -12,036 

6 Thái Lan -37,190 13 Pakistan -5,724 

7 Indonesia -33,426 14 New Zealand -1,059 

Trở lại với diễn biến TTCK Việt Nam, sau 2 tuần tăng điểm liên tiếp từ mức đáy 916 điểm với 128 điểm (14%), 

mặc dù có 2/3 phiên tăng điểm vào cuối tuần nhưng kết thúc tuần vừa qua thị trường tiếp tục giảm 33,34 điểm 

(-3,2%), đây cũng là tuần giảm thứ 2 liên tiếp với tổng thiệt hại 104 điểm (-9,95%). Sau phiên giảm mạnh đầu 

tuần với 29 điểm, thị trường tiếp tục có phiên washout nhưng thanh khoản tuần vừa qua lại suy giảm 11% so 

với tuần trước đó, chỉ đạt 3.525 tỷ đồng/phiên (tuần trước 3.967 tỷ đồng/phiên), thanh khoản thấp thường là 

hệ quả của tiền không vào hơn nữa tuần vừa qua thị trường châu á cũng thiệt hại khủng khiếp nên tâm lý nhà 

đầu tư có phần thận trọng. Ngoài ra thị trường phái sinh càng về cuối tuần mức thanh khoản lại càng tăng, 

bình quân hơn 100 nghìn hợp đồng mỗi phiên cũng là nhân tố khiến thanh khoản thị trường cơ sở sụt giảm, 

sau tháng 5 có mức giao dịch kỷ lục thì tuần vừa qua cũng chứng kiến mức thanh khoản tăng đột biến của thị 

trường này. 

Điểm nhấn đáng chú ý trong tuần vừa qua chính là sự trở lại mua ròng liên tiếp trong 2 phiên cuối tuần của 

khối ngoại đã hãm đà bán ròng trong tuần vừa qua xuống 400 tỷ đồng, giảm mạnh so với tuần trước đó là 

1.455 tỷ đồng.  

ở một diễn biến khác, áp lực tâm lý rất nặng về một phiên xả lớn vì bắt đáy quá lời trong ngắn hạn đã không 

xảy ra ở phiên cuối tuần. Việc thanh khoản thấp liên tiếp ở 2 phiên cuối tuần cho thấy người bắt đáy đã chủ 

động giữ lại hàng là yếu tố khác biệt vì phải có độ kỳ vọng và sự tự tin nhất định mới làm được. Đó chính là 

điều cần thấy ở các phiên test cung trong quá trình tạo đáy mới. 

Dù phải đối mặt với những khó khăn cả ở thị trường trong nước và ảnh hưởng của thị trường chứng khoán 

Châu Á nhưng phản ứng của thị trường trong tuần vừa qua là không quá tiêu cực, đặc biệt là những tín 

hiệu ở phiên cuối tuần khi khối ngoại trở lại mua ròng mạnh. Tuần tới cũng là tuần cuối cùng để chốt 

NAV quý 2, việc các quỹ lớn đang âm trạng thái cũng là động lực để họ quay trở lại mua ròng nhằm 

đẩy chỉ số thị trường chung.  

Bên cạnh đó thị trường phái sinh đang giao dịch ở vùng đỉnh, cho thấy tâm lý ở thị trường cơ sở đang xuống 

rất thấp và đó là điều tích cực trong quá trình tạo đáy. Cuối cùng là mùa báo cáo kết quả bán niên cũng sắp 

bắt đầu, những cổ phiếu tiền năng và dòng dẫn dắt sẽ nhanh chóng lộ diện, là những tín hiệu hy vọng về sự 

hồi phục của thị trường vào tuần sau. 

Xét về kỹ thuật, tổ hợp 4 nến đang hình thành đáy sau cao hơn đáy trước và cũng cao hơn so với đáy ngắn 

hạn 916 điểm. Vì vậy thị trường vẫn đang trong quá trình tạo đáy bình thường, chừng nào đường trendline nối 

2 đáy 916 điểm và 941 điểm chưa bị phá vỡ (948 điểm) thì thị trường còn tiếp tục hồi phục ngắn hạn. Ngược 

lại, nếu ngưỡng hỗ trợ này bị vi phạm thị trường có thể về ngưỡng hỗ trợ thấp hơn ở mức đáy ngắn hạn 916 
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điểm. Trong khi vùng kháng cự của thị trường vẫn không thay đổi với đường trung bình 200 ngày (985,5 điểm) 

và điểm lấp GAP ở 987 điểm. 

Kịch bản 1 – Tăng điểm hướng tới kháng cự  1.020 điểm (Lạc quan):  

 VN-INDEX đao dao động nằm phía dưới kháng cự MA200 và ở kịch bản tích cực, chỉ số sẽ kiểm 

nghiệm lại và có thể vượt trở lại lên trên vùng kháng cự trong tuần này. Các chỉ báo kỹ thuật như 

Stochastic Oscillator và RSI đang báo hiệu khả năng hồi phục nhẹ của chỉ số trong những phiên tới. 

 Trên cơ sở đó, dựa trên kịch bản lạc quan chúng tôi nghiêng về khả năng chỉ số sẽ có thể vượt kháng 

cự 987 (MA200) và tiến lên  vùng kháng cự 1.020 điểm trước khi có diễn biến mới. 

 Nhìn từ đồ thị tuần, đây là tuần xuất hiện nến hồi dạng Hammer do đó cũng đang củng cố khả năng hồi 

phục ngắn hạn. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng với kịch bản thoái lui khi VN-INDEX điều chỉnh và quay 

trở lại nằm dưới ngưỡng 950 điểm. 

 Với kịch bản này, NĐT có thể xem xét mua thăm dò với tỷ trọng nhỏ trong vùng dao động từ hỗ trợ S1: 

960; S2: 975 đến kháng cự R1: 985; R2: 997 điểm, R3: 1.020 điểm. 

 

Kịch bản 2 – Tạo vùng tích lũy hẹp 940 –  990 điểm 

 Trong trường hợp thận trọng, thị trường có thể có một vài phiên tăng điểm vượt lên trên MA200 nhưng 

sau đó giảm trở lại khi chạm kháng cự MA20 ở vùng 997 điểm. 

 Thị trường vẫn đang nằm trong trend đi xuống do đó vùng dao động hẹp trong thời điểm này có thể ở 

mức 940 – 990 điểm. 

 Với kịch bản này, NĐT có thể xem xét trading ngắn trọng giai đoạn hiện tại, ưu tiên lướt trên danh mục 

có sẵn trong tài khoản và sẵn sàng bán cổ phiếu nếu thị trường có diễn biến đảo chiều bất ngờ diễn ra.  

Kịch bản 3- Thiết lập vùng cân bằng quanh 880-900 điểm (Xấu):  

 Khi các mức hỗ trợ ngắn hạn như 940 điểm tương ứng đáy nhỏ gần nhất của đồ thị tuần bị xuyên 

thủng, chỉ số VN-INDEX có thể sẽ lại restest lại vùng đáy cũ 916 điểm hoặc thấp hơn. Trong trường 

hợp này, ngưỡng Fibonacci Extension và Trend line trung hạn kẻ từ 2016 quanh mốc 850-874 điểm sẽ 

là vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo của chỉ số. 

 Với kịch bản này, xem xét mua vào với tỷ trọng hợp lý nếu các vùng hỗ trợ sâu hơn không bị phã vỡ 

khi vùng cân bằng có thể đạt được quanh mốc 880 – 900 điểm. Sau một đợt giảm điểm mạnh mẽ, việc 
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xuất hiện một nhịp phục hồi và cân bằng có thể là cơ hội tham gia trở lại cho NĐT với mặt bằng giá cổ 

phiếu đã chiết khấu về mức hợp lý.  

 Kể cả trong trường hợp kịch bản xấu hơn, thì vùng mua này cũng không quá cao so với khả năng giá 

cổ phiếu có thể giảm thêm chút nữa. 

 

Diễn biến Thị trường chứng khoán phái sinh: 

 Tuần giao dịch cuối cùng của hợp đồng VN30F1806 chứng kiến sự lao dốc của thị trường ngay từ 

những phiên đầu tuần. Dù thị trường đã hồi phục mạnh vào giữa tuần nhưng chỉ số VN30 một lần nữa 

quay đầu giảm điểm trong ngày đáo hạn của hợp đồng tháng 6 (giống như ngày đáo hạn của hợp 

đồng tháng 4 và tháng 5). Trước những biến động khó lường như vậy trên thị trường cơ sở, dòng tiền 

có xu hướng quay về thị trường phái sinh nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro. Bên cạnh một bộ phận 

dòng tiền mới, vòng quay giao dịch HĐTL cũng tăng tốc giúp thanh khoản của thị trường gia 

tăng đáng kể. Cụ thể, tổng KLGD của cả 4 hợp đồng trong tuần qua đạt 540.511 hợp đồng, 

tương đương KLGD trung bình đạt 108.102 hợp đồng/phiên, tăng 37% so với tuần trước. Theo 

đó, giá trị giao dịch tính theo mệnh giá trên thị trường tăng 30% đạt 51.621,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, 

phiên giao dịch ngày 20/6, thị trường lập đỉnh thanh khoản mới với 124.907 hợp đồng được khớp lệnh 

trong phiên, cao hơn 10.667 hợp đồng so với mức đỉnh liền trước được ghi nhận vào ngày 30/5. 

Nguyên nhân của sự gia tăng đột biến này là sự kết hợp nhiều yếu tố bao gồm diễn biến đảo chiều của 

thị trường cơ sở và hiệu ứng Roll forward trước ngày đáo hạn một hợp đồng tương lai.  

 Phiên cuối tuần cũng là ngày đầu tiên hợp đồng VN30F1808 được đưa vào giao dịch, thị trường 

cơ sở có xu hướng hồi phục tốt, tuy nhiên đà tăng này còn nằm trong sự nghi ngờ của phần lớn nhà 

đầu tư trên thị trường khi cả 3 hợp đồng tháng 7, 8 và 9 đều được giao dịch với mức giá thấp hơn mức 

giá giao ngay của chỉ số cơ sở, còn giá hợp đồng tháng 12 hiện chỉ cao hơn 1,95 điểm so với VN30. 

Thị trường đang trong trạng thái “Bù hoãn bán” (Backwardation). Đặc biệt, độ chênh lệch giá của 4 hợp 

đồng tương lai đang thu hẹp lại ở mức rất thấp với hợp đồng kỳ hạn xa nhất (tháng 12) chỉ cao hơn 

hợp đồng kỳ hạn gần nhất (tháng 7) là 7,8 điểm. Đường cong giá các HĐTL đang bị phẳng hóa và có 

nguy cơ bị đảo ngược một khi giá hợp đồng kỳ hạn gần cao hơn giá hợp đồng kỳ hạn xa. Điều này cho 

thấy các nhà đầu tư đang đặt cược vào khả năng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh trong một 

vài tháng tới.  

 Tóm lại, rủi ro lớn đang đè nặng lên các nhà đầu tư nắm giữ vị thế ròng Long trong ngắn và trung hạn, 

khi xu hướng hồi phục của thị trường còn nhiều bất chắc, nhất là trong bối cảnh những yếu tố hỗ trợ 

cho đà tăng giá của thị trường cơ sở vẫn chưa vững vàng. Ngược lại, hoạt động trading trong phiên 

đang có nhiều lợi thế và nên được ưu tiên trong khoảng thời gian này bởi các nhịp giằng co có thể sẽ 

bắt đầu xuất hiện khi chỉ số VN30 tiệm cận các ngưỡng hỗ trợ mạnh. 

 Chiến lược Swing trading tại các vùng kháng cự/hỗ trợ trong phiên được ưu tiên. Hỗ trợ ngắn 

hạn VN30 ở vùng S1: 1.000; S2: 980. S3: 966. Kháng cự ngắn hạn VN30 tại R1: 980; R2: 1.000; 

R3: 1.018. 

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 

KLGD TB 

1M 

  
Ngân 
hàng 

                

1 
 

VCB Nắm giữ 212,268 20% 2,888 15,558 20.4311188 2,955,619 
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2 
 

MBB Mua 53,376 20% 2,301 16,226 12.77951298 5,025,025 

3 
 

ACB Mua 44,789 #VALUE! 2,568 15,839 16.08557132 3,883,627 

4 
 

BID Theo dõi 99,143 3% 2,030 13,991 14.28319903 2,688,966 

5 
 

CTG Theo dõi 100,904 30% 2,103 17,690 12.88805435 5,502,398 

6 
 

VPB Theo dõi 74,121 14% 2,663 11,573 10.84574929 5,650,127 

7 
 

HDB Theo dõi 38,357 27% 1,966 14,348 19.88809766 1,630,082 

8 
 

VIB Theo dõi 15,546 #VALUE! 2,002 15,647 14.63536464 180,291 

9 
 

LPB Theo dõi 9,150 5% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 1,942,584 

  Chứng khoán               

10 
 

SSI Nắm giữ 16,745 55% 2,602 17,871 12.87466186 5,111,781 

11 
 

HCM Theo dõi 8,681 60% 6,048 23,423 11.07803587 284,771 

12 
 

VND Theo dõi 4,437 45% 1,937 12,224 10.58384844 2,119,472 

13 
 

MBS Mua 2,027 0% 159 10,479 104.2912861 238,998 

  Bảo Hiểm                 

14 
 

BVH Nắm giữ 59,926 25% 2,371 20,859 36.06555915 162,477 

15 
 

PVI Theo dõi 7,187 #VALUE! 2,948 29,175 10.54844905 370,913 

  Bất động sản               

16 
 

VIC Nắm giữ 325,757 9% 2,337 13,422 52.8395445 2,092,998 

17 
 

DXG Nắm giữ 11,125 43% 2,690 11,922 12.08191686 3,515,312 

18 
 

DIG Theo dõi 4,633 41% 930 11,834 20.90762536 1,151,803 

19 
 

KDH Theo dõi 12,566 44% 1,677 16,404 19.32285145 149,668 

20 
 

NLG Theo dõi 6,381 44% 2,793 14,063 10.88492544 389,089 

21 
 

HDG Mua 2,954 14% 2,454 15,662 15.85238766 141,893 

  Dầu khí                 

22 
 

GAS Nắm giữ 183,548 3% 5,149 22,984 18.62641306 719,962 

23 
 

BSR Nắm giữ 58,289 4% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 1,118,884 

24 
 

PLX Nắm giữ 77,988 12% 2,920 18,411 23.04481365 668,706 

  Xây dựng & VLXD               

25 

 

CTD Theo dõi 12,620 41% 20,255 97,974 7.958528758 316,002 

26 

 

VCS Theo dõi 15,680 3% 6,408 15,034 15.29416831 174,555 

27 

 

VGC Theo dõi 10,760 35% 1,354 14,158 17.72965987 2,119,297 

28 

 

CVT Mua 1,192 9% 4,736 14,731 6.862370757 323,636 

29 

 

PTB Theo dõi 3,178 14% 12,579 43,142 7.798830612 28,280 

30 

 

BMP Nắm giữ 5,100 73% 5,511 30,975 11.30471213 283,389 

31 

 

NTP Theo dõi 4,328 23% 4,922 23,827 9.853718001 10,457 

32 

 

AAA Theo dõi 3,503 18% 2,777 12,686 7.544867276 1,077,414 

  Thép                  

33 

 

HPG Mua 91,328 28% 3,975 16,155 10.8177876 6,476,952 

34 

 

HSG Theo dõi 5,043 20% 3,203 14,286 4.090199937 3,693,866 

  Điện                 

35 

 

REE Mua 10,294 49% 4,605 25,536 7.209810447 400,234 

36 

 

NT2 Nắm giữ 8,607 21% 2,646 18,134 11.30007559 411,997 

37 

 

PC1 Nắm giữ 3,821 38% 2,311 23,770 14.32437136 62,835 

  Logistic                 

38 

 

VSC Theo dõi 1,819 34% 4,735 29,307 7.666478939 150,577 

39 

 

GMD Theo dõi 8,101 20% 5,793 19,825 4.850325335 557,150 

  
Hàng tiêu dùng & Bán 
lẻ 
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40 

 

VNM Mua 261,224 60% 6,234 17,785 28.87387432 852,286 

41 

 

QNS Theo dõi 11,410 10% 4,154 18,197 9.388164493 218,817 

42 

 

VHC Theo dõi 5,769 40% 6,611 30,944 9.453888731 332,415 

43 

 

MWG Mua 39,974 49% 7,866 22,497 15.73779488 620,417 

44 

 

FPT Mua 28,530 43% 4,964 19,567 9.366922151 1,208,762 

45 

 

DGW Mua 1,149 10% 2,251 17,392 12.57161414 316,739 

46 

 

DHG Theo dõi 13,715 47% 4,344 21,307 24.14573586 138,171 

47 

 

PNJ Mua 19,296 33% 4,872 19,728 24.42749977 495,561 

48 

 

VRE Theo dõi 85,549 32% 791 13,710 56.89001264 1,789,908 

49 

 

CSM Theo dõi 1,549 4% 531 11,861 28.16670072 208,983 

50 

 

DRC Theo dõi 2,827 24% 978 13,027 24.34268548 445,091 

51 

 

PAC Theo dõi 1,991 30% 3,036 14,423 14.11251646 11,990 

  Phân bón                 

52 

 

BFC Theo dõi 1,709 14% 4,457 17,049 6.709012917 19,152 

53 

 

DPM Theo dõi 6,751 20% 1,426 20,529 12.09677419 874,254 

54 

 

DCM Theo dõi 5,982 4% 1,024 12,026 11.0367746 464,335 

55 

 

LAS Theo dõi 1,332 6% 1,294 11,658 9.118488092 55,599 

  Du lịch và giải trí               

56 

 

HVN Theo dõi 43,960 9% 1,727 12,234 20.38529413 474,858 

57 

 

VJC Theo dõi 78,082 25% 11,356 23,469 15.23423741 564,617 

  Dệt may                 

59 

 

TCM Mua 1,169 47% 3,033 20,081 7.122149323 191,132 

60 

 

TNG Theo dõi 526 21% 2,973 15,833 4.305255563 251,347 

 


