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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 14/05 – 18/05/2018 

Diễn biến thị trường quốc tế: 

Chỉ số Điểm số 
Tăng giảm 
1 tuần (%) 

P/E YTD 

VN-Index 1,044.85 1.76 18.52 6.16 

VN30 1,030.79 1.97 16.84 5.67 

Dow Jones 24,831.17 2.34 18.72 0.45 

S&P 500 2,727.72 2.41 20.93 2.02 

DAX 13,001.24 1.42 14.54 0.65 

CAC 5,541.94 0.47 17.53 4.32 

Nikkei 225 22,758.48 1.27 17.57 -0.03 

Shanghai 3,163.26 2.34 15.40 -4.35 

Vàng 1,318.20 0.23  0.70 

Dầu WTI 70.52 1.13  16.70 

 

TTCK Mỹ khép trọn tuần tăng điểm mạnh, tạm thời xóa đi lo ngại Bear market. 

Cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng mạnh trở lại trong tuần qua với mức tăng trung 

bình trên 2% nhờ đà tăng mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu Y tế. Kết thúc tuần, chỉ số Dow Jones tăng 2.3% lên 

24,831.17 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 2.4% lên 2,727.72 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite tăng mạnh 

2.7% lên mức 7,402.88 điểm. 

Diễn biến tăng điểm mạnh của TTCK Mỹ trong tuần qua nhờ các thông tin trọng yếu:  

 Báo cáo lợi nhuận Q1 của các DN Mỹ tiếp tục tăng trưởng tích cực. dữ liệu từ Thomson Reuters, 

có tới 417 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo lợi nhuận, có đến gần 80% số công ty này có lợi nhuận 

vượt qua dự báo. Bên cạnh đó, đà tăng giá mạnh của cổ phiếu Apple cũng tạo lực đẩy tích cực cho thị 

trường. 

 Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đẩy giá dầu nhảy 

vọt hơn 3% đã nhấc bổng nhóm cổ phiếu năng lượng. Đây là thông tin tốt đối với nhà đầu tư, vốn đã 

dự báo trước về đà tăng của giá dầu. Giá dầu thô đã vọt lên đỉnh 3 năm rưỡi khi nhà đầu tư dự đoán sự 

rút khỏi của Mỹ sẽ có thể làm tăng nguy cơ xung đột tại Trung Đông và làm giảm nguồn cung dầu toàn 

cầu. 

 Dữ liệu lạm phát ảm đạm đã làm dịu lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất nhanh 

hơn trong năm nay. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Bộ Lao động Mỹ nhích 0.2% trong tháng 4, thấp 

hơn dự báo của các chuyên gia kinh tế. Chỉ số CPI cơ sở, trừ hàng hóa thực phẩm và năng lượng, nhích 

0.1% trong tháng 4, thấp hơn so với 2 tháng trước đó, và không làm thay đổi kỳ vọng nâng lãi suất vào 

tháng 6 tới của nhà đầu tư. 

Đáng chú ý, chỉ số Dow Jones đã tăng vượt qua mức trung bình động 20 ngày và tiệm cận mức trung bình động 

100 ngày lần đầu tiên kể từ ngày 18/04/2018. Một số nhà đầu tư tin rằng diễn biến như vậy cho thấy thị trường 

có khả năng leo cao hơn.  

http://finance.vietstock.vn/CPI-ctcp-dau-tu-cang-cai-lan.htm
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Giá Vàng thế giới có tuần tăng đầu tiên trong 1 tháng 

Các hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 giảm nhẹ -0.31% đóng cửa phiên thứ 6 trên sàn Comex dừng ở mức 

1.318,20 USD/ounce. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá vàng đã tăng nhẹ trở lại 0,23% sau 3 tuần sụt 

giảm liên tiếp. Đà tăng của giá vàng trong tuần qua chịu áp lực khá lớn từ mức tăng giá của đồng USD. Bên 

cạnh đó, chứng khoán Mỹ và giá dầu nhảy vọt sau quyết định rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đã làm 

giảm sự chú ý của nhà đầu tư khỏi thị trường kim loại quý. 

Tuy nhiên sau khi đạt mức đỉnh cao nhất nhiều tháng USD có tín hiệu suy yếu qua đó hỗ trợ đà phục hồi của thị 

trường kim loại quý. Các hợp đồng vàng tương lai nhận được thông tin hỗ trợ khi chỉ số giá tiêu dùng không 

cao như dự báo của các chuyên gia kinh tế, qua đó góp phần làm đồng USD suy yếu. Trong đó, đồng USD suy 

yếu tác động trực tiếp tới đà phục hồi của giá vàng tuần này vốn được neo giá theo đồng Dollar.  
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Giá dầu tăng mạnh phiên cuối tuần 

Tuần qua, thị trường dầu mỏ trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ do sự không chắc chắn về lượng dầu mà 

thị trường dầu toàn cầu sẽ thiếu hụt. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra quyết định Mỹ ra khỏi thỏa thuận 

hạt nhân Iran năm 2015 và tuyên bố tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhà sản xuất dầu lớn thứ 5 trên thế giới. 

Được biết, Iran là nước có sản lượng dầu mỏ lớn thứ 3 trong nhóm OPEC (sau Ả-rập Xê-út và Iraq), sản lượng 

trong năm 2017 của Iran ước đạt 3.81 triệu thùng/ngày (chiếm 12% tổng sản lượng năm 2017 của khối OPEC). 

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6 trên sàn Nymex lùi 66 xu 

(tương đương 0.9%) xuống 70.52 USD/thùng, sau khi khép phiên ngày thứ Năm tại mức 71.36 USD/thùng – 

mức cao nhất kể từ tháng 11/2014. Tuần qua, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6 đã tăng 1.13%. 

Diễn biến này đã khiến giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất trong 3 năm rưỡi khi giới đầu tư lo ngại sẽ làm gián 

đoạn lượng dầu ở Trung Đông. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, giá dầu đã vọt 16.7% lên mức cao chưa từng 

thấy kể từ cuối năm 2014. Các chuyên gia phân tích đã lên tiếng cảnh báo về việc giá dầu có thể trở lại ngưỡng 

100 USD 

 

 

Thị trường tuần 14/5 - 18/5: Kỳ vọng thanh khoản! 

Những điểm chính cần lưu ý trong tuần tới: 

 VN-INDEX: Vùng hỗ trợ quanh mốc 1.000, kháng cự 1.075 điểm 

 Kỳ vọng NĐTNN giảm bán ròng 

 Thanh khoản cần tăng và có phiên đột biến 

 VinHome niêm yết 17/5/2018  
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Đồ thị VNINDEX theo tuần 

 

Sau 4 tuần giảm điểm liên tiếp kể từ mức đỉnh 1.200 điểm, thị trường đã có tuần đầu tiên tăng điểm sau khi 

VNINDEX hai lần kiểm tra mức hỗ trợ tâm lý 1.000 điểm. Cụ thể, chỉ số chung VNINDEX ghi nhận mức tăng 

1,76% với mức thanh khoản khớp lệnh thấp nhất trong 4 tuần vừa qua và chỉ đạt bình quân 3.600 tỷ đồng/phiên, 

giảm 17% so với tuần trước đó.  

Như vậy điểm tích cực thứ nhất là dòng tiền vào chưa tăng nhưng vẫn phần nào có thể tạo niềm tin cho nhà 

đầu tư khi giá cổ phiếu và điểm số đã chững lại đà giảm và hồi phục nhẹ trong tuần vừa qua. Về bản chất, thị 

trường đang hồi phục nhờ hiện tượng tiết cung giá thấp khi áp lực bán giảm đi đáng kể sau các đợt sụt giảm 

mạnh vừa qua. 

Điểm tích cực thứ hai là dòng cổ phiếu ngân hàng đã trở lại dẫn dắt thị trường trong phiên tăng điểm cuối 

tuần, bộ đôi VIC, VRE, cùng với các cổ phiếu Bluechips như FPT, GAS, HPG…đồng loạt bứt phá giúp thị trường 

củng cố mức tăng vững chắc. Các cổ phiếu ngân hàng (ACB, BID, CTG, MBB, VPB, HDB, VCB…), cũng như 

các cổ phiếu chứng khoán (SSI, VND, HCM, CTS, MBS…) có sự hồi phục mạnh mẽ sau những phiên giảm sâu 

gần đây.  

Điểm tích cực thứ ba là hoạt động bán ròng của khối ngoại đã suy giảm trong những phiên gần đây, tính trong 

tuần, khối ngoại đã mua ròng trở lại 200 tỉ đồng trên HSX, nhưng nếu trừ đi thương vụ cá biệt tại VIS thì thực tế 

khối ngoại vẫn bán ròng khoảng gần 900 tỉ đồng. Chính việc khối ngoại vẫn duy trì bán ròng đã khiến tâm lý của 

NĐT nhìn chung vẫn thận trọng và đứng ngoài quan sát. Sẽ là tích cực hơn đáng kể nếu đà bán ròng của khối 

ngoại tiếp tục giảm mạnh thêm ở tuần tiếp theo và ngoạn ngục hơn nữa là một kết quả mua ròng khi ngày 17/5 

sự kiện đang được chờ đợi là Vin Home sẽ niêm yết, hoạt động cơ cấu danh mục của khối ngoại sẽ đi đến hồi 

kết. 

Nếu những dấu hiệu tích cực trên tiếp tục được củng cố thì thị trường có thể đi vào kịch bản đẹp là tạo mô hình 

hai đáy nhỏ. Tuy nhiên mới một phiên Retest như phiên cuối tuần thì chưa rõ. Có thể sang tuần tới sẽ có thêm 

vài lần retest đáy nữa.  
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Tuần trước, thị trường giảm 2,23% với khối lượng khớp lệnh bình quân là 4.300 tỷ, tuần này thị trường tăng 

1,76% mà khối lượng khớp lệnh bình quân chỉ đạt 3.600 tỷ. Thị trường tăng mà không lôi kéo được dòng tiền 

nhảy vào thì tâm lý còn đang thận trọng, chưa tin thị trường hồi hoặc còn đang nghĩ kịch bản bulltrap còn tiếp 

diễn.  

Tuần này, dù thị trường có đi theo kịch bản nào thì cũng cần phải có phiên xuất hiện thanh khoản cao, tuần vừa 

qua thanh khoản giảm 17% so với tuần trước đó mà chỉ số không những không giảm lại còn tăng, tức là mức 

thanh khoản cũng tương đương tuần trước rồi. Vấn đề lớn là tuần tới có thể duy trì mức thanh khoản trên 

ngưỡng này hay không cho dù Index tăng hay giảm thì để xác lập xu hướng thanh khoản cần phải cao hơn 

ngưỡng bình quân 3.600 tỷ/phiên.  

Dòng tiền nhỏ thì có thể làm thị trường tăng điểm một, hai phiên nhưng để thị trường hình thành xu thế thì 

phải dòng tiền lớn vào tham chiến. Diễn biến một phiên là tích cực, nhưng chưa đủ tích cực để hình 

thành xu thế mới, vì vậy không việc gì phải lo nhỡ tàu ở thời điểm này vì có các dấu hiệu để xác nhận mô hình 

cũng như kịch bản. Đua lệnh luôn là đường ngắn nhất chuốc lấy rủi ro. Nếu thị trường thật sự tạo được đáy thì 

còn vô khối cơ hội để mua. 

Về mặt kỹ thuật: 

Đồ thị VN-INDEX theo ngày 

 

Nhìn từ đồ thị tuần, chỉ số VN-INDEX đã có sự thay đổi lớn về mặt xu hướng kể từ gia đoạn tăng trưởng mạnh 

2016-2017, đây là giai đoạn chỉ số có mức độ suy giảm mạnh nhất tính theo tuần trong vòng hơn 2 năm qua. 

VN-INDEX đã nằm dưới đường WMA20 tuần và đang nằm trên hỗ trợ WMA50 tuần tương ứng ngưỡng tâm lý 

xoay quanh mốc 1.000 điểm. 

Vậy là xu hướng giảm theo tuần đã khá rõ, kỳ vọng diễn biến phục hồi kỹ thuật tại WMA50 vẫn còn khi ít nhất 

hai lần chỉ số VN-INDEX hồi phục sau khi kiểm nghiệm vùng hỗ trợ này. Bên cạnh đó, chỉ báo sớm Stochastic 

đã báo hiệu tín hiệu phục hồi tại vùng đáy nên có thể kỳ vọng thị trường tiếp nối đà hồi phục trong những phiên 

giao dịch đầu tuần này. 
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Nhìn từ đồ thị ngày, phản ứng của VN-INDEX tại vùng hỗ trợ kỹ thuật 1.000 điểm có dạng Double Bottom (đáy 

kép) và chờ củng cố bằng những nến xanh trong các phiên tiếp tới với KLGD phải tăng lên tương ứng. Đành 

rằng vùng đáy kỹ thuật có thể chấp nhận khối lượng thấp nhưng để tạo xu thế tăng giá trở lại bắt buộc KLGD 

phải tăng lên mới củng cố được giả định này. 

Về điểm số, ngưỡng cản WMA20 tại 1.062 cần được kiểm nghiệm và vượt qua mới có thể khẳng định được đà 

hồi phục có tiếp diễn được hay không và ngưỡng cản mạnh tiếp theo là WMA50, 100 tương ứng vùng 1,106 và 

1.113 điểm. 

Đà hồi phục có thể chưa mạnh và rủi ro hiện tại vẫn ở mức cao do đó NĐT vẫn nên thận trọng trong việc quản 

trị danh mục chặt chẽ và duy trì tỷ lệ tiền/CP hợp lý. Có thể giải ngân thăm dò nhưng không quá 30% tài khoản. 

Kịch bản khả năng chỉ số VN-Index test lại mốc 1.000 điểm +/- vẫn có thể xảy ra. 

Các kịch bản có thể diễn ra trong ngắn hạn 

 

Chiến lược đầu tư: Thận trọng trong việc quản trị danh mục 

Kịch bản 1 - VN-Index dao động trong vùng 1.000- 1.075: Trong trường hợp này, thị trường bước vào nhịp 

hồi phục và tích lũy sideway thể sẽ kéo dài từ 2 đến 4 tuần. Do đó, có thể xem xét gia tăng tỷ trọng với các cổ 

phiếu có cơ bản tốt, dòng tiền mạnh và tạo đáy trước thị trường nhằm tận dụng cơ hội ngắn hạn. Tuy nhiên vẫn 

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.  

Kịch bản 2 - VN-Index tiếp tục tăng điểm chậm và vượt qua 1.180: Kịch bản khả quan là VN-Index tăng điểm 

trong đầu tuần tới với khối lượng được cải thiện nhiều khả năng sẽ có nhịp hồi về vùng 1.120-1.130 điểm, và 

cũng là dấu hiệu để tìm kiếm cơ hội giải ngân cho nhịp hồi này. Kịch bản này xảy ra khi VN-Index ít nhất phải 

vượt qua vùng 1.050 -1080 điểm để thoát khỏi xu hướng giảm & kỳ vọng hình thành sóng hồi phục lên vùng 

1.120-1.130 điểm 
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Kịch bản 3 – kịch bản dự phòng là VN-Index có thể kiểm tra vùng đáy cũ 970-980 điểm hoặc sâu hơn. 

Trong trường hợp này, thị trường tiếp tục bước vào nhịp suy giảm ngắn hạn và có thể mức giảm sẽ kéo dài lớn 

hơn 2 tuần. Do đó, thận trọng 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 980+/- đến 1.000+/- do dó, NĐT có thể chuẩn bị 

sẵn nguồn lực và danh mục để giải ngân khi xu hướng phục hồi quay trở lại.  

Thị trường phái sinh: 

 Tuần qua, các vị thế Long một lần nữa chứng tỏ được hiệu quả khi chớp thời cơ khi chỉ số VN30-Index 

dao động sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.000 điểm với hai lần kiểm nghiệm thành công trong phiên đầu và 

cuối tuần. Tuy nhiên, đa phần dao động còn lại trong tuần khá khó chịu với NĐT khi lo ngại bulltrap liên 

tiếp khiến áp lực Short gia tăng mạnh mẽ trong các phiên giữa tuần. 

 Do đó, chiến lược Swing trading chứng tỏ hiệu quả khi thị trường vẫn đang trong giai đoạn thiết lập vùng 

đáy cân bằng và tâm lý hoài nghi vẫn còn. Do đó, không quá nghiêng về một chiều nào cả mà chấp nhận 

cuộc chơi trong khoảng dao động từ vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh mốc 1.000 điểm và kháng cự >1.050 

trở lên. 

 Diễn biến khó nhằn của thị trường cơ sở càng tạo thuận lợi cho thị trường phái sinh bởi mức thanh 

khoản ngày càng gia tăng mạnh mẽ và khả năng chốt vị thế một cách nhanh chóng. Dòng tiền tiếp tục 

bị hút vào thị trường phái sinh khi thanh khoản hợp đồng tương lai kỳ hạn 01 tháng liên tục thiết lập đỉnh 

cao mới trong lịch sử giao dịch. VN30F1805 cán mốc 71,435 hợp đồng khớp lệnh trong phiên cuối tuần. 

Tính chung cả tuần, khối lượng khớp lệnh trung bình của thị trường giao dịch HĐTL chỉ số VN30-Index 

đạt 65.253 hợp đồng, tăng trưởng 17,72% so với tuần giao dịch trước. Riêng hợp đồng VN30F1805 đạt 

trung bình 63.985 60.651 hợp đồng được khớp lệnh, tăng 5.5% so với tuần giao dịch trước.  

 Chiến lược Swing trading vẫn tiếp tục được áp dụng. Hỗ trợ ngắn hạn VN30 ở vùng S1: 1.005; 

S2: 1.015/ Kháng cự ngắn hạn VN30 tại R1: 1.050; R2: 1.060. 

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 11/3 
KLGD TB 

1M 

  
Ngân 

hàng 
                  

1  VCB Mua 208,311 20% 2,888 15,558 
                 

20.05  
57,900 3,122,537 

2  MBB Mua 55,464 20% 2,301 16,226 
                  

13.28  
30,550 6,000,209 

3  VPB mua 77,416 23% 4,564 19,831 
                   

11.33  
51,700 3,454,369 

4  ACB mua 47,718 #VALUE! 2,568 15,839 
                   

17.14  
44,000 4,395,261 

5  CTG Theo dõi 109,468 30% 2,103 17,690 
                  

13.98  
29,400 6,433,541 

6  BID Theo dõi 116,236 3% 2,030 13,991 
                  

16.75  
34,000 2,359,974 

7  VIB Theo dõi 18,146 22% 2,002 15,647 
                  

17.08  
34,200 338,850 

  Chứng khoán                 

8  SSI Mua 17,295 55% 2,371 17,081 
                  

14.59  
34,600 5,324,563 

9  HCM Mua 8,811 59% 4,280 21,542 
                  

15.89  
68,000 490,054 

10  VND Theo dõi 5,476 34% 2,422 12,517 
                  

10.45  
25,300 2,044,622 

11  MBS Mua 2,101 0% 159 10,479 
                

108.06  
17,200 877,136 

  Bảo Hiểm                   
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11  BVH Mua 63,964 25% 2,371 20,859 
                 

39.65  
94,000 357,287 

12  BMI Theo dõi 2,741 46% 2,062 24,223 
                  

14.55  
30,000 36,178 

  Bất động sản                 

13  VIC Mua 327,076 10% 2,337 13,422 
                 

53.05  
124,000 3,146,258 

14  DXG Mua 10,149 43% 3,040 13,472 
                   

11.02  
33,500 3,454,414 

15  DIG Mua 5,133 40% 824 11,829 
                  

26.16  
21,550 1,894,350 

16  KDH Theo dõi 13,458 44% 1,677 16,404 
                 

20.69  
34,700 403,389 

17  NLG Mua 6,396 41% 3,107 15,645 
                   

10.91  
33,900 388,759 

18  NVL Theo dõi 47,450 11% 2,534 15,372 
                  

21.90  
55,500 2,347,166 

  Dầu khí                   

19  GAS Mua 212,640 3% 5,149 22,984 
                  

21.58  
111,100 728,778 

20  PVS Mua 8,264 18% 1,792 24,054 
                  

10.32  
18,500 5,372,034 

21  PLX Mua 74,164 12% 2,920 18,411 
                   

21.91  
64,000 789,071 

22  PVT Theo dõi 5,010 34% 1,599 13,102 
                    

11.13  
17,800 549,543 

23  BSR Theo dõi 63,870 4% #N/A N/A #N/A N/A  #N/A N/A  20,600 1,303,237 

  Xây dựng & VLXD                 

24 
 

CTD Mua 11,328 42% 20,255 97,974 
                     

7.14  
144,700 269,499 

25 
 

VCS Mua 18,240 3% 6,408 15,034 
                  

17.79  
114,000 218,147 

26 
 

VGC Mua 10,940 35% 1,697 14,608 
                  

14.38  
24,400 2,006,294 

27 
 

CVT Mua 1,332 9% 6,157 19,150 
                    

7.67  
47,200 333,484 

28 
 

KSB Theo dõi 1,685 6% 5,035 16,205 
                     

7.15  
36,000 215,007 

29 
 

PTB Theo dõi 3,072 12% 12,579 43,142 
                    

7.54  
94,800 59,195 

30 
 

BMP Theo dõi 4,298 71% 5,676 29,918 
                    

9.25  
52,500 304,918 

31 
 

NTP Theo dõi 4,730 23% 5,519 23,375 
                    

9.60  
53,000 24,772 

32 
 

AAA Theo dõi 3,219 10% 2,777 12,686 
                    

6.93  
19,250 1,064,579 

  Thép                    

33 
 

HPG Mua 84,490 40% 5,565 22,617 
                   

10.01  
55,700 3,976,302 

34 
 

HSG Theo dõi 5,074 25% 3,850 14,665 
                    

3.77  
14,500 2,445,434 

35 
 

NKG Theo dõi 2,860 41% 6,820 22,619 
                    

3.23  
22,000 425,982 

  Điện                   

36 
 

REE Mua 11,084 49% 4,605 25,536 
                    

7.76  
35,750 840,179 

37 
 

NT2 Theo dõi 9,039 22% 2,646 18,134 
                   

11.87  
31,400 481,498 

38 
 

PC1 Theo dõi 3,787 38% 2,354 23,249 
                  

13.94  
32,800 98,221 

39 
 

VSH Theo dõi 3,444 14% 1,359 14,084 
                  

12.29  
16,700 31,115 

40 
 

PPC Mua 5,931 17% 2,830 17,678 
                    

6.54  
18,500 208,713 

  
Hàng tiêu dùng & Bán 
lẻ 

                

41 
 

VNM Theo dõi 258,325 60% 6,234 17,785 
                 

28.55  
178,000 910,168 

42 
 

QNS Theo dõi 12,347 8% 4,154 18,197 
                   

10.16  
42,200 267,142 

43 
 

VHC Theo dõi 5,261 38% 6,603 31,879 
                    

8.63  
57,000 515,353 

44 
 

MWG Mua 33,258 49% 7,166 18,646 
                  

14.37  
103,000 393,728 

45 
 

FPT Mua 31,745 49% 5,709 22,502 
                  

10.42  
59,500 1,762,219 

46 
 

DGW Mua 1,100 10% 1,705 16,632 
                  

15.89  
27,100 457,260 
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47 
 

DHG Theo dõi 13,598 47% 4,344 21,307 
                 

23.94  
104,000 269,986 

48 
 

PNJ Mua 19,783 49% 7,307 29,592 
                 

25.04  
183,000 343,012 

49 
 

VRE Mua 86,879 32% 791 13,710 
                 

57.77  
45,700 2,107,142 

50 
 

CSM Theo dõi 1,316 4% 531 11,861 
                 

23.93  
12,700 150,276 

51 
 

DRC Theo dõi 2,673 27% 1,398 12,853 
                   

16.10  
22,500 467,775 

52 
 

PAC Theo dõi 1,859 30% 3,036 14,423 
                   

13.17  
40,000 18,120 

  Phân bón                   

53 
 

BFC Nắm giữ 1,801 14% 4,457 17,049 
                    

7.07  
31,500 40,833 

54 
 

DPM Theo dõi 7,514 22% 1,532 20,116 
                  

12.53  
19,200 670,686 

55 
 

DCM Theo dõi 6,194 4% 1,075 11,574 
                  

10.88  
11,700 545,792 

56 
 

LAS Theo dõi 1,456 6% 1,294 11,658 
                    

9.97  
12,900 48,769 

  Du lịch và giải trí                 

57 
 

HVN Mua 47,354 9% 1,727 12,234 
                  

21.95  
37,900 742,643 

58 
 

VJC Mua 85,710 25% 11,356 23,469 
                  

16.72  
189,900 774,227 

  Dệt may                   

59 
 

TCM Theo dõi 1,016 49% 3,162 20,635 
                    

6.23  
19,700 245,001 

60 
 

TNG Theo dõi 535 22% 2,797 15,304 
                    

4.65  
13,000 211,381 

 


