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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 giảm trái chiều trên 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX tăng 
0.13% lên 992.45 điểm, HNXINDEX giảm -0.05% xuống 105.21 điểm. Khối 
lượng khớp lệnh trên sàn HOSE tiếp tục tăng so với phiên trước và duy trì trên 
mức trung bình 20 phiên, trong khi khối lượng trên sàn HNX giảm nhẹ dưới 
mức trung bình này. 

 Tổng giá trị giao dịch trên 2 sàn đạt 5,105 tỷ, trong đó bao gồm 1,601 tỷ giao 
dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường tăng so với phiên trước nhưng vẫn nằm 
dưới ngưỡng cân bằng với 212 mã tăng và 225 mã giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có BID, VNM, 
MSN, VHM, HT1, EIB tăng; chiều giảm đáng chú ý có GAS, SAB, HPG, HVN, 
POW, HDB, BVH. 

 Khối ngoại tiếp tục bán ròng rất mạnh trên sàn HOSE với giá trị -202.1 tỷ đồng; 
trên sàn HNX khối này mua ròng nhẹ 4.1 tỷ đồng. 

 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 

 Tiếp tục chịu ảnh hưởng từ phiên giảm mạnh của thị trường thế giới, 
VNINDEX có phiên giao dịch đầy khó khăn khi sắc đỏ bao trùm thị trường 
trong gần như toàn bộ thời gian giao dịch, mức giảm sâu nhất lên đến -7.8 
điểm. Cuối ngày chỉ số bất ngờ hồi phục, đặc biệt trong phiên ATC, chốt phiên 
ở mức cao nhất trong ngày, tăng 1.26 điểm lên 992.45. Mốc 985 điểm vẫn tỏ 
ra là hỗ trợ khá mạnh cho thị trường ở thời điểm này. Khối lượng giao dịch 
duy trì ở mức tích cực với 5 phiên liên tiếp nằm trên mức trung bình 20 phiên. 
Độ rộng thị trường được cải thiện tuy vẫn nằm dưới ngưỡng cân bằng. Điểm 
trừ trong phiên là khối ngoại tiếp tục bán ròng rất mạnh phiên thứ 8 liên tiếp 
với giá trị -202 tỷ. Chỉ báo ADX giảm về 19.4, trong khi đường –DI xuất hiện 
giao cắt hướng lên trên đường +DI cho thấy xu hướng ngắn hạn là trung tính. 
Phiên hồi phục của chứng khoán Mỹ đêm qua sẽ tác động tích cực đến tâm lý 
thị trường, VNINDEX phiên tới khả năng sẽ tiếp tục tăng điểm, ít nhất là trong 
buổi sáng để kiểm định lại ngưỡng kháng cự tâm lý tại 997 điểm.  

 Chứng khoán Mỹ hồi phục trở lại trong phiên 03/10/2019 khi giới đầu tư kỳ 
vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này để hỗ trợ nền kinh tế: DJIA 
tăng 122 điểm (+0.5%), Nasdaq tăng 87 điểm (+1.1%), S&P 500 tăng 23 điểm 
(+0.8%).  

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

(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 

 

VN Index 992.45 0.13% HNX Index 105.21 -0.05%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 156,298,020 0.4% 3,252 -9.0% 19,424,039 -4.0% 253 -9.6%

Thỏa thuận 37,299,097 61.1% 1,550 130.8% 1,687,998 -19.6% 51 56.1%

Tổng cộng 193,597,117 8.3% 4,802 13.1% 21,112,037 -5.4% 303 -2.8%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          323.5   

Giá trị bán (tỷ đồng)          525.6   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -        202.1   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             10.9   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

BID 41,250 1,050 2.6

PVD 17,500 100 0.6

VHM 89,300 300 0.3

PVT 17,350 350 2.1

STB 10,500 100 1.0

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VCB 82,000 0 0.0

VRE 32,000 0 0.0

HPG 21,550 -200 -0.9

GAS 102,000 -1,500 -1.5

VNM 129,000 2,000 1.6

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

ROS 25,950 -1.0 488

FPT 57,200 0.0 160

MBB 22,950 -0.2 140

VPB 22,600 0.0 129

VRE 32,000 0.0 117

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

IJC 16,150 1,050 7.0

CEE 15,550 1,000 6.9

HT1 15,900 1,000 6.7

LDG 11,450 700 6.5

ACL 33,000 2,000 6.5

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

 

 

 

 

  

Cổ phiếu thế giới chịu áp lực từ các 
thông tin không khả quan và mối đe 
dọa từ chiến tranh thương mại. 

 
 Cổ phiếu thế giới dao động quanh mức thấp của 4 tuần qua sau khi Mỹ tuyên 

bố áp thuế vào hàng hóa của Châu Âu, tăng thêm sự lo lắng về tăng trưởng 
kinh tế toàn cầu. 

 Chỉ số MSCI’s Index of world stock giảm -0.1% với sự lao dốc của thị trường 
Châu Á. Chỉ số Nikkei (Nhật Bản) giảm -2%, Topix giảm -1.72%, S&P/ASX 200 
giảm -2.21% trong khi chỉ số Hang Seng (Hồng Kông) tăng 0.3%. Thị trường 
Trung Quốc và Hàn Quốc đóng cửa nghỉ lễ vào ngày hôm nay. 

 Lợi suất Trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Lợi suất Trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm 
từ 1.594% ngày hôm qua xuống 1.579%. 

Mỹ áp thuế với hàng hóa EU từ 
18/10/2019 

 
 WTO đã cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế lên 7.4 tỷ 

USD hàng hóa Châu Âu vì cho rằng chính phủ Đức, Pháp, Tây Ban Nha và Anh 
đang trợ cấp bất hợp pháp cho hãng sản xuất máy bay Airbus thông qua việc 
cho vay với lãi suất thấp hơn lãi suất thị trường. 

 Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ công bố kế hoạch áp thuế 10% đối với 
máy bay do EU sản xuất. Một số mặt hàng nông sản khác, như cà phê, phô 
mai, dầu olive,thịt lợn, bơ,... cũng bị áp thuế 25%. Dự kiến, thuế mới sẽ có 
hiệu lực từ ngày 18/10. 

 Hành động này làm dấy lên lo ngại về gia tăng chiến tranh thương mại toàn 
cầu, ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế và có khả năng đẩy Mỹ vào suy thoái. 

Tiêu dùng của Trung Quốc suy giảm 
 

 Người tiêu dùng Trung Quốc đang chi tiêu ít hơn trong các năm gần đây. Với 
quy mô tiêu dùng lên tới 4,900 tỷ USD, chiếm 1/7 mức tăng trưởng của thế 
giới trong thập kỷ qua, việc thắt chặt chi tiêu sẽ của thị trường Trung Quốc có 
thể sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu.  

 "Tin xấu là tất cả chỉ số phản ánh chi tiêu của người tiêu dùng đang giảm dần 
và xu hướng cơ bản có lẽ sẽ tệ hơn", Ernan Cui - Nhà phân tích tại Gavekal 
Dragonomics nhận định. 

 Triển vọng việc làm suy giảm, thu nhập tăng trưởng chậm hơn và chiến tranh 
thương mại là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. 

Căng thẳng tại Hồng Kông tiếp tục gia 
tăng, 

 
 Người biểu tình tại Hồng Kông đụng độ với cảnh sát vào sáng nay, ném bom 

xăng phản đối việc cảnh sát bắn đạt thật vào nam thanh niên 18 tuổi hôm 
01/10. Tình trạng biểu tình nhiều tháng qua vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. 

 Cảnh sát kêu gọi chính phủ áp đặt lệnh giới nghiêm để hạn chế bảo lực leo 
thang, nơi mà cảnh sát trở thành mục tiêu của người biểu tình. 

 Người biểu tình tỏ ra tức giận khi thấy sự can thiệp của Bắc Kinh vào các vấn 
để của Hồng Kông bất chấp lời hứa “Một Quốc gia, hai chế độ” khi Hồng Kông 
trở về với Trung Quốc vào năm 1997. 

 Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc của người biểu tình và đổ lỗi cho chính phủ 
các nước phương Tây bao gồm Mỹ, Anh đã khuấy động người biểu tình chống 
lại chính phủ Trung Quốc. 
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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  

 

Tiếp tục chịu ảnh hưởng từ phiên giảm 
mạnh của thị trường thế giới, 
VNINDEX có phiên giao dịch đầy khó 
khăn khi sắc đỏ bao trùm thị trường 
trong gần như toàn bộ thời gian giao 
dịch, mức giảm sâu nhất lên đến -7.8 
điểm. Cuối ngày chỉ số bất ngờ hồi 
phục, đặc biệt trong phiên ATC, chốt 
phiên ở mức cao nhất trong ngày, tăng 
1.26 điểm lên 992.45. Mốc 985 điểm 
vẫn tỏ ra là hỗ trợ khá mạnh cho thị 
trường ở thời điểm này. Khối lượng 
giao dịch duy trì ở mức tích cực với 5 
phiên liên tiếp nằm trên mức trung 
bình 20 phiên. Độ rộng thị trường 
được cải thiện tuy vẫn nằm dưới 
ngưỡng cân bằng. Điểm trừ trong 
phiên là khối ngoại tiếp tục bán ròng 
rất mạnh phiên thứ 8 liên tiếp với giá 
trị -202 tỷ. Chỉ báo ADX giảm về 19.4, 
trong khi đường –DI xuất hiện giao cắt 
hướng lên trên đường +DI cho thấy xu 
hướng ngắn hạn là trung tính. Phiên 
hồi phục của chứng khoán Mỹ đêm 
qua sẽ tác động tích cực đến tâm lý thị 
trường, VNINDEX phiên tới khả năng 
sẽ tiếp tục tăng điểm, ít nhất là trong 
buổi sáng để kiểm định lại ngưỡng 
kháng cự tâm lý tại 997 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
CHPG1906 KISVN 2 : 1 1,500 400 HPG 28,088 28,888 21,550 -24.3% Out 11/12/2019
CMSN1901 KISVN 5 : 1 1,920 1,110 MSN 88,888 94,438 78,000 -17.0% Out 11/12/2019
CVIC1901 KISVN 5 : 1 1,960 1,090 VIC 140,888 146,338 118,000 -18.6% Out 11/12/2019
CVRE1901 KISVN 2 : 1 1,900 790 VRE 40,888 42,468 32,000 -23.2% Out 11/12/2019
CREE1901 MBS 3 : 1 1,260 1,680 REE 37,550 42,590 38,600 -9.4% Out 11/15/2019
CFPT1904 MBS 3 : 1 1,700 2,880 FPT 52,000 60,640 57,200 -4.7% Out 11/15/2019
CMWG1905 VCI 5 : 1 5,600 8,800 MWG 94,000 138,000 125,100 -8.4% Out 12/5/2019
CHPG1902 KISVN 5 : 1 1,000 160 HPG 41,999 42,799 21,550 -48.9% Out 12/9/2019
CMWG1902 VND 4 : 1 2,990 9,510 MWG 90,000 128,040 125,100 -1.3% Out 12/9/2019
CVNM1901 KISVN 10 : 1 1,200 690 VNM 158,888 165,788 129,000 -22.3% Out 12/11/2019
CMWG1906 MBS 5 : 1 2,850 3,250 MWG 120,900 137,150 125,100 -7.9% Out 12/12/2019
CMBB1902 HCM 1 : 1 3,200 4,050 MBB 21,800 25,850 22,950 -11.4% Out 12/13/2019
CMWG1903 HCM 5 : 1 2,700 6,930 MWG 95,000 129,650 125,100 -2.5% Out 12/24/2019
CMWG1904 SSI 1 : 1 14,000 38,500 MWG 90,000 128,500 125,100 -1.6% Out 12/26/2019
CHPG1905 SSI 1 : 1 3,300 2,280 HPG 23,100 25,380 21,550 -13.9% Out 12/26/2019
CFPT1903 SSI 1 : 1 6,000 14,110 FPT 45,135 58,980 57,200 -2.0% Out 12/26/2019
CDPM1901 KISVN 1 : 1 1,900 1,830 DPM 13,988 15,818 13,450 -15.0% Out 1/7/2020
CSTB1901 KISVN 1 : 1 1,390 1,470 STB 10,888 12,358 10,500 -14.9% Out 1/7/2020
CVHM1901 KISVN 4 : 1 3,100 3,980 VHM 89,888 105,808 89,300 -15.7% Out 2/5/2020
CNVL1901 KISVN 4 : 1 1,900 2,810 NVL 62,088 73,328 63,700 -13.4% Out 2/5/2020

STT MCK Giá ngày 

03/10/2019

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 129,000   123,000       166,000   -15.0% 28.7% 21.3    7.9          28.4% 40.8% -0.7% 8.6% 1.7%

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 22,950     21,000         25,000     -15.0% 8.9% 7.1      1.4          1.8% 19.4% 73.7% 22.9% 3.4%

4 BWE 26,200     26,000         31,800     -15.0% 21.4% 9.2      1.9          2.6% 8.7% 57.3% NA -8.7%
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TIN TỪ NGÂN HÀNG QUỐC DÂN   

DỊCH VỤ NỘP 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.  
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