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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 11/06 – 15/06/2018 

Diễn biến thị trường quốc tế: 

Chỉ số Điểm số 
Tăng giảm 1 

tuần (%) 
P/E YTD 

VN-Index 1,039.01 4.65 19.31 5.56 

VN30 1,025.87 5.85 16.77 5.16 

Dow Jones 25,316.53 2.77 19.1 2.42 

S&P 500 2,779.03 1.62 21.13 3.94 

DAX 12,766.55 0.33 14.24 -1.17 

CAC 5,450.22 -0.28 17.59 2.59 

Nikkei 225 22,694.50 2.36 17.3 -0.31 

Shanghai 3,067.15 -0.26 14.84 -7.26 

Vàng 1,298.17 0.37 
 

-0.36 

Dầu WTI 65.74 -0.11 
 

8.81 

 

Chứng khoán Mỹ ghi nhận tuần khởi sắc trước thềm cuộc họp của Fed và ECB 

Khởi động thuận lợi vào đầu tuần và khép lại cuối tuần cũng trong sắc xanh, Phố Wall ghi nhận tuần tăng điểm 

mạnh nhất kể từ tháng 3. Đà tăng điểm đến từ những yếu tố như: (1) Nhà đầu tư đã bỏ qua một bên những 

lo ngại về mối quan hệ của Mỹ với các đối tác thương mại lớn nhất của nước này. (2) Số liệu vượt 

mong đợi của thị trường việc làm tại Mỹ trong tháng 5/2018 được công bố từ cuối tuần trước giúp thị 

trường khởi sắc ngay từ đầu tuần, đưa chỉ số công nghệ Nasdaq Composite lên mức cao kỷ lục mới. 

Kết thúc phiên 8/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3%, lên 25.316,53 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 

0,3%, lên 2.779,03 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite ghi thêm 0,1%, lên 7.645,51 điểm. Tính chung 

cả tuần, Dow Jones tăng 2,76%, S&P 500 tăng 1,62% và Nasdaq tăng 1,21%. 

Nhà đầu tư chuyển sang trái phiếu trước những nỗi lo về thị trường mới nổi. Cụ thể, giá trái phiếu Chính phủ 

Mỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch trước. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 2.948%, 

thấp hơn mức 2.97% hôm thứ Tư (06/06). USD index tiếp tục phục hồi lên mức 93.55 điểm. Tại thị trường 

Châu Á, các nước như Ấn Độ, Malaysia, Indonesia và Phillipines bắt đầu đồng loạt tăng lãi suất nhằm đối phó 

với áp lực lạm phát và mất giá nội tệ trong thời gian gần đây.  

Những thông tin chính dự báo vẫn sẽ tác động mạnh tới thị trường dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới:  

 Căng thẳng tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) 

diễn ra tại Canada. Trong đó, chính sách thương mại gây tranh cãi của Tổng thống Trump là tâm điểm 

của sự chỉ trích. 

 Tâm lý thận trọng trước thềm các cuộc họp quan trọng của một số ngân hàng trung ương lớn, bao 

gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giới dự báo đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ thông báo nâng 

lãi suất tại cuộc họp ngày 12-13/6, và các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao các kế hoạch của Fed trong 

thời gian còn lại của năm nay. 

 Bên cạnh đó, các chuyên gia kinh tế cho biết các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung 

ương châu Âu (ECB) sẽ thảo luận về việc liệu có nên kết thúc chương trình mua trái phiếu trong năm 

nay hay không tại cuộc họp vào ngày 14/6 tới. 
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 Nhà đầu tư cũng đang lưỡng lự trước cuộc họp của các ngân hàng trung ương và cuộc gặp thượng 

đỉnh Mỹ - Triều vào tuần tới. 

Đồ thị chỉ số Dow Jones 

 

Xu hướng dòng vốn quốc tế 
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Giá dầu WTI giảm tuần thứ 3 liên tiếp 

Tăng giảm thất thường trong tuần qua và khép phiên cuối tuần trong không khí ảm đạm, giá dầu thế giới ghi 

nhận tuần mất giá thứ ba liên tiếp. Sản lượng dầu của Mỹ gia tăng không ngừng tạo sức ép lên thị trường dầu 

mỏ, bất chấp mối quan ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung đã xuất hiện trong thời gian gần đây do hoạt 

động sản xuất dầu gián đoạn tại Iran và Venezuela. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) tuần trước thông 

báo sản lượng dầu thô của Mỹ trong tháng 3/2018 tăng 2,1% so với tháng 2/2018, lên 10,474 triệu 

thùng/ngày. Con số này tăng 14,6% so với tháng 3/2017. Điều này khiến giá hai loại dầu chủ chốt là WTI và 

Brent đồng loạt mất hơn 1 USD ngay trong phiên giao dịch đầu tuần (4/6). Phiên giao dịch cuối tuần ngày 

8/6, giá dầu  tiếp tục đi xuống khi dữ liệu từ Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ 

cộng 1 giàn lên 862 giàn trong tuần này và giữa bối cảnh giới đầu tư đang thận trọng trước cuộc họp cuối 

tháng của OPEC.  

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 7 trên sàn Nymex giảm 21 

xu (tương đương 0,3%) xuống 65,74 USD/thùng và hạ 0,1% trong tuần qua. Đây cũng là tuần giảm giá thứ 3 

liên tiếp của hợp đồng này. 

 

Giá vàng thế giới tăng nhẹ tuần qua 

Mặc dù giá vàng giao kỳ hạn đảo chiều hạ trong phiên cuối tuần do đồng USD mạnh lên, song lo ngại về tình 

hình căng thẳng thương mại toàn cầu đã hạn chế đà giảm của giá vàng, đồng thời tạo điều kiện để kim loại 

quý này ghi nhận tuần giao dịch khởi sắc. Bên cạnh đó, bất chấp dư âm của báo cáo việc làm vượt dự kiến 

trong tháng Năm khiến triển vọng về một đợt tăng lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 

càng rõ nét hơn, song vàng vẫn lên giá ngay từ đầu tuần này, khi đồng bạc xanh suy yếu. 

Trong phiên giao dịch cuối tuần, xu hướng đầu tư rủi ro gia tăng trước thềm các cuộc họp tại Hội nghị thượng 

đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra tại Canada, qua đó giúp giá vàng 

giao ngay đi lên. Tuy nhiên, giá vàng giao kỳ hạn vẫn hạ do đồng USD phục hồi nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch 

ngày thứ Sáu, hợp đồng vàng giao tháng 8 giảm 30 xu còn 1.302,70 USD/oz, nhưng vẫn tăng 0,3% trong tuần 

qua. 
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Thị trường cơ sở tuần 28 -01/06: Xuyên thủng hỗ trợ trung hạn MA200? 

 VN-INDEX hồi phục mạnh nhất trong 9 tuần vừa qua. 

 NĐTNN tiếp tục trở lại mua ròng. 

 Kỳ cơ cấu danh mục ETFs là tâm điểm chú ý 

 Fed họp và dự kiến tăng lãi suất 

VN-INDEX đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 9 tuần sau 5 phiên tăng liên tiếp trong tuần vừa qua. Chỉ số 

tăng tổng cộng 46,14 điểm (+ 4,65%) qua đó tiếp tục vững vàng trong Top 3 các thị trường tăng điểm mạnh 

nhất toàn cầu theo tuần, thị trường đã tăng 11,51% kể từ mức đáy mới và chỉ còn cách mức đỉnh cũ 13,73% 

(theo indexq.org). Điểm nổi bật trong tuần vừa qua là sự luân phiên đổi vai giữa các trụ và các nhóm cổ 

phiếu dẫn dắt với sự nổi bật của nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thủy sản và dệt may.  

Tuần này 

 

Tuần trước 

 

So với đáy 

 

So với đỉnh 
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Tín hiệu tích cực về dòng tiền và hoạt động mua ròng của khối ngoại tiếp tục là động lực cho sự phục 

hồi ấn tượng của thị trường. Ở 2 phiên thoát hiểm cuối tuần thị trường phải đối mặt với áp lực chốt lời diễn 

ra trên diện rộng, có thời điểm thị trường giảm gần 10 điểm nhưng các trụ và nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã trở lại 

kịp thời nâng đỡ chỉ số tiếp tục tăng điểm, đó là biểu hiện của thị trường khỏe và tăng vững, người cầm hàng 

kiên trì nắm giữ luôn có lợi thế trong khi người lướt sóng có khả năng bị mất hàng. Thị trường đang ở giai 

đoạn đầu của một xu hướng phục hồi kỹ thuật và đã trải qua nhiều trạng thái giao dịch khác nhau, bắt đầu là 

chuỗi tăng mạnh của chỉ số sau đó nhịp tăng chậm dần và hiện đang ở giai đoạn phân hóa mạnh mẽ ở mặt 

bằng cổ phiếu và cuối cùng là nhịp điều chỉnh ở chỉ số chung. 

Về diễn biến dòng tiền: Mức thanh khoản vẫn được duy trì ở mức tương đương như tuần trước với bình 

quân mỗi phiên 4.300 tỷ đồng, đây vẫn là mức cao so với giai đoạn cạn kiệt thanh khoản ở các tuần giá điều 

chỉnh mạnh trước đó. Giá tăng nhưng dòng tiền vẫn chưa tăng so với tuần trước đó có thể là vì người mua 

đang chờ đợt một nhịp điều chỉnh ở chỉ số chung hơn là kiểu điều chỉnh ở mặc bằng chỉ số như hiện nay. 

Hoặc cũng có thể là với biên lợi nhuận ngắn hạn đang ở mức có lợi với những người mua được ở vùng giá 

thấp của đợt phục hồi này nên người bán đã căn ke giá nên người mua lại chờ đợi ở vùng giá thấp hơn, cung 

cầu không gặp nhau nên thanh khoản chưa tăng, có lẽ phải chờ tới sang tuần khi khối lượng mua sau có biên 

lợi nhuận nhỏ hơn về thì sức ép mới có thể tăng lên được.  

Ở một động thái khác, chúng tôi cho rằng thị trường phái sinh đang ở bên sườn dốc sau khi khối lượng giao 

dịch đã đạt đỉnh ngắn hạn ở tháng 5. 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 đang giảm dần sự tham gia thì tương đương thị trường cơ sở sẽ có thêm dòng tiền quay trở 

lại. Do vậy dòng tiền sẽ dần dịch chuyển quay trở lại thị trường cơ sở từ phái sinh. 

Về hoạt động của khối ngoại: Tín hiệu tích cực của khối ngoại cũng là nhân tố giúp cải thiện mạnh trạng thái 

thị trường trong tuần này. Khối ngoại chính thức có tuần mua ròng trở lại đầu tiên sau gần hai tháng liên tiếp 

duy trì bán ròng (tính theo tuần). Cụ thể khối ngoại đã trở lại mua ròng 130 tỷ đồng (cổ phiếu và chứng chỉ 

quỹ) tại HSX, con số này ở tuần trước của khối ngoại là bán ròng gần 990 tỷ đồng.  

Sự cải thiện rõ rệt về giao dịch của khối ngoại trong hai tuần qua đã tạo ra nền tảng vững chắc (ít nhất về mặt 

tâm lý) để phần còn lại của thị trường trở nên tự tin hơn trong giao dịch trên thị trường. Nhà đầu tư đang chờ 

đợt kết quả của cuộc họp vào ngày 12/6 của Fed và ngày 14/6 của ECB và BOJ. Kịch bản Fed tăng lãi suất 

lần này là gần như chắn chắn theo dự báo của các chuyên gia, vì vậy thị trường đã phản ánh yếu tố này trong 

thời gian vừa qua, tuy nhiên chúng ta vẫn cần theo dõi nội dung chi tiết của cuộc họp này để xem liệu trong 

năm nay sẽ còn bao nhiêu lần Fed dự định sẽ tăng tiếp và mỗi lần tăng bao nhiêu, bên cạnh đó những thông 

tin về nền kinh tế Mỹ cũng sẽ được công bố và đó là căn cứ để các chuyên gia dự báo kịch bản cho giai đoạn 

tiếp theo. Do vậy chúng tôi thận trọng cho rằng, xu hướng dòng vốn ngoại sẽ trở nên rõ ràng hơn sau 1 

tuần nữa khi đã có đầy đủ các thông tin được công bố. 

Về mặt tin tức ảnh đến thị trường trong thời gian tới: Trong tuần này, sự tập trung sẽ hướng vào hoạt 

động cơ cấu danh mục định kỳ của các quỹ ETFs. FTSE trước đó đã công bố loại FLC ra khỏi danh mục và 

không thêm mới cổ phiếu nào trong kỳ cơ cấu này. Ngày 9/6 vừa qua đến lượt Vaneck đã công bố kết quả 

cơ cấu với quyết định loại bỏ HSG và HAG ra khỏi danh mục và không thêm mới cổ phiếu Việt Nam 

nào.  

Nhìn lại lịch sử các tuần thực hiện cơ cấu danh mục của các ETFs, thông thường thị trường sẽ lựa chọn giải 

pháp giao dịch cầm chừng và chờ đợi việc cơ cấu hoàn tất. Ở mỗi diễn biến khác, để bảo đảm duy trì sự ổn 

định và bền vững của thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính cho biết trong thời gian tới đơn vị này và Ủy ban 



 

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

 

Chứng khoán Nhà nước sẽ triển khai đồng bộ 9 giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam: Nâng 

hạng thị trường chứng khoán, hoàn thiện khung pháp lý, đa dạng hóa các sản phẩm chứng khoán... là các giải 

pháp Bộ Tài chính đưa ra... 

Về mặt kỹ thuật: Sau một nhịp tăng dài và mạnh, tốc độ tăng của thị trường chung đã chững lại thể hiện sự 

đuối sức nhất định. Nguyên nhân thường đến từ việc thiếu cầu đuổi giá theo và có sức ép chốt lời ngắn hạn. 

Hiện tại đúng là dòng tiền đuổi lên đã suy yếu nhưng sức ép phía bán cũng chưa có gì lớn. Bên cạnh đó dòng 

tiền lớn cũng chưa nhập cuộc, thị trường hiện tại chỉ giao dịch loanh quanh 4.500 tỷ thì chưa có dấu hiệu nào 

của sự lam tham hay sốt ruột của người cầm tiền được. Có lẽ phải chờ tuần sau khi lượng hàng với biên lợi 

nhuận mỏng hơn về tài khoản để xem liệu người mua có hành động vì trước sau gì thì dòng tiền chậm chân ở 

đợt tăng vừa rồi cũng sẽ vào thị trường, nhưng có thể là thời điểm chưa tới hoặc cơ hội đang được cân nhắc. 

Phân tích kỹ thuật VN-INDEX 

 

 Thị trường đang ở giai đoạn phân hóa mạnh mẽ ở mặt bằng cố phiếu và cũng đã đi vào giai đoạn điều 

chỉnh ở chỉ số chung nếu nhìn sang rổ VN30. Với diễn biến lúc này có thể thấy, khả năng thị trường sẽ 

điều chỉnh và phân hóa ở mặt bằng cổ phiếu và chỉ số VN-INDEX sẽ đi vào vùng giao động hẹp do 

đang được neo giữ bởi một vài cổ phiếu vốn hóa lớn. 

 Một khả năng khác là dòng tiền vẫn chờ đợt một sự điều chỉnh thực sự ở chỉ số chung chứ không chỉ 

ở mặt bằng cổ phiếu khi đó nhịp giảm sẽ retest các mức hỗ trợ thấp hơn và sẽ tạo đáy sau cao hơn 

đáy trước để đẹp về mặt kỹ thuật. Phái sinh lại duy trì basis âm tương đối rộng do lo ngại nhịp điều 

chỉnh. 

 Vì vậy, chúng tôi cho rằng, nhịp điều chỉnh (nếu có) sẽ là tích cực cho thị trường, giúp cổ phiếu thiết 

lập mặt bằng giá mới và là cơ hội cho đợt xây dựng danh mục khi không tham gia vào nhịp tăng mạnh 

vừa qua. Do vậy, xu hướng tăng của thị trường đến hiện tại có xác suất tiếp diễn rất cao, chúng ta 

đang có nhiều thông tin hỗ trợ hơn và những gì xấu nhất có thể cũng đã ở lại phía sau. Dòng tiền đang 

trở lại mạnh mẽ và nhà đầu tư nước ngoài cũng đã quay lại mua ròng. 

 Stochastic Oscillator và RSI đang có vẻ như báo hiệu sớm khả năng điều chỉnh có thể diễn ra trong 

một vài phiên tới. Vùng kháng cự mạnh của VN-INDEX cần theo dõi trong tuần tới từ 1.050 -1.085 

điểm. Vùng hỗ trợ mạnh ngắn hạn là 974 – 1.007 điểm tương ứng MA200/MA20 ngày. 
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Kịch bản 1 - Tạo vùng tích lũy hẹp 1.000 – 1.075 điểm (thận trọng):  

 So với dự báo tuần trước, thị trường đã diễn biến khá sát kịch bản 2 sau khi breakout vùng 1.012 chỉ 

số VN-INDEX hướng lên các vùng kháng cự cao hơn ở 1.050 đến 1.075 điểm . Tuy nhiên, các chỉ báo 

kỹ thuật như Stochastic Oscillator và RSI đang báo hiệu khả năng suy yếu nhẹ và điều chỉnh  có thể 

diễn ra trong những phiên tới. 

 Với tín hiệu dòng tiền ngắn hạn khả năng tăng trưởng mạnh của thị trường có thể chưa diễn ra do đó 

một nhịp điều chỉnh và tích lũy là cần thiết trong giai đoạn này. Trên cơ sở 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 1.000 – 

1.075 điểm trước khi có diễn biến mới. 

 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 

1.015 điểm. 

 Với kịch bản này, NĐT nên duy trì tỷ trọng danh mục hợp lý và xem xét trading Bán cao/Mua thấp trong 

vùng dao động từ hỗ trợ S1: 980; S2: 1.000 đến kháng cự R1: 1.075; R2: 1.085 điểm. 

 

Kịch bản 2 – VNINDEX vượt kháng cự 1.085 điểm (Lạc quan):  

 Nếu lạc quan có thể kỳ vọng thị trường sẽ có nhịp hồi khoảng 4 tuần kể từ đáy sau 7 tuần giảm kể từ 

đỉnh như đã từng diễn ra giai đoạn 2007. Do đó, vẫn có thể kỳ vọng thị trường còn dư địa tăng trưởng 

thêm hai tuần nữa mới điều chỉnh. 

 Nhìn từ đồ thị tuần, kháng cự 1.085 điểm sẽ là vùng cản mạnh quyết định tới sự hình thành của nhịp 

hồi phục mạnh này. 

 Với kịch bản lạc quan này, VN-INDEX sẽ phải vượt kháng cự 1.085 điểm trong tuần tới và hướng tới 

vùng kháng cự cao hơn 1.100 – 1.120 điểm với thanh khoản tiếp tục tăng mạnh trong những phiên tới. 

  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 1.085 điểm. Chờ chốt lời dần khi hàng về tài khoản quanh vùng 

1.100-1.120 điểm. 
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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 975 điểm tương ứng MA200 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 850-874 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: 

 So với tuần giao dịch bùng nổ với thanh khoản kỷ lục 460.450 hợp đồng trước, giao dịch trên thị 

trường phái sinh tuần qua có phần dè dặt hơn, KLGD toàn thị trường chỉ đạt 381.762 hợp đồng, giảm 

hơn 17%. Tổng giá trị giao dịch tính theo mệnh giá cũng giảm 10,3% xuống mức 38.116,19 tỷ đồng.   

 Đà hồi phục ấn tượng diễn ra trên thị trường cơ sở khiến việc thực hiện vị thế Long mang lại nhiều lợi 

nhuận cho nhà đầu tư trong những phiên đầu tuần. Mức chênh basis giữa hợp đồng có kỳ hạn gần 

nhất VN30F1806 với chỉ số cơ sở đạt trên 16 điểm. Tuy nhiên từ giữa tuần, sự trỗi dậy của phe Short 

khiến basis thu hẹp lại và giữ mức xấp xỉ 10 điểm đến tận cuối tuần. Nhiều nhà đầu tư đặt cược vào 

một đợt điều chỉnh của thị trường sau nhiều phiên tăng điểm liên tiếp vừa qua. Sự giằng co giữa 2 phe 

Long-Short là nguyên nhân chính khiến biên độ giao dịch trong các phiên cuối tuần co hẹp lại đáng kể, 

nhà đầu tư xuống lệnh thận trọng hơn, qua đó làm KLGD tuần này tụt giảm so với tuần trước. Đóng 

cửa phiên thứ Sáu, hợp đồng có kỳ hạn gần nhất VN30F1806 đạt 1.017,9 điểm, tăng 6,3% tương 

đương 60,4 điểm so với cuối tuần trước, basis hiện đạt 9,48 điểm. KLGD tính chung cả tuần đạt 

377.176 hợp đồng, giảm 17,1% so với tuần trước và chiếm gần 99% tổng thanh khoản toàn thị trường 

phái sinh. Mã hợp đồng VN30F1807 tăng 6,2% đạt 1.023 điểm, hiện đang thấp hơn chỉ số 

VN30(1.025,87) 2,87 điểm. KLGD đạt 3.008 hợp đồng. VN30F1809 và VN30F1812 đạt lần lượt 1.033 

và 1.054  điểm, tăng 5,4% và 4,7%. Theo đó, basis của hai hợp đồng này lần lượt đạt -7,13 điểm và -

28,13 điểm. KLGD hai hợp đồng này đồng loạt giảm 13% và 47% đạt 886 và 692 hợp đồng được khớp 

lệnh trong tuần.  

 Tính đến thời điểm cuối tuần này, tổng khối lượng mở (OI) trên thị trường đạt 11.024 hợp đồng, tăng 

19,6% so với tổng khối lượng mở thời điểm cuối tuần trước, do OI của hợp đồng VN30F1806 tăng 

mạnh, đạt 9.652 hợp đồng. OI của 3 mã hợp đồng còn lại đạt lần lượt 433, 529 và 410 hợp đồng thay 

đổi không đáng kể so với cuối tuần trước. 

 Chiến lược ưu tiên vị thế Short trước Long sau. Hỗ trợ ngắn hạn VN30 ở vùng S1: 986; S2: 960. 

Kháng cự ngắn hạn VN30 tại R1: 1.041; R2: 1.053; R3: 1.068. 

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 08/6 
KLGD TB 

1M 

  
Ngân 
hàng 

                  

1 
 

VCB Nắm giữ 214,787 20% 2,888 15,558 20.7 59,700 3,097,401 

2 
 

MBB Mua 55,827 20% 2,301 16,226 13.4 30,750 5,036,796 

3 
 

ACB Mua 46,742 #VALUE! 2,568 15,839 16.8 43,100 4,193,835 

4 
 

BID Chốt lời 107,690 3% 2,030 13,991 15.5 31,500 2,603,418 

5 
 

CTG Chốt lời 106,303 30% 2,103 17,690 13.6 28,550 5,851,920 

6 
 

VPB Nắm giữ 77,566 23% 4,564 19,832 11.3 51,800 3,336,340 

7 
 

HDB Theo dõi 42,575 27% 1,966 14,348 22.1 43,400 1,720,460 

8 
 

VIB Theo dõi 16,660 22% 2,002 15,647 15.7 31,400 194,980 

9 
 

LPB Theo dõi 9,450 5% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 12,600 2,236,940 

  Chứng khoán                 

10 
 

SSI Nắm giữ 16,995 55% 2,602 17,871 13.1 34,000 5,242,568 

11 
 

HCM Theo dõi 8,927 60% 6,048 23,423 11.4 68,900 324,668 

12 
 

VND Theo dõi 4,762 45% 1,937 12,224 11.4 22,000 2,140,915 

13 
 

MBS Mua 2,125 0% 159 10,479 109.3 17,400 297,881 

  Bảo Hiểm                   
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14 
 

BVH Nắm giữ 67,215 25% 2,371 20,859 40.5 95,900 202,712 

15 
 

PVI Theo dõi 7,904 #VALUE! 2,948 29,175 11.6 34,200 457,235 

  Bất động sản                 

16 
 

VIC Nắm giữ 327,603 9% 2,337 13,422 53.1 124,200 2,456,463 

17 
 

DXG Nắm giữ 11,553 39% 2,690 11,922 12.5 33,750 3,287,166 

18 
 

DIG Chốt lời 4,835 41% 930 11,834 21.8 20,300 1,214,706 

19 
 

KDH Theo dõi 13,051 44% 1,677 16,404 20.1 33,650 188,613 

20 
 

NLG Mua 6,423 44% 2,793 14,063 11 30,600 419,545 

21 
 

HDG Mua 3,007 14% 2,454 15,662 16.1 39,600 174,380 

  Dầu khí                   

22 
 

GAS Nắm giữ 186,610 3% 5,149 22,984 18.9 97,500 775,243 

23 
 

BSR Nắm giữ 58,910 4% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 19,000 1,212,477 

24 
 

PLX Nắm giữ 79,031 12% 2,920 18,411 23.4 68,200 708,731 

  Xây dựng & VLXD                 

25 

 

CTD Mua 12,330 41% 20,255 97,974 7.8 157,500 305,758 

26 

 

VCS Nắm giữ 16,720 3% 6,408 15,034 16.3 104,500 171,162 

27 

 

VGC Theo dõi 10,940 35% 1,354 14,158 18 24,400 2,212,479 

28 

 

CVT Mua 1,130 8% 4,736 14,731 6.5 30,800 305,482 

29 

 

PTB Theo dõi 3,240 14% 12,579 43,142 7.9 100,000 34,972 

30 

 

BMP Nắm giữ 5,116 73% 5,511 30,975 11.3 62,500 307,969 

31 

 

NTP Theo dõi 4,551 23% 4,922 23,827 10.4 51,000 12,189 

32 

 

AAA Nắm giữ 3,662 18% 2,777 12,686 7.9 21,900 984,212 

  Thép                    

33 

 

HPG Mua 92,997 40% 5,565 22,617 11 61,300 4,477,860 

34 

 

HSG Theo dõi 5,062 20% 3,203 14,286 4.1 13,150 3,736,992 

  Điện                   

35 

 

REE Mua 10,635 49% 4,605 25,536 7.4 34,300 468,557 

36 

 

NT2 Nắm giữ 8,348 21% 2,646 18,134 11 29,000 442,001 

37 

 

PC1 Nắm giữ 3,729 37% 2,354 23,249 13.7 32,300 53,015 

  Logistic                   

38 

 

VSC Theo dõi 1,769 34% 4,735 29,307 7.5 35,300 149,964 

39 

 

GMD Theo dõi 8,302 20% 5,793 19,825 5 28,800 558,065 

  
Hàng tiêu dùng & Bán 
lẻ 

                

40 

 

VNM Mua 256,871 59% 6,234 17,786 28.4 177,000 860,319 

41 

 

QNS Theo dõi 11,615 10% 4,154 18,197 9.6 39,700 259,376 

42 

 

VHC Theo dõi 5,575 40% 6,611 30,944 9.1 60,400 395,106 

43 

 

MWG Mua 39,070 49% 7,866 22,497 15.4 121,000 537,931 

44 

 

FPT Mua 29,420 43% 4,964 19,567 9.7 47,950 1,417,099 

45 

 

DGW Mua 1,129 10% 2,251 17,392 12.3 27,800 293,277 

46 

 

DHG Theo dõi 14,251 47% 4,345 21,307 25.1 109,000 152,700 

47 

 

PNJ Mua 19,858 49% 7,307 29,592 25.1 183,700 296,425 

48 

 

VRE Theo dõi 84,598 32% 791 13,710 56.3 44,500 2,119,074 

49 

 

CSM Theo dõi 1,591 4% 531 11,861 28.9 15,350 216,755 

50 

 

DRC Theo dõi 2,756 23% 1,398 12,853 16.6 23,200 426,794 

51 

 

PAC Theo dõi 1,975 30% 3,036 14,423 14 42,500 11,914 

  Phân bón                   

52 

 

BFC Theo dõi 1,795 14% 4,457 17,049 7 31,400 21,908 
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53 

 

DPM Theo dõi 7,455 20% 1,426 20,529 13.4 19,050 907,866 

54 

 

DCM Theo dõi 6,062 4% 1,024 12,026 11.2 11,450 459,203 

55 

 

LAS Theo dõi 1,343 6% 1,294 11,658 9.2 11,900 64,734 

  Du lịch và giải trí                 

56 

 

HVN Theo dõi 46,474 9% 1,727 12,234 21.5 37,200 508,410 

57 

 

VJC Theo dõi 80,790 25% 11,356 23,469 15.8 179,000 594,973 

  Dệt may                   

59 

 

TCM Mua 1,204 47% 3,033 20,081 7.3 22,250 188,385 

60 

 

TNG Theo dõi 543 21% 2,973 15,833 4.4 13,200 239,077 

 


