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Giá trị đóng cửa 888.69 

Biến động (%) -0.13 (-0.01 %)  

KL(triệu CP) 133.3 

Giá trị (tỷ đồng) 2,936.2 

SLCP tăng giá 142 

SLCP giảm giá 148 

 SLCP đứng giá 53 

 

 

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

- Thị trường mở cửa tiêu cực khi giảm điểm khá mạnh, tuy nhiên lực 

cầu bắt đáy đã kích hoạt tốt giúp thị trường hồi phục khá trong phiên 

sáng. Áp lực bán về phiên chiều đã khiến chỉ số giảm điểm trở lại và 

đóng cửa trong sắc đỏ. 

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

(+1.5 điểm), GAS (+1.2 điểm), MSN (+0.6 điểm) và BVH (+0.4 điểm). 

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

1.5 điểm), BID (-1.4 điểm), VIC (-0.6 điểm), VRE (-0.4 điểm) và NVL (-

0.3 điểm). 

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

trước, đạt 2,936.2 tỷ đồng. Trạng thái thị trường phân hóa với 142 mã 

tăng/148 mã giảm. 

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

888.69 điểm. HNX-Index có diễn biến trái chiều khi đóng cửa tăng điểm 

tại mức 101.72 điểm. 

- Khối ngoại hôm nay bán ròng 95.4 tỷ trên sàn HOSE và mua ròng 5.8 

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  

Thị trường đã có thời điểm hồi phục tốt trong phiên, tuy có quay đầu giảm nhẹ về cuối phiên nhưng chúng tôi nhận thấy 

lực mua có phần tích cực hơn mọi khi. Bên cạnh đó, với diễn biến hôm nay VN-Index đã xuất hiện nến dạng Inverted 

Hammer – nến báo hiệu đảo chiều, cùng với các chỉ báo đang ở vùng quá bán, chúng tôi vẫn giữ quan điểm về khả năng 

hồi phục của thị trường tại vùng này. Một phiên tăng tốt vào ngày mai sẽ xác nhận cho quan điểm của chúng tôi. Ngưỡng 

kháng cự gần sẽ là vùng 920-935.  

Tuy nhiên theo chúng tôi, rủi ro để tham gia đợt hồi phục này vẫn là khá cao. Do đó chúng tôi vẫn giữ khuyến nghị quan 

sát đối với những nhà đầu tư ngại rủi ro đang nắm giữ tiền mặt nhiều. 

 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
 

 HOSE HNX 

Mua 325.8 10.7 

Bán 421.2 4.9 

GTGD ròng -95.4 5.8 
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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 

           

 

TIN TỨC NỔI BẬT 

Mỹ sẽ phát hành hơn 1.300 tỷ USD trái phiếu năm 

2018, cao nhất 8 năm: Theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ, 

giá trị trái phiếu phát hành trong quý IV sẽ là 425 tỷ USD. Với 

động thái này, tổng giá trị trái phiếu phát hành trong năm 

2018 sẽ là 1,34 nghìn tỷ USD, cao nhất kể từ năm 2010, khi đó 

là 1,59 nghìn tỷ. 

Đã có ngân hàng được nới 'room' cho vay: Ông Nguyễn 

Lê Quốc Anh, Tổng giám đốc Techcombank, cho biết ngân 

hàng ông vừa được Ngân hàng Nhà nước nới hạn mức (room) 

tăng trưởng tín dụng từ 14% lên 20%. Như vậy, Techcombank 

sẽ có thêm 6.000 - 8.000 tỉ đồng để cho vay trong những 

tháng cuối năm. 

Thủy sản thiệt hại lớn từ 'thẻ vàng' EC: Ủy ban nghề cá 

của Nghị viện châu Âu đang làm việc tại Việt Nam (VN). Các cơ 

quan chức năng, doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực chạy đua với 

thời gian để Liên minh châu Âu (EU) gỡ thẻ vàng IUU vào đầu 

năm tới. 

Lợi nhuận 9 tháng của Hòa Phát đạt hơn 6.800 tỷ đồng: 

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) vừa công bố doanh thu 

và lợi nhuận sau thuế hợp nhất của quý III/2018 lần lượt đạt 

14.394 tỷ đồng và 2.408 tỷ đồng, đều tăng trưởng 13% so với 

cùng kỳ năm trước. Đây là quý đạt lợi nhuận cao nhất của Tập 

đoàn từ trước tới nay. 

  

GIAO DỊCH THỎA THUẬN 
 

MÃ CK 
KHỐI LƯỢNG 

(cp) 
GTGD 

(triệu đồng) 

 HOSE 

VPB 3,392,720 69,621 

VRE 857,910 30,216 

MSN 398,000 29,850 

VPI 460,000 19,320 

DPM 1,000,000 17,650 

 HNX 

PCG 943,500 18,870 

CSC 385,000 12,205 

PV2 400,000 1,160 

ART 5,000 19 

ACB 20 1 
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CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP - CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ) 

Kết quả kinh doanh Q3/2018 

Kết thúc 9 tháng năm 2018, PNJ đạt được những con số khá ấn tượng, doanh thu đạt 10,508 tỷ (+35% yoy), lợi nhuận gộp 

đạt 1,953 tỷ đồng (+45% yoy) và lợi nhuận trước thuế đạt 869 tỷ đồng (+38% yoy). 

Riêng quý 3, doanh thu của PNJ đạt 3,151 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2017. Cùng với đó, lợi nhuận gộp trong 

quý 3 đạt 600 tỷ đồng, tăng gấp 1.5 so với cùng kì 2017.  Lợi nhuận trước thuế đạt mức 177.7 tỷ đồng (+41% yoy). 

Với những kết quả đạt được trong 9 tháng 2018, PNJ đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu và 79% kế hoạch lợi nhuận 

đặt ra cho năm 2018. 

Tăng cường mở rộng hệ thống cửa hàng nâng cao tiềm năng tăng trưởng 

Trong 9T2018, PNJ đã mở rộng thêm 44 cửa hàng mới (vượt kế hoạnh đề ra cho năm 2018 mở 40 cửa hàng). Tính đến 

cuối Q3/2018 PNJ đã nâng tổng số cửa hàng lên 308, trong đó chủ yếu tập trung ở TP.HCM. Việc mở rộng thêm cửa hàng 

bán lẻ giúp PNJ nâng cao được thị phần trên thị trường. 

Tính tới cuối quý 3/2018,  PNJ đã có 159 cửa hàng riêng, 72 cửa hàng ở siêu thị và 77 cửa hàng ở trung tâm thương mại. 

Mặc dù doanh thu cửa hàng riêng lớn hơn so với trung tâm thương mại nhưng tốc độ tăng doanh thu của trung tâm 

thương mại lại lớn hơn. Định hướng của PNJ trong những năm sắp đến là sẽ mở rộng cả 2 kênh phân phối này. 

Doanh số cửa hàng hiện hữu (SSSG) tiếp tục tăng mạnh  

SSSG của các cửa hàng trang sức vàng bán lẻ trong 9T2018 được duy trì ở mức 23% (năm 2017 đạt mức 20,8 %), bắt 

nguồn từ 3 yếu tố: (1) nhờ vào việc tái cơ cấu và tập trung vào dòng sản phầm có giá trị cao, (2) số lượng khách hàng 

tăng mạnh - lũy kế  9 tháng đầu năm 2018, lượng khách hàng mới tăng trưởng 49% so với cùng kì năm 2017, (3) khách 

hàng cũ của PNJ quay lại cửa hàng hiện hữu tăng 58% so với cùng kì năm 2017 nhờ chính sách chăm sóc khách hàng của 

PNJ.  Trong khi SSSG của mảng bán lẻ vàng tăng mạnh, mảng trang sức bạc có tốc độ tăng trưởng thấp hơn nhiều - chỉ 

đạt khoảng 1%. Trong tương lai PNJ định hướng mở rộng phân khúc thị trường nhắm đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, đồng 

thời thay đổi chính sách bán hàng, bảo hành và thu đổi để nâng cao doanh thu của các cửa hàng bạc hiện hữu. 

Mục tiêu phát triển dài hạn PNJ Watch 

Thị trường châu Á được nhận định rằng còn rất nhiều cơ hội tăng trưởng cho ngành bán lẻ nói chung và ngành trang sức 

nói riêng, bên cạnh đó hành vi tiêu dùng của đa số người dân Việt Nam sẽ tập trung mua hàng ở các cửa hàng bán lẻ 

truyền thống. Nắm bắt được điều này, PNJ bước đầu hướng tới chiến lược xây dựng cửa hàng PNJ Watch thông qua việc 

lựa chọn mặt bằng chuẩn cũng như bán sản phẩm online và bán chéo tại các cửa hàng trang sức hiện hữu. PNJ tăng cường 

đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, phát triển mặt hàng đồng hồ trong dài hạn. 
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GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

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

HOSE 325.8 11.09% 421.2 14.34% -95.4 

HNX 10.7 2.10% 4.9 0.97% 5.8 

Tổng số 336.5   426.1   -89.7 

 
HOSE 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

VCB 25.1 DXG -23.9 

GMD 15.4 VIC -22.6 

SAB 6.6 VNM -22.4 

KDH 6.5 BID -19.8 

BVH 3.2 VHM -17.4 
 

HNX 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

PVS 7.0 MAS -1.6 

SHS 0.4 DAE -0.3 

CSC 0.3 VCS -0.3 

VGC 0.3 SRA -0.3 

BVS 0.2 PLC -0.3 
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Tuyên bố miễn trách nhiệm 

Các thông tin và nhận định trong báo 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 bản 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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