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Giá trị đóng cửa 989.26 

Biến động (%) +2.35 (+0.24%) 

KL(triệu CP) 189.28 

Giá trị (tỷ đồng) 3,885.05 

SLCP tăng giá 158 

SLCP giảm giá 129 

 SLCP đứng giá 67 

 

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

Thị trường đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần với mức tăng điểm nhẹ khi chỉ số VN-Index chốt tại 989.26 điểm (+0.24%) với thanh 

khoản tiếp tục ở mức khá thấp. Nhận định chung với 2 phiên tăng điểm nhẹ vừa qua, chúng tôi cho rằng rủi ro sụt giảm sâu của chỉ số 

VN-Index đã dần giảm bớt khi dòng tiền có sự phân hóa mạnh theo KQKD quý 1 sẽ công bố trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, nhiều 

khả năng chỉ số VN-Index vẫn sẽ tiếp tục gặp thử thách khi hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1,000 điểm trong giai đoạn hiện tại. Do đó 

chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng cho giai đoạn này, việc ưu tiên bảo toàn vốn cần được đưa lên hàng đầu. Do đó, TCSC khuyến 

nghị các nhà đầu tư cần thận trọng với các vị thế giao dịch ngắn hạn, nếu không có sự sàn lọc rõ ràng rất có thể gây thiệt hại đến vốn 

đầu tư. Vì vậy, việc giải ngân mới chỉ được xem xét ở các cổ phiếu cơ bản tốt, dự báo có kết quả kinh doanh tốt trong quý 1/2019 với 

mục tiêu trung và dài hạn. Đồng thời, tỷ trọng danh mục cần được phân bổ hợp lý với tỷ lệ 60% tiền và 40% cổ phiếu. 

 

 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
 

 HOSE HNX 

Mua 463.5 16.7 

Bán 515.6 3.5 

GTGD ròng -52.1 13.2 

 

- Thị trường mở cửa phiên giao dịch cuối tuần với sắc xanh của các chỉ số thị 

trường. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường ở thời điểm hiện tại là không mạnh do 

nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn có sự phân hóa. Trong đó, các cổ phiếu như VRE, 

VCS, VHM, VCB, KDC... đồng loạt tăng giá và kéo các chỉ số lên trên mốc tham 

chiếu.  

- Cổ phiếu GAS bứt phá hơn 2% và là trụ chính mới giúp củng cố đà tăng của thị 

trường. Các mã cổ phiếu VHM, VCB, VRE cũng giúp lan tỏa tín hiệu tích cực cho 

VN-Index. Ở chiều ngược lại, VNM và SAB duy trì là hai mã cổ phiếu chính kéo 

thị trường đi xuống với mức giảm dao động quanh mức 1%. 

- Thị trường về cuối phiên giao dịch có phần khởi sắc hơn. Trong đó, với sự trợ 

giúp đến từ các cổ phiếu như: GAS, VHM, VCB, PLX, VRE... nên các chỉ số thị 

trường vẫn duy trì được sắc xanh nhẹ. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu dầu khí bao 

gồm GAS, PVS, PVD, PLX... cũng bất ngờ bật tăng mạnh trở lại. 

 

- Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng nhẹ 2.43 điểm (+0.24%) lên mức 

989.26 điểm. Toàn sàn có 158 mã tăng, 113 mã giảm và 67 mã đứng giá. 

 

- Thanh khoản thị trường phiên hôm nay vẫn ở mức thấp với tổng khối lượng 

giao dịch đạt 189.28 triệu cổ phiếu, trị giá 3,885.05 tỷ đồng. 

 

- Khối ngoại hôm nay bán ròng trên Hose với giá trị hơn 52 tỷ đồng tập trung tại 

các mã: VNM, VJC, FLC... Trên HNX khối này mua ròng với giá trị hơn 13 tỷ đồng 

tập trung tại các mã: PVS, VCG. 
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

 

TIN TỨC NỔI BẬT 
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STT Mã CK
Khuyến 

nghị

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    BWE Giữ 13/02/2019 26.70       25.0       6.8% 30.0       20.0% 23.4       -6.4%

2    CTD Giữ 08/03/2019 140.70      138.5     1.6% 160.0     15.5% 133.5     -3.6%

3    NLG Giữ 29/03/2019 28.70       27.2       5.5% 32.0       17.6% 25.5       -6.3%

4    FPT Giữ 03/04/2019 47.8         46.5       2.8% 52.0       11.8% 44.0       -5.4%

Dow Jones tăng hơn 150 điểm, S&P 500 có chuỗi tăng 6 ngày đầu tiên 
sau hơn 1 năm: Dow Jones và S&P 500 ngày 4/4 tăng điểm trong bối cảnh 
nhà đầu tư đang chờ thêm thông tin về một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ với 

Trung Quốc. Dow Jones tăng 166,5 điểm, tương đương 0,64%, lên 26.384,63 
điểm. S&P 500 tăng 5,99 điểm, tương đương 0,21%, lên 2.879,39 điểm, đánh 
dấu chuỗi tăng liên tiếp 6 ngày đầu tiên kể từ tháng 2/2018, nhờ lĩnh vực năng 
lượng và vật liệu diễn biến vượt trội. Nasdaq giảm 3,77 điểm, tương đương 
0,05%, xuống 7.891,78 điểm do cổ phiếu Tesla chịu sức ép. 
(Link:http://ndh.vn/dow-jones-tang-hon-150-diem-s-p-500-co-chuoi-tang-6-
ngay-dau-tien-sau-hon-1-nam-20190405065738908p146c158.news) 

Trump: Sẽ biết có thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung hay không trong 
4 tuần tới. Tổng thống Donald Trump ngày 4/4 cho biết Mỹ và Trung Quốc đã 
tiến rất gần tới một thỏa thuận thương mại và có thể thông báo về nó trong 
khoảng 4 tuần tới nhưng cảnh báo vẫn còn nhiều khó khăn nếu những vấn đề 
tồn đọng không được giải quyết. Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng trước 
khi bắt đầu cuộc gặp với Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Tổng thống Donald 
Trump cho biết hai bên đã nhất trí về một số điểm khó nhưng vẫn còn nhiều 
khác biệt cần giải quyết. “Có cơ hội rất, rất tốt để đạt được thỏa thuận. Tôi nghĩ 
đó sẽ là thỏa thuận tuyệt vời cho cả hai nước”, ông Trump nói. Ông sẽ tổ chức 
gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nếu hai bên đạt thỏa 
thuận. “Chúng ta sẽ biết trong 4 tuần tới”. (Link: http://ndh.vn/trump-se-biet-
co-thoa-thuan-thuong-mai-my-trung-hay-khong-trong-4-tuan-toi-
20190405070844819p145c151.news) 

Đến 18/3, quy mô thị trường chứng khoán chiếm 81% GDP: Bộ đang 
xây dựng văn bản quy chế thành lập Sở GDCK Việt Nam và sẽ triển khai các sản 
phẩm phái sinh mới vào quý II, trong bối cảnh TTCK tiếp tục diễn biến tích cực. 
Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại buổi họp báo quý I về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ tài chính – ngân sách chiều ngày 5/4, quy mô thị trường chứng khoán 
tính đến ngày 18/3 đạt trên 81% GDP, tăng 14% so với cuối năm 2018. Bộ Tài 
chính đã trình thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thành lập Sở Giao dịch 
Chứng khoán Việt Nam và Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường 
bảo hiểm đến 2020, định hướng đến 2025. (Link:http://ndh.vn/den-18-3-quy-
mo-thi-truong-chung-khoan-chiem-81-gdp-20190405024731254p4c146.news) 

PV Gas muốn tăng sở hữu tại PGS lên 51%: GAS hiện sở hữu gần 35,3% 
vốn PGS, tương đương 17,6 triệu cổ phiếu. Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas 
- HoSE: GAS) vừa chấp thuận chủ trương tăng tỷ lệ vốn góp tại CTCP Kinh doanh 
Khí Miền Nam (HNX: PGS) lên 51% vốn điều lệ. Trong cơ cấu cổ đông của PGS, 
PV Gas là cổ đông lớn nhất chiếm 35,3% vốn công ty, tiếp đến là CTCP Quản lý 
quỹ đầu tư MB sở hữu 5,98% vốn. Như vậy, để tăng sở hữu lên 51% vốn, PV 
Gas có thể phải mua vào 7,87 triêu cổ phiếu PGS. (Link:http://ndh.vn/pv-gas-
muon-tang-so-huu-tai-pgs-len-51--20190405095238452p4c147.news) 

 

          TOP 5 GIÁ TRỊ GIAO DỊCH 

 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 
(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HOSE 

ROS 6,220,820 195.7 

VNM 1,047,700 139.0 

GAS 845,350 86.8 

AAA 4,406,330 77.5 

MBB 2,881,150 64.0 

HNX 

PVS 4,343,900 96.7 

VCG 1,595,000 42.1 

ACB 766,900 23.1 

VGC 1,099,900 22.2 

VCS 292,900 20.7 

 

TOP 5 GIAO DỊCH THỎA THUẬN 
 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 

(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HOSE 

EIB 47,391,451 870.8 

FPT 900,000 45.9 

SAB 152,000 37.9 

GAS 296,250 30.1 

SHI 3,624,330 29.5 

HNX 

TVC 1,606,200 20.2 

HHC 181,350 19.4 

DBC 145,000 3.4 

CTP 592,000 2.5 

PVI 12,800 0.5 
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GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Sàn GD GT Mua (Tỷ ) % Thị trường GT Bán (Tỷ) % Thị trường Mua-Bán 

HOSE 463.5 11.93 515.6 13.27 -52.1 

   HNX 16.7 4.13 3.50 0.87 13.2 

Tổng số 480.2  519.1  -38.9 

 

 

 

 

 

 
HOSE 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

GAS 48.1 VNM 80.9 

CII 18.5 VJC 31.3 

KBC 13.6 FLC 17.8 

VHM 12.8 HCM 13.2 

CTD 9.7 HDB 12.3 

 

HNX 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

PVS 14.0 BCC 1.0 

ART 0.5 THB 0.18 

VCS 0.4 WCS 0.16 

PPP 0.04 PMC 0.15 

CAP 0.04 NTP 0.13 
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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) 38270527 | Fax: (028) 38218010 

E-mail: info@tcsc.vn 

Web: www.tcsc.vn 
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