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Giá trị đóng  cửa 951.64 

Biến động (%) -18.44 (-1.90 %) 

KL(triệu CP)  144.3 

Giá trị (tỷ đồng) 3,455.7 

SLCP tăng giá 111 

SLCP g iảm giá 191 

 SLCP đứng giá 41 

 

 

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

- Thị trường mở cửa phiên giao dịch đầu tuần với tâm lý thận trọng, tâm 

lý chuyên sang tiêu cực khi chịu áp lực bán về cuối phiên, đóng cửa Vn-

Index giảm hơn 18 điểm. Bộ đôi AAA, HII gây chú ý khi ngược dòng thị 

trường và tăng điểm khá. 

- Nhóm cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm nhiều nhất gồm có NVL 

(+0.5 điểm), YEG (+0.1 điểm), SAB (+0.1 điểm) và KDH (+0.1 điểm). 

- Nhóm cổ phiếu khiến thị trường giảm điểm nhiều nhất gồm có VHM (-

3.3 điểm), GAS (-3.0 điểm), VNM (-1.5 điểm), BID (-1.3 điểm) và MSN 

(-1.0 điểm). 

- Giá trị giao dịch trên sàn HOSE trong phiên hôm nay giảm so với phiên 

trước, đạt 3,455.7 tỷ đồng. Trạng thái thị trường phân hóa với 111 mã 

tăng/191 mã giảm. 

- Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm điểm mạnh, đóng cửa tại 

mức 951.64 điểm. HNX-Index có diễn biến tương tự khi đóng cửa giảm 

điểm tại mức 107.67 điểm. 

- Khối ngoại hôm nay mua ròng 66.3 tỷ trên sàn HOSE và bán ròng 11.6 

tỷ trên sàn HNX. Tính chung trong tháng 9, họ đã mua ròng khoảng 475 

tỷ trên sàn HOSE và bán ròng khoảng 40 tỷ trên sàn HNX. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

Phiên giao dịch đầu tuần đã không tiếp nối được sự tích cực từ cuối tuần trước, VN-Index xuất hiện nến giảm xóa đi hơn ½ 

thành quả của phiên trước, tuy nhiên khối lượng giao dịch lại sụt giảm mạnh - về mức thấp nhất trong vòng hơn 3 tháng 

qua. Một lần nữa mức độ giảm và khối lượng lại không tương xứng nhau. Theo quan sát của chúng tôi, ba phiên gần đây 

khá giống với ba phiên 19-21/6 cả về diễn biến giá và khối lượng với: nến 1 giảm mạnh tạo gap – khối lượng cao, nến 2 

tăng mạnh – khối lượng giảm, nến 3 giảm – khối lượng rất thấp. Nếu điều này đúng thì khả năng trong phiên ngày mai, chỉ 

số sẽ tăng điểm và test lại vùng gap 970-990. 

Nhà đầu tư tiếp tục giữ trạng thái quan sát và chờ đợi tín hiệu phục hồi đáng tin cậy từ thị trường mới nên tham gia trở lại. 

 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 

 

 HOSE HNX 

Mua 583.8 22.6 

Bán 517.5 34.2 

GTGD ròng 66.3 -11.6 
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

STT Mã CK 
Trạng 
thái 

Ngày khuyến 
nghị 

Giá hiện 
tại 

Giá thực 
hiện 

LN/Lỗ 
hiện tại 

Giá mục 
tiêu 

LN dự 
kiến 

Giá cắt 
lỗ 

Lỗ dự 
kiến 

1 FPT Cắt lỗ 11/10/2018 43.00 45.3 -5.1% 48.0 +6.0% 43.9 -3.1% 

2 GIL Giữ 05/10/2018 37.30 38.05 -2.0% 42.0 +10.4% 36.4 -4.3% 

3 HPG Giữ 21/9/2018 40.35 40.9 -1.3% 44.0 +7.6% 39.4 -3.7% 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

FPT – Khuyến nghị: CẮT LỖ - Nguyên nhân: Thủng ngưỡng giá cắt lỗ. 

 

TIN TỨC NỔI BẬT 

Ủy ban Giám sát tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập 

doanh nghiệp: Đây được xem là một hướng cơ cấu lại nguồn 

thu ngân sách bền vững hơn khi tăng cường nguồn thu từ hoạt 

động sản xuất kinh  oanh, giảm  ần sự phụ thuộc vào các 

khoản thu k m  ền vững.... 

GDP bình quân đầu người của Việt Nam lên 2.540 USD: 

GDP  ình quân đầu người khoảng 2.540 USD, tăng 155 USD so 

với 2017 và 325 USD so với 2016. Nếu so với năm 2015, chỉ 

tiêu này của Việt Nam đã gấp 1,21 lần. Tuy nhiên, nếu so với 

mục tiêu 3.200-3.500 USD vào năm 2020 thì vẫn có khoảng 

cách khá xa. 

'Các thị trường mới nổi sắp thoát đáy': Châu Á được xem 

là khu vực có triển vọng thị trường chứng khoán tốt nhất trong 

3 tháng cuối năm 2018. 

  

GIAO DỊCH THỎA THUẬ N 
 

MÃ CK 
KHỐI LƯỢNG 

(cp) 
GTGD 

(triệu đồng) 

 HOSE 

PDR 6,460,100 168,286 

NVL 2,070,000 148,800 

MSN 389,480 30,851 

VPI 687,000 29,083 

VHM 350,000 26,285 

 HNX 

HHC 560,100 38,311 

ACB 181,560 5,754 

PV2 1,800,000 5,220 

SHB 522,933 4,343 

VC3 150,000 2,700 
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GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Sàn GD GT Mua % Thị trường GT Bán % Thị trường Mua-Bán 

HOSE 583.8 16.89% 517.5 14.97% 66.3 

HNX 22.6 4.59% 34.2 6.96% -11.6 

Tổng số 606.4   551.7   54.7 

 
HOSE 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 

đồng) 

HPG 46.0 VHM -33.1 

STB 35.8 VNM -20.8 

HBC 34.8 MSN -20.4 

SSI 21.3 HDB -12.5 

DXG 20.6 LDG -11.8 
 

HNX 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 

đồng) 

SHS 6.9 PVS -20.1 

CEO 1.9 VCG -1.5 

VCS 1.8 CSC -1.0 

ART 0.5 PVB -0.3 

SHB 0.3 SD2 -0.2 
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Tuyên bố miễn trách nhiệm 

Các thông tin và nhận định trong  áo cáo này được cung cấp bởi TCSC dựa vào các nguồn thông tin mà TCSC coi là đáng 

tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên. chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin 

này. 

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên 

phân tích TCSC. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

TCSC có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị 

phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra. 

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp 

thuận bằng văn  ản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các 

thông tin trong báo cáo này.  

© Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC) 

Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: 028 38 270 527 | Fax: 028 39 115 585 

E-mail: info@tcsc.vn 

Web: www.tcsc.vn 
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