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Đi u chỉnh kỹ thuật, VN-Index hướng 1.000 đi m 

Chi n lư c giao dịch ngày 23/08/2018 

Diễn bi n giao dịch phiên 22/08/2018: 
 VN-Index bắt đầu phiên giao dịch với mức tăng mạnh tuy nhiên áp lực 

bán tăng dần sau khi vượt sâu ngưỡng kháng cự 980 điểm đã khiến 
VN-Index có thời điểm về gần ngưỡng 980 điểm.Nhưng nhờ lực cầu đỡ 
giá mạnh giúp VN-Index vẫn tăng 2,94 điểm lên 982,15 đỉểm. 

 Hầu hết các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, 
bán lẻ phân hóa mạnh về cuối phiên.  

 Thanh khoản thị trường tiếp t c tăng cao và đạt 4.520 tỷ đồng. 
 Khối ngoại mua ròng với giá trị 47 tỷ đồng tập trung ở các mã HPG, 

MSN, HDB và bán ròng mã HT1, HAG, PVD. 

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 C C 
 Thực phẩm: MSN, VNM, SAB 
 Chứng khoán: SSI, HCM, VND 
 Bán lẻ: MWG, DGW, PNJ 

QUAN SÁT 
 Dầu khí: GAS, PVS, PVT 
 Bất động sản: VIC, DXG, NLG 
 Xây dựng: CTD, HBC 
 Thép: HSG, HPG 

TIÊU C C 
 
 

 
 

Xu hướng dòng tiền  

Chi n lư c giao dịch: 
 Các tín hiệu đang cho thấy khả năng VN-Index có thể điều chỉnh 

kỹ thuật trong 1 vài phiên sắp tới khi chạm tới ngưỡng kháng cự 
mạnh 995 điểm rồi sau đó bật tăng và hướng tới 1.000 điểm.  

 VN-Index có khả năng sẽ tăng điểm và hướng tới vùng kháng cự 
mạnh 990 - 995 điểm trong phiên 23/8 sau những giai đoạn 
giằng co đầu phiên giao dịch ngày mai.  

 Nhà đầu tư có thể tích lũy thêm cổ phiếu trong những nhịp điều 
chỉnh trong phiên c a thị trường, nhà đầu tư có thể tập trung vào 
một số nhóm ngành đang có dòng tiền tốt như ngân hàng, bán lẻ 
hoặc đang xuất hiện dòng tiền như thực phẩm, chứng khoán.   

Khuyến nghị đầu tư Mã cổ phiếu 

Trading T+ BVH, PVT, VND 

Bắt đầu chu kỳ tăng PMG 

Cổ phiếu mạnh CTD, SSI, CTG, PNJ  

 Rất tích cực: Xu thế dòng tiền mạnh và tiếp t c 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 

SHB 10,346,831,020,032  8,600          13.16  7,996,868  1,445            12,636            0.63  11.84            5.88            1.66  

CTG 98,670,221,459,456   26,500          18.57  7,605,506  2,085            18,191            0.71  12.15          12.61            1.47  

FPT 26,812,327,395,328  43,700            8.17  1,107,453  5,094            19,170          11.45  28.58            8.64            0.61  

PLX 76,249,913,360,384  65,800          19.64  866,507  3,240            16,160            5.98  18.29          20.34            1.62  

PNJ 17,024,554,106,880  105,000          22.81  540,522  5,110            30,413          19.96  34.40          20.26            1.58  

DANH M C C  PHI U 

ĐI M TIN 
 Thông tin về giá dầu: Giá dầu tăng trong phiên thứ 4, do lo s t giảm dự trữ dầu c a Mỹ và giá USD giảm. Giá dầu thô WTI giao dịch tại New 

York tăng 27 cents lên 66,11 USD/thùng, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 27 cents lên 72,90 USD/thùng. 
 Mỹ s  áp thu  25% lên ô tô nhập khẩu từ EU: Theo CNBC, tuyên bố c a ông Trump được đưa ra vài giờ sau khi tờ The Wall Street Journal 

đưa tin Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nói rằng ông đã hoãn thời hạn công bố báo cáo về thuế quan đối với ô tô trong tháng 8.2018. 
Nguyên nhân trì hoãn là do các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mexico, Canada và y ban châu Âu vào thời điểm đó.  

 Gi  nguyên giá xăng, tăng giá dầu diesel: Theo quyết định c a liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h hôm nay, giá bán các mặt hàng 
xăng giữ nguyên như hiện hành. Giá dầu hỏa và dầu mazut giảm 116 đồng - 270 đồng/lít, kg trong khi dầu diesel 0.05S tăng 148 đồng lên 
17.686 đồng/lít. 

 VIC: Vingroup dự định trở thành tập đoàn công nghệ với chiến lược đầu tư trọng điểm vào lĩnh vực công nghệ—công nghiệp đến năm 2028 tại 
lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với hơn 50 trường đại học hàng đầu VN vào hôm qua (21.8) tại Hà Nội. Theo thỏa thuận, Vingroup và các trường 
sẽ hợp tác 4 nội dung gồm: Tài trợ các dự án nghiên cứu khoa học - công nghệ; Trao đổi học hỏi kinh nghiệm giữa các giáo sư, nhà nghiên 
cứu, sinh viên; Giảng dạy và Chia sẻ tri thức; Vingroup cũng đặt các trường đại học đào tạo với cam kết sẽ tiếp nhận khoảng 100.000 sinh viên 
tốt nghiệp các ngành công nghệ thông tin trong vòng 10 năm tới.  

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  


