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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 03/06 – 07/06/2019 

Diễn biến thị trường quốc tế: 

Chỉ số Điểm số 
Tăng giảm 1 

tuần (%) 
P/E YTD 

VN-Index 973.89 -1.05 16.84 7.54 

VN30 876.29 -0.93 13.39 2.49 

Dow Jones 24,815.04 -3.00 15.82 6.38 

S&P 500 2,752.06 -2.60 18.02 9.78 

DAX 11,726.84 -2.37 15.60 11.06 

CAC 5,207.63 -2.05 17.45 10.08 

Nikkei 225 20,601.19 -2.44 15.35 2.93 

Shanghai 2,898.70 1.60 14.00 16.23 

Vàng 1,311 2.1   1.3 

Dầu WTI 53.5 -8.80   17.8 

 

Thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục lao dốc: 

  
Nếu ai đó hoài nghi về hiện tượng “sell in May” (“bán trong tháng 5”) đối với chứng khoán, thì hãy nhìn lại diễn 

biến thị trường trong thời gian qua và nhất là khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo áp thuế lên đối 

tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ, Mexico. 

Vào đầu tháng 5, nhà đầu tư trở nên hoảng loạn bởi một dòng tweet của ông Trump trong đó tuyên bố nâng 

thuế đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, đảo lộn kỳ vọng tiến tới thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung. Tháng 

5 khép lại trong ngày thứ Sáu (31/05) với việc Tổng thống Mỹ chĩa “họng súng” thuế quan sang Mexico, không 

phải vì lý do thương mại và kinh tế mà là vì nhập cư bất hợp pháp 

Mối lo thương mại tiếp tục thúc đẩy các nhà đầu tư mua vào trái phiếu kho bạc Mỹ để tìm kiếm an toàn, đẩy lợi 

suất trái phiếu xuống mức thấp nhất 20 tháng. Đường cong lợi suất giữa tín phiếu kỳ hạn 3 tháng và trái phiếu 

kỳ hạn 10 năm tiếp tục đảo ngược, với mức độ rộng nhất trong gần 12 năm. 
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Vào cuối tháng 6 tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp 

bên lề thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản. Một số chuyên gia cho rằng hai bên có thể đưa ra một giải pháp tại 

lần gặp gỡ này.  

Thị trường chứng khoán Mỹ: Sau 4 tháng đầu năm giữ xu hướng tăng ổn định, Phố Wall bất ngờ hứng 

hai cú sốc từ Tổng thống Donald Trump trong tháng 5... 

  
 

 Chứng khoán Mỹ trải qua tháng 5 tồi tệ nhất trong 7 năm và tệ thứ nhì từ thập niên 1960, với mức giảm 

6,6% của S&P 500 trong tháng 5, lượng vốn hóa 4 nghìn tỷ USD đã bị "thổi bay" khỏi chỉ số này. 

 Sau 4 tháng đầu năm giữ xu hướng tăng ổn định, Phố Wall bất ngờ hứng hai cú sốc từ Tổng thống 

Donald Trump trong tháng 5. Đầu tiên, ông Trump nâng thuế quan áp lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung 

Quốc, và tiếp đó ông áp thuế 5% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Mexico. 

 Các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, gồm ngưỡng trung bình 50, 100 và 200 ngày lần lượt bị S&P 500 xuyên 

thủng trong tháng. 

 Tình trạng hỗn loạn của tháng 12/2018 dần tái hiện, từ những vụ đặt cược thất thường về mức độ biến 

động cho đến sự bùng nổ trong hoạt động phòng ngừa rủi ro và sự đột biến của các cổ phiếu phòng thủ. 
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 Thị trường trái phiếu Chính phủ Mỹ truyền tải tín hiệu bi quan nhất trong vài tuần gần đây. Lợi suất trái 

phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 37 điểm cơ bản và dao động dưới lợi suất trái phiếu Chính phủ 

Mỹ kỳ hạn 3 tháng, tức xảy ra tình trạng đường cong lợi suất đảo ngược. Mặc dù đà giảm của lợi suất 

trái phiếu ảnh hưởng tích cực tới mức định giá cổ phiếu trong quý 1/2019, nhưng chúng cũng thể hiện 

nỗi lo về triển vọng tăng trưởng toàn cầu – một yếu tố làm giảm hệ số P/E của cổ phiếu. 

 

 Bất ổn đang thể hiện qua thị trường quyền chọn. Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), 

thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên Phố Wall, chưa bao giờ phục hồi mạnh như thế này kể từ tháng 

11/2019. Trên thực tế, chỉ số VIX có tuần dao động trên ngưỡng 21, nhưng cũng có tuần dưới 15 trong 

tháng 5/2019 – một điều chưa từng xảy ra trong tháng 5 trong quá khứ, dựa trên dữ liệu từ Bloomberg. 

 Tại thời điểm này, các kênh trú ẩn an toàn vẫn đang được các nhà đầu tư trên thị trường ưu ái. Chiến 

lược định lượng mua những cổ phiếu có Beta thị trường thấp (tức ít nhạy cảm với xu hướng chung của 

thị trường) và bán cổ phiếu có Beta thị trường cao đang có tháng tốt nhất kể từ năm 2016. Trong khi đó, 

những cổ phiếu gắn chặt với tăng trưởng kinh tế và thương mại lại rơi vào thế khó. 

  “Vài tuần tới, thị trường sẽ biến động rất mạnh. Nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu”, Donald Selkin, Trưởng 

bộ phận chiến lược thị trường tại Newbridge Securities, chia sẻ. “Tôi không thấy khả năng tăng của thị 

trường vì chẳng có chất xúc tác cho thị trường trừ khi Mỹ thông báo có thỏa thuận với Trung Quốc, 

nhưng điều đó khó mà xảy ra”. 

Thị trường chứng khoán Trung Quốc: Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung ngày càng leo thang đang tạo ra làn 

sóng bán tháo cổ phiếu Trung Quốc ở Mỹ mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. 
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 Chỉ số Shanghai tăng 1,6% trong tuần vừa qua nhưng cũng giảm 5,84% trong tháng 5, mức giảm hàng 

tháng lớn nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán tổng cộng 53,7 tỷ Nhân 

dân tệ(tương đương 7,78 tỷ USD) trên thị trường chứng khoán Trung Quốc vào tháng 5, gấp gần ba lần 

so với tháng Tư và là lượng bán ròng lớn nhất kể từ tháng 12 năm 2016. Các nhà phân tích cho rằng sự 

leo thang mới nhất trong cuộc chiến thương mại báo hiệu không tốt cho triển vọng kinh tế của không chỉ 

Mỹ và Trung Quốc, mà còn đối với thế giới.  

 Theo hãng tin Bloomberg, Nhân dân tệ đã giảm giá khoảng 2,5% trong tháng 5, tiến tới hoàn tất tháng 

giảm mạnh nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. Với mức giảm này, Nhân dân tệ cũng là đồng tiền mất giá 

mạnh nhất tại khu vực châu Á trong tháng 5. Tuần trước, có lúc đồng tiền này chạm đáy 5 tháng ở 6,9217 

Nhân dân tệ đổi 1 USD.  

 Vào cuối tháng 6 tới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ có 

cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản. Trong bối cảnh như vậy, Bắc Kinh đã có những 

nỗ lực nhằm hạn chế sự sụt giảm tỷ giá Nhân dân tệ. 

 Mới đây, người đứng đầu cơ quan giám sát ngân hàng và bảo hiểm Trung Quốc đã cảnh báo giới giao 

dịch tiền tệ rằng họ sẽ "lỗ nặng" nếu bán khống Nhân dân tệ. Thống đốc PBoC cũng cam kết ổn định tỷ 

giá. 

 Chuyên gia kinh tế cấp cao Chi Lo thuộc BNP Paribas nói rằng nếu Nhân dân tệ giảm giá quá 7 tệ đổi 1 

USD, thì Bắc Kinh và Washington có thể sẽ phải quay trở lại bàn đàm phán. Bởi vì ngưỡng tỷ giá như 

vậy sẽ dẫn tới sự giảm giá đồng tiền tại các quốc gia khác trong khu vực và gây tổn hại đến thị trường 

chứng khoán Mỹ, đặt ra sức ép buộc ông Trump phải đi đến một thỏa thuận. 

Thị trường Châu Âu và Nhật Bản: 

 Thị trường chứng khoán ở châu Âu sụt giảm khi các nhà đầu tư tìm kiếm kênh trú ẩn rủi ro trong bối 

cảnh lo ngại về căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng. Chỉ số FTSE 100 của Anh đóng cửa ở 7.161 

điểm (giảm 1,59%), chỉ số DAX 30 của Đức đóng cửa ở 11.726 điểm (giảm 1,59%), và chỉ số CAC 40 

của Pháp đóng cửa ở 5.207 điểm (giảm 2,05%). Tại Ý, tình hình chính trị trở nên căng thẳng do bất đồng 

giữa chính phủ và Liên minh châu Âu (EU) đã khiến thị trường chứng khoán nước này giảm gần 3%. 

Trong đợt bầu cử Nghị viện Châu Âu vừa qua, các đảng trung tả và trung hữu thống trị EU trong nhiều 
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thập kỷ, lần đầu tiên mất đa số trong Nghị viện. Các đảng dân túy cực hữu và các đảng ủng hộ tự do ở 

EU đều giành được chỗ đứng, điều này có thể sẽ khiến Nghị viện châu Âu gặp khó khăn hơn trong việc 

đạt được sự đồng thuận trong các vấn đề của khu vực. 

 Chỉ số Nikkei 225 giảm 7,45% trong tháng 5, mức giảm mạnh thứ 2 kể từ tháng 12/2018. Đồng yên trở 

nên mạnh hơn so với đô la Mỹ, đóng cửa ở mức 108,91 yên/đô la Mỹ. Các cổ phiếu đã giảm xuống mức 

thấp trong nhiều tháng do lo lắng về một cuộc chiến thương mại toàn cầu kéo dài, có thể gây thiệt hại 

cho nền kinh tế vốn đã yếu của Nhật Bản. Các cổ phiếu đã giảm đều đặn trong bốn tuần qua kể từ khi 

thị trường kết thúc kỳ nghỉ lễ. Nhiều nhà quan sát tin rằng sự yếu kém của thị trường chứng khoán, xuất 

khẩu kém và chi tiêu tiêu dùng đang chững lại có khả năng khiến chính phủ Nhật Bản phải kìm hãm việc 

tăng thuế tiêu thụ dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 10 tới đây. Tuy nhiên, con số tăng trưởng tổng 

sản phẩm quốc nội quý 1 tốt hơn dự kiến là một cứu cánh cho những người đề xuất tăng thuế. 

Chứng khoán Hàn Quốc - Nạn nhân mới nhất của thương chiến Mỹ – Trung :  

Thị trường chứng khoán 1,3 ngàn tỷ USD của Hàn Quốc trở thành nạn nhất mới nhất của cuộc chiến thương 

mại Mỹ-Trung, trong đó chỉ số Kospi mất toàn bộ đà tăng của năm 2019 trong ngày thứ Tư (29/05). 

 

 Chỉ số Kospi giảm 7,34% trong tháng 5, mức giảm mạnh thứ 2 kể từ tháng 10/2018. Thị trường chứng 

khoán Hàn Quốc trở thành thị trường châu Á thứ hai mất sạch đà tăng của năm 2019. Chỉ số Jakarta 

Composite của Indonesia giảm 1,5% từ đầu năm 2019. Chỉ số này đã xóa sạch đà tăng của năm 2019 

vào ngày 14/05/2019 

 Làn sóng bán tháo cổ phiếu Hàn Quốc diễn ra khi lợi nhuận của các công ty thuộc Kospi giảm trung bình 

36% trong quý 1/2019 giữa lúc tăng trưởng kinh tế yếu ớt. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung 

Quốc đã khiến nhà đầu tư bi quan về chứng khoán Hàn Quốc, nhất là lĩnh vực công nghệ, cũng như 

những cổ phiếu chu kỳ và tiêu dùng có gắn liền với Trung Quốc. Gần 2/3 hàng bán dẫn xuất khẩu của 

Trung Quốc đến Trung Quốc. 

 Chỉ số Nikkei 225 giảm 7,45% trong tháng 5, mức giảm mạnh thứ 2 kể từ tháng 12/2018. Đồng yên trở 

nên mạnh hơn so với đô la Mỹ, đóng cửa ở mức 108,91 yên/đô la Mỹ. Các cổ phiếu đã giảm xuống mức 

thấp trong nhiều tháng do lo lắng về một cuộc chiến thương mại toàn cầu kéo dài, có thể gây thiệt hại 
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cho nền kinh tế vốn đã yếu của Nhật Bản. Các cổ phiếu đã giảm đều đặn trong bốn tuần qua kể từ khi 

thị trường kết thúc kỳ nghỉ lễ. Nhiều nhà quan sát tin rằng sự yếu kém của thị trường chứng khoán, xuất 

khẩu kém và chi tiêu tiêu dùng đang chững lại có khả năng khiến chính phủ Nhật Bản phải kìm hãm việc 

tăng thuế tiêu thụ dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 10 tới đây. Tuy nhiên, con số tăng trưởng tổng 

sản phẩm quốc nội quý 1 tốt hơn dự kiến là một cứu cánh cho những người đề xuất tăng thuế. 

Diễn biến giá dầu thế giới: 

 Giá dầu thế giới giảm hơn 5% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chốt tuần và tháng với mức giảm 

chóng mặt, khi thuế quan mà Tổng thống Donald Trump bất ngờ áp lên hàng hóa Mexico làm gia tăng 

nỗi lo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ năng lượng. 

 Tuần vừa qua, giá dầu WTI sụt 8,8%, nâng tổng mức giảm của cả tháng 5 lên 16,3%. Đây là tháng giảm 

tệ nhất của dầu WTI kể từ tháng 11 năm ngoái, khi giá giảm 22%. Giá dầu Brent cũng giảm 6,1% trong 

tuần vừa qua và giảm 11,4% trong tháng 5. 

 Tuần vừa qua, giá dầu còn chịu áp lực giảm từ những số liệu cho thấy nguồn cung dầu dồi dào của Mỹ. 

Giá "vàng đen" bị cho là có thể giảm sâu hơn nữa nếu nguồn cung dầu toàn cầu không bị hạn chế bởi 

nỗ lực cắt giảm sản lượng của nhóm OPEC+ và căng thẳng ở vùng Vịnh. 

 Các số liệu mà Chính phủ Mỹ công bố trogn tuần cũng không có lợi cho giá dầu. Theo Cơ quan Thông 

tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần chỉ giảm 300.000 thùng, mức giảm chỉ bằng 

khoàng 1/3 so với dự báo. Trong khi đó, sản lượng khai thác dầu của Mỹ tăng thêm 100.000 thùng/ngày, 

đạt 12,3 triệu thùng/ngày. 

 Từ tháng 1 đến nay, OPEC và đối tác gồm Nga, tức nhóm OPEC+, đã thực thi thỏa thuận giảm 1,2 triệu 

thùng/ngày trong sản lượng khai thác dầu để hỗ trợ cho giá dầu sau đợt giảm mạnh cuối năm ngoái. 

Thỏa thuận này sẽ hết hạn vào cuối tháng 6, và sắp tới, nhóm sẽ họp để quyết định có gia hạn thỏa 

thuận hay không 

Diễn biến giá dầu WTI và nguồn cung 
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Thị trường cơ sở tuần 03/06 - 07/06:  Khó khăn vẫn chưa qua! 

 Thị trường khép lại tháng 5 với mức giảm hơn 2%, khá nhẹ nhàng so với các thị trường chứng 

khoán trên thế giới.  

 Thanh khoản thấp nhất trong 3 tuần, giá trị khớp lệnh đạt trên 2.500 tỷ đồng, dòng tiền có sự dịch 

chuyển sang nhóm smallcap với 4 tuần liên tiếp 

 Khối ngoại là điểm sáng hiếm hoi khi mua ròng trên 290 tỷ đồng khớp lệnh, qua đó cắt mạch 3 

tuần bán ròng trước đó. Trong đó, quỹ VNM ETF bất ngờ hút thêm được khoảng 10 triệu USD 

phần nào hỗ trợ khá tích cực cho thị trường chung. 

 Về kỹ thuật, thị trường có thể đang ở giai đoạn điều chỉnh thứ 2 sau khi để mất ngưỡng hỗ trợ 

970 điểm. Kịch bản test lại mức đáy tháng 5 (vùng 940+/- điểm) nhiều khả năng sẽ xảy ra, tuy vậy 

những phiên phục hồi kỹ thuật cũng sẽ xuất hiện. Bối cảnh lúc này không thuận lợi, nhà đầu tư 

nên dự phòng thêm kịch bản xấu có khả năng xảy ra. 

 Chiến lược đầu tư: không mua đuổi trong phiên, cơ cấu và giảm tỷ trọng danh mục, mua các 

nhóm có beta thấp (ít bị thị trường tác động) và bán các nhóm có beta cao.   

 Cơ hội đầu tư: Các nhóm cổ phiếu phòng thủ như: Sản xuất và phân phối điện, nước, thực phẩm, 

dược phẩm…hoặc nhóm được hưởng lợi từ xuất khẩu như: Thủy sản, dệt may, gỗ, logistics, bất 

động sản khu công nghiệp, dịch vụ hàng không,…sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư ở thời điểm này 

Thị trường trong nước khép lại tháng 5 với mức giảm nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với các thị trường trong khu 

vực và trên thế giới. Trong tuần cuối tháng 5, chỉ số Vnindex đã đánh mất ngưỡng hỗ trợ 970 điểm qua đó có 

thể rơi vào giai đoạn điều chỉnh tiếp theo đe dọa mức đáy tháng 5 vừa qua. Lúc này, yếu tố nội tại không có vấn 

đề gì lớn nhưng cũng không có động lực để đi lên, trong khi đó bối cảnh ở bên ngoài lại đang xấu đi. Nhà đầu 

tư nên thận trọng, không nên mua đuổi trong phiên, có thể cơ cấu và giảm tỷ trọng danh mục ở các nhịp phục 

hồi kỹ thuật trong phiên. 

Chỉ số VN-Index kết thúc tuần ở mức 959,88 điểm, ghi nhận giảm 15,26 điểm, tương ứng giảm 1,05%. VHM, 

GAS, BID, CTG, TCB là một trong những mã đè thị trường trong cả tuần, kéo giảm hơn 6 điểm của VN-Index. 

Ngược lại những mã như SAB, VCB, VJC đóng vai trò hỗ trợ thị trường. 
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 Tác động nhiều nhất lên VN-Index trong tuần phải kể đến VHM. Tiếp tục đà giảm trong tuần trước, VHM 

sụt giảm gần 3% trong tuần, qua đó kéo giảm gần 2,5 điểm trong tổng điểm giảm của VN-Index 

 Ngoại trừ các nhóm Dược phẩm, tài nguyên, ô tô phụ tùng và dịch vụ đi ngược thị trường trong tuần vừa 

qua, còn lại hầu hết các nhóm ngành chính đều giảm điểm. Đáng chú ý trong nhóm tăng điểm là nhóm 

tài nguyên với mức tăng mạnh nhất nhờ MSR tăng 13,5%, bên cạnh đó nhóm dịch vụ cũng gây ấn tượng 

với HVN và VJC lần lượt tăng 1,4% và 3,84%. Nhóm Logistics và cao su tự nhiên mặc dù có nhiều mã 

tăng nhưng do các mã đầu ngành như PHR(-5,57%) và GMD (-4,22%) đã kéo chỉ số chung giảm điểm.  

 Trên thị trường năng lượng, giá dầu “bốc hơi” 5% trong tuần vừa qua đã khiến nhóm cổ phiếu dầu khí 

giảm mạnh hơn 3% dưới sức ép giảm giá của nhiều mã trong tuần qua như: GAS(-2,07%), PLX(-4,39%), 

PVD(-4,83%), PVS(-5,04%),… 

 Nhóm ngân hàng cũng giao dịch không thành công với mức giảm nhẹ 1,17%, ngoài VCB, TPB và HDB 

đi ngược thị trường thì các mã lớn khác đã gây sức ép cho thị trường như: BID(-3%), CTG(-4,25%), 

TCB(-2,59%),…. 

 Giảm mạnh nhất trong tuần vừa qua là nhóm thủy sản, ngoài ABT tăng điểm thì các mã còn lại đều giảm 

sâu: MPC(-8,4%), HVG(-6,1%), VHC(-2,36%),…. 

Lợi suất bình quân của các nhóm cổ phiếu vẫn ở mức âm theo tuần và theo tháng. Trong tháng 5 vừa qua, 

nhóm cao su tự nhiên có mức lợi suất cao nhất, tiếp theo là nhóm ô tô phụ tung, dịch vụ, sản xuấ phân phối 

điện, logistics, thực phẩm, bán lẻ và dệt may.  

Thanh khoản thấp nhất trong 3 tuần vừa qua, giá trị khớp lệnh chỉ đạt trên 2.500 tỷ đồng, dòng tiền có 

sự dịch chuyển sang nhóm smallcap khi thanh khoản của nhóm này đã tăng sang tuần thứ 4 liên tiếp.  
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Về cơ cấu dòng tiền: nhóm ngân hàng và dầu khí cùng giảm trong tuần vừa qua, chỉ chiếm lần lượt 16% và 

12%. Trong khi đó dòng tiền tập trung ở nhóm dịch vụ (tăng từ 7% lên 8%) và nhóm Xây dựng và VLDX (tăng 

từ 10% lên 11%), … 

Về giao dịch của khối ngoại  

Sau tuần mua ròng khủng, nhà đầu tư nước ngoài đã giảm mạnh giao dịch và trở lại bán ròng hơn 270 tỷ đồng 

trong tuần cuối cùng của tháng với yếu tố tác động chính là cổ phiếu VJC. 

 Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài chỉ có phiên bán ròng duy nhất ngày 30/5, nhưng với việc xả 

mạnh cổ phiếu thị giá cao VJC, đã khiến khối này bán ròng về giá trị trong tuần cuối cùng của tháng 5. 

Cụ thể, khối ngoại đã bán ròng hơn 3,95 triệu cổ phiếu VJC với tổng giá trị 502,53 tỷ đồng. Ngoài ra, cặp 

đôi còn lại của nhà Vingroup là VHM và VRE cũng bị bán ròng khá mạnh, trong đó VHM bị bán ròng 1,21 

triệu đơn vị, giá trị 101,24 tỷ đồng; còn VRE bị bán ròng 1,36 triệu đơn vị, giá trị 45,54 tỷ đồng. Trái lại, 

cổ phiếu PLX dẫn đầu danh mục được khối ngoại mua ròng mạnh với 100 tỷ đồng, tương đương khối 

lượng 1,53 triệu đơn vị. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ E1VFVN30 được mua ròng mạnh nhất về khối 

lượng khối lượng đạt hơn 6,8 triệu đơn vị, giá trị tương ứng 88,91 tỷ đồng. 

 Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng mạnh nhất TIG với khối lượng 643.000 đơn vị, giá trị 2,43 tỷ đồng. 

Đứng ở vị trí thứ 2, SHB được mua ròng 541.200 đơn vị, nhưng cũng là cổ phiếu dẫn đầu danh mục 

mua ròng mạnh về giá trị đạt 3,84 tỷ đồng. Trái lại, cổ phiếu NTP bị bán ròng mạnh nhất về giá trị đạt 

9,18 tỷ đồng, tương đương khối lượng 262.100 đơn vị. Còn PVS dẫn đầu danh mục bị bán ròng mạnh 

về khối lượng đạt 296.980 đơn vị, giá trị 6,97 tỷ đồng. 

 Khối ngoại tuần vừa qua chủ yếu bán ròng thông qua giao dịch thỏa thuận trong khi đó vẫn mua ròng 

hơn 290 tỷ khớp lệnh qua đó cắt mạch 3 tuần bán ròng liên tiếp trước đó. Đóng góp vào lượng mua ròng 

trong tuần vừa qua là nhóm dịch vụ, dầu khí, ngân hàng, bảo hiểm, sản xất và phân phối điện, …Đây 

cũng chính là điểm sáng hiếm hoi cho thị trường trong tuần vừa qua. 
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àn
g

C
h

ứ
n

g
 k

h
o

á
n

B
ấ

t 
đ

ộ
n

g
 s

ả
n

D
ệt
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Tóm lại, thị trường đã khép lại tháng 5 với hiệu ứng “Sell in May” bị chi phối bởi “Trade war in May”. Tuy nhiên 

so với các thị trường trong khu vực thì mức thiệt hại của thị trường trong nước ít hơn, so với thị trường Mỹ thậm 

chí Vnindex còn khỏe hơn khi chưa đánh mất ngưỡng MA200 ngày trong khi chỉ số S&P500 đã xuyên qua 

ngưỡng kỹ thuật này.  

Về kỹ thuật, chỉ số Vnindex đang nằm ngay phía trên ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng MA200 ở 957 điểm, 

nếu đánh mất ngưỡng này thì khả năng thị trường sẽ kiểm tra lại mức đáy tháng 5, tuần sau nhiều khả năng thị 

trường sẽ có nhịp hồi kỹ thuật. Tình hình trong nước không có vấn đề gì lớn nhưng cũng ít thông tin hỗ trợ, 

trong khi ở bên ngoài đang xấu đi.  

Nhà đầu tư nên thận trọng, không nên mua đuổi trong phiên, có thể cơ cấu và giảm tỷ trọng danh mục ở các 

nhịp phục hồi kỹ thuật trong phiên. Tại thời điểm này, các kênh trú ẩn an toàn vẫn đang được các nhà đầu tư 

trên thị trường ưu ái. Chiến lược định lượng mua những cổ phiếu có Beta thị trường thấp (tức ít nhạy cảm với 

xu hướng chung của thị trường) và bán cổ phiếu có Beta thị trường cao.  

Các nhóm cổ phiếu phòng thủ như: Sản xuất và phân phối điện, nước, thực phẩm, dược phẩm…hoặc nhóm 

được hưởng lợi từ xuất khẩu như: Thủy sản, dệt may, gỗ, logistics, bất động sản khu công nghiệp, dịch vụ hàng 

không,…sẽ là cơ hội cho nhà đầu tư ở thời điểm này. 

Các kích bản thị trường trong tuần tới: 

Kịch bản 1 (lạc quan 15%): Phục hồi kỹ thuật trước ngưỡng 957(MA200) sau đó dao động tích lũy quanh 

mức 957 - 970. 

 VN-Index đã có hai tuần điều chỉnh khá mạnh sau khi kiểm nghiệm không thành công đỉnh ngắn hạn 992 

điểm. Đóng cửa tuần này ở mức 959.88, VN-Index chạm sát hỗ trợ MA100 và MA200 ngày tương ứng 

vùng 959 và 957 điểm. 

 Kịch bản tích cực nhất trong giai đoạn này là xuất hiện các nhịp phục hồi đan xen với các nhịp điều chỉnh, 

do đó có thể kỳ vọng VN-Index phục hồi trở lại từ mức MA200 ngày (957+/-) và có thể quay trở lại vùng 

kháng cự gần nhất tại 965 – 970 điểm. 

 Với kịch bản lạc quan, thì việc chỉ số VN-Index phục hồi kỹ thuật và tạm dừng đà giảm sau đó sideway 

hẹp trên vùng 960 điểm cũng đã là một thành công trước áp lực bán tương đối mạnh trong những phiên 

gần đây khi TTCK thế giới diễn biến khá xấu. 
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Kịch bản 2 (Thận trọng 60%): Tiếp tục điều chỉnh và kiểm nghiệm lại vùng hỗ trợ 940 – 950 điểm. 

 Vn-Index đã thiết lập kênh giảm điểm ngắn hạn và có lẽ vùng 990+/- là vùng đỉnh của nhịp phục hồi sau 

khi chỉ số chạm đáy 944.91 ngày 9/5 vừa qua. Mức điều chỉnh giảm trở lại trong tuần qua càng cho thấy 

xu hướng ngắn hạn gần như chưa thể thay đổi, nhất là khi áp lực bán gia tăng mạnh mẽ trước những 

vùng cản mạnh. VN-Index tiệm cận sát đường MA20 ngày – một mốc thử rất quan trọng trong tuần tới. 

 Trong kịch bản thận trọng hơn, VN-Index khả năng sẽ tiếp tục xu hướng giảm và có thể sẽ tiếp tục xuyên 

qua hỗ trợ MA100 và MA200 ngày (957-959 điểm), kiểm nghiệm vùng hỗ trợ thấp hơn ở  940 đến 950 

điểm. Đây là vùng kỹ thuật quan trọng do có mặt của fibonacci Retracement 50% (Fib Extension 50%) 

đồng thời có mặt của MA100 và MA200. 

 Với kịch bản này chúng tôi kỳ vọng VN-Index có thể sẽ có điểm dừng ở vùng 940-950 và bắt đầu tín hiệu 

tích lũy hẹp.  Hoạt động trading hay dò đáy cần hết sức thận trọng bởi thị trường có thể chuyến biến xấu 

bất cứ lúc nào.  
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Kịch bản 3 (kém lạc quan 25%): Kiểm nghiệm lại vùng hỗ trợ 900+/- 

Kịch bản xấu được kích hoạt trong trường hợp TTCK Thế giới và khu vực rơi vào giai đoạn giảm sâu và ảnh 

hưởng mạnh đến TTCK Việt Nam. Chỉ số VN-INDEX xuyên thủng hỗ trợ MA200 (955 điểm) và vùng đãy cũ 

tương đương Fibonacci Extention 61.8% tương ứng vùng 949 điểm có thể kiểm nghiệm lại vùng 900 – 920 

điểm.  

 

Diễn biến Thị trường chứng khoán phái sinh: 

 

 Tình trạng giằng co khó chịu trên thị trường phái sinh đã kết thúc trong phiên cuối tuần khi tâm lý giới 

đầu tư thay đổi bất ngờ. Basis của các hợp đồng thay đổi đột ngột sau 14h. HĐTL VN30F1906 từ mức 

dương hơn 16 điểm chỉ còn duy trì basis dương 1,71 điểm, trong khi VN30F1907 basis chuyển sang 

trạng thái âm 6,29 điểm và VN30F1909 âm 7,39 điểm. Như vậy đóng cửa phiên ngày thứ Sáu, hợp đồng 
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F1906 giảm 2,6% so với cuối tuần trước đạt878,0 điểm, các hợp đồng F1907, F1909 và F1912 lần lượt 

đạt 870,0 điểm (-3,3%), 868,9 điểm (-3,56%) và 878,9 điểm (-2,5%).  

 Thanh khoản tuần này giảm nhẹ 7,4%% so với tuần trước đạt tổng 440.852 hợp đồng được khớp lệnh, 

tương ứng giá trị giao dịch gần 39.620,5 tỷ đồng. Trong tuần biên độ giao dịch rất hẹp gây nhiều khó 

khăn cho nhà đầu tư, chỉ đến phiên thứ Sáu biên độ đột ngột kéo giãn gần 20 điểm kéo thanh khoản 

giao dịch tăng đột biến. Khối lượng OI không nhiều thay đổi đạt 39.223 hợp đồng, trong đó OI của F1906 

vẫn chiếm tỷ trọng gần như tuyệt đối với  37.384 hợp đồng.  

 Trong phiên thứ Sáu 31/5. VN-Index để mất ngưỡng 960 điểm (đây là vùng kết hợp đường trendline nối 

đáy tháng 1, tháng 5 và ngưỡng Fib 76.4%) và VN30 lùi sát về hỗ trợ quanh 875-876 điểm. Trong những 

phiên đầu tuần, thị trường nhiều khả năng sẽ có nhịp hồi kỹ thuật. Chiến lược canh Long tại các ngưỡng 

hỗ trợ 873-875 điểm, canh Short khi chỉ số không vượt qua các ngưỡng cản 883-886 điểm. 

 Về mặt kỹ thuật, phiên giảm mạnh hôm nay đưa chỉ số về sát vùng hỗ trợ mạnh 875-876 điểm ( đây là 

vùng kết hợp đường trendline nối đáy tháng 1, tháng 5 và ngưỡng Fib 61.8%). Khả năng thị trường sẽ 

có nhịp hồi kỹ thuật tại vùng hỗ trợ mạnh trên. Tuy nhiên, xu hướng giảm vẫn chưa kết thúc khi đường 

giá vẫn nằm dưới các đường MA ngắn và trung hạn, và các chỉ báo kỹ thuật MACD, Stochastic cho tín 

hiệu bán mạnh nên kịch bản giảm điểm có xác suất xảy ra cao hơn. Các ngưỡng Fibonacci 61.8% và 

50% sẽ tiếp tục đóng vai trò là hỗ trợ mạnh của VN30-Index. 

 Chiến lược tham khảo của MBS cho phiên giao dịch phái sinh thứ Hai 03/6: 

 Chiến lược giao dịch trong ngày: Hoạt động Long áp dụng khi đường trendline nối đáy tháng 1 và tháng 

5 được giữ vững (ngưỡng hỗ trợ 876 điểm đối với cả VN30 và VN30F1M). Canh Short ở các nhịp hồi 

phục mới mức thanh khoản yếu. 

 Chiến lược giao dịch ngắn hạn:  Vị thế Short quanh vùng 910-912 điểm có thể tiếp tục nắm giữ nếu chỉ 

số tiếp tục xuyên qua đường trendline nối đáy tháng 1 và tháng 5, Stoploss nếu VN30F1906 vượt vùng 

883 điểm. 

CLTT xin gửi kèm bản nhận định này danh mục các cổ phiếu theo dõi trung dài hạn và danh mục 

trading ngắn hạn.  

STT Ngành Mã cp 
Khuyến 

nghị 
Vốn hóa (Tỷ đồng) Room NN EPS 4Q Book Value PE 

KLGD TB 
1M 

  Ngân hàng                 

1  VCB Nắm giữ 

                               

252,204  
23.7% 4,060 17,264 17 1,078,487 

2  MBB Nắm giữ 

                                 

45,649  
20.4% 2,829 15,109 8 3,657,501 

3  ACB Theo dõi 
                                  

36,916  
#VALUE! 4,119 16,853 7 1,949,889 

4  BID Theo dõi 
                                  

119,142  
3.2% 2,152 15,068 16 1,630,712 

5  CTG Theo dõi 
                                 

77,447  
30.0% 1,454 18,037 14 4,816,532 

6  VPB Theo dõi 

                                  

47,661  
23.2% 2,989 14,145 6 2,130,261 

7  HDB Theo dõi 

                                 

27,566  
25.6% 2,897 15,938 10 1,377,287 

8  VIB Theo dõi 
                                  

14,279  
#VALUE! 3,873 14,194 5 335,977 

9  LPB Theo dõi 
                                     

7,816  
4.6% 1,287 13,601 7 582,782 

10  STB Theo dõi 
                                   

21,193  
14.7% 993 13,657 12 2,889,923 

11  TPB Theo dõi 
                                  

18,798  
30.2% 2,302 12,488 10 608,733 

12  TCB Theo dõi 

                                  

84,618  
#DIV/0! 2,487 14,790 10 1,737,699 

  Chứng khoán               

13  SSI Nắm giữ 
                                  

13,238  
60.0% 2,611 17,850 10 1,163,313 

14  HCM Nắm giữ 

                                    

7,739  
24.5% 2,650 12,007 10 562,213 

15  VND Theo dõi 

                                    

3,327  
46.9% 1,943 14,281 8 782,355 



 

www.mbs.com.vn Giải pháp kinh doanh chuyên biệt 

 

16  MBS Mua 
                                     

1,832  
0.0% 1,452 11,960 10 271,830 

  Bảo Hiểm                 

17  BVH Theo dõi 

                                   

64,131  
24.8% 1,620 21,076 56 103,521 

18  BMI Nắm giữ 
                                    

2,549  
42.5% 1,776 24,541 16 123,136 

19  PVI Nắm giữ 
                                     

9,314  
#DIV/0! 2,230 29,354 18 122,520 

  Bất động sản               

20  VIC Nắm giữ 

                                

351,397  
9.3% 1,271 17,747 87 850,346 

21  DXG Theo dõi 
                                    

7,696  
48.8% 3,415 14,292 6 1,083,092 

22  DIG Theo dõi 
                                    

4,484  
31.5% 1,240 11,989 12 697,947 

23  KDH Nắm giữ 
                                  

13,083  
47.3% 2,015 16,587 16 244,425 

24  NLG Nắm giữ 

                                     

6,791  
49.0% 3,759 20,037 8 682,113 

25  HDG Nắm giữ 

                                    

3,707  
15.7% 6,682 19,320 6 450,038 

26  LHG Theo dõi 
                                       

980  
14.8% 3,519 22,922 6 407,069 

27  VHM Theo dõi 
                                

298,107  
15.4% 4,503 12,907 20 761,616 

28  KBC Theo dõi 
                                    

6,788  
21.3% 1,588 19,106 9 2,703,206 

29  VRE Nắm giữ 
                                 

78,947  
32.0% 1,033 12,224 33 2,670,184 

30  PDR Theo dõi 

                                     

7,512  
#DIV/0! 2,285 12,937 12 986,462 

  Dầu khí                 

31  GAS Nắm giữ 
                                

203,261  
3.7% 5,877 23,550 18 539,953 

32  BSR Mua 

                                 

39,686  
41.1% 1,163 10,083 11 1,752,018 

33  PLX Nắm giữ 

                                  

71,068  
12.6% 3,151 17,471 19 1,350,647 

34  PVD Nắm giữ 
                                     

7,198  
#DIV/0! 0 2 40 3,071,145 

  Xây dựng & VLXD               

35  CTD Bán 

                                    

9,280  
47.7% 18,357 101,864 7 218,179 

36  VCS Theo dõi 
                                  

10,364  
2.6% 5,917 17,414 11 128,379 

37  VGC Theo dõi 
                                    

8,429  
15.3% 1,179 13,763 16 1,703,390 

38  CVT Theo dõi 
                                       

866  
13.7% 4,415 17,286 5 192,306 

39  PTB Theo dõi 
                                     

3,174  
16.5% 8,190 33,071 8 200,337 

40  BMP Theo dõi 

                                    

3,847  
75.8% 5,224 29,973 9 124,737 

41  NTP Theo dõi 

                                    

3,275  
22.2% 3,715 25,241 10 13,466 

42  AAA Nắm giữ 
                                    

3,090  
5.2% 1,238 15,075 15 4,207,915 

43  HT1 Nắm giữ 
                                     

6,143  
#DIV/0! 1,681 13,547 10 193,575 

  Thép                  

44  HPG Nắm giữ 
                                   

67,115  
39.7% 4,037 19,067 8 3,975,652 

45  HSG Theo dõi 
                                     

3,167  
#DIV/0! 355 13,439 23 4,469,459 

  Điện                 

46  REE Nắm giữ 

                                    

9,736  
49.0% 5,753 30,056 5 514,094 

47  NT2 Nắm giữ 
                                    

7,629  
23.1% 2,446 13,415 11 182,386 

48  PC1 Nắm giữ 
                                     

3,120  
38.2% 3,514 23,494 7 160,566 

49  TV2 Nắm giữ 
                                     

1,644  
14.4% 18,282 56,771 7 14,451 

50  POW Nắm giữ 

                                 

33,020  
#DIV/0! 820 10,464 17 1,957,865 

  Logistic                 
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51  VSC Nắm giữ 
                                     

1,952  
43.1% 5,746 31,259 7 122,620 

52  GMD Nắm giữ 
                                    

7,690  
#DIV/0! 6,241 19,804 4 391,916 

  Hàng tiêu dùng & Bán lẻ               

53  MWG Nắm giữ 
                                  

36,410  
49.1% 6,696 20,258 12 491,639 

54  FPT Nắm giữ 
                                 

29,875  
48.8% 4,280 20,329 11 832,579 

55  DGW Nắm giữ 
                                       

932  
9.6% 2,504 18,051 9 242,868 

56  DHG Theo dõi 
                                  

14,644  
43.4% 4,445 23,976 25 112,212 

57  PNJ Nắm giữ 

                                   

16,316  
49.0% 5,909 22,425 17 258,216 

58  VNM Nắm giữ 

                                

231,607  
59.4% 5,294 14,805 25 794,113 

59  QNS Mua 
                                    

12,171  
12.3% 5,020 21,733 8 311,485 

60  VHC Theo dõi 
                                    

8,760  
35.5% 15,560 43,452 6 182,253 

61  MSN Nắm giữ 
                                 

101,892  
40.5% 4,580 25,351 19 494,289 

  Phân bón & hóa chất               

62  CSM Theo dõi 
                                     

1,539  
2.7% 127 11,549 117 91,891 

63  DRC Theo dõi 
                                    

2,459  
22.9% 1,187 12,839 17 472,008 

64  PAC Theo dõi 
                                     

1,766  
#DIV/0! 3,227 12,906 12 6,806 

65  BFC Theo dõi 

                                     

1,309  
13.9% 3,060 16,324 7 175,834 

66  DPM Theo dõi 

                                    

6,868  
22.8% 1,667 20,666 11 315,123 

67  DCM Theo dõi 
                                    

4,632  
2.9% 1,113 11,787 8 529,205 

68  LAS Theo dõi 
                                     

1,027  
5.1% 985 11,261 9 62,798 

69  APC Theo dõi 
                                       

345  
10.1% 5,862 28,801 5 53,913 

70  CSV Theo dõi 

                                      

1,313  
#DIV/0! 5,710 18,539 5 137,285 

71  DGC Theo dõi 

                                    

4,463  
1.1% 8,238 28,225 4 107,498 

  Du lịch và giải trí               

72  HVN Nắm giữ 

                                 

57,583  
9.6% 1,747 12,777 23 938,487 

73  VJC Theo dõi 

                                  

62,231  
#DIV/0! 9,850 25,917 12 782,623 

74  AST Nắm giữ 

                                    

2,696  
29.7% 4,462 15,253 17 68,468 

  Dệt may                 

75  TCM Nắm giữ 

                                      

1,551  
#DIV/0! 4,070 23,423 7 1,336,793 

76  TNG Nắm giữ 

                                      

1,129  
16.8% 3,654 16,094 6 1,288,270 

  Cao su                 

77  PHR Nắm giữ 

                                    

6,775  
#DIV/0! 4,785 19,302 10 633,640 

78  DPR Theo dõi 

                                      

1,513  
#DIV/0! 5,865 47,382 6 86,879 

 

 

 

 

 


