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Chiến lược giao dịch 

Diễn biến giao dịch phiên 19/06/2018: 
 Thị trường bị bán mạnh và có thôi điểm giảm 45 điểm, nhưng lực cầu 

bắt đáy xuất hiện trở lại sau 14h giúp VN-Index hổi phục, chỉ giảm 
25,18 điểm xuống 962,16 điểm 

 Nhiều bluechips đã thu hẹp đáng kể đà giảm, đặc biệt là các cổ phiếu 
ngân hàng. 

 Thanh khoản thị trường được cải thiện dần trong phiên chiều đạt hơn 
5.500 tỷ đồng khớp lệnh liên tục trên HOSE 

 Khối ngoại đã “hạ nhiệt” trong phiên hôm nay, khi chỉ còn bán ròng 105 
tỷ đồng, chủ yếu ở nhóm ngân hàng. 

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

TÍCH CỰC 
 
 
 
 

QUAN SÁT 
 Chứng khoán: SSI, HCM, VND 
 Bất động sản:VIC, NLG 
 Ngân hàng: VCB, BID, CTG 

TIÊU CỰC 
 Bán lẻ: MWG, PNJ 
 Thép: HPG, HSG 
 Thực phẩm: VNM, MSN 

Xu hướng nhóm ngành 

Chiến lược giao dịch: 
 VN-Index giảm điểm mạnh xuống dưới ngưỡng hỗ trợ 980 điểm 

được tạo bởi đường MA(200) tuy nhiên KLGD lại bật tăng mạnh, 
đặc biệt là các cổ phiếu trong VN30.  

 Có thể nhận định rằng, VN-Index đang trong giai đoạn điều chỉnh 
kỹ thuật và có khả năng đảo chiều hồi phục trong 2 tới 3 phiên 
tiếp theo. 

 Nhà đầu tư có thể chờ đợi tín hiệu đảo chiều rõ ràng của VN-
Index trong phiên ngày 20/06 và 21/06 và tích lũy cổ phiếu có cơ 
bản tốt khi có tín hiệu rõ ràng hơn về khối lượng giao dịch.  

Khuyến nghị đầu tư Mã cổ phiếu 

Trading T+ IVS 

Bắt đầu chu kỳ tăng  

Cổ phiếu mạnh AAA, BMP, CTD, DGW 



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 

MWG 
            

38,101,091,090,432  
         

118,000  
           9.26  

             
872,229  

             
7,866  

             22,497          13.00          42.11          13.96             1.10  

BID 
            

93,330,931,187,712  
           

27,300  
      (21.44) 

         
2,929,840  

             
2,030  

             13,991  
           

0.62  
        15.10          12.53             1.76  

DXG 
            

10,355,220,676,608  
           

30,250  
           1.43  

         
4,638,112  

             
2,690  

             11,922          10.88          24.55          10.46             1.67  

TCB 
          

110,725,418,400,000  
         

100,000  
 N.A.  

         
1,165,605  

             
7,719  

             27,116  
           

2.55  
        27.71          12.31          (0.58) 

VCB 
          

203,273,924,487,500  
           

56,500  
        (9.02) 

         
2,631,447  

             
2,888  

             15,558  
           

1.16  
        19.58          19.57             1.53  

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 tiếp tục giảm trong buổi thứ 3, trước cuộc gặp mặt giữa các nhà sản xuất dầu thô lớn cuối tuần này và diễn 
biến mới của cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ— Trung Quóc. Giá dầu thô WTI giao dịch tại New York giảm 53 cents xuống 65,16 USD/
thùng, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 59 cents xuống 74,75 USD/thùng. 

 Trung Quốc xác nhận ông Kim Jong-un thăm Bắc Kinh từ ngày 19-20/6: dự kiến mục đích chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim lần 
này là để thông báo kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ngày 12/6 vừa qua với ông Tập, đồng thời hai ông sẽ cùng thảo luận về các chiến 
lược đàm phán trong thời gian tới.  

 Chứng khoán Trung Quốc lao dốc vì chiến tranh thương mại: Sau khi ông Trumpthông báo đang xem xét đánh thuế thêm 200 tỷ USD 
hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Bắc Kinh cũng không kém cạnh khi tuyên bố sẽ có hành động đáp trả.  Sắc đỏ tràn ngập thị trường chứng 
khoán Châu Á, trong đó thị trường Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nhất với chỉ số Shanghai Composite giảm gần 5%, đánh mất mốc 3.000 điểm 
lần đầu tiên kể từ năm 2016. 

 HPG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 607 triệu cổ phiếu trong tháng 7/2018. 
 DXG: Phát hành thêm 39 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và ngày chính thức giao dịch là 27/6/2018. 


