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Giá trị đóng cửa 989.86 

Biến động (%) +2.64 (+0.27%) 

KL(triệu CP) 187.15 

Giá trị (tỷ đồng) 4,485.22 

SLCP tăng giá 158 

SLCP giảm giá 149 

 SLCP đứng giá 57 

 

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

Thị trường đóng cửa phiên 16/09 với diễn biến xanh điểm nhẹ khi tâm lý giao dịch của nhà đầu tư vẫn tiếp tục lạc quan sau khi đón 

nhận các thông tin tích cực trong nước từ cuối tuần trước. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay nhìn chung tâm lý giao dịch vẫn tiếp tục 

cho thấy sự lạc quan. Có thể nói, với thông tin Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành như thổi một làn gió mới vào thị trường, 

giúp chỉ số có phiên bùng nổ hơn 11 điểm vào cuối tuần trước, đồng thời tạo đà đưa chỉ số tiến tới kiểm định lại vùng kháng cự mạnh 

990-1,005 điểm trong các phiên tới. Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý rằng đây là vùng kháng cự mạnh với nhiều lần kiểm định không 

thành công của chỉ số trước đó. Do vậy, áp lực rung lắc điều chỉnh của thị trường có thể sẽ xuất hiện khi tiếp cận vùng cản này. Do 

đó, trong giai đoạn hiện tại nhà đầu tư có thể cân nhắc xem xét giải ngân tích lũy với tỷ trọng 40 – 50% vào nhóm cổ phiếu có yếu tố 

cơ bản tốt với triển vọng kinh doanh khả quan trong nửa cuối năm 2019 cho mục tiêu trung, dài hạn. Đồng thời, có thể thực hiện các 

hoạt động mua trading trong các nhịp rung lắc, điều chỉnh. Đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao, có thể xem xét 

bán chốt lời một phần các vị thế ngắn hạn khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự 990-1,005.0 điểm. 

 

 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
 

 HOSE HNX 

Mua 526.4 3.8 

Bán 567.6 9.6 

GTGD ròng -41.2 -5.8 

 

- Thị trường mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (16/09) với tâm lý khá tích cực và 

các chỉ số tăng điểm ngay từ những phút mở cửa. Thông tin Arab Saudi bị tấn 

công các cơ sở sản xuất dầu mỏ khiến giá dầu Thế giới tăng vọt 12% trong sáng 

nay, qua đó giúp các cổ phiếu dầu khí như GAS, PVS, PVD, PVB…bứt phá ngoạn 

mục. 

- Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 3.38 điểm (0.34%) lên 990.6 điểm. Toàn 

sàn có 138 mã tăng, 147 mã giảm và 55 mã đứng giá. Trong sáng nay, các cổ 

phiếu Bluechips như MWG, POW, PNJ, VRE, VJC, PLX, SAB, VCS, VIC, FPT, 

MSN…tăng khá tốt và là động lực giúp thị trường bứt phá. Ngoài ra, các cổ phiếu 

tài chính như BID, CTG, HCM, MBB, SSI, VCI…cũng thu hút dòng tiền và tăng 

khá tốt. 

- Phiên giao dịch buổi chiều không có quá nhiều biến động so với buổi sáng. 

Thậm chí, nhiều Bluechips có phần suy yếu khiến VN-Index không giữ được mốc 

990 điểm, dù vẫn giữ được sắc xanh. Về diễn biến nhóm ngành, các Bluechips 

MWG, VHM, POW, PNJ, VRE, FPT, GAS, MSN, VIC, VJC, PLX có phiên giao dịch 

khá tốt, giúp thị trường giữ vững sắc xanh. Nhóm tài chính, ngân hàng cũng giao 

dịch khá tốt với nhiều mã tăng điểm như BID, HCM, MBB, VCI, HDB. 

- Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 2.64 điểm (+0.27%) lên mức 989.86 

điểm. Toàn sàn có 158 mã tăng, 149 mã giảm và 57 mã đứng giá. 

- Thanh khoản thị trường phiên hôm nay tương đương so với phiên trước. Tổng 

khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 187.15 triệu cổ phiếu, trị giá 4,485.22 tỷ 

đồng. (Trong đó GDTT đạt hơn 1,491.0 tỷ đồng). 

- Khối ngoại phiên hôm nay bán ròng trên Hose với giá trị hơn 41.0 tỷ đồng. Trên 

HNX khối này bán ròng với giá trị gần 6.0 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    NLG Giữ 29/03/2019 28.80       24.7       16.8% 31.7       28.6% 23.0       -6.9%

2    FPT Giữ 03/04/2019 57.70       40.1       43.9% 52.0       29.7% 38.6       -3.7%

3    PNJ Giữ 20/05/2019 82.30       78.8       4.4% 95.0       20.6% 72.8       -7.6%

4    QNS Giữ 28/08/2019 30.30       30.5       -0.7% 35.0       14.8% 27.5       -9.8%

Thái Lan giảm 50% thuế để hút doanh nghiệp muốn rút khỏi Trung 
Quốc. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đa quốc gia đang tìm đường rút khỏi 
Trung Quốc do thương chiến với Mỹ, chính quyền Thái Lan vừa công bố loạt 

chính sách ưu đãi, trong đó có giảm tới 50% thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo 
báo Nikkei Asian Review, Thái Lan vừa công bố một gói các chương trình ưu 
đãi, trong đó có giảm thuế tới 50% với doanh nghiệp nước ngoài đang có nhu 
cầu dời dây chuyền sản xuất của họ từ Trung Quốc tới Thái Lan để tránh những 
ảnh hưởng tiêu cực từ thương chiến Mỹ - Trung. Để được hưởng những chính 
sách ưu đãi, các doanh nghiệp sẽ phải nộp đơn đăng ký đầu tư trong năm tới, 
với số vốn đầu tư từ 1 tỉ baht (32,7 triệu USD) trở lên tại Thái Lan và triển khai 
hoạt động đầu tư trước năm 2021. (Link: https://vietstock.vn/2019/09/thai-lan-
giam-50-thue-de-hut-doanh-nghiep-muon-rut-khoi-trung-quoc-775-
705000.htm) 

NHNN giảm lãi suất điều hành tác động thế nào đến thị trường chứng 
khoán? Cuối tuần trước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) giảm lãi suất 
điều hành từ ngày 16/9. Theo đó, các lãi suất đều giảm 0,25 điểm %, lãi suất 
tái cấp vốn xuống 6%/năm, tái chiết khấu xuống 4%/năm. Lãi suất cho vay qua 
đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn 
trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng xuống 7,0%/năm. Lãi 
suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở xuống 4,5%/năm. 
NHNN cho biết việc giảm lãi suất điều hành lần đầu tiên từ tháng 10/2017 sau 
khi hàng loạt các ngân hàng trung ương trên thế giới giảm lãi suất. Trước đó, 
Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), ngân 
hàng trung ương Nhật Bản, Australia... đều giảm lãi suất. (Link: 
https://ndh.vn/chung-khoan/nhnn-giam-lai-suat-dieu-hanh-tac-dong-the-nao-
den-thi-truong-chung-khoan-1255504.html) 

SLS: Ngành mía đường tiếp tục gặp khó về mọi mặt trong niên vụ 
2019-2020. Theo tài liệu gửi cổ đông phục vụ cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường 
niên sắp tới, HĐQT Công ty mía đường Sơn La (HNX: SLS) cho biết niên vụ 
2018-2019, ngành đường gặp nhiều khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất là 
ảnh hưởng tiêu cực từ sản lượng đường nhập lậu chủ yếu từ Thái Lan, tồn kho 
trong nước khoảng 700.000 tấn đường. Các doanh nghiệp càng sản xuất nhiều 
càng có nguy cơ thua lỗ khi không bán được hàng và giá đường thấp. Năm 
2019, cả nước chỉ còn 36 nhà máy đường thì có đến 17 nhà máy thua lỗ, mất 
vốn chủ sở hữu. (Link: https://ndh.vn/doanh-nghiep/sls-nganh-mia-duong-tiep-
tuc-gap-kho-ve-moi-mat-trong-nien-vu-2019-2020-1255527.html) 

DRL ước lãi 38 tỷ đồng sau 9 tháng, tạm ứng cổ tức 20%. CTCP Thủy 
điện – Điện lực 3 (HoSE: DRL) ước sản lượng điện thương phẩm trong 9 tháng 
đầu năm đạt 43,9 triệu kWh, tương đương với tổng doanh thu 63,6 tỷ đồng, 
hoàn thành 68% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế ước ghi nhận 37,7 tỷ đồng, 
hoàn thành 70% kế hoạch. Với kết quả đạt được, công ty quyết định tạm ứng 
cổ tức đợt 2/2019 với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Với 9,5 
triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền DRL dự chi là 19 tỷ đồng. Trước đó, công 
ty đã tạm ứng cổ tức 15% cho đợt 1/2019. (Link: https://ndh.vn/doanh-
nghiep/drl-uoc-lai-38-ty-dong-sau-9-thang-tam-ung-co-tuc-20-1255518.html) 

 

          TOP 5 GIÁ TRỊ GIAO DỊCH 

 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 
(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HOSE 

ROS 14,910,080 393.7 

MWG 1,105,630 136.5 

VJC 918,890 128.3 

HPG 5,400,470 121.1 

MBB 4,657,200 109.1 

HNX 

PVS 4,201,200 85.7 

VCS 550,500 49.9 

ACB 1,234,700 27.7 

TNG 1,331,300 23.4 

SHB 2,609,000 16.4 

 

TOP 5 GIAO DỊCH THỎA THUẬN 
 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 

(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HOSE 

MSN 3,784,500 290.1 

TCB 10,323,910 234.2 

MWG 1,760,000 228.8 

HNG 6,786,100 111.9 

ROS 3,800,000 107.1 

HNX 

SHB 13,292,302 83.7 

VC3 911,525 20.6 

VCG 618,000 16.3 

GKM 669,800 10.1 

NVB 1,150,000 8.7 
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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 526.4 8.81 567.6 9.50 -41.2 

   HNX 3.8 0.83 9.6 2.08 -5.8 

Tổng số 530.2  577.2  -47.0 

  

 

 

 

 

 
HOSE 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

VJC 59.7 VNM 36.9 

HPG 36.4 VRE 28.7 

MSN 9.2 VHM 16.6 

DXG 6.8 VCB 12.6 

PLX 5.6 KDH 11.1 

 

HNX 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

SHB 1.8 PVS 7.3 

DGC 0.3 CEO 0.7 

PVI 0.3 PVG 0.3 

SRA 0.1 DHT 0.1 

AMV 0.1 BVS 0.1 
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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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