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Thị trường điều chỉnh giảm phiên thứ 4 liên tiếp 
  
Những nỗ lực hồi phục của thị trường chỉ duy trì trong nửa phiên giao dịch 
sáng và phiên giao dịch chiều áp lực bán lại mạnh lên khiến các chỉ số và 
nhiều cổ phiếu lớn chìm trong sắc đỏ. VNIndex đóng cửa ở 958.19 điểm với 
mức giảm 10.25 điểm và VN30 đóng cửa ở 932.12 điểm với mức giảm 8.88 
điểm. Thanh khoản toàn thị trường hơi sụt giảm so với trung bình các phiên 
gần đây khi chỉ đạt 4.200 tỷ đồng khi bên mua và bên bán đều tỏ ra khó xử ở 
thời điểm hiện tại khiến cung cầu không thực sự gặp nhau 
  
Nhóm cổ phiếu ngân hàng hầu hết giao dịch trong sắc đỏ với mức độ giảm 
nhẹ của VCB, BID, CTG, MBB trong khi ACB tham chiếu và TCB -3.9%; VPB -
3%; TPB giảm sàn. Nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán diễn biến tích cực khi 
không bị cuốn theo đà giảm chung của thị trường với HCM, SSI, VCI, SHS 
tham chiếu và VND +1.2%.  Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng diễn biến tích cực 
với GAS, PLX, PVD tăng nhẹ, PVS đóng cửa ở tham chiếu. Nhóm cổ phiếu 
bất động sản biến động trái chiều khi các cổ phiếu lớn như VIC -3.4%; VHM -
0.9%; trong khi NVL +2.2%; CRE, DXG tham chiếu LDG, NLG, NDN, ASM 
tăng nhẹ. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn biến động trái chiều nhau với đa số cổ 
phiếu giảm tạo ra áp lực kéo điểm số đặc biệt là VIC (vỡ mốc hỗ trợ 100), 
VNM (phá đáy), TCB, VHM, BVH, VJC trong khi ở chiều tăng chỉ có MSN, 
NVL, SBT, GAS với mức tăng nhẹ. Số lượng cổ phiếu nhỏ tăng trần nổi bật 
trong các phiên gần đây cho thấy tâm lý đầu cơ đang tìm kiếm cơ hội mạo 
hiểm ở những cổ phiếu rất rủi ro khi không tìm được các cơ hội nổi bật ở 
nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và tầm trung. 
  
Khối ngoại giao dịch ở quy mô thấp trong phiên hôm nay và khối này tiếp tục 
bán ròng ở mức hơn 70 tỷ trên sàn HOSE. Áp lực bán tập trung vào các cổ 
phiếu VNM, HPG, VRE, BID, VRE, NVL, VCB…và tích cực mua ròng nhẹ 
MSN, SBT, PLX, SAB, DXG… 
  
Thị trường tiếp tục chịu nhiều áp lực tâm lý từ thị trường chứng khoán toàn 
cầu khi các thị trường chủ chốt vẫn trong trạng thái giảm điểm mạnh các phiên 
gần đây cộng thêm áp lực bán ròng của khối ngoại. Điều này khiến tâm lý của 
các thành phần trở lên thận trọng hơn khiến mức giá mua mang tính mua tích 
lũy và thị trường mất đi lực mua hào hứng đẩy giá như các tuần trước. Chỉ số 
VNIndex lùi về quanh vùng hỗ trợ 960 điểm và mặc dù điểm số giảm mạnh do 
các mã vốn hóa lớn như VIC, VNM nhưng phản ứng của thị trường không quá 
tiêu cực khi vẫn duy trì sự phân hóa mạnh với nhiều cổ phiếu vẫn trụ vững ở 
tham chiếu hoặc tăng giá ngược. Chúng tôi cho rằng áp lực giảm sẽ tạm thời 
suy yếu khi VNIndex đang xoay quanh vùng hỗ trợ 960 điểm và sự phân hóa 
sẽ diễn ra mạnh hơn với xác suất hồi phục trở lại của chỉ số trong phiên giao 
dịch ngày mai. 

 

Thống kê HOSE HNX

Đóng cửa 958.2 110.5

% Thay đổi -1.06 0.01

Khối lượng 160.4 37.8

Giá trị (tỷ đồng) 3,544.1 547.8

Số mã tăng 112 77

Số mã giảm 178 82

Không thay đổi 75 215

Hàng hóa & Tiền tệ
Giá đóng 

cửa 
%chg

Gold(USD/Oz) 1,199    0.25

WTI Oil ($/B) 1Mth 67          -2.12

Brent Oil ($/B) 1Mth 76          -1.67

USDVND 23,314  0.00

EURVND 27,074  -0.43
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Nhóm ngành Tỷ trọng Thay đổi  P/E P/B Thị trường Giá đóng Thay đổi  P/E P/B Vốn hóa

(VNIndex) Index (%) giá (%) x x Khu vực cửa giá (%) x x Tỷ US$

Tiêu dùng thiết yếu 3.05          -0.03% 21.45 5.02 China 3,262.9    -1.07% 12.10       1.59          3,778.0          

Thực phẩm và đồ uống 17.38       -0.44% 24.15 6.84 India 11,536.9  0.52% 24.06       3.15          1,166.1          

Năng lượng 3.29          0.08% 19.64 3.72 Indonesia 5,776.1    1.63% 18.03       2.20          438.6             

Tài chính 26.98       -1.42% 16.55 2.51 Laos 882.5       0.83% 6.86          0.36          1.1                  

Y tế 1.01          0.54% 19.02 3.12 Malaysia 1,798.6    0.17% 19.31       1.91          270.6             

Công nghiệp 8.21          -1.36% 16.94 4.05 Philippines 7,638.7    -1.46% 19.62       2.10          178.0             

Công nghệ thông tin 0.97          -1.91% 8.65 2.11 Taiwan 10,924.3  -0.64% 14.16       1.71          1,058.5          

Vật liệu và hóa chất 4.71          0.04% 10.19 1.81 Thailand 1,693.9    0.45% 16.79       2.01          521.0             

Bất động sản 26.51       -1.59% 52.76 4.51

Dịch vụ tiện ích 7.69          0.01% 15.90 3.93 Vietnam 958.2       -1.06% 17.21       2.66          131.3             

Nguồn: Bloomberg  
 

HOSE

Top ảnh hưởng nhất tới INDEX - chiều tăng VND Top ảnh hưởng nhất tới INDEX - chiều tăng VND

CP  Giá 

đóng cửa 

+/- (VND) % thay 

đổi giá

Khối 

lượng

Đóng góp 

vào Index

CP  Giá 

đóng cửa 

+/- (VND) % thay 

đổi giá

Khối 

lượng

Đóng góp 

vào Index

MSN 94,800      1,800 1.9 501,250 0.660 VGC 18,900      500 2.7 3.24MLN 0.105

NVL 65,000      1,400 2.2 391,310 0.400 HHC 82,200      7,400 9.9 100 0.070

SBT 19,550      750 4.0 5.15MLN 0.132 DBC 28,900      1,000 3.6 105,350 0.056

YEG 235,000    10,700 4.8 47,180 0.092 OCH 5,600        500 9.8 34,700 0.047

VHC 82,000      2,700 3.4 104,560 0.079 NVB 8,400        100 1.2 1.42MLN 0.030

Top ảnh hưởng nhất tới INDEX - chiều giảm VND Top ảnh hưởng nhất tới INDEX - chiều giảm VND

CP  Giá 

đóng cửa 

+/- (VND) % thay 

đổi giá

Khối 

lượng

Đóng góp 

vào Index

CP  Giá 

đóng cửa 

+/- (VND) % thay 

đổi giá

Khối 

lượng

Đóng góp 

vào Index

VIC 98,000      -3,500 -3.5 918,940 -3.520 SHB 8,200        -100 -1.2 4.87MLN -0.107

VNM 122,100    -3,400 -2.7 1.23MLN -1.555 DL1 34,000      -1,900 -5.3 125,500 -0.100

TCB 24,800      -1,000 -3.9 2.69MLN -1.102 VCS 88,300      -1,200 -1.3 137,660 -0.040

VHM 105,000    -1,000 -0.9 287,240 -0.844 L14 48,000      -3,600 -7.0 272,070 -0.039

VPB 24,600      -750 -3.0 6.50MLN -0.573 PTI 19,100      -1,300 -6.4 2,110 -0.027

Thanh khoản cao nhất Thanh khoản cao nhất

CP  Giá 

đóng cửa 

+/- (VND) % thay 

đổi giá

GTGD 

(tỷ đồng)

Đóng góp 

vào Index

CP  Giá 

đóng cửa 

+/- (VND) % thay 

đổi giá

GTGD 

(tỷ đồng)

Đóng góp 

vào Index

HAG 6,090         -410 -6.3 10.33MLN -0.120 SHB 8,200        -100 -1.2 4.87MLN 0.000

FLC 6,150         40 0.7 8.77MLN 0.009 PVS 21,000      0 0.0 4.16MLN 0.000

ASM 13,100      350 2.8 6.69MLN 0.027 VGC 18,900      500 2.7 3.24MLN 0.000

VPB 24,600      -750 -3.0 6.50MLN -0.573 ACB 32,700      4 0.0 3.16MLN 0.000

OGC 3,190         200 6.7 6.47MLN 0.019 SHS 14,500      0 0.0 1.66MLN 0.000

06/09/18Nguồn: Bloomberg
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TIN NGÀNH 

      Tháng 8, lượng nhà đầu tư ngoại được cấp mã số giao dịch tiếp tục sụt 

giảm - Cùng với giao dịch bán ròng khá mạnh duy trì trong tháng 8, lượng nhà 

đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch cũng tiếp tục sụt giảm. Theo 

thống kê từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), trong tháng 8/2018 đã cấp mã 

số giao dịch chứng khoán cho 330 nhà đầu tư nước ngoài, gồm 35 tổ chức và 

295 cá nhân. Như vậy, sau khi giảm mạnh trong tháng 7, lượng nhà đầu tư nước 

ngoài được VSD cấp mã số giao dịch tiếp tục sụt giảm trong tháng 8 và đây cũng 

là con số thấp nhất kể từ đầu năm. 

 

      TIN DOANH NGHIỆP 

      VCB - Sẽ chi gần 2.880 tỷ đồng trả cổ tức năm 2017 - HĐQT Ngân hàng 

TMCP Ngoại thương Việt Nam ( VCB – HOSE) vừa phê duyệt thanh toán cổ tức 

năm 2017 cho các cổ đông. Theo đó, Vietcombank dự kiến chi 2.878,22 tỷ đồng 

để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 8%. Ngày đăng ký cuối cùng để 

thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 là ngày 8/10, thời gian thanh toán dự 

kiến từ ngày 25/10. 

      VPB - TGĐ đăng kí mua 15,5 triệu cổ phiếu -  Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng 

giám đốc đăng ký mua 15,5 triệu cổ phiếu từ ngày 7/9 đến 7/10. Ông Nguyễn 

Thanh Bình, Phó tổng giám đốc đăng ký mua 200.000 cổ phiếu. Ông Nguyễn 

Thành Long, Phó tổng giám đốc cũng đăng ký mua 45.970 cổ phiếu. 
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GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI                     

KLGD (triệu CP) HOSE

so với 

phiên giao 

dịch trước HNX

so với 

phiên giao 

dịch trước GTGD (Tỷ đồng) HOSE

so với 

phiên giao 

dịch trước HNX

so với 

phiên giao 

dịch trước

MUA 8.0 26.4% 2.8 2.5% MUA 410.7 25.1% 46.3 -5.2%

% of market 5.0% 0-Jan 7.3% 0-Jan % of market 12.1% 0-Jan 8.5% 0-Jan

BÁN 10.0 -5.9% 2.2 30.4% BÁN 495.6 -10.6% 30.3 81.0%

% of market 6.2% 0-Jan 5.8% 0-Jan % of market 14.6% 0-Jan 5.5% 0-Jan

MUA (BÁN) RÒNG (1.96) 0.6 MUA (BÁN) RÒNG (84.9) 16.0
       

Nguồn: HSX, HNX 
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LŨY KẾ 2018                   

KLGD (triệu CP) HOSE % of 2017 HNX % of 2017 GTGD (Tỷ đồng) HOSE % of 2017 HNX % of 2017

MUA 3,321.6 93.7% 345.9 86.3% MUA 193,201.6 114.3% 6,426.2 77.1%

% of market 9.6% 0-Jan 3.7% 0-Jan % of market 19.5% 0-Jan 3.8% 0-Jan

BÁN 3,104.8 95.3% 364.4 89.5% BÁN 163,846.1 113.4% 7,018.8 81.5%

% of market 9.0% 0-Jan 3.9% 0-Jan % of market 16.5% 0-Jan 4.2% 0-Jan

MUA (BÁN) RÒNG 216.9 (18.5) MUA (BÁN) RÒNG 29,355 (592.6)
 

Nguồn: HSX, HNX 
 

 
  



 
 
 
 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG | 06/09/2018 

 

 
 
 

                                            

Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn giao dịch chứng 
khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các 
thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. Sales&Trading VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

 
 
GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
 

Nước ngoài mua nhiều nhất (giá trj) Tỷ đồng Nước ngoài mua nhiều nhất (giá trj) Tỷ đồng

CP  Giá đóng 

cửa 

+/- +/- % Giá trị mua Đóng góp 

Index

CP  Giá đóng 

cửa 

+/- +/- % Giá trị mua Đóng góp 

Index

VNM 18,900     -3,400 -2.71 57.4 -1.555 VGC 18,900     500 2.72 17.5 0.000

SAB 21,000     -100 -0.04 40.6 -0.020 PVS 21,000     0 0.00 12.9 0.000

VIC 14,500     -3,500 -3.45 26.7 -3.520 SHS 14,500     0 0.00 9.8 0.000

VRE 28,900     -250 -0.68 22.4 -0.150 DBC 28,900     1,000 3.58 2.6 0.000

VCB 13,300     -300 -0.50 14.8 -0.340 CEO 13,300     -200 -1.48 1.3 0.000

Nước ngoài bán nhiều nhất (giá trj) Tỷ đồng Nước ngoài bán nhiều nhất (giá trj) Tỷ đồng

CP  Giá đóng 

cửa 

+/- +/- % Giá trị bán Đóng góp 

Index

CP  Giá đóng 

cửa 

+/- +/- % Giá trị bán Đóng góp 

Index

VNM 14,500     -3,400 -2.71 81.2 -1.555 SHS 14,500     0 0.00 9.9 0.000

SAB 18,900     -100 -0.04 35.3 -0.020 VGC 18,900     500 2.72 9.0 0.000

VRE 25,000     -250 -0.68 33.7 -0.150 CSC 25,000     1,100 4.60 2.9 0.000

VIC 13,300     -3,500 -3.45 32.0 -3.520 CEO 13,300     -200 -1.48 2.7 0.000

VCB 14,300     -300 -0.50 20.7 -0.340 NDN 14,300     700 5.15 1.8 0.000

Top mua ròng Tỷ đồng Top mua ròng Tỷ đồng

CP  Giá đóng 

cửa 

+/- +/- % Giá trị mua 

ròng

Đóng góp 

Index

CP  Giá đóng 

cửa 

+/- +/- % Giá trị mua 

ròng

Đóng góp 

Index

SBT 21,000     750 3.99 7.2 0.132 PVS 21,000     0 0.00 11.9 0.000

SAB 18,900     -100 -0.04 5.3 -0.020 VGC 18,900     500 2.72 8.5 0.000

STB 28,900     -50 -0.45 4.7 -0.030 DBC 28,900     1,000 3.58 2.6 0.000

YEG 48,500     10,700 4.77 3.8 0.092 NTP 48,500     500 1.04 0.8 0.000

TVS 3,200       200 1.48 1.8 0.004 ITQ 3,200       0 0.00 0.6 0.000

Top bán ròng VND'bn Top bán ròng VND'bn

CP  Giá đóng 

cửa 

+/- +/- % Giá trị bán 

ròng

Đóng góp 

Index

CP  Giá đóng 

cửa 

+/- +/- % Giá trị bán 

ròng

Đóng góp 

Index

VNM 25,000     -3,400 -2.71 -23.8 -1.555 CSC 25,000     1,100 4.60 -2.89 0.000

VRE 14,300     -250 -0.68 -11.3 -0.150 NDN 14,300     700 5.15 -1.80 0.000

SSI 13,300     0 0.00 -8.6 0.000 CEO 13,300     -200 -1.48 -1.38 0.000

VJC 17,500     -2,500 -1.67 -7.0 -0.427 VCG 17,500     300 1.74 -1.36 0.000

VCB 2,900       -300 -0.50 -6.0 -0.340 TIG 2,900       -100 -3.33 -1.10 0.000
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Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn giao dịch chứng 
khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các 
thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi. Sales&Trading VNDIRECT không chịu trách nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. 

KHUYẾN CÁO 

Báo cáo này được viết và phát hành bởi bộ phận Sales&Trading – Công ty Cổ Phần Chứng Khoán VNDIRECT. Báo cáo này không 

trực tiếp hoặc ngụ ý dùng để phân phối, phát hành hay sử dụng cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào là công dân hay thường trú 

hoặc tạm trú tại bất kỳ địa phương, lãnh thổ, quốc gia hoặc đơn vị có chủ quyền nào khác mà việc phân phối, phát hành hay sử 

dụng đó trái với quy định của pháp luật. 

Báo cáo này được cung cấp trên cơ sở được đảm bảo tính bảo mật. Người sử dụng không được phép (i) sao chép hoặc lưu trữ 

dưới bất kỳ hình thức (ii) truyền tay hoặc phân phối, trực tiếp hoặc gián tiếp, từng phần hay toàn bộ báo cáo, cho bất kỳ ai mà 

không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 

Báo cáo này được viết dựa trên nguồn thông tin được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. VNDIRECT không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác hay đầy đủ của những thông tin này. Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ thể hiện ý 

kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi 

mà không cần thông báo trước. 

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng Khoán VNDIRECT tham khảo 

và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Quyết định của nhà 

đầu tư nên dựa vào sự tư vấn độc lập và phù hợp với tình hình tài chính cũng như mục tiêu đầu tư cá biệt, VNDIRECT không chịu 

trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. 
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