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VN-INDEX 
 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

✓ Nối tiếp đà giảm điểm của phiên hôm qua, thị trường Việt Nam mở cửa 

trong sắc đỏ với thanh khoản khá thấp, bất chấp đà tăng tích cực của thị 

trường chứng khoán Mỹ. Trong suốt phiên sáng, VN-Index duy trì diễn 

biến giằng co dưới mốc tham chiếu bởi bên cạnh sự nâng đỡ của nhóm 

ngân hàng thì các cổ phiếu bluechips lại có trạng thái phân hóa rõ nét. 

Nhóm dệt may, thủy sản sau vài phiên tăng nhờ hiệu ứng CPTPP đã suy 

yếu dần trong phiên sáng nay. Các cổ phiếu thu hút dòng tiền như nhóm 

bất động sản – xây dựng, chứng khoán, dầu khí,…. phần lớn giao dịch 

ảm đạm. Mặc dù thị trường nỗ lực đi lên nửa đầu phiên chiều, nhưng áp 

lực bán lớn thường trực trong ngày đáo hạn hợp đồng tương lai VN30 

Tháng 1 tập trung nơi các cổ phiếu vốn hóa lớn VRE, GAS, SAB đã khiến 

thị trường lao dốc mất gần 7 điểm. Kết phiên ATC, VN-Index đóng cửa 

để mất 0,75% xuống mức 901,89 điểm. Trong khi đó, HNX-Index đã 

không bảo toàn được sắc xanh khi đóng cửa giảm nhẹ 0,06% xuống mức 

101,92 điểm.  

✓ Dưới áp lực bán mạnh trong phiên ATC, nhiều cổ phiếu bluechips VRE (-

4,3%), GAS (-1,8%), SAB (-1,9%), VHM (-0,6%), MSN (-1,5%), VNM (-

0,6%), HPG (-1,9%),…đóng cửa lùi sâu dưới mốc tham chiếu và điều này 

ảnh hưởng đến thị trường chung. Trong đó, VRE là tác nhân đóng góp 

nhiều nhất vào sự giảm điểm của thị trường khi để mất 4,3% xuống đóng 

cửa ở mức 30.100đ/cp. Đáng chú ý có HPG khi bị khối ngoại bán ròng 

576 triệu đơn vị cổ phiếu đã lao dốc 1,9% xuống mức giá 28.900đ. Điểm 

sáng duy nhất trong nhóm là BVH khi duy trì sắc xanh đến cuối phiên, 

tăng 2,1% lên đóng cửa ở mức giá 91.900đ/cp. 

✓ Càng về cuối phiên, nhóm ngành ngân hàng càng suy yếu và có diễn biến 

phân hóa rõ nét. Trong khi MBB tiếp tục dẫn đầu về thanh khoản khi khớp 

lệnh trên 6,6 triệu cổ phiếu tăng 1,5% lên mức giá 19.750đ/cp cùng TCB 

tăng 0,6% lên mức 26.650đ, các cổ phiếu vốn hóa lớn khác trong nhóm 

CTG (-1,3%), BID (-0,8%), VCB (-0,4%), VPB (-4,3%), HDB (-1%) giao 

dịch ảm đạm và đóng cửa chìm trong sắc đỏ.  

✓ Ngoại trừ PVD tăng 0,3% lên mức 15.500đ thuận theo xu hướng leo dốc 

của giá dầu, hầu hết các cổ phiếu dầu khí vẫn chịu ảnh hưởng từ diễn 

biến tiêu cực của thị trường chung và giảm điểm sâu GAS (-1,8%), PLX 

(-1,4%), PVS (-1,1%),… 

✓ Thanh khoản lại về mức khá thấp khi phiên nay chỉ ghi nhận hơn 2.400 

tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch thỏa thuận chiếm khoảng 546 tỷ đồng. 

✓ Khối ngoại tiếp tục chuỗi mua ròng liên tiếp với giá trị đạt 24 tỷ đồng, tập 

trung chủ yếu mua VNM (29 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, họ bán ròng chủ 

yếu VJC (34 tỷ đồng). 

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngày 17/01 được tổng hợp 

chi tiết tại đây. 

 
Giá trị đóng cửa 901,89 

Biến động (%) 0,75% 

Khối lượng (triệu CP)* 133,89 

Giá trị (tỷ đồng)* 2.464,6 

SLCP tăng giá 100 

SLCP giảm giá 175 

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

 

HNX-INDEX 

 
Giá trị đóng cửa 101,92 

Biến động (%) 0,06% 

Khối lượng (triệu CP)* 17,98 

Giá trị (tỷ đồng)* 229 

SLCP tăng giá 58 

SLCP giảm giá 65 

SLCP đứng giá 52 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận  

 

http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/nn20190117.pdf
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LỊCH SỬ 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 

01-08-2018 HPG 50 _ 37.6 28.9 -23.14% 05-06-2019  

01-08-2018 
11-09-2018 

SBA 18 _ 14.6 14 -4.11% 05-06-2019  

10-09-2018 HAX 20 15 16 16.55 3.44% 11-03-2019  

07-11-2018 SHP 26.6  21.6 23.5 8.80% 01-12-2019  

22-11-2018 HT1 18 12.5 13.65 14 2.56% 14-02-2019  

03-12-2018 AST 78  69.5 62.3 -10.36% 07-10-2019  

13-12-2018 ACV 100 80 84.3 86.2 2.25% 31-01-2019  

13-12-2018 CTD 170 155 159.4 148.2 -2.76% 16-01-2019 
Cắt lỗ tại giá 

155.000đ 

 

LỊCH SỬ KHUYẾN NGHỊ BÁN 
 

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

18-12-2018 BVH 91 91.9 1%  

19-12-2018 NAF 15 14.4 -4%  

 
CÁC CỔ PHIẾU CẦN THEO DÕI 

Ngày khuyến nghị Mã cổ phiếu Giá mục tiêu Giá chờ mua Giá hiện tại Ghi chú 

11-01-2019 LAS 12 9 10.5 Chi tiết  

14-01-2019 CVT 20.4 16 19 Chi tiết  

15-01-2019 AAA 15.4 12.3 14.6 Chi tiết  

 
  

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/10/LAS_ValuationReport_Update_Jan2019.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/10/CVT_ValuationReportUpdate_Jan2019.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/10/AAA_ValuationReportUpdated_DEC2018_final_1.pdf
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TIN TỨC VÀ NHẬN ĐỊNH 
 

CPTPP sẽ tác động thế nào tới từng ngành? 
 

Dệt may: Thách thức từ yêu cầu xuất xứ 
CPTPP có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành dệt may vì giúp thuế quan giảm, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm xuất khẩu, trong đó thị 

trường được kỳ vọng nhất là Canada và Australia. Riêng Nhật Bản đã có hiệp định song phương với Việt Nam từ trước nên không hy 

vọng tăng trưởng nhiều. 

Mức thuế xuất khẩu hàng dệt may tới các thị trường chưa có FTA chung hiện nay trung bình là trên 10%, khi CPTPP có hiệu lực, các 

sản phẩm Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật chung sẽ được hưởng thuế suất 0%. Khi đó, sản phẩm dệt may Việt Nam sẽ được 

củng cố lợi thế cạnh tranh về giá. 

Tuy nhiên, để được hưởng những lợi ích từ hiệp định này, khó khăn mà doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải vượt qua không hề nhỏ. 

Với năng lực, trình độ may hiện nay, các tiêu chuẩn kỹ thuật không phải là vấn đề lớn của doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Tuy nhiên, 

yêu cầu xuất xứ từ sợi trở đi, nghĩa là từ công đoạn kéo sợi, dệt, nhuộm vải đều phải thực hiện trong khu vực CPTPP là thách thức 

không nhỏ vì Việt Nam hiện đang phải nhập khẩu hơn 60% nguyên phụ liệu (ngoài khu vực CPTPP). 

 

Nông lâm thủy sản: Ngành gỗ hưởng lợi nhiều từ thuế quan 
Trong lĩnh vực nông nghiệp, ngành gỗ được cho sẽ có nhiều cơ hội hơn là thách thức từ CPTPP và hưởng lợi nhiều từ thuế quan. 

CPTPP sẽ tạo cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và các sản phẩm chế biến từ gỗ, đẩy mạnh xuất khẩu khi các sản phẩm như 

ván dán, ván ghép, khung tranh, khung cửa và nhất là đồ nội thất có thuế nhập khẩu dao động từ 6% đến 9,5% thuế nhập khẩu đều bị 

xóa bỏ cũng như các thiết bị chế biến gỗ.  

Hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ cũng sẽ được hưởng lợi khi Canada đồng ý xóa bỏ mức thuế nhập khẩu từ 7% về 0% ngay lập tức. 

Với các nhóm mặt hàng nông sản chế biến, Việt Nam sẽ phải đối mặt với khả năng cạnh tranh cao như rau quả chế biến, sản phẩm 

chăn nuôi chế biến, bơ sữa...Tuy nhiên Việt Nam cũng có lợi thế về sản xuất nông thủy sản nhiệt đới với lợi thế sản xuất có khả năng 

cạnh tranh cao, giá thành thấp, nguồn nguyên liệu dồi dào, năng suất cao, nguồn nhân lực rẻ hơn các thành viên khác… 

Ngành sẽ phải đẩy nhanh quá tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, giảm thiểu sự phụ thuộc 

vào nguyên liệu nhập khẩu. 

 

Ngành thép gặp nhiều khó khăn với xu hướng bảo hộ thương mại 
Ngành thép được dự báo sẽ tiếp tục có mức tăng trưởng tốt nhưng các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn trong năm 

2019 bởi nhu cầu thép trong nước vẫn chưa cho thấy dấu hiệu tích cực. Một số dự án đầu tư công tạm dừng và chưa rõ thời điểm triển 

khai lại, thị trường bất động sản vẫn trầm lắng.  

Nguồn cung lớn hơn cầu về phôi thép, thép xây dựng, tôn mạ và tiếp tục gia tăng dẫn đến cuộc cạnh tranh về giá. Khoảng cách giá 

nguyên liệu và sản phẩm cũng ngày càng thu hẹp khiến hiệu quả của các doanh nghiệp sản xuất từ thép dài và thép dẹt sẽ bị sụt giảm 

nhiều trong năm 2019. 

Mặc dù hội nhập, nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết nhưng xu hướng bảo hộ thương mại và hàng rào phi thuế quan ngày 

càng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến ngành thép. Việc áp các mức thuế chống bán phá giá từ các thị trường Mỹ, Canada, EU, 

Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ... khiến cho xuất khẩu thép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, lãi suất, tỷ giá tiếp 

tục xu hướng tăng, ảnh hưởng đến chi phí doanh nghiệp. Giá điện có thể tăng trong năm 2019 cũng sẽ tác động trực tiếp đến chi phí 

giá thành của các đơn vị, trong khi đó giá đầu ra bị hạn chế do nguồn cung dư thừa... 

Vì vậy, CPTPP được đánh giá mặc dù mở ra nhiều cơ hội, nhưng mặt ngược lại, ngành thép sẽ tiếp tục gặp khó khăn do những tác 

động khách quan và cả chủ quan nội tại còn yếu kém.  

 

Ngành sữa 2019 sẽ bị cạnh tranh lớn về giá khi CPTPP được thực thi 
Hiệp định CPTPP có hiệu lực, thuế nhập khẩu sản phẩm sữa từ New Zealand, Singapore, Nhật Bản sẽ cắt giảm xuống còn 0% khiến 

các dòng sản phẩm này tăng khả năng cạnh tranh về giá. 

Một vấn đề lớn khác là người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm hơn tới sức khỏe bản thân, gia tăng nhận thức về các sản phẩm dinh 

dưỡng. Điều này dẫn tới nhu cầu sử dụng các sản phẩm sữa chua, sữa nước cao cấp (organic, sữa A2) và các loại sữa thay thế từ 

thực vật (sữa óc chó, sữa đậu nành, sữa macca) ngày càng gia tăng. Ngược lại, nhu cầu tiêu thụ sữa hoàn nguyên lại giảm. 

Tuy nhiên, dòng sản phẩm sữa cao cấp hiện nay vẫn chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong tổng sản lượng sữa cung ứng toàn ngành. Trong 

khi đó, 70% sản lượng sữa nước sản xuất tại Việt Nam hiện nay là từ sữa hoàn nguyên truyền thống, với giá trị dinh dưỡng thấp hơn 

nhiều các loại sữa tươi nguyên chất. Vì vậy nên các công ty sẽ mất nhiều thời gian để chuyển dịch cơ cấu sản phẩm. Hơn nữa, nếu sự 

chuyển dịch cao cấp hóa dòng sản phẩm này diễn ra chậm hơn so với dự kiến, tổng sản lượng sữa tiêu thụ toàn ngành sẽ tiếp tục 

giảm. Ngoài ra, ngành sữa cũng sẽ phải đối mặt với rủi ro nhu cầu tiêu thụ sữa động vật và sữa bò tiếp tục giảm. 

…..   
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TIN DOANH NGHIỆP 
 

Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa (TID, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2019  

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). 

- Ngày thanh toán: Ngày 19/02/2019 

 

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Năm 2018, VIB lãi trước thuế 2.741 tỷ đồng, tăng trưởng 95% 

 

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Ngân hàng Quân đội được dự báo đạt trên 7.000 tỷ đồng lợi nhuân năm 2018. 

 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) (chi tiết xem tại đây) 

Agribank lãi trước thuế 2018 hơn 7.500 tỷ đồng, nợ xấu chỉ còn 1,51%. 

 

Công ty cổ phần Bất động sản Thế kỷ (CRE, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

CRE phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ 800 tỷ đồng. 

 

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

CNG lãi ròng cả năm 2018 vượt 20% kế hoạch. 

 

Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

KSB lãi 2018 gần 328 tỷ đồng, ủy thác đầu tư hơn 350 tỷ đồng cho các cá nhân. 

 

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

Chủ tịch Minh Phú kế hoạch 2019 lãi gấp đôi, thương vụ phát hành có giá trị 230-250 triệu USD. 

 

Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (SZL, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

SZL lãi ròng 2018 đạt hơn 109 tỷ đồng. 

 

Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Cảng Đồng Nai lãi sau thuế 111 tỷ đồng năm 2018, vượt 35,5% kế hoạch. 

 

Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PXI, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

PXI ghi doanh thu đột biến gấp 18 lần cùng kỳ. 

 

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (AGM, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

AGM lãi ròng quý 4/2018 gấp 3 lần so với cùng kỳ. 

 

Tổng công ty Khí Việt Nam (GAS, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

PV GAS đặt mục tiêu 7.400 tỷ đồng LNST năm 2019 trên cơ sở giá dầu 65 USD/ thùng. 

 

Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen (DSN, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Công viên nước Đầm Sen báo lãi 96 tỷ đồng năm 2018, chia cổ tức tỷ lệ 65%. 

 

Công ty cổ phần Đầu tư LDG (LDG, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

LDG báo lãi sau thuế 603 tỷ đồng năm 2018, dành gần 10 tỷ đồng khen thưởng lãnh đạo. 

 

Công ty cổ phần KCN Cao su Bình Long (MH3, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Năm 2018 KCN Cao su Bình Long lãi sau thuế gần 110 tỷ đồng, vượt 243% kế hoạch. 

 
  

http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/01/3BA693B8_TID_tam-ung-co-tuc-dot-1-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2019/01/3BA693B8_TID_tam-ung-co-tuc-dot-1-nam-2018-bang-tien/
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