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Top các cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index 
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VN-INDEX 

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 
 Thị trường mở cửa ngày giao dịch thứ Ba với trạng thái khá thận trọng 

trong bối cảnh khối ngoại bán ròng liên tiếp trong những phiên gần đây. 

Cùng với đó việc chỉ số VN-Index đang dần bước vào vùng đỉnh hồi 

tháng 10/2018 - mức 1.020-1.025 điểm và vấp phải lực bán ở nhiều cổ 

phiếu vốn hóa lớn. Điều này khiến các chỉ số rung lắc và dao động 

quanh mốc tham chiếu trong phần lớn thời gian phiên giao dịch. 

 Tuy nhiên lực bán đẩy mạnh vào cuối phiên và tập trung vào nhóm 

ngành ngân hàng khiến thị trường rơi vào trạng thái khá tiêu cực. Đóng 

cửa VN-Index giảm 0,52% xuống mức 1.006,59 điểm, HNX-Index giảm 

0,74% còn 110.06 điểm. 

Thanh khoản trên sàn HOSE tăng nhẹ gần 8% so với phiên đầu tuần 

khi giá trị giao dịch ghi nhận hơn 5.700 tỷ đồng. Trong đó phần khớp lệnh 

thỏa thuận chiếm 1.500 tỷ đồng. 

Khối ngoại  Điếm sáng trong phiên hôm nay tới từ việc khối ngoại quay 

trở lại mua ròng với tổng giá trị lên đến 180 tỷ đồng. Trong đó họ mua 

ròng nhiều nhất là các cổ phiếu CTG, HPG, PLX, VIC. Ở phía đối diện 

họ bán ròng chủ yếu VNM, HBC, FLC, và DHG. 

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngày 19/03 được tổng 

hợp chi tiết tại đây. 
 

 

Top các cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh cao nhất 
đơn vị: triệu cổ phiếu 

 

 
Giá trị đóng cửa 1.006,59 

Biến động (%) 0,52% 

Khối lượng (triệu CP)* 236,59 

Giá trị (tỷ đồng)* 5.783,1 

SLCP tăng giá 128 

SLCP giảm giá 184 

SLCP đứng giá 49 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 

 

HNX-INDEX 

 
Giá trị đóng cửa 110,06 

Biến động (%) 0,74% 

Khối lượng (triệu CP)* 63,3 

Giá trị (tỷ đồng)* 772,8 

SLCP tăng giá 85 

SLCP giảm giá 92 

SLCP đứng giá 60 

*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 
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2 DAILY INVESTMENT INSIGHT 

 

 
KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ 

Mã cổ phiếu Khuyến nghị Giá hiện tại Giá khuyến nghị Giá mục tiêu Giá dừng lỗ 
Thời gian 
nắm giữ 

Ghi chú 

REE BÁN 32.800  32.800  28.000  35.000  25 phiên Chi tiết 

 

KHUYẾN NGHỊ MUA ĐANG MỞ 

Ngày khuyến 
nghị 

Mã cổ 
phiếu 

Giá hiện 
tại 

Giá khuyến 
nghị 

Giá mục 
tiêu 

Giá dừng 
lỗ 

Hiệu quả 
đầu tư 

Ngày chốt 
dự kiến 

Ghi chú 

09-10-2018 PC1 24.8 28.15 35.5 _ -12% 18-09-2019 Chi tiết 

23-10-2018 SLS 56.9 64.9 83.32 _ -12% 02-10-2019 Chi tiết 

01-11-2018 SHP 23.5 22.6 26.6 _ 4% 11-10-2019 Chi tiết 

13-11-2018 VPD 16.25 14.6 17.2 _ 11% 23-10-2019 Chi tiết 

15-11-2018 AST 70.8 65.8 78 _ 8% 25-10-2019 Chi tiết 

16-11-2018 VCS 64.5 72.8 86 _ -11% 28-10-2019 Chi tiết 

12-02-2019 CTS 9.89 9.1 10.5 8.5 8.7% 26-03-2019 Chi tiết 

12-02-2019 DIG 16.15 16.2 17.4 15.5 -0.3% 26-03-2019 
Quyền 

mua, tỷ lệ 
1:0,188 

20-02-2019 MWG 89.1 87.1 94 85 2.3% 20-03-2019 Chi tiết 

21-02-2019 BMI 22.6 22.4 25.5 21 0.9% 21-03-2019 Chi tiết 

21-02-2019 SDI 64 54.3 77 50 17.9% 16-05-2019 Chi tiết 

22-02-2019 PNJ 102.3 99.1 108 92 3.2% 29-03-2019 Chi tiết 

26-02-2019 KDH 31.5 31.2 35 30 1.0% 02-04-2019 Chi tiết 

27-02-2019 ACV 88 89.7 95 86.4 -3.7% 27-03-2019 Chi tiết 

27-02-2019 DGC 42.4 43.1 48 42 -1.6% 03-04-2019 Chi tiết 

28-02-2019 FCM 7.49 7.79 9.5 7.1 -3.9% 04-04-2019 Chi tiết 

01-03-2019 LAS 9.8 10 12 _ -2.0% 16-08-2019 Chi tiết 

04-03-2019 HAX 17.9 17 19 16 5.3% 25-03-2019 Chi tiết 

06-03-2019 PAC 38.7 39.5 44 37.4 -2.0% 03-04-2019 Chi tiết 

06-03-2019 PHC 14.65 13.8 16 13.1 6.2% 10-04-2019 Chi tiết 

07-03-2019 VSC 43.3 44 52 42.3 -1.6% 11-04-2019 Chi tiết 

07-03-2019 DAG 7.39 7.4 8.5 7.2 -0.1% 28-03-2019 Chi tiết 

11-03-2019 HAH 14.3 13.5 16 13 5.9% 15-04-2019 Chi tiết 

11-03-2019 ITD 12.5 11.45 13.8 10.5 9.2% 15-04-2019 Chi tiết 

12-03-2019 VCB 66.8 64 75 60 4.4% 16-04-2019 Chi tiết 

12-03-2019 BID 36.6 35 42 33 4.6% 16-04-2019 Chi tiết 

12-03-2019 SAB 248 250 280 240 -0.8% 16-04-2019 Chi tiết 

12-03-2019 QNS 42.9 44.5 48 42.5 -3.6% 16-04-2019 Chi tiết 

13-03-2019 HCM 30.5 31 35 29 -1.6% 10-04-2019 Chi tiết 

18-03-2019 NCT 71.5 72 84 69 -0.7% 22-04-2019 Chi tiết 

 

KHUYẾN NGHỊ BÁN ĐANG MỞ 
Ngày khuyến 

nghị 
Mã cổ 
phiếu 

Giá hiện 
tại 

Giá khuyến 
nghị 

Giá mục 
tiêu 

Giá dừng 
lỗ 

Hiệu quả 
đầu tư 

Ngày chốt 
dự kiến 

Ghi chú 

15-11-2018 QTP 9.1 8.5 8.1 _ -6.6% 10-05-2019 Chi tiết 

19-12-2018 NAF 15.6 14.4 10.9 _ -7.7% 28-11-2019 Chi tiết 

27-12-2018 EID 12.9 14.2 10.8 _ 10.1% 06-12-2019 Chi tiết 

10-01-2019 PLC 16 16.4 13.7 _ 2.5% 19-12-2019 Chi tiết 

25-02-2019 SBT 18.7 19.8 18.2 20.5 5.9% 25-03-2019 Chi tiết 

19-03-2019 REE 32.8 32.8 28 35 0.0% 23-04-2019 Chi tiết 

 

KHUYẾN NGHỊ ĐÃ ĐÓNG 
Ngày khuyến 

nghị 
Mã cổ phiếu Khuyến nghị 

Giá khuyến 
nghị 

Giá ngày 
chốt  

Hiệu quả 
đầu tư 

Ngày chốt  Ghi chú 

18-02-2019 GMD MUA 27.3 28.2 3.30% 18-03-2019 
Chốt lời tại giá 

28.2.000đ 

18-02-2019 NLG MUA 27.2 28 2.94% 18-03-2019 
Chốt lời tại giá 

28.000đ 

18-02-2019 GMD MUA 27.3 28.2 3.30% 18-03-2019 
Chốt lời tại giá 

28.2.000đ 

04-03-2019 DXG MUA 25.5 23.9 -6.27% 19-03-2019 
Cắt lỗ tại giá 

23.900đ 
 

Ngày khuyến 
nghị 

Mã cổ phiếu Khuyến nghị 
Giá khuyến 

nghị 
Giá ngày 

chốt  
Hiệu quả 

đầu tư 
Ngày chốt  Ghi chú 

22-02-2019 DPM BÁN 21 20.05 4.7% 15-03-2019 
Dừng bán tại 
giá 20.450đ 

 
  

http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/REE20190319.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/10/09/PC1-ValuationReport-Oct2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/10/29/SLS%20-%20Cap%20nhat%20dinh%20gia%20-%20October%202018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/11/01/SHP_ValuationReport_Oct2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/11/13/VPD20181113ANHPTV.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/11/15/AST_Update%20Report_Nov2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/11/16/VCS_ValuationReport_Nov2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/CTS20190212.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/DIG20190212.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/DIG20190212.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/DIG20190212.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/MWG20190220.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/02/21/PTKT-BMI-21022019-FPTS(2).pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/SDI20190221.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/02/22/PTKT-PNJ-22022019-FPTS(1).pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/kdh20190226.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/acv20190227.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/02/27/PTKT-DGC-27022019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/02/28/PTKT-FCM-28022019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/10/LAS_ValuationReport_Update_Jan2019.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/03/04/PTKT-HAX-04032019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/03/06/PAC20190306(1).pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/03/06/PTKT-PHC-06032019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/03/07/PTKT-VSC-07032019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/03/07/PTKT-DAG-07032019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/03/11/PTKT-HAH-11032019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/03/11/PTKT-ITD-11032019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/VCB20190312.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/BID20190312.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/SAB20190312.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/QNS20190312.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/03/13/PTKT-HCM-13032019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/NCT20190318.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/11/15/QTP_ValuationReport_NOV2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/12/19/NAF_ValuationReport_Dec2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/12/27/EID20181227NGOCNT.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/10/PLC10012018.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/SBT20190225.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/REE20190319.pdf
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TIN TỨC VÀ NHẬN ĐỊNH 
 
Kỳ vọng cuộc họp của Fed ngày 19 - 20/3 
Chủ tịch Fed Jerome Powell được dự báo vẫn giữ nguyên lãi suất trong khoảng 2,25 – 2,5% và tuân thủ cam kết về cách 

tiếp cận “kiên nhẫn” với chính sách tiền tệ. 

Nhà đầu tư hiện kỳ vọng Fed không tăng lãi suất trong năm nay, thậm chí là giảm lãi suất trong năm 2020. Bất kỳ khác 

biệt nào giữa kỳ vọng trên và hành động của Fed đều đẩy thị trường đi xuống. Fed cũng có thể hạ triển vọng tăng lãi suất, 

đặc biệt là khi triển vọng kinh tế kém hơn. 

Những tín hiệu sai hoặc gây hỗn loạn về lãi suất hay danh mục trái phiếu của Fed nguy cơ làm chấm dứt giai đoạn bình 

lặng mà ngân hàng trung ương Mỹ góp phần mang lại, bất chấp những dự báo kinh tế chững lại. Nhiệm vụ của Fed càng 

khó khăn hơn khi nhiều số liệu kinh tế gần đây không mấy khả quan, trong đó có tăng trưởng việc làm tháng 2 giảm mạnh, 

lương tăng. 

 
Sự định hướng của Fed 
Hồi tháng 1, Fed chuyển từ tăng lãi suất hàng quý sang cam kết kiên nhẫn hơn trước khi ra quyết định. Thông báo chính 

sách chính thức gần đây nhất của Fed không có gợi ý nào về việc lãi suất sẽ tăng hay giảm. Kiên nhẫn về cơ bản là Fed 

sẽ không đưa ra nhiều sự định hướng bởi vì đã có đủ sự bất ổn. 

Cho đến nay, các động thái của Fed đã mang lại niềm tin mới cho thị trường. Chi số đo sự biến động của giá trái phiếu 

chính phủ Mỹ trong 3 tháng đã chạm đáy 17 năm. Thị trường chứng khoán phản ứng tích cực, S&P 500 đã tăng hơn 12% 

trong năm nay. 

Với lạm phát có ít dấu hiệu tăng, Fed dường như không phải gấp rút tăng lãi suất. Nhà đầu tư cũng không cần quá lo lắng 

về kịch bản này, đặc biệt là khi các dấu hiệu cho thấy tăng trưởng chững lại ở châu Âu và Trung Quốc có thể gây áp lực 

lên kinh tế Mỹ. 
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TIN DOANH NGHIỆP 
 

Công ty cổ phần GTNFOODS (GTN, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Vinamilk chào mua công khai 46,68% cổ phần GTN. 

 

Công ty cổ phần Ống thép Việt Đức VG Pipe (VGS, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

Cổ phiếu tăng gấp rưỡi, giao dịch đột biến gần 50% vốn điều lệ, lãnh đạo mua gom. 

 

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

CII vừa phát hành thành công 1.150 tỷ đồng trái phiếu, được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo. Lãi suất 7,2%/năm, 

thời hạn trái phiếu 10 năm. Mục đích tài trợ cho các dự án BOT trọng điểm của Công ty. 

 

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (CTI, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Cường Thuận Idico chào bán riêng lẻ 100 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi. 

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Sau 11 phiên giảm sàn liên tục, Yeah1 đã quyết định mua lại tối đa 3,1 triệu cổ phiếu quỹ thay vì chỉ 600.000 cổ phiếu 

như dự định ban đầu. 

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Pyn Elite Fund bán 2 triệu cổ phiếu Hòa Bình, giảm tỷ lệ sở hữu xuống gần 14%. 

 

Công ty cổ phần Thép Việt- Ý (VIS, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Thép Việt Ý giải trình khi cổ phiếu đưa vào diện cảnh báo. 

 

Công ty cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương (BWE, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

 BWE đặt kế hoạch lãi sau thuế 330 tỷ đồng, cổ tức tiền mặt 10%. 

 

Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Mảng bất động sản và điện nước sẽ kéo lùi kế quả 2019 của REE với lãi sau thuế chỉ 1.465 tỷ đồng, giảm 18% so 

với thực hiện năm 2018. 

 

Công ty cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

SFI đặt kế hoạch kinh doanh năm 2019 đi lùi. 

 

Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex (BMJ, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Khoáng sản Becamex đặt kế hoạch năm 2019 lãi gần 15 tỷ đồng, tăng 13%.a 

 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

MBBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 9.895 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2018. Trong đó, lợi 

nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ là 8.525 tỷ đồng, tăng 21%. 

 
  

http://cafef.vn/vinamilk-muon-mua-4668-co-phan-gtnfoods-noi-gi-20190319083939835.chn
http://cafef.vn/vinamilk-muon-mua-4668-co-phan-gtnfoods-noi-gi-20190319083939835.chn
http://cafef.vn/co-phieu-tang-gap-ruoi-giao-dich-dot-bien-va-an-so-bat-dong-san-tai-thep-viet-duc-20190319101718773.chn
http://cafef.vn/co-phieu-tang-gap-ruoi-giao-dich-dot-bien-va-an-so-bat-dong-san-tai-thep-viet-duc-20190319101718773.chn
http://cafef.vn/cii-guarantco-dong-y-bao-lanh-toan-bo-1150-ty-dong-trai-phieu-doanh-nghiep-sau-1-nam-dam-phan-20190319081704882.chn
http://cafef.vn/cii-guarantco-dong-y-bao-lanh-toan-bo-1150-ty-dong-trai-phieu-doanh-nghiep-sau-1-nam-dam-phan-20190319081704882.chn
http://cafef.vn/cuong-thuan-idico-cti-chao-ban-rieng-le-100-ty-dong-trai-phieu-khong-chuyen-doi-2019031911314471.chn
http://cafef.vn/cuong-thuan-idico-cti-chao-ban-rieng-le-100-ty-dong-trai-phieu-khong-chuyen-doi-2019031911314471.chn
http://cafef.vn/sau-11-phien-giam-san-lien-tuc-yeah1-se-chi-vai-tram-ty-dong-mua-lai-co-phieu-de-bao-ve-loi-ich-co-dong-20190319081426492.chn
http://cafef.vn/sau-11-phien-giam-san-lien-tuc-yeah1-se-chi-vai-tram-ty-dong-mua-lai-co-phieu-de-bao-ve-loi-ich-co-dong-20190319081426492.chn
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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 đây hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.  
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