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(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 tăng điểm trên cả 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX tăng 0.72% lên 
949.94 điểm trong khi chỉ số HNXINDEX tăng 0.53% lên 103.51 điểm. Khối 
lượng khớp lệnh trên 2 sàn đều giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn duy 
trì ở trên mức trung bình 20 phiên.  

 Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 4,848 tỷ đồng trong đó bao gồm 
2,003 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường tăng mạnh lên trên ngưỡng 
cân bằng với 225 mã tăng và 147 mã giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VHM, VCB, 
VIC, HPG, SAB, VJC, POW, BHN, MSN, HVN tăng; chiều giảm đáng chú ý có 
CTG, PLX, BID, GAS. 

 Khối Ngoại Mua ròng mạnh trên sàn HOSE với giá trị 175.1 tỷ đồng, tập trung 
nhiều nhất ở VJC (65 tỷ) và VHM (50 tỷ), trong khi sàn HNX cũng Mua ròng 
nhẹ với giá trị 2.8 tỷ đồng. 

 Thị trường phái sinh tăng điểm ở cả 4 kì hạn với mức tăng từ 4.4 điểm đến 11 
điểm trong khi chỉ số cơ sở VN30 tăng tương ứng 9.8 điểm, như vậy phiên 
hôm nay giá đóng cửa các kì hạn so với chỉ số cơ sở vẫn duy trì cao hơn từ 3.7 
điểm đến 11.7 điểm. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG  

 Chỉ số VNINDEX mở cửa tăng điểm nhẹ nhưng áp lực bán xuất hiện trở lại sau 
đó kéo hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn chìm trong sắc đỏ, đẩy chỉ số xuống 
mức thấp nhất trong ngày về 939.12 điểm. Tuy nhiên cuối phiên chiều dòng 
tiền bất ngờ đẩy mạnh vào khả năng do hoạt động chốt NAV quý II của các 
quỹ, kéo các cổ phiếu trụ tăng mạnh như HPG, VJC, VHM, VCB, CTD…, đóng 
cửa VNINDEX tăng 6.8 điểm lên mức 949.94 nhưng vẫn dưới mức trung bình 
20 phiên. Chỉ báo ADX tiếp tục tăng nhẹ lên 19.9 sát ngưỡng 20 trong khi 
đường –DI duy trì ở mức quanh 40.8, còn đường +DI giảm về 20.5 cho thấy 
bên Bán vẫn chiếm thế chủ động, xu hướng ngắn hạn duy trì mức trung tính 
và có thể chuyển sang Giảm nếu mốc hỗ trợ mạnh 940 điểm bị phá vỡ. Hỗ trợ 
gần nhất đặt tại 940 điểm trong khi kháng cự gần nhất đặt tại 993 điểm. 

 Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên 27/06/2019: 
DJIA đóng cửa giảm -0.04%, S&P 500 tăng 0.4% - chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm 
liên tiếp, Nasdaq tăng 0.7%. 

 Chứng khoán Châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên 28/06/2019 khi nhà 
đầu tư theo dõi diễn biến của Hội nghị G20 ở Nhật Bản: Nikkei 225 và Hang 
Seng cùng giảm -0.3%, Topix giảm -0.1%, Shanghai CSI 300 giảm -0.2%. 

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

(vui lòng xem chi tiết trang số 2) 

VN Index 949.94 0.72% HNX Index 103.51 0.53%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 122,136,760 -0.6% 2,703 2.9% 20,685,800 -9.3% 283 10.9%

Thỏa thuận 60,488,595 67.4% 1,862 109.9% 26,751,066 492.9% 141 113.1%

Tổng cộng 182,625,355 14.8% 4,565 29.9% 47,436,866 73.6% 424 31.9%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          806.7   

Giá trị bán (tỷ đồng)          631.6   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng)          175.1   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             17.7   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

AAA 18,350 350 1.9

ACC 19,900 0 0.0

AMD 1,740 -20 -1.1

ANV 27,500 0 0.0

APC 26,700 -200 -0.7

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

SBT 17,200 100 0.6

CTG 19,500 -1,150 -5.6

VCB 70,500 1,000 1.4

VNM 123,000 -100 -0.1

YEG 73,500 -2,600 -3.4

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

ROS 29,800 -0.3 243

VJC 128,000 2.8 123

VNM 123,000 -0.1 113

FPT 45,500 0.2 112

GAS 97,500 -0.5 100

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

BHN 95,000 6,200 7.0

LGC 34,100 2,200 6.9

TBC 25,700 1,650 6.9

FRT 64,000 4,000 6.7

DCM 8,500 510 6.4

Thay đổi
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GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ 

THUẬT 
Chỉ số VNINDEX mở cửa tăng điểm 

nhẹ nhưng áp lực bán xuất hiện trở 

lại sau đó kéo hàng loạt cổ phiếu vốn 

hóa lớn chìm trong sắc đỏ, đẩy chỉ 

số xuống mức thấp nhất trong ngày 

về 939.12 điểm. Tuy nhiên cuối 

phiên chiều dòng tiền bất ngờ đẩy 

mạnh vào khả năng do hoạt động 

chốt NAV quý II của các quỹ, kéo các 

cổ phiếu trụ tăng mạnh như HPG, 

VJC, VHM, VCB, CTD…, đóng cửa 

VNINDEX tăng 6.8 điểm lên mức 

949.94 nhưng vẫn dưới mức trung 

bình 20 phiên. Chỉ báo ADX tiếp tục 

tăng nhẹ lên 19.9 sát ngưỡng 20 

trong khi đường –DI duy trì ở mức 

quanh 40.8, còn đường +DI giảm về 

20.5 cho thấy bên Bán vẫn chiếm 

thế chủ động, xu hướng ngắn hạn 

duy trì mức trung tính và có thể 

chuyển sang Giảm nếu mốc hỗ trợ 

mạnh 940 điểm bị phá vỡ. Hỗ trợ 

gần nhất đặt tại 940 điểm trong khi 

kháng cự gần nhất đặt tại 993 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. 

Lịch họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 của một số Công ty lớn 

 

STT MCK Giá ngày 

28/06/2019

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 123,000   123,000       120,000   -15.0% -2.4% 20.8    7.6          28.4% 40.8% -0.7% 8.6% -8.2%

2 MSN 83,000     83,000         42,800     -15.0% -48.4% 18.5    3.2          7.7% 18.1% 58.5% 1.6% -6.1%

3 HPG 23,500     22,950         151,500   -15.0% 544.7% 7.9      1.5          13.1% 23.5% 7.1% 22.9% -27.0%

4 VJC 128,000   115,000       105,000   -15.0% -18.0% 13.0    4.5          15.1% 43.3% 5.2% 20.8% 6.2%

5 MWG 92,800     83,000         41,800     -15.0% -55.0% 12.9    4.1          11.3% 38.7% 30.5% 22.5% 5.8%

6 BWE 26,300     26,300         31,800     -15.0% 20.9% 10.8    0.9          2.6% 8.7% 57.3% NA 3.5%

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

BBC Công ty Cổ phần Bibica 29/06/2019 14h00
Khách sạn Tân Sơn Nhất, 200 Hoàng Văn Thụ, P.09, Q.Phú Nhuận, 

TP.HCM

NKG Công ty Cổ phần Thép Nam Kim 29/06/2019 9h
Chi nhánh CTCP Thép Nam Kim, địa chỉ: lô A1, đường Đ2, KCN Đồng 

An 2, P Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

BVH Tập đoàn Bảo Việt 29/06/2019 13h30 Tòa nhà Bảo Việt, 71 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội

DL1
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ 

Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai
30/06/2019 8h

Hội trường tầng 2 số 43 Lý Nam Đế, Phường Trà Bá, Thành phố 

Pleiku, Gia Lai.

HWS Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế 30/06/2019 7h30
Văn phòng HueWACO, 103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, 

thành phố Huế
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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.  

  

THÔNG TIN LIÊN LẠC 

CTCP CHỨNG KHOÁN EVEREST (EVS)- www.eves.com.vn 

Trụ sở chính:  

Tầng 2, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 24 3772 6699 - Fax: (84) 24 3772 6763 

Chi nhánh Sài Gòn: 

Tầng M, Central Park Tower, 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 28 6290 6296 - Fax: (84) 28 6290 6399 

Chi nhánh Hàm Nghi: 

Tầng 4, Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 28 3915 2616 - Fax: (84) 28 3915 2618 

Chi nhánh Bà Triệu: 

Tầng 1, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: (84) 24 39366866 - Fax: (84) 24 3936 6586 
 
 


