
TRI N V NG 
 Ngân hàng: BID, VPB, VCB 
 Chứng khoán: SSI 
 Bất động sản: VIC, DXG 

Ngày 12/06/2018 
Chi n lư c giao dịch 

Diễn bi n giao dịch phiên 11/06/2018: 
 Sau nhịp điều chỉnh sau đầu phiên, VN-Index bất tăng mạnh mẽ từ 

giữa phiên buổi sáng tuy nhiên dưới áp lực bán mạnh, VN-Index chỉ 
tăng 0.01 điểm và đóng cửa ở 1,039.02 điểm.  

 Sắc xanh tại một vài cổ phiếu vốn hóa lớn như VJC, VRE, TCB, VPB, 
SSI,… đã giúp thị trường không giảm mạnh.  

 Thanh khoản không quá cao, nhưng tích cực hơn phiên trước đó.  
 Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên. Khối ngoại 

đang mua ròng VNM, SSI, VCB và bán ròng HPG, VIC, DXG.   

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 
 Xây dựng: CTD, HBC, ROS 
 Bán lẻ: MWG, PNJ 
 Thực phẩm: VNM 

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

TIÊU CỰC 
 

Xu hướng nhóm ngành 

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 có khả năng tích lũy trong vùng 1,030 - 1,050 

điểm trong tuần từ 11/06 - 15/6.   

 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, chứng khoán như VCB, 
BID, MBB, SSI.  

Khuyến nghị đầu tư Mã cổ phiếu 

Trading T+ DGW, ELC, FTM 

Bắt đầu chu kỳ tăng NT2, KSB, VSC 

Cổ phiếu mạnh AAA, BMP, VJC, CTD, VNM 



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 
                    

214,786,784,624,640  
                       

59,700  
           

(0.50) 
         

3,607,520  
            

2,888  
          15,558            1.16          19.58          20.67            1.39  

BID 
                    

107,689,535,340,544   
                                  

31,500  
         (12.74) 

                  
3,283,345  

            
2,030  

          13,991            0.62  15.10  
        15.39  

         
          1.62  

HPG 
            

92,996,938,760,192  
         

61,300  
                  

13.94  
                  

5,934,854  
            

5,565  
          22,617          18.13          29.79          11.05            1.28  

MSN 
            

90,082,769,895,424  
                    

86,000  
                  

(6.32) 
                  

1,263,937  
            

3,448  
          14,175            5.69          24.25          25.09            1.12  

MBB 
                        

55,826,790,219,776  
                                         

30,750  
          2.84  

                  
6,415,265  

                        
2,301  

          16,226  
                   

1.47  
  

        15.24          13.37  
                    

1.34  

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: Giá dầu giảm trong thứ 2, do Nga tăng sản lượng và Mỹ tăng các hoạt đông khoan dầu. Giá dầu thô WTI giao dịch tại 
New York giảm 25 cent xuống 65.49 USD/thùng, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 35 cent xuống 76.11 USD/thùng.  

 Dư n  tại 31/5 tăng 6.16% so với cuối năm 2017: Mặt bằng lãi suất trong những tháng đầu năm 2018 được giữ ổn định, lãi suất cho vay 
lĩnh vực ưu tiên tiếp tục giảm. Theo nhận định của NHNN, tín dụng đã tăng trưởng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô. NHNN cho biết đã mua 
được lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối lên mức cao.  

 BSR s  h p ĐHĐCĐ đầu tiên vào 21/6, lãi 2.700 tỷ đ ng chỉ sau 6 tháng. Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (UPCOM: BSR) vừa 
thông báo sẽ tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu tiên vào ngày 21/6 tại Quảng Ngãi kể từ khi IPO hồi đầu năm 2018.  
Công ty cho biết trong 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu toàn ước đạt 53.919 tỷ đồng, thực hiện 69% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 
thu về khoảng 2.699 tỷ đồng, tương đương 77,6% chỉ tiêu đặt ra cho cả năm 2018.  Về sản lượng, công ty ước sản suất được 3,53 triệu tấn sản 
phẩm nhưng tiêu thụ đến 3,6 triệu tấn thành phẩm, thực hiện đến 57% kế hoạch năm  


