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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 cả 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX giảm -0.49% 
xuống 987.59 điểm, HNXINDEX giảm -0.05% xuống 105.16 điểm. Khối lượng 
khớp lệnh trên sàn HOSE giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn duy trì trên 
mức trung bình 20 phiên, trong khi khối lượng trên sàn HNX tiếp tục nằm 
dưới mức trung bình này.  

 Tổng giá trị giao dịch trên 2 sàn đạt 4,781 tỷ, trong đó bao gồm 1,213 tỷ giao 
dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường giảm mạnh so với phiên trước xuống dưới 
ngưỡng cân bằng với 173 mã tăng và 218 mã giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VINDEX hôm nay có VCB, POW, 
HVN, CII tăng; chiều giảm đáng chú ý có GAS, PLX, SAB, BID, CTG, BVH, 
MWG,VPB, MSN. 

 Khối ngoại tiếp tục bán ròng rất mạnh trên sàn HOSE với giá trị -265.54 tỷ 
đồng, trên sàn HNX khối này bán ròng nhẹ -4.5 tỷ đồng. Như vậy khối ngoại 
đã có 9 phiên bán ròng liên tục trên sàn HOSE với giá trị tổng cộng -1,272 tỷ, 
trong đó từ đầu tháng 10 đến nay khối này bán ròng -953 tỷ. 

 Chứng khoán phái sinh tăng điểm ở cả 4 kì hạn với mức tăng từ 0.9 đến 5.2 
điểm trong khi chỉ số cơ sở VN30 tăng 2 điểm. Basis của kì hạn tháng 10 và 
tháng 11 dương từ 1.3 đến 4.3 điểm trong khi 2 kì hạn còn lại có basis âm từ 
-0.8 đến -1.6 điểm. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG 

 VNINDEX giao động quanh mức tham chiếu trong phiên sáng, đến phiên chiều 
áp lực bán tại các mã bluechips tăng mạnh đẩy chỉ số giảm xuống mức thấp 
nhất trong ngày. Nhóm ngân hàng suy yếu rõ rệt, các mã lớn có mức giảm 
trung bình lên tới -1.3%. Nhóm dầu khí cũng diễn biến tiêu cực khi GAS giảm 
-1.5%, PLX giảm kỷ lục -3.3% sau tin không được giao dịch ký quỹ. Thanh 
khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức khá nhưng đà bán ròng mạnh của 
khối ngoại chưa có dấu hiệu dừng lại, trong 4 phiên đầu tháng 10 khối này đã 
bán ròng tới -953 tỷ. Chỉ báo ADX giảm về 17, trong khi đường –DI và +DI giao 
động sát nhau cho thấy xu hướng ngắn hạn là trung tính. Thị trường đang có 
xu hướng đi ngang trong ngắn hạn với vùng giao động giá từ 983 đến 1,000 
điểm để tạo nền giá tích lũy trước khi có những tín hiệu rõ ràng hơn về mặt 
xu hướng. Trong những phiên đầu tuần tới VNINDEX sẽ chịu áp lực giảm điểm 
để kiểm định ngưỡng hỗ trợ 985 điểm trước khi tăng điểm trở lại. Phiên hồi 
phục mạnh của chứng khoán Mỹ cuối tuần sẽ giúp tác động tích cực đến tâm 
lý thị trường trong phiên tới. 

 Chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên 04/10/2019 nhờ báo cáo việc làm 
khả quan: DJIA tăng 373 điểm (+1.4%), S&P 500 tăng 41 điểm (+1.4%), Nasdaq 
tăng 110 điểm (+1.4%). 

4 cổ phiếu tốt nhất khuyến nghị mua: VNM, MSN, MBB, BWE 

(vui lòng xem chi tiết trang số 3)  

VN Index 987.59 -0.49% HNX Index 105.16 -0.05%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 153,634,840 -1.7% 3,282 0.9% 21,119,400 8.7% 287 13.5%

Thỏa thuận 51,374,160 37.7% 1,154 -25.6% 2,904,318 72.1% 59 16.8%

Tổng cộng 205,009,000 5.9% 4,435 -7.6% 24,023,718 13.8% 346 14.0%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          256.7   

Giá trị bán (tỷ đồng)          522.2   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -        265.5   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             11.8   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VCB 83,000 1,000 1.2

CII 24,450 1,450 6.3

VIC 118,000 0 0.0

BMP 53,200 1,600 3.1

PLX 58,000 -2,000 -3.3

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

LIX 41,000 0 0.0

HPG 21,350 -200 -0.9

VRE 31,900 -100 -0.3

VNM 128,600 -400 -0.3

VJC 137,600 300 0.2

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

ROS 26,000 0.2 546

VPB 22,300 -1.3 119

MBB 22,650 -1.3 111

VRE 31,900 -0.3 105

HPG 21,350 -0.9 102

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

PGD 37,200 2,400 6.9

CLC 33,150 2,100 6.8

HQC 1,140 70 6.5

CII 24,450 1,450 6.3

TMS 28,800 1,550 5.7

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

 

 

 

 

  

Thị trường chứng khoán toàn cầu 
tăng nhẹ nhờ thông tin tích cực về 
tăng trưởng việc làm tại Mỹ 

 
 Thị trường chứng khoán toàn cầu tăng nhẹ nhờ thông tin tích cực về tăng 

trưởng việc làm tại Mỹ: Stoxx Europe 600 Index tăng 0.1%, MSCI Asia Pacific 
Index tăng 0.1%, MSCI Emerging Market Index tăng 0.2%. 

 Lợi suất trái phiếu chính phủ giảm: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, Đức và 
Anh kỳ hạn 10 năm cùng giảm 1 điểm cơ bản xuống lần lượt 1.52%, -0.6% và 
0.456%; lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm giảm 2 điểm cơ 
bản xuống -0,211%.  

Nhu cầu việc làm tại Mỹ tăng trưởng 
trong tháng 9/2019 

 
 Nền kinh tế Mỹ tạo ra 136,000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn mức bình 

quân hằng tháng (158,000) tuy nhiên vẫn cao hơn 100,000. Tỷ lệ thất nghiệp 
giảm xuống mức 3.5%, thấp nhất trong vòng 50 năm qua và thấp hơn so với 
dự kiến 3.7% của các nhà phân tích. Tuy nhiên, số việc làm trong ngành sản 
xuất chứng kiến sự suy giảm lần đầu tiên trong 6 tháng qua. 

 “Kinh tế đang tăng trưởng chậm lại, nhưng chưa phải suy thoái, và cũng chưa 
có lý do gì để khẳng định rằng suy thoái kinh tế sẽ xảy ra trong năm nay” – Joel 
Naroff, nhà kinh tế trưởng của Naroff Economic Advisors cho biết. 

Arab Saudi khôi phục sản lượng khai 
thác dầu mỏ 

 
 Bộ trưởng Năng lượng kiêm Thái tử Arab Saudi – Abdulaziz bin Salma cho biết 

nước này đã khôi phục hoàn toàn sản lượng khai thác dầu mỏ (khoảng 11.3 
triệu thùng/ngày) sau các cuộc tấn công vào tháng trước.  

 Trước đó, trong tháng 9, một số cơ sở lọc dầu của nước này bị tấn công bằng 
tên lửa và máy bay không người lái, làm sản lượng khai thác giảm khoảng 50%. 

Mỹ cân nhắc áp thuế đối với tủ gỗ 
Trung Quốc 

 
 Bộ Thương mại Mỹ vừa ra kết luận Trung Quốc bán phá giá tủ gỗ, tuy nhiên 

chưa quyết định mức thuế đáp trả. Năm 2018, Mỹ nhập khẩu 4.4 tỷ USD tủ gỗ  
từ Trung Quốc, cuộc điều tra bán phá giá bắt đầu từ tháng 3/2019 theo đơn 
khiếu nại từ Liên minh Tủ Bếp Mỹ. 

 Quyết định của Bộ Thương mại Mỹ không được coi là leo thang chiến tranh 
thương mại. Washington vẫn định kỳ áp thuế chống bán phá giá lên hàng 
Trung Quốc, gần đây là đệm và thùng bia thép không gỉ. 

Pháp tuyên bố đáp trả Mỹ nếu nước 
này áp thuế lên hàng hóa EU 

 
 Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố Pháp và các nước ở Châu Âu sẽ đáp trả cứng rắn 

nếu Mỹ áp thuế lên hàng hóa EU. 

 Trong tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp, bà Agnes von der Muhll 
cảnh báo bước leo thang căng thẳng thương mại này sẽ gây tác động tiêu cực 
đối với nền kinh tế và thương mại quốc tế. 

Theo bà Agnes von der Muhll, EU sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt Mỹ 
trong vài tháng liên quan cáo buộc Mỹ trợ giá 5 tỷ USD cho hãng chế tạo máy 
bay Boeing trong giai đoạn từ 1989-2006 bất chấp phán quyết trước đó của 
WTO buộc ngừng trợ giá bất hợp pháp cho hãng chế tạo máy bay này của Mỹ. 
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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 giao động quanh mức tham 
chiếu trong phiên sáng, đến phiên 
chiều áp lực bán tại các mã bluechips 
tăng mạnh đẩy chỉ số giảm xuống mức 
thấp nhất trong ngày. Nhóm ngân 
hàng suy yếu rõ rệt, các mã lớn có mức 
giảm trung bình lên tới -1.3%. Nhóm 
dầu khí cũng diễn biến tiêu cực khi GAS 
giảm -1.5%, PLX giảm kỷ lục -3.3% sau 
tin không được giao dịch ký quỹ. 
Thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì 
ở mức khá nhưng đà bán ròng mạnh 
của khối ngoại chưa có dấu hiệu dừng 
lại, trong 4 phiên đầu tháng 10 khối 
này đã bán ròng tới -953 tỷ. Chỉ báo 
ADX giảm về 17, trong khi đường –DI 
và +DI giao động sát nhau cho thấy xu 
hướng ngắn hạn là trung tính. Thị 
trường đang có xu hướng đi ngang 
trong ngắn hạn với vùng giao động giá 
từ 983 đến 1,000 điểm để tạo nền giá 
tích lũy trước khi có những tín hiệu rõ 
ràng hơn về mặt xu hướng. Trong 
những phiên đầu tuần tới VNINDEX sẽ 
chịu áp lực giảm điểm để kiểm định 
ngưỡng hỗ trợ 985 điểm trước khi 
tăng điểm trở lại. Phiên hồi phục mạnh 
của chứng khoán Mỹ cuối tuần sẽ giúp 
tác động tích cực đến tâm lý thị trường 
trong phiên tới. 

 

 

 

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
CHPG1906 KISVN 2 : 1 1,500 370 HPG 28,088 28,828 21,350 -24.7% Out 11/12/2019
CMSN1901 KISVN 5 : 1 1,920 1,090 MSN 88,888 94,338 77,400 -17.4% Out 11/12/2019
CVIC1901 KISVN 5 : 1 1,960 1,120 VIC 140,888 146,488 118,000 -18.9% Out 11/12/2019
CVRE1901 KISVN 2 : 1 1,900 830 VRE 40,888 42,548 31,900 -24.0% Out 11/12/2019
CREE1901 MBS 3 : 1 1,260 1,510 REE 37,550 42,080 37,400 -9.0% Out 11/15/2019
CFPT1904 MBS 3 : 1 1,700 2,870 FPT 52,000 60,610 56,800 -5.2% Out 11/15/2019
CMWG1905 VCI 5 : 1 5,600 7,900 MWG 94,000 133,500 123,000 -6.1% Out 12/5/2019
CHPG1902 KISVN 5 : 1 1,000 150 HPG 41,999 42,749 21,350 -49.2% Out 12/9/2019
CMWG1902 VND 4 : 1 2,990 9,370 MWG 90,000 127,480 123,000 -1.6% Out 12/9/2019
CVNM1901 KISVN 10 : 1 1,200 720 VNM 156,282 163,364 128,600 -21.4% Out 12/11/2019
CMWG1906 MBS 5 : 1 2,850 3,200 MWG 120,900 136,900 123,000 -8.4% Out 12/12/2019
CMBB1902 HCM 1 : 1 3,200 3,950 MBB 20,185 23,842 22,650 -4.0% Out 12/13/2019
CMWG1903 HCM 5 : 1 2,700 6,710 MWG 95,000 128,550 123,000 -2.5% Out 12/24/2019
CMWG1904 SSI 1 : 1 14,000 38,990 MWG 90,000 128,990 123,000 -2.8% Out 12/26/2019
CHPG1905 SSI 1 : 1 3,300 2,180 HPG 23,100 25,280 21,350 -14.2% Out 12/26/2019
CFPT1903 SSI 1 : 1 6,000 13,900 FPT 45,135 58,774 56,800 -2.2% Out 12/26/2019
CDPM1901 KISVN 1 : 1 1,900 2,270 DPM 13,988 16,258 14,150 -16.6% Out 1/7/2020
CSTB1901 KISVN 1 : 1 1,390 1,450 STB 10,888 12,338 10,400 -15.1% Out 1/7/2020
CVHM1901 KISVN 4 : 1 3,100 4,080 VHM 89,888 106,208 89,200 -16.0% Out 2/5/2020
CNVL1901 KISVN 4 : 1 1,900 2,950 NVL 62,088 73,888 63,600 -13.9% Out 2/5/2020

STT MCK Giá ngày 

04/10/2019

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 128,600   123,000       166,000   -15.0% 29.1% 21.2    7.9          28.4% 40.8% -0.7% 8.6% 3.9%

2 MSN 77,400     83,000         120,000   -15.0% 55.0% 23.3    2.9          7.7% 18.1% 58.5% 8.6% 3.2%

3 MBB 22,650     21,000         25,000     -15.0% 10.4% 7.6      1.5          1.8% 19.4% 73.7% 8.6% -1.5%

4 PNJ 80,300     80,000         85,000     -15.0% 5.9% 17.0    4.4          17.6% 28.7% 32.4% 8.6% -2.7%

5 HPG 21,350     21,000         24,000     -15.0% 12.4% 7.4      1.3          13.1% 23.5% 7.1% 8.6% -1.2%

6 BWE 26,050     26,000         31,800     -15.0% 22.1% 9.1      1.9          2.6% 8.7% 57.3% 8.6% -0.6%
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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) 28 3915 2616 - Fax: (84) 28 3915 2618 

Chi nhánh Bà Triệu: 
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Điện thoại: (84) 24 39366866 - Fax: (84) 24 3936 6586 
 
 


