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VN-INDEX 
 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

✓ Bước vào phiên giao dịch cuối tuần ngày 4/1, thị trường Việt Nam đón nhận 

những diễn biến tiêu cực từ thị trường quốc tế. Trước thông tin doanh thu 

sụt giảm của Apple cùng hiệu ứng tiêu cực lan tỏa ra toàn nhóm ngành 

công nghệ, các điểm chỉ số chứng khoán trên thị trường Mỹ đồng loạt lao 

dốc trong phiên ngày thứ Năm (3/1). Việc thị trường chứng khoán Mỹ giảm 

mạnh thêm 650 điểm cùng sự lo ngại về triển vọng nền kinh tế toàn cầu 

năm 2019 đã tác động khiến thị trường Việt Nam mở cửa trong tâm lý thận 

trọng. Thị trường mất hơn 5 điểm trong những phút đầu phiên cho đến khi 

chạm mức sâu nhất 861,85 điểm thì lực cầu bắt đáy đã xuất hiện và đảo 

ngược tình thế. Chỉ số ở cả hai sàn được hồi phục đáng kể dưới sự dẫn 

dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí. Càng về cuối phiên chiều, thị 

trường diễn biến tích cực hơn, đà tăng lan tỏa khá tốt ở khắp các nhóm 

ngành cùng sự bứt phá những phút cuối phiên của VNM, VCB, SAB đã giúp 

VN-Index lấy lại mốc 880 điểm. Kết phiên, Vn-Index đóng cửa tăng 0,31% 

lên mức 880,9 điểm; HNX-Index cũng tăng ấn tượng vào những phút cuối 

phiên lên mức 100,85 điểm.  

✓ Sau những phiên điều chỉnh liên tiếp, dòng tiền bắt đáy đã chảy vào ở hầu 

khắp các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng VCB (+1,5%), CTG (+1,4%), 

HDB (+3%), MBB (+0,5%), STB (+0,5%), EIB (+0,7%), ACB(+0,7%) ngay 

từ những phút mở đầu phiên. Trong đó, sự trở lại của các trụ cột như VCB 

tăng 1,5% lên 54.400 đồng/CP, CTG tăng 1,4% lên 18.350 đồng/CP đã 

đóng vai trò chính nâng đỡ thị trường hồi phục. Bên cạnh đó, MBB tiếp tục 

là mã giao dịch sôi động nhất với khối lượng khớp lệnh đạt hơn 6 triệu cổ 

phiếu. Mặc dù vậy, một vài đại diện không đồng thuận với xu hướng tích 

cực của thị trường và tiếp tục đà giảm như BID giảm 1,4% xuống mức giá 

31.550đ/cp; VPB giảm nhẹ 0,3% xuống mức giá 18.950đ/cp. 

✓ Sự phân hóa của các cổ phiếu bluechips đã ảnh hưởng khá lớn đến diễn 

biến của thị trường trong phiên hôm nay. Các cổ phiếu đồng thuận với thị 

trường khi tăng điểm khá tốt có VNM (+1,7%), VHM (+1,1%), VIC (+0,3%), 

HPG (+0,7%), FPT(+0,7%), MWG (+0,7%). Trong khi đó, MSN (-2,3%), VJC 

(-1%), VRE (-0,7%) tiếp tục đà giảm của các phiên trước và trở thành những 

tác nhân tạo áp lực tiêu cực nhất lên thị trường. 

✓ Đón nhận thông tin tích cực về việc giá dầu thô tiếp tục duy trì đà tăng do 

OPEC đã giảm nguồn cung 460.000 thùng/ngày trong thời gian từ tháng 11 

đến tháng 12/2018, các cổ phiếu dầu khí có một phiên hồi phục mạnh mẽ. 

Trong khi sắc xanh hiện hữu ở khắp các cổ phiếu trong nhóm ngành, duy 

nhất đại diện GAS đi ngược dòng khi giảm nhẹ 0,2% xuống mức giá 

84.500đ/cp. Đáng chú ý trong nhóm, cổ phiếu POW với toàn bộ hơn 2,34 tỷ 

cổ phiếu sẽ niêm yết trên sàn HOSE vào ngày 14/1/2019. Giá tham chiếu 

trong ngày giao dịch đầu tiên của POW là 14.900 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 

giá đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trên Upcom là 16.000đ/cp. Biên độ 

dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên 20% so với giá tham chiếu. 

✓ Thanh khoản thị trường vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp với giá trị ghi 

nhận đạt hơn 2.800 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch thỏa thuận chiếm 

khoảng 758 tỷ đồng. 

✓ Điểm trừ của phiên ngày hôm nay là khối ngoại bất ngờ bán ròng gần 

70 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở VJC (hơn 68 tỷ đồng). Ở chiều ngược 

lại, họ mua ròng VNM (24 tỷ đồng) 

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngày 04/01 được tổng 

hợp chi tiết tại đây. 

 
Giá trị đóng cửa 880,9 

Biến động (%) 0,31% 

Khối lượng (triệu CP)* 136,57 

Giá trị (tỷ đồng)* 2.885,4 

SLCP tăng giá 140 

SLCP giảm giá 136 

SLCP đứng giá 66 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 

 

HNX-INDEX 

 

Giá trị đóng cửa 100,85 

Biến động (%) 0,32% 

Khối lượng (triệu CP)* 33,76 

Giá trị (tỷ đồng)* 379,6 

SLCP tăng giá 69 

SLCP giảm giá 67 

SLCP đứng giá 64 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận  

 

http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/nn20190104.pdf
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THEO DÕI KHUYẾN NGHỊ MUA  
 

Ngày 
khuyến nghị 

Mã cổ 
phiếu 

Giá mục 
tiêu 

Giá 
cắt lỗ 

Giá ngày 
khuyến nghị 

Giá hiện 
tại 

Hiệu quả 
đầu tư 

Ngày chốt 
dự kiến 

Ghi chú 

1/08/2018 HPG 50 _ 37,6 29,7 -21,01% 5/06/2019  

01-08-2018 
11-09-2018 

SBA 18 _ 14,6 14,1 -3,42% 5/06/2019  

10/09/2018 HAX 20 15 16 15,85 -0,94% 11/03/2019  

7/11/2018 SHP 26,6  21,6 22,3 3,24% 1/12/2019  

21/11/2018 BFC 28 24,8 26 25 6,15% 24/12/2018 Chốt lời 

22/11/2018 HT1 18 12,5 13,65 13,25 -2,93% 14/02/2019  

22/11/2018 QNS 47 41,5 42,8 41,8 -2,34% 3/01/2019 
Cắt lỗ tại giá 

41.800đ 

28/11/2018 CEO 16,5 12,8 13,5 12,6 -5,19% 25/12/2018 
Cắt lỗ tại giá 

12.800đ 

3/12/2018 AST 78  69,5 69 -0,72% 7/10/2019  

4/12/2018 CII 30 25,5 26,5 25,5 -3,77% 25/12/2018 
Cắt lỗ tại giá 

25.500đ 

12/12/2018 DIG 18 15 15,95 15,2 -5,96% 2/01/2019 
Cắt lỗ tại giá 

15.000đ 

13/12/2018 ACV 100 80 84,3 85,4 1,30% 31/01/2019  

13/12/2018 CTD 170 155 159,4 159,5 0,06% 10/01/2019  

 

THEO DÕI KHUYẾN NGHỊ BÁN 
 

Ngày khuyến nghị Mã cổ phiếu Giá ngày khuyến nghị Giá hiện tại  Chênh lệch Ghi chú 

6/12/2018 VEA 37,1 37,7 2%  

18/12/2018 BVH 91 88,6 -3%  

19/12/2018 NAF 15 14,5 -3%  

24/12/2018 NTC 86,6 76 -12%  
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TIN DOANH NGHIỆP 
 

Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018. 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/01/2019  

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (600 đồng/cổ phiếu phổ thông) 

- Thời gian thực hiện: 31/01/2019 

 

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội (BSH, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Chi tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2018 bằng tiền mặt 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2019 

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng) 

- Ngày thanh toán: 25/01/2019 

 

Công ty cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện (LCD, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/01/2019  

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng) 

- Ngày thanh toán: 06/03/2019 

 

Công ty Cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa (SBT, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

SBT phát hành gần 29,73 triệu cổ phần trả cổ tức. 

 

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- PV Power (POW) (chi tiết xem tại đây) 

Ngày 14/01, PV Power chào sàn HOSE với giá tham chiếu 14.900 đồng/ CP 

 

Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG, HNX, Vinaconex) (chi tiết xem tại đây) 

PYN ELITE FUND (NON- UCITS) không còn là cổ đông lớn của VCG. 

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 33.455.400 CP (tỷ lệ 7,57%)  

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 33.455.400 CP  

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)  

- Ngày không còn là cổ đông lớn: 26/12/2018. 

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG, HSX)  

- Ngày 14/01/2019. HSG sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018-2019- (chi tiết xem tại đây) 

- Nợ vay và áp lực cạnh tranh khiến giá cổ phiếu HSG vẫn chưa ngừng rơi- (chi tiết xem tại đây) 

 

Công ty Cổ phần Công nghiệp Ô tô- Vinacomin (VMIC) (chi tiết xem tại đây) 

Vinacomin (VMIC) ước đạt 340 tỷ đồng doanh thu, vượt kế hoạch năm 2018. 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam không hoàn thành kế hoạch năm 2018. 

Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai (GLC) (chi tiết xem tại đây) 

10,5 triệu cổ phiếu Vàng Lào Cai giao dịch trên UpCOM từ 09/01/2019. 

 

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

DRC đặt mục tiêu lãi 29,5 tỷ đồng trong quý I/2019. 

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Minh Phú xuất khẩu tăng trưởng gần 20% đạt 67.500 tấn trong năm 2018. 

 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) (chi tiết xem tại đây) 

Petro VietNam lại kiến nghị “giải cứu” dự án nhiệt điện Thái Bình 2 với vốn đâu tư 41.000 tỷ đồng do thiếu vốn và chậm tiến 

độ. 

 

 

 

http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/01/3BA689FF_NAV_chi-tam-ung-co-tuc-bang-tien-dot-1-nam-2018/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/01/3BA689FF_NAV_chi-tam-ung-co-tuc-bang-tien-dot-1-nam-2018/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/UPCOM/2019/01/3BA6899D_BSH_chi-tam-ung-co-tuc-lan-2-nam-2018-bang-tien-mat/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/UPCOM/2019/01/3BA6899D_BSH_chi-tam-ung-co-tuc-lan-2-nam-2018-bang-tien-mat/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/01/3BA68998_LCD_tra-co-tuc-nam-2017-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/01/3BA68998_LCD_tra-co-tuc-nam-2017-bang-tien/
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/thanh-thanh-cong-bien-hoa-sbt-phat-hanh-gan-2973-trieu-co-phan-tra-co-tuc-253719.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/thanh-thanh-cong-bien-hoa-sbt-phat-hanh-gan-2973-trieu-co-phan-tra-co-tuc-253719.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/ngay-141-pv-power-pow-chao-san-hose-voi-gia-tham-chieu-14900-dongcp-253721.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/ngay-141-pv-power-pow-chao-san-hose-voi-gia-tham-chieu-14900-dongcp-253721.html
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HN/2019/01/3BA6898D_VCG_pyn-elite-fund-non-ucits-khong-con-la-co-dong-lon/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HN/2019/01/3BA6898D_VCG_pyn-elite-fund-non-ucits-khong-con-la-co-dong-lon/
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/tap-doan-hoa-sen-hsg-dat-ke-hoach-loi-nhuan-500-ty-dong-nam-tai-chinh-2018-2019-253731.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/tap-doan-hoa-sen-hsg-dat-ke-hoach-loi-nhuan-500-ty-dong-nam-tai-chinh-2018-2019-253731.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/no-vay-va-ap-luc-canh-tranh-tap-doan-hoa-sen-hsg-roi-den-bao-gio-253618.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/no-vay-va-ap-luc-canh-tranh-tap-doan-hoa-sen-hsg-roi-den-bao-gio-253618.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/vinacomin-vmic-uoc-dat-340-ty-dong-doanh-thu-vuot-19-ke-hoach-2018-253656.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/vinacomin-vmic-uoc-dat-340-ty-dong-doanh-thu-vuot-19-ke-hoach-2018-253656.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/tap-doan-cong-nghiep-cao-su-viet-nam-gvr-khong-hoan-thanh-ke-hoach-nam-2018-253658.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/tap-doan-cong-nghiep-cao-su-viet-nam-gvr-khong-hoan-thanh-ke-hoach-nam-2018-253658.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/105-trieu-co-phieu-vang-lao-cai-giao-dich-tren-upcom-tu-91-253659.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/105-trieu-co-phieu-vang-lao-cai-giao-dich-tren-upcom-tu-91-253659.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/cao-su-da-nang-drc-dat-muc-tieu-lai-295-ty-dong-trong-quy-i2019-253661.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/cao-su-da-nang-drc-dat-muc-tieu-lai-295-ty-dong-trong-quy-i2019-253661.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/minh-phu-xuat-khau-tang-truong-gan-20-dat-67500-tan-trong-nam-2018-253595.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/minh-phu-xuat-khau-tang-truong-gan-20-dat-67500-tan-trong-nam-2018-253595.html
https://vietstock.vn/2019/01/petro-vietnam-lai-kien-nghi-giai-cuu-du-an-nhiet-dien-41000-ty-737-646308.htm
https://vietstock.vn/2019/01/petro-vietnam-lai-kien-nghi-giai-cuu-du-an-nhiet-dien-41000-ty-737-646308.htm
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Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 (DP3, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

DP3 đã có thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng để huy động hơn 81 tỷ đồng xây dựng xưởng sản xuất thuốc và 

bổ sung vốn. 

 

Công ty Cổ phần Hùng Vương (HVG, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

HVG đặt kế hoạch năm 2019 đạt 255 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

 

Công ty Cổ phần BCG Energy (chi tiết xem tại đây) 

Liên doanh BCG Energy và Indefol đưa nhà máy năng lượng mặt trời Dinsen vào hoạt động. 

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Tiền (MPT, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

MPT vừa thoái vốn được 70 tỷ đồng lại chi hơn 112 tỷ đồng đầu tư vào hai công ty khác. 

 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (IMP, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

IMP sẽ thanh lý 5 công trình bất động sản với giá trị gần 12 tỷ đồng. 

 

Công ty Cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội (HEM, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Công ty TNHH Thiết bị Điện Gelex muốn nâng sở hữu tại HEM lên 80%. 

 

Công ty Cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building) (chi tiết xem tại đây) 

PV Building sắp đưa 17,5 triệu cổ phiếu lên sàn UpCOM với mã chứng khoán PBT. 

 

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

PVS ước đạt 960 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế, hoàn thành 137% kế hoạch năm 2018. 

 

Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu- Nước giải khát Sài Gòn (SAB, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Cục trưởng Cục thuế TP.HCM quyết định dừng việc thực hiện cưỡng chế 3.140 tỷ đồng với Sabeco. 

 

Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

CNG Việt Nam ước lãi trước thuế trên 140 tỷ đồng, vượt 19% kế hoạch năm. 
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Tuyên bố miễn trách  nhiệm 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS 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 FPTS. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.  

FPTS 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 FPT. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử 

dụng các thông tin trong báo cáo này. Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết 

liên quan đến cố phiếu này có thể được xem tại hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.  
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