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Giá trị đóng cửa 976.79 

Biến động (%) -6.09 (-0.62%) 

KL(triệu CP) 199.81 

Giá trị (tỷ đồng) 4,664.90 

SLCP tăng giá 136 

SLCP giảm giá 170 

 SLCP đứng giá 60 

 

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

Thị trường đóng cửa phiên 27/08 với diễn biến giảm điểm về cuối ngày bởi áp lực chốt lời mạnh từ nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn. 

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay cho thấy tâm lý giao dịch vẫn còn khá thận trọng, sự chủ động thoát nhanh khỏi thị trường của một 

bộ phận nhà đầu tư khi thị trường tài chính, kinh tế thế giới có những chuyển khó lường và áp lực chốt lời đang gia tăng mạnh tại các 

nhóm cổ phiếu đã có mức tăng mạnh trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, nhìn chung thị trường vẫn có những điểm sáng với các cổ 

phiếu, nhóm ngành có cơ hội thu hút dòng tiền như: BĐS khu công nghiệp, cảng biển, ngành tiêu dùng thiết yếu, 1 số cổ phiếu ngân 

hàng có triển vọng tăng giá trong giai đoạn cuối năm… Với quan điểm đó, TCSC cho rằng nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục gặp áp 

giảm điểm và có thể hồi phục nhẹ trở lại khi chỉ số chạm các mốc hỗ trợ ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư có thể xem xét chốt lời tại những 

cổ phiếu đã tăng mạnh khi đạt mức lợi nhuận kỳ vọng và giải ngân thăm dò vào những cổ phiếu, nhóm ngành có xu hướng tăng mới, 

có những câu chuyện hoặc triển vọng tốt cho mục tiêu trung, dài hạn trong các phiên thị trường có sự điều chỉnh mạnh. 

 

 

 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
 

 HOSE HNX 

Mua 747.8 11.5 

Bán 825.5 21.3 

GTGD ròng -77.7 -9.8 

 

- Thị trường mở cửa phiên giao dịch (27/08) chứng khoán Việt Nam cũng ghi 

nhận sự tăng điểm trở lại của các chỉ số khi các thị trường chứng khoán thế giới 

có sự hồi phục tốt vào đêm qua và đầu ngày hôm nay. Khá nhiều cổ phiếu vốn 

hóa lớn tăng giá như VHM, VNM, VJC, VIC, VCS,... và điều này đang giúp kéo các 

chỉ số thị trường lên trên mốc tham chiếu. 

- Sau những phút hưng phấn đầu phiên sáng, áp lực chốt lời đã tăng lên đáng 

kể khi VN-Index tiệm cận vùng 990 điểm khiến đà tăng thị trường dần suy yếu. 

Dù vậy, nỗ lực của các Bluechips như FPT, GAS, MSN, REE, VCS, VIC, VHM, VRE, 

hay các cổ phiếu ngân hàng như ACB, BID, CTG, VCB, MBB, VPB…đang giúp thị 

trường giữ được sắc xanh. 

- Về gần cuối phiên giao dịch, thị trường có những diễn biến bất ngờ đặc biệt ở 

phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa (ATC). Theo đó, áp lực bán bất ngờ tăng mạnh 

ở nhiều cổ phiếu thuộc nhóm VN30, các cổ phiếu như MSN, VCB, VIC, VRE, NVL, 

VNM... có thời điểm giảm rất mạnh, dù vậy lực đỡ ở những phút cuối đã giúp đà 

giảm của các cổ phiếu này được thu hẹp lại đáng kể. Trong khi đó, một số cổ 

phiếu vốn hóa lớn khác như GAS, PVD, TCB, TPB, VCS, VHM hay VPB vẫn duy trì 

được sắc xanh và góp phần nâng đỡ thị trường. 

- Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 6.09 điểm (-0.62%) xuống mức 976.79 

điểm. Toàn sàn có 136 mã tăng, 170 mã giảm và 60 mã đứng giá. 

- Thanh khoản thị trường phiên hôm nay có sự cải thiện so với phiên trước. Tổng 

khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 199.81 triệu cổ phiếu, trị giá 4,664.9 tỷ đồng. 

(Trong đó GDTT đạt 1,356.0 tỷ đồng). 

- Khối ngoại phiên hôm nay bán ròng trên Hose với giá trị hơn 77.0 tỷ đồng. Trên 

HNX khối này bán ròng với giá trị gần 10.0 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    BWE Giữ 13/02/2019 26.85       25.0       7.4% 30.0       20.0% 23.4       -6.4%

2    NLG Giữ 29/03/2019 30.00       26.9       11.5% 31.7       17.8% 25.2       -6.3%

3    FPT Giữ 03/04/2019 52.80       40.1       31.7% 52.0       29.7% 38.6       -3.7%

4    PNJ Giữ 20/05/2019 83.20       78.8       5.6% 95.0       20.6% 72.8       -7.6%

Căng thẳng thương mại hạ nhiệt, Phố Wall phục hồi. Dow Jones tăng 
269,93 điểm, tương đương 1,05%, lên 25.898,83 điểm. S&P 500 tăng 31,27 
điểm, tương đương 1,1%, lên 2.878,38 điểm. Nasdaq tăng 101,97 điểm, tương 

đương 1,32%, lên 7.853,74 điểm. Sau hội nghị thượng đỉnh G7 tại Biarritz, 
Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông tin Trung Quốc chân thành muốn 
đạt thỏa thuận, viện dẫn các áp lực kinh tế lên Bắc Kinh ngày càng tăng và việc 
làm giảm. Cổ phiếu các công ty nhạy cảm với thương mại lập tức tăng giá. Tuy 
nhiên, các bên tham gia thị trường cho rằng đợt phục hồi này không tương xứng 
với mức giảm trong tuần trước. Họ dự đoán biến động còn tiếp diễn. (Link: 
https://ndh.vn/quoc-te/cang-thang-thuong-mai-ha-nhiet-pho-wall-phuc-hoi-
1254561.html) 

Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc trở lại đà tăng, nhưng triển 
vọng vẫn ảm đạm. Lợi nhuận của các công ty công nghiệp lớn tại Trung Quốc 
phục hồi trong tháng 7/2019, ghi nhận mức tăng trưởng 2.6% so với cùng kỳ 
năm trước. Trước đó, trong tháng 6/2019, lợi nhuận của các công ty công 
nghiệp giảm 3.1%. Tăng trưởng tháng 7/2019 của các công ty công nghiệp 
phần lớn xuất phát từ khu vực tư nhân. Cụ thể, các ông lớn công nghiệp trong 
khu vực tư nhân tăng trưởng 11.4% về lợi nhuận. Tuy nhiên, bức tranh lớn hơn 
cho thấy nhìn chung các ông lớn công nghiệp của Trung Quốc vẫn còn đang 
trong tình trạng tương đối yếu. (Link: https://vietstock.vn/2019/08/loi-nhuan-
cong-nghiep-cua-trung-quoc-tro-lai-da-tang-nhung-trien-vong-van-am-dam-
775-701441.htm) 

FCN: FECON tiến gần mục tiêu 4,200 tỷ đồng doanh thu năm 2019. 
Tháng 8/2019, CTCP FECON (HOSE: FCN) tiếp tục ký mới khoảng 600 tỷ đồng 
doanh số, nâng tổng giá trị hợp đồng đã ký năm nay của Công ty này lên con 
số 3,200 tỷ đồng. Đại diện FECON cho biết tháng 8, Công ty liên tiếp nhận về 
nhiều hợp đồng mới, trong đó có nhiều hợp đồng có giá trị lớn, tiêu biểu là gói 
thầu thi công cọc và phần ngầm tại dự án Celadon City (TPHCM) trị giá trên 300 
tỷ đồng của chủ đầu tư Gamuda Land. Công ty này cũng tiếp tục trúng thêm 
gói thầu thi công cọc cho dự án Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn gói A1, trị giá 137 tỷ 
đồng, nâng tổng giá trị hợp đồng của FECON tại dự án này tính đến thời điểm 
hiện tại là 670 tỷ đồng. Các dự án khác như Kho lạnh LNG Thị Vải, dự án Minato 
Residence Hải Phòng, khu đô thị Vàm Cỏ Đông (Long An), khu Mizuki Park 
(TPHCM), dự án tuyến cáp treo 3 dây Cát Hải – Phù Long – Cát Bà… cũng mang 
về cho FECON thêm gần 140 tỷ đồng. (Link: 
https://vietstock.vn/2019/08/fecon-tien-gan-muc-tieu-4200-ty-dong-doanh-
thu-nam-2019-737-701464.htm) 

CII muốn bán hơn 35 triệu cổ phiếu quỹ, giá cao hơn 60% thị giá. Đầu 
tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (HoSE: CII) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc 
phê duyệt kế hoạch bán 35,3 triệu cổ phiếu quỹ với giá bán tối thiểu là 32.650 
đồng/cp. HĐQT giao ban điều hành tìm kiếm, đàm phán với nhà đầu tư tiềm 
năng để thương thảo về việc bán các cổ phiếu quỹ. Cổ phiếu CII trên thị trường 
chứng khoán đang được giao dịch tại vùng giá 20.000 đồng/cp. Tổng số tiền 
thu được từ bán cổ phiếu quỹ dự kiến ít nhất 1.150 tỷ đồng. (Link: 
https://ndh.vn/doanh-nghiep/cii-muon-ban-hon-35-trieu-co-phieu-quy-gia-cao-
hon-60-thi-gia-1254585.html) 

 

          TOP 5 GIÁ TRỊ GIAO DỊCH 

 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 
(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HOSE 

MBB 11,416,330 268.4 

ROS 8,748,880 231.4 

MWG 1,894,440 216.7 

HPG 8,995,460 203.0 

VNM 943,130 113.0 

HNX 

PVS 2,747,000 56.8 

VCS 541,500 48.9 

PVI 666,400 24.3 

ACB 1,015,300 22.8 

SHB 3,618,800 22.7 

 

TOP 5 GIAO DỊCH THỎA THUẬN 
 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 

(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HOSE 

ROS 18,750,000 536.2 

GMD 10,873,980 328.9 

EIB 4,666,600 83.9 

NVL 1,000,000 60.4 

CTF 1,725,000 35.1 

HNX 

VC9 1,135,500 11.3 

LHC 130,000 8.1 

VC3 333,800 7.5 

GKM 323,485 4.8 

AMV 170,000 2.9 
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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 747.8 12.42 825.5 13.71 -77.7 

   HNX 11.5 2.90 21.3 5.39 -9.8 

Tổng số 795.3  846.8  -87.5 

 

 

 

 

 

 
HOSE 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

PVD 22.8 VNM 49.1 

HDB 19.4 VCB 31.5 

PLX 16.6 HPG 22.5 

VHM 16.3 VRE 20.6 

NVL 15.9 HVN 16.6 

 

HNX 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

SHB 6.3 PVS 16.6 

HPM 0.5 SHS 0.6 

PVI 0.3 CEO 0.2 

AMV 0.3 BVS 0.2 

DGC 0.3 PPE 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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