
TRI N V NG 
 Ngân hàng: VCB, BID, MBB 
 Bất động sản:VIC, DXG 
 Bán lẻ: MWG, PNJ 

Ngày 11/06/2018 
Chi n lư c giao dịch 

Diễn bi n giao dịch phiên 08/06/2018: 
 VN-Index giằng co, lực cầu đổ mạnh vào thị trường giúp các chỉ số đảo 

chiều tang điểm, và kết thúc phiên tang 2.32 điểm lên 1039.01 điểm 
 Các cổ phiếu ngành ngân hàng, và chứng khoán là động lực chính 

khiến VN-Index tăng giá 
 Thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước nhưng có dấu hiệu cải thiện 

về phút cuối phiên 
 Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong phiên. Khối ngoại đang 

mua ròng HPG, HCM và bán ròng GAS, DHG.   

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

TÍCH CỰC 
 Thép: HPG, NKG,HSG 
 Xây dựng: CTD, HBC 
 Chứng khoán SSI 

QUAN SÁT 
 Hóa chất: DPM, DCM 
 Bảo hiểm: BVH, PVI 
 Dầu khí: GAS, PVS 
 

TIÊU CỰC 
 

Xu hướng thị trường 

Chi n lư c giao dịch: 
 VN-Index đang trong xu thế hồi phục và nhiều khả năng sẽ 

kiểm tra vùng kháng cự 1,080 - 1,100 điểm trong tháng 6.  
 VN-Index nhiều khả năng giữ đà tăng trong tuần từ 11/6 - 

15/06 tuy nhiên có thể có nhip điều chỉnh ngay đầu tuần.   
 Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ danh mục và 

tích lũy thêm cổ phiếu trong những nhịp điều chỉnh.  
 Nhà đầu tư dài hạn có thể tăng tỷ trọng  các cổ phiếu cơ 

bản tốt  thuộc nhóm ngân hàng, bất động sản và bán lẻ như 
VCB, BID, MBB, DXG, MWG, PNJ.  

Khuyến nghị đầu tư Mã cổ phiếu 

Trading T+ EVE, FCN, HT1, TDG 

Bắt đầu chu kỳ tăng BVH, HDB, NKG, PNJ 

Cổ phiếu mạnh AAA, BMP, CEO, CTD, DGW 



Mã CP Vốn hóa Giá c  
phi u 

Bi n động 
giá 1 tháng 

KLTB 10 
phiên 

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

VCB 
          

211,189,011,316,736  
           

58,700  
          0.86  

         
3,610,013  

            
2,888  

          15,558            1.16          19.58          20.67            1.39  

BID 
          

106,663,918,960,640  
           

31,200  
     (14.52) 

         
3,231,167  

            
2,030  

          13,991            0.62  15.10  
        15.39  

         
          1.62  

HPG 
            

93,907,186,614,272  
           

61,900  
        15.70  

         
6,109,567  

            
5,565  

          22,617          18.13          29.79          11.05            1.28  

MSN 
            

91,444,484,243,456  
           

87,300  
        (2.13) 

         
1,274,324  

            
3,448  

          14,175            5.69          24.25          25.09            1.12  

ACB 
            

45,982,435,770,368  
           

42,400  
          4.43  

         
5,080,408  

            
2,568  

          15,839            1.01          17.55          16.75            1.37  

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  

DANH M C C  PHI U 

ĐIỂM TIN 

 Thông tin v  giá dầu: Trong bối cảnh sản lượng Mỹ tăng và dấu hiểu nhu cầu suy yếu ở Trung Quốc,  giá dầu giảm từ mức tăng đầu phiên 
thứ 6. Giá dầu thô WTI giao dịch tại New York giảm xuống 65.64 USD/thùng, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 0.49% xuống 76.94 USD/thùng.  

 Dự báo World Bank: Ngày 5/6, WB dự báo không mấy khả quan cho thị trường mới nổi cũng như đã phát triển do gia tăng căng thẳng 
thương mại giữa các nền kinh tế lớn. Thuế bị đẩy lên mức cao nhất, có thể làm thương mại toàn cầu giảm 9%, tương đương với mức giảm 
trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế năm 2008-2009.  

 GAS: Sở Giao dịch Chứng khóoán TP.HCM thông báo ngày trả cổ tức đợt 3 năm 2017 của GAS là 29/6/2018 với tỷ lệ thực hiện là 20%/ mệnh 

giá 

 CTG: Theo báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán trái phiếu năm 2017,  CTG đã huy động 4.200 tỷ đồng.  Với số tiền thu về, 
Vietinbank đã sử dụng giải ngân cho vay và cơ cấu lại nguồn vốn ngắn hạn tài trợ cho các dự án thép, giao thông vận tải, điện,... Sắp tới, CTG 


