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MARKET STRATEGY DAILY:  Xoa dịu nỗi đau! 

 

Diễn biến chỉ số VN-Index

Báo cáo chi tiết 28/07/2020

                                  

  
 

VNIndex HNXIndex Upcom

Đóng cửa 813.36 107.98 55.27

Thay đổi 28.19 5.13 1.62

%Chg 3.59 4.99 3.02

YTD -15.36 5.33 -2.27

KLGD (tr.cp) 328.49 53.15 29.41

%Chg -28.68 -27.81 -49.27

GTGD (tỷ đ) 5028.52 439.55 448.68

Số mã tăng 360 126 153

Số mã giảm 49 39 42

Không đổi 27 39 35

Vốn hóa 

(ngh. tỷ đ)
2842.16 208.34 805.56

PE 13.31 7.88 18.54

PB 1.80 0.90 1.78

NĐTNN Mua 

(tỷ đ)
654.81 6.38 49.25

NĐTNN Bán 

(tỷ đ)
438.18 2.50 41.36

Ròng 216.63 3.88 7.89

THỊ TRƯỜNG CƠ SỞ

Đóng cửa Thay đổi %Chg

VN30-Index 756.17 26.24 3.59

VN30F2008 741.70 30.10 4.23

VN30F2009 740.00 29.40 4.14

VN30F2012 733.30 25.40 3.59

VN30F2103 742.80 30.90 4.34

THỊ TRƯỜNG HĐTL

 

Diễn biến thị trường: 

 Thị trường chứng khoán trong nước đảo chiều tăng sau 2 

phiên giảm sâu nhờ lực cầu bắt đáy, thanh khoản phiên này 

giảm so với 2 phiên trước khi nhà đầu tư có tâm lý xem các 

phiên tăng do yếu tố kỹ thuật. Đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng 

28,19 điểm lên 813,36 điểm, trong đó chỉ số VN30 tăng 26,24 

điểm lên 756,17 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên 

mua, toàn thị trường có 360 mã tăng/49 mã giảm, ở rổ VN30 

có 29 mã tăng, 1 mã giảm. 

 Thanh khoản thị trường được giữ mức cao với giá tṛi khớp lệnh 

đạt hơn 4.500 tỷ đồng. Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm 

sáng trong phiên hôm nay khi mua ròng mạnh với tổng giá trị 

gần 230 tỷ đồng.  

 Thị trường quay đầu tăng điểm với mức tăng tốt nhất kể từ 

mức đáy cuối tháng 3 giúp xoa dịu nỗi đau của nhà đầu tư sau 

2 phiên giảm sâu, qua có thể tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực cho 

3 phiên cuối tuần cùng với sự hỗ trợ từ mạch mua ròng của 

khối ngoại. Thanh khoản có sự giảm nhẹ so với phiên hôm qua 

cũng phù hợp với tâm lý thận trọng của giới đầu tư sau chuỗi 

giảm sâu của thị trường vừa qua và những phiên tăng điểm 

như hôm nay thường mang yếu tố kỹ thuật. Nhìn chung, với 

kinh nghiệm kiểm soát dịch rất tốt của chính phủ sẽ giữ vững 

tâm lý cho nhà đầu tư và hỗ trợ xu hướng tăng trở lại của thị 

trường trong nước, các nhịp điều chỉnh trong các phiên tới là 

cơ hội để tích lũy thêm cổ phiếu. 

Cập nhật thông tin doanh nghiệp:  

 DGW: Chúng tôi tiếp tục đánh giá cao triển vọng của DGW 

nhờ (i) kinh nghiệm thành công trong lĩnh vực cung cấp dịch 

vụ phát triển thị trường (MES), (ii) ngành hàng di động tiếp tục 

cải thiện, (iii) công nghệ số và IoTs ngày càng được áp dụng 

mạnh mẽ trong hệ thống các doanh nghiệp, và (iv) mảng 

FMCG mặc dù đóng góp nhỏ trong cơ cấu doanh thu nhưng dự 

kiến sẽ tiếp tục được cải thiện. 

Tin tức thế giới: 

 Liệu lịch sử thị trường tài chính có còn quan trọng nữa hay 

không? Rất nhiều học giả nói là không, kể từ khi một làn sóng 

mới với các giao dịch gần như không mất phí và xu hướng gia 

tăng những thông tin thị trường chất lượng cao đã “dân chủ 

hóa” hoạt động đầu tư. 

Nhận định thị trường HĐTL: 

 Sau phiên giảm điểm sâu hôm trước, thị trường bật tăng trở lại 

trong phiên hôm nay với 4 HĐTL ghi nhận mức tăng từ 25,4 đến 

30,9 điểm. Cụ thể, hợp đồng VN30F2008 tăng 4,23% lên 741,7 

điểm, hiện đang thấp hơn 14,47 điểm so với chỉ số cơ sở. Trong 

khi đó, tổng thanh khoản trên thị trường phiên nay tăng mạnh 

lên mức cao nhất trong 3 tháng qua, đạt 323.190 hợp đồng được 

khớp lệnh trong phiên. 
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG: Xoa dịu nỗi đau! 

Thị trường khu vực Châu Á tăng khi nhiều công ty sang giai đoạn cuối thử 

nghiệm vắc-xin Covid-19. Giới đầu tư tại châu Á giữ tâm lý hưng phấn khi 

nhiều công ty dược phẩm, như công ty dược phẩm Pfizer của Mỹ, công ty 

công nghệ sinh học BioNTech của Đức và Moderna, tuyên bố bắt đầu 

bước vào giai đoạn cuối của việc thử nghiệm vắc-xin điều trị Covid-19 

trên người. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump ngày 27/7 tuyên bố 

trao cho Fujifilm hợp đồng sản xuất vắc-xin điều trị Covid-19 trị giá 265 

triệu USD. 

Dẫn đầu đà tăng trong khu vực là thị trường Hàn Quốc với chỉ số Kospi 

tăng 1,76%. Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite và chỉ 

số Shenzhen Component lần lượt tăng 0,71% và 1,31%. Chỉ số Hang 

Seng của Hong Kong với mức tăng 0,73%. Ở chiều ngược lại, chỉ số ASX 

200 của Australia với mức giảm 0,39%. Chỉ số NZX 50 của New Zealand 

với mức giảm 0,06%. Thị trường Nhật Bản với chỉ số Nikkei 225 giảm 

0,26%. 

Phố Wall hồi phục khi các nhà đầu tư giảm bớt lo lắng về Covid-19 và 

căng thẳng Mỹ-Trung, thay vào đó, đặt cược vào nhiều kích thích hơn để 

vực dậy nền kinh tế trong nước không mấy khả quan trước một tuần với 

các báo cáo thu nhập quý 2. 

Thị trường chứng khoán trong nước đảo chiều tăng sau 2 phiên giảm sâu 

nhờ lực cầu bắt đáy, thanh khoản phiên này giảm so với 2 phiên trước khi 

nhà đầu tư có tâm lý xem các phiên tăng do yếu tố kỹ thuật. Hỗ trợ thị 

trường tăng điểm vẫn là khối ngoại mua ròng sang phiên thứ 3 liên tiếp.   

Dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index tăng 28,19 điểm (+3,59%) lên 

813,36 điểm, trong đó chỉ số VN30 tăng 26,24 điểm (+3,59%) lên 756,17 

điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua, toàn thị trường có 360 mã 

tăng/49 mã giảm, ở rổ VN30 có 29 mã tăng, 1 mã giảm. Bên cạnh đó 

nhóm midcap và smallcap cũng tăng lần lượt 3,70% và 3,53%. 

Các cổ phiếu lớn hỗ trợ thị trường phiên này là: VHM (+6,91%), VNM 

(+6,29%), BID (+6,47%), GAS (+5,94%), VCB (+1,95%),…đã lấn át áp 

lực giảm giá ở các cổ phiếu lớn khác như: VJC (-1,43%), DGC (-5,29%), 

PGD (-6,9%), SGR (-6,97%), DTL (-6,81%),…  

Thanh khoản thị trường được giữ mức cao với giá tṛi khớp lệnh đạt hơn 

4.500 tỷ đồng. Thị trường giảm sâu đã kích hoạt dòng tiền đứng ngoài 

trong thời gian vừa qua tham gia bắt đáy.  

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm sáng trong phiên hôm nay khi mua 

ròng mạnh với tổng giá trị gần 230 tỷ đồng. Lực mua tập trung vào VHM 

(47 tỷ đồng), HPG (24 tỷ đồng), VNM (20 tỷ đồng)… 

Tóm lại, thị trường quay đầu tăng điểm với mức tăng tốt nhất kể từ mức 

đáy cuối tháng 3 giúp xoa dịu nỗi đau của nhà đầu tư sau 2 phiên giảm 

sâu, qua có thể tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực cho 3 phiên cuối tuần cùng 

với sự hỗ trợ từ mạch mua ròng của khối ngoại. Thanh khoản có sự giảm 

nhẹ so với phiên hôm qua cũng phù hợp với tâm lý thận trọng của giới 

đầu tư sau chuỗi giảm sâu của thị trường vừa qua và những phiên tăng 

điểm như hôm nay thường mang yếu tố kỹ thuật. Nhìn chung, với kinh 

nghiệm kiểm soát dịch rất tốt của chính phủ sẽ giữ vững tâm lý cho nhà 

%Chg YTD

Tiện ích 4.75 -17.64

Tài chính 3.83 -11.19

Công nghiệp 1.86 -20.71

Hàng TD thiết yếu 5.06 -7.78

Nguyên vật liệu 5.25 10.92

Hàng TD không thiết yếu 3.26 -29.55

Năng lượng 3.81 -32.50

Y tế 1.38 -15.97

Công nghệ thông tin 4.69 -9.06

Bất động sản 2.62 -17.16

Mã Đóng cửa %Chg
Đóng góp 

vào Index

VHM 44.05 6.92 4.66

VNM 18.70 -0.53 3.21

BID 14.85 0.00 2.63

GAS 24.20 -3.01 2.07

VCB 18.70 -6.97 1.58

Mã Đóng cửa %Chg
Đóng góp 

vào Index

VJC 75.80 6.91 -0.22

PGD 78.50 1.95 -0.05

SGR 109.90 6.29 -0.02

TBC 37.85 6.47 -0.01

SC5 85.20 0.24 -0.01

Mã Đóng cửa %Chg
GT ròng 

(tỷ VNĐ)

VHM 75.80 6.91 47.09

HPG 27.35 5.39 23.78

VNM 109.90 6.29 20.43

POW 9.31 5.80 19.35

MBB 16.30 6.19 15.14

Mã Đóng cửa %Chg
GT ròng 

(tỷ VND)

VJC 96.50 -1.43 -12.60

VRE 27.20 1.49 -11.73

HSG 10.40 7.00 -6.74

NLG 25.60 0.79 -5.31

MSN 50.50 2.02 -5.21

Top CP tác động tăng lên VNIndex

Top CP tác động giảm lên VNIndex

Top NĐTNN mua ròng

Top NĐTNN bán ròng

NHÓM NGÀNH
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đầu tư và hỗ trợ xu hướng tăng trở lại của thị trường trong nước, các 

nhịp điều chỉnh trong các phiên tới là cơ hội để tích lũy thêm cổ phiếu.                     
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Cập nhật thông tin doanh nghiệp – DGW 

Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2019 2020F 

DTT ( tỷ VNĐ)  3.800 3.821 5.937 8.493 10.203 

% tăng trưởng  -10,0% 0,6% 55,4% 43,1% 20,5% 

LNST ( tỷ VNĐ)  67 78 110 161 206 

% tăng trưởng  -19,1% 17,6% 39,6% 47,3% 25,6% 

Biên LNR (%)  1,8% 2,1% 1,8% 1,9% 2,0% 

EPS (VNĐ)  2.180 1.943 2.722 3.882 4.903 

Chúng tôi tiếp tục đánh giá cao triển vọng của DGW nhờ (i) kinh nghiệm 

thành công trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ phát triển thị trường (MES) 

đối với các sản phẩm thiết bị công nghệ và hàng tiêu dùng, (ii) ngành 

hàng di động tiếp tục cải thiện nhờ cung cấp MES cho Xiaomi và đối tác 

mới Huawei & Apple trong bối cảnh thị trường di động kỳ vọng tăng 

trưởng nhờ xu hướng sử dụng 5G, (iii) công nghệ số và IoTs ngày càng 

được áp dụng mạnh mẽ trong hệ thống các doanh nghiệp, tạo tiền đề 

cho tăng trưởng ngành thiết bị văn phòng, và (iv) mảng FMCG mặc dù 

đóng góp nhỏ trong cơ cấu doanh thu nhưng dự kiến sẽ tiếp tục được cải 

thiện nhờ hợp đồng mới ký với Nestlé và các đối tác mới. 

LNST Q2 2020 tăng 36% n/n nhờ kết quả tốt ở mảng kinh doanh 

máy tính bảng trong khi chi phí lãi vay giảm mạnh. Trong Q2 2020, 

DGW tiếp tục duy trì kết quả khả quan với doanh thu tăng 29%, đạt 

tương ứng 2.583 tỷ đồng, trong đó mảng kinh doanh laptop và máy tính 

bảng, và điện thoại chứng kiến tăng lần lượt 65% và 19% so với cùng kỳ 

năm ngoái. Mảng thiết bị văn phòng và hàng tiêu dùng nhanh giảm nhẹ 

6-7% n/n do nhu cầu đầu tư vào công nghệ thông tin của các doanh 

nghiệp giảm trong mùa dịch trong khi DGW hoãn thực hiện các hợp đồng 

mới được ký trong Q1 2020. 

Mặc dù chi phí bán hàng và QLDN tăng mạnh với mức tăng tương ứng 

80% và 59% do DN đẩy mạnh nhiều chương trình khuyến mãi, nhưng 

nhờ chi phí lãi vay giảm mạnh từ 15,4 tỷ đồng trong Q2 2019 xuống còn 

7,8 tỷ đồng trong quý này, LNST trong kỳ của DGW vẫn tăng 36% n/n 

lên 48  tỷ đồng. 

Lũy kế 6T2020, LNST tăng 55% n/n. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, 

DGW ghi nhận doanh thu 4.894 tỷ đồng (+45% n/n), trong đó mảng 

laptop tăng 67%, điện thoại tăng 48%, thiết bị văn phòng và hàng tiêu 

dùng tăng lần lượt 4% và 5% do (i) tăng trưởng mạnh của Xiaomi, (ii) 

nhu cầu làm việc và học trực tuyến được đẩy mạnh trong mùa dịch, và 

(iii) tăng trưởng tốt hơn ở mảng thiết bị văn phòng và hàng tiêu dùng 

trong Q1 2020. 

LNST 6T2020 đạt 93 tỷ đồng, tăng 55% n/n và hoàn thành 46% kế 

hoạch cả năm nhờ (i) biên LN cải thiện nhẹ từ 6% lên 6,5% do tỷ trọng 

sản phẩm laptop và máy tính bảng cao hơn, và (ii) chi phí lãi vay giảm 

32% n/n nhờ dư nợ giảm còn 529 tỷ đồng tính đến cuối ngày 

30/06/2020, thấp hơn nhiều so với mức 934 tỷ đồng tại thời điểm cuối Q2 

năm ngoái. 

Dự kiến ghi nhận doanh thu từ phân phối các sản phẩm của Apple 

từ Q3 2020. Sau thành công với Xiaomi và Huawei, DGW tiếp tục ký hợp 

tác chiến lược với Apple, chính thức trở thành đơn vị được quyền phân 
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phối tất cả các sản phẩm của Apple tại Việt Nam (iPhone, iPad, MacBook, 

Beats, Watch, Apple TV và các phụ kiện khác từ Apple như: tai nghe 

Airpod, Earpod, bàn phím, chuột, cover…).  

Với kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thị trường 

(MES), DGW dự kiến sẽ phân phối khoảng 50.000 sản phẩm của Apple tới 

tay người tiêu dùng Việt Nam đến cuối năm 2020. Qua đó, Apple kỳ vọng 

tiếp cận thêm nhiều phân khúc khách hàng và đa dạng hóa các kênh 

phân phối sản phẩm, thúc đẩy tăng trưởng ở thị trường nội địa. 

Nhờ lợi thế về thị phần Apple tại thị trường Việt Nam (thị phần lớn thứ 3), 

chúng tôi cho rằng doanh số phân phối các sản phẩm Apple sẽ đóng góp 

đáng kể vào doanh thu của DGW trong tương lai. DGW kỳ vọng doanh 

thu mảng laptop & máy tính bảng cũng như điện thoại di động sẽ duy trì 

tăng trưởng khá trong Q3 khi DN thực hiện phân phối các sản phẩm điện 

thoại và laptop của Apple và các sản phẩm laptop của Huawei. 

Trong khi đó, đối với mảng thiết bị văn phòng và FMCGs, chúng tôi cho 

rằng nguy cơ bùng phát dịch trở lại trong nước có thể sẽ ảnh hưởng tới 

kế hoạch thực hiện các hợp đồng mới ký đối với các sản phẩm FMCGs 

của DGW cũng như đầu tư thiết bị văn phòng từ phía các DN trong Q3.  

Chúng tôi cũng lưu ý rằng mức dự phóng doanh thu và lợi nhuận 

đối với DGW của chúng tôi trong năm 2020 chưa bao gồm doanh 

thu đến từ việc phân phối các sản phẩm của Apple..  
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Tin tức thế giới: Khi các nhà học giả thị trường 

nói “lần này sẽ khác”  

Liệu lịch sử thị trường tài chính có còn quan trọng nữa hay không? 

Rất nhiều học giả nói là không, kể từ khi một làn sóng mới với các giao dịch 

gần như không mất phí và xu hướng gia tăng những thông tin thị trường 

chất lượng cao đã “dân chủ hóa” hoạt động đầu tư nhiều đến mức mà cộng 

đồng nhà đầu tư bán lẻ cũng am hiểu, hoặc chắc chắn có thể hiểu biết như 

các nhà đầu tư tỉ phú. 

Hiện nay, một vài người trong số chúng ta đã đặt câu hỏi phải chăng câu lập 

luận này chỉ là một cách thay thế cho cụm từ “lần này sẽ khác” khi mô tả 

một bong bóng tài sản tài chính. 

“Lần này sẽ khác” là cụm từ chúng ta thường được nghe trước mỗi nhịp 

giảm giá trên diện rộng khó tránh khỏi của thị trường. 

Chamath, nhà đầu tư tỷ phú, đã bày tỏ quan điểm rằng các nhà đầu tư các 

nhân đang tiếp cận với những thông tin tương tự như các nhà đầu tư chuyên 

nghiệp – một quan điểm từng được phổ biến trong những năm 1990, vào 

giai đoạn bong bóng internet và rằng những mạng lưới kinh doanh truyền 

hình truyền thống lâu năm đã dân chủ hóa thông tin đến mức mà các nhà 

đầu tư cá nhân có thể giao dịch như những nhà đầu tư chuyên nghiệp. 

Trong khi đó các hãng truyền thông tài chính lớn hơn, mặc dù muộn đã bắt 

đầu chú ý đến sự gia tăng bất thường của số những giao dịch trong ngày 

được thực hiện bởi các nhà đầu tư cá nhân hiện nay, nhiều trong số đó đã bị 

buộc phải ở nhà trong đại dịch, buồn chán vì không thể cá cược các trận đấu 

thể thao, hoặc chỉ muốn bước chân vào phố Wall khi những cổ phiếu từ vốn 

hóa lớn đến vốn hóa rất nhỏ đều tiếp tục tăng giá mạnh. 

Wall Street Journal cuối tuần qua cho biết rằng hoạt động giao dịch trong 

ngày của các nhà đầu tư cá nhân hiện nay đang phổ biến hơn so với thời kỳ 

bong bóng dotcom vào những năm 1990 và rằng ngày càng có nhiều những 

cá nhân không có kinh nghiệm đang gieo xúc xắc trên phố Wall với kỳ vọng 

giao dịch trong ngày sẽ trở thành một công việc thường nhật. 

Như trong những năm 1990s, 1960s, 1920s, 1870s và thậm chí cả 1930s, 

điều này dấy lên câu hỏi là liệu những hoạt động giao dịch trong ngày quá 

khích và đà tăng chưa từng có tập trung vào một nhóm các cổ phiếu siêu 

vốn hóa kèm theo xu hướng đầu cơ mạnh mẽ vào những cổ phiếu “penny” 

đang cho thấy một bong bóng thị trường cổ phiếu nữa hay không. 

Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử thị trường đã viết những cuốn sách trọng yếu 

về các bong bóng thị trường tài chính. Charles McKay, tác giả của cuốn 

“Some Extraordinary Delusions and the Madness of Crowds” (Một số ảo 

tưởng phi thường và Sự điên rồ của đám đông), phát hành năm 1841, là một 

trong những người đầu tiên ghi chép về cơn sốt hoa Tulip Hà Lan vào những 

năm 1630. 

Các nhà sử học và kinh tế học nổi tiếng từ John Kenneth Galbraith với “The 

Great Crash 1929” (Cuộc Đại Sụp đổ 1929) phát hành năm 1954, và “A Short 

History of Financial Euphoria” (Tóm lược lịch sử tâm lý hưng phấn tài chính) 

năm 1993, cho đến Edward Chancellor với cuốn “Devil Take the Hindmost” 

(Khôn sống, mống chết) phát hành năm 1999, cùng với Charles P. 

Kindleberger – tác giả của “Manias, Panics and Crashes” (Điên cuồng, hoảng 

Dow Jones 26,584.8  0.43 -6.85

S&P500 3,239.4    0.74 0.27

VIX 25.2         1.70 82.58

DJ Futures 26,467.0  -0.06 -7.16

S&P Futures 3,232.2    0.88 0.03

Nikkei 225 22,657.4  -0.26 -4.22

KOSPI 2,257.0    1.76 2.70

Shanghai 3,228.0    0.71 5.83

Hang Seng 24,772.8  0.69 -12.12

ASX 6,020.6    -0.39 -9.93

FTSE 100 6,125.7    0.34 -18.78

DAX 12,864.2  0.20 -2.90

CAC40 4,934.8    -0.10 -17.45

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Chỉ số Điểm số %Chg YTD

 

Vàng 1931.85 -0.53 27.32

Dầu WTI 41.54 -0.14 -31.97

Dầu Brent 43.55 0.32 -34.02

THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Giá 

(USD)
%Chg YTD

 

Giá %Chg YTD

BBDXY* 1178.19 -0.19 -0.56

USD/JPY 105.35 0.02 3.09

USD/CNY 7.0033 -0.10 -0.57

EUR/USD 1.1729 -0.20 4.60

GBP/USD 1.288 -0.02 -2.84

(*) Bloomberg Dollar Spot Index

THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ
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loạn và sụp đổ) năm 1978, đều đã viết một cách rõ ràng về sự tương đồng 

và bản chấp lặp lại của những giai đoạn đầu cơ và sự thái quá trên thị 

trường tài chính. 

Kindleberger là người thông thạo nhất trong việc mô tả các điều kiện cần 

thiết để định nghĩa một bong bóng. Cụ thể như sau: 

 Sự thay thế   Còn được gọi là cải tiến công nghệ 

 Mở rộng tiền tệ Còn được gọi là chính sách lãi suất 0% và nới 

lỏng định lượng 

 Giao dịch quá mức  Còn được gọi là đầu cơ nhỏ lẻ 

 Ồ ạt rút vốn  Còn được gọi là một sự sụp đổ 

 Mất tín nhiệm Còn được gọi là một thị trường gấu dài hạn 

Có vẻ như chúng ta đang ở pha 3 trong số 5 giai đoạn của một bong bóng 

theo mô tả của Kindleberger. Và giai đoạn này, khi sự đầu cơ được hợp lý 

giải như một sự dân chủ hóa trên các thị trường tài chính, cuối cùng sẽ kết 

thúc không mấy tốt đẹp. 

Nguồn: CNBC  
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Đồ thị so sánh VNINDEX và các thị trường quốc tế 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Đồ thị giá trị mua/bán ròng khớp lệnh của NĐTNN trên sàn HSX 
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Nguồn: Bloomberg, Finpro 
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Liên hệ trung tâm nghiên cứu: 

Trần Hoàng Sơn  Trưởng bộ phận/Kiểm soát  son.tranhoang@mbs.com.vn  

Ngô Quốc Hưng Chuyên Viên Nghiên cứu cao cấp hung.ngoquoc@mbs.com.vn  

Phạm Văn Quỳnh  Chuyên viên Nghiên cứu  quynh.phamvan@mbs.com.vn  

Nguyễn Quỳnh Hoa Chuyên viên Nghiên cứu hoa.nguyenquynh@mbs.com.vn  

Nguyễn Hòa Hợp  Chuyên viên Nghiên cứu  hop.nguyenhoa@mbs.com.vn  

 

Hệ Thống Khuyến Nghị: Hệ thống khuyến nghị của MBS được xây dựng dựa trên mức chênh lệch của giá mục tiêu 12 tháng và giá cổ 

phiếu trên thị trường tại thời điểm đánh giá 

Xếp hạng Khi (giá mục tiêu – giá hiện tại)/giá hiện tại 

MUA >=20% 

KHẢ QUAN Từ 10% đến 20% 

PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG Từ -10% đến +10% 

KÉM KHẢ QUAN Từ -10% đến - 20% 

BÁN <= -20% 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB (MBS) 

Được thành lập từ tháng 5 năm 2000 bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) là một trong 5 công ty chứng 

khoán đầu tiên tại Việt Nam, Sau nhiều năm không ngừng phát triển, MBS đã trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu 

Việt Nam cung cấp các dịch vụ bao gồm: môi giới, nghiên cứu và tư vấn đầu tư, nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, và các nghiệp vụ thị trường 

vốn. 

Mạng lưới chi nhánh và các phòng giao dịch của MBS đã được mở rộng và hoạt động có hiệu quả tại nhiều thành phố trọng điểm như Hà 

Nội, TP, HCM, Hải Phòng và các vùng chiến lược khác. Khách hàng của MBS bao gồm các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, các tổ chức tài 

chính và doanh nghiệp. Là thành viên Tập đoàn MB bao gồm các công ty thành viên như: Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital), 

Công ty CP Địa ốc MB (MB Land), Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản MB (AMC) và Công ty CP Việt R,E,M,A,X (Viet R,E,M). MBS có 

nguồn lực lớn về con người, tài chính và công nghệ để có thể cung cấp cho Khách hàng các sản phẩm và dịch vụ phù hợp mà rất ít các công 

ty chứng khoán khác có thể cung cấp. 

MBS tự hào được nhìn nhận là: 

 Công ty môi giới hàng đầu, đứng đầu thị phần môi giới từ năm 2009. 

 Công ty nghiên cứu có tiếng nói trên thị trường với đội ngũ chuyên gia phân tích có kinh nghiệm, cung cấp các sản phẩm nghiên cứu 

về kinh tế và thị trường chứng khoán;  

 Nhà cung cấp đáng tin cậy các dịch vụ về nghiệp vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty quy mô vừa. 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền năm 2014 thuộc về Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo 

được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và MBS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo 

này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của MBS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết 

ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ 

cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của MBS. 

MBS HỘI SỞ 

Tòa nhà MB, số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 

ĐT: + 84 4 3726 2600 - Fax: +84 3726 2601 

Webiste: www.mbs.com.vn 
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