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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 09/04 – 13/04/2018 

Diễn biến thị trường quốc tế: 

Chỉ số Điểm số 
Tăng giảm 1 

tuần(%) P/E YTD (%) 

VN-Index 1,199.96 2.17 21.70 21.92 

Dow Jones 23,932.76 -0.71 19.47 -3.18 

S&P 500 2,604.47 -1.38 21.27 -2.59 

DAX 12,241.27 1.19 13.84 -5.24 

CAC 5,258.24 1.76 16.06 -1.02 

Nikkei 225 21,567.52 0.53 15.75 -5.26 

Shanghai 3,131.11 -1.19 16.05 -5.32 

Vàng 1,336.50 0.53   2.97 

Dầu WTI 62.06 -4.55   2.92 

Tuần qua, Dow Jones giảm 0,7%, S&P 500 giảm 1,4% và Nasdaq Composite giảm 2,1% khi căng thẳng 

thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc không ngừng gia tăng gây sức ép lên thị trường chứng khoán. 

TTCK Mỹ bất ngờ đảo chiều giảm mạnh đồng loạt hơn 2% kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 6 (06/4) trong đó 

chỉ số Dow Jones sụt giảm hơn 570 điểm đã xóa đi toàn bộ số điểm hồi phục trong tuần. Lo ngại trước lời đe 

dọa về hàng rào thuế quan mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế bổ xung lượng hàng hóa 

nhập khẩu trị giá 100 tỷ USD từ Trung Quốc. Tin tức từ Bắc Kinh cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp trả 

bằng một cuộc phản công mạnh mẽ.  

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, cho biết Cơ quan này có thể sẽ nâng lãi suất để giữ 

lạm phát trong tầm kiểm soát, đồng thời nhận định còn quá sớm để biết liệu căng thẳng thương mại gia tăng 

sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ hay không. Ngoài ra, báo cáo từ Bộ Lao động cho thấy số việc làm tại Mỹ 

tăng 103,000 việc trong tháng trước, thấp hơn dự báo. Trong khi tăng trưởng trung bình hằng năm của thu 

nhập bình quân theo giờ vọt lên 2.7%, nhưng vẫn thấp hơn dự báo 3% của các chuyên gia kinh tế. 

Mặc dù căng thẳng tiếp tục leo thang với các tuyên bố đầy mạnh mẽ từ cả hai phía tuy nhiên chưa một quyết 

định cụ thể nào được đưa ra trong khi các nhóm cổ vấn hàng đầu vẫn tiếp tục nối lại đàm phán giữa cả hai 

nước. TTCK trong hai tuần gần đây phản ứng rất mạnh với thông tin này khi sự việc ngày càng trở nên khó 

lường, các chỉ số kết thúc tuần đều sụt giảm mạnh trở lại. Chỉ số S&P 500 kết thúc phiên ngày thứ Sáu trên 

mức bình quân động 200 ngày sau khi dao động dưới mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng này. Thị trường 

đang ở mức đỉnh của lịch sử và mức độ suy giảm của các chỉ số chính về sát các mức hỗ trợ trung 

hạn trong thời gian gần đây liên tục cảnh báo các rủi ro có thể xảy ra trong bối cảnh: 

 Mức độ sử dụng đòn bẩy margin trên thị trường ở mức đỉnh cao nhất lịch sử 

 Lãi suất Libor kỳ hạn 3 tháng và 12 tháng liên tục tăng mạnh tác động đến hơn 350 nghìn tỷ USD lấy 

Libor làm lãi suất tham chiếu. 

 Mức định giá của TTCK Mỹ đã ở mức khá cao và phản ánh hầu hết diễn biến tích cực vào giá 

 Fed tiếp tục tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát và rút tiền về 

 Thông tin hiện tại về căng thẳng thương mại sẽ tiếp tục gây xáo trộn cho thị trường, chỉ số VIX tăng 

mạnh 

 Các chỉ số chứng khoán hiện tại đang mấp mẽ ngưỡng down trend, bull market có thể sẽ kết thúc? 
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S&P 500 đang ở vùng hỗ trợ tại đáy kép (Double Bottom) và 200 DMA: 

 

Xu hướng dòng vốn ETF đã có tín hiệu đảo chiều: 

 

Dòng vốn ETF toàn cầu tiếp tục có tín hiệu bị rút vốn tháng thứ 2 liên tiếp với mức rút ròng -2,7 tỷ USD vào 

tháng 3 thấp hơn so với mức 4,4 tỷ USD đầu tháng 2 nhưng diễn biến đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau 

thời gian dài hút vốn. Các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Mỹ đối mặt với tình trạng bán ròng của NĐT với 

khoảng 10,25 tỷ USD bị rút ra khỏi các quỹ ETF trong tháng 3 khi trước đó đã rút khoảng 21,31 tỷ USD 

trong tháng 2. Đây là 2 tháng liên tiếp bị rút vốn mạnh nhất trong vọng 2 năm trở lại đây. 

Thêm vào đó, tuần đầu tiên của tháng 4, NĐT tiếp tục rút ra 9,73 tỷ USD khỏi các quỹ ETF đầu tư vào cổ 

phiếu Mỹ đang báo hiệu tình hình có vẻ trầm trọng hơn khi TTCK liên tục trồi sụt mạnh. 
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Giá vàng thế giới khởi sắc khi căng thẳng thương mại dâng cao. 

Các hợp đồng vàng tương lai quay đầu tăng nhẹ trong ngày thứ Sáu (06/04), đồng thời ghi nhận mức tăng 

gần 1% trong tuần qua, sau khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng vào cuối ngày thứ 

Năm và làm rung chuyển chứng khoán toàn cầu, qua đó khiến nhà đầu tư chuyển sang các tài sản được xem 

là kênh trú ẩn an toàn, như vàng. Báo cáo việc làm không sáng sủa lắm trong tháng 3, vốn làm đồng USD suy 

yếu và góp phần vào đà giảm sâu của chứng khoán, cũng giúp hỗ trợ vàng. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 

Sáu, hợp đồng vàng giao tháng 6 tăng 7,60 USD (tương đương 0,6%) lên 1.336,50 USD/oz, qua đó giúp nâng 

tổng mức tăng trong tuần lên 0,53%. Hợp đồng này đã tăng 2 tuần trong 3 tuần qua. 

 

Giá dầu chứng kiến tuần sụt giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 2/2018 

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang kết hợp cùng với việc số giàn khoan dầu 

tại Mỹ vọt lên cao nhất trong 3 năm đã khiến các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm mạnh trong ngày 

thứ Sáu (06/04), trong đó các hợp đồng dầu WTI ghi nhận tuần sụt giảm mạnh nhất của kể từ đầu tháng 

2/2018. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5 trên sàn Nymex 

giảm 1,48 USD (tương đương 2,3%) xuống 62,06 USD/thùng, qua đó nâng tổng mức lao dốc trong tuần lên 

4,55%, đồng thời ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ ngày 09/02/2018. 
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Diễn biến thị trường trong nước: VN-INDEX đi ngược thế giới được bao lâu? 

Thị trường bứt phá mạnh mẽ trong phiên đầu tuần, VN-Index chính thức vượt qua mốc đỉnh lịch sử năm 2007 

và thiết lập cột mốc mới trên thị trường chứng khoán. Với tâm lý hưng phấn tăng cao, dòng tiền đã gia tăng sự 

sôi động và hỗ trợ tích cực cho thị trường. Tuy vậy, dù nhiều lần vượt qua mốc 1.200 điểm nhưng sự 

chững lại của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index không thể tiếp tục bứt phá. Phiên đóng cửa 

cuối tuần, VN-Index một lần nữa thất bại trong nỗ lực chinh phục ngưỡng kháng cự này. 

Tuần qua, chỉ số chung VNX-Allshare Index tăng 40,61 điểm (+2,50%) lên 1.659,99 điểm. Trong đó, chỉ số 

VN-Index tăng 25,50 điểm (+2,2%) lên 1.199,96 điểm và chỉ số HNX-Index tăng 5,56 điểm (+4,2%) lên 138,01 

điểm. Khối lượng giao dịch trung bình phiên trên sàn HSX đạt 242 triệu đơn vị/phiên tăng 15,5% và giá trị giao 

dịch trung bình phiên đạt 7.754 tỷ đồng tăng 16,6% so với tuần trước; khối lượng giao dịch trung bình sàn 

HNX đạt 59 triệu cổ phiếu/phiên tăng 13,5% và giá trị giao dịch trung bình phiên đạt 1.087 tỷ đồng tăng 17,9% 

so với tuần giao dịch trước đó. 

Áp lực chốt lời mạnh trên nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến thị trường có sự phân hoá và sụt giảm động 

lực tăng trưởng. Lực cung cầu vẫn duy trì tương đối cân bằng, giao dịch trong tuần qua chủ yếu giằng co 

trong vùng đỉnh mới 1.180-1.200 điểm của VN-Index. Đáng chú ý nhất là hoạt động giao dịch ở nhóm Mid Cap 

và Small Cap lại ghi nhận sự sôi động trở lại. 

Nhóm Ngân hàng và Dầu khí đã có sự phân hoá trở lại. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu Chứng khoán – Bảo 

hiểm có tuần giao dịch rất tốt với các cổ phiếu nổi bật như HCM, SSI, BVH, VND, MBS, VCI…Ngành Xây 

dựng - Bất động sản cũng đạt mức tăng tốt với HBC, NLG, VIC, KBC, NVL, NBB, CII, PDR,…Các cổ phiếu 

nhóm Large Cap thuộc các nhóm ngành này trở thành điểm tựa mới và nâng đỡ điểm số cho thị trường trong 

tuần qua. 

Thông tin tác động nổi bật trong tuần qua đến từ cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Điểm tích 

cực là dù chịu tác động từ thông tin hỗ trợ không mấy tích cực nhưng ảnh hưởng lên TTCK Việt Nam đã 

không còn đủ lớn, các chỉ số đều có 4 phiêu tăng điểm ấn tượng. 

Tuần qua, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhẹ trên cả hai sàn với giá trị gần 95 tỷ đồng. Cụ thể, khối ngoại 

giao dịch khá cân bằng khi bán ròng 5 tỷ đồng trên sàn HSX và bán ròng 90 tỷ đồng trên sàn HNX. Trong đó, 

qua theo dõi của chúng tôi, hiện tại ngoài quỹ ETF VFMVN30 thì quỹ KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF 

bắt đầu bị rút khoảng 10 triệu USD trong 2 tuần gần đây sau thời gian dài mua ròng mạnh. 

Thị trường phái sinh: 

Bất chấp những diễn biến phức tạp trên thị trường chứng khoán thế giới, thị trường giao dịch HĐTL tuần qua 

vẫn tiếp tục duy trì đà tăng điểm. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, cả 4HĐTL đều tăng từ 2 đến 2,2 phần 

trăm so với mức giá đóng cửa cuối tuần trước, mạnh hơn tốc độ tăng của chỉ số cơ sở. Nếu trong tuần trước, 

giá HĐTL tháng 4 luôn thấp hơn chỉ số cơ sở từ 2 đến 8 điểm, thì trong tuần này, khoảng chênh lệch đã được 

thu hẹp, và có 2 phiên VN30F1804 ở mức cao hơn chỉ số VN30, cho thấy nhà đầu tư lạc quan vào kịch bản 

tiếp tục tăng điểm của thị trường trong các phiên tới.  

Tuy nhiên, dù kỳ vọng đang chuyển biến theo hướng tích cực nhưng giao dịch của nhà đầu tư vẫn rất thận 

trọng, khi thị tổng thanh khoản trên thị trường HĐTL giảm tuần thứ 5 liên tiếp từ đầu tháng 3 đến nay, và cũng 

là tuần có thanh khoản thấp nhất kể từ đầu năm 2018 (không tính những tuần có ngày nghỉ lễ). KLGD trong 

tuần qua chỉ đạt 81.200 hợp đồng tương đượng KLGD trung bình phiên ở mức 16.240 hợp đồng/phiên, giảm 
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7% so với tuần liền trước. Theo đó, tổng giá trị giao dịch tính theo mệnh giá cũng giảm 5,3%, chỉ đạt gần 

9.453,6 tỷ đồng. KLGD trung bình tuần của hợp đồng VN30F1804 đạt 15.756 hợp đồng/phiên. KLGD trung 

bình tuần của hợp đồng VN30F1805, VN30F1806 và VN30F1809 lần lượt đạt 293 hợp đồng/phiên; 93 hợp 

đồng/phiên và 97 hợp đồng/phiên.  

Không chỉ giảm về thanh khoản, khối lượng hợp đồng mở (OI) trên thị trường tính đến thời điểm cuối tuần này 

cũng giảm 10,43% so với cuối tuần trước, chỉ đạt 8.370 hợp đồng. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu đến từ OI 

hợp đồng VN30F1804 giảm 1.250 hợp đồng xuống mức 6.273 hợp đồng mở do các nhà đầu tư thực hiện 

cover vị thế short hoặc chốt lời vị thế long khi giá HĐTL đi lên. OI hợp đồng VN30F1805 tăng 182 hợp đồng 

đạt 569 hợp đồng mở ; OI hợp đồng VN30F1806 và VN30F1809 thay đổi không đáng kể so với cuối tuần 

trước, lần lượt đạt 825 hợp đồng và 703 hợp đồng. 

Về mặt kỹ thuật: 

 Về kỹ thuật, thị trường đang ở trong giai đoạn giao động mạnh, màn diễn của cặp đôi VIC, VRE tới đâu 

thì rất khó dự đoán, không quan trọng nhà đầu tư nghĩ gì cho dù là số đông, hành động của các nhóm 

Market maker với các siêu Bluechips mới là người làm chủ cuộc chơi. Trong khi diễn biến thị trường 

thế giới chưa ổn đinh, thị trường có thể bùng mạnh thì chỉ sau 1 đêm lại giảm mạnh chỉ vì thông tin mới 

xuất hiện. Do vậy các chỉ báo kỹ thuật không còn phản ánh đúng nữa, làm cho chiến lược giao dịch dễ 

bị hành động sai.  

 Thị trường đang tiệm cận ngưỡng 1.200 điểm, nhìn chung điểm số ở thời điểm hiện tại không còn quá 

quan trọng, thị trường vẫn cứ lầm lũi đi lên bất chấp tác động từ bên ngoài, điểm tích cực là dòng cổ 

phiếu dẫn dắt đã trở lại, trừ khi thị trường thế giới chao đảo quá mức dự báo, còn lại thị trường trong 

nước đang cho thấy sự tích lũy để đi lên không loại trừ khả năng bứt phá và tăng thêm một nhịp nữa. 

 Trường hợp, VN-Index giảm xuống dưới 1.160 điểm có thể sẽ là chỉ báo cho thấy xu hướng tăng 

trưởng ngắn hạn đã bị thay đổi và chiến lược thận trọng sẽ được áp dụng. 

Diễn biến chỉ số VN-Index 
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Chiến lược đầu tư: Giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cân bằng, hạn chế trading T+ 

Việc VN-Index chinh phục thành công vùng đỉnh cũ năm 2007 khiến xu hướng giằng co quay trở lại trên thị 

trường trong tuần qua. Trong khi nhóm Large Cap chững lại trước áp lực chốt lời thì các nhóm Mid Cap và 

Small Cap lại ghi nhận tuần giao dịch khá sôi động. Các nhóm ngành chúng tôi liên tục khuyến nghị nắm giữ 

trong những tuần gần đây như bất động sản, chứng khoán đều giao dịch khá sôi động với nhiều mã tăng giá. 

Trong khi đó, các nhóm ngành dẫn dắt như ngân hàng, dầu khí, bán lẻ đều đang diễn biến phân hóa rất mạnh. 

Vì thế, mặc dù điểm số tăng nhưng khả năng kiếm lời của nhà đầu tư là không cao. Chúng tôi khuyến nghị 

nhà đầu tư tiếp tục giữ tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng, hạn chế trading T+. 

Về định giá, hiện tại mức PE của TTCK Việt Nam (VN-Index) đang ở mức cao xấp xỉ TTCK Mỹ (S&P500) ở 

mức 21 lần. Điều đó cho thấy về mặt định giá đang ở mức khá đắt nhất là khi giá cổ phiếu tăng liên tục trong 

vòng hơn 3 năm qua và đều đang ở mức cao nhất. Bên cạnh đó, mức độ tăng mạnh về PE của các ngành 

như ngân hàng, chứng khoán, và một số Bluechips lớn có lẽ đã vượt qua mức kỳ vọng về tăng trưởng lợi 

nhuận do đó áp lực điều chỉnh về mặt định giá trong thời điểm sắp tới là hoàn toàn có thể xảy ra và đưa mặt 

bằng định giá về mức hợp lý hơn. Với mức độ chốt lời mạnh mẽ diễn ra tại nhóm cổ phiếu dẫn dắt xu hướng 

như Ngân hàng, chứng khoán, Bất động sản và dầu khí có thể sẽ tiếp tục gây áp lực cho thị trường trong tuần 

này.  

Chiến lược đầu tư:  

Kịch bản 1 - VN-Index vượt kháng cự 1.200 điểm ngay trong những phiên đầu tuần: Chúng tôi khuyến 

nghị nhà đầu tư ngắn hạn nắm giữ các cổ phiếu còn đà tăng cho lãi chạy tiếp. Bên cạnh đó, có thể tận dụng 

những phiên tăng điểm mạnh chốt lời những mã cổ phiếu đã có lãi nhiều, chờ điểm xem xét giải ngân khi thị 

trường điều chỉnh tại các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mạnh 1.160-1.170 điểm, chúng tôi vẫn khuyến nghị ưu tiên 

các nhóm ngành dẫn dắt thị trường như Ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, 

bán lẻ và hàng tiêu dùng, dầu khí…    

Kịch bản 2 - VN-Index giảm xuyên qua vùng hỗ trợ 1.160 điểm: Trong trường hợp này, thị trường đã bước 

vào nhịp suy giảm ngắn hạn và có thể mức giảm sẽ kéo dài lớn hơn 2 tuần. Do đó, thận trong trong việc quản 

trị danh mục được ưu tiên hàng đầu và việc tuân thủ chiến lược đã đề ra với kịch bản cắt lỗ có thể được tính 

đến nếu thị trường diễn biến xấu hơn dự kiến. Các vùng mua tiềm năng có thể sẽ mở ra ở các vùng hỗ trợ 

thấp hơn quanh vùng 1.100+/- đến 1.130+/- do dó, NĐT có thể chuẩn bị sẵn nguồn lực và danh mục để giải 

ngân khi xu hướng phục hồi quay trở lại.  

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 06/4 
KLGD TB 

1M 

  Ngân hàng       

1 
 

VCB Chốt lời 251,484 21% 1,929 15,034 36.23 73,500 2,741,701 

2 
 

MBB Nắm giữ 64,450 20% 1,955 15,516 18.16 36,600 6,502,436 

3 
 

VPB Nắm giữ 95,385 23% 4,564 19,831 13.96 68,100 4,112,006 

4 
 

ACB Nắm giữ 49,887 28% 1,953 14,782 23.55 50,900 4,491,161 

5 
 

CTG Chốt lời 130,133 30% 2,017 16,652 17.33 35,700 9,879,887 

6 
 

BID Chốt lời 144,783 3% 1,678 12,801 25.23 44,000 2,277,801 

7 
 

VIB Chốt lời 20,692 22% 2,002 15,647 19.48 39,400 824,068 

  Chứng khoán                 
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8 
 

SSI Nắm giữ 19,794 53% 1,859 18,016 21.3 41,900 6,690,071 

9 
 

HCM Chốt lời 10,223 59% 3,439 20,164 22.94 89,000 487,702 

10 
 

VND Chốt lời 5,822 33% 2,302 11,859 11.68 32,550 2,111,663 

11 
 

MBS Nắm giữ 2,101 0% 159 10,479 108.06 21,500 1,108,243 

  Bảo Hiểm                   

11 
 

BVH Nắm giữ 59,677 25% 2,101 20,535 41.75 107,500 376,848 

12 
 

BMI Theo dõi 2,878 46% 2,062 24,223 15.27 32,000 60,662 

  Bất động sản                 

13 
 

VIC Nắm giữ 288,829 11% 1,795 11,254 60.99 132,400 2,299,371 

14 
 

DXG Nắm giữ 11,148 42% 2,494 12,588 14.76 39,200 3,648,961 

15 
 

DIG Chốt lời 6,455 42% 247 11,593 109.76 25,600 3,388,830 

16 
 

KDH Nắm giữ 13,884 44% 1,777 11,695 20.14 39,150 305,957 

17 
 

NLG Nắm giữ 6,566 41% 3,055 17,116 11.39 42,300 288,462 

18 
 

NVL Chốt lời 51,885 5% 3,319 20,138 23.95 76,500 2,881,070 

  Dầu khí                   

19 
 

GAS Chốt lời 250,536 4% 4,624 20,742 28.31 129,800 700,685 

20 
 

PVS Chốt lời 11,748 18% 2,012 23,733 13.07 20,700 6,775,677 

21 
 

PLX Chốt lời 98,615 12% 3,721 16,811 22.87 83,000 984,575 

22 
 

PVT Chốt lời 5,770 34% 1,253 12,423 16.36 21,100 807,331 

23 
 

BSR Theo dõi 81,543 4% 0 0 
                         

-    
23,900 1,529,804 

  Xây dựng & VLXD                 

24 

 

CTD Theo dõi 12,957 43% 20,390 89,431 8.12 155,000 308,382 

25 

 

VCS Chốt lời 18,560 3% 13,660 29,949 16.98 138,000 111,981 

26 

 

VGC Nắm giữ 10,850 35% 2,042 13,919 11.85 25,200 1,391,004 

27 

 

CVT Nắm giữ 1,324 11% 6,899 17,358 6.8 50,500 411,499 

28 

 

KSB Theo dõi 1,842 5% 4,461 14,848 8.82 42,000 277,497 

29 

 

PTB Theo dõi 3,235 13% 9,608 31,317 10.82 112,000 50,330 

30 

 

BMP Theo dõi 6,041 72% 5,323 29,993 13.86 70,900 474,302 

31 

 

NTP Theo dõi 5,711 23% 5,519 23,375 11.6 62,000 22,025 

32 

 

AAA Nắm giữ 2,249 13% 3,605 16,470 7.46 25,900 1,170,005 

  Thép                    

33 

 

HPG Nắm giữ 93,136 40% 5,540 21,285 11.08 60,400 6,045,266 

34 

 

HSG Theo dõi 8,294 26% 3,850 14,665 6.16 22,400 2,081,922 

35 

 

NKG Theo dõi 3,913 43% 6,396 21,180 4.71 30,100 455,741 

  Điện                   

36 

 

REE Nắm giữ 11,689 49% 4,442 25,913 8.49 39,450 1,212,400 

37 

 

NT2 Theo dõi 8,924 22% 2,762 17,317 11.22 33,000 519,213 

38 

 

PC1 Theo dõi 3,694 38% 2,285 21,573 14 32,000 110,424 

39 

 

VSH Theo dõi 3,547 14% 1,383 13,864 12.43 17,800 39,676 

40 

 

PPC Theo dõi 6,060 17% 5,165 17,937 3.66 20,500 228,016 

  
Hàng tiêu dùng & Bán 
lẻ 

                

41 

 

VNM Chốt lời 300,412 60% 6,422 16,544 32.23 198,200 954,624 

42 

 

QNS Chốt lời 14,385 9% 4,985 21,836 11.84 57,000 259,950 

43 

 

VHC Chốt lời 5,667 35% 5,876 30,298 10.45 72,300 294,849 

44 

 

MWG Chốt lời 37,525 49% 7,166 18,646 16.22 105,300 432,672 

45 

 

FPT Nắm giữ 31,109 49% 5,532 21,528 10.59 62,700 2,048,497 
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46 

 

DGW Chốt lời 980 10% 1,705 16,632 14.16 26,100 390,198 

47 

 

DHG Chốt lời 15,036 46% 4,367 21,013 26.34 112,300 336,483 

48 

 

PNJ Nắm giữ 19,566 49% 6,727 27,285 26.91 194,000 299,291 

49 

 

VRE Chốt lời 94,864 33% 2,081 12,348 23.97 52,500 3,474,988 

50 

 

CSM Nắm giữ 1,513 6% 1,264 11,878 11.56 14,650 196,101 

51 

 

DRC Nắm giữ 3,475 29% 1,398 12,853 20.93 30,000 544,469 

52 

 

PAC Nắm giữ 2,184 31% 4,282 13,271 10.98 45,500 28,623 

  Phân bón                   

53 

 

BFC Chốt lời 1,984 14% 4,923 18,138 7.05 35,150 159,783 

54 

 

DPM Theo dõi 8,942 23% 1,714 20,911 13.33 21,250 795,380 

55 

 

DCM Theo dõi 6,618 4% 1,499 11,545 8.34 13,100 918,811 

56 

 

LAS Theo dõi 1,535 6% 1,294 11,658 10.51 13,400 82,065 

  Du lịch và giải trí                 

57 

 

HVN Chốt lời 57,571 9% 1,685 12,776 27.83 48,600 1,272,615 

58 

 

VJC Chốt lời 94,060 26% 8,298 10,573 25.12 218,000 817,443 

  Dệt may                   

59 

 

TCM Chốt lời 1,263 49% 3,162 20,635 7.75 24,100 553,698 

60 

 

TNG Theo dõi 567 21% 2,421 14,638 5.7 14,300 493,859 

 


