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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 13/05 – 17/05/2019 

Diễn biến thị trường quốc tế: 

Chỉ số Điểm số 
Tăng giảm 1 

tuần (%) 
P/E YTD 

VN-Index 952.55 -2.22 16.54 9.88 

VN30 876.45 -2.12 13.63 5.28 

Dow Jones 25,942.37 -2.12 16.52 11.15 

S&P 500 2,881.40 -2.18 18.69 13.07 

DAX 12,059.83 -2.84 14.49 9.16 

CAC 5,327.44 -3.99 17.95 13.10 

Nikkei 225 21,344.92 -4.11 15.60 5.95 

Shanghai 2,939.21 -4.52 14.67 23.93 

Vàng 1,286.7 +0.50  0.77 

Dầu WTI 61.94 -0.45  32.44 

 

Thị trường chứng khoán thế giới lao đao vì chiến tranh thương mại: 

Tuần qua, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung nóng lên đã phủ bóng đen lên thị trường chứng khoán thế 

giới trong gần như cả tuần qua, sau khi các chỉ số chính leo lên các mức cao kỷ lục vào tuần trước. 

Chứng khoán thế giới đã chìm trong sắc đỏ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích cách hành 

xử của Trung Quốc trong hoạt động thương mại, cho rằng Washington đã thiệt hại "hàng tỷ USD" vì Bắc 

Kinh. Người đứng đầu nhà Trắng tuyên bố Mỹ tăng mức thuế 10% lên 25% đối với khối lượng hàng hóa 

trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc từ ngày 10/5, đồng thời đe dọa sẽ sớm áp thuế 25% đối với 325 tỷ USD 

hàng hóa của nước này.   

 

 Thị trường cổ phiếu thế giới vẫn ghi nhận tuần giao dịch tồi tệ nhất từ đầu năm đến nay với 2,5 nghìn 

tỷ USD vốn hóa toàn cầu bị bay hơi. Chỉ số S&P500 có tuần giảm mạnh kể từ giáng sinh năm ngoái, 
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chỉ số Topix của chứng khoán Nhật Bản đã mất hơn một nửa số điểm là thành quả tăng từ đầu năm. 

Các nhà đầu tư nước ngoài đang bán tháo cổ phiếu Trung Quốc. Từ đầu tuần đến nay, trung bình 

mỗi ngày khối ngoại bán ròng 640 triệu USD cổ phiếu niêm yết tại thị trường Trung Quốc đại lục 

thông qua các liên kết giao dịch với Hồng Kông. Trái với sự sụt giảm của các chỉ số chứng khoán, 

các chỉ số đo lường nỗi sợ hãi của giới đầu tư như VIX, Nikkei Volatility Index và HSI Volatility Index 

đều tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1. 

 Một báo cáo của ngân hàng Bank of America Merrill Lynch tiết lộ rằng dòng vốn chảy khỏi các quỹ 

đầu tư chứng khoán trong tuần kết thúc vào ngày thứ Tư tuần này đạt mức cao thứ ba từ đầu năm 

đến nay. Trong đó, lượng vốn rút khỏi các quỹ đầu tư chứng khoán tại Mỹ là 14 tỷ USD, mức lớn 

nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 30/1. Các quỹ chứng khoán ở châu Âu bị rút 2,5 tỷ USD, và các 

quỹ thị trường mới nổi bị rút 1,3 tỷ USD. Tổng cộng, các quỹ đầu tư chứng khoán toàn cầu đã bị rút 

vốn 116 tỷ USD trong 2019, khiến năm nay có thể trở thành năm các quỹ bị thoái vốn mạnh nhất kể 

từ 2016. Trong khi đó, các quỹ đầu tư trái phiếu, loại tài sản được xem là "vịnh tránh bão" trong 

những đợt biến động thị trường, có tuần thứ 18 liên tiếp nhận vốn ròng, với lượng vốn chảy vào trong 

tuần qua là 7,3 tỷ USD - báo cáo của Bank of America Merill Lynch cho hay. 

  
 

Thị trường chứng khoán Mỹ: Nhịp phục hồi vào chiều phiên thứ Sáu đã giúp các chỉ số cổ phiếu Mỹ tránh 

phải ghi nhận tuần giảm điểm tồi tệ nhất kể từ cuối tháng 12 năm ngoái. Chỉ số S&P500 giảm 2,2% so với tuần 

trước, trong khi Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 2,1%. Độ biến động thị trường (VIX)đã tăng vọt trong tuần 

qua, cũng như cấu trúc kỳ hạn của VIX đã bị đảo ngược trong 5 ngày liên tiếp, cho thấy nhà đầu tư đang kỳ 

vọng thị trường sẽ biến động mạnh trong ngắn hạn. Thị trường chứng khoán Mỹ đã bùng nổ trong năm 2019, 

với việc chỉ số S&P 500 tăng 18% kể từ đầu năm tới nay và giá trị thị trường tăng thêm khoảng 5 nghìn tỷ USD. 

Rõ ràng, có lý do để thị trường trở nên hưng phấn, nhất là khi các nhà đầu tư tỏ ra hoàn toàn tự tin để mua vào 

cổ phiếu. Vậy bữa tiệc này liệu có chóng tàn? 

 Thực tế, trong tất cả các năm, luôn có dòng tiền rút ra khỏi các quỹ đầu tư cổ phiếu. Kể từ đầu năm 

tới nay, nhà đầu tư đã rút khoảng 116 tỷ USD khỏi các quỹ đầu tư cổ phiếu trên toàn cầu, theo tính 

toán của ngân hàng Bank of America Merrill Lynch. Trong số đó, có 14 tỷ USD chảy ra khỏi các quỹ 

đầu tư tại Mỹ nói riêng.  

 Theo các chuyên gia, đây là một phần của việc chuyển đổi chiến lược trong dài hạn, khi các nhà đầu 

tư cá nhân lớn tuổi hơn muốn chuyển tài sản vào các loại hình đầu tư an toàn hơn, ví dụ trái phiếu. 

Sự hưng phấn của thị trường đôi khi làm lu mờ biến động của dòng tiền chảy ra khỏi cuộc chơi, 
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nhưng hiện tại, trong bối cảnh nền kinh tế đang hồi phục và những biến động đột ngột của thị trường 

chứng khoán, một thế hệ các nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn. 

 Vậy nếu các nhà đầu tư cá nhân đang không hào hứng tham gia, ai là người mua cổ phiếu và đẩy 

giá lên cao? Việc trả lời chính xác câu hỏi nay là bất khả thi, nhưng có một phần rõ ràng rằng, lực 

đẩy lớn đang xuất phát từ chính các doanh nghiệp. Các công ty Mỹ đã thu về lợi nhuận tích cực trong 

nhưng năm gần đây, một phần nhờ thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế liên bang được cắt giảm và 

họ đang sử dụng nguồn tiền này để mua lại cổ phiếu của mình. Lượng cổ phiếu được các doanh 

nghiệp mua lại đã tăng 22% trong quý I/2019, ước tính vào khoảng 270 tỷ USD, theo Bank of America 

Corp, dễ dàng “nhấn chìm” dòng tiền rút ra khỏi các quỹ đầu tư trong cùng giai đoạn. 

 Theo giới chuyên gia, một tình trạng chung của các doanh nghiệp Mỹ hiện tại là không có nhiều cơ 

hội đầu tư thực sự trên thị trường, nhất là trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, nước 

Anh rời khỏi Liên minh châu Âu - Brexit… tạo ra những bất ổn khó dự báo. Do đó, việc mở rộng hoạt 

động hoặc đầu tư sâu hơn chưa phải ưu tiên hàng đầu. Đây là thời gian thích hợp để các công ty tự 

“đầu tư” cổ phiếu và giúp cho bữa tiệc của thị trường chứng khoán Mỹ còn kéo dài. 

 Các doanh nghiệp sẽ mạnh tay hơn trong việc mua lại cổ phần, bởi những đồn đoán về việc giới 

chức Mỹ sẽ siết chặt hơn việc quản lý hoạt động này vào năm 2020, theo nhận định của các chiến 

lược gia tại America-Merrill Lynch. Và với diễn biến này, bữa tiệc chứng khoán Mỹ sẽ chưa vội tàn. 

 Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày thứ Sáu nói với Trung Quốc rằng Bắc Kinh có thời gian 

1 tháng để đi đến một thỏa thuận thương mại với Washington, nếu không sẽ bị Mỹ áp thuế lên toàn 

bộ hàng hóa mà nước này xuất khẩu sang Mỹ. 

 Leo thang căng thẳng thương mại đã khiến thị trường chao đảo cũng như làm lu mờ những yếu tố 

cơ bản vẫn đang tương đối tích cực. Cụ thể: 

- Mùa báo cáo thu nhập đang dần khép lại với hơn 75% số doanh nghiệp trong rổ chỉ số S&P500 đã 

công bố kết quả kinh doanh quý 1, trong số đó 76% ghi nhận kết quả vượt kỳ vọng và lợi nhuận 

doanh nghiệp Mỹ hiện nay đang cao hơn 5,6% so với dự báo. 

- Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ chỉ tăng khiêm tốn trong tháng 4, chỉ đạt 0,3% so với tháng trước và tăng 

2,0% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức kỳ vọng 0,4% m.o.m và 2,1% y.o.y trên thị trường. 

Kết quả này đang quay lưng lại với những gì chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu trong tuần trước 

rằng lạm phát Mỹ sẽ tiếp tục tăng và mức lạm phát thấp như hiện nay chỉ mang “tính chuyển tiếp tạm 

thời”. Đồng thời, tỷ lệ lạm phát khiêm tốn đang ủng hộ kịch bản sẽ không có lần tăng lãi suất nào 

trong năm nay và tăng thêm khả năng Fed có thể sẽ phải giảm lãi suất để thúc đẩy giá tiêu dùng đạt 

được ngưỡng lạm phát lõi mục tiêu 2%. 

Thị trường châu Âu 

 Mùa báo cáo kinh doanh quý 1 dần qua đi thì nỗi lo ngại rủi ro thương mại lại quét qua các thị trường 

châu Âu, khiến các chỉ số chứng khoán đồng loạt suy giảm. Tâm lý giảm thiểu rủi ro trước những 

những bất chắc về tranh chấp thương mại đã khiến chỉ số STOXX Europe 600 đánh mất 3,5%, FTSE 

100 Index của Anh giảm 2,4% trong khi DAX index của Đức giảm khoảng 2,9%.  

 Mặc dù câu chuyên Brexit vẫn chưa có hồi kết nhưng tuần qua nền kinh tế khu vực đồng tiền chung 

châu Âu đã xuất hiện một số tín hiệu cải thiện: Xuất khẩu của Đức đã bất ngờ tăng trở lại trong tháng 

Ba, với giá trị xuất khẩu tăng 1,5% so với tháng Hai và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước – một 

dấu hiệu cho thấy sức khỏe nền kinh tế đầu tàu châu Âu có thể tốt hơn so với những dự báo trước. 

Sản lượng công nghiệp Đức cũng hồi phục trở lại trong tháng Ba.  

 Tuy nhiên Ủy ban châu Âu (EC) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng khu vực đồng tiền chung euro trong 

năm 2019 từ 1,3% xuống 1,2%, trong khi lưu ý về những áp lực đến từ tranh chấp thương mại Mỹ -

Trung và bất chắc từ Brexit. 
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Thị trường chứng khoán Trung Quốc: Các quỹ đầu tư được Chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn đã tích cực 

mua vào trên thị trường chứng khoán nước này trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi thị trường sụt điểm 

vì động thái tăng thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc. Đây là tuần giảm mạnh thứ 2 trong năm (-

4,5%) kể từ tháng 10 năm ngoái.  

 Trong 3 tuần giảm liên tiếp vừa qua, nhà đầu tư đã có cái nhìn rõ ràng hơn về việc thị trường cổ 

phiếu sẽ ra sao khi không có triển vọng Chính phủ đưa ra thêm các gói kích thích bổ sung (một yếu 

tố đã giúp thị trường chứng khoán Trung Quốc khôi phục 2,3 ngàn tỷ USD vốn hóa so với tháng 

1/2019). Chứng khoán Thượng Hải đã mất hơn 10% trong 3 tuần vừa qua sau khi Trung Quốc báo 

hiệu sẽ giảm bớt hỗ trợ cho nền kinh tế khi xuất hiện những dấu hiệu hồi phục rõ ràng. 

 Nhóm cổ phiếu Large caps đang gặp kháng cự mạnh nối các đỉnh trong nhiều năm, trong khi mức 

margin trên thị trường cũng dường như đã đạt đỉnh 

 Khối ngoại tháo chạy khỏi chứng khoán Trung Quốc: khối ngoại bán ròng trung bình 3,8 tỷ Nhân dân 

tệ (tương đương 558 triệu USD) cổ phiếu Trung Quốc đại lục thông qua kênh liên kết giao dịch với 

Hồng Kông trong tuần này, ghi nhận tuần bán ròng mạnh nhất kể từ khi kênh liên kết giao dịch với 

Thâm Quyến khởi động vào cuối năm 2016, dựa trên dữ liệu từ Bloomberg. Việc bán đổ bán tháo đã 

nới dài xu hướng từ tháng 4/2019, trong đó bán ròng 18 tỷ Nhân dân tệ, cũng là tháng bán ròng kỷ 

lục. 

  
 

 Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày thứ Sáu nói với Trung Quốc rằng Bắc Kinh có thời gian 

1 tháng để đi đến một thỏa thuận thương mại với Washington, nếu không sẽ bị Mỹ áp thuế lên toàn 

bộ hàng hóa mà nước này xuất khẩu sang Mỹ. 

 Bài toán ước tính thiệt hại do chiến tranh thương mại gây ra đối với tăng trưởng kinh tế Trung 

Quốc một lần nữa được đưa vào thảo luận. Các chuyên gia kinh tế của Barclays Bank tại Hong 

Kong ước tính rằng nếu Mỹ nâng  thuế suất  từ 10% lên 25% đối  với  200  tỷUSD  hàng  nhập  khẩu  

Trung Quốc, GDP của quốc gia này có thể bị sụt giảm khoảng 0,3 đến 0,5 điểm phần trăm trong 12 

tháng tới.  Và nếu Mỹ tiếp tục áp dụng thuế suất 25% lên 300 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc 

còn lại  thì  tỷ lệ tăng trưởng  của  Trung  Quốc  có  thể giảm thêm 0,5 điểm  phần trăm nữa, và tốc 

độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 của quốc gia này có thể không đạt được như mục tiêu 6-6,5% được 

chính phủ đề ra đầu năm. 
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Thị trường dầu mỏ giao dịch ảm đạm 

 Giá dầu thế giới biến động thất thường trong tuần qua, trong bối cảnh tình hình thương mại toàn cầu 

tiếp tục bất ổn, giữa lúc giới giao dịch ngày càng quan ngại về triển vọng cung-cầu “vàng đen”. Kết 

thúc phiên cuối tuần, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6/2019 tại thị trường New York giảm 4 xu 

Mỹ (tương đương 0,1%) xuống 61,66 USD/thùng. Tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc 

giao tháng 7/2019 lại tăng 23 xu Mỹ (0,3%), lên 70,62 USD/thùng. Tính chung cả tuần qua, giá dầu 

WTI giảm 0,5%, đánh dấu tuần đi xuống thứ ba liên tiếp.Trong khi đó, hợp đồng dầu Brent cũng giảm 

0,3% trong tuần. 

 Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nóng lên có nguy cơ tác động xấu tới nền kinh tế thế giới, khiến 

nhiều người lo ngại hơn về triển vọng tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu. Các nhà đàm phán Mỹ và Trung 

Quốc đã không đạt được một thỏa thuận cuối cùng sau vòng đàm phán thương mại thứ 11 diễn ra 

trong hai ngày tại Washington (Mỹ). Điều này khiến quyết định tăng thuế từ 10% lên 25% của Mỹ đối 

với lượng hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc chính thức có hiệu lực vào nửa 

đêm 9/5. Edward Moya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, nhận định căng thẳng 

thương mại đã khiến những nỗi lo về tăng trưởng kinh tế quay trở lại, điều có thể sẽ dẫn đến suy 

giảm nhu cầu dầu thô. 

 Tuy nhiên, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sự leo thang căng thẳng giữa Mỹ và Iran, vốn làm tăng nguy 

cơ gián đoạn nguồn cung ở khu vực Trung Đông và thúc đẩy giá dầu tăng cao. Căng thẳng giữa 

Tehran và Washington leo thang khi quốc gia sản xuất dầu này tuyên bố sẽ ngừng tuân thủ một số 

cam kết theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, tiến gần hơn đến việc phá vỡ thỏa thuận mang tính 

bước ngoặt. 

Diễn biến giá dầu WTI và nguồn cung 
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Thị trường cơ sở tuần 13/05 - 17/05: Xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật ? 

 Trở lại với thị trường trong nước, thị trường giảm 2,2% trong tuần vừa qua, mức giảm mạnh nhất 

kể từ tuần kết thúc bởi ngày 21/12/2018. Đà giảm của thị trường bị chi phối bởi 2 nhân tố chính 

là: Chứng khoán toàn cầu trao đảo và nhà đầu nước ngoài bán ròng.  

 Chỉ số VN-Index để mất ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng hay được theo dõi là MA200 ngày, 

thanh khoản vẫn ở mức loanh quanh 2.500 tỷ đồng, đây cũng là tuần thứ 7 liên tiếp thanh khoản 

thị trường thấp hơn bình quân 15 tuần.  

 Một số nhóm cổ phiếu lớn đã về mức đáy trong 4 tuần, các cổ phiếu có thành quả tốt nhất trong 

tuần vừa thuộc nhóm cổ phiếu phòng thủ hoặc được hưởng lợi từ CPTPP 

 Khối ngoại bán ròng là điểm nhấn đáng chú ý trong tuần vừa qua, có thể động thái bán ròng bị 

chi phối bởi áp lực rút vốn khỏi các quỹ đầu tư chứng khoán toàn cầu để chuyển sang các kênh 

đầu tư an toàn hơn như trái phiếu 

 Các nhà đầu tư hiện tại đều có cảm nhận thiếu vắng dòng tiền tham gia vào thị trường và kinh tế 

vĩ mô đang có những dấu hiệu đáng lo ngại. Khối ngoại quay ra bán ròng, lạm phát, CPI có khả 

năng tăng cao trong quý II/2019 sau đợt điều chỉnh giá xăng và giá điện. Ngoài ra tỷ giá USD cũng 

là yếu tố được nhà đầu tư chú ý.  

 Theo kế hoạch, MSCI sẽ công bố đánh giá phân hạng thị trường bán niên năm 2019 vào 13/5 và 

có hiệu lực 29/5. Dù chưa lọt vào danh sách nâng hạng nhưng Việt Nam cũng được dự báo sẽ 

nâng tỷ trọng lần lượt tăng lên 18,68% (+2,59%) và 20,11% (+2,72%) trong rổ MSCI Frontier 

Markets Index và MSCI Frontier Markets 100 Index. Sự thay đổi này có thể giúp Việt Nam đón 

nhận thêm số vốn có khả năng tăng thêm vào khoảng 64 triệu USD trong thời điểm 2 đến 3 tháng 

kể từ sau khi có quyết định. 

 Về kỹ thuật: Chỉ số VN-Index đã đánh mất ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng MA200 là điểm đáng 

chú ý, tổ hợp 3 nến hiện đang là vũng hỗ trợ cho thị trường tuy nhiên kịch bản thị trường có thể 

về quanh mốc 940 điểm trong ngắn hạn cũng không phải là không có cơ sở. Phiên tăng cuối tuần 

đã giúp nhiều nhóm cổ phiếu thoát đáy ngắn hạn trong 4 tuần, việc chứng khoán Mỹ hồi phục 

mạnh mẽ ở phiên cuối tuần khi đàm phán thương mại vẫn tiếp tục có thể là thông tin hỗ trợ cho 

thị trường ở tuần sau.    

 Chiến lược đầu tư: Thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm tương đối rõ và rủi ro 

ngắn hạn đang gia tăng. Do đó, chiến lược đầu tư giai đoạn này nghiêng về cơ cấu lại danh mục, 

giảm tỷ trọng danh mục & chỉ mua khi thị trường điều chỉnh với mức chiết khấu hấp dẫn. 

 Cơ hội đầu tư: Những cổ phiếu thuộc rổ VN30 hàng tiêu dùng, CNTT, thép... Nhóm Midcap midcap 

có mức định giá hấp dẫn, có nền tảng cơ bản và được hưởng lợi từ các hiệp định thương mại 

mới, từ căng thẳng thương mại như: Thủy sản, dệt may, logistics, khu công nghiệp… 

Thị trường trong nước có tuần giảm mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 21/12/2018, tập trung ở nhóm bluechips 

và Midcap. Nguyên nhân là do ảnh hưởng kép từ: 1) đà lao dốc từ thị trường chứng khoán toàn cầu sau sau 

căng thẳng thương mại Mỹ – Trung leo thang và 2) nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm 

sau làn sóng rút vốn khỏi các quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu để tìm các kênh đầu tư an toàn hơn như trái phiếu. 

Tuy vậy, chứng khoán toàn cầu đã kịp lấy lại hy vọng trong phiên tăng cuối tuần khi nhà đầu tư kỳ vọng rằng rốt 

cục sẽ có một thỏa thuận thương mại.   
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Mức giảm khá mạnh đã khiến hầu hết các nhóm chỉ số đều giảm trong tuần vừa qua, tập trung ở có vốn 

hóa lớn và trung bình.  

Dệt may, dược phẩm và cao su tự nhiên là những lĩnh vực có thành quả tốt nhất trong tuần vừa qua nhờ sự đi 

lên của các cổ phiếu lớn như: TCM và STK tăng trên 7%, TNG và EVE tăng trên 5%, DHG và TRA tăng trên 

1,2%, DMC và IMP tăng trên 2,7%, PHR và DRI tăng 1%, … Như vậy các nhóm đi ngược thị trường trong 

tuần vừa qua thuộc nhóm cổ phiếu phòng thủ và được hưởng lợi từ căng thẳng thương mại.  

Nhờ dòng vồn FDI vào kỷ lục, sự dịch chuyển các nhà máy sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam để tránh 

thuế quan và hưởng lợi từ các hiệp định tự do mà nhóm cổ phiếu như dệt may, thủy sản, bất động sản khu công 

nghiệp luôn là các nhóm có thành quả vượt trội so với các nhóm khác kể từ đầu năm.  

Trong khi đó, Cao su Phước Hòa (PHR) nổi lên với câu chuyện bàn giao đất khu công nghiệp cho VSIP và Nam 

Tân Uyên, dự kiến nhận 1,3 tỷ/ha, công ty sẽ cân đối diện tích bàn giao để đảm bảo lợi nhuận sau thuế từ 2019-

2021 không dưới 1.000 tỷ đồng. Năm 2019 PHR đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 997 tỷ đồng, tăng gần 60% 

so với năm trước 

Áp lực giảm của thị trường đến từ các nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn, đặc biệt là các nhóm hàng đầu 

như: Vingroup, ngân hàng và dầu khí trong đó nhóm Vingroup và ngân hàng chiếm gần ½ mức giảm 

của thị trường.  
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 Sự suy yếu của các cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là hai cổ phiếu VHM (-7,08%) và VRE (-2,08%) là nguyên 

nhân chính tác động tiêu cực lên thị trường. Ngoài ra, còn có thể kể đến sự sụt giảm của các cổ phiếu 

nhóm ngân hàng.  

 Nhóm ngân hàng ngoài TPB có thành quả vượt trội trong tuần vừa qua với mức tăng 5,63% thì các mã 

còn lại đều giảm điểm, giảm mạnh là các mã vốn hóa lớn như VCB (-1,65%), BID (-6,43%), CTG (-

2,87%), MBB (-5,43%)…. 

 Việc giá dầu giảm sang tuần thứ 3 liên tiếp do sự leo thang căng thẳng thương mại đã khiến những nỗi 

lo về tăng trưởng quay trở lại, điều này có thể sẽ dẫn đến nhu cầu dầu thô suy yếu đã ảnh hưởng đến 

nhóm cổ phiếu dầu khí trong tuần vừa qua, ngoài PVD tăng 5,47% thì các mã còn lại đều giảm, GAS 

giảm 4,1%, PLX giảm 0,5%, BSR giảm 2,19%, PVS giảm 0,85%…. 

Lợi suất bình quân của các nhóm cổ phiếu chính vẫn âm theo tuần và tháng, đây cũng là tuần thứ 6 liên 

tiếp hiệu quả trading ngắn hạn của thị trường gặp khó khăn. Kể từ đầu năm tới nay ngày càng nhiều các 

nhóm cổ phiếu có lợi suất âm so với thời điểm cuối năm ngoái, bên cạnh đó một số nhóm cũng đã về mức giá 

thấp nhất trong 3 đến 4 tuần. Trong khi đó, ở chiều ngược lại các nhóm như Dầu khí, dệt may, Vingroup, dược 

phẩm, cao su tự nhiên và ô tô…tiếp tục có thành quả vượt trội kể từ đầu năm so với chỉ số VN-Index 

Thanh khoản vẫn chưa có sự cải thiện khi giá trị khớp lệnh chỉ xoay quanh mức 2.500 tỷ đồng. Giảm 

mạnh ở nhóm bluechisp và có sự phục hồi ở phiên cuối tuần nhưng tập trung ở nhóm Midcap.   

Về cơ cấu dòng tiền: Nhóm Ngân hàng vẫn có mức độ tập trung lớn nhất với 21%, nhóm dầu khí 15%, nhóm 

xây dựng và vật liệu xây dựng 11%, nhóm Vingroup 8%, nhóm thực phẩm 6%, nhóm dịch vụ 6%, bất đống sản 

6%, … Ngân hàng và dầu khí là 2 nhóm có thanh khoản tăng mạnh trong tuần qua so với 1 tháng. 

  

 

Về giao dịch của khối ngoại: Tuần qua, khối ngoại bán ròng hơn 555 tỷ đồng trên cả 3 sàn, trong đó 

lượng bán ròng trên HSX là 481 tỷ đồng. Dẫn đầu chiều bán ròng là cổ phiếu VJC với giá trị 128,55 tỉ 

đồng. Cùng có giá trị bán ròng trên trăm tỷ là cổ phiếu VHM (112,58 tỉ đồng). Trước đó, phiên ngày 9/5, 36 

triệu cổ phiếu VHM được khối ngoại thoả thuận quanh mức giá 84.510 đồng/cp và 84.490 đồng/cp. Ước tính, 

tổng giá trị giao dịch đạt hơn 3.036 tỉ đồng. Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng mạnh DXG (75,54 

tỉ đồng), SSI (63,92 tỉ đồng). Một số cổ phiếu có giá trị bán ròng cao như VIC, HDB, HPX, VCB, POW. Trong khi 

đó, nhà đầu tư nước ngoài tập trung mua ròng FPT (78,27 tỉ đồng). Trong ngày niêm yết bổ sung hơn 3 triệu cổ 

phiếu ESOP (7/5), cổ phiếu FPT được thỏa thuận hơn 2,2 triệu cổ phiếu quanh mức giá 52.100 đồng/cp và 
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51.980 đồng/cp. Ước tính tổng giá trị giao dịch hơn 116,6 tỉ đồng. Khối ngoại còn mua ròng mạnh chứng chỉ 

quỹ ETF nội E1VFVN30 44,22 tỉ đồng, theo sau là cổ phiếu MSN (35,64 tỉ đồng), PLX (32,48 tỉ đồng), STB 

(26,95 tỉ đồng). Cổ phiếu VNM, HSG, VRE, PHR, PVD cũng thu hút dòng tiền ngoại. 

Hiện chỉ còn nhóm dầu khí là vẫn duy trì được mạch mua ròng kể từ đầu năm đến nay, bên cạnh đó là nhóm 

thực phẩm và vật liệu xây dựng. Trong khi đó nhóm ngân hàng cùng bất động sản , chứng khoán và Vingroup 

bị bán ròng mạnh trong tuần vừa qua. 

 

  

 

Về xu hướng dòng vốn ETF: Tuần vừa qua, các quỹ ETF bị rút ròng 4,66 triệu USD, ảnh hưởng bởi làn sóng 

rút vốn khỏi các quỹ đầu tư chứng khoán toàn cầu. Với tuần rút ròng đầu tiên kể từ đầu năm thì tổng giá trị vào 

ròng kể từ đầu năm của các quỹ ETF giảm nhẹ còn 199,5 triệu USD. Lượng rút ròng tuần vừa qua tập trung ở 

quỹ VanEck với 4,9 triệu USD. 

Aggregates 1W YTD 1Y 

Flow (USD) -4.658.189 199.462.930 194.110.615 

Flow/Assets(%) -0,52 22,07 21,48 

Name Ticker 
1W Flow 
(MLN USD) 

YTD Flow 
(MLN USD) 

VFMVN30 ETF Fund E1VFVN30 VN 0,24 65,21 

VanEck Vectors Vietnam ETF VNM US -4,90 64,44 

KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Sy 245710 KS 0,00 38,83 

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UC XFVT GR 0,00 30,98 

 

Các nhà đầu tư trên toàn cầu đã rút trên 20,5 tỷ USD khỏi các quỹ chứng khoán trong vòng 1 tuần qua, theo 

hãng tin CNBC. Con số này cho thấy mức độ ảnh hưởng của căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đối với niềm tin 

trên thị trường tài chính. Bank of America Merill Lynch nói rằng đợt thoái vốn tuần qua phản ánh điều mà ngân 

hàng này gọi là "chấn thương thỏa thuận thương mại". Trong đó, lượng vốn rút khỏi các quỹ đầu tư chứng 

khoán tại Mỹ là 14 tỷ USD, mức lớn nhất kể từ tuần kết thúc vào ngày 30/1. Các quỹ chứng khoán ở châu Âu 

bị rút 2,5 tỷ USD, và các quỹ thị trường mới nổi bị rút 1,3 tỷ USD. Bank of America Merill Lynch nói rằng đợt 

thoái vốn tuần qua phản ánh điều mà ngân hàng này gọi là "chấn thương thỏa thuận thương mại". 
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Chốt lại, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi chứng khoán Mỹ đã bùng nổ trong năm 2019 để đưa các chỉ 

số về đỉnh cao mọi thời đại. Tuy nhiên, tuần vừa qua đã bị ông Trump dội một gáo nước lạnh với 2 dòng 

trạng thái (tweet) hôm chủ nhật (5/5) với tuyên bố tăng áp thuế lên hàng Trung Quốc. Rõ ràng, thị trường 

có lý do để trở nên hưng phấn kể từ tháng 12 năm ngoái đến trước khi căng thẳng thương mại leo thang 

trong tuần vừa qua, chỉ số S&P 500 tăng 18% kể từ đầu năm tới nay và giá trị thị trường tăng thêm 

khoảng 5 nghìn tỷ USD. Câu hỏi lúc này là liệu bữa tiệc này liệu có chóng tàn? Việc trả lời chính xác câu 

hỏi nay là bất khả thi, nhưng có một phần rõ ràng rằng, lực đẩy lớn đang xuất phát từ chính các doanh 

nghiệp. 

 Trở lại với thị trường trong nước, thị trường giảm 2,2% trong tuần vừa qua, mức giảm mạnh nhất kể từ 

tuần kết thúc bởi ngày 21/12/2018. Đà giảm của thị trường bị chi phối bởi 2 nhân tố chính là: Chứng 

khoán toàn cầu trao đảo và nhà đầu nước ngoài bán ròng.  

 Chỉ số VN-Index để mất ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng hay được theo dõi là MA200 ngày, thanh 

khoản vẫn ở mức loanh quanh 2.500 tỷ đồng, đây cũng là tuần thứ 7 liên tiếp thanh khoản thị trường 

thấp hơn bình quân 15 tuần.  

 Một số nhóm cổ phiếu lớn đã về mức đáy trong 4 tuần, các cổ phiếu có thành quả tốt nhất trong tuần 

vừa thuộc nhóm cổ phiếu phòng thủ hoặc được hưởng lợi từ CPTPP 

 Thanh khoản sụt giảm và thị trường hiện tại không có thông tin hỗ trợ làm nhà đầu tư liên tưởng đến giai 

đoạn đầu năm.   

 Khối ngoại bán ròng là điểm nhấn đáng chú ý trong tuần vừa qua, có thể động thái bán ròng bị chi phối 

bởi áp lực rút vốn khỏi các quỹ đầu tư chứng khoán toàn cầu để chuyển sang các kênh đầu tư an toàn 

hơn như trái phiếu 

 Thông tin hỗ trợ cho thị trường trong tuần là việc Fitch nâng triển vọng hệ số tín nhiệm của Việt Nam lên 

tích cực trong bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại và căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tạo áp lực 

lên dòng chảy thương mại khu vực và có khả năng ảnh hưởng mạnh tới các nền kinh tế có độ mở thương 

mại lớn  

 Các nhà đầu tư hiện tại đều có cảm nhận thiếu vắng dòng tiền tham gia vào thị trường và kinh tế vĩ mô 

đang có những dấu hiệu đáng lo ngại. Khối ngoại quay ra bán ròng, lạm phát, CPI có khả năng tăng cao 

trong quý II/2019 sau đợt điều chỉnh giá xăng và giá điện. Ngoài ra tỷ giá USD cũng là yếu tố được nhà 

đầu tư chú ý.  

 Theo kế hoạch, MSCI sẽ công bố đánh giá phân hạng thị trường bán niên năm 2019 vào 13/5 và 

có hiệu lực 29/5. Dù chưa lọt vào danh sách nâng hạng nhưng Việt Nam cũng được dự báo sẽ nâng tỷ 

trọng lần lượt tăng lên 18,68% (+2,59%) và 20,11% (+2,72%) trong rổ MSCI Frontier Markets Index và 

MSCI Frontier Markets 100 Index. Sự thay đổi này có thể giúp Việt Nam đón nhận thêm số vốn có khả 

năng tăng thêm vào khoảng 64 triệu USD trong thời điểm 2 đến 3 tháng kể từ sau khi có quyết định. 

 Về kỹ thuật: Chỉ số VN-Index đã đánh mất ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng MA200 là điểm đáng chú 

ý, tổ hợp 3 nến hiện đang là vũng hỗ trợ cho thị trường tuy nhiên kịch bản thị trường có thể về quanh 

mốc 940 điểm trong ngắn hạn cũng không phải là không có cơ sở. Phiên tăng cuối tuần đã giúp nhiều 

nhóm cổ phiếu thoát đáy ngắn hạn trong 4 tuần, việc chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh mẽ ở phiên cuối 

tuần khi đàm phán thương mại vẫn tiếp tục có thể là thông tin hỗ trợ cho thị trường ở tuần sau.   

Các kích bản thị trường trong tuần tới: 

Kịch bản 1 (lạc quan 30%): Phục hồi và kiểm nghiệm lại kháng cự 955 – 965 điểm ( Retest MA200 )  
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 VN-Index đang tạo một Down trend ngắn hạn với vùng đỉnh là 1.014,51 điểm. Tuần vừa qua, chỉ số bắt 

đầu có tín hiệu phục hồi kỹ thuật sau khi tiệm cận sát Fibonacci 50% (938 điểm) khi kết thúc tuần về mức 

952.55 điểm. Chỉ số RSI(14) chạm sát vùng Over Sold và đang có tín hiệu phục hồi trở lại báo hiệu khả 

năng có nhịp phục hồi kỹ thuật ngắn hạn (1-3 phiên) trong tuần này. 

 Tuy nhiên, vùng kháng cự kỹ thuật MA200 (955 điểm) và vùng kháng cự 965 đang ở khá gần, do đó 

mức phục hồi ngắn hạn này có thể sẽ chưa mạnh và rõ ràng. Với kịch bản lạc quan, chúng tôi cho rằng 

VN-Index có thể tiệm cận lại hoặc vượt lên trên vùng 955 điểm (MA200) nhưng vẫn chưa vượt qua được 

cản 965 đến 970 điểm trong bối cảnh dòng tiền yếu và thanh khoản thấp như hiện nay. 

Kịch bản 2 (Thận trọng 50%): Tiếp tục điều chỉnh & tạo đáy tích lũy quanh vùng 938 – 958 điểm. 

 Trong kịch bản thận trọng hơn, thị trường có thể kiểm tra vùng hỗ trợ xunh quanh mức fibonacci 50% ở 

938 điểm. Lúc này, thông tin đang chi phối thị trường là chủ yếu cho không phải các ngưỡng kỹ thuật, 

các thông tin trái chiều có thể xuất hiện trong tuần này và làm thay đổi hoàn toàn kỳ vọng cũng như kịch 

bản của nhà đầu tư. Với việc đàm phán thương mại được kéo dài thêm 1 tháng và thị trường chứng 

khoán Mỹ cũng phản ứng tích cực ở phiên cuối tuần thì khả năng kịch bản tích cực sẽ hỗ trợ thị trường 

lấy lại mốc MA200 ngày hoặc cũng có thể sideway xung quanh mốc này.  

 Trong kịch bản này, chúng tôi dự báo tín hiệu phục hồi yếu của VN-Index có thể sẽ chưa vượt qua được 

vùng kháng cự mạnh MA200 (955 điểm) và sau đó có thể sẽ tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm(sideway 

down). Trong khi đó, Vn-Index vẫn đang nằm trong một down trend ngắn hạn và bị chi phối bởi xu hướng 

chính này nên việc thay đổi trạng thái ngắn hạn là tương đối khó nhất là khi thanh khoản ngày càng giảm 

và duy trì ở mức thấp. 

 Bên cạnh đó, một điểm khá quan trọng đó là tâm lý thị trường giai đoạn này tương đối thận trọng, thị 

trường thiếu thông tin hỗ trợ và chịu áp lực bán tương đối mạnh từ NĐTNN. Do vậy, vùng đáy có thể sẽ 

được thiết lập trong tuần này hoặc giữa tuần tới. 

 Chỉ số có thể sẽ phục hồi vào thời điểm cuối tháng 5 đầu tháng 6 sau khi các áp lực lo ngại từ Chiến 

tranh thương mại qua đi và đón nhận các thông tin tích cực từ việc tăng tỷ trọng trọng rổ MSCI vào sau 

ngày 29/5 tới đây. 
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Kịch bản 3 (kém lạc quan 20%): 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 Fibonacci 50% tương ứng vùng 938 

điểm có thể kiểm nghiệm lại vùng 890 - 900 điểm.  

 

Diễn biến Thị trường chứng khoán phái sinh: 
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 Điểm đáng chú ý trên thị trường phái sinh tuần 06-10/5 là chỉ số các hợp đồng tương lai đã về rất sát và 

thậm chí vượt cao hơn cơ sở lần đầu tiên sau hơn 6 tuần giữ ở mức thấp với khoảng cách rất rộng mặc 

mọi nỗ lực hiệu chỉnh basis của giới đầu tư. Việc thu hẹp basis ở tuần gần đáo hạn hợp đồng của F1M 

vẫn là điều thường xảy ra, nhưng đặc biệt trong tuần này cả 3 hợp đồng còn lại đều “theo gót” F1M đóng 

cửa phiên cuối tuần với basis dương, cho thấy tín hiệu trỗi dậy của phe Long sau nhiều tuần bị phe Short 

chiếm thế áp đảo.   

 Chỉ số hợp đồng tháng 5 hiện là 876,7 điểm, giảm so với tuần tuần trước 3,3 điểm và cao hơn VN30 

Index 0,25 điểm. Các hợp đồng F1906, F1909 và F1912 lần lượt đạt 880,0 điểm (+6,8 điểm), 876,2 điểm 

(+8,2 điểm) và 877,8 điểm (+11,6 điểm), theo đó basis đạt +3,5 điểm, -0,3 điểm và +1,3 điểm.  

 Thanh khoản thị trường đạt tổng 464.401 hợp đồng, giá trị giao dịch tương ứng đạt 40.485,9 tỷ đồng cao 

hơn lần lượt 11,3% và 11,7% so với tuần trước nghỉ lễ 30/4-1/5. Tính đến cuối tuần này, khối lượng hợp 

đồng mở (OI) đã tăng 26% đạt 28.564 hợp đồng, trong đó OI hợp đồng tháng 5 giảm 10% đạt 19.343 

hợp đồng. Các hợp đồng còn lại có OI  lần lượt đạt  8.828 (+975%), 223(+42%) và 110 (-31%) hợp đồng.    

 Sau nhiều tuần liên tiếp basic âm đã chuyển sang trạng thái dương ở hợp đồng gần nhất trong 2 phiên 

cuối tuần và hợp đồng tháng 6 đang cao hơn hợp đồng tháng 5. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang đặt 

kỳ vọng cho khả năng thị trường sẽ hồi phục trong tuần tới khi hợp đồng tháng 5 đáo hạn. Về mặt kỹ 

thuật, VN30-Index đã lấy lại được ngưỡng hỗ trợ kỹ ở 973 điểm, tổ hợp 3 nến hình thành vùng tích lũy 

ở vùng được tạo bởi ngưỡng hỗ trợ này và mức Fibonacci 61,8% ở 867,5 điểm. 

 Nhà đầu tư cần chú ý, thứ Năm tuần tới (16/5) là phiên giao dịch cuối cùng của hợp đồng VN30F1905, 

theo đó hợp đồng F1906 sẽ thế chỗ giao dịch với tư cách F1M trong phiên thứ Sáu (17/5). Cùng ngày, 

hợp đồng VN30F1907 sẽ được đưa vào giao dịch lần đầu với tư cách F2M, giá tham chiếu do SGDCK 

HN công bố. 
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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 Nắm giữ 
                                 

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 

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 
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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                 

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 
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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 

 

 

 

 

 


