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Giá trị đóng cửa 950.08 

Biến động (%) -4.09 (-0.43%) 

KL(triệu CP) 142.81 

Giá trị (tỷ đồng) 3,299.26 

SLCP tăng giá 113 

SLCP giảm giá 163 

 SLCP đứng giá 66 

 

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

Phiên giao dịch ngày 13/06 thị trường tiếp tục giảm điểm khi áp lực bán gia tăng ở các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số giảm về mốc 

950 điểm. Kết thúc phiên VN-Index giảm -4.09 điểm khi đóng cửa xuống mức 950.08 điểm (-0.43%). Diễn biến của thị trường tiếp tục 

cho thấy sự e ngại, hoài nghi của giới đầu tư về sự phục hồi của thị trường trong giai đoạn hiện tại. Đồng thời, những diễn biến phức 

tạp của các cuộc chiến tranh thương mại, tình hình thị trường thế giới cũng đã tác động đến tâm lý của giới đầu tư trong bối cảnh thị 

trường trong nước thiếu các thông tin hỗ trợ đã phần nào làm cho thị trường thiếu đi động lực cho nhịp hồi phục xa hơn. Do đó, TCSC 

khuyến nghị khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời dừng việc giải ngân mới và chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn của thị trường để ra 

quyết định tiếp theo, NĐT cần giữ tỷ trọng danh mục ở mức 40 - 50% cổ phiếu trong giai đoạn này cho các mục tiêu trung và dài hạn. 

Đối với các NĐT ưa thích lướt sóng, có thể thực hiện các hoạt động mua trading trong các phiên điều thị trường điều chỉnh, ưu tiên 

các vị thế có sẵn trong danh mục để tìm kiếm lợi nhuận. 

 

 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
 

 HOSE HNX 

Mua 378.8 7.4 

Bán 459.1 0.8 

GTGD ròng -80.3 6.6 

 

- Phiên giao dịch 13/06 diễn ra với sắc đỏ bao trùm thị trường ngay từ những 

phút mở cửa. Việc dòng tiền đổ vào thị trường thời gian qua khá yếu, trong khi 

cuộc chiến thương mại vẫn khá phức tạp khiến giới đầu tư trở nên thận trọng 

hơn với thị trường. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VGC, VCB, ROS, 

PNJ... đều chìm trong sắc đỏ. 

- Thị trường về cuối phiên sáng diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, một số cổ 

phiếu trụ cột như VHM, VJC, VNM, TPB, ROS, GAS... đều giảm rất sâu và khiến 

các chỉ số thị trường đều giảm mạnh. 

- Thị trường diễn biến ở cuối phiên giao dịch đem lại nhiều bất ngờ cho nhà đầu 

tư khi các cổ phiếu như VCB, GAS, VHM, TPB... bất ngờ hồi phục và giúp kìm 

hãm đáng kể lại đà giảm của thị trường chung. Trong đó, GAS và VHM được kéo 

lên đứng ở mức giá tham chiếu dù trước đó giảm khá sâu. Các cổ phiếu dầu khí 

như PVS, PVD, PVC hay PVB cũng có sự hồi phục đáng kể. PVS, PVD và PVB đều 

tăng 0.5%, PVC tăng 1.4%. 

- Tuy nhiên, các chỉ số thị trường vẫn không thể thoát khỏi sắc đỏ do áp lực từ 

các cổ phiếu như VCS, VNM, VJC, VGC, PNJ, POW, NVL... vẫn là rất lớn. 

- Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 4.09 điểm (-0.43%) xuống mức 950.08 

điểm. Toàn sàn có 113 mã tăng, 163 mã giảm và 66 mã đứng giá. 

- Thanh khoản thị trường phiên hôm nay vẫn duy trì ở mức thấp. Tổng khối lượng 

giao dịch toàn phiên đạt 142.81 triệu cổ phiếu, trị giá 3,299.26 tỷ đồng. (Trong 

đó GDTT đạt hơn 1,060.0 tỷ đồng). 

- Khối ngoại phiên hôm nay bán ròng trên Hose với giá trị hơn 80 tỷ đồng. Trên 

HNX khối này mua ròng nhẹ với giá trị gần 7 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 26.40       25.0       5.6% 30.0       20.0% 23.4       -6.4%

2    NLG Giữ 29/03/2019 29.45       26.9       9.5% 31.7       17.8% 25.2       -6.3%

3    FPT Giữ 03/04/2019 44.55       41.1       8.4% 52.0       26.5% 38.6       -6.1%

4    PNJ Giữ 20/05/2019 74.70       79.6       -6.2% 95.0       19.3% 73.6       -7.5%

Cổ phiếu ngân hàng, năng lượng diễn biến kém, Phố Wall giảm điểm: 
Phố Wall ngày 12/6 giảm nhẹ với cổ phiếu ngân hàng giảm do dự báo Fed hạ 
lãi suất và cổ phiếu năng lượng lao dốc theo giá dầu. Dow Jones giảm 43,68 

điểm, tương đương 0,17%, xuống 26.004,83 điểm. S&P 500 giảm 5,88 điểm, 
tương đương 0,2%, xuống 2.879,84 điểm. Nasdaq giảm 29,85 điểm, tương 
đương 0,38%, xuống 7.792,72 điểm. S&P 500 năng lượng giảm 1,4%, nhiều 
nhất trong 11 lĩnh vực thuộc S&P 500, do giá dầu giảm 4%. Đây là ngày tệ nhất 
kể từ đầu năm của S&P 500 năng lượng. (Link: http://ndh.vn/co-phieu-ngan-
hang-nang-luong-dien-bien-kem-pho-wall-giam-diem-
20190613063614802p146c158.news) 

Giá dầu mất 4%, chạm đáy gần 5 tháng vì tồn kho tại Mỹ tăng bất ngờ. 
Giá dầu ngày 12/6 giảm 4% xuống đáy gần 5 tháng do tồn kho tại Mỹ bất ngờ 
tăng và triển vọng lực cầu dầu toàn cầu u ám. Giá dầu Brent tương lai giảm 
2,32 USD, tương đương 3,7%, xuống 59,97 USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 
28/01. Giá dầu WTI tương lai giảm 2,13 USD, tương đương 4%, xuống 50,72 
USD/thùng, thấp nhất kể từ ngày 14/1. Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) 
cho biết tồn kho dầu thô nước này bất ngờ tăng tuần thứ 2 liên tiếp, thêm 2,2 
triệu thùng trong tuần trước, trái với dự báo giảm 481.000 thùng từ giới phân 
tích. (Link: http://ndh.vn/gia-dau-mat-4-cham-day-gan-5-thang-vi-ton-kho-tai-
my-tang-bat-ngo-201906130655237p150c169.news) 

AAA: Kỳ vọng lãi quý II sau kết quả khởi sắc quý I. Nhiều tín hiệu khả 
quan cho thấy An Phát sẽ tiếp tục đạt một con số “trong mơ”, nhất là sau tuyên 
bố thay đổi tại kỳ họp ĐHCĐ tháng 4 vừa qua. Theo thông tin từ CTCP Nhựa An 
Phát Xanh, kinh doanh bao bì và bất động sản công nghiệp của AAA trong quý 
II có nhiều kết quả rất tích cực. Sản lượng xuất khẩu quý II của công ty dự kiến 
đạt hơn 23.000 tấn, tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất động sản công 
nghiệp ghi nhận hoạt động khởi sắc nhất. Đầu tuần qua, An Phát Complex 
(APC), đơn vị thành viên thuộc sở hữu của AAA đã chốt thêm được khách hàng 
cho thuê mới. Leo Paper Group - Tập đoàn hàng đầu của Hong Kong chuyên 
sản xuất giấy hiện đang thuê 50.000 m2 của APC vừa quyết định thuê thêm 
35.000 m2. APC dự kiến thu về 250 tỷđồng trong 3 năm từ riêng 85.000m2 mà 
đối tác LEO đang sử dụng. Một khách hàng Hồng Kông khác cũng đã ký hợp 
đồng thuê 11.000m2. (Link: http://ndh.vn/nhua-an-phat-xanh-ky-vong-lai-quy-
ii-sau-ket-qua-khoi-sac-quy-i-20190613015158132p4c147.news) 

NTC: Nam Tân Uyên hết đất cho thuê, lợi nhuận kế hoạch năm 2019 
giảm 72%. Mức cổ tức dự kiến cho năm 2019 là 50%, giảm đáng kể so với 
mức 200% của năm 2018. Công ty dự kiến mức vốn cho đầu tư xây dựng cơ 
bản năm 2019 là gần 350 tỷ đồng. Về NTC-3, công ty đang chờ quyết định thỏa 
thuận dự án đầu tư và quyết định thỏa thuận giá trị bồi thường cây cao su cho 
Cao su Phước Hòa từ Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam. Sau khi được 
UBND tỉnh Bình Dương giao đất, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, được Sở 
xây dựng cấp phép xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công ty sẽ tiến hành 
phát hồ sơ mời thầu, lựa chọn thầu và thi công hạ tầng kỹ thuật. Nếu thuận lợi 
dự kiến sẽ có thể cho thuê đất vào quý IV/2019. (Link: http://ndh.vn/nam-tan-
uyen-het-dat-cho-thue-loi-nhuan-ke-hoach-nam-2019-giam-72--
20190613021814320p4c147.news) 

 

          TOP 5 GIÁ TRỊ GIAO DỊCH 

 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 
(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HOSE 

ROS 10,737,350 320.4 

VHM 2,022,580 158.0 

VNM 1,125,310 138.9 

TPB 3,041,540 76.1 

MWG 762,860 68.6 

HNX 

PVS 2,466,200 54.4 

ACB 846,100 24.1 

SHB 2,616,200 18.3 

TNG 872,300 18.6 

NVB 1,222,300 9.8 

 

TOP 5 GIAO DỊCH THỎA THUẬN 
 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 

(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HOSE 

EIB 10,704,628 205.5 

SMA 9,506,710 152.0 

TPB 3,764,004 98.0 

TCB 4,425,000 92.9 

SCS 325,000 51.9 

HNX 

VCS 200,000 12.4 

DL1 309,000 10.2 

SHB 1,348,000 9.4 

AAV 1,000,000 9.0 

S99 225,000 2.1 
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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 378.8 11.48 459.1 13.91 -80.3 

   HNX 7.4 2.77 0.8 0.29 6.6 

Tổng số 386.2  459.9  -73.7 

 

 

 

 

 

 
HOSE 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

SCS 46.7 VHM 93.6 

BVH 11.4 VNM 28.3 

AST 9.7 HPG 24.1 

VCB 9.3 POW 9.4 

VCI 6.5 DPM 9.1 

 

HNX 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

SHB 4.2 DBC 0.03 

CEO 1.8 PMP 0.1 

TNG 1.0 CSC 0.1 

TTT 0.05 NTP 0.07 

ONE 0.04 BVS 0.02 
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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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