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Thử thách ngưỡng kháng c  1.000 điểm 
Chi n lư c giao dịch ngày 31/08/2018 

Diễn bi n giao dịch phiên 30/08/2018: 
 Thị trường bước vào phiên sáng với tâm lý thận trọng, nhưng bứt phá 

mạnh trong phiên chiều, giúp VN-Index tăng 9,90 điểm lên 998,07 
điểm. 

 Nhóm dầu khí, bán lẻ, chứng khoán, ngân hàng và bất động sản có 
phiên tăng điểm mạnh, trong khi đó, nhóm thực phẩm và xây dựng 
phân hóa nhẹ. 

 Thanh khoản thị trường được cải thiện trong phiên 30/8 với giá trị giao 
dịch đạt 4.574 tỷ đồng. 

 Khối ngoại mua ròng với giá trị 15 tỷ đồng tập trung ở các mã KDH, 
STB, HDB và bán ròng mã HQC, HPG, LDG. 

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, FLC 
 Ngân hàng: CTG, MBB, HDB 
 Nhựa: AAA, BMP, DAG 

QUAN SÁT 
 Thực phẩm: MSN, VNM, SAB 
 Chứng khoán: SSI, HCM, VND 
 Bán lẻ: MWG, DGW, PNJ 
 Thép: HSG, HPG 

TIÊU C C 
 
 

 
 

Xu hướng dòng tiền  

Chi n lư c giao dịch: 
 Nhờ lực cầu mạnh ở cuối phiên, VN-Index bật tăng mạnh mẽ và 

tiến sát tới ngưỡng kháng cự tâm lý 1.000 điểm. Nhiều khả năng, 
VN-Index sẽ kiểm tra ngưỡng kháng cự này ngay trong đầu phiên 
31/8 tuy nhiên chưa có nhiều cơ sở để cho rằng, VN-Index sẽ 
vượt qua ngưỡng kháng cự này trong phiên cuối cùng của tháng 
8. Có khả năng VN-Index sẽ đóng cửa trong vùng 995 - 1.000 
điểm trong phiên 31/8 với thanh khoản khá tốt.  

 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 nhịp điều chỉnh hiện tại.   

Khuyến nghị đầu tư Mã cổ phiếu 

Trading T+ AAA, CTD, HCM 

Bắt đầu chu kỳ tăng  

Cổ phiếu mạnh MSN, ACB, CTG, VIC 

 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 

CEO 2,069,013,463,040  13,400              4.69  3,041,931  1,387  11,229            3.66           13.05             9.87             1.71  

HBC 4,411,653,357,568  22,650            (1.31) 1,343,304  4,022  12,160            6.19           39.58             5.74             0.84  

REE 11,099,822,882,816  35,800              9.15  652,138  5,319  27,335          12.52           20.87             6.81             1.20  

TDH 938,801,692,672  11,500            (6.50) 471,136  1,576  20,624            4.12             6.99            7.17             0.52  

DBC 2,318,916,911,104  28,000            12.90  226,376  3,774  29,914            4.43           13.13            7.50             0.36  

DANH M C C  PHI U 

ĐIỂM TIN 
 Thông tin về giá dầu: Giá dầu trở lại tăng trong phiên thứ 5, do dự trữ dầu thô Mỹ giảm và thêm bằng chứng cho thấy nguồn cung dầu từ 

Iran và Venezuela đang bị ảnh hưởng xấu tác động. Giá dầu thô WTI giao dịch tại New York tăng 30 cents lên 69,81 USD/thùng, giá dầu Brent 
kỳ hạn lên 30 cents lên 77,44 USD/thùng. 

 Khủng ho ng kinh t  leo thang, Argentina xin IMF gi i ngân sớm: Chính phủ Argentina ngày 29/8 bất ngờ đề nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế 
(IMF) giải ngân sớm khoản vay 50 tỷ USD, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế tại quốc gia Nam Mỹ này trở nên trầm trọng hơn. Đồng Pe-
so của Argentina đã mất giá hơn 40% so với USD từ đầu năm đến nay, trong khi lạm phát tăng chóng mặt. Giới đầu tư lo ngại Argentina không 
thể trả được khoản nợ chính phủ khổng lồ và có thể rơi vào cảnh vỡ nợ.  

 CTG: Công bố báo cáo tài chính bán niên qua kiểm toán năm 2018 với việc ghi nhận mua lại toàn bộ nợ xấu từ Công ty quản lý tìa sản của các 
tổ chức tín dụng (VAMC). Theo đó, tính đến ngày 30/6, VietinBank không còn nắm giữ trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành và chính thức gia 
nhập danh sách những nhà băng không còn nợ xấu tại VAMC bao gồm: Vietcombank, Techcombank, MB, ACB và mới nhất là VIB.  

 VHM: Giải trình biến động lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm trước, trong đó, LNST của VHM 6 tháng đầu năm 2018 đạt 
8.156,79 tỷ đồng, tăng 8 lần so với cùng kỳ năm trước do VHM sáp nhập 3 công ty mới nên các dự án của các công ty trở thành dự án bất động 
sản của VHM. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2018 của VHM tăng đột biến. 

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  


