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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 giảm điểm trên cả 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX giảm -0.48% 
xuống 979.36 điểm, HNXINDEX giảm -0.89% xuống 101.4 điểm. Khối lượng 
khớp lệnh trên 2 sàn tiếp tục duy trì ở mức thấp dưới ngưỡng trung bình 20 
phiên. 

 Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 4,893 tỷ, trong đó bao gồm 2,161 tỷ 
giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường giảm mạnh so với phiên trước xuống 
dưới ngưỡng cân bằng với chỉ 114 mã tăng trong khi 265 mã giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VNM, FPT, 
VCB tăng; chiều giảm đáng chú ý có VIC, MSN, GAS, HPG, PLX, CTG, VHM, PHR. 

 Khối ngoại quay trở lại bán ròng nhẹ trên sàn HOSE với giá trị -12.5 tỷ đồng; 
trên sàn HNX khối này mua ròng mạnh với giá trị 91.3 tỷ đồng, tập trung chủ 
yếu ở PVI (mua ròng 95.8 tỷ). 

 Chứng khoán phái sinh đi ngang ở kì hạn tháng 12, trong khi 3 kì hạn còn lại 
đều giảm với mức giảm từ -1 đến -3.9 điểm, trong khi chỉ số cơ sở VN30 giảm 
-3.5 điểm. Như vậy phiên hôm nay basis của các kì hạn đã được thu hẹp đáng 
kể so với trước, chỉ còn thấp hơn chỉ số cơ sở từ -5 đến -7.9 điểm. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG  

 VNINDEX chỉ duy trì được sắc xanh ở đầu phiên sáng, sau đó giảm dần trong 
toàn bộ thời gian giao dịch còn lại, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường, 
đóng cửa chỉ số giảm -4.7 điểm xuống sát mức thấp nhất trong ngày ở 979.36 
điểm. Nhóm khu công nghiệp và dầu khí có phiên giảm điểm mạnh. Thanh 
khoản thị trường vẫn chưa được cải thiện khi khối lượng giao dịch duy trì 
dưới mức trung bình 20 phiên phiên thứ 4 liên tiếp. Chỉ báo ADX giảm rất 
thấp dưới ngưỡng không xu hướng trong khi 2 đường –DI và +DI tiếp tục giao 
động sát nhau cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là trung tính. Ở giai đoạn này, 
thị trường chịu nhiều ảnh hưởng khó lường bởi các tin tức liên quan đến chiến 
tranh thương mại, kết quả cuộc họp của FED trong tháng 9.  Nhiều khả năng 
chỉ số sẽ tiếp đà giảm nhẹ trong phiên tới để tìm kiếm lực cầu ở quanh ngưỡng 
hỗ trợ 967 điểm. Hỗ trợ gần nhất của VNINDEX đặt tại 967 điểm trong khi 
kháng cự gần nhất đặt tại 998 điểm. 

 Chứng khoán Châu Á biến động trái chiều nhẹ trong phiên 3/9/2019 sau khi 
mức thuế mới của Mỹ - Trung chính thức có hiệu lực từ 1/9/2019: Nikkei đi 
ngang, Hang Seng giảm -99 điểm (-0.4%), Kospi giảm -4 điểm (-0.2%), 
Shanghai CSI 300 tăng 5 điểm (+0.1%). 

 Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên sáng ngày 03/09/2019 giờ 
New York khi Mỹ - Trung chưa thể sắp xếp lịch gặp gỡ: DJIA giảm -311 điểm 
(-1.2%), S&P 500 giảm -19 điểm (-0.7%), Nasdaq giảm -65 điểm (-0.8%). 

6 cổ phiếu tốt nhất khuyến nghị mua: VNM, MSN, MBB, REE, PTB, BWE 

 

(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 
 

VN Index 979.36 -0.48% HNX Index 101.40 -0.89%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 126,148,070 0.0% 2,467 -5.5% 20,473,000 -6.4% 266 0.0%

Thỏa thuận 60,326,538 255.7% 2,012 231.1% 10,808,209 326.4% 149 396.9%

Tổng cộng 186,474,608 30.3% 4,479 39.2% 31,281,209 28.2% 414 40.2%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          481.1   

Giá trị bán (tỷ đồng)          493.7   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -          12.5   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             11.0   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VNM 124,000 1,000 0.8

NVL 62,100 -200 -0.3

VCB 77,800 100 0.1

BID 38,700 -50 -0.1

KBC 15,900 -150 -0.9

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VJC 132,000 0 0.0

VRE 34,250 -200 -0.6

E1VFVN30 14,780 -100 -0.7

TNA 13,700 0 0.0

HPG 21,650 -550 -2.5

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

ROS 27,100 -3.2 330

MBB 22,800 -1.3 201

HPG 21,650 -2.5 117

VNM 124,000 0.8 92

VJC 132,000 0.0 88

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

RAL 82,900 5,400 7.0

YEG 54,000 3,500 6.9

SGR 18,600 1,200 6.9

TIX 28,050 1,800 6.9

DTL 28,850 1,800 6.7

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

 

 

 

 

  

Trung Quốc và Mỹ gặp khó khăn trong 
việc sắp xếp một cuộc gặp mặt chính 
thức sau khi những diễn biến về thuế 
quan làm xói mòn niềm tin giữa hai 
nước. 

 
 Hai nước vẫn đang gặp khó khăn về việc thống nhất một lịch gặp gỡ cụ thể 

theo như kế hoạch sau khi phía Washington từ chối lời yêu cầu hoãn thuế của 
Bắc Kinh. 

 Mặc cho những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm xoa dịu thị trường, hai 
nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa đạt được bất kì thoả thuận sơ bộ nào 
và niềm tin giữa hai bên ngày càng suy giảm. 

 Truyền thông Trung Quốc nói rằng chính quyền đã sẵn sàng cho kịch bản nền 
kinh tế bị suy giảm. Phía Bắc Kinh sẽ khiếu nại lên WTO về chính sách thuế 
quan của Mỹ. 

 Trước đó Tổng thống Trump cũng đã nói rằng: “Chúng ta đang nói chuyện với 
Trung Quốc, cuộc gặp gỡ vẫn sẽ diễn ra vào tháng 9. Chúng ta sẽ chờ xem điều 
gì sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta không thể cho phép Trung Quốc tiếp tục bóc lột 
Mỹ như trước nữa”. 

Cổ phiếu Châu Á suy giảm khi các nhà 
đầu tư chờ đợi những tin tức mới từ 
các cuộc đàm phán thương mại.  

 

 
 Đa số cổ phiếu châu Á suy giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi mà các 

nhà đầu tư đang chờ đợi những tin tức mới từ các cuộc đàm phán thương 
mại.  

 Cố phiếu đi ngang tại Tokyo trong khi sụt giảm tại HongKong và Seoul. Theo 
như báo cáo từ Bloomberg, đã có những khó khăn trong việc sắp đặt một cuộc 
đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, do hệ quả của việc phía 
Washington từ chối hoãn thuế vào một số mặt hàng của Trung Quốc có hiệu 
lực từ 1/9.  

 Tháng 9 bắt đầu với rất nhiều khó khăn khi mà thị trường đang rất nhạy cảm 
với những diễn biến thương mại. Tác động của tình trạng bất ổn của thị trường 
đã được phản ánh lên các dữ liệu kinh tế: chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) 
của Trung Quốc suy giảm, gây áp lực lớn lên nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. 

Những cuộc xung đột nội bộ về Brexit 
có thể sẽ dẫn đến một cuộc bầu cử 
mới tại Anh. Đồng GBP trượt giá do 
căng thẳng chính trị. 

 
 Anh đang đối mặt với cuộc bỏ phiếu lần thứ 3 chỉ trong vòng 4 năm sau khi 

Thủ tướng Boris Johnson nói rằng ông thà mất vị trí của mình còn hơn là chứng 
kiến những thương thảo của ông với EU bị phá hoại. 

 Johnson cũng khẳng định rằng ông sẽ kích hoạt một cuộc bỏ phiếu sớm vào 
14/10 nếu như ông thất bại trong cuộc bỏ phiếu Quốc hội vào tối thứ Ba. 

 Thủ tướng Anh đang sử dụng những lời đe doạ về một Brexit không thoả 
thuận như là đòn bẩy và phần lớn Quốc hội đã bị thuyết phục rằng Brexit 
không thoả thuận sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế. 

 Cựu bộ trưởng Justine Greening nói rằng: “Tôi không tin Đảng Bảo thủ sẽ cho 
người dân những sự lựa chọn hợp lí trong đợt bầu cử mới. Boris Johnson sẽ 
ép người dân tham gia một cuộc bầu cử mà họ phải đối mặt giữa 2 lựa chọn: 
Không thoả thuận hoặc Jeremy Corbyn. Đây là một thất bại cho tất cả các 
bên”. 

 Các thành viên Quốc hội chống lại Brexit không thoả thuận- bao gồm cả nhiều 
thành viên trong Đảng Bảo thủ của chính Johnson- sẽ cố gắng để chiếm quyền 
kiểm soát quốc hội trong ngày thứ Ba, với mục tiêu thông qua đạo luật mới có 
thể ép Johnson phải hoãn lại Brexit trong trường hợp không có thoả thuận. 

 Đồng GBP giảm xuống dưới $1.20 lần đầu tiên từ tháng 1 năm 2017, ngay khi 
Quốc hội đang gây áp lực khiến Brexit có thể bị hoãn lại 3 tháng nữa trừ khi 
họ có một thoả thuận mới với EU vào giữa tháng 10. 
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THÔNG TIN CHỨNG QUYỀN 

 
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. 

GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
VNINDEX chỉ duy trì được sắc xanh ở 
đầu phiên sáng, sau đó giảm dần trong 
toàn bộ thời gian giao dịch còn lại, tâm 
lý thận trọng bao trùm thị trường, 
đóng cửa chỉ số giảm -4.7 điểm xuống 
sát mức thấp nhất trong ngày ở 979.36 
điểm. Nhóm khu công nghiệp và dầu 
khí có phiên giảm điểm mạnh. Thanh 
khoản thị trường vẫn chưa được cải 
thiện khi khối lượng giao dịch duy trì 
dưới mức trung bình 20 phiên phiên 
thứ 4 liên tiếp. Chỉ báo ADX giảm rất 
thấp dưới ngưỡng không xu hướng 
trong khi 2 đường –DI và +DI tiếp tục 
giao động sát nhau cho thấy xu hướng 
ngắn hạn vẫn là trung tính. Ở giai đoạn 
này, thị trường chịu nhiều ảnh hưởng 
khó lường bởi các tin tức liên quan đến 
chiến tranh thương mại, kết quả cuộc 
họp của FED trong tháng 9.  Nhiều khả 
năng chỉ số sẽ tiếp đà giảm nhẹ trong 
phiên tới để tìm kiếm lực cầu ở quanh 
ngưỡng hỗ trợ 967 điểm. Hỗ trợ gần 
nhất của VNINDEX đặt tại 967 điểm 
trong khi kháng cự gần nhất đặt tại 998 
điểm. 

 

 

 

 

 

 

   

Mã CW TCPH Tỷ lệ
Giá 

IPO

Giá đóng 

cửa
TCSC

Giá thực 

hiện

Giá hòa 

vốn

Giá hiện 

tại

% 

Premium

Trạng 

thái

Ngày giao dịch 

cuối cùng
CMWG1901 BSI 4 : 1 2,000 7,070 MWG 88,300 116,580 117,600 -1.0% Out 09/05/2019
CPNJ1901 MBS 5 : 1 1,700 1,120 PNJ 77,981 83,522 82,400 -1.6% Out 09/06/2019
CHPG1901 MBS 2 : 1 1,200 200 HPG 22,900 23,300 21,650 -5.0% Out 09/06/2019
CFPT1901 VND 2 : 1 1,900 4,720 FPT 44,154 53,417 53,700 -1.0% Out 09/09/2019
CHPG1903 VPBS 2 : 1 1,500 120 HPG 23,200 23,440 21,650 -5.6% Out 09/10/2019
CMBB1901 SSI 1 : 1 1,900 2,450 MBB 20,600 23,050 22,800 0.6% In 09/12/2019
CHPG1904 SSI 1 : 1 2,200 1,490 HPG 23,100 24,590 21,650 -10.0% Out 09/26/2019
CFPT1902 SSI 1 : 1 3,800 8,740 FPT 45,135 53,711 53,700 -1.5% Out 09/26/2019
CHPG1902 KISVN 5 : 1 1,000 460 HPG 41,999 44,299 21,650 -50.0% Out 12/09/2019
CMWG1902 VND 4 : 1 2,990 8,850 MWG 90,000 125,400 117,600 -7.9% Out 12/09/2019
CVNM1901 KISVN 10 : 1 1,200 730 VNM 158,888 166,188 124,000 -26.8% Out 12/11/2019
CMBB1902 HCM 1 : 1 3,200 3,200 MBB 21,800 25,000 22,800 -7.3% Out 12/13/2019
CMWG1903 HCM 5 : 1 2,700 5,790 MWG 95,000 123,950 117,600 -6.8% Out 12/24/2019
CMWG1904 SSI 1 : 1 14,000 34,950 MWG 90,000 124,950 117,600 -7.6% Out 12/26/2019
CHPG1905 SSI 1 : 1 3,300 3,600 HPG 23,100 26,700 21,650 -17.1% Out 12/26/2019
CFPT1903 SSI 1 : 1 6,000 13,120 FPT 45,135 58,009 53,700 -8.8% Out 12/26/2019

STT MCK Giá ngày 

03/09/2019

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 124,000   123,000       166,000   -15.0% 33.9% 20.5    7.6          28.4% 40.8% -0.7% 8.6% -2.3%

2 MSN 74,000     83,000         120,000   -15.0% 62.2% 22.3    2.8          7.7% 18.1% 58.5% 1.6% -4.8%

3 MBB 22,800     22,000         25,000     -15.0% 9.6% 7.1      1.4          1.8% 19.4% 73.7% 22.9% 2.7%

4 REE 36,900     34,000         38,000     -15.0% 3.0% 7.0      1.2          12.0% 19.2% 29.5% 20.8% 11.6%

5 PTB 68,300     70,000         75,000     -15.0% 9.8% 8.1      2.1          12.9% 27.9% 11.6% 22.5% 0.9%

6 BWE 26,450     26,000         31,800     -15.0% 20.2% 9.2      1.9          2.6% 8.7% 57.3% NA -7.8%
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TIN TỪ NGÂN HÀNG QUỐC DÂN   

DỊCH VỤ NÔP THUẾ HẢI QUAN 24/7 

 Từ ngày 19/7/2019, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã chính thức triển khai Dịch vụ Nộp thuế Hải Quan 24/7. Dịch 
vụ bao gồm hai hình thức: Nộp thuế tại quầy giao dịch và Nộp online 24/7 tại website của Tổng Cục Hải Quan; 

 Khách hàng có thể nộp thuế mọi lúc, mọi nơi và thực hiện thông quan hàng hóa ngay sau khi thực hiện thanh toán.  

 Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Quốc Dân cũng áp dụng chương trình ưu đãi nhân dịp triển khai dịch vụ: 

- Miễn phí đăng ký dịch vụ; 
- Miễn phí giao dịch chuyển tiền đối với dịch vụ nộp thuế Hải Quan Online 24/7 trong 01 năm đầu triển khai dịch 

vụ 

 Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với các điểm kinh doanh của NCB hoặc qua website 

https://www.ncb-bank.vn/vi/doanh-nghiep 

Nguồn: từ NCB 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ncb-bank.vn/vi/doanh-nghiep
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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 
 
 


