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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 04/06 – 08/06/2018 

Diễn biến thị trường quốc tế: 

Chỉ số Điểm số 
Tăng giảm 
1 tuần(%) 

P/E YTD 

VN-Index 992.87 3.01  18.79  0.88  

VN30 969.15 3.51  15.84  (0.65) 

Dow Jones 24,635.21 (0.71) 18.58  (0.34) 

S&P 500 2,734.62 0.25  20.89  2.28  

DAX 12,724.27 (1.65) 14.19  (1.50) 

CAC 5,465.53 (1.39) 17.29  2.88  

Nikkei 225 22,171.35 (1.24) 16.95  (2.61) 

Shanghai 3,075.14 (2.11) 14.89  (7.02) 

Vàng 1,293.40 (0.68)   (0.72) 

Dầu WTI 65.81 (3.10) 
 

8.92  

 

Thị trường toàn cầu trồi sụt mạnh trong tuần qua 

Ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng chính trị ở Italy, Mỹ tuyên bố áp thuế lên Canada, Mexico và EU và báo 

cáo việc làm định kỳ hàng tháng là 3 thông tin chính tác động lớn đến diễn biến TTCK toàn cầu trong tuần 

qua. 

 Bất ổn chính trị Italy dịu bớt: Những lo ngại về tình hình bất ổn chính trị ở Italy đã dịu bớt khi khi 

đảng dân túy “Phong trào 5 sao” của Italy đã thực hiện nỗ lực mới để thành lập một Chính phủ liên 

minh. Bên cạnh đó, việc đấu giá thành công trái phiếu kỳ hạn 5 và 10 năm của Chính phủ Italy cũng 

giảm bớt lo ngại về khả năng tài chính của nước này, qua đó loại bỏ rủi ro phải tiến hành lại một cuộc 

bầu cử mới với khả năng rút khỏi EU. 

 Mỹ áp thuế lên thép và nhôm nhập khẩu từ Canada, Mexico và Liên minh châu Âu (EU), đây là 

động thái mới nhất trong chuỗi các chính sách bảo hộ, qua đó làm gia tăng căng thẳng dẫn tới các biện 

pháp đáp trả từ một số đối tác thương mại của Mỹ. Thuế nhập khẩu 25% lên thép và 10% lên nhôm sẽ 

có hiệu lực vào 31/05. Trước động thái đó, Mexico đáp trả bằng cách áp thuế lên nông sản và hàng 

hóa công nghiệp của Mỹ, nhắm tới thịt heo, táo, nho và pho mát, cũng như thép. Canada cho biết sẽ 

áp thuế lên lượng hàng hóa Mỹ trị giá 12.8 tỷ USD và phản kháng thuế nhập khẩu thép và nhôm theo 

quy  tắc của Hiệp định Mậu dịch Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Góp 

phần gia tăng nỗi lo thương mại là một thông tin cho biết Mỹ đang nhắm tới các công ty sản xuất xe 

hơi của Đức. Tuần trước, Mỹ đã khởi động một cuộc điều tra vào hoạt động nhập khẩu xe hơi. 

 Dữ liệu việc làm tác động tích cực tới thị trường: Tuần qua, dữ liệu của Chính phủ cho biết trong 

tháng 5 nền kinh tế Mỹ đã tạo ra thêm 223.000 việc làm và tiền lương bình quân mỗi giờ tăng 0,3%, cả 

2 đều cao hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống đáy 18 

năm là 3,8%. Dữ liệu về chi tiêu xây dựng và sản xuất công nghiệp cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng 

kinh tế nhanh chóng.  

 MSCI sẽ thêm hơn 200 cổ phiếu Trung Quốc vào chỉ số thị trường mới nổi: Hơn 200 cổ phiếu 

Trung Quốc đại lục sẽ chính thức được thêm vào các chỉ số cổ phiếu của MSCI sau khi thị trường 

khép lại phiên ngày thứ Năm (31/05), qua đó mở cửa thị trường cổ phiếu lớn thứ 2 trên thế giới tới nhà 

đầu tư trên toàn cầu. MSCI cho biết, ban đầu, quyết định thêm cổ phiếu Trung Quốc hạng A được dự 
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báo sẽ thu hút gần 17 tỷ USD từ các quỹ thụ động (passive fund) vào thị trường cổ phiếu lớn thứ hai 

trên thế giới và dòng vốn chảy vào có thể lên tới 35 tỷ USD trong vài năm tới. 

Những lo ngại về địa chính trị dịu bớt hơn nữa, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo việc nối lại kế 

hoạch về hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong Un, vào ngày 12/06/2018. Chỉ số đo 

lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên Phố Wall, giảm xuống 13,46, 

mức đóng cửa thấp nhất trong 1 tuần. Kết thúc phiên tuần giao dịch đầy biến động, Dow Jones giảm 

0,48% dừng ở mức 24.635,21 điểm, trong khi S&P 500 tăng 0.48% lên 2.734,62 điểm và Nasdaq 

Composite tăng 1,62% lên 7.554,33 điểm.  

Dow Jones tiếp tục dao động quanh đường MA20 ngày: 

 

Giá dầu sụt giảm hơn 8% chỉ trong 2 tuần về mức thấp nhất kể từ tháng 4/2018 

 Tuần qua, các hợp đồng dầu thô tương lai giảm mạnh, trong đó hợp đồng dầu WTI đóng cửa tại mức 

thấp nhất kể từ tháng 4/2018, do 2 nguyên nhân chính: (1) sản lượng tăng vọt tại Mỹ và (2) khả 

năng OPEC và các đồng minh có thể quyết định gia tăng sản lượng.  

 Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu thô tại Mỹ tăng 2.1% lên 10.474 triệu 

thùng/ngày trong tháng 3, đồng thời vọt 14.6% so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu từ Baker Hughes cho 

biết số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ cộng 2 giàn lên 861 giàn trong tuần này, sau khi tăng 15 

giàn trong tuần trước. 

 Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia, ông Khalid Al-Falih, nói rằng nước này đang 

thảo luận kỹ lưỡng với Nga và các nước OPEC khác về tăng sản lượng khai thác dầu để giải tỏa 

những nỗi lo về nguồn cung toàn cầu. Nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc gặp của các Bộ trưởng 

Năng lượng, vốn được diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ 

(OPEC) vào ngày 22/06/2018. 

 Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 trên sàn Nymex 

giảm 1,23 USD (tương đương 1,8%) còn 65,81 USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 

10/04/2018. Tuần qua, hợp đồng này đã giảm gần 3,1% sau khi lao dốc 4,9% trong tuần trước đó. 
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Vàng thế giới giảm nhẹ tuần qua xuống dưới mốc 1.300 USD/oz 

 Tình hình chính trị tại Italy đã dịu bớt tương đối, một động thái cũng được xem là giúp mở đường cho 

các hành động về lãi suất của Mỹ. Vào ngày thứ Sáu, dữ liệu cho biết trong tháng 5 nền kinh tế Mỹ đã 

tạo ra thêm 223.000 việc làm, đẩy tỷ lệ thất nghiệp xuống đáy 18 năm là 3,8%. Trong khi đó, chỉ số sản 

xuất của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) tăng lên 58,7%. Jeff Wright, Phó Chủ tịch điều hành tại 

GoldMining, nhận định: “Số việc làm lạc quan, tỷ lệ thất nghiệp giảm, tỷ lệ tham gia lao động tăng và 

ISM, tất cả đều tạo ra áp lực nhiều hơn đối với vàng”. 

 Lãi suất thực tăng cao sẽ ảnh hưởng đến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng bởi vì vàng không đem 

lại lợi suất, và thu hút các nhà đầu tư quay lại các tài sản có nhiều rủi ro hơn như chứng khoán. Lãi 

suất tăng cao cũng thức đẩy đồng USD tăng mạnh, vốn thường di chuyển nghịch chiều với giá vàng. 

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng vàng giao tháng 8 giảm 5,40 USD (tương đương 

0,4%) xuống 1.299,30 USD/oz, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 23/05/2018. Tuần qua, hợp đồng 

này đã giảm 0,7%. 
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Thị trường cơ sở tuần 04 -08/06: Điều chỉnh, test cầu là cần thiết? 

 VN-INDEX phục hồi mạnh sau khi tạo đáy kỹ thuật ở 916 điểm 

 Thanh khoản có tín hiệu cải thiện tích cực  

 NĐTNN giảm bán, bắt đầu xuất hiện mua ròng trở lại 

 Kỳ cơ cấu danh mục ETF là tâm điểm 2 tuần tới. 

 Ngày 04/6, Techcombank niêm yết trên HoSE với giá khởi điểm 128.000 đồng 

 VN-INDEX trở lại vùng trợ trung hạn MA200 nhịp sụt giảm mạnh 

Thị trường chứng khoán vừa trải qua một tuần giao dịch đầy kịch tính và có sự hồi phục mạnh mẽ nhất kể từ 

đỉnh 1.200 điểm đến nay, qua đó VN-INDEX đã lấy lại vị trí quán quân của các thị trường chứng khoán tăng 

mạnh nhất toàn cầu (theo indexq.org).  

Nếu phiên giao dịch đầu tuần là sự bi quan, hoảng loạn, nhà đầu tư còn đang nghĩ đến kịch bản call margin thì 

2 phiên cuối tuần thị trường đã ở trạng thái hưng phấn khó nhận ra, theo đó nhà đầu tư đã liên tục đẩy giá 

khiến thị trường tăng trên diện rộng và đã lôi kéo được dòng tiền đứng ngoài quay trở lại thị trường sau thời 

gian dòng tiền vào thị trường teo tóp.  

Theo thống kê thì đây là đợt phục hồi thứ 3 của thị trường kể từ đỉnh ngắn hạn 1.200 điểm, nếu ở đợt hồi 

phục lần thứ 1 chỉ số VN-INDEX chỉ lấy lại được 67 điểm (6,67%) thì đến đợt thứ 2 thành quả cũng chỉ là 69 

điểm (6,78%) và đợt hồi phục này VN-INDEX đã có quán tính tăng mạnh nhất với 79 điểm (8,64%), điều đáng 

chú ý là đợt hồi phục này dòng tiền đứng ngoài đã trở lại, thanh khoảng bình quân mỗi phiên khớp 

lệnh đạt 4.500 tỷ đồng, trong khi ở hai lần phục hồi trước đó dòng tiền chỉ loanh quanh 3.500 tỷ đồng. 

Tuần này 

 

Tuần trước 

 

So với đỉnh 

 

 

Những kỳ vọng về dòng tiền hay hoạt động bán ròng của khối ngoại trong tuần vừa qua đã có sự cải thiện 

đáng kể và là động lực cho sự phục hồi ấn tượng của thị trường, ở 2 phiên phục hồi cuối tuần thị trường 

dường như không gặp bất cứ trở ngại nào đáng kể, thị trường đi lên khá vững mặc dù phải đối mặt với lượng 

hàng bắt đáy T+ về tài khoản, sự quyết tâm giành lại thế trận của bên mua đã dẫn đến thanh khoản trong tuần 

này tăng vọt 30% và chủ yếu tăng mạnh hơn ở các phiên giá tăng (hàm ý do sự chủ động của bên mua). 
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Về diễn biến dòng tiền: Việc thị trường giảm về mức đáy mới (916 điểm) đã kích thích dòng tiền quay trở lại 

bắt đáy, khác với 2 lần hồi phục trước đó khi dòng tiền chỉ đạt khoảng 3.500 tỷ thì lần hồi phục này dòng tiền 

đã vào khá mạnh đạt bình quân 4.500 tỷ đồng. Ở một động thái khác, chúng tôi cho rằng thị trường phái 

sinh dường như đã đạt đỉnh ngắn hạn với thanh khoản đạt gần 115.000 hợp đồng, tương đương với 

10.000 tỷ đồng giao dịch danh nghĩa (khoảng 2.000 tỷ đồng ký quỹ). Những biến động của phái sinh là 

một dạng cảnh báo rủi ro, hoặc ít nhất là phản ánh sự lo lắng về thị trường cơ sở. Hai thị trường này như 

dạng bình thông nhau, nghĩa là khi thị trường phái sinh đã có thể đạt đỉnh ngắn hạn thì tương đương thị 

trường cơ sở sẽ có đáy ngắn hạn. Do vậy dòng tiền sẽ dần dịch chuyển quay trở lại thị trường cơ sở từ phái 

sinh. 

Về hoạt động của khối ngoại: Dù vẫn duy trì bán ròng trong tuần này, theo chúng tôi hoạt động của khối 

ngoại cũng đã có những cải thiện. Tính chung cả tuần khối ngoại bán ròng gần 990 tỉ đồng tại HSX, bản thân 

con số này cũng đã giảm 45% so với mức bán ròng ở tuần trước đó (-1.773 tỉ đồng). Nhìn chi tiết hơn về cơ 

cấu bán ròng, có thể thấy nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu tập trung bán ròng tại nhóm VIC  (-752 tỉ đồng) và 

VHM (-340 tỉ đồng) và nếu loại bỏ việc bán ròng tại hai cổ phiếu vừa nêu thì khối ngoại thậm chí đã mua ròng 

nhẹ trở lại đối với phần còn lại của thị trường và chính động thái quay lại giao dịch cân bằng này của khối 

ngoại là chìa khóa quan trọng nhất giúp lực cầu tự tin trở lại rất nhiều trong những phiên vừa qua 

Về mặt tin tức ảnh đến thị trường trong thời gian tới: Tâm điểm chú ý của thị trường có thể sẽ xoay quanh 

câu chuyện cơ cấu định kỳ của các quỹ ETF.  Theo đó ETF FTSE đã chính thức công bố kết quả cơ cấu danh 

mục với thông báo loại FLC ra khỏi danh mục và không thêm mới cổ phiếu nào. Cuối tuần sau sẽ đến lượt 

VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) công bố việc thay đổi danh mục định kỳ và nhiều khả năng sẽ tiếp 

tục là một kết quả không quá đặc biệt với khả năng loại bỏ HSG (vi phạm tiêu chí vốn hóa) hoặc NT2 (vi phạm 

tiêu chí thanh khoản) và có thể xem xét thêm mới PVS hoặc PDR hoặc không thêm mới.  

Ở mỗi diễn biến khác, chúng tôi cũng nhận thấy rằng ở giai đoạn phục hồi này của thị trường đã có sự tham 

gia của cơ quan quản lý cùng với các quỹ và tổ chức lớn, sự đồng thuận về quan điểm thị trường đang ở thời 

điểm thuận lợi thể giải ngân đã làm tâm lý nhà đầu tư có sự thay đổi nhanh chóng, phiên đầu tuần và cuối 

tuần là 2 bức tranh trái ngược về tâm lý chỉ trong một tuần giao dịch. 

Về mặt kỹ thuật: Kể từ phiên tạo đáy mới của VN-INDEX (916 điểm) thì đây là lần thứ 3 có nhịp tăng mạnh 

như vậy. Thị trường cơ sở tăng mạnh bất chấp nguy cơ T+ trái ngược với tâm lý thông thường. Điều này dẫn 

đến sự khó xử trong hành động: Mua thì lo bị hàng bắt đáy đánh úp mà không mua thì lại lo “nhỡ tàu”, chờ đợi 

điều chỉnh thì không thấy, giá cứ đi lên. Thị trường không có test cung tại đáy, hoặc ít nhất là chưa diễn ra 

điều đó như thường thấy ở các nhịp trước. 

Phân tích kỹ thuật VN-INDEX 

Thị trường đang có sự đảo chiều theo dạng hình chữ V sau nhịp giảm gần 300 điểm là điều rất bất giờ. Thanh 

khoản tuy có tăng trở lại nhưng cũng chưa có dấu hiệu đột biến. Điều đó chỉ có thể là sự đồng thuận của 

người còn “kẹp hàng” và người bắt đáy khi thị trường đang phục hồi từ đáy đi lên. Một sự điều chỉnh sẽ là câu 

trả lời cho hành động của 2 trạng thái có hàng hiện nay, nếu quá  trình xả hàng đã cạn thì kể cả thị trường có 

điều chỉnh rồi cũng đi lên, và ngược lại nếu lượng hàng này chỉ chờ thị trường đi lên để bớt lỗ thì một sự điều 

chỉnh của thị trường sẽ có đợt xả ngắn hạn.  

Vì vậy chúng tôi cho rằng việc thị trường đi lên theo hình chữ V như hiện nay kèm theo chưa có hiện tượng 

test cầu thì tình trạng này thường khó kéo dài vì trước sau rồi cũng có một đợt xả hàng ngắn hạn. Nhìn sang 

thị trường phái sinh cũng có thể thấy mặc dù thị trường cơ sở tăng vững chắc nhưng basis của cả 2 kỳ hạn 

gần nhất vẫn đang âm, điều đó cho thấy thị trường phái sinh đã tính đến kịch bản dự phòng cho một đợt điều 
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chỉnh của thị trường cơ sở. Vùng kháng cự mạnh của VN-INDEX cần theo dõi trong tuần tới từ 1.012 -1.084 

điểm tương ứng MA20/MA100. 

Thị trường luôn luôn đúng, nếu muốn tăng thì nó sẽ tăng. Điều cần là tìm kiếm những tín hiệu để xác nhận 

một xu thế vững chắc để có thể tham gia với mức rủi ro chấp nhận được. 

Kịch bản 1 - Tạo vùng tích lũy hẹp 944 – 1.012 điểm (thận trọng):  

So với dự báo tuần trước, thị trường đã diễn biến đúng như nhận định của chúng tôi sau khi điều chỉnh về 

vùng hỗ trợ 900+/- 20 điểm đã phục hồi trở lại. Vùng hỗ trợ Fibonacci Extension 61.8% (tức vùng 939 – 959 

điểm) tuần qua đã tạo nến phục hồi theo đồ thị tuần. Các chỉ báo kỹ thuật như MACD và Stochastic Oscillator 

đã cho mua trong vùng oversold phần nào giảm bớt rủi ro thị trường trong ngắn hạn. 

Tuy nhiên, vùng kháng cự MA20 đến MA100 đang nằm trong khoảng 1.012 – 1.084 điểm là vùng kháng cự rất 

mạnh. Do đó, dựa trên kịch bản thận trọng chúng tôi nghiêng về khả năng chỉ số sẽ dao động sideway tích lũy 

trong biên độ từ 944 – 1.012 điểm trước khi có diễn biến mới. 

Với kịch bản này, xem xét trading Bán cao/Mua thấp trong vùng dao động từ hỗ trợ S1: 944; S2: 968 đến 

kháng cự R1: 1.012 điểm. 

 

Kịch bản 2 – Tiếp tục đà tăng hướng đến kháng cự 1.084 điểm (Base case):  

Nếu lạc quan có thể kỳ vọng thị trường sẽ vượt kênh giảm ngắn hạn từ đỉnh và hình thành nhịp tăng mới với 

điểm phá vỡ ở vùng 1,012 điểm (đường MA20). Trong trường hợp break out thành công, chỉ số VN-INDEX có 

thể hướng lên kháng cự cao hơn mà trước mắt là vùng 1,084 – 1.089 điểm tương ứng MA100 và MA50. Nhà 

đầu tư cần chú ý điểm phá vỡ kèm theo dấu hiệu xác nhận của khối lượng. 

Đối với kịch bản lạc quan này, NĐT có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và gia tăng thêm tỷ trọng khi VN-INDEX 

vượt qua vùng kháng cự 1.012 điểm. Chờ chốt lời dần khi hàng về tài khoản quanh vùng 1.084-1.089 điểm. 

Nhìn từ đồ thị tuần, đây vẫn xác định mới chỉ là nhịp hồi phục sau khi thị trường giảm quá đà. Do đó, vẫn đề 

phòng trường hợp kịch bản thoái lui khi VN-INDEX điều chỉnh và quay trở lại nằm dưới ngưỡng 1.012 điểm, 

NĐT trở lại với kịch bản thận trọng như ở trên và duy trì tỷ trọng danh mục hợp lý. 
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Kịch bản 3- Thiết lập vùng cân bằng quanh 880-900 điểm (Xấu):  

 

Khi các mức hỗ trợ ngắn hạn như 944 điểm tương ứng MA50 của đồ thị tuần bị xuyên thủng, chỉ số VN-

INDEX có thể sẽ lại restest lại vùng đáy cũ 916 điểm hoặc thấp hơn. Trong trường hợp này, ngưỡng 

Fibonacci Extension và Trend line trung hạn kẻ từ 2016 quanh mốc 874 điểm sẽ là vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo 

của chỉ số. 

Với kịch bản này, xem xét mua vào với tỷ trọng hợp lý nếu các vùng hỗ trợ sâu hơn không bị phã vỡ khi vùng 

cân bằng có thể đạt được quanh mốc 880 – 900 điểm. Sau một đợt giảm điểm mạnh mẽ, việc xuất hiện một 

nhịp phục hồi và cân bằng có thể là cơ hội tham gia trở lại cho NĐT với mặt bằng giá cổ phiếu đã chiết khấu 

về mức hợp lý. Kể cả trong trường hợp kịch bản xấu hơn, thì vùng mua này cũng không quá cao so với khả 

năng giá cổ phiếu có thể giảm thêm chút nữa. 
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Diễn biến Thị trường chứng khoán phái sinh: 

 Kịch bản thị trường giảm điểm các phiên giữa tuần và hồi phục mạnh vào phiên cuối tuần diễn ra liên 

tiếp 3 tuần trước đã không lặp lại trong tuần giao dịch cuối cùng của tháng 5 vừa qua, thay vào đó là 

những phiên tăng giảm đan xen nhau mà nguyên nhân chính là do thị trường cơ sở bắt đầu quá trình 

tạo đáy và nỗ lực hồi phục để bước vào nhịp hồi ngắn hạn.  

 Tổng thanh khoản trên thị trường HĐTL tuần qua tăng mạnh hơn 10% so với tuần liền trước với 

460.450 hợp đồng được khớp lệnh tương đương KLGD trung bình phiên đạt 92.090 hợp đồng/phiên, 

theo đó tổng giá trị giao dịch tính theo mệnh giá đạt 42.487,5 nghìn tỷ đồng (tăng 4,2%). Trong đó đáng 

chú ý nhất là phiên giao dịch ngày 30/5 khi KLGD của cả 4 HĐTL đạt tới 114.240 hợp đồng được khớp 

lệnh, cũng là mức đỉnh thanh khoản cao nhất được thiết lập kể từ khi thị trường phái sinh được khai 

mở cho tới nay.  

 Điểm đặc biệt trong phiên giao dịch này là biên độ dao động của các hợp đồng không lớn (so với các 

phiên liền trước và liền sau) trong khi trước đây sự gia tăng mạnh về thanh khoản thường đến từ việc 

biên độ dao động của các hợp đồng được nới rộng. Hơn nữa, khối lượng mở (OI) đến thời điểm 

đóng cửa phiên ngày 30/05 giảm mạnh từ 13.856 hợp đồng (đầu tuần) xuống còn 9.201 hợp 

đồng, trong bối cảnh giá trị các hợp đồng tương lai đều giảm điểm. Điều này cho thấy xu 

hướng giảm của thị trường đã yếu đi và thị trường có dấu hiệu đảo chiều. Và quả thực, trong hai 

phiên giao dịch tiếp theo, thị trường đã hồi phục mạnh trở lại với việc cả 4 HĐTL đều có mức tăng từ 

1,9% đến 3,6% so với mức giá đóng cửa của các hợp đồng vào cuối tuần trước.  

 Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, tổng OI trên thị trường đạt 9.215 hợp đồng, giảm 16,2% so với 

mức OI cuối tuần trước, cho thấy bên cạnh việc tránh nắm giữ vị thế mở qua cuối tuần để giảm thiểu 

rủi ro, thì nhà đầu tư cũng đang hạn chế việc đặt cược vào xu hướng giảm của thị trường như những 

tuần trước đó và chuyển dần dòng tiền trở về thị trường cơ sở (thể hiện qua thanh khoản trên thị 

trường cơ sở gia tăng).  

 Điều này càng củng cố đà hồi phục của thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên về cơ bản, tâm lý thận 

trọng vẫn đang chiếm lĩnh thị trường HĐTL khi giá các HĐTL kỳ hạn gần vẫn đang thấp hơn tương đối 

so với chỉ số cơ sở, cụ thể hiện tại, hợp đồng kỳ hạn tháng 6 đang thấp hơn 11,65 điểm so với VN30. 

Do vậy nhà đầu tư vẫn nên cẩn trọng trước khả năng sẽ có một vài phiên rung lắc trong quá trình hồi 

phục sắp tới của thị trường. 

 Giá lý thuyết (FV) MBS tính toán tham khảo cho phiên giao dịch tới cho hợp đồng VN30F1806 là 

971,74 điểm (cao hơn 14,24 điểm so với giá thị trường). Tương tự, giá lý thuyết tham khảo cho hợp 

đồng VN30F1807 là 975,39 điểm (+12,29 điểm), VN30F1809 là 983,64 điểm (+3,74 điểm), VN30F1812 

là 995,68 điểm (-11,32 điểm). 

 Chiến lược ưu tiên vị thế Long trước Short sau. Hỗ trợ ngắn hạn VN30 ở vùng S1: 960; S2: 946, 

S3: 925. Kháng cự ngắn hạn VN30 tại R1: 970; R2: 993; R3: 1.010. 
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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 Giá 01/6 
KLGD TB 

1M 

  
Ngân 

hàng 
                  

1 
 

VCB Nắm giữ 205,073 20% 2,888 15,558 19.73853851 57,000 3,179,228 

2 
 

MBB Mua 53,104 20% 2,301 16,226 12.71431138 29,250 4,978,630 

3 
 

ACB Mua 43,922 #VALUE! 2,568 15,839 15.7739864 40,500 4,339,566 

4 
 

BID Theo dõi 101,536 3% 2,030 13,991 14.6279659 29,700 2,443,933 

5 
 

CTG Theo dõi 102,207 30% 2,103 17,690 13.05450523 27,450 5,826,905 

6 
 

VPB Theo dõi 68,881 23% 4,564 19,831 10.07887818 46,000 3,523,853 

7 
 

HDB Theo dõi 40,417 28% 1,966 14,348 20.95625636 41,200 2,012,856 

8 
 

VIB Theo dõi 14,962 22% 2,002 15,647 14.08591409 28,200 227,084 

9 
 

LPB Theo dõi 9,150 5% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 12,200 2,426,254 

  Chứng khoán                 

10 
 

SSI Nắm giữ 16,170 55% 2,602 17,871 12.43269586 32,350 5,170,408 

11 
 

HCM Theo dõi 8,422 60% 6,048 23,423 10.74734824 65,000 353,455 

12 
 

VND Theo dõi 4,134 46% 1,937 12,224 9.861049032 19,100 2,003,439 

13 
 

MBS Mua 1,954 0% 159 10,479 100.5217216 16,000 369,177 

  Bảo Hiểm                   

14 
 

BVH Nắm giữ 63,570 25% 2,371 20,859 38.25902006 90,700 237,633 

15 
 

PVI Theo dõi 7,349 #VALUE! 2,948 29,175 10.78587395 31,800 471,769 

  Bất động sản                 

16 
 

VIC Nắm giữ 313,887 9% 2,337 13,422 50.91421696 119,000 3,096,597 

17 
 

DXG Nắm giữ 10,954 39% 2,690 11,922 11.89604122 32,000 3,227,916 

18 
 

DIG Theo dõi 4,621 41% 930 11,834 20.85387826 19,400 1,263,749 

19 
 

KDH Theo dõi 12,915 44% 1,677 16,404 19.85959732 33,300 249,812 

20 
 

NLG Theo dõi 5,566 49% 3,107 15,645 9.494538751 29,500 372,499 

21 
 

HDG Mua 2,999 14% 2,454 15,662 16.0968975 39,500 167,419 

  Dầu khí                   

22 
 

GAS Nắm giữ 177,040 3% 5,149 22,984 17.96603971 92,500 756,268 

23 
 

BSR Nắm giữ 57,049 4% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 18,400 1,197,633 

24 
 

PLX Nắm giữ 72,426 12% 2,920 18,411 21.40120139 62,500 773,281 

  Xây dựng & VLXD                 

25 

 

CTD Theo dõi 11,164 40% 20,255 97,974 7.040236979 142,600 276,330 

26 

 

VCS Theo dõi 14,736 3% 6,408 15,034 14.37339696 92,100 159,493 

27 

 

VGC Theo dõi 10,357 35% 1,354 14,158 17.06479763 23,100 2,255,530 

28 

 

CVT Mua 1,071 8% 4,736 14,731 6.165576188 29,200 334,005 

29 

 

PTB Theo dõi 3,013 12% 12,579 43,142 7.393386819 93,000 39,933 

30 

 

BMP Nắm giữ 5,084 73% 5,676 29,918 10.94020658 62,100 338,770 

31 

 

NTP Theo dõi 4,730 23% 4,922 23,827 10.7679805 53,000 19,192 

32 

 

AAA Theo dõi 3,528 18% 2,777 12,686 7.598887805 21,100 862,421 

  Thép                    

33 

 

HPG Mua 86,474 40% 5,565 22,617 10.2427557 57,000 4,175,396 

34 

 

HSG Theo dõi 4,350 22% 3,203 14,286 3.528187732 11,300 3,426,338 

  Điện                   

35 

 

REE Mua 10,263 49% 4,605 25,536 7.188094151 33,100 538,155 
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36 

 

NT2 Nắm giữ 8,132 21% 2,646 18,134 10.67649282 28,250 426,566 

37 

 

PC1 Nắm giữ 3,325 38% 2,354 23,249 12.23580882 28,800 57,458 

  Logistic                   

38 

 

VSC Theo dõi 1,548 36% 4,735 29,307 6.526010997 30,900 137,076 

39 

 

GMD Theo dõi 7,495 20% 5,793 19,825 4.487845506 26,000 497,831 

  
Hàng tiêu dùng & Bán 

lẻ 
                

40 

 

VNM Mua 244,100 60% 6,234 17,785 26.98103144 168,200 901,403 

41 

 

QNS Theo dõi 11,703 10% 4,154 18,197 9.62888666 40,000 273,344 

42 

 

VHC Theo dõi 4,901 39% 6,611 30,944 8.032023866 53,100 434,682 

43 

 

MWG Mua 35,195 49% 7,866 22,497 13.85637837 109,000 452,162 

44 

 

FPT Mua 28,500 43% 4,964 19,567 9.356850192 46,450 1,530,125 

45 

 

DGW Mua 1,090 10% 1,999 16,923 13.43102291 26,850 295,547 

46 

 

DHG Theo dõi 13,663 47% 4,344 21,307 24.05366441 104,500 131,872 

47 

 

PNJ Mua 18,453 49% 7,307 29,592 23.36007961 170,700 321,048 

48 

 

VRE Theo dõi 86,404 32% 791 13,710 57.45891277 45,450 2,254,391 

49 

 

CSM Theo dõi 1,534 4% 531 11,861 27.88409169 14,800 193,633 

50 

 

DRC Theo dõi 2,447 25% 1,398 12,853 14.73891688 20,600 404,627 

51 

 

PAC Theo dõi 1,868 30% 3,036 14,423 13.23974707 40,200 13,039 

  Phân bón                   

52 

 

BFC Theo dõi 1,686 14% 4,457 17,049 6.619260235 29,500 22,751 

53 

 

DPM Theo dõi 6,614 21% 1,426 20,529 11.8513324 16,900 782,129 

54 

 

DCM Theo dõi 5,559 4% 1,024 12,026 10.25541003 10,500 437,993 

55 

 

LAS Theo dõi 1,298 6% 1,294 11,658 8.886662123 11,500 63,988 

  Du lịch và giải trí                 

56 

 

HVN Theo dõi 39,810 9% 1,727 12,234 18.4741728 31,900 516,913 

57 

 

VJC Theo dõi 71,854 25% 11,356 23,469 14.01902078 159,200 654,772 

  Dệt may                   

59 

 

TCM Mua 1,069 47% 3,012 19,653 6.558045804 19,750 189,652 

60 

 

TNG Theo dõi 510 22% 2,973 15,833 4.170716327 12,400 210,128 

 

 


