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THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

 

 

 

 

 

(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn hóa ≥500 tỷ) 

 

 

 

 

 

 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

 Diễn biến về thị trường ngày hôm báo cáo, những điểm chính khoản 6-7 điểm 

 Số 1.  

 Số 2 

 Số 3 

 Công ty có nguồn tiền mặt tại chỗ dồi dào để thực hiện các kế hoạch đầu tư 
mở rộng và M&A, đầu tư ra nước ngoài với quy mô lớn. Phát triển bền vững, 
dựa vào nội lực, không phụ thuộc vào nợ vay. 

 

Kết luận xu hướng thị trường  

 Tăng giảm ro rang không 

 Những điểm hỗ trợ thị trường 

 Nhóm cổ phiếu nào dẫn dắt…. 

 Rủi ro   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG  

 Thị trường giảm điểm trên 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX giảm -0.66% 
xuống 981.91 điểm trong khi chỉ số HNXINDEX giảm -0.25% xuống 107.43 
điểm. Khối lượng khớp lệnh trên 2 sàn giảm dưới mức trung bình 20 phiên. 

 Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 3,889 tỷ đồng trong đó bao gồm 
675 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường tăng nhẹ so với phiên trước 
nhưng vẫn ở mức thấp dưới ngưỡng cân bằng với 177 mã tăng và 260 mã 
giảm.  

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có SAB, VRE, 
ROS, GAS tăng; chiều giảm đáng chú ý có VHM, VIC, VCB, BID, PLX, CTG, MSN, 
TCB, CTD, MBB, HDB, POW, MWG, TPB.  

 Khối Ngoại Mua ròng trở lại trên sàn HOSE với giá trị 82.2 tỷ đồng đồng thời 
sàn HNX cũng Mua ròng nhẹ với giá trị 25.5 tỷ đồng.  

 Thị trường phái sinh giảm ở cả 4 kì hạn với mức giảm từ -1.8 điểm đến -4.2 
điểm trong khi chỉ số VN30 giảm -6.9 điểm, như vậy khoảng cách giữa giá 
đóng cửa các kì hạn đã co lại chỉ còn thấp hơn từ 8- 16.4 điểm so với chỉ số 
cơ sở VN30. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG  

 Chỉ số VNINDEX mở cửa giảm điểm nhẹ và áp lực bán khá mạnh trong phiên 
sáng đã có lúc đẩy chỉ số lao dốc về mức thấp nhất 976.8 điểm, phiên chiều 
lực cầu cải thiện hơn giúp chỉ số hồi phục một phần lên trên 980 điểm đóng 
cửa giảm nhẹ về 981.9 điểm. Đường giá sau 2 phiên giảm đã đi xuống dưới 
đường trung bình EMA(20) thể hiện trạng thái nghiêng về giảm. Khối lượng 
khớp lệnh giảm so với phiên trước về dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy 
dòng tiền giảm với lực cung và cầu đều khá yếu. Chỉ báo ADX tăng giảm về 
mức thấp 16.5 trong khi  đường -DI tiến dần đến trạng thái giao cắt với +DI 
thể hiện xu hướng ngắn hạn là Trung tính. Hỗ trợ gần nhất đặt tại 965 điểm 
trong khi kháng cự gần nhất đặt tại 1015 điểm. 

 Thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh trong phiên 09/04/2019 trước lo ngại 
về leo thang căng thẳng thương mại với EU và dự báo triển vọng kinh tế toàn 
cầu yếu hơn từ IMF: DJIA giảm -0.7%, S&P 500 và Nasdaq cùng giảm -0.6%. 
IMF hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu 2019 từ mức 3.5% xuống còn 
3.3%, đánh dấu mức giảm kỳ vọng tăng trưởng lần thứ 3 trong vòng 6 tháng.  

 Thị trường chứng khoán Châu Á biến động trái chiều phiên 10/04/2019: 
Nikkei 225 giảm -0.5%, Topix giảm -0.7%, Hang Seng giảm -0.1% trong khi 
Shanghai CSI 300 tăng 0.3%.  

Báo cáo tóm lược MWG: Khuyến nghị MUA, giá mục tiêu 105,000 đ/cp (+26.5%) 

6 cổ phiếu tốt nhất khuyến nghị mua: VNM, MSN, HPG, VJC, REE, BWE 

(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 

 

 

VN Index 981.91 -0.66% HNX Index 107.43 -0.25%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 136,497,840 -10.4% 2,877 -20.0% 28,178,064 -23.5% 337 -16.3%

Thỏa thuận 23,415,103 82.4% 615 -4.8% 2,518,936 -54.6% 60 -55.2%

Tổng cộng 159,912,943 -3.2% 3,492 -17.7% 30,697,000 -27.6% 396 -26.0%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          395.3   

Giá trị bán (tỷ đồng)          313.1   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng)             82.2   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             11.3   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VRE 35,000 400 1.2

VNM 135,300 -100 -0.1

MSH 56,800 2,800 5.2

E1VFVN30 14,800 -100 -0.7

ROS 32,100 800 2.6

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

AAA 18,500 0 0.0

PVD 19,700 0 0.0

CTD 121,800 -9,100 -7.0

VJC 112,900 400 0.4

POW 15,050 -200 -1.3

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

ROS 32,100 2.6 225

AAA 18,500 0.0 144

VNM 135,300 -0.1 118

VJC 112,900 0.4 113

PVD 19,700 0.0 105

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

BTT 38,700 2,500 6.9

HVG 7,590 490 6.9

ACL 39,550 2,550 6.9

FMC 29,700 1,900 6.8

SRC 18,950 1,200 6.8

Thay đổi
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BÁO CÁO TÓM LƯỢC 
 

 
CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động [MUA, +26.5%] 
(MWG: HOSE) 

 
Tăng trưởng giá so với VN-index 

 

Nguồn: Fiinpro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị Mua với giá mục 
tiêu 105,000 đồng/cổ phiếu 

 

 

 NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ  

 MWG có vị trí thống lĩnh trên thị trường bán lẻ hàng điện tử công nghệ 
(36.1% thị phần), vượt xa đối thủ số 2 là chuỗi bán lẻ FPT Shop với 6.6% thị 
phần trong năm 2018. 

 Thị trường hàng tiêu dùng có giá trị 120 tỷ USD tại thời điểm 2017 và tăng 
trung bình 10% mỗi năm giai đoạn 2012 – 2017. Với việc tham gia vào mảng 
bán lẻ thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng (Bách Hóa Xanh) sẽ là động 
lực tăng trưởng mới cho MWG trong những năm tiếp theo. 

 Điện Máy Xanh sẽ là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2019. Theo 
Euromonitor doanh thu ngành bán lẻ điện tử tiêu dùng được dự báo sẽ có 
tốc độ tăng trưởng kép 10 – 10.5%/năm giai đoạn 2018 – 2023 do thu nhập 
khả dụng của người dân tăng, tỷ lệ thâm nhập của các sản phẩm điện tử 
tiêu dùng còn thấp (TV là 51%, máy lạnh 33%, máy giặt 30%) và khả năng 
tiếp cận các dịch vụ tài chính tiêu dùng. 

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ  

 Năm 2018, doanh thu trực tuyến chiếm 14.3% tổng doanh thu và tăng 116% 
so với năm 2017. 

 Doanh thu trung bình hàng tháng mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh tăng gấp đôi 
chỉ trong 9 tháng 2018. Đây là dấu hiệu tích cực đối với hướng phát triển 
mới của MWG. 

 Tiếp tục tăng cường năng lực quản lý, tối ưu hóa hệ thống vận hành thông 
qua ERP, ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản trị chuỗi cung ứng và 
nâng cao trải nghiệm của khách hàng. 

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO  

 Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh từng phần định giá cổ phiếu MWG. 

 Giá mục tiêu:  MWG được xác định giá hợp lý ở mức 105,000 đồng/cổ phiếu.  

 Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu MWG. 

 Rủi ro chính của MWG đó là rủi ro về hàng tồn kho và việc các cửa hàng 
truyền thống sẽ chịu áp lực cạnh tranh với Thương mại điện tử. 

Vân Duy Ngọc Tân – Chuyên viên Nghiên cứu 
tanvdn@eves.com.vn 

Lịch họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 của một số Công ty lớn 
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MWG VN-Index

Mã CK Tên Công ty Ngày họp Giờ họp Địa điểm họp

PLC Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP 11/4/2019 08h30 Trung tâm tiệc cưới & hội nghị Mipec Palace, 229 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail 11/4/2019 8h30 Trung tâm hội nghị Almaz, đường Hoa Lan, KĐT sinh thái Vinhomes Riversire, Long Biên, HN

BWS CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu 11/4/2019 8h Hội trường CTCP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu, số 14 đường 30/4, P.9, Tp. Vũng Tàu

PLC Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP 11/4/2019 08h30 Trung tâm tiệc cưới & hội nghị Mipec Palace, 229 Tây Sơn, P.Ngã Tư Sở, Q.Đống Đa, Hà Nội

PC1 Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 11/4/2019 8h00 Hội trường PCC1, Tầng 2, CT1, Khu VP Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN

THI Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện 12/4/2019 8h30 Hội trường công ty, đường số 9, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa

TCM CTCP Dệt may-Đầu tư-Thương mại Thành Công 12/4/2019 8h00 Nhà hàng Hoa Sứ 2, Đệ Nhất Khách Sạn, số 18 Hoàng Việt, P.4, quận Tân Bình, TP HCM

SZC Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức 12/4/2019 8h30 Tầng 3A, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai

KDH CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền 12/4/2019 13h30 Sảnh Ballroom, lầu 1, KS Le Meridien Saigon, số 3C Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP HCM

OPC Công ty cổ phần Dược phẩm OPC 12/4/2019 7h30 Hội trường CTCP Dược phẩm OPC, 1017 Hồng Bàng, P12, Q6, TP HCM

KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP 12/4/2019 14h00 Trụ sở công ty lô B7, KCN Quế Võ, Bắc Ninh

DCL Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long 12/4/2019 8h30
Tầng 5, tòa nhà Times Tower, HACC1 Complex Building, số 35, đường Lê Văn Lương, phường 

Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

CLX CTCP Xnk và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) 12/4/2019 8h30 Trung tâm hội nghị 272 - số 272 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM

STG Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam 12/4/2019 14h30 Tổng CTCP đường Sông Miền Nam, số 298 Huỳnh Tấn Phát, P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP HCM

SAB Tổng CTCP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn 12/4/2019 8h30 Grand Ballroom, Tầng 3, Khách sạn Sheraton Saigon, 80 Đông Du, Q.1, TP.HCM

SBA Công ty Cổ phần Sông Ba 12/4/2019 8h00 CTCP Sông Ba, 573 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

VCS Công ty cổ phần VICOSTONE 12/4/2019 8h Trụ sở chính CTCP VICOSTONE, khu công nghệ cao Hòa Lạc,Thạch Hòa,Thạch Thất, Hà Nội

mailto:tanvdn@eves.com.vn
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GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ 

THUẬT 
Chỉ số VNINDEX mở cửa giảm điểm 

nhẹ và áp lực bán khá mạnh trong 

phiên sáng đã có lúc đẩy chỉ số lao 

dốc về mức thấp nhất 976.8 điểm, 

phiên chiều lực cầu cải thiện hơn 

giúp chỉ số hồi phục một phần lên 

trên 980 điểm đóng cửa giảm nhẹ về 

981.9 điểm. Đường giá sau 2 phiên 

giảm đã đi xuống dưới đường trung 

bình EMA(20) thể hiện trạng thái 

nghiêng về giảm. Khối lượng khớp 

lệnh giảm so với phiên trước về 

dưới mức trung bình 20 phiên cho 

thấy dòng tiền giảm với lực cung và 

cầu đều khá yếu. Chỉ báo ADX tăng 

giảm về mức thấp 16.5 trong khi  

đường -DI tiến dần đến trạng thái 

giao cắt với +DI thể hiện xu hướng 

ngắn hạn là Trung tính. Hỗ trợ gần 

nhất đặt tại 965 điểm trong khi 

kháng cự gần nhất đặt tại 1015 

điểm. 

 Biểu đồ phân tích kỹ thuật  

 

   Danh mục cổ phiếu khuyến nghị  

 

Lưu ý: Giá mua và giá chốt lời tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro tùy thuộc vào kỳ vọng lợi nhuận và khác nhau giữa 

các nhà đầu tư.  

 

 

STT MCK Giá ngày 

10/04/2019

Giá mua đề 

xuất (càng 

thấp càng tốt)

Giá mục tiêu

(đồng) 

Cắt lỗ, so với 

giá mua

Tiềm năng 

tăng giá

PE 

Trailing

(x)

PB Trailing

(x)

ROA 

2018

ROE 

2018

Tăng trưởng 

LNST 4Q gần 

nhất

(y/y)

Tăng trưởng 

LNST 2019 ước 

tính 

(y/y)

Tăng/giảm giá 

cổ phiếu 1 

tháng gần nhất 

1 VNM 135,300   135,000       166,000   -15.0% 22.7% 23.0    9.1          28.4% 40.8% -0.7% 1.6% -1.2%

2 MSN 86,700     82,000         110,200   -15.0% 27.1% 19.0    3.4          7.7% 18.1% 58.5% 22.9% -3.5%

3 HPG 31,950     32,000         42,800     -15.0% 34.0% 7.9      1.7          13.1% 23.5% 7.1% 8.6% -5.9%

4 VJC 112,900   115,000       151,500   -15.0% 34.2% 11.7    4.4          14.7% 42.6% 2.8% 20.8% -6.5%

5 REE 31,800     31,000         41,800     -15.0% 31.4% 5.5      1.1          12.0% 19.2% 29.5% 22.5% -6.2%

6 BWE 25,750     26,000         31,800     -15.0% 23.5% 11.9    0.9          2.6% 8.7% 57.3% NA -1.0%
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CÁC MỨC KHUYẾN NGHỊ 

MUA:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư ít nhất là +14%. 

NẮM GIỮ:   Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/–14%. 

BÁN:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư thấp hơn –14%.  

KHÔNG XẾP HẠNG:  Do thiếu những thông tin cần thiết nên chúng tôi không thể thực hiện khuyến nghị. 

 

 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem 

là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  
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Điện thoại: (84) 24 3772 6699 - Fax: (84) 24 3772 6763 
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