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Thị trường điều chỉnh nhẹ trở lại 

Các chỉ số và nhiều cổ phiếu đã điều chỉnh nhẹ trở lại trong phiên giao dịch 
hôm nay khi động lực tăng yếu đi và áp lực bán gia tăng trở lại. Phần lớn thời 
gian thị trường giao dịch theo chiều giảm và mức độ giao dịch tỏ ra kém sôi 
động mặc dù dòng tiền xuất hiện ở giai đoạn cuối phiên giúp các chỉ số và 
nhiều cổ phiếu thu hẹp mức giảm. VNIndex đóng cửa ở 887.44 điểm giảm 2.2 
điểm và VN30 đóng cửa ở 845.43 điểm giảm 5.98 điểm với thanh khoản toàn 
thị trường khi loại bỏ giao dịch thỏa thuận tiếp tục sụt giảm khi chỉ đạt mức 
2.000 tỷ đồng 
  
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đa số giảm điểm gây nhiều áp lực cho các chỉ số 
như NVL giảm sàn; VNM; PLX; HPG; BID; CTG; VRE; VJC…giảm nhẹ. Ngược 
lại, ở phía tăng GAS; VCB; MSN; BHN; FPT tăng nhẹ tạo ra điểm tựa tâm lý 
cho phiên giảm điểm hôm nay.Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng điều chỉnh 
giảm trở lại như CTG -1.4%; HDB -1.4%; STB -1.3%; SHB -2.8%; BID; ACB; 
MBB; VPB giảm nhẹ trong khi VCB; TPB tăng nhẹ. Nhóm cổ phiếu ngành 
chứng khoán diễn biến trái chiều với MBS; VND tăng nhẹ trong khi ở chiều 
giảm VCI -6%; SSI -1.3%; FTS -1.5% và HCM; SHS đóng cửa ở tham chiếu. 
Nhóm cổ phiếu ngành dầu khí hồi phục theo đà tăng của giá dầu WTI khi hồi 
phục lên mức 48.86 USD như GAS +2.3%; PVD +3.4%; PVC +3.4%; PVS; 
PVB tăng nhẹ trong khi PLX -2%; BSR; OIL giảm nhẹ. Số lượng cổ phiếu giảm 
điểm hơi nhỉnh hơn so với số cổ phiếu tăng điểm trong đó nhóm cổ phiếu nhỏ 
có nhiều cổ phiếu tăng mạnh sau khi đã giảm sâu thời gian vừa qua cho thấy 
dòng tiền đang ưa thích mạo hiểm tìm cơ hội hồi phục ở cổ phiếu rất rủi ro 
như ASM; IDI; QCG; HVG…Trong khi đó,. NVL giảm sàn phiên giao dịch hôm 
nay sau thông tin TP HCM tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất để làm nhà 
ở với 7 khu đất mà Tập đoàn này đang triển khai và áp lực giảm sàn còn có 
thể tiếp diễn trong phiên giao dịch tới gây tác động phần nào tới các chỉ số. 
  
Khối nhà đầu tư ngoại giao dịch ở quy mô thấp trong phiên hôm nay và khối 
này tiếp tục bán ròng nhẹ 120 tỷ trên sàn HOSE. Các cổ phiếu chịu áp lực bán 
ròng như CTG -3.4 triệu cổ phiếu; VIC; NVL; HPG; HDB; VJC; PLX; SSI; 
STB…trong khi đó vẫn tích cực mua ròng các cổ phiếu GAS; VCB; VNM; PVD; 
MSN; VRE; KBC… 
  
Phiên giao dịch hôm nay tiếp tục cho thấy dòng tiền vẫn rất yếu và tâm lý ngại 
rủi ro vẫn đang chế ngự khi các chỉ số không duy trì được đà tăng phiên thứ 2 
liên tiếp. Áp lực có thể tiếp diễn trong phiên giao dịch ngày mai khi lượng hàng 
bắt đáy về tài khoản với biên lợi nhuận rất mỏng không tạo ra nhiều phần bù 
rủi ro cho dòng tiền bắt đáy. Chúng tôi đánh giá các cổ phiếu như VNM; GAS; 
VCB; MSN; FPT…đang tạo ra điểm tựa tâm lý cho thị trường nhưng ngược lại 
một số cổ phiếu lớn khác vẫn đi tìm mức thấp mới như CTG;HPG; NVL; …tạo 
ra sức ép giảm và rủi ro ngắn hạn. Theo đánh giá của chúng tôi diễn biến trong 
vài phiên gần đây của thị trường chứng khoán Việt nam đang yếu hơn so với 
sự tương đồng của các thị trường chứng khoán lớn. Chúng tôi vẫn giữ quan 
điểm như trao đổi trong các bản tin trước khi cho rằng quá trình tạo đáy sẽ 
mất nhiều thời gian tiếp diễn với thời gian ít nhất vài tuần nữa và các cơ hội 
mua chọn lọc thường xuất hiện trong các phiên giảm điểm. 

 

 

 

 

 

Thống kê HOSE HNX

Đóng cửa 887.4 101.3

% Thay đổi -0.25 -0.65

Khối lượng 112.8 25.7

Giá trị (tỷ đồng) 2,688.7 287.7

Số mã tăng 116 58

Số mã giảm 162 68

Không thay đổi 95 249

Hàng hóa & Tiền tệ Đóng cửa Thay đổi (%)

Gold(USD/Oz) 1,284                   -0.48

WTI Oil ($/B) 1Mth 49                         1.22

Brent Oil ($/B) 1Mth 58                         1.20

USDVND 23,203                 -0.03

EURVND 26,562                 0.22

Nguồn:  Bloomberg
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Nhóm ngành
Tỷ trọng  

(%)

Thay đổi 

(%)

P/E 

(lần)
P/B (lần)

(VNIndex)

Tiêu dùng thiết yếu 2.98      -0.41% 15.15 3.68

Thực phẩm và đồ uống 19.78    -0.08% 26.06 7.22

Năng lượng 2.90      -1.48% 21.33 2.81

Tài chính 25.75    -0.33% 15.48 2.25

Y tế 0.96      0.15% 17.35 2.68

Công nghiệp 7.68      -0.47% 16.52 3.19

Công nghệ thông tin 1.01      0.42% 8.50 2.06

Vật liệu và hóa chất 4.12      -1.11% 10.33 1.37

Bất động sản 26.87    -0.52% 49.96 3.87

Dịch vụ tiện ích 7.36      1.79% 13.14 3.50

Thị trường Đóng cửa Thay đổi (%) P/E (lần) P/B (lần) Vốn hóa (Tỷ USD)

China 3,047.7    -0.22% 11.38    1.47      3,615.6                  

India 10,802.2 0.28% 22.03    2.91      1,113.7                  

Indonesia 6,262.8    -0.39% 20.12    2.31      505.5                     

Laos 813.7       0.00% 4.69      0.29      1.1                          

Malaysia 1,672.8    -0.38% 18.93    1.73      258.3                     

Philippines 7,702.1    -1.10% 19.55    2.06      185.1                     

Taiwan 9,563.6    -0.28% 12.33    1.45      930.7                     

Thailand 1,594.0    0.08% 14.65    1.88      505.7                     

Vietnam 887.4       -0.25% 15.53    2.40      123.6                     

Tốp kéo VNINDEX tăng Tốp kéo chỉ số HNX tăng

CP  Giá 

đóng cửa 

+/- (VND) % thay 

đổi giá

KL Đóng góp 

vào chỉ 

CP  Giá 

đóng cửa 

+/- (VND) % thay 

đổi giá

KL Đóng góp 

vào chỉ GAS 88,300    2,000 2.3 600,270 1.185 NTP 42,500    2,000 4.9 6,800 0.055

VCB 55,000    400 0.7 1.32MLN 0.446 PVS 17,900    100 0.6 2.79MLN 0.024

MSN 79,000    800 1.0 279,810 0.288 VCS 65,800    500 0.8 331,580 0.016

BHN 83,300    2,300 2.8 20 0.165 DP3 91,800    3,900 4.4 19,400 0.016

YEG 249,900 14,900 6.3 13,770 0.144 L14 35,000    1,500 4.5 92,337 0.016

Tốp kéo VNINDEX giảm Tốp kéo chỉ số HNX giảm

CP  Giá 

đóng cửa 

+/- (VND) % thay 

đổi giá

KL Đóng góp 

vào chỉ 

CP  Giá 

đóng cửa 

+/- (VND) % thay 

đổi giá

KL Đóng góp 

vào chỉ NVL 57,700    -4,300 -6.9 621,630 -1.209 ACB 28,500    -200 -0.7 856,296 -0.250

VNM 130,000 -1,000 -0.8 448,350 -0.539 SHB 7,000      -200 -2.8 1.69MLN -0.209

PLX 54,100    -1,100 -2.0 352,050 -0.441 DBC 22,000    -2,200 -9.1 7,216 -0.121

HPG 28,850    -500 -1.7 3.15MLN -0.329 OCH 5,500      -600 -9.8 75,000 -0.055

BID 32,000    -300 -0.9 558,540 -0.318 VGC 18,000    -200 -1.1 1.22MLN -0.041

HOSE HNX

Nguồn: Bloomberg
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                                                                        TIN NGÀNH THÉP 

      Trung Quốc tăng giá bán thép - Reuters cho biết, Baoshan Iron & Steel, công ty 

thép niêm yết lớn nhất Trung Quốc, sẽ tăng giá bán một số sản phẩm thép giao 

trong tháng 3 thêm 50 nhân dân tệ/tấn (7,3 USD/tấn). Tương tự, công ty Wuhan 

Iron & Steel sẽ tăng 50 nhân dân tệ đối với mỗi tấn thép cuộn cán nóng và thép 

cuộn cán nguội giao trong tháng 3, trang Argus Media cho biết. Ngoài ra, Wuhan 

sẽ giữ nguyên giá của phần lớn sản phẩm thép giao trong tháng 2, nhưng tăng giá 

thép cuộn cán nóng với độ dày 12 – 15,99 mm thêm 40 nhân dân tệ/tấn. 

     TIN DOANH NGHIỆP 

       VGT - Kỳ vọng lợi nhuận năm 2019 tăng 12% - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 

2018 và kế hoạch năm 2019 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, VGT) ghi 

nhận xuất khẩu dệt may của Việt Nam năm 2018 ước đạt 36,2 tỷ USD, tăng 16,4% 

so với năm 2017, nằm trong top 3 nước xuất khẩu dệt may cao nhất thế giới, đứng 

sau Trung Quốc và Ấn Độ.  VGT kỳ vọng năm 2019 giá trị sản xuất công nghiệp 

tăng 5% so với năm 2018; Kim ngạch xuất khẩu tăng 6-8%; doanh thu theo đó ước 

tăng 5-7% ; lợi nhuận tăng 12%.. 

      DXG - Cổ đông nước ngoài tăng tỷ lệ sở hữu - Nhóm Dragon Capital mua vào 

1,76 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu lên 20,45%. 

       

  



 
 
 
 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG | 08/01/2019 

 

 
 
 

                                            

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. 

[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text box anywhere in the 
document. Use the Text Box Tools tab to change the formatting of the pull quote text box.] 

 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI                    

KLGD (triệu CP) HOSE HNX GTGD (Tỷ đồng) HOSE HNX

MUA 10.1 0.6 MUA 370.9 10.7

% of market 9.5% 2.5% % of market 17.9% 3.7%

BÁN 15.9 1.1 BÁN 499.0 4.9

% of market 14.9% 4.2% % of market 24.1% 1.7%

MUA (BÁN) RÒNG (5.73) (0.4) MUA (BÁN) RÒNG (128.1) 5.9

Nguồn: HSX, HNX  
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LŨY KẾ 2018                   
 

KLGD (triệu CP) HOSE HNX GTGD (Tỷ đồng) HOSE HNX

MUA 4,625.8 420.3 MUA 260,245.0 7,651.2

% of market 9.4% 3.2% % of market 19.5% 4.6%

BÁN 4,267.8 516.2 BÁN 219,041.2 9,527.6

% of market 8.7% 4.0% % of market 16.4% 5.7%

MUA (BÁN) RÒNG 358.0 (95.9) MUA (BÁN) RÒNG 41,204 (1,876.3)

Nguồn: HSX, HNX  
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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 130,000   -1,000 -0.76 66.1 -0.539 PVS 17,900     800 0.56 10.0 0.000

HPG 28,850     -500 -1.70 34.4 -0.329 TNG 16,300     100 0.62 0.2 0.000

VCB 55,000     400 0.73 33.1 0.446 SHB 7,000       -200 -2.78 0.1 0.000

MSN 79,000     800 1.02 30.0 0.288 BVS 12,500     -100 -0.79 0.1 0.000

VRE 27,600     -300 -1.08 28.2 -0.216 HMH 12,100     100 0.83 0.0 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

CTG 17,900     -250 -1.38 61.5 -0.288 HOM 3,200       -100 -3.03 1.8 0.000

HPG 28,850     -500 -1.70 58.9 -0.329 VGC 18,000     -200 -1.10 1.4 0.000

VNM 130,000   -1,000 -0.76 51.3 -0.539 SHS 12,400     0 0.00 0.4 0.000

HDB 28,500     -400 -1.38 33.8 -0.121 DPS 600           0 0.00 0.2 0.000

VIC 101,000   0 0.00 32.6 0.000 TV3 36,500     0 0.00 0.2 0.000

Nước ngoài mua ròng nhiều nhất (giá trị) Tỷ đồng Nước ngoài mua ròng nhiều nhất (giá trị) Tỷ đồng

CP  Giá đóng 

cửa 

+/- +/- % Giá trị mua 

ròng

Đóng góp 

Index

CP  Giá đóng 

cửa 

+/- +/- % Giá trị mua 

ròng

Đóng góp 

Index

GAS 88,300     2,000 2.32 26.1 1.185 PVS 17,900     100 0.56 9.8 0.000

PVD 15,200     500 3.40 19.4 0.059 TNG 16,300     100 0.62 0.2 0.000

VCB 55,000     400 0.73 18.5 0.446 SHB 7,000       -200 -2.78 0.1 0.000

VNM 130,000   -1,000 -0.76 14.8 -0.539 HMH 12,100     100 0.83 0.0 0.000

MSN 79,000     800 1.02 12.1 0.288 APS 3,100       100 3.33 0.0 0.000

Nước ngoài bán ròng nhiều nhất (giá trị) VND'bn Nước ngoài bán ròng nhiều nhất (giá trị) VND'bn

CP  Giá đóng 

cửa 

+/- +/- % Giá trị bán 

ròng

Đóng góp 

Index

CP  Giá đóng 

cửa 

+/- +/- % Giá trị bán 

ròng

Đóng góp 

Index

CTG 17,900     -250 -1.38 -61.4 -0.288 HOM 3,200       -100 -3.03 -1.77 0.000

VIC 101,000   0 0.00 -27.5 0.000 VGC 18,000     -200 -1.10 -1.41 0.000

NVL 57,700     -4,300 -6.94 -25.7 -1.209 SHS 12,400     0 0.00 -0.43 0.000

HPG 28,850     -500 -1.70 -24.5 -0.329 DPS 600           0 0.00 -0.20 0.000

HDB 28,500     -400 -1.38 -22.4 -0.121 TV3 36,500     0 0.00 -0.16 0.000

Nguồn Bloomberg, HOSE, HNX

HOSE HNX
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TOP 60 Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trên HOSE 

CP Giá Vốn hóa SCP Freefloat % Room KLGDBQ P/E P/B ROE ROA

đóng cửa 1 tháng 3 tháng 6 tháng Tỷ đông triệu CP % Khối ngoại 30 ngày x x % %

1 VIC 101,000      -1.2 4.6 -4.9 322,354         3,192 57.6 31.7 514,936 73.9 5.9 10.3 1.7

2 VHM 74,200        -7.3 -7.3 -17.6 248,534 3,350 30.3 33.5 345,053 39.5 2.7 N/A N/A

3 VNM 130,000      -2.9 -2.3 -6.0 226,384 1,741 46.2 40.7 875,147 26.0 8.9 35.2 29.5

4 VCB 55,000        -3.8 -10.7 0.0 197,877 3,598 22.9 9.2 1,291,611 16.4 3.2 20.9 1.3

5 GAS 88,300        -8.3 -24.2 11.6 169,002 1,914 4.2 45.6 617,375 13.6 4.0 30.6 20.8

6 SAB 244,000      -1.3 9.3 10.9 156,473 641 10.4 90.2 44,324 35.3 9.4 28.5 20.3

7 BID 32,000        -5.0 -11.1 38.5 109,399 3,419 4.4 26.9 1,656,558 13.3 2.2 17.4 0.7

8 MSN 79,000        -6.6 -12.0 6.8 91,889 1,163 30.6 8.7 585,973 14.6 4.7 30.9 8.7

9 TCB 25,100        -10.4 -14.5 -12.8 87,764 3,497 81.6 0.0 2,058,207 8.8 1.8 25.4 3.2

10 CTG 17,900        -25.6 -33.3 -18.3 66,649 3,723 15.8 0.5 4,445,241 8.7 1.0 11.7 0.7

11 VRE 27,600        -16.4 -14.0 -7.4 64,275 2,329 100.0 17.6 1,491,767 42.7 2.5 5.7 5.6

12 PLX 54,100        -11.5 -19.0 -0.6 62,692 1,159 6.3 9.1 438,670 16.5 3.2 19.5 6.2

13 VJC 115,000      -13.1 -18.2 -13.5 62,285 542 53.2 6.7 539,919 12.2 5.9 67.1 19.7

14 BVH 88,200        -13.9 -5.3 17.6 61,818 701 31.2 24.2 87,730 51.1 4.2 8.4 1.3

15 HPG 28,850        -16.7 -30.0 -21.6 61,275 2,124 53.5 9.8 4,977,651 6.7 1.6 26.7 15.5

16 NVL 57,700        -15.8 -9.1 11.0 53,687 930 32.4 31.3 355,814 24.4 3.0 14.2 3.8

17 VPB 19,150        -15.6 -24.3 -28.9 47,047 2,457 69.0 0.0 2,803,835 6.8 1.6 26.9 2.5

18 MBB 18,850        -16.2 -20.6 -6.9 40,725 2,160 56.1 0.0 7,228,092 8.0 1.3 17.4 1.6

19 MWG 84,000        -5.2 -12.5 5.2 37,223 443 87.6 0.0 486,709 13.0 4.4 41.2 13.1

20 HDB 28,500        -6.9 -24.6 -18.6 27,958 981 72.6 2.8 1,654,149 14.5 2.0 14.9 1.0

21 FPT 42,000        -6.9 -6.7 2.9 25,769 614 81.8 0.0 563,298 7.9 2.2 28.9 11.3

22 STB 11,350        -10.3 -18.1 9.1 20,471 1,804 94.0 11.0 4,135,297 15.3 0.9 5.8 0.3

23 ROS 35,900        -5.0 -10.3 -12.4 20,377 568 27.0 46.9 2,929,477 27.8 3.5 13.6 7.3

24 BHN 83,300        0.4 -7.4 10.2 19,309 232 0.9 31.4 483 30.0 5.1 17.3 6.7

25 EIB 14,000        0.7 -2.1 0.0 17,212 1,229 79.0 0.4 1,954,429 12.7 1.1 9.4 0.9

26 TPB 19,700        -10.3 -5.3 -5.5 16,756 851 70.6 0.3 373,938 14.7 2.2 15.9 0.8

27 PNJ 91,000        -7.1 -14.7 5.2 15,197 167 69.4 0.0 279,077 16.8 4.4 30.0 19.2

28 HNG 15,100        -9.0 -6.2 34.8 13,391 887 42.0 55.7 1,182,826 N/A 1.2 -7.3 -2.5

29 SSI 25,700        -13.3 -21.0 -10.1 13,086 509 75.3 41.1 1,624,367 8.9 1.4 15.8 7.1

30 KDH 31,100        2.3 -9.6 9.9 12,876 414 75.1 1.7 388,421 22.2 2.0 10.5 5.8

31 CTD 159,900      0.9 -3.7 15.1 12,504 78 86.9 2.6 244,784 7.9 1.5 21.1 11.6

32 SBT 20,300        1.2 -0.5 36.2 10,057 495 30.2 88.9 1,717,400 23.4 1.7 11.3 4.3

33 DHG 74,800        -11.5 -20.3 -28.1 9,780 131 22.1 51.0 98,570 18.5 3.3 18.3 14.6

34 REE 30,000        -10.0 -18.8 -2.3 9,302 310 84.4 0.0 242,615 5.9 1.1 19.1 11.0

35 GEX 21,000        -18.3 -27.6 -18.7 8,538 407 68.5 36.6 1,572,336 8.3 1.5 22.3 6.9

36 DPM 21,350        1.7 14.8 28.6 8,355 391 38.1 27.4 553,279 14.3 1.0 8.1 5.9

37 VHC 86,400        -14.5 -6.2 51.3 7,984 92 37.7 63.5 274,685 6.5 2.1 37.4 22.7

38 DXG 22,500        -14.4 -21.6 -5.5 7,871 350 66.8 0.9 1,564,799 7.4 1.7 25.9 9.0

39 YEG 249,900      -7.4 4.6 11.1 7,817 31 93.2 54.8 7,092 101.0 19.5 29.0 11.6

40 GMD 25,650        -12.0 -9.5 5.8 7,616 297 60.8 0.0 539,328 4.1 1.3 30.8 18.1

41 NT2 25,500        -2.3 -4.5 -13.9 7,341 288 32.1 27.1 93,636 8.9 2.0 19.8 9.3

42 SCS 141,100      -9.0 -5.9 N/A 7,053 50 99.1 33.4 10,702 21.7 8.4 40.8 35.2

43 LGC 35,300        0.0 27.7 36.3 6,808 193 N/A 4.0 4 41.5 2.6 6.5 1.7

44 PDR 25,100        -8.4 -4.6 2.0 6,686 266 37.8 43.2 747,599 13.0 2.1 18.3 5.1

45 VPI 41,650        -2.0 -1.3 0.8 6,664 160 100.0 39.4 201,099 9.7 3.6 38.8 13.1

46 KBC 13,900        1.1 3.3 23.0 6,530 470 75.4 29.4 3,043,867 12.3 0.7 6.2 3.3

47 VCI 39,000        -23.1 -39.4 -30.4 6,357 163 66.1 58.7 126,169 9.1 2.1 30.5 13.9

48 CII 24,500        -6.5 -7.2 -3.5 6,069 248 85.0 13.8 705,383 73.7 1.2 1.7 0.4

49 PPC 18,800        -4.6 -3.1 9.3 6,028 321 24.7 34.4 202,504 6.1 1.0 17.0 12.3

50 NLG 25,050        -14.4 -22.7 -12.1 5,990 239 60.6 0.0 346,587 6.0 1.3 22.4 9.6

51 TCH 16,800        -18.8 -30.7 -17.8 5,935 353 50.0 44.9 812,867 17.7 1.4 7.8 6.7

52 PAN 43,500        -3.8 -20.8 -21.8 5,916 136 47.6 3.8 49,162 25.7 1.6 6.4 2.7

53 PVD 15,200        -6.2 -22.1 17.8 5,819 383 49.4 30.2 2,260,397 98.8 0.4 0.6 0.4

54 HCM 44,600        -22.4 -33.9 -16.6 5,778 130 66.7 38.5 140,858 7.3 1.9 27.8 15.1

55 DCM 9,800          -5.3 -6.2 -3.9 5,188 529 24.4 45.0 688,311 9.8 0.8 8.6 5.1

56 HT1 13,500        -4.3 -12.9 23.3 5,151 382 20.0 43.4 225,512 8.4 1.0 12.2 5.4

57 FRT 71,700        -5.0 -3.2 -0.4 4,876 68 92.4 0.1 32,166 17.3 6.1 42.9 6.8

58 HPX 24,350        5.3 20.7 N/A 4,870 200 100.0 33.7 348,445 8.1 2.3 20.0 5.7

59 PHR 35,000        9.0 20.7 79.5 4,742 135 33.1 41.0 328,595 9.6 1.8 18.5 10.5

60 KDC 22,800        -10.2 -16.2 -30.9 4,689 206 36.7 78.4 47,383 N/A 0.8 -1.2 -0.6

% Thay đổi giá
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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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