
R T TÍCH C C 

 

Tích lũy chờ ngưỡng 1.000 điểm 

Chi n lư c giao dịch ngày 30/08/2018 

Diễn bi n giao dịch phiên 29/08/2018: 
 Lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, tuy nhiên không đủ mạnh để đỡ 

mức giảm sâu của thị trường khiến VN-Index giảm 7,02 điểm xuống 
988,17 điểm. 

 Hầu hết các nhóm ngành có phiên tiêu cực, trong khi đó, nhóm thực 
phẩm phân hóa. 

 Thanh khoản thị trường tiếp tục sụt giảm 2 phiên liên tiếp, đạt 4.050 
tỷ đồng. 

 Khối ngoại trở lại bán ròng với giá trị 90 tỷ đồng tập trung ở các mã 
HQC, VNM, MSN và mua ròng mã SSI, KDC, HPG. 

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 

 Bất động sản: VIC, DXG, NLG 

 

 

 

QUAN SÁT 

 Ngân hàng: CTG, BID, VCB 

 Thực phẩm: MSN, VNM, SAB 

 Chứng khoán: SSI, HCM, VND 

 Bán lẻ: MWG, DGW, PNJ 
 Thép: HSG, HPG 

TIÊU C C 

 Xây dựng: CTD, HBC, CII 
 

 

 

 

Xu hướng dòng tiền  

Chi n lư c giao dịch: 
 VN-Index điều chỉnh tương đối mạnh khi phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 

tâm lý 990 điểm. Có khả năng VN-Index tiếp tục tích lũy trong 2 
phiên cuối tháng 8 và sẽ kiểm tra ngưỡng kháng cự 1.000 điểm 
ngay trong đầu tháng 9.  

 Phiên 30/8, VN-Index nhiều khả năng điều chỉnh nhẹ và đóng cửa 
trong vùng 985 - 990 điểm với thanh khoản giảm.  

 Nhà đầu tư có thể tích lũy cổ phiếu thuộc một số nhóm ngành có 
dòng tiền tốt như thực phẩm, chứng khoán, ngân hàng, bất động 
sản trong các phiên điều chỉnh hiện tại.   

Khuyến nghị đầu tư Mã cổ phiếu 

Trading T+ SSI, HDB, DXG 

Bắt đầu chu kỳ tăng KDH, VGC 

Cổ phiếu mạnh HDB, SSI, VCB, 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 

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 

ĐIỂM TIN 

 Thông tin về giá dầu: Giá dầu tiếp tục giảm trong phiên thứ 4, do tăng sản lượng sản xuât từ Mỹ và hi vọng nguồn đầu tư mới vào Venezuela 
giúp ổn định nguồn cung từ nước này. Giá dầu thô WTI giao dịch tại New York giảm 10 cents xuống 68,43 USD/thùng, giá dầu Brent kỳ hạn 
giảm 20 cents xuống 75,75 USD/thùng. 

 Thỏa thuận thương mại mới riêng gi a Mỹ và Mexico: Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) sửa đổi có thể đặt Trung Quốc vào 
thế bất lợi, thậm chí là bị cô lập. Cụ thể, thỏa thuận với Mexico buộc nước này siết chặt quy định, trong đó 40 - 45% thành phần mặt hàng phải 
được sản xuất bởi các công ty trong nước mà công nhân được hưởng lương ít nhất 16 USD/giờ. Điều này giới hạn phạm vi sử dụng các bộ phận 
sản xuất ở Trung Quốc để lắp ráp ô tô tại Mexico, ưu tiên các sản phẩm có giá trị cao hơn từ các nhà sản xuất khác.  

 Chi n lư c phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đ n năm 2025: Tăng cường năng lực thể chế, hiệu lực, hiệu quả thanh tra, giám sát 
ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước; mở rộng phạm vi thanh tra, giám sát đến các tập đoàn tài chính dưới hình thức công ty mẹ – con, trong 
đó công ty mẹ là tổ chức tín dụng; đến cuối năm 2025, thanh tra, giám sát ngân hàng tuân thủ phần lớn các nguyên tắc giám sát ngân hàng 
hiệu quả theo Basel. Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS. Đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền 
mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở dưới mức 10%; đến cuối năm 2025, con số này rút xuống còn 8%. Tăng số lượng doanh nghiệp và 
người dân tiếp cận với các dịch vụ tài chính, ngân hàng do các tổ chức tín dụng cung ứng.  

 VJC: Thông báo ngày tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/mệnh giá vào ngày 19/9. 

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  


