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Chiến lược giao dịch 

Diễn biến giao dịch phiên 13/06/2018: 
 VN-Index tăng mạnh trở lại cùng với sắc xanh mở rộng, kết thúc tăng 

9,77 điểm lên 1.030,53 điểm. 
 Đà tăng bắt nguồn từ VIC và VCB đã lan rộng ra nhiều nhóm ngành 

giúp các chỉ số tăng mạnh kể từ sau 14h. 
 Mặc dù tăng mạnh về điểm số, thanh khỏoản thị trường lại ở mức rất 

thấp, thấp nhất kể từ phiên giao dịch 2/2/2017. 
 Sau 3 phiên bán ròng liên tiếp, khối ngoại đã trở lại mua ròng 52,47 tỷ 

trong phiên giao dịch hôm nay. Khối ngoại đang mua ròng ROS, VCB, 
CTD, GAS… và bán ròng HPG, VIC, DXG... 

Bộ lọc cổ phiếu theo tín hiệu biểu đồ Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài Biến động giá dầu thế giới 

TÍCH CỰC 
 Bán lẻ: MWG, PNJ 
 Thực phẩm: VNM 
 
 

QUAN SÁT 
 Phân bón: DPM, DCM 
 Bảo hiểm: BVH, PVI 
 Thép: HPG, HSG 
 Dầu khí: GAS 
 Xây dựng: CTD, HBC 

TIÊU CỰC 
 Mía đường: SBT, LSS 

Xu hướng nhóm ngành 

Chiến lược giao dịch: 
 VN-Index đang trong xu thế hồi phục trở lại sau khi kiểm 

nghiệm hỗ trợ 995 - 1,000 điểm trong đầu tháng 6.  
 VN-Index có khả năng sẽ tiếp tục hồi phục và đóng cửa 

trong vùng 1,033 - 1,010  điểm trong phiên 14/6/2018.  
 Nhà đầu tư ngắn hạn có thể vẫn tiếp tục gia tăng tỷ trọng 

trong các nhịp rung lắc. 
 Nhà đầu tư dài hạn duy trì tỷ trọng hiện tại với các cổ phiếu 

cơ bản tốt  thuộc nhóm bất động sản, ngân hàng, chứng 
khoán, bán lẻ như VCB, MBB, SSI, HCM, MWG  

Khuyến nghị đầu tư Mã cổ phiếu 

Trading T+ VSC, MWG 

Bắt đầu chu kỳ tăng HQC, VNM 

Cổ phiếu mạnh AAA, BMP, CEO, CTD 



Mã CP Vốn hóa 
Giá cổ 
phiếu 

Biến động 
giá 1 tháng 

KLTB 10 
phiên 

EPS 4 quý 
gần nhất 

Book Value ROA ROE P/E Beta 

VCB 
              

208,670,583,422,976  
                

58,000  
         (3.33) 

              
3,436,313  

                
2,888  

             15,558  
           

1.16  
         19.58  

          
20.64  

           1.34  

BID 
              

101,193,976,119,296  
                

29,600  
       (18.01) 

              
3,269,196  

                
2,030  

             13,991  
           

0.62  
         15.10  

          
14.60  

           1.59  

HPG 
                 

90,266,203,586,560  
                

42,500  
         10.59  

              
9,053,022  

                
3,975  

             16,155  
         

18.13  
         29.79  

          
10.93  

           1.30  

MSN 
                 

86,311,864,107,008  
                

82,400  
       (10.24) 

              
1,216,162  

                
3,448  

             14,175  
           

5.69  
         24.25  

          
24.05  

           1.20  

DXG 
                 

11,279,489,040,384  
                

32,950  
         13.17  

              
4,038,187  

                
2,690  

             11,922  
         

10.88  
         24.55  

          
12.31  

           1.50  

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 MỤC CỔ PHIẾU 

ĐIỂM TIN 
 Thông tin về giá dầu: Giá dầu giảm hôm thứ 4, do nguồn cung từ Mỹ tăng đột ngột và kỳ vọng OPEC có thể giảm lượng cắt giảm . Giá dầu 

thô WTI giao dịch tại New York giảm 40 cents xuống 65.96 USD/thùng, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 35 cents lên  75.53 USD/thùng.  
 
 Thép: Theo VSA, gần 6,7 triệu tấn thép được bán ra trong 5 tháng, tăng trưởng 35%. Sản xuất Ống thép đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 

tháng 5. Xuất khẩu thép đạt 387 nghìn tấn, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu trong 4 tháng đầu có xu hướng giảm, giảm 24% về 
lượng, và giảm 6% về giá trị. 

 
 HDB: Ngân hàng HDB thêm nghiệp vụ ví điện tử, huy động 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu trung dài hạn năm 2018. Ngoài ra, ngân hàng cũng lên 

kế hoạch cho thương vụ M&A PGBank. 
 
 FUESSV50: Quỹ SSIAM VNX50 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12/6/2018 là 13.888 VND/chứng chỉ quỹ 
 
 PNJ: Thông báo về việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT—bà Nguyễn Thị Cúc. Việc từ nhiệm có hiệu lức ngày 11/6/2018 theo nguyện vọng cá 

nhân 


