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Ti p t c h i ph c  
Chi n lư c giao dịch ngày 10/08/2018 

Diễn bi n giao dịch phiên 09/08/2018: 
 Áp lực chốt lời nhóm dầu khí và áp lực bán của nhóm ngân hàng đã 

khiến VN-Index giảm 2,77 điểm xuống 963,50 điểm. 
 Nhóm thực phẩm, xây dựng và bán lẻ là nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng 

tích cực, trong khi nhóm bất động sản, ngân hàng và dầu khí phân 
hóa. 

 Thanh khoản thị trường tăng cao hon phiên 8/8 và ở mức trung bình 
với giá trị 4.248 tỷ đồng. 

 Khối ngoại bán ròng với giá trị hơn 37 tỷ đồng tập trung ở các mã 
PVD, VIC, VNM và mua ròng mã DXG, VCB, KBC. 

Bộ lọc c  phi u theo tín hiệu biểu đ  Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài Bi n động giá dầu th  giới 

TÍCH CỰC 

 Ngân hàng: CTG, BID 

 Xây dựng: CTD, HBC 

 Bảo hiểm: BVH, BMI 
 

QUAN SÁT 

 Bất động sản: VIC, DXG, NLG 

 Thực phẩm: MSN, VNM 

 Chứng khoán: SSI, HCM, VND 

 Bán lẻ: MWG, PNJ 
 

TIÊU CỰC 

 Nhựa: BMP, DAG 

 Cao su: CSM, SRC 

Xu hướng dòng tiền  

Chi n lư c giao dịch: 
 Các tín hiệu kỹ thuật cho thấy nhịp hồi phục đang được kéo dào 

và nhiều khả năng VN-Index sẽ hướng tới vùng kháng cự tiếp 
theo 980 - 990 điểm.  

 VN-Index có thể kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 960 điểm sau đó bật 
tăngtrở lại và đóng cửa ở trong vùng 965 - 970 điểm với thanh 
khoản tiếp tục tăng.  

 Nhà đầu tư ngắn hạn có thể chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn ở thị 
trường và quan sát một số nhóm ngành có dòng tiền tốt.   

 Nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và chờ đợi 
cơ hội trong giai đoạn điều chỉnh sắp tới.  

Khuyến nghị đầu tư Mã cổ phiếu 

Trading T+ BVH, DXG, GMD, VJC 

Bắt đầu chu kỳ tăng SSI 
Cổ phiếu mạnh CTD, VIC, GAS, BID 



DANH M C C  PHI U 

ĐIỂM TIN 

 Thông tin về giá dầu: Giá dầu tăng trong phiên thứ 5, lo ngại về lượng cung dầu từ Iran sau khi Mỹ ra lệnh tái trừng phạt. Giá dầu thô WTI 
giao dịch tại New York tăng 10 cents lên 67,04 USD/thùng, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 20 cents lên 72,48 USD/thùng. 

 Trung Quốc đáp tr  Mỹ: Trung Quốc áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ với giá trị 16 tỷ USD.  Mức thuế này sẽ áp dụng 
cho các mặt hàng từ dầu mỏ, các sản phẩm thép, cho tới ô tô, thiết bị y tế.  

 PVN phát hiện mỏ dầu khí mới: PVN cho biết vừa có phát hiện dầu khí mới tại giếng Mèo Trắng Đông-1X (do Liên doanh Việt Nga Vietsopet-
ro tìm kiếm). Sau khi phát hiện mỏ dầu mới, các đơn vị sẽ tiến hành đánh giá trữ lượng và chuẩn bị phương án đưa vào khai thác. 

 HPG: Sản lượng thép Hòa Phát tháng 7 tăng 35,6% so với tháng 6. Lũy kế 7 tháng, thép Hòa Phát đạt sản lượng gần 1,3 triệu tấn tấn, tăng 
nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Thép xây dựng Hòa Phát chiếm thị phần trên 33% tổng sản lượng tiêu thụ toàn miền Bắc, miền Trung – Tây 
Nguyên là 28,3%. Thép Hòa Phát tiếp tục xuất khẩu tới các thị trường Mỹ, Malaysia, Campuchia với sản lượng 17.962 tấn trong tháng 7, nâng 
tổng lượng thép xuất khẩu 7 tháng lên 109.394 tấn. Đầu tháng 8, Hòa Phát đã ký hợp đồng đơn hàng xuất khẩu 15.000 tấn thép thanh sang 
Canada, đồng thời Hòa Phát cũng xuất một lô hàng thử nghiệm sang thị trường mới NewZealand. Đây đều là những thị trường đòi hỏi khắt khe 
về chất lượng, giá thành cạnh tranh.  

 

 

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  cáo này đều không được 
phép sao chép, sửa đổi, in ấn, trích dẫn nếu không được sự đồng ý của PSI  

Mã CP Vốn hóa 
Giá c  
phi u 

Bi n động 
giá 1 tháng 

KLTB 10 
phiên 

EPS 4 quý 
gần nh t Book Value ROA ROE P/E Beta 

BID 93,843,735,183,360  27,450  (1.26) 3,283,637  2,344  14,628            0.68          16.83          12.33            2.02  

HBC 4,285,049,602,048  22,000  (12.52) 1,208,543  4,022  12,160            6.19          39.58            5.49            1.85  

FPT 25,738,606,542,848  41,950  (5.73) 1,099,778  5,094            19,170          11.45          28.58            8.30            1.17  

PLX 72,541,712,416,768  62,600  3.30  783,573  3,240            16,160            5.98          18.29          19.60            1.29  

REE 10,231,680,598,016  33,000     3.77  696,016  5,319            27,335          12.52          20.87            6.46            1.48  


