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Dòng tiền thi u tích c c 
Chi n lư c giao dịch ngày 17/08/2018 

Diễn bi n giao dịch phiên 16/08/2018: 
 VN-Index trải qua phiên giao dịch nhiều biến động khi giảm điểm sau 

từ đầu cho tới gần cuối phiên buổi chiều tuy nhien dòng tiền bất ngờ 
tăng mạnh vào cuối phiên giúp VN-Index bật tăng trở lại và đóng cửa 
ở 964,28 điểm, tăng 2,91 điểm. 

 Các nhóm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ đảo chiều ở cuối phiến đã 
tác động tích cực lên VN-Index.  

 Thanh khoản thị trường giảm so với phiên 15/8, đạt 4.362 tỷ đồng. 
 Khối ngoại bán ròng mạnh với giá trị 330 tỷ đồng tập trung ở các mã 

ITA, SSI, VCB và mua ròng mã SBT, PLX, VND. 

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

QUAN SÁT 
 Dầu khí: GAS, PVS 
 Bất động sản: NVL, DXG, NLG 
 Ngân hàng: CTG, BID, VCB 
 

TIÊU C C 
 Dược phẩm: DHG, TRA 

 
 

Xu hướng dòng tiền  

Chi n lư c giao dịch: 
 VN-Index có phiên giao dịch với biên độ dao động mạnh và thanh 

khoản ở mức trung bình dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư. Do 
vậy, có khả năng VN-Index sẽ hồi phục tới vùng 980 ± 5 điểm 
sau đó chuyển sang giai đoạn tích lũy điều chỉnh ngắn hạn.  

 VN-Index có khả năng tăng điểm trong phiên 17/8 khi tăng mạnh 
vào đầu phiên rồi điều chỉnh và đóng cửa vùng 965 ± 5 điểm.   

 Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, chờ đợi cơ 
hội chốt lời khi VN-Index hồi phục về vùng 980 - 990 điểm.   

 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+ CTG, VSC, TNI 

Bắt đầu chu kỳ tăng CTI 

Cổ phiếu mạnh CTD, SSI, CTG, PNJ  

 Rất tích cực: Xu thế dòng tiền mạnh và tiếp tục tăng 

 Tích cực: Xu thế dòng tiền mạnh  
 Quan sát: Dòng tiền có xu thế mạnh lên 

 Tiêu cực: Xu thế dòng tiền yếu 



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 

GAS 193,691,733,983,232  101,200          21.93  666,403   5,792            22,561          17.77  27.53          16.92            1.52  

MBB 51,526,764,593,152  23,850          21.03  5,768,764  2,113            13,768            1.49  16.32          11.22            1.38  

CTG 94,202,138,460,160  25,300          17.67  5,244,676  2,085            18,191            0.71  12.15          12.20            1.60  

HBC 4,470,085,779,456  22,950            6.25  1,343,476  4,022            12,160            6.19  39.58            5.64            1.42  

GMD 7,509,614,526,464  26,050          10.85  634,069  6,223            20,600          18.27  30.12            4.11            1.28  

DANH M C C  PHI U 

ĐIỂM TIN 
 Thông tin về giá dầu: Giá dầu tăng trong phiên thứ 5, sau khi có tiến triển mới của chiến tranh thương mại. Giá dầu thô WTI giao dịch tại 

New York tăng 15 cents lên 65,17 USD/thùng, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 35 cents lên 71,11 USD/thùng. 
 Mỹ, Trung Quốc sắp đàm phán thương mại: Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay thông báo một phái đoàn do Thứ trưởng Thương mại 

Wang Shouwen sẽ tới Mỹ đàm phán về thương mại vào cuối tháng 8. Vòng đàm phán thương mại mới được tổ chức theo lời mời từ phía Mỹ. 
Trung Quốc tuyên bố sẽ không chấp nhận các biện pháp đơn phương nhưng hoan nghênh đối thoại.  

 Đồng Lira hồi phục mạnh: Mỹ ngày 15/8 bác bỏ khả năng dỡ thuế thép và nhôm áp lên Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng quốc gia vùng Vịnh Qatar bất ngờ 
ra tay "giải cứu" Ankara với lời hứa rót vốn 15 tỷ USD. Nhờ đó, đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ giữ được đà hồi phục.  

 Vàng thủng đáy 18 tháng, USD n định ở mức giá cao: Có thời điểm giá chạm mức 1.159,8 USD/ounce. Khi mức cản tâm lý 1.200 USD/
ounce bị phá vỡ, các nhà đầu tư có xu hướng bán khống vàng mạnh hơn dẫn đến phá các mức kỹ thuật sau đó. Thêm vào đó, giá USD thế giới 
tăng mạnh so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,2 điểm, chạm 97 điểm, sau đó giảm về 96,72 điểm. Giá USD sáng nay vẫn ổn 
định. NHNN tăng tỷ giá trung tâm 6 đồng/USD, lên 22.691 đồng/USD.  

 

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  


