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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  

 VNINDEX tăng điểm trên cả 2 sàn, đóng cửa chỉ số tăng 0.29% lên 997.26 
điểm, HNX tăng 0.47% lên 103.5 điểm. Khối lượng khớp lệnh trên 2 sàn đều 
giảm so với phiên trước xuống dưới mức trung bình 20 phiên. 

 Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 4,148 tỷ, trong đó bao gồm 965 tỷ 
giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường tiếp tục nằm dưới ngưỡng cân bằng 
với 200 mã tăng và 231 mã giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VIC, VHM, 
MSN, VJC, BVH, ROS; chiều giảm đáng chú ý có MWG, SAB, GAS, BID, CTG, 
PNJ. 

 Khối ngoại bán ròng khá mạnh trên sàn HOSE với giá trị -87.6 tỷ đồng; trong 
khi trên sàn HNX khối này bán ròng nhẹ với giá trị -9.1 tỷ đồng. 

 Chứng khoán phái sinh giảm điểm nhẹ ở kì hạn tháng 9 và tháng 10 với mức 
giảm từ -0.1 đến -0.7 điểm, 2 kì hạn dài hơn tăng trung bình 1.4 điểm trong 
khi chỉ số cơ sở VN30 tăng 0.8 điểm. Như vậy phiên hôm nay basis của tất cả 
các kì hạn tiếp tục được nới rộng ở mức rất cao, từ -14.7 đến -16.5 điểm, cho 
thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn bi quan vào triển vọng ngắn hạn của thị trường. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG  

 VNINDEX tiếp tục giữ được đà tăng trong phiên hôm nay, đóng cửa chỉ số 
tăng 2.9 điểm lên mức 997.26 điểm nhờ lực kéo từ một số bluechips, tiêu 
biểu là bộ đôi cổ phiếu VIC, VHM, trong đó riêng VIC tăng 3% lên 126,100 
đồng - mức giá cao lịch sử của cổ phiếu này (tính theo giá điều chỉnh). Trên 
đồ thị hình thành một nến Doji star thể hiện sự lưỡng lự của 2 bên mua và 
bán. Thanh khoản thị trường sụt giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên 
cho thấy dòng tiền đang lưỡng lự khi chỉ số tiến gần hơn tới ngưỡng kháng 
cự 1,000 điểm. Khối ngoại quay trở lại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị -87.5 
tỷ đồng. Chỉ báo ADX tiếp tục giảm xuống mức 20.8 trong khi 2 đường +DI và 
–DI giao động rất gần nhau cho thấy xu hướng ngắn hạn là Trung tính. 
VNINDEX đang kiểm định lại ngưỡng kháng cự 1,000 điểm lần thứ hai kể từ 
cuối tháng 7. Hỗ trợ gần nhất đặt tại 973 điểm trong khi kháng cự gần nhất 
đặt tại 1,000 điểm. 

 Chứng khoán Châu Á tiếp tục diễn biến trái chiều trong phiên 22/08/2019: 
Nikkei tăng 0.1%, Shanghai CSI 300 tăng 0.3% trong khi Hang Seng giảm -0.9%, 
Kospi giảm -0.7%. 

 Thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi nhẹ trong phiên 21/08 sau khi Fed công 
bố biên bản cuộc họp gần nhất cho thấy ngân hàng trung ương sẵn sàng cắt 
giảm lãi suất mạnh: DJIA tăng 240 điểm (+0.9%), S&P 500 tăng 24 điểm 
(+0.8%), Nasdaq tăng 72 điểm (+0.9%). 

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

 

(vui lòng xem chi tiết trang số 2) 
 

VN Index 997.26 0.29% HNX Index 103.50 0.47%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 128,389,760 -12.2% 2,862 -13.1% 19,848,600 -32.3% 321 -23.0%

Thỏa thuận 24,609,190 -55.5% 946 -47.0% 1,318,767 -51.7% 19 -55.6%

Tổng cộng 152,998,950 -24.1% 3,808 -25.0% 21,167,367 -34.0% 340 -26.0%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          293.3   

Giá trị bán (tỷ đồng)          380.9   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -          87.6   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             10.0   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VIC 126,100 3,700 3.0

PVD 17,900 450 2.6

KBC 15,700 250 1.6

VHM 87,900 600 0.7

MSN 78,000 1,000 1.3

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VJC 132,200 1,300 1.0

OPC 50,000 0 0.0

E1VFVN30 14,970 30 0.2

VRE 35,750 -150 -0.4

SSI 22,400 -100 -0.4

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

ROS 25,950 2.2 353

VJC 132,200 1.0 138

MWG 117,500 -2.3 123

PVD 17,900 2.6 115

MBB 22,550 0.2 108

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

HVG 2,720 170 6.7

FMC 32,100 2,000 6.6

SZL 61,600 3,500 6.0

NVT 9,080 470 5.5

HSG 7,100 340 5.0

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

 

 

 

 

  

Chứng khoán Mỹ hồi phục nhẹ, trái 
phiếu giảm sau khi Fed công bố biên 
bản họp 

 
 Cổ phiếu Mỹ tăng nhẹ và Trái phiếu kho bạc giảm sau khi Fed công bố biên 

bản cuộc họp gần nhất, đánh tín hiệu rằng Ngân hàng trung ương sẵn sàng cắt 
giảm lãi suất mạnh, đúng như kì vọng của các nhà đầu tư. 

 Ngoài ra,  thị trường cổ phiếu cũng được hỗ trợ bởi các kết quả tích cực từ các 
nhà bán lẻ Target corp. Và Lowe’s Cos. Các nhà đầu tư cũng bắt kịp động thái 
mới trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, khi ông Trump dự đoán Mỹ sẽ 
“có khả năng” tạo ra một thoả thuận. TT Trump cũng nhấn mạnh rằng nền 
kinh tế Mỹ vẫn đang vững mạnh, vấn đề duy nhất là từ phía J.Powell và Fed. 

Đường cong lãi suất trái phiếu Mỹ lại 
đảo ngược 

  Ngay sau khi Fed công bố biên bản cuộc họp gần nhất, thị trường đã có thông 
điệp rằng các nhà đầu tư vẫn lo lắng về việc Fed sẽ không đủ quyết liệt trong 
việc giảm lãi suất để cứu nền kinh tế. 

 Vào thứ Tư theo giờ Mỹ, không lâu sau khi Fed công bố biên bản, đường cong 
lãi suất trái phiếu 2 năm tăng lên mức cao hơn lãi suất 10 năm một chút . Hiện 
tượng đảo ngược đường cong lãi suất cho dù chỉ xảy ra trong chốc lát, cũng 
vẫn được coi là cảnh báo về suy thoái. 

 Fed, trong biên bản cuộc họp gần nhất, đã gọi đợt cắt giảm lãi suất lần đầu 
tiên trong 10 năm vừa rồi là một “sự hiệu chỉnh”, nhấn mạnh rằng nó không 
phải dấu hiệu cho những đợt cắt giảm tiếp theo trong tương lai, nhưng Fed 
sẵn sàng hạ lãi suất nếu điều kiện kinh tế trở nên tệ hơn.Trước đó vào cuối 
tháng 7, FOMC đã cắt 25 điểm lãi suất và Powell gọi đó là “một sự điều chỉnh 
giữa chu kì”. 

 Michael Gapen, giám đốc kinh tế học tại Barclays nhận định: “Nếu cụm từ điều 
chỉnh giữa chu kì (midcyle adjustment) không xuất hiện tại hội nghị Jackson 
Hole, nhà đầu tư sẽ coi đây là động thái dọn đường cho nhiều đợt cắt giảm lãi 
suất trong tương lai”. 

 Vào cuối ngày thứ Tư, đường cong lãi suất trở lại bình thường, do thị trường 
đã có thời gian phân tích kĩ biên bản và nhận thấy Fed sẵn sàng cho chính sách 
nới lỏng nếu nền kinh tế trở nên tệ hơn. Cụ thể lãi suất trái phiếu 2 năm về 
mức 1.569%, trong khi lãi suất 10 năm tăng lên 1.587%. 

 

  
Một số diễn biến thị trường tiền tệ, 
trái phiếu, hàng hóa 

  Tiền tệ: 

 JPY ổn định tại mức 106.35/1 USD 

 CNY có mức giá 7.0757/1 USD 

 Tỷ giá EUR ở mức 1.1080/1 USD 

 Trái phiếu: 

 Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ 10 năm giảm xuống mức 1.58% 

 Lãi suất trái phiếu 10 năm tại Úc tăng 1 điểm lên mức 0.94% 

 Lãi suất trái phiếu kho bac 10 năm tại Đức tăng 2 điểm lên mức 0.67% 

 Hàng hoá: 

 Vàng giảm -0.1% xuống 1,501.6 USD/ounce. 

 Giá dầu thô West Texas Intermeadiate (WTI) giảm -0.8% xuống 55.68 

USD/1 thùng. 
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THÔNG TIN CHỨNG QUYỀN   

 

GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
VNINDEX tiếp tục giữ được đà tăng 
trong phiên hôm nay, đóng cửa chỉ số 
tăng 2.9 điểm lên mức 997.26 điểm 
nhờ lực kéo từ một số bluechips, tiêu 
biểu là bộ đôi cổ phiếu VIC, VHM, 
trong đó riêng VIC tăng 3% lên 126,100 
đồng - mức giá cao lịch sử của cổ phiếu 
này (tính theo giá điều chỉnh). Trên đồ 
thị hình thành một nến Doji star thể 
hiện sự lưỡng lự của 2 bên mua và 
bán. Thanh khoản thị trường sụt giảm 
xuống dưới mức trung bình 20 phiên 
cho thấy dòng tiền đang lưỡng lự khi 
chỉ số tiến gần hơn tới ngưỡng kháng 
cự 1,000 điểm. Khối ngoại quay trở lại 
bán ròng trên sàn HOSE với giá trị -87.5 
tỷ đồng. Chỉ báo ADX tiếp tục giảm 
xuống mức 20.8 trong khi 2 đường +DI 
và –DI giao động rất gần nhau cho thấy 
xu hướng ngắn hạn là Trung tính. 
VNINDEX đang kiểm định lại ngưỡng 
kháng cự 1,000 điểm lần thứ hai kể từ 
cuối tháng 7. Hỗ trợ gần nhất đặt tại 
973 điểm trong khi kháng cự gần nhất 
đặt tại 1,000 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 

22/08 

(đồng)

Giá thực 

hiện 

(đồng)

Giá CKCS 

ngày 22/08 

(đồng)

Trạng thái 

CQ

FPT CFPT1901 VNDS 6M 11-Sep-19 2:1 2,000,000      1,900      4,800            45,000        53,000          ITM
FPT CFPT1902 SSI 3M 10-Sep-19 2:1 2,000,000      1,200      9,400            22,900        53,000          ITM
FPT CFPT1903 SSI 6M 11-Dec-19 5:1 3,000,000      1,000      13,100          41,999        53,000          ITM
HPG CHPG1901 MBS 3M 12-Sep-19 2:1 1,500,000      1,500      990                23,200        23,050          OTM
HPG CHPG1902 KIS 6M 16-Sep-19 1:1 3,000,000      1,900      520                20,600        23,050          ITM
HPG CHPG1903 VPS 3M 17-Dec-19 1:1 1,000,000      3,200      740                21,800        23,050          ITM
HPG CHPG1904 SSI 3M 9-Sep-19 4:1 1,000,000      2,000      2,210            88,300        23,050          OTM
HPG CHPG1905 SSI 6M 11-Dec-19 4:1 2,400,000      2,990      3,800            90,000        23,050          OTM
MBB CMBB1901 SSI 3M 10-Sep-19 5:1 1,000,000      1,700      2,650            78,000        22,550          OTM
MBB CMBB1902 HSC 6M 14-Dec-19 10:1 5,000,000      1,200      3,630            158,888     22,550          OTM
MWG CMWG1901 BSC 3M 30-Sep-19 1:1 1,000,000      5,000      7,850            46,000        117,500       ITM
MWG CMWG1902 VND 6M 30-Dec-19 1:1 1,000,000      6,700      9,090            46,000        117,500       ITM
MWG CMWG1903 HSC 6M 30-Sep-19 1:1 1,000,000      2,300      5,900            23,100        117,500       ITM
MWG CMWG1904 SSI 6M 30-Dec-19 1:1 1,000,000      3,200      34,600          23,100        117,500       ITM
PNJ CPNJ1901 MBS 3M 30-Dec-19 1:1 1,000,000      14,000    2,500            90,000        83,500          OTM

VNM CVNM1901 KIS 6M 30-Dec-19 1:1 1,000,000      14,000    840                124,000       ITM

STT MCK Giá ngày 

22/08/2019

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 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 78,000     83,000         120,000   -15.0% 53.8% 23.5    2.9          7.7% 18.1% 58.5% 1.6% 0.4%

3 MBB 22,550     22,000         25,000     -15.0% 10.9% 7.0      1.4          1.8% 19.4% 73.7% 22.9% 1.6%

4 REE 36,700     34,000         38,000     -15.0% 3.5% 7.0      1.2          12.0% 19.2% 29.5% 20.8% 11.0%

5 PTB 71,000     70,000         75,000     -15.0% 5.6% 8.4      2.2          12.9% 27.9% 11.6% 22.5% 4.9%

6 BWE 27,200     26,000         31,800     -15.0% 16.9% 9.5      2.0          2.6% 8.7% 57.3% NA -5.2%
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TIN TỪ NGÂN HÀNG QUỐC DÂN   

 Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã ban hành gói Tín dụng 1.000 tỷ đồng với mức lãi suất chỉ từ 8,5%/năm dành riêng 
cho các Khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công/ xây lắp cho các dự án có nguồn vốn thanh toán 
từ Ngân sách Nhà nước, vốn ODA,… 

 Ngoài ra, NCB cũng đã ban hành gói Sản phẩm dành riêng cho các Khách hàng doanh nghiệp xây lắp với nhiều ưu đãi 
về tỷ lệ ký quỹ bảo lãnh (chỉ từ 3% giá trị bảo lãnh), cho vay dựa trên dòng tiền từ hợp đồng kinh tế, linh hoạt trong 
thủ tục cho vay, quản lý dòng tiền,… 

 Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với trụ sở hoặc chi nhánh của NCB và chi tiết các sản phẩm dịch vụ tại 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.  
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