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Giá trị đóng cửa 957.97 

Biến động (%) -16.17 (-1.66%) 

KL(triệu CP) 155.65 

Giá trị (tỷ đồng) 3,273.04 

SLCP tăng giá 85 

SLCP giảm giá 240 

 SLCP đứng giá 27 

 

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

Phiên giao dịch ngày 06/05 thị trường đã chuyển từ tâm lý thận trọng sang hoảng loạn khi đón nhận tin xấu từ chiến tranh Thương mại 

Mỹ- Trung, chỉ số VN-Index đã có phiên giảm điểm mạnh khi đóng cửa tại mức 957.97 điểm (-1.66%), thanh khoản chung của thị 

trường vẫn giữ ở mức thấp. Với những diễn biến trong phiên giao dịch hôm nay, có thể thấy sự thận trọng, tâm lý e ngại cho việc ra 

quyết định đầu tư vẫn đang thường trực trên thị trường. Với tâm lý đó, khi đón nhận những thông tin tiêu cực từ bên ngoài đã khiến 

thị trường phản ứng khá mạnh theo chiều hướng khá xấu và việc dự đoán thị trường trong giai đoạn hiên tại đang trở nên rất khó khăn 

khi yếu tố từ chiến tranh Thương mại Mỹ -Trung còn diễn biến phức tạp. Do đó, TCSC khuyến nghị các nhà đầu tư cần tiếp tục quan 

sát, chờ đợi sự rõ ràng về xu hướng chung của thị trường để có chiến lược giao dịch hợp lý trong giai đoạn sắp tới, việc ưu tiên bảo 

toàn vốn cần được đưa lên hàng đầu ở giai đoạn hiện tại. Các nhà đầu tư có danh mục tỷ lệ đòn bẩy cao cần tuân thủ việc quản trị rủi 

ro và hạ tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường có sự hồi phục. 

 

 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
 

 HOSE HNX 

Mua 342.0 7.80 

Bán 264.0 9.70 

GTGD ròng 78.0 -1.9 

 

- Thông tin Mỹ sẽ áp thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung 

Quốc đã tác động tiêu cực tới TTCK toàn cầu trong sáng nay và TTCK Việt Nam 

cũng không ngoại lệ. Sắc đỏ bao trùm thị trường ngay từ những phút mở cửa và 

có thời điểm VN-Index mất 14 điểm và lùi về 960 điểm. Hầu hết các nhóm ngành, 

từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, hàng không, dệt may…đều đồng loạt 

giảm điểm. 

- Về cuối phiên sáng, áp lực bán trên thị trường vẫn ở mức cao, trong khi đó, lực 

cầu còn yếu đã đẩy hàng loạt cổ phiếu trụ cột giảm mạnh. Trong đó, nhóm cổ 

phiếu dầu khí tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. GAS giảm sâu 3,6%, PVS 

giảm 3%, PVD giảm 2,6%. Bên cạnh đó, các cổ phiếu vốn hóa lớn như BVH, 

MBB, VPB, MWG, HPG... cũng đều giảm sâu. 

- Diễn biến thị trường trong phiên chiều vẫn không được cải thiện, đà giảm lan 

rộng đến nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và điều này khiến các chỉ số thị trường 

duy trì mức giảm điểm lớn. 

- Nhóm cổ phiếu dầu khí sang đến phiên chiều tiếp tục nới rộng đà giảm. GAS 

giảm đến 4,1%, PVD giảm 3,4%, PVS giảm 4,7%. Bên cạnh đó, hàng loạt các cổ 

phiếu có yếu tố dẫn đắt như VRE, VCG, TCB, KDC, HPG, BID, BVH... cũng đều 

giảm giá rất mạnh. BVH giảm sâu 5% xuống 72.900 đồng/cp. KDC giảm sàn 

xuống 18.850 đồng/cp. 

- Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm mạnh 16.17 điểm (-1.66%) xuống mức 

957.97 điểm. Toàn sàn có 85 mã tăng, 240 mã giảm và 27 mã đứng giá. 

- Thanh khoản thị trường phiên hôm nay vẫn ở mức trung bình. Tổng khối lượng 

giao dịch toàn phiên đạt 155.65 triệu cổ phiếu, trị giá 3,273.04 tỷ đồng.  

- Khối ngoại hôm nay mua ròng trên Hose với giá trị hơn 78 tỷ đồng. Trên HNX 

khối này bán ròng nhẹ với giá trị gần 2 tỷ đồng. 
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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 25.35       25.0       1.4% 30.0       20.0% 23.4       -6.4%

2    NLG Giữ 29/03/2019 29.40       27.2       8.1% 32.0       17.6% 25.5       -6.3%

3    FPT Giữ 03/04/2019 48.75       46.5       4.8% 52.0       11.8% 44.0       -5.4%

Trump dọa tăng thuế, chứng khoán Trung Quốc mất hơn 3%: Các thị 
trường chứng khoán tại châu Á, đặc biệt tại Trung Quốc, đồng loạt giảm sau khi 
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, 
dấy lên lo ngại về kinh tế toàn cầu trong thời gian tới. Vào lúc 8h32 (giờ Hà 
Nội), MSCI châu Á - Thái Bình Dương, trừ Nhật Bản, giảm 1,53%. Thị trường 
Trung Quốc giảm mạnh, với Shanghai Composite mất hơn 100 điểm, tương 
đương 3,3%, ngay khi mở phiên. Shenzhen Composite cũng giảm hơn 4%. Tại 
Australia, ASX 200 giảm 1,12%, cổ phiếu của phần lớn lĩnh vực đều giảm. (Link: 
http://ndh.vn/trump-doa-tang-thue-chung-khoan-trung-quoc-mat-hon-3--
20190506084827819p146c158.news) 

Bị Trump dọa tăng thuế, Trung Quốc cân nhắc hủy đàm phán thương 
mại: Trung Quốc đang cân nhắc hủy chuyến đi Washington của phái đoàn đàm 
phán trong tuần này, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tăng thuế vì 
đàm phán thương mại tiến triển chậm. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/5 
dọa tăng thuế suất với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên 25% vào 
ngày 10/5, sớm áp thuế 25% với thêm 325 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Wall 
Street Journal đưa tin Trung Quốc đang cân nhắc hủy đàm phán thương mại 
với Mỹ. Bắc Kinh được cho là “bất ngờ” trước lời đe dọa của ông Trump. (Link: 
http://ndh.vn/bi-trump-doa-tang-thue-trung-quoc-can-nhac-huy-dam-phan-
thuong-mai-2019050608114541p145c151.news) 

Dow Jones tương lai mất 500 điểm, Phố Wall nguy cơ lao dốc trong 
phiên 6/5: Phố Wall nguy cơ bắt đầu tuần mới bằng một phiên giảm mạnh 
sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/5 dọa tăng thuế lên hàng hóa 
Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/5 dọa tăng thuế từ 10% lên 
25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, áp thuế 25% với thêm 325 tỷ USD 
hàng hóa Trung Quốc, khiến Dow Jones tương lai giảm hơn 500 điểm ngay sau 
đó. S&P 500 và Nasdaq tương lai cho thấy hai chỉ số này sẽ giảm lần lượt 1,4% 
và 1,5% trong phiên 6/5. Nasdaq gồm nhiều cổ phiếu công nghệ có thể bị ảnh 
hưởng đặc biệt mạnh từ việc tăng thuế. (Link: http://ndh.vn/dow-jones-tuong-
lai-mat-500-diem-pho-wall-nguy-co-lao-doc-trong-phien-6-5-
20190506094813803p146c158.news) 

Đất Xanh Group (DXG): Phát hành 77 triệu cổ phiếu trả cổ tức và chào 
bán 87 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. CTCP Tập đoàn Đất Xanh 
(mã chứng khoán DXG) vừa thông qua việc triển khai phát hành gần 77 triệu 
cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 22%, tương ứng cổ 
đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 22 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo 
mệnh giá gần 770 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa 
phân phối lũy kế đến 31/12/2018 trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán của công 
ty. Năm 2018, Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt 4.645 tỷ, tăng hơn 61% so với 
năm 2017. Trong đó riêng doanh thu từ dịch vụ môi giới bất động sản đạt 2.420 
tỷ đồng, tăng gấp rưỡi và đóng góp đến 52% tổng doanh thu. Lợi nhuận sau 
thuế cả năm đạt 1.723 tỷ đồng, tăng trưởng 59% so với năm 2017 và vượt đến 
61,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công 
ty mẹ đạt 1.178 tỷ đồng. (Link: http://cafef.vn/dat-xanh-group-dxg-phat-hanh-
77-trieu-co-phieu-tra-co-tuc-va-chao-ban-87-trieu-co-phieu-cho-co-dong-hien-
huu-20190505152226101.chn) 

 

          TOP 5 GIÁ TRỊ GIAO DỊCH 

 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 
(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HOSE 

ROS 9,600,550 290.5 

HPG 4,500,050 150.3 

BVH 1,977,550 142.8 

VJC 846,420 99.1 

MBB 3,476,990 75.0 

HNX 

PVS 3,703,000 84.4 

SHB 8,403,300 61.6 

VGC 2,198,100 43.9 

ACB 1,380,100 40.8 

TNG 1,268,100 26.2 

 

TOP 5 GIAO DỊCH THỎA THUẬN 
 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 
(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HOSE 

TCB 3,580,000 84.1 

SBT 3,057,195 58.4 

SAB 200,420 48.5 

SCR 4,500,000 34.2 

HNG 2,140,000 32.3 

HNX 

VGC 3,000,000 60.0 

ACB 150,000 4.8 

CTB 100,000 3.0 

PVS 100,168 2.5 

TTH 140,000 0.7 
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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 342.0 10.45 264.0 8.07 78.0 

   HNX 7.80 1.60 9.7 1.98 -1.9 

Tổng số 349.8  273.7  76.1 

 

 

 

 

 

 
HOSE 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

HPG 40.7 BVH 21.4 

PLX 23.1 DXG 18.8 

VCB 12.0 SSI 7.9 

VRE 10.3 GAS 7.1 

VNM 9.3 HDB 5.3 

 

HNX 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

VGC 5.3 PVS 6.4 

DGC 0.4 SHS 0.6 

SHB 0.3 HAD 0.3 

TNG 0.2 NDN 0.2 

DCS 0.1 KLF 0.2 
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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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