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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 20/08 – 24/08/2018 

Diễn biến thị trường quốc tế: 

Chỉ số Điểm số 
Tăng giảm 
1 tuần (%) 

P/E YTD 

VN-Index 968.88 0.04 17.42 -1.56 

VN30 949.23 0.10 15.24 -2.69 

Dow Jones 25,669.32 1.41 18.23 3.84 

S&P 500 2,850.13 0.59 20.67 6.60 

DAX 12,210.55 -1.72 14.23 -5.47 

CAC 5,344.93 -1.29 16.48 0.61 

Nikkei 225 22,270.38 -0.12 16.06 -2.17 

Shanghai 2,668.97 -4.52 12.89 -19.30 

Vàng 1,184.25 -2.17 
 

-9.10 

Dầu WTI 65.91 -2.54 
 

9.09 

Giảm bớt nỗi lo về chiến tranh thương mại, chứng khoán toàn cầu đồng loạt khởi sắc 

 Trong tuần này, thị trường cổ phiếu Mỹ đón nhận những tín hiệu tích cực trong quan hệ thương mại 

Mỹ - Trung. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 16/8 cho biết Bắc Kinh sẽ nối lại các cuộc đàm phán với 

Washington vào cuối tháng này, trong nỗ lực nhằm tháo gỡ tình hình căng thẳng giữa hai nền kinh tế 

lớn nhất thế giới. Do đó, sau khi giảm mạnh trong phiên thứ Tư, phố Wall đã đồng loạt trở lại trong  2 

phiên cuối tuần nhờ kết quả kinh doanh tích cực của một số doanh nghiệp vừa công bố và nỗi lo chiến 

tranh thương mại leo thang giảm bớt. Kết thúc phiên cuối tuần, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 

110,59 điểm (+0,43%) lên 25.669,32 điểm, ghi dấu mức cao nhất kể từ tháng 2/2018. Chỉ số S&P 500 

cũng tăng 9,44 điểm (+0,33%) lên 2.850,13 điểm. Trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 

thêm 9,81 điểm (+0,13%) đóng cửa ở mức 7.816,33 điểm. Chốt tuần giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 

1,4%, S&P tăng 0,6%, còn Nasdaq lại giảm 0,3%. 

 Chứng khoán Trung Quốc đi ngược với xu hướng tăng của CK thế giới. Phần lớn thị trường chứng 

khoán châu Á đều khởi sắc trong những phiên cuối tuần nhờ thông tin tích cực về việc Mỹ và Trung 

Quốc nối lại đàm phán vào cuối tháng 8/2018 thì sắc đỏ lại hiện diện ở thị trường Trung Quốc. Kết thúc 

phiên cuối tuần, chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 29,57 điểm (-1,09%) sau khi tăng 

nhẹ hồi đầu phiên, tính chung cả tuần, chỉ số Shanghai giảm 4,28%  

 Tuần qua, khối ngoại tiếp tục thoái vốn tại các thị trường mới khi tình hình ở Thổ Nhĩ Kỳ và một số 

quốc gia khác xuất hiện nhiều bất ổn, bên cạnh những mối lo dài hạn hơn về cuộc chiến tranh thương 

mại toàn cầu, đồng USD mạnh lên, lãi suất tăng và giá năng lượng tăng. Nhà đầu tư nước ngoài đã rút 

lượng vốn ròng 1,3 tỷ USD khỏi các thị trường chứng khoán các quốc gia mới nổi và 100 triệu USD 

khỏi thị trường trái phiếu các nước này trong vòng 1 tuần qua chủ yếu tập trung ở Nam Phi và Trung 

Quốc. Ngoài ra, khối ngoại cũng thoái vốn khỏi các thị trường Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, 

Philippines và Việt Nam, nhưng với tốc độ hạn chế. 

 Đồng Nhân dân tệ hiện đang bị mắc kẹt trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Tính từ tháng 

4/2018, đồng Nhân dân tệ đã rớt 9% so với đồng USD, và hiện đang dao động gần mức thấp nhất 

trong hơn 1 năm. 

 Chỉ số đồng USD thước đo diễn biến của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm lùi 0,4% 

xuống 96,28 và giảm gần 0,1% trong tuần qua. Tuy nhiên, chỉ số này tiếp tục dao động gần mức cao 

nhất kể từ ngày 27/06/2017 và vọt 4.5% từ đầu năm đến nay. 
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Đồ thị chỉ số Dow Jones 

 

Xu hướng dòng vốn quốc tế 

 

Giá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm thứ 3 liên tiếp  

 Mặc dù phục hồi trong hai phiên liên tiếp cuối tuần qua, song các phiên giao dịch ảm đạm từ đầu tuần 

đã khiến thị trường năng lượng chứng kiến tuần giảm giá thứ ba liên tiếp.  

 Cuộc khủng hoảng tài chính tại Thổ Nhĩ Kỳ và những căng thẳng thương mại tiếp diễn trên toàn cầu 

làm dấy lên những lo ngại về nhu cầu mua nhiên liệu, qua đó gây sức ép giảm đối với giá dầu ngay từ 

đầu tuần. Ngoài ra, việc đồng USD mạnh lên và dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng cao hơn dự kiến 



 

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

 

cũng phủ bóng đen lên thị trường dầu mỏ ((15/08), Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết 

dự trữ dầu thô nội địa vọt 6,8 triệu thùng, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 2,4 triệu thùng).  

 Theo thông tin từ Ngân hàng Commerzbank nhận định giữa lúc mùa du lịch Hè đang vào giai đoạn 

cuối, lượng nhiên liệu tiêu thụ có thể giảm dần sau khi đạt “đỉnh” vào thời gian trước đó. Yếu tố duy 

nhất có thể hỗ trợ thị trường dầu mỏ trong thời gian tới chỉ có thể là lệnh cấm vận của Mỹ đối với hoạt 

động xuất khẩu dầu của Iran, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11/2018.  

  Về mặt nguồn cung, sản lượng dầu tại Libya được dự đoán sẽ tăng trở lại mức hơn 1 triệu thùng/ngày 

lần đầu tiên kể từ tháng 6/2018 do sản lượng tại mỏ dầu lớn nhất của nước này đã trở lại mức bình 

thường. 

 Trong tuần qua, giá dầu WTI giảm 2,5% xuống 65,91 USD/thùng; dầu Brent giảm 1,3% xuống 71,83 

USD/thùng.  

 

Giá vàng thế giới giảm mạnh nhất trong hơn một năm 

 Mặc dù giá kim loại quý đã phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần, song vàng vẫn chứng kiến tuần sụt 

giảm mạnh nhất trong hơn một năm qua.  

 Ngay phiên mở đầu tuần này, giá vàng thế giới tụt xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2017, trong 

bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu của Mỹ đi lên khi các nhà đầu tư tìm đến các kênh an toàn vì 

lo ngại thị trường tài chính biến động sau sự sụt giá của đồng lira (Thổ Nhĩ Kỳ). Thông thường, giới 

đầu tư sẽ tìm đến vàng như một "kênh trú ẩn an toàn" trong thời kỳ bất ổn nhưng trong năm nay, kim 

loại quý này đã không được hưởng lợi từ diễn biến này, khi các nhà đầu tư chuyển hướng tới trái 

phiếu của Mỹ và mua đồng USD. 

 Tuy nhiên, giá vàng khởi sắc trong phiên cuối tuần khi chỉ số đồng USD nhuốm sắc đỏ. Kết thúc phiên 

giao dịch ngày thứ Sáu, hợp đồng vàng giao tháng 12 tăng 20 xu lên 1.184,20 USD/oz, nhưng vẫn sụt 

gần 2,9% trong tuần này, đánh dấu tuần sụt giảm mạnh nhất về phương diện phần trăm kể từ tuần kết 

thúc ngày 05/05/2017. 
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Thị trường cơ sở tuần 20 -24/08:  Thử thách ngắn hạn cho thị trường ở ngưỡng 982 - 988 điểm 

 Chỉ số VN-Index tiếp tục chuỗi tăng điểm sang tuần thứ 5 liên tiếp 

 Dòng tiền tiếp tục chọn nhóm ngân hàng và bán lẻ trong khi chốt lời ở nhóm dầu khí, chứng khoán,  

 NĐTNN đã giảm cường độ bán ròng 

 Thị trường phái sinh tuần qua thanh khoản tăng trở lại và OI giảm do HDTL tháng 8 đáo hạn  

 Yếu tố nội tại vẫn được NĐT quan tâm là câu chuyện tỷ giá, lãi suất và lạm phát 

 Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động theo xu hướng sideway up trong vùng 960 điểm đến 

982 điểm 

 Cơ hội đầu tư: ngân hàng, bán lẻ,…. 

 

Thị trường tiếp tục nối dài chuỗi tăng điểm sang tuần thứ 5 liên tiếp bất chấp phiên giảm điểm mạnh ngày 15/8 

trong tuần vừa qua. Điểm tích cực trong tuần vừa qua là dòng tiền đã tăng trở lại với dự dẫn dắt chủ yếu của 

nhóm cổ phiếu bluechips trong đó nổi bật là nhóm cổ phiếu ngân hàng và khối ngoại đã giảm mạnh hoạt động 

bán ròng là động lực giúp thị trường duy trì mạch tăng.  
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Thanh khoản trong tuần vừa qua đã tăng lên bình quân 3.700 tỷ đồng/phiên so với mức 3.400 tỷ đồng của 

tuần trước đó. Dòng tiền tiếp tục chọn nhóm cổ phiến ngân hàng và bán lẻ trong khi đó lại chốt lời ở nhóm dầu 

khí, chứng khoán… 

Nhìn lại diễn biến giá trong tuần, nhóm ngân hàng có 3/5 cổ phiếu tăng điểm, nổi bật là CTG (+7,22%), BID 

(4,01%), trong khi ở nhóm bán lẻ các cổ phiếu đều tăng điểm: PNJ (+3,13%), MWG (+2,34%) và FRT (+ 

2,78%). Các nhóm cổ phiếu BĐS, Xây dựng và VLXD, sản xuất Điện …có sự phân hóa và chỉ tăng nhẹ với 

các mã đầu ngành như HPG, REE…Ở chiều  ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí bị chốt lời mạnh mẽ: PVD(-

14,37%), PVS (-9,09%), GAS (-2,53%), bên cạnh đó là nhóm chứng khoán: HCM (-4,19%), MBS (-4,85%), 

VND (-2,44%), SSI (-1,98%)… 

Ở thời điểm hiện tại, thị trường vẫn đang nằm ở vùng trũng thông tin, chỉ số VN-INDEX sau 5 tuần tăng điểm 

liên tiếp đang có dấu hiệu quán tính tăng đã chậm lại ở 2 tuần vừa qua khi thị trường tiếp cận vùng cản mạnh 

ở 980 điểm đến 982 điểm.  

Trong tuần vừa qua, thị trường đã có 2 lần tiếp cận vùng này nhưng đều không thành công, sự không đồng 

thuận giữa các nhóm cổ phiếu dẫn dắt khiến thị trường không duy trì được lực nâng dẫn đến hệ quả là thị 

trường chỉ dao động giằng co và chỉ tăng rất nhẹ so với tuần trước đó (0,04%).  

Trong tuần tới thị trường có thể được hỗ trợ từ các thông tin tác động bên ngoài khi căng thẳng thương mại 

đang biến chuyển theo chiều hướng tích cực, Trung Quốc và Mỹ dự định sẽ đàm phán để giải quyết tranh 

chấp thương mại trước tháng 11 năm nay. Qua đó kìm hãm đà tăng của đồng USD, thậm chí theo Standard 

Chartered đồng USD sẽ sớm quay lại xu hướng giảm giá. Điều này sẽ giúp giải tỏa phần nào tâm lý lo ngại về 

tỷ giá, lãi suất ở trong nước.  

Do vậy kịch bản cho tuần này chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục xu hướng sideway up trong vùng 960 

điểm đến 982 điểm, trong kịch bản lạc quan nếu chỉ số Vnindex retest thành công vùng kháng cự 982 điểm thì 

mới kỳ vọng thị trường trở về ngưỡng tâm lý 1.000 điểm, trong trường hợp ngược lại vùng hỗ trợ của thị 

trường ở 954 - 960 điểm.  

Kịch bản 1 – Nhịp phục hồi vượt qua vùng  988 – 1.050 điểm (Lạc quan 40%) 

 Thị trường đang trong xu hướng sideway up, đã vượt đường trung bình 50 ngày và ở trên trendline 

ngắn hạn nối 2 đính tháng 5 và tháng 6. Đồng thời thị trường đã tạo được các vùng đệm trong quá 

trình đi lên ở 945 điểm hay quanh ngưỡng 930 điểm. 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 Q2. 

 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 để hướng tới các vùng kháng cự 

mạnh 980 điểm cho đến 988 điểm trong tuần này. Mục tiêu sau khi vượt 988 điểm có thể lên lại vùng 

kháng cự cao hơn 1.050 – 1.080 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, bán lẻ, sản xuất điện.... 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 955 – 985 điểm (Thận trọng 50%): 
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 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  từ 955-985 điểm và không phá 

vỡ hỗ trợ 947 điểm. Đặc trưng của kịch bản này là VN-INDEX không vượt được kháng cự mạnh 985 

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.  

 

Kịch bản 3- Chỉ số xuyên qua vùng hỗ trợ mạnh 900-884 điểm (Xấu 10%):  

 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 900 điểm cho đến 884 điểm và về mức trung bình của năm 2017.  Trong trường hợp này, ngưỡng 

Fibonacci Extension 100% và MA200 (tuần) tương ứng quanh mốc 800-850 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 vừa qua cho thấy sự khởi sắc với tổng thanh khoản toàn thị trường 

đạt 457.549 hợp đồng được khớp lệnh, tăng 11,5% so với tuần trước. Theo đó, KLGD trung bình 

cũng được nâng từ mức 82.050 hợp đồng/phiên lên mức 91.510 hợp đồng/phiên. Với việc hợp đồng 

tháng 8 đáo hạn trong tuần, nhà đầu tư dần chuyển hướng quan tâm sang hợp đồng tháng 9 khiến 

thanh khoản hợp đồng này tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên trong phiên đầu tiên giao dịch với danh nghĩa 

VN30F1M, hợp đồng tháng 9 chỉ đạt KLGD 98.531 hợp đồng, thấp hơn 13% so với phiên giao dịch 

tương ứng của hợp đồng tháng 8 trước đó. Về giá trị giao dịch theo mệnh giá, thành tích tuần này đạt 

được cũng tăng 12,8% so với tuần trước chạm mức trung bình 8.695,3 tỷ đồng/phiên.   

 Thị trường chứng khoán tuần qua ghi nhận nhiều diễn biến khó đoán định trên thị trường cơ sở. Phần 

lớn thời gian giao dịch trong ba phiên đầu tuần chứng kiến sự giằng co của các chỉ số, xu hướng 

tăng/giảm chỉ rõ ràng trong những phút giao dịch cuối cùng. Trong khi đó cùng với diễn biến tích cực 

trên thị trường cơ sở, hai phiên cuối tuần lại gây nhiều bất ngờ cho nhà đầu tư với các cú đảo chiều 

ngoạn mục. Chính sự khó đoán của chỉ số VN30 đã gây tâm lý khó chịu và nhiều rung lắc trên thị 

trường phái sinh. Tuy nhiên, đây cũng chính là lúc mà cơ hội kiếm lời được chia đều cho 2 phe Long-

Short và cũng kích thích nhà đầu tư tham gia đặt cược, khiến KLGD các hợp đồng tương lai tăng so 

với các tuần giao dịch ảm đạm trước đó. 

 Đến cuối tuần này, nhìn chung giá các hợp đồng không có nhiều thay đổi so với tuần trước. Hợp đồng 

tháng 8 đáo hạn trong phiên thứ 5 (16/8) với 947 điểm, tăng 0,5 điểm so với cuối tuần trước và chênh -

3,18 điểm so với chỉ số cơ sở. Hợp đồng tháng 9 có mức tăng 0,16% đạt 947 điểm, hiện đang thấp 

hơn cơ sở 2,23 điểm. Mã VN30F1812 giảm rất nhẹ 0,3 điểm lùi về mức 944,3 điểm  trong khi 
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VN30F1903 giữ vững mức 947 điểm. Theo đó basis hai hợp đồng này đạt -4,93 điểm và -2,23 điểm. 

Hợp đồng tháng 10 đóng cửa ngày giao dịch đầu tiên (17/08) giảm 0,64% so với giá tham chiếu xuống 

mức 948,3 điểm, basis đạt 0,93 điểm. 

 Với hai phiên tích cực cuối tuần vừa rồi, xu hướng hồi phục được kỳ vọng sẽ được nối dài 

trong tuần tới. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng xu hướng tăng mạnh vẫn chưa được xác lập. Do 

đó, các vị thế trading trong phiên trên thị trường phái sinh nên được ưu tiên nhiều hơn trong hiện tại. 

Nhà đầu tư có thể tham khảo các ngưỡng hỗ trợ trong phiên đối với VN30F1M tại 944-940-936 điểm, 

các ngưỡng kháng cự của VN30F1M tại 949-955-958 điểm.  

 Về mặt kỹ thuật, áp lực bán gia tăng khiến VN30-Index điều chỉnh trong phiên cuối tuần. Stochastic 

RSI, MACD cho tín hiệu trái chiều hàm ý về khả năng hiện tượng rung lắc sẽ còn tiếp tục. Bollinger 

Bands co thắt và giá dao động trong biên độ hẹp nên giai đoạn tích lũy trong xu hướng được hình 

thành. Ngưỡng hỗ trợ tốt trong những phiên tới S1:946 điểm, S2:943 điểm và S3:938 điểm, trong 

khi các ngưỡng kháng cự R1:953 điểm, R2:959 điểm và R3:963 điểm. 

 Tính đến thời điểm cuối tuần này, tổng khối lượng mở (OI) trên thị trường đạt 13.045 hợp đồng, giảm 

25,3% so với tổng khối lượng mở thời điểm cuối tuần trước, do OI của hợp đồng VN30F1M giảm 

22,9% đạt 12.251 hợp đồng. Hợp đồng VN30F2M, VN30F1Q và VN30F2Q có OI lần lượt đạt 89, 608 

và 97 hợp đồng. 

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 

08/17/2018 

KLGD TB 

1M 

  
Ngân 
hàng 

                  

1 
 

VCB Nắm giữ 
                               

223,062  
20.8% 3,140 16,261 20 62,000 2,209,699 

2 
 

MBB Mua 
                                 

50,555  
20.0% 1,933 13,635 12 23,400 5,868,336 

3 
 

ACB Mua 
                                 

39,909  
#VALUE! 2,568 15,839 14 36,800 4,876,141 

4 
 

BID Nắm giữ 
                                

106,322  
2.6% 2,030 13,991 15 31,100 3,669,256 

5 
 

CTG Nắm giữ 
                                 

96,809  
30.0% 2,103 17,690 12 26,000 5,756,212 

6 
 

VPB Theo dõi 
                                 

62,999  
23.5% 2,663 11,573 10 26,000 4,785,684 

7 
 

HDB Theo dõi 
                                  

35,218  
27.1% 1,966 14,348 18 35,900 1,462,066 

8 
 

VIB Theo dõi 
                                  

15,227  
21.8% 2,002 15,647 14 28,700 787,285 

9 
 

LPB Theo dõi 
                                    

7,050  
5.0% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 9,400 2,170,838 

  Chứng khoán                 

10 
 

SSI Nắm giữ 
                                  

14,845  
55.8% 2,602 17,871 11 29,700 3,739,281 

11 
 

HCM Nắm giữ 
                                     

7,410  
61.0% 6,129 22,651 9 57,200 307,625 

12 
 

VND Theo dõi 
                                    

4,330  
44.7% 1,937 12,224 10 20,000 1,161,005 

13 
 

MBS Mua 
                                      

1,917  
0.1% 713 11,098 22 15,700 179,465 

  Bảo Hiểm                   

14 
 

BVH Mua 
                                  

59,015  
24.7% 2,371 20,859 36 84,200 134,267 

15 
 

PVI Theo dõi 
                                    

6,702  
#VALUE! 2,948 29,175 10 29,000 146,286 

  Bất động sản                 

16 
 

VIC Nắm giữ 
                               

326,503  
7.6% 1,510 11,093 68 102,300 1,443,202 

17 
 

DXG Mua 
                                    

9,294  
45.7% 2,870 12,242 9 27,150 3,240,118 

18 
 

DIG Mua 
                                    

4,002  
37.1% 878 11,164 18 15,850 1,856,915 
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19 
 

KDH Theo dõi 
                                   

11,286  
44.4% 1,677 16,404 17 29,100 152,621 

20 
 

NLG Mua 
                                     

6,108  
49.0% 2,793 14,063 10 29,100 342,473 

21 
 

HDG Mua 
                                     

2,791  
10.6% 1,997 12,745 15 29,400 88,112 

  Dầu khí                   

22 
 

GAS Nắm giữ 
                                 

184,122  
3.5% 5,796 22,568 17 96,200 542,299 

23 
 

BSR Theo dõi 
                                 

52,088  
3.5% #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A 16,800 1,693,905 

24 
 

PLX Theo dõi 
                                 

74,396  
12.2% 2,920 18,411 22 64,200 642,942 

  Xây dựng & VLXD                 

25 

 

CTD Nắm giữ 
                                   

12,017  
42.5% 20,360 97,180 8 153,500 161,657 

26 

 

VCS Nắm giữ 
                                  

13,520  
2.5% 6,408 15,034 13 84,500 176,127 

27 

 

VGC Theo dõi 
                                    

7,398  
24.3% 1,354 14,158 12 16,500 1,663,542 

28 

 

CVT Nắm giữ 
                                       

904  
13.3% 4,883 15,658 5 24,650 546,879 

29 

 

PTB Theo dõi 
                                    

2,794  
13.0% 8,386 28,762 7 57,500 60,412 

30 

 

BMP Theo dõi 
                                    

4,322  
75.0% 5,511 30,975 10 52,800 118,978 

31 

 

NTP Theo dõi 
                                     

3,918  
23.0% 4,922 23,827 9 43,900 7,617 

32 

 

AAA Theo dõi 
                                    

2,750  
18.7% 2,326 11,543 7 16,450 1,657,830 

  Thép                    

33 

 

HPG Nắm giữ 
                                  

80,071  
38.7% 3,975 16,155 9 37,700 5,488,222 

34 

 

HSG Theo dõi 
                                    

4,042  
20.4% 1,861 13,564 6 10,500 2,862,131 

  Điện                   

35 

 

REE Nắm giữ 
                                  

10,635  
49.0% 5,319 27,335 6 34,300 505,144 

36 

 

NT2 Nắm giữ 
                                    

7,600  
21.6% 2,912 12,728 9 26,400 255,127 

37 

 

PC1 Theo dõi 
                                     

3,319  
32.6% 2,009 20,670 12 25,000 55,565 

  Logistic                   

38 

 

VSC Theo dõi 
                                    

2,050  
36.5% 5,102 30,579 8 40,900 130,013 

39 

 

GMD Theo dõi 
                                    

7,322  
20.4% 5,793 19,825 4 25,400 492,430 

  
Hàng tiêu dùng & Bán 

lẻ 
                

40 

 

VNM Nắm giữ 
                                

230,016  
59.1% 6,078 17,947 26 158,500 797,058 

41 

 

QNS Theo dõi 
                                   

11,849  
10.8% 4,154 18,197 10 40,500 241,575 

42 

 

VHC Theo dõi 
                                    

6,793  
39.7% 6,611 30,944 11 73,600 153,425 

43 

 

MWG Mua 
                                  

38,130  
49.0% 7,866 22,497 15 118,100 564,020 

44 

 

FPT Mua 
                                 

26,690  
49.0% 4,964 19,567 9 43,500 1,023,296 

45 

 

DGW Mua 
                                     

1,007  
9.4% 2,251 17,392 11 24,800 386,447 

46 

 

DHG Theo dõi 
                                  

13,009  
46.3% 4,344 21,307 23 99,500 187,464 

47 

 

PNJ Theo dõi 
                                  

16,052  
49.0% 4,872 19,728 20 99,000 454,248 

48 

 

VRE Theo dõi 
                                 

75,758  
31.6% 791 13,710 50 39,850 1,264,654 

49 

 

CSM Theo dõi 
                                     

1,435  
3.6% 293 11,901 47 13,850 77,433 

50 

 

DRC Theo dõi 
                                    

2,875  
23.8% 978 13,027 25 24,200 233,480 

51 

 

PAC Theo dõi 
                                     

1,780  
29.7% 2,774 12,271 14 38,300 17,249 

  Phân bón                   

52 

 

BFC Theo dõi 
                                     

1,492  
13.9% 4,089 17,524 6 26,100 19,147 

53 

 

DPM Theo dõi 
                                    

7,005  
20.2% 1,426 20,529 13 17,900 639,915 
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54 

 

DCM Theo dõi 
                                    

5,876  
4.0% 1,024 12,026 11 11,100 458,477 

55 

 

LAS Theo dõi 
                                     

1,287  
5.1% 1,192 11,937 10 11,400 45,474 

  Du lịch và giải trí                 

56 

 

HVN Mua 
                                 

48,989  
9.2% 1,727 12,234 23 39,200 661,313 

57 

 

VJC Mua 
                                  

81,783  
24.5% 9,463 19,557 16 151,000 701,861 

  Dệt may                   

59 

 

TCM Nắm giữ 
                                     

1,077  
48.5% 3,033 20,081 7 19,900 247,020 

60 

 

TNG Nắm giữ 
                                       

572  
21.5% 2,478 13,194 5 11,600 184,074 

 

 

 

 

 

 

 

 


