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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 28/05 – 01/06/2018 

Diễn biến thị trường quốc tế: 

Chỉ số Điểm số 
Tăng giảm 1 

tuần(%) 
P/E YTD 

VN-Index 963.90 -7.37 18.20 -2.07 

VN30 936.32 -8.40 15.30 -4.02 

Dow Jones 24,753.09 0.15 18.67 0.14 

S&P 500 2,721.33 0.31 20.79 1.78 

DAX 12,938.01 -1.35 14.45 0.16 

CAC 5,542.55 -1.28 17.54 4.33 

Nikkei 225 22,450.79 -2.09 17.16 -1.38 

Shanghai 3,141.30 -1.63 15.33 -5.02 

Vàng 1,302.25 0.71   -0.04 

Dầu WTI 67.88 -4.77 
 

12.35 

 

TTCK thế giới biến động bởi căng thẳng thương mại và chính trị: 

Thị trường chứng khoán thế giới tuần này tiếp tục chịu tác động khá mạnh từ những sự kiện lớn như: (1) 

Căng thẳng thương mại với Trung Quốc vẫn chưa dịu bớt, (2) Mỹ đe dọa áp thuế nhập khẩu đối với ô 

tô; (3) sự không chắc chắn về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. (4). Giá dầu giảm sâu gây sức ép lên cổ 

phiếu năng lượng. 

Tuy nhiên, cuối tuần qua Tổng thống Donald Trump cho biết Hội nghị thượng đỉnh với Nhà lãnh đạo Triều 

Tiên, Kim Jong Un, vẫn có thể diễn ra vào ngày 12/06/2018 như kế hoạch ban đầu, một ngày sau khi ông 

thông báo hủy cuộc gặp. Đáng chú ý, giá dầu phiên cuối tuần giảm mạnh hơn 4% xuống 67,88 USD/thùng sau 

khi Ả-rập Xê-út và Nga cho biết 2 nước này đã sẵn sàng nới lỏng cắt giảm nguồn cung dầu, vốn đã giúp đẩy 

giá dầu lên cao nhất kể từ năm 2014. 

Mặc dù vẫn duy trì đà tăng nhẹ trong tuần qua nhưng mức độ suy yếu của TTCK Mỹ về cuối tuần trước bối 

cảnh nhiều thông tin kinh tế, chính trị tác động đang tạo những ảnh hưởng không nhỏ đến TTCK toàn cầu. 

Biên bản cuộc họp mới nhất của Fed cho biết hầu hết các nhà hoạch định chính sách cho rằng khả năng nâng 

lãi suất thêm lần nữa có thể được đảm bảo sớm nếu triển vọng nền kinh tế Mỹ vẫn nguyên vẹn. Dự báo lãi 

suất sẽ tăng vào tháng 6 tới đây là gần như chắc chắn và khả năng chính sách của ngân hàng trung ương 

đang tiếp tục nghiêng về thắt chặt và đặt dấu chấm hết cho kỷ nguyên nới lỏng.  

Lợi suất trái phiếu chính phủ 10 năm của Mỹ liên tục tăng và duy trì mức cao trong thời gian gần đây 

cho thấy chi phí đi vay trên toàn cầu đang gia tăng đã và đang tác động không tích cực đối với thị 

trường cổ phiếu về cả chi phí vốn và mức định giá. Sự dịch chuyển dòng vốn ra khỏi nhóm thị trường 

Emerging Market và Frontier Market cũng là một dấu hiệu đáng lo ngại. Tỷ giá một số quốc gia như Thổ 

Nhĩ Kỳ và Argentina, Ấn Độ đang giảm rất nhanh chóng. Argentina và Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải nâng lãi suất 

khẩn cấp nhằm giữ giá đồng nội tệ. Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Trung ương Indonesia cũng đang can thiệp 

vào thị trường để hỗ trợ đồng nội tệ Rupiah trước làn sóng rút vốn mạnh mẽ của NĐTNN. Dự trữ ngoại hối 

của Ấn Độ và Philippines cũng suy giảm. 
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Thị trường chứng khoán Châu Á tuần qua cũng chịu tác động rất mạnh mẽ từ diễn biến chung của TTCK toàn 

cầu khi đà sụt giảm mạnh diễn ra ở các chí số chính như Nikkei 225 (-2,09%), Shanghai Composit(-1.63%). 

Tại Châu Âu, các chỉ số chứng khoán cũng suy giảm khá mạnh trong tuần, ngoài việc ảnh hưởng từ thế giới, 

các dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy tăng trưởng kinh tế có tín hiệu chậm lại. 

Dow Jones tiếp tục dao động quanh đường MA100 ngày: 

 

Xu hướng dòng vốn quốc tế 
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Tuần qua, giá dầu WTI giảm 4,8%, giá dầu Brent giảm 2,6% 

hợp đồng dầu thô tương lai giảm mạnh xuống thấp nhất trong nhiều tuần khi các báo cáo cho biết OPEC và 

Nga đang xem xét gia tăng sản lượng lên tới 1 triệu thùng/ngày để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung từ Iran và 

Venezuela. 

Giá dầu giảm mạnh sau khi truyền thông báo cáo rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Nga 

đang thảo luận nâng sản lượng lần đầu tiên kể từ năm 2016. Hãng tin Bloomberg cho biết các nhà sản xuất 

dầu chủ chốt đang xem xét bơm từ 300.000 – 800.000 thùng/ngày, trong khi hãng Reuters đưa tin con số này 

có thể lên đến 1 triệu thùng/ngày. OPEC và các nhà sản xuất bên ngoài, dẫn đầu là Nga, đã cắt giảm sản 

lượng kể từ tháng 1/2017 trong một nỗ lực xoa dịu tình trạng dư cung toàn cầu đã khiến giá dầu xuống đáy 

nhiều năm. Hiện dự trữ toàn cầu đang gần mức mục tiêu của OPEC, qua đó giúp giá dầu vọt lên đỉnh 3 năm 

trong những tuần gần đây. Hiện kế hoạch gia tăng sản lượng lần nữa được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng 

kim ngạch xuất khẩu dầu của Iran sẽ giảm sau khi Mỹ quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran cùng với sự 

sụt giảm sản lượng ở Venezuela. OPEC dự kiến tổ chức cuộc họp tiếp theo vào ngày 22/06/2018 tới. 

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 trên sàn Nymex giảm 

2,83 USD (tương đương 4%) xuống 67,48 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 01/05/2018. Tuần 

qua, hợp đồng này lao dốc 4,8%, ghi nhận tuần sụt giảm đầu tiên trong 1 tháng. 

 

Giá Vàng thế giới khởi sắc trong tuần qua 

Các hợp đồng vàng tương tuần qua tuy chịu sức ép từ đà tăng của đồng USD, dẫu vậy, giá vàng vẫn dao 

động trên ngưỡng 1.300 USD/oz để ghi nhận đà tăng trong tuần qua. Giá vàng đã vụt tăng mạnh trở lại sau 

quyết định của Tổng thống Donald Trump hủy bỏ cuộc gặp đã lên kế hoạch với nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim 

Jong Un. Sự thay đổi của sự kiện này đã khiến chứng khoán Mỹ nới rộng đà sụt giảm trước đó. Lợi suất trái 

phiếu Chính phủ Mỹ cũng giảm đáng kể, qua đó làm tăng tính hấp dẫn của vàng như một kênh đầu tư thay 

thế. 

 



 

www.mbs.com.vn Giải pháp kinh doanh chuyên biệt 

 

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng vàng giao tháng 6 giảm 70 xu (tương đương gần 0,1%) 

xuống 1.303,70 USD/oz, nhưng vẫn tăng 1% trong tuần qua. 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 0,5% lên 94,19 trong ngày thứ Sáu, 

qua đó nâng tổng mức tăng trong tuần lên 0,6%. 

 

Thị trường cơ sở tuần 28 -01/06: Xuyên thủng hỗ trợ trung hạn MA200? 

 VN-INDEX đóng cửa về mức thấp nhất năm 2018 

 NĐTNN tiếp tục bán ròng mạnh mẽ, chưa có dấu hiệu dừng lại 

 Cổ phiếu Ngân hàng và dầu khí tiếp tục kéo thị trường lao dốc 

 Dòng tiền giảm, thanh khoản teo tóp 

 Hỗ trợ trung hạn MA200 có thể bị phá vỡ trong phiên tới 
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Thị trường chứng khoán tuần vừa qua tiếp tục ở trong vùng trũng của thông tin hỗ trợ, chỉ số VN-INDEX đánh 

mất mốc tâm lý 1.000 điểm là sự kiện đáng chú ý nhất. Đây cũng là tuần thứ 6 thị trường giảm điểm kể từ đỉnh 

1.200 điểm, mức giảm này đã lấy đi toàn bộ thành quả của nhà đầu tư trong năm 2018. 

Chỉ số VN-Index đánh mất  76,64 điểm (-7,37%) trong tuần giao dịch vừa qua, tương đương với khoảng 10 tỷ 

USD đã bị thổi bay, điều này cho thấy sự khắc nghiệt của thị trường chứng khoán không chỉ với nhà đầu tư 

đang cầm cổ mà ngay cả với những người đã kịp thoát ra ở vùng đỉnh.  

Qúy 1 thị trường đang còn tăng trưởng 19,3%, nhưng chỉ trong phân nửa thời gian tiếp theo(1,5 tháng) thị 

trường đã về dưới cả vạch xuất phát. Kết quả này đưa TTCK Việt Nam đứng đầu các thị trường giảm điểm 

mạnh nhất trên thế giới (theo indexq.org), bức tranh hoàn toàn trái ngược với thời gian khi thị trường đang ở 

tháng 3 vừa qua. 

  
 

Những kỳ vọng về dòng tiền hay hoạt động bán ròng của khối ngoại trong tuần vừa qua vẫn chưa có dấu hiệu 

chuyển biến tích cực đã làm cho tâm lý của NĐT phần đông vẫn cho thấy sự thận trọng rất cao độ khi những 

nút thắt quan trọng của thị trường tiếp tục chưa được gỡ bỏ. 

Về xu hướng dòng tiền, mặc dù thị trường giảm sâu dưới cả ngưỡng hỗ trợ tâm lý nhưng vẫn không lôi kéo 

được tiền vào khi VN-INDEX đã về mức thấp nhất của năm 2018. Ở các nhịp rơi mạnh trước đó cầu bắt đáy 

vẫn lao vào nhưng ở nhịp này nhà đầu tư lại trở nên thận trọng, trước mắt là các nhịp T+ đã bị thiệt hại nặng 

nề, lại một lớp mới bắt đáy lo xử lý vị thế lỗ, thêm vào đó là lượng hàng trên cao vẫn chưa được giải phóng do 

mức thanh khoản vẫn ở mức rất thấp, có thể giá còn phải giảm thêm để lôi kéo dòng tiền vào. 

Về hoạt động của khối ngoại, giá trị bán ròng tính riêng qua khớp lệnh tại HSX đạt 1.773 tỉ đồng và ngay cả khi 

loại trừ thêm phần bán ròng tại VHM (549 tỉ đồng) thì con số này (-1.224 tỉ đồng) vẫn cho thấy cường độ bán 

ròng của khối ngoại gần gấp đôi so với tuần trước đó (-700 tỉ đồng ở tuần trước). Nếu như năm 2017, dòng 

tiền chảy vào rất mạnh lên tới hơn 1 tỷ USD giúp thị trường liên tục tăng trưởng lên các đỉnh cao mới thì hiện 

tại, diễn biến này đã có tín hiệu thay đổi. Mặc dù NĐTNN mua ròng khá trong tháng 2 nhưng bắt đầu giảm dần 

và quay sang bán ròng mạnh mẽ trong các tháng sau đó mà tâm điểm là tháng 4 và kéo sang tháng 5. Tổng 

lượng bán ròng khớp lệnh trên sàn HSX tính từ đầu năm lên đến hơn 5.300 tỷ đồng. Chính yếu tố này 

đã khiến thị trường có diến biến điều chỉnh giảm rất nhanh và mạnh xuất phát từ áp lực bán ròng tập 

trung chính vào các cổ phiếu trụ cột của VN-INDEX như VIC, VNM, VCB, HPG… 
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Một phần của lý do bán ròng mạnh và liên tục vừa qua có thể được lý giải do dòng tiền lớn từ các quỹ được 

cơ cấu và tập trung vào các thương vụ IPO tỷ USD của VHM hay Techcombank. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn có 

lẽ câu chuyện bán ròng của khối ngoại vẫn tiếp tục và không hẳn do hoạt động tái cơ cấu danh mục nữa mà 

có thể là sự xoay chuyển của xu hướng dòng vốn quốc tế.  

Chỉ số Dollar Index (DXY) đã tăng 5,34% kể từ giữa tháng 4 do sự mở rộng chênh lệch giữa lãi suất của Mỹ 

so với các quốc gia Châu Âu, Nhật Bản và phần còn lại của thế giới. Đồng USD tăng giá đồng nghĩa với việc 

các nước mới nổi gặp nhiều khó khăn hơn trong việc trả nợ vay bằng USD. Ngoài ra, các quốc gia có thâm 

hụt tài khoản vãng lai và thâm hụt thương mại lớn rất dễ bị tổn thương trước đà tăng giá của đồng USD với áp 

lực lạm phát cao hơn khi đồng tiền mất giá. Do đó, áp lực rút vốn khỏi Emerging Market gia tăng khi rủi ro về 

tỷ giá xuất hiện nhiều hơn như tại Ấn Độ, Indonesia, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ… 

Về mặt tin tức ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian tới: trong tuần sau sự chú ý của thị trường có 

thể sẽ bắt đầu trở lại với các hoạt động cơ cấu danh mục định kỳ của các quỹ ETFs chủ yếu là Vaneck và 

FTSE. Thị trường trong quá khứ thường có phản ứng thận trọng trong giai đoạn các quỹ ETFs cơ cấu, ở lần 

cơ cấu này khả năng db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF sẽ giảm bớt tỷ trọng VIC về tối đa 15% khi tỷ 

trọng hiện tại đang ở mức 18,25%. Đối với VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF), khả năng quỹ sẽ loại 

HSG do không đạt tiêu chí về vốn hóa do giá CP giảm hơn 50% trong thời gian qua tương ứng bán ra khoảng 

4,5 triệu đơn vị. 

Dự báo xu hướng thị trường sắp tới:  Do VN-INDEX bị nhiễu bởi VMH nên VN-INDEX đang tạm dừng chân 

trước hỗ trợ trung hạn MA200. Tuy nhiên, nếu nhìn sang VN30 thì chỉ số này đã mất cả mốc hỗ trợ trung hạn 

MA200, đấy là bức tranh thực tế phản ảnh thị trường lúc này. Việc thị trường thủng đáy ngắn hạn 1.000 điểm 

đã làm quá trình “dò đáy” phải tìm xuống vùng cân bằng thật sự ở mức thấp hơn và thị trường chỉ có thể ổn 

định khi vùng này đủ thời gian tích lũy. Như vậy thị trường không còn là điều chỉnh ngắn hạn nữa mà đã đi vào 

xu hướng giảm trung hạn. Có thể trong các phiên tới chỉ số VN-INDEX sẽ có những phiên hồi kỹ thuật để test 

lại ngưỡng MA200 với những phiên pullback nhưng xu hướng giảm đã rõ và khả năng điều chỉnh về các vùng 

hỗ trợ thấp hơn quanh mốc 900+/- 20 điểm có thể sẽ diễn ra. 

Phân tích kỹ thuật VN-INDEX 

 Chỉ số VN-INDEX đã mất ngưỡng hỗ trợ 1.000 điểm và nhiều khả năng sẽ mất ngưỡng MA200, bởi 

nếu nhìn sang VN30 thì ngưỡng này đã bị xuyên thủng trong tuần vừa qua. Như nhận định của chúng 

tôi tuần trước, kịch bản thủng đáy sẽ khiến thị trường đi vào xu hướng giảm điểm tiếp diễn (Kịch bản 

3), vì vậy trong ngắn hạn thì xu thế điều chỉnh vẫn đang diễn ra và chưa có dấu hiệu kết thúc. 

 Nhìn dài hạn thì chúng tôi vẫn lạc quan cho rằng hiện tại thị trường điều chỉnh trung hạn chưa làm tổn 

thương xu thế tăng dài hạn của một bull-market kể từ năm 2016, nhưng cũng đủ tạo ra tình cảnh thảm 

khốc trong một tháng rưỡi vừa qua.  

 Trong bối cảnh thị trường hiện tại đang hết sức khó khăn, chúng tôi vẫn đưa ra cả kịch bản lạc quan và 

kịch bản dự phòng khi thị trường đã thủng đáy tâm lý 1.000 điểm. Thị trường luôn đúng vậy nên việc 

cần làm là đưa ra các kịch bản và xem thị trường đi theo kịch bản nào thì hành động theo kịch bản đó. 

Kịch bản 1 - Tạo vùng tích lũy hẹp 939 – 959 điểm: Nếu lạc quan có thể kỳ vọng thì thường sẽ sideway 

trong vùng MA200 và Fibonacci Extension 61.8% (tức vùng 939 – 959 điểm). Điều này có thể xảy ra khi thị 

trường hình thành một vùng tích lũy đủ dày và các chỉ báo xu hướng đang đi vào vùng quá bán và quá trình 

dò đáy của thị trường ở vùng cân bằng mới thấp hơn như đã phân tích ở trên. 

Với kịch bản này, xem xét mua thăm dò với tỷ trọng hợp lý trong trường hợp VN-INDEX không thủng ngưỡng 

Fibonacci Extension 61.8% tương đường 939 điểm. Đồng thời, đây cũng là vùng MA50 tuần.  



 

www.mbs.com.vn Giải pháp kinh doanh chuyên biệt 

 

 

Kịch bản 2 - Thiết lập vùng cân bằng quanh 880-900 điểm:  

 

Khi các mức hỗ trợ ngắn hạn cũng phải “tan nát” trong một xu thế giảm trung hạn, chúng tôi kỳ vọng ngưỡng 

Fibonacci Extension 100% (877.38 điểm) theo đồ thị tuần sẽ là ngưỡng hỗ trợ đáng tin cậy, chúng tôi cũng 

nhận thấy rằng kể từ năm 2016 thị trường luôn được được hỗ trợ bởi đường xu hướng của Fibonacci fan ứng 

với ngưỡng tâm lý này. Như vậy ngưỡng 877.38 chính là giao của hai đường Fibonacci Extension và Trend 

line trung hạn kẻ từ 2016. Do vậy, chúng tôi cho rằng xác suất để thị trường có thể kết thúc đợt điều chỉnh 

trung hạn (nếu trong trường hợp trung tính) có thể là vùng giao dịch này. 

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 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. 
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Kịch bản 3 – VN-INDEX thủng hỗ trợ 850 điểm: 

 

Đây có thể nói là kịch bản xấu nhất trong bối cảnh hiện tại, xác suất xảy ra thấp nhưng không hẳn là không có 

một khi các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mạnh phía trên bị xuyên thủng. VN-INDEX mất trend tăng trung hạn và 

tiếp tục hoàn thiện mẫu hình Vai – Đầu – Vai tương đối điển hình. 

Một khi đường giá phá vỡ hỗ trợ tại Neck line (đường viền cổ), mức giảm tiềm năng của mẫu hình gần như 

được xác định và chính bằng khoảng cách từ Neck line tới đỉnh. Với cách xác định này, vùng đáy kỹ thuật có 

thể xoay quanh 800-820 điểm tương đương Fibonacci Extension 127.2% và MA100 theo đồ thị tuần. Do đó, 

vùng 800 – 820 điểm có thể sẽ là vùng đáy kết thúc nhịp giảm này và sau đó thị trường mới bắt đầu hồi phục 

đi lên.  

Với kịch bản này, chiến lược mua dần có thể tiếp tục diễn ra trong khoảng 850 – 800 điểm nhằm đón đầu một 

nhịp phục hồi kỹ thuật từ 20%-30%. Sau một đợt giảm điểm mạnh mẽ, việc 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. Với 

kịch bản kinh tế tăng trưởng duy trì ổn định, đây có thể là một cơ hội lớn cho một chu kỳ hồi phục tiếp theo. 

Thị trường phái sinh: 

 Xu hướng điều chỉnh tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường phái sinh tuần qua với 4/5 phiên giao dịch đóng cửa 

giảm so với phiên liền trước, tương tự như 2 tuần trước đó. Việc các chỉ số chứng khoán chính liên tục đánh mất 

ngưỡng hỗ trợ cùng tâm lý nghi ngại của nhà đầu tư về khả năng đảo chiều đi lên của thị trường đã khiến cán 

cân đặt cược nghiêng hẳn về vị thế Short trong phần lớn thời gian giao dịch, dẫn đến giá cả 4 mã HĐTL giảm sâu 

so với cuối tuần trước.  

 Tính đến cuối tuần, mã hợp đồng VN30F1806 hạ 9,4% so với giá đóng của thứ Sáu tuần trước, đạt 930 điểm. 

Trong đó, 3 mã hợp đồng còn lại cũng giảm từ 7,8%-10,4% giá trị. Tổng thanh khoản trên thị trường HĐTL vẫn 

giữ vững ở mức cao, đạt 418.185 hợp đồng tăng 24,6% so với tuần liền trước. KLGD trung bình theo đó cũng 

tăng  đạt 83.637 hợp đồng/phiên, trong đó hợp đồng tháng 6 có KLGD trung bình đạt 82.639 hợp đồng/phiên. 

Tổng giá trị giao dịch tình theo mệnh giá đạt hơn 40.777,69 tỷ đồng, tăng 17,4%. 

 Tổng khối lượng hợp đồng mở vào thời điểm cuối tuần ghi nhận đạt 10.996 hợp đồng, tăng 10,1% so với cuối 

tuần trước tuy nhiên lại giảm khi so với 4 phiên trong tuần khi tổng  OI của 4 phiên này đều đạt trên 12.000 hợp 
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đồng. Trong đó, OI hợp đồng VN30F1806 tăng 928 hợp đồng so với đóng cửa thứ Sáu tuần trước, đạt 9.880 hợp 

đồng mở. OI hợp đồng kỳ hạn tháng 7 tăng gần gấp đôi đạt 417 hợp đồng. OI hợp đồng tháng 12 cũng  tăng nhẹ 

7 hợp đồng lên 243 hợp đồng trong khi OI hợp đồng tháng 9 lại giảm 22% tương đương 129 hợp đồng xuống 

còn 456 hợp đồng. 

 Chiến lược ưu tiên vị thế Short trước Long sau. Hỗ trợ ngắn hạn VN30 ở vùng S1: 923; S2: 900, 

S3: 870. Kháng cự ngắn hạn VN30 tại R1: 945; R2: 965. 

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 25/3 
KLGD TB 

1M 

  
Ngân 
hàng 

                  

1 
 

VCB Theo dõi 179,888 20% 2,888 15,558 17.3 50,000 3,083,579 

2 
 

MBB Mua 51,197 20% 2,301 16,226 12.3 28,200 5,174,530 

3 
 

VPB Theo dõi 62,442 23% 4,564 19,832 9.1 41,700 3,329,074 

4 
 

ACB Theo dõi 43,380 31% 2,568 15,839 15.6 40,000 4,139,622 

5 
 

CTG Theo dõi 97,367 30% 2,103 17,690 12.4 26,150 5,843,800 

6 
 

BID Theo dõi 94,698 3% 2,030 13,991 13.6 27,700 2,321,482 

7 
 

VIB Theo dõi 15,440 22% 2,002 15,647 14.5 29,100 245,406 

  Chứng khoán                 

8 
 

SSI Mua 14,746 54% 2,602 17,871 11.3 29,500 4,719,325 

9 
 

HCM Theo dõi 8,072 60% 6,048 23,423 10.3 62,300 393,112 

10 
 

VND Theo dõi 4,156 47% 1,937 12,224 9.9 19,200 1,958,214 

11 
 

MBS Mua 1,954 0% 159 10,479 100.5 16,000 542,920 

  Bảo Hiểm                   

11 
 

BVH Theo dõi 60,276 25% 2,371 20,859 36.3 86,000 272,007 

12 
 

BMI Theo dõi 2,494 46% 2,062 24,223 13.2 27,300 23,818 

  Bất động sản                 

13 
 

VIC Theo dõi 282,235 10% 2,337 13,422 45.8 107,000 2,977,136 

14 
 

DXG Mua 9,619 38% 2,690 11,922 10.4 28,100 3,287,799 

15 
 

DIG Theo dõi 4,931 40% 930 11,834 22.3 20,700 1,327,654 

16 
 

KDH Theo dõi 13,031 44% 1,677 16,404 20 33,600 323,911 

17 
 

NLG Theo dõi 5,849 49% 3,107 15,645 10 31,000 349,373 

18 
 

NVL Theo dõi 47,188 10% 2,534 15,372 20.5 52,000 2,504,096 

  Dầu khí                   

19 
 

GAS Theo dõi 201,539 4% 5,149 22,984 20.5 105,300 704,203 

20 
 

PVS Theo dõi 7,773 17% 1,787 24,097 9.7 17,400 4,971,007 

21 
 

PLX Theo dõi 68,949 12% 2,920 18,411 20.4 59,500 789,098 

22 
 

PVT Theo dõi 5,052 34% 1,599 13,102 11.2 17,950 320,173 

23 
 

BSR Theo dõi 58,910 4% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 19,000 1,230,566 

  Xây dựng & VLXD                 

24 

 

CTD Theo dõi 9,551 41% 20,255 97,974 6 122,000 257,100 

25 

 

VCS Theo dõi 15,104 3% 6,408 15,034 14.7 94,400 135,352 

26 

 

VGC Theo dõi 10,895 35% 1,354 14,158 18 24,300 2,101,529 

27 

 

CVT Theo dõi 1,097 8% 4,736 14,731 6.3 29,900 332,859 

28 

 

KSB Theo dõi 1,685 5% 5,036 16,205 7.1 36,000 182,159 

29 

 

PTB Theo dõi 3,046 12% 12,579 43,142 7.5 94,000 42,752 
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30 

 

BMP Theo dõi 4,887 72% 5,676 29,918 10.5 59,700 328,596 

31 

 

NTP Theo dõi 4,632 23% 5,519 23,375 9.4 51,900 20,827 

32 

 

AAA Theo dõi 3,461 10% 2,777 12,686 7.5 20,700 736,880 

  Thép                    

33 

 

HPG Mua 79,040 39% 5,565 22,617 9.4 52,100 3,777,267 

34 

 

HSG Theo dõi 4,042 24% 3,523 15,715 3.3 11,550 2,974,570 

35 

 

NKG Theo dõi 2,639 41% 6,820 22,619 3 20,300 343,554 

  Điện                   

36 

 

REE Theo dõi 10,077 49% 4,605 25,536 7.1 32,500 626,188 

37 

 

NT2 Theo dõi 7,801 21% 2,646 18,134 10.2 27,100 431,083 

38 

 

PC1 Theo dõi 3,568 38% 2,354 23,249 13.1 30,900 82,720 

39 

 

VSH Theo dõi 3,403 14% 1,359 14,084 12.1 16,500 23,481 

40 

 

PPC Theo dõi 5,867 17% 2,830 17,678 6.5 18,300 168,401 

  
Hàng tiêu dùng & Bán 
lẻ 

                

41 

 

VNM Mua 240,907 59% 6,234 17,786 26.6 166,000 876,503 

42 

 

QNS Theo dõi 11,966 8% 4,154 18,197 9.8 40,900 294,356 

43 

 

VHC Theo dõi 4,827 39% 6,611 30,944 7.9 52,300 469,140 

44 

 

MWG Mua 35,518 49% 7,866 22,497 14 110,000 420,664 

45 

 

FPT Theo dõi 30,003 43% 4,964 19,567 9.9 48,900 1,597,955 

46 

 

DGW Mua 1,052 10% 1,705 16,632 15.2 25,900 372,775 

47 

 

DHG Theo dõi 13,075 47% 4,345 21,307 23 100,000 159,662 

48 

 

PNJ Mua 18,810 49% 7,307 29,592 23.8 174,000 288,652 

49 

 

VRE Theo dõi 77,754 32% 791 13,710 51.7 40,900 2,109,883 

50 

 

CSM Theo dõi 1,534 4% 531 11,861 27.9 14,800 175,735 

51 

 

DRC Theo dõi 2,364 25% 1,398 12,853 14.2 19,900 405,085 

52 

 

PAC Theo dõi 1,812 30% 3,036 14,423 12.8 39,000 13,940 

  Phân bón                   

53 

 

BFC Theo dõi 1,761 14% 4,457 17,049 6.9 30,800 22,105 

54 

 

DPM Theo dõi 6,692 22% 1,426 20,529 12 17,100 669,572 

55 

 

DCM Theo dõi 5,665 4% 1,075 11,574 9.9 10,700 420,684 

56 

 

LAS Theo dõi 1,332 6% 1,294 11,658 9.1 11,800 65,693 

  Du lịch và giải trí                 

57 

 

HVN Theo dõi 38,176 9% 1,727 12,234 17.7 30,600 539,808 

58 

 

VJC Theo dõi 71,989 25% 11,356 23,469 14 159,500 677,630 

  Dệt may                   

59 

 

TCM Theo dõi 1,029 47% 3,012 19,653 6.3 19,000 210,338 

60 

 

TNG Theo dõi 522 22% 2,797 15,304 4.5 12,700 208,003 
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