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 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 giảm trái chiều trên 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX tăng 
1.08% lên 979.38 điểm, trong khi HNXINDEX giảm -0.32% xuống 101.66 điểm. 
Khối lượng khớp lệnh trên 2 sàn đều giảm dưới ngưỡng trung bình 20 phiên. 

 Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 4,645 tỷ, trong đó bao gồm 1,531 tỷ 
giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường giảm mạnh so với phiên trước xuống 
dưới ngưỡng cân bằng với 174 mã tăng và 221 mã giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VIC, VNM, 
VCB, VHM, VRE, NVL, EIB, FPT; chiều giảm đáng chú ý có PLX, HVN, VJC, TCB. 

 Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE với giá trị -65.1 tỷ đồng; trên sàn 
HNX khối này bán ròng nhẹ với giá trị -9.7 tỷ đồng. 

 Chứng khoán phái sinh đi ngang ở kì hạn tháng 12, 3 kì hạn còn lại tăng điểm 
với mức tăng từ 2.5 đến 12.8 điểm, trong đó kì hạn thán 8 đáo hạn hôm nay 
tăng mạnh 12.8 điểm trong khi chỉ số cơ sở VN30 tăng 10.3 điểm. Như vậy, 
trừ kì hạn tháng 8, các kì hạn còn lại đều có basis rất rộng theo chiều hướng 
âm từ -13.8 đến -18.8 điểm cho thấy tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG  

 Sức ép từ việc thị trường thế giới giảm mạnh đêm qua khiến VNINDEX mở 
cửa giảm sâu với mức giảm mạnh nhất lên tới -13.2 điểm, sau đó chỉ số hồi 
phục dần và ổn định ở vùng thấp, trước khi bất ngờ bật tăng mạnh vào cuối 
phiên. Phiên ATC các trụ kéo rất mạnh, chỉ riêng trong phiên này chỉ số đã 
tăng khoảng 8 điểm, đóng cửa VNINDEX tăng 10.5 điểm lên mức 979.38 - gần 
sát ngưỡng kháng cự. Thanh khoản thị trường vẫn chưa được cải thiện khi 
khối lượng khớp lệnh duy trì dưới ngưỡng trung bình 20 phiên phiên thứ 2 
liên tiếp cho thấy dòng tiền vẫn yếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn 
HOSE phiên thứ 11 liên tiếp nhưng cường độ bán đã giảm đi nhiều. Chỉ báo 
ADX tăng nhẹ lên 25.5 trong khi đường +DI tiếp tục giảm sâu dưới đường –DI 
cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là giảm giá. Chỉ số đang ở sát ngưỡng kháng 
cự 980 điểm nên nhiều khả năng sẽ xuất hiện những rung lắc trong các phiên 
tới. Hỗ trợ gần nhất đặt tại 964 điểm trong khi kháng cự gần nhất đặt tại 980 
điểm. 

 Chứng khoán Châu Á tăng giảm trái chiều trong phiên 15/08/2019: Nikkei 
giảm -1.2%, Hang Seng tăng 0.8%, Shanghai CSI 300 tăng 0.3%, Kospi tăng 
0.7%. 

 Thị trường Mỹ chứng kiến phiên giao dịch tệ nhất trong năm 2019 ở phiên 
14/08 sau khi đường cong lãi suất chứng kiến sự đảo ngược đầu tiên trong 
vòng hơn 1 thập kỷ: chỉ số DJIA giảm 800 điểm (-3.1%), Nasdaq giảm -234 
điểm (-3%), S&P 500 giảm 85.7 điểm (-2.9%). 

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

 

(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 
 

VN Index 979.38 1.08% HNX Index 101.66 -0.32%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 131,135,680 4.5% 2,796 4.1% 22,598,500 -0.2% 317 -5.6%

Thỏa thuận 51,774,610 98.9% 1,503 93.6% 3,915,730 -57.5% 28 -72.3%

Tổng cộng 182,910,290 20.7% 4,299 24.2% 26,514,230 -16.8% 346 -21.2%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          192.2   

Giá trị bán (tỷ đồng)          257.4   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -          65.1   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)               6.0   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

MSN 76,100 500 0.7

DRC 21,600 650 3.1

VCB 79,000 2,700 3.5

VNM 122,000 3,300 2.8

VIC 121,000 2,400 2.0

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 23,250 -200 -0.9

VJC 130,300 -1,300 -1.0

VRE 35,400 700 2.0

SSI 21,850 50 0.2

PLX 61,500 -900 -1.4

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

ROS 26,400 -1.1 275

HPG 23,250 -0.9 159

REE 36,550 1.8 143

FPT 53,000 1.5 116

MWG 120,000 0.9 110

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

VIS 22,200 1,450 7.0

HRC 48,650 3,150 6.9

BCG 6,660 430 6.9

SRC 22,550 1,450 6.9

QCG 5,020 270 5.7

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

 

 

 

 

  

Thị trường trái phiếu đánh tín hiệu 
cho thấy tâm lý lo lắng trên toàn cầu 
gia tăng sau khi đường cong lãi suất 
đảo chiều. 

 
 Thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo khi 

các nhà đầu tư đang tháo chạy khỏi các loại tài sản rủi ro, đẩy lãi suất trái 
phiếu 30 năm xuống tới mức kỉ lục và khiến đường cong lãi suất đảo chiều lần 
đầu tiên kể từ 2007. 

 Vào này 14/8, Lãi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm xuống tới mức thấp hơn 1.9 
điểm so với lãi suất 2 năm, báo hiệu một đợt suy thái kinh tế cho Mỹ trong 18 
tháng tới. Dự báo này, cộng với sự gia tăng căng thẳng của mối quan hệ Mỹ-
Trung và những dữ liệu xấu về nền kinh tế Trung Quốc và Châu Âu, đã đánh 
tín hiệu cho việc suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.  

 Một chỉ báo cho suy thoái khác, chênh lệch giữa lãi suất Trái phiếu Kho bạc 10 
năm và 3 tháng , đã đảo chiều từ tháng 3 và bị âm từ thời điểm đó đến nay.  

Cụ thể trong ngày 14/8, lãi suất trái phiếu Mỹ 10 năm giảm xuống 1.57% và 
tăng nhẹ lên 1.58%; trong khi lãi suất 2 năm vào khoảng 1.58%. Lãi suất 30 
năm giảm 1 điểm xuống mức thấp kỉ lục khoảng 2.01%. Ở Anh, lãi suất 10 năm 
giảm xuống 0.45%,trong khi lãi suất 2 năm đạt 0.48% ngay cả khi lạm phát đã 
vượt dự kiến của Ngân hàng trung ương Anh 2%. 

Do lo sợ về suy thoái kinh tế trong tương lai, các nhà đầu tư đã chuyển hướng 
sang các tài sản dài hạn, khiến lãi suất của các tài sản dài hạn giảm sâu. 

 Theo Richard Kelly, giám đốc phân tích chiến lược toàn cầu tại Toronto-
Dominion Bank: “Sự đảo chiều của đường cong tới mức này đã chỉ ra 55 tới 
60% xác suất về cuộc suy thoái kinh tế tại Mỹ trong 12 tháng tới”. Đường cong 
lãi suất không chỉ là dấu hiệu cảnh báo duy nhất. Federal Reserve Bank of New 
York’s index chỉ ra xác suất suy thoái trong 12 tháng tới gần tới mức cao nhất 
kể từ lần suy thoái toàn cầu gần nhất, vào khoảng 31%. 

Nhiều nhà phân tích nhận định, các nhà đầu tư và các quỹ phòng hộ sẽ không 
chuyển sang thị trường khác chỉ vì chênh lệch giữa lãi suất 2 năm và 10 năm 
chuyển từ 1 điểm sang -1 điểm. 

Tổng thống Trump chỉ trích Jay Powell 
và Fed về việc để thị trường trượt dốc 

  Tổng thống Trump chỉ trích Fed về làn sóng gia tăng lo lắng về kinh tế Mỹ vào 
ngày thứ Tư, đồng thời bảo vệ quan điểm về chiến tranh thương mại với Trung 
Quốc. 

 Ông gọi diễn biến lãi suất hôm thứ Tư “Đường cong lãi suất đảo chiều điên 
rồ”, ông viết rằng: “ Chúng ta đã có thể nhận được nhiều lợi ích, nhưng Fed 
đã cầm chân chúng ta”. 

 Ngoài ra Trump cũng khẳng định rằng Mỹ đang thắng thế trong cuộc chiến 
tranh thương mại với Trung Quốc. Trung Quốc không phải là vấn đề lớn nhất 
của Mỹ nữa, mà là Fed. 

 Thị trường chứng khoán tụt dốc khi 
mà những lo ngại về nền kinh tế gia 
tăng 

  Thị trường cổ phiếu Mỹ đối mặt với một trong những đợt giảm sâu nhất trong 
năm khi mà thị trường trái phiếu đang phát những tín hiệu về suy thoái kinh 
tế toàn cầu. 

 S&P 500 giảm khoảng 3% và Dow Jones Industrial Average giảm tới 800 điểm- 
một trong những đợt giảm tệ nhất trong năm. 

Một số diễn biến chính về thị trường ngày 15/08: 
Cổ phiếu: 

- S&P 500 Index giảm 2.9% vào 4h chiều theo giờ New York. 
- Dow Jones Industrial Average giảm 3.1% và Nasdaq 100 giảm 3.1%. 
- Stoxx Europe 600 Index giảm 1.7%. 
- MSCI Asia Pacific Index nhảy vọt 0.9%. 

Tiền tệ: 
- Bloomberg Dollar Spot Index tăng 0.3% 
- Đồng JPY tăng 0.7% tới 106.01 JPY/1 USD 
- Euro tăng 0.3% tới $1.1143 

Trái phiếu: 
- Lãi suất Kho bạc 10 năm giảm 12 điểm xuống 1.59%  
- Lãi suất Kho bạc 2 năm giảm 9 điểm xuống 1.58%. 
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THÔNG TIN CHỨNG QUYỀN   

 

GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
Sức ép từ việc thị trường thế giới giảm 
mạnh đêm qua khiến VNINDEX mở 
cửa giảm sâu với mức giảm mạnh nhất 
lên tới -13.2 điểm, sau đó chỉ số hồi 
phục dần và ổn định ở vùng thấp, 
trước khi bất ngờ bật tăng mạnh vào 
cuối phiên. Phiên ATC các trụ kéo rất 
mạnh, chỉ riêng trong phiên này chỉ số 
đã tăng khoảng 8 điểm, đóng cửa 
VNINDEX tăng 10.5 điểm lên mức 
979.38 - gần sát ngưỡng kháng cự. 
Thanh khoản thị trường vẫn chưa 
được cải thiện khi khối lượng khớp 
lệnh duy trì dưới ngưỡng trung bình 20 
phiên phiên thứ 2 liên tiếp cho thấy 
dòng tiền vẫn yếu. Khối ngoại tiếp tục 
bán ròng trên sàn HOSE phiên thứ 11 
liên tiếp nhưng cường độ bán đã giảm 
đi nhiều. Chỉ báo ADX tăng nhẹ lên 
25.5 trong khi đường +DI tiếp tục giảm 
sâu dưới đường –DI cho thấy xu 
hướng ngắn hạn vẫn là giảm giá. Chỉ số 
đang ở sát ngưỡng kháng cự 980 điểm 
nên nhiều khả năng sẽ xuất hiện 
những rung lắc trong các phiên tới. Hỗ 
trợ gần nhất đặt tại 964 điểm trong khi 
kháng cự gần nhất đặt tại 980 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

CKCS Mã CQ

Công ty 

Phát 

hành

Kỳ hạn
Ngày đáo 

hạn

Tỷ lệ 

chuyển 

đổi

Số lượng CQ

Giá CQ 

IPO 

(đồng)

Giá CQ 

ngày 15/08 

(đồng)

Giá thực 

hiện 

(đồng)

Giá CKCS 

ngày 15/08 

(đồng)

Trạng thái 

CQ

FPT CFPT1901 VNDS 6M 11-Sep-19 2:1 2,000,000      1,900      4,100         45,000        53,800          ITM
FPT CFPT1902 SSI 3M 10-Sep-19 2:1 2,000,000      1,200      8,000         22,900        53,800          ITM
FPT CFPT1903 SSI 6M 11-Dec-19 5:1 3,000,000      1,000      11,300       41,999        53,800          ITM
HPG CHPG1901 MBS 3M 12-Sep-19 2:1 1,500,000      1,500      1,190         23,200        23,250          ITM
HPG CHPG1902 KIS 6M 16-Sep-19 1:1 3,000,000      1,900      530             20,600        23,250          ITM
HPG CHPG1903 VPS 3M 17-Dec-19 1:1 1,000,000      3,200      950             21,800        23,250          ITM
HPG CHPG1904 SSI 3M 9-Sep-19 4:1 1,000,000      2,000      2,500         88,300        23,250          OTM
HPG CHPG1905 SSI 6M 11-Dec-19 4:1 2,400,000      2,990      3,850         90,000        23,250          OTM
MBB CMBB1901 SSI 3M 10-Sep-19 5:1 1,000,000      1,700      2,690         78,000        22,300          OTM
MBB CMBB1902 HSC 6M 14-Dec-19 10:1 5,000,000      1,200      3,300         158,888     22,300          OTM
MWG CMWG1901 BSC 3M 30-Sep-19 1:1 1,000,000      5,000      8,000         46,000        120,000       ITM
MWG CMWG1902 VND 6M 30-Dec-19 1:1 1,000,000      6,700      9,750         46,000        120,000       ITM
MWG CMWG1903 HSC 6M 30-Sep-19 1:1 1,000,000      2,300      6,300         23,100        120,000       ITM
MWG CMWG1904 SSI 6M 30-Dec-19 1:1 1,000,000      3,200      34,500       23,100        120,000       ITM
PNJ CPNJ1901 MBS 3M 30-Dec-19 1:1 1,000,000      14,000    3,140         90,000        86,600          OTM

VNM CVNM1901 KIS 6M 30-Dec-19 1:1 1,000,000      14,000    720             122,000       ITM

STT MCK Giá ngày 

15/08/2019

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 122,000   123,000       166,000   -15.0% 36.1% 20.1    7.5          28.4% 40.8% -0.7% 8.6% -1.8%

2 MSN 76,100     83,000         120,000   -15.0% 57.7% 22.9    2.8          7.7% 18.1% 58.5% 1.6% -9.9%

3 VJC 130,300   130,000       149,000   -15.0% 14.4% 13.3    4.5          15.1% 43.3% 5.2% 22.9% 1.4%

4 HPG 23,250     23,300         32,300     -15.0% 38.9% 8.0      1.5          13.1% 23.5% 7.1% 20.8% 6.9%

5 REE 36,550     34,000         38,000     -15.0% 4.0% 6.9      1.2          12.0% 19.2% 29.5% 22.5% 9.1%

6 BWE 26,650     26,000         31,800     -15.0% 19.3% 9.3      1.9          2.6% 8.7% 57.3% NA -3.1%
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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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