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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 06/08 – 10/08/2018 

Diễn biến thị trường quốc tế: 

Chỉ số Điểm số 
Tăng giảm 1 
tuần (%) 

P/E YTD 

VN-Index 959.60 2.57 17.06 -2.50 

VN30 941.12 1.50 15.11 -3.53 

Dow Jones 25,462.58 0.05 18.22 3.01 

S&P 500 2,840.35 0.76 20.71 6.24 

DAX 12,615.76 -1.90 14.01 -2.34 

CAC 5,478.98 -0.59 16.89 3.13 

Nikkei 225 22,525.18 -0.83 16.67 -1.05 

Shanghai 2,740.44 -4.63 13.31 -17.14 

Vàng 1,214.90 -0.76 
 

-6.75 

Dầu WTI 68.49 -0.29 
 

13.36 

TTCK Thế Giới: S&P 500 có chuỗi leo dốc dài nhất từ đầu năm đến nay 

 Tuần qua, TTCK Mỹ tiếp tục nối dài chuỗi tăng giá khi mùa báo cáo lợi nhuận quý 2 đang tiến gần giai 

đoạn cuối với 406 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả, có đến 78.6% số công ty có lợi nhuận 

vượt qua dự báo của Phố Wall, dữ liệu từ Thomson Reuters.  

 Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tăng 0.8% và 1%, trong khi Dow Jones gần như đi 

ngang. S&P 500 đã tăng điểm 5 tuần liên tiếp, đánh dấu chuỗi leo dốc dài nhất từ đầu năm 2018 đến 

nay. Tuy nhiên, tại các thị trường khu vực Châu Á và Châu Âu tuần qua có sự suy giảm nhẹ khi chỉ số 

MACI Asia giảm 2,4%, MSCI Europe giảm -1,2% do tác động ảnh hưởng từ những tuyên bố mới về 

cuộc chiến thương mại Mỹ Trung. 

 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), Robert Lighthizer, xem xét 

nâng mức thuế lên 25%, và hàng rào thuế quan này có khả năng triển khai sớm nhất là vào tháng tới. 

Trong khi đó, Bắc Kinh ngày 3/8 tuyên bố áp sẽ áp thuế lên 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ để trả đũa kế 

hoạch của Mỹ về nâng thuế lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc thay vì mức 10% như 

dự kiến ban đầu. Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng 7% trong tháng 6/2018, đồng thời đánh dấu tháng 

tăng đầu tiên trong 4 tháng qua. Hầu hết các chuyên gia kinh tế dự báo thâm hụt thương mại sẽ tăng 

nhanh hơn một chút trong nửa cuối năm 2018. Thâm hụt thương mại năm 2018 có thể vượt qua cả 

mức 552 tỷ USD của năm ngoái, đồng thời chạm mức cao nhất kể từ năm 2008. 

 Chỉ số Shanghai Composit sụt giảm 4.63% trong tuần và với đà sụt giảm về vốn hóa Trung Quốc vừa 

đánh mất vị thế thị trường chứng khoán lớn thứ hai thế giới (vốn hóa 6.09 nghìn tỷ USD) về tay Nhật 

Bản (6.17 nghìn tỷ USD) do ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại. Chỉ số Shanghai Composite mất 

hơn 16% trong năm 2018 và nằm trong số những thị trường chứng khoán có thành quả tệ nhất thế 

giới, còn đồng Nhân dân tệ đã rớt 5.3% so với đồng USD. 

 Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã khép lại 2 ngày họp chính sách tiền tệ với quyết định giữ nguyên lãi 

suất. Fed lưu ý rằng, “hoạt động kinh tế đang tăng trưởng mạnh (strong)”, một quan điểm lạc quan hơn 

so với tháng 6/2018 là tăng trưởng “vững chắc” (solid). Giới chuyên gia dự báo khả năng nâng lãi suất 

lần thứ 3 có thể diễn ra vào tháng 9 tới. 

 Đồng Nhân dân tệ suy yếu xuống mức đáy 1 năm (6,89) tương ứng mất giá 10% kể từ mức đáy thấp 

nhất trong tháng 4/2018. Tính từ đầu năm đến nay, Nhân dân tệ mất giá 5,34%. không chỉ có chiến 

tranh thương mại gây áp lực giảm lên tỷ giá Nhân dân tệ, mà những dữ liệu kinh tế mới nhất của Trung 

Quốc cũng kém khả quan, tạo kỳ vọng gia tăng về sự trái chiều chính sách tiền tệ giữa Mỹ và Trung 

Quốc.  
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 chỉ số đồng USD – thước đo diễn biến của đồng Dollar so với các đồng tiền chủ chốt khác giảm nhẹ về 

mức 94.65 sau khi chạm đỉnh trong tuần ở mức 94.91. 

Đồ thị chỉ số Dow Jones 

 

Xu hướng dòng vốn quốc tế 
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Giá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm thứ 4 liên tiếp  

Dầu Brent ghi nhận tuần suy giảm thứ 4 trong 5 tuần vừa qua, trong đó giá dầu Brent giảm hơn 2.1% trong 

tuần qua. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao sau tại New York còn 68,49 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tại thị trường 

London chốt ở 73,21 USD/thùng.   

Nhà đầu tư đang xem xét các yếu tố hỗ trợ giá dầu như khả năng gián đoạn nguồn cung đối với hoạt động 

xuất khẩu dầu Iran và các yếu tố tiêu cực như đà tăng sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ 

(OPEC) và các đồng minh 

“Sự leo thang trong cuộc chiến thương mại cũng là một rủi ro suy giảm đối với nhu cầu dầu. Dù vậy, chúng tôi 

vẫn lo ngại nhiều hơn về lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran”, các chuyên gia phân tích tại Bank of America 

Merrill Lynch cho biết trong báo cáo công bố hồi tuần trước “Theo nhiều kịch bản khác nhau, nguồn cung Iran 

có thể giảm nhiều nhất là 0.8 triệu thùng/ngày”, họ nói thêm. 

 

Giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp 

Giá vàng hồi phục trong phiên ngày thứ Sáu nhờ đồng USD xuống giá, sau khi chạm đáy 17 tháng vào phiên 

ngày thứ Năm. Chốt phiên tại New York, giá vàng giao ngay tăng 6,1 USD/oz, tương đương tăng 0,5%, đạt 

1.214,3 USD/oz  nhưng giá vàng vẫn giảm tuần thứ 4 liên tiếp với mức giảm 0.8% trong tuần qua 

MarketWatch đưa tin. 

Vàng đã lao dốc trong vài tuần gần đây khi đồng USD đang trong xu hướng tăng mạnh. Chỉ số đồng USD (ICE 

U.S. Dollar Index) – thước đo diễn biến của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác – đã tăng 0.5% trong 

tuần này 

Theo một báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) trong ngày thứ Năm, nhu cầu vàng toàn cầu sụt 4% 

xuống 964 tấn trong quý 2/2018 
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Thị trường cơ sở tuần 06 -10/08: Dòng tiền tích cực, thị trường nối dài mạch tăng 3 tuần liên tiếp 

 TTCK Mỹ duy trì đà tăng điểm mạnh nhưng đà suy giảm của TTCK Châu Á đã tác động không nhỏ đến 

TTCK Việt Nam trong tuần qua 

 Áp lực rút vốn tại các thị trường đã giảm bớt và xuất hiện tín hiệu mua ròng tại Hàn Quốc, Đài Loan, 

Thái Lan, Nhật Bản. 

 TTCK Việt Nam phục hồi tuần thứ 3 liên tiếp với dòng tiền tham gia tích cực. 

 NĐTNN vẫn duy trì bán ròng tuần thứ 5 liên tiếp nhưng tập trung chủ yếu vào VIC, VHM, VNM 

 Dòng tiền giảm bớt giao dịch trên TTCK PS và chuyển dịch sang cơ sở. 

 Yếu tố nội tại đang được nhà đầu tư quan tâm ngắn hạn là: Lạm phát và tỷ giá. 

 Duy trì kịch bản lạc quan sideway up với mục tiêu ngắn hạn 975-1.045 
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Bất chấp ảnh hưởng ảnh hưởng từ các thị trường chứng khoán trong khu vực, bên cạnh đó là câu chuyện tỷ 

giá và hoạt động bán ròng của khối ngoại. TTCK Việt Nam tiếp tục có một tuần giao dịch khá khởi sắc với mức 

tăng 2,57% để tiến sát ngưỡng 960 điểm. Với mức tăng này, chỉ số VN-INDEX đã có mặt ở vị trí thứ 2 trong 

danh sách các chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất toàn cầu trong tuần vừa qua (theo indexq.org).  

Theo thống kê thì trong 7 phiên gần đây, thị trường có tới 6 phiên tăng điểm và tuần vừa qua cũng là tuần thứ 

3 liên tiếp TTCK Việt Nam tăng điểm và đang là thành tích tốt nhất (theo tuần) trong hơn 4 tháng qua. Điểm 

đáng chú ý trong chuỗi tăng điểm vừa qua của thị trường là dòng tiền đã trở lại mạnh mẽ, từ mức 3.000 tỷ 

đồng/phiên đã tăng lên mức 3.700 tỷ đồng/phiên và có phiên cao nhất đã đạt 4.300 tỷ đồng. Sự mạnh lên của 

dòng tiền nội đã bù đắp hoạt động bán ròng của khối ngoại chủ yếu tập trung vào VIC, VHM, HPG và VNM… 

Tuần vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 920 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán Việt Nam 

(tuần trước đó là 370 tỷ đồng), qua đó nâng tổng số tuần bán ròng liên tiếp lên con số 5, và tổng giá trị khoảng 

3.509 tỷ đồng, tương ứng hơn 150 triệu USD kể từ phiên 2/7. 

TTCK Việt Nam trong tuần vừa qua đã mạnh lên không chỉ về điểm số, về thanh khoản mà còn cho thấy xu 

hướng đang đi ngược với các thị trường trong khu vực, điều mà chúng ta không thấy trong tháng 7 vừa qua. 

Trong khi đó, thiệt hại từ cuộc chiến thương mại, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã đánh mất vị trí thị 

trường chứng khoán lớn thứ 2 thế giới vào tay Nhật Bản. Trong tuần vừa qua, chỉ số Shanghai mất 4,63%, 

Hangseng cũng mất tới 3,92%. Thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tiếp tục đà tăng với cả S&P 500 và Nasdaq 

cùng tăng điểm, Dow Jones gần như đi ngang nhờ thông tin lợi nhuận khả quan. 

Điều đó cho thấy, mặc dù câu chuyện căng thẳng thương mại đang làm ảnh hưởng đến các thị trường chứng 

khoán trong khu vực, thì TTCK Việt Nam lại có kịch bản có phần nằm ngoài dự đoán của không ít nhà đầu tư 

để có mặt trong Top những thị trường tăng mạnh nhất toàn cầu. Nói cách khác là thị trường hoặc đã bỏ 

qua hoặc đã chiết khấu những thông tin bất lợi cả trong và ngoài nước để lầm lủi đi lên theo kịch bản 

riêng có. Điều đó cho thấy tác động tới thị trường từ cuộc chiến thương mại không như kịch bản dự phóng 

của nhà đầu tư, có chăng là đã có ít nhiều sự phản ứng thái quá đối với nhà đâu tư trong giai đoạn tháng 7 

vừa qua và sau đó thị trường đã bình tĩnh hồi phục trở lại.  

Thị trường đang đi đến những đoạn cuối của mùa báo cáo bán niên, năm nay câu chuyện tăng trưởng của 

nhóm vốn hóa lớn vẫn tiếp tục duy trì tích cực và là động lực hỗ trợ cho thị trường. Trong 6 tháng đầu năm 

2018, tổng lợi nhuận của 17 ngân hàng trên sàn chứng khoán đạt xấp xỉ 43.600 tỷ đồng, tăng 14.900 tỷ tương 

ứng tăng 52% so với cùng kỳ năm 2017. Có tới 10 ngân hàng đạt mức tăng trưởng trên 50%, thậm chí trên 

100%.  

Đối với lĩnh vực BĐS. lợi nhuận trước thuế của Vingroup cũng tăng gấp đôi cùng kỳ lên 6.260 tỷ đồng còn 

công ty quản lý hệ thống trung tâm thương mại Vincom Retail tăng 42% lên 1.474 tỷ đồng. Một đại diện của 

ngành bất động sản là Đất Xanh Group (DXG) cũng có lợi nhuận tăng 146% từ 330 tỷ lên 813 tỷ đồng. Trong 

ngành hàng không, lợi nhuận của 2 hai hãng hàng khôngVietnam Airlines và Vietjet tăng lần lượt là 82% và 

25% so với cùng kỳ. Ở nhóm cổ phiếu khác như Thế giới Di động (48%), PV GAS (41%), REE (45%), PNJ 

(37%)…đều có tốc độ tăng trưởng rất khả quan. 

Tuy nhiên, thông tin về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp dường như ít tác động đến diễn biến giá hoặc bị 

lấn át bởi những thông tin bất lợi bên ngoài bên cạnh câu chuyện tỷ giá, khối ngoại bán ròng ở bên trong. 

Trong bối cảnh đó, thị trường đã có sự phân hóa rõ rệt, dòng tiền có thời điểm chọn nhóm midcap, penny để 

tránh bão, có lúc chọn dòng cổ phiếu dẫn dắt như ngân hàng, dầu khí và một số mã riêng lẻ đặc biệt. Trong 
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tuần với, nhóm cổ phiếu dầu khí có cơ hội hơn cả, bên cạnh đó nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng, đầu 

cơ… cũng rất đáng chú ý 

Trong bối cảnh thông tin cả trong và ngoài nước có phần bất lợi, thị trường vẫn lầm lũi đi lên để chinh phục lần 

lượt từng mức kháng cự từ thấp đến cao, có lúc chỉ số Vnindex về tới mốc 920 điểm nhưng vẫn bật trở lại để 

chinh phục từng mốc kháng cự từ 930 điểm, 950 điểm và bây giờ đang ở tiệm cận mốc 960 điểm khi thị 

trường đóng cửa phiên cuối tuần vừa qua. ở mỗi mốc kháng cự trên, thị trường đều trồi sụt lúc bật lên hẳn và 

có lúc giảm xuyên qua nhưng cuối cùng thị trường đều vượt qua.  

Vì vậy có thể khẳng định thị trường đang rất khỏe và đi lên chậm chắc mặc dù thông tin hỗ trợ không có nhiều 

nếu không muốn nói ở cả trong và ngoài nước thời điểm hiện tại tin xấu đang bủa vây. Về kỹ thuật, chỉ số 

Vnindex đã tạo một vùng đệm từ 930 - 950 điểm và đang trong trend tăng ngắn hạn, ở thời điểm hiện tại thị 

trường đang phải đối mặt với ngưỡng quan trọng 960 điểm là đường trung bình 50 ngày và đường 

trendline trung hạn ở 965,6 điểm. Với thanh khoản đang được cải thiện như hiện nay nếu vẫn được 

duy trì thì khả năng thị trường sẽ tiếp tục chinh phục ngưỡng quan trọng này để tiến lên vùng 975 

điểm đến 996 điểm như đã nhận định ở các báo cáo tuần trước đây, mặc dù vậy nhà đầu tư cũng nên 

thận trọng vì đây đang vùng cản mạnh và áp lực chốt lời sẽ gia tăng khi thị trường đã tăng được 3 tuần liên 

tiếp, những phiên rung lắc sẽ không thể tránh khỏi. 

Kịch bản 1 – Nhịp phục hồi hướng đến vùng  975 – 1.045 điểm (Lạc quan) 

 Thị trường có tuần hồi phục sau hơn 5 tuần giảm điểm liên tiếp trước đó. Vùng đáy kỹ thuật quanh 

ngưỡng 884 đã được thiết lập khá chắc và thêm vùng hỗ trợ ngắn hạn 930 đã tạo nên một vùng đáy 

sau cao hơn đáy trước. Do đó, mức hồi phục hiện tại đang tạo ra đà tăng giá khá ổn định khi được 

nâng đỡ bởi sự trở lại của dòng tiền và thông tin hỗ trợ từ KQKD Q3. 

 Mặc dù thông tin về tỷ giá có thể vẫn gây bất lợi cho thị trường nhưng chúng tôi nghiêng về khả năng 

thị trường vẫn tiếp tục đi lên “trong nghi ngờ” với thanh khoản tiếp tục được cải thiện. Với kịch bản này, 

khả năng chỉ số có thể có nhịp phục hồi có khuynh hướng sideway up với thanh khoản thấp hướng tới 

các vùng kháng cự mạnh 935 điểm cho đến 975 điểm trong tuần này. Mục tiêu sau khi vượt 975 điểm 

có thể lên lại vùng kháng cự cao hơn 1.045 điểm 

 Do đó, với kịch bản này NĐT có thể xem xét giải ngân với tỷ trọng hợp lý tập trung vào danh mục cốt 

lõi hút dòng tiền như Ngân hàng, BĐS, Chứng khoán, hàng tiêu dùng. Giai đoạn này hạn chế mua đuổi 

mà nên mua gom trong các nhịp điều chỉnh, sẵn sàng phương án cutlost và bán cổ phiếu nếu thị 

trường có diễn biến đảo chiều bất ngờ diễn ra ngoài mong đợi. 

Kịch bản 2- Giao dịch tích lũy quanh vùng dao động 900-950 điểm (Thận trọng):  

 Với diễn biến tỷ giá đang khá căng thẳng khi Nhân dân tệ tiếp tục mất giá trước áp lực tăng giá mạnh 

của USD Index. Tỷ giá thị trường tự do đang tăng và gây áp lực lên diễn biến thị trường cũng như tâm 

lý NĐT.  

 Với kịch bản ngày, trong trường hợp diễn biến tỷ giá biến động ngoài mong đợi & NĐTNN tiếp tục bán 

ròng khả năng VN-INDEX có thể sẽ dao động đi ngang trong biên độ hẹp từ 900-950 điểm và không 

phá vỡ hỗ trợ 900 điểm. Đặc trung của kịch bản này là VN-INDEX không vượt được kháng cự mạnh 

950 điểm sau nhiều lần kiểm nghiệm không thành công. 

 Với kịch bản này, xem xét mua vào với tỷ trọng hợp lý và trading trong khung dao động hẹp với chiến 

lược mua thấp bán cao, chốt lời dần tại các vùng kháng cự mạnh. Hiện tại thị trường vẫn được hỗ trợ 

bởi thông tin từ KQKD Q3 và tín hiệu trở lại của dòng tiền do đó các phiên tăng điểm kèm sau đó là 

các diễn biến chốt lời ngắn hạn là hoàn toàn bình thường.  
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Kịch bản 3- Chỉ số xuyên qua vùng hỗ trợ mạnh 800-830 điểm (Xấu):  

 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 có thể sẽ phá vỡ các mốc hỗ trợ mạnh 

như 850 điểm cho đến 800 điểm và về mức trung bình của năm 2017.  Trong trường hợp này, ngưỡng 

Fibonacci Extension 100% và MA200 (tuần) tương ứng quanh mốc 708-750 điểm sẽ là vùng hỗ trợ 

mạnh tiếp theo của chỉ số. 

 Với kịch bản này, dừng toàn bộ hoạt động mua vào khi VN-INDEX giảm xuyên qua vùng 850 điểm và 

chờ thời điểm giải ngân thích hợp ở các ngưỡng hỗ trợ thấp hơn. Chỉ tham gia trở lại khi thị trường hội 

đủ các yếu tố: (1) Có tín hiệu tạo đáy ở vùng hỗ trợ; (2) NĐTNN mua ròng trở lại; (3) Thanh khoản và 

điểm số hồi phục tích cực.  

 Phòng ngừa trường hợp kịch bản xấu hơn, có thể xem xét giải ngân theo giai đoạn và chia tỷ trọng dải 

ngân từng phần theo danh mục hợp lý giữa tiền và CP. 

Diễn biến Thị trường chứng khoán phái sinh: 

 Giao dịch trên thị trường phái sinh có phần trầm lắng hơn so với tuần trước khi thanh khoản 

toàn thị trường chỉ đạt 455.180 hợp đồng, giảm 22,3% kéo theo KLGD trung bình hạ xuống còn 

91.036 hợp đồng/phiên. Trong tuần không có phiên giao dịch nào đạt giá trị danh nghĩa trên 10.000 tỷ 

đồng, thậm chí phiên thứ Sáu (03/8) chỉ đạt 7.071,14 tỷ đồng gần chạm ngưỡng thấp nhất trong 2 

tháng trở lại đây. Theo đó giá trị giao dịch theo mệnh giá trung bình đạt 8.526,3 tỷ đồng/phiên, giảm 

21% so với tuần liền trước và gần 38% nếu so với tuần kỷ lục 09-13/7 trước. Hợp đồng tháng 8 còn 12 

ngày nữa là đáo hạn có KLGD trung bình đạt 90.587 hợp đồng/phiên trong khi ở thời điểm tương tự 

hợp đồng tháng 7 trước đó đạt 114.536 hợp đồng/phiên, cao hơn 26,4%. Dòng tiền một phần bị thu 

hút sang cơ sở do thị trường này cho thấy các tín hiệu tăng khá tích cực trong tuần trong khi nhà đầu 

tư trên thị trường phái sinh đã “thấm mệt” sau tuần giao dịch giằng co dai dẳng trước.  

 Tâm lý thận trọng vẫn bao trùm khi cơ sở tăng nhưng chưa thực sự đủ mạnh để bứt phá bật lên 

sau chuỗi ngày giảm sâu trước đó. Biên độ giao dịch trung bình hẹp kỷ lục cùng basis liên tục 

đổi chiều sau mỗi phiên cũng tạo nhiều khó khăn cho nhà đầu tư trong quyết định xuống lệnh. 

Hợp đồng tháng 8 đóng cửa các phiên trong tuần trong vùng giá  934-938,5 điểm, biên độ giao dịch 

rộng nhất được ghi nhận vào phiên ngày thứ Năm (02/8) đạt 15,1 điểm. Đến cuối tuần hợp đồng này 

tăng 1,08% so với cuối tuần trước lên mức 935 điểm, thấp hơn so với chỉ số cơ sở 6,12 điểm. Hợp 

đồng tháng 9 cũng chốt phiên cuối tuần với cùng mức giá 935, tăng 1,3%. Hai mã hợp đồng 

VN30F1812 và VN30F1903 lần lượt tăng 1,52% và 1,58% lên mức 962,08 và 976,16 điểm. Theo đó 

mức basis hai hợp đồng này đạt -3,12 và -2,02 điểm. Đây đã là tuần thứ 7 liên tiếp phái sinh chứng 

kiến sự bám đuổi sát nút giữa 4 mã hợp đồng qua các phiên. Độ chênh lệnh rất thấp giữa giá các mã 

hợp đồng tương lai khác thời gian đáo hạn cho thấy sự không chắc chắn về diễn biến thị trường trong 

thời gian tới. Điều này khá hợp lý khi thị trường cơ sở vẫn chưa cho thấy tín hiệu thật sự thuyết phục 

về xu hướng dao động trong trung hạn. Trong ngắn hạn, nếu xu hướng giằng co mạnh của chỉ số 

VN30 do có sự phân hóa giữa các cổ phiếu lớn vẫn được tiếp tục trong tuần tới, nhiều cơ hội trading 

sẽ được mở ra trên thị trường phái sinh. 

 Về mặt kỹ thuật, VN30 tiếp tục gặp khó khi tiến sát vùng kháng cự mạnh 946-950 điểm. Ngưỡng hỗ trợ 

tốt trong những phiên tới S1:938 điểm, S2:934 điểm và S3:928 điểm, trong khi các ngưỡng kháng cự 

R1:946 điểm, R2:950 điểm và R3:953 điểm. 

 Tính đến thời điểm cuối tuần này, tổng khối lượng mở (OI) trên thị trường đạt 17.630 hợp đồng, tăng 

10% so với tổng khối lượng mở thời điểm cuối tuần trước, do OI của hợp đồng VN30F1808 tăng 

10,5%, đạt 16.320 hợp đồng. Hợp đồng VN30F1809, VN30F1812 và VN30F1903 có OI lần lượt đạt 

613, 617 và 80 hợp đồng. 
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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 

03/08/2018 
KLGD TB 

1M 

  
Ngân 
hàng 

                  

1 
 

VCB Mua 
                  

210,469  
20.8% 3,140 16,261 19 58,500 2,076,485 

2 
 

MBB Mua 
                    

49,906  
20.0% 1,933 13,635 12 23,100 5,341,535 

3 
 

ACB Mua 
                    

38,499  
#VALUE! 2,568 15,839 14 35,500 5,168,184 

4 
 

BID Theo dõi 
                    

90,767  
2.5% 2,030 13,991 13 26,550 3,418,636 

5 
 

CTG Mua 
                    

85,080  
30.0% 2,103 17,690 11 22,850 5,179,395 

6 
 

VPB Theo dõi 
                    

64,453  
23.5% 2,663 11,573 10 26,600 4,313,976 

7 
 

HDB Theo dõi 
                    

35,169  
27.1% 1,966 14,348 18 35,850 1,376,314 

8 
 

VIB Theo dõi 
                    

14,272  
#VALUE! 2,002 15,647 13 26,900 331,690 

9 
 

LPB Mua 
                      

7,050  
5.0% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 9,400 1,692,828 

  Chứng khoán                 

10 
 

SSI Mua 
                    

14,521  
55.5% 2,602 17,871 11 29,050 4,107,275 

11 
 

HCM Mua 
                      

7,566  
61.0% 6,048 23,423 10 58,400 333,106 

12 
 

VND Theo dõi 
                      

3,983  
43.7% 1,937 12,224 9 18,400 1,121,662 

13 
 

MBS Mua 
                      

1,954  
0.1% 196 10,519 82 16,000 228,074 

  Bảo Hiểm                   

14 
 

BVH Theo dõi 
                    

54,669  
24.7% 2,371 20,859 33 78,000 120,891 

15 
 

PVI Theo dõi 
                      

6,795  
#VALUE! 2,948 29,175 10 29,400 216,567 

  Bất động sản                 

16 
 

VIC Nắm giữ 
                  

355,866  
7.9% 1,510 11,093 74 111,500 1,437,309 

17 
 

DXG Mua 
                      

8,866  
45.3% 2,690 11,922 10 25,900 3,773,212 

18 
 

DIG Theo dõi 
                      

4,040  
37.0% 930 11,834 17 16,000 1,954,586 

19 
 

KDH Theo dõi 
                    

11,635  
44.4% 1,677 16,404 18 30,000 134,247 

20 
 

NLG Mua 
                      

6,265  
49.0% 2,793 14,063 11 29,850 403,715 

21 
 

HDG Mua 
                      

2,559  
13.4% 2,454 15,662 14 33,700 96,194 

  Dầu khí                   

22 
 

GAS Mua 
                  

179,146  
3.5% 5,149 22,984 18 93,600 534,855 

23 
 

BSR Theo dõi 
                    

56,119  
3.7% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 18,100 1,325,265 

24 
 

PLX Theo dõi 
                    

72,542  
12.1% 2,920 18,411 21 62,600 499,266 

  Xây dựng & VLXD                 

25 

 

CTD Mua 
                    

12,604  
42.4% 20,255 97,974 8 161,000 150,197 

26 

 

VCS Mua 
                    

13,920  
2.5% 6,408 15,034 14 87,000 210,392 

27 

 

VGC Theo dõi 
                      

8,025  
24.3% 1,354 14,158 13 17,900 2,405,054 

28 

 

CVT Mua 
                         

912  
13.2% 4,883 15,658 5 24,850 613,660 

29 

 

PTB Theo dõi 
                      

2,785  
13.3% 8,386 28,762 7 57,300 76,008 

30 

 

BMP Theo dõi 
                      

4,535  
75.0% 5,511 30,975 10 55,400 145,385 
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31 

 

NTP Theo dõi 
                      

3,989  
23.0% 4,922 23,827 9 44,700 11,304 

32 

 

AAA Theo dõi 
                      

2,859  
18.7% 2,326 11,543 7 17,100 1,984,888 

  Thép                    

33 

 

HPG Mua 
                    

77,098  
38.7% 3,975 16,155 9 36,300 5,168,267 

34 

 

HSG Theo dõi 
                      

4,177  
21.1% 2,353 14,278 5 10,850 2,785,281 

  Điện                   

35 

 

REE Mua 
                    

10,542  
49.0% 4,605 25,536 7 34,000 481,714 

36 

 

NT2 Mua 
                      

7,830  
21.7% 2,646 18,134 10 27,200 309,435 

37 

 

PC1 Theo dõi 
                      

3,637  
37.9% 2,311 23,770 14 31,500 43,008 

  Logistic                   

38 

 

VSC Mua 
                      

1,954  
35.5% 5,102 30,579 8 39,000 121,591 

39 

 

GMD Theo dõi 
                      

7,409  
20.4% 5,793 19,825 4 25,700 365,001 

  
Hàng tiêu dùng & Bán 
lẻ 

                

40 

 

VNM Nắm giữ 
                  

234,521  
59.5% 6,078 17,947 27 161,600 664,947 

41 

 

QNS Theo dõi 
                    

11,586  
10.4% 4,154 18,197 10 39,600 207,908 

42 

 

VHC Theo dõi 
                      

6,830  
39.8% 6,611 30,944 11 74,000 147,898 

43 

 

MWG Mua 
                    

36,325  
49.0% 7,866 22,497 14 112,500 602,496 

44 

 

FPT Mua 
                    

26,137  
49.0% 4,964 19,567 9 42,600 939,195 

45 

 

DGW Mua 
                         

934  
9.5% 2,251 17,392 10 23,000 291,360 

46 

 

DHG Theo dõi 
                    

13,075  
46.8% 4,344 21,307 23 100,000 195,289 

47 

 

PNJ Mua 
                    

15,484  
49.0% 4,872 19,728 20 95,500 492,742 

48 

 

VRE Theo dõi 
                    

78,895  
31.8% 791 13,710 52 41,500 1,183,189 

49 

 

CSM Theo dõi 
                      

1,420  
3.6% 293 11,901 47 13,700 88,957 

50 

 

DRC Theo dõi 
                      

2,839  
23.6% 978 13,027 24 23,900 261,356 

51 

 

PAC Theo dõi 
                      

1,836  
29.8% 3,257 15,056 12 39,500 20,613 

  Phân bón                   

52 

 

BFC Mua 
                      

1,481  
13.9% 4,457 17,049 6 25,900 20,491 

53 

 

DPM Theo dõi 
                      

7,064  
20.1% 1,426 20,529 13 18,050 705,947 

54 

 

DCM Theo dõi 
                      

5,479  
4.0% 1,024 12,026 10 10,350 298,493 

55 

 

LAS Theo dõi 
                      

1,309  
5.1% 1,192 11,937 10 11,600 48,325 

  Du lịch và giải trí                 

56 

 

HVN Mua 
                    

47,983  
9.2% 1,727 12,234 22 38,400 431,714 

57 

 

VJC Mua 
                    

80,158  
24.4% 9,463 19,557 16 148,000 625,738 

  Dệt may                   

59 

 

TCM Mua 
                      

1,028  
48.4% 3,033 20,081 6 19,000 227,960 

60 

 

TNG Mua 
                         

572  
21.9% 2,478 13,194 5 11,600 159,129 

 


