
NHIỀU TÍN HIỆN TÍCH CỰC HỖ TRỢ, VN-INDEX TIẾN VỀ NGƯỠNG 1,100 ĐIỂM

Thứ Năm, Ngày 7 Tháng 6 Năm 2018

DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG

Nhận định thị trường ngày 7.6

Nhận định
➢ VN-Index tiếp tục giữ đà tăng điểm và hướng về ngưỡng
kháng cự ngắn hạn 1,055 điểm.
➢ Thanh khoản giữ ở mức ổn định, các chỉ báo kỹ thuật đều
cho tín hiệu tốt, xu thế dòng tiền thông qua chỉ báo MFI(14)
đang cho tín hiệu tích cực.
➢ Có thể nhận định rằng VN-Index đang trong giai đoạn hồi
phục, nhiều khả năng VN-Index sẽ kiểm tra lại vùng kháng cự
1,080 – 1,100 điểm trong tháng 6.
➢ VN-Index đang tiếp cận dần tới ngưỡng kháng cự 1,055
điểm,tuy nhiên đây là ngưỡng kháng cự yếu vì vậy VN-Index
nhiều khả năng chỉ điều chỉnh tích lũy trong 1,2 phiên rồi tiếp
tục hướng tới ngưỡng kháng cự mạnh ở 1,080 điểm. Trong
phiên ngày 7.6, nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục xu thế
tăng điểm tuy nhiên đà tăng sẽ yếu dần khi VN-Index tiếp
cận ngưỡng kháng cự 1,055 điểm.
Khuyến nghị:
❖ Các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ danh
mục hiện tại và tích lũy thêm cổ phiếu trong những nhịp điều
chỉnh của thị trường.
❖ Các nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục nắm giữ danh mục,
tiến hành tăng tỷ trọng các cổ phiếu có cơ bản tốt thuộc
nhóm ngành ngân hàng và bất động sản như VCB, CTG, BID,
DXG, NLG trong các nhịp điều chỉnh.

Khung thời gian Ngày 7/6 Tuần (4/6- 8/6) Tháng 6

VNINDEX 1,050 điểm 1,1050 điểm 1,100 điểm

VN30 1030 điểm 1,030 điểm 1,070 điểm 

HNXINDEX 122.0 điểm 125.0 điểm 130.0 điểm

HNX30 225.0 điểm 230.0 điểm 250.0 điểm

PVN ALLSHARE 1,520 điểm 1,520 điểm 1,550 điểm



DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường ngày 6.6

VN-Index tiếp tục tăng điểm tuy nhiên đã có những nhip điểm chỉnh
vào đầu phiên buổi sáng khi VN-Index có thời điểm đã giảm về 1,013
điểm tuy nhiên đã nhanh chóng bật tăng trở lại và giữ đà tăng điểm.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 6.6, VN-Index tăng 11.76 điểm, tương
đương với 1.15% lên 1,034.50 điểm.
VN-Index tăng điểm khi hầu hết các cổ phiếu bluechip đều tăng giá
trong phiên 6.6 trừ VNM, SAB, TCB.
Nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn tiếp tục tăng giá dưới lực kéo của GAS,
OIL, PVD, NT2, BSR trong khi PVS, DPM, DCM lại đóng cửa ở mức
giá giảm nhẹ. Chỉ số PVN Allshare Index tăng 3.51% tương đương
với 51.5 điểm lên 1,517.26 điểm.
Cổ phiếu ngành ngân hàng sau phiên điều chỉnh nhẹ đồng loạt tăng
giá trong đó ACB, BID, STB là những cổ phiếu tăng mạnh nhất cùng
với CTG, VCB, MBB đều có mức tăng nhẹ. VIB là cổ phiếu giảm giá
duy nhất trong nhóm cổ phiếu ngân hàng.
Thanh khoản tiếp tục được duy trì ở mức ổn định nhưng chưa cao.
Tổng giá trị giao dịch ngày 6.6 đạt 5,003.5 tỷ đồng, khối lượng giao
dịch đạt 162 triệu cổ phiếu. Các mã cổ phiếu ngành ngân hàng và
thép như STB, MBB, CTG, HPG, HSG tiếp tục được giao dịch với khối
lượng lớn.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 22.9 tỷ đồng trong phiên.
Tuy nhiên giá trị mua – bán của khối ngoại giảm so với các phiên
trước. HPG tiếp tục thu hút nhà đầu tư nước ngoài giao dịch khi có
1.6 triệu cổ phiếu được mua trong khi có 1.8 triệu cổ phiếu bị bán
bởi khối ngoại.

VN-Index: 1,034.50 điểm ( +11.76 điểm; +1.15%)

HNX-Index: 120.42 điểm ( +2.23 điểm; +1.89%)                                          

PVN ALLSHARE Index: 1,517.26 điểm ( +51.50 điểm; +3.51%)
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH TTCK VIỆT NAM

Top cổ phiếu ảnh hưởng tới VN-Index Giao dịch khối ngoại: Bán ròng 22.9 tỷ đồng

Tăng trưởng các nhóm ngành trong thángBiến động P/E các nhóm ngành trong tháng
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚIGIÁ HÀNG HÓA CƠ BẢN

Chỉ số Biến động (%) Đồ thị 1 tháng

WTI Crude 
Oil

65.55 USD/bbl

+0.05

Brent Oil

75.77 USD/bbl

+0.52

Gold

1,300.4 USD/oz

-0.14

Natural 
Rubber

188.10 JPY/kg

+0.27

Sugar

12.10 cents/lb

+0.67

Dữ liệu được cập nhật tại thời điểm 15h ngày 6 / 6  / 2018

Chỉ số Biến động (%) Đồ thị 1 tháng

Dow Jones

24,800 điểm

-0.06

S&P 500 
Index

2,748.8 điểm

+0.07

FTSE 100 
Index

7,709.3 điểm

+0.29

Nikkei 225

22,626 điểm

+0.38

MSCI Asia 
Pacific

174.53 điểm

-0.01



ĐIỂM TIN

Thông tin về giá dầu: Giá dầu tăng trước số liệu về kho dự trữ dầu thô Hoa Kỳ. Giá dầu thô WTI giao dịch tại New York tăng 17 cent/thùng,
tương đương với 0.3% lên 65.69 USD/thùng, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 53 cent/thùng, tương đương với 0.7% lên 75.91 USD/thùng. Cục Quản lý
Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ sẽ công bố báo cáo nguồn cung cấp dầu hàng tuần vào sáng ngày 7.6 (giờ Việt Nam) trong bối cảnh dự báo giảm
1.8 triệu thùng dầu. Các nhà phân tích cũng dự báo tăng 587,000 thùng dự trữ xăng và 784,000 thùng dự trữ các sản phẩm trưng cất.

WB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Cụ thể, WB vẫn giữ nguyên dự báo đưa ra hồi tháng 1: kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng

3,1% trong năm nay và tăng 3% vào năm 2019. Nhìn chung, kinh tế toàn cầu vẫn duy trì được thể trạng “khỏe mạnh” trong một vài năm tới. Tăng

trưởng tại các quốc gia phát triển được dự báo sẽ ở mức 2,2% trong năm 2018 trước khi dịu xuống 2% trong năm 2019, giữa bối cảnh các ngân

hàng trung ương thu rút dần quy mô của các chương trình kích thích kinh tế. Trong khi đó, nhịp độ tăng trưởng tại các thị trường mới nổi và các

nền kinh tế đang phát triển dự đoán sẽ vững lên ở mức 4,5% trong năm nay, sau đó sẽ tăng lên 4,7% trong năm 2019. WB cũng cảnh báo tăng

trưởng kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, trong đó có nguy cơ tranh chấp thương mại leo thang. Theo WB, thị trường tài chính

nhiều khả năng sẽ gặp các xáo trộn mạnh, trong khi một số thị trường mới nổi và nền kinh tế đang phát triển cũng trở nên dễ bị tổn thương hơn.

Ngoài ra, xu hướng bảo hộ thương mại cũng đang gia tăng cùng với những bất ổn trong chính sách và rủi ro địa chính trị sẽ ảnh hưởng đến đà

tăng trưởng của kinh tế toàn cầu. Về mặt chính sách thương mại, WB cho biết kết quả của một số cuộc đàm phán vẫn còn chưa chắc chắn và nguy

cơ leo thang của những tranh chấp thương mại đã và đang tăng lên. Nhận định của WB được đưa ra trong bối cảnh chính sách thuế quan mới của

Mỹ hồi tuần trước đã dẫn đến phản ứng trả đũa từ các đối tác thương mại chủ chốt của nước này. Bên cạnh đó, báo cáo của WB cũng dự báo giá

dầu sẽ tăng mạnh 32,6% trong năm nay, sau đó giảm 1,4% trong năm 2019. Không tính giá năng lượng, giá hàng hóa trên toàn cầu ước sẽ tăng

5,1% trong năm nay nhưng chỉ nhích thêm 0,2% vào năm tới.

Ngân hàng giảm nhẹ giá USD. Tỷ giá trung tâm ngày 6/6 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 22.567 đồng, giảm 4 đồng so với mức công

bố sáng qua. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 23.244 đồng và tỷ giá sàn là 21.890

đồng. Trong khi đó, giá USD tại một số ngân hàng thương mại sáng nay cũng được điều chỉnh giảm. Kết thúc phiên giao dịch đêm qua (giờ Việt

Nam), chỉ số ICE U.S. Dollar, đo lường sức mạnh đồng USD với 1 rổ gồm 6 đồng tiền mạnh khác, giảm 0,2% về 93,828 điểm, trong khi đó lợi suất

trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 2,3 điểm cơ bản về 2,912%.

Sản lượng tiêu thụ than tăng cao nhất trong nhiều năm. Báo cáo của Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, các chỉ tiêu sản

xuất kinh doanh chính trong tháng 5 của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, nhu cầu than của các nhà máy nhiệt

điện, phân bón, xi măng tiếp tục ở mức cao. Sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 16,87 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 17,6 triệu tấn, tăng 2,8 triệu

tấn tương đương tăng 18% so với cùng kỳ. Doanh thu toàn Tập đoàn 5 tháng ước đạt 52.141 tỷ đồng, tăng 22% so với thực hiện 2017. Lợi nhuận

ước đạt 1.300 tỷ đồng, bằng 65 % kế hoạch năm. Nộp ngân sách thực hiện là 5.976 tỷ đồng. Tiền lương bình quân là 10,21 triệu đồng/người/tháng,

bằng 103,6% kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ. Với tốc độ này, TKV dự kiến, 6 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn sẽ sản xuất 20,27 triệu tấn than

nguyên khai, đạt 57% kế hoạch, tiêu thụ than 21,60 triệu tấn đạt 60% kế hoạch. Dự báo mục tiêu năm 2018 Tập đoàn tiêu thụ đạt mức 38 triệu tấn

than.



LIÊN HỆ

Trung tâm Phân tích – Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

Tuyên bố miễn trách nhiệm
Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được PSI đưa ra dựa trên những nguồn tin mà PSI coi là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Tuy nhiên, PSI không đảm bảo tính đầy đủ và chính xác tuyệt đối của các thông tin này.
Báo cáo được đưa ra dựa trên các quan điểm của cá nhân chuyên viên phân tích, không nhằm mục đích chào bán, lôi kéo nhà đầu tư mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo này như một nguồn tham
khảo cho quyết định đầu tư của mình và PSI sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc thông tin sai lệch về đối
tượng được nhắc đến trong báo cáo này.
Bản báo cáo này là tài sản của PSI. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn, trích dẫn không được sự đồng ý của PSI đều là trái pháp luật. Bất kỳ nội dung nào của bản báo cáo này đều không được phép sao chép, sửa đổi, in ấn, trích
dẫn nếu không được sự đồng ý của PSI.

PSI – Hà Nội
Hội sở: Tầng 2 tòa nhà 
Hanoitourist, số 18 Lý 
Thường Kiệt, Quận Hoàn 
Kiếm, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: (84-4) 3934 3888       
Fax: (84-4) 3934 3999

PSI – Chi nhánh TP. Hồ Chí 
Minh
Lầu 1, tòa nhà PVFCCo, số 
43 Mạc Đĩnh Chi, Phường 
Đa Kao, Quận 1, 
Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 3914 6789        
Fax: (84-8) 3914 6969

PSI – Chi nhánh Vũng 
Tàu
Tầng 5, tòa nhà Silver 
Sea, số 47 Ba Cu, Tp. 
Vũng Tàu
Điện thoại: (84-64)  
254520/22/23/24/26
Fax: (84-64) 625 4521

PSI – Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 3, 19 – 21 Nguyễn Văn
Linh, Quận Hải Châu, Tp. Đà 
Nẵng
Điện thoại: (84-511) 389 9338        
Fax: (84-511) 389 9339

Đào Hồng Dương
Giám đốc
Trung tâm phân tích
Email: duongdh@psi.vn
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