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Thị trường bất ngờ giảm mạnh phiên thứ hai liên tiếp 

Diễn biến phiên giao dịch hôm nay của các chỉ số và nhiều cổ phiếu lớn khá 
tiêu cực với mức giảm điểm sâu, số lượng cổ phiếu giảm trên diện rộng và 
đóng cửa thấp nhất vào cuối phiên. Mặc dù các thị trường chứng khoán lớn có 
sự phân hóa nhẹ trở lại với thị trường Châu Á hồi phục nhưng áp lực giảm 
điểm liên tiếp của thị trường chứng khoán Mỹ có vẻ đã tác động tâm lý tương 
đối mạnh tới phiên giao dịch hôm nay với lo ngại hỗ trợ quanh mức 23.500 
điểm có thể bị xuyên phá tạo ra mức thấp mới của năm 2018. Hơn nữa, thị 
trường cũng đang chờ đợi phiên họp quan trọng của FED diễn ra vào ngày 18-
19/12/2018 để chờ đợi quyết định về việc tăng lãi suất lần thứ 4 trong năm nay 
và thông điệp quan trọng mang tính định hướng điều hành lãi suất của FED 
cho năm 2019. VNIndex đóng cửa ở 933.65 điểm giảm 18.39 điểm và VN30 
đóng cửa ở 901.41 điểm giảm 17.38 điểm khi giao dịch toàn phiên trong sắc 
đỏ với thanh khoản thị trường khi loại bỏ giao dịch thỏa thuận đạt 3.700 tỷ 
đồng tương đương mức trung bình các tuần gần đây 
  
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng thuận giảm tạo ra sức ép lớn lên các chỉ số 
dẫn đầu là VHM; VCB; GAS; TCB; MSN; CTG; BID; VNM….trong khi đó không 
có cổ phiếu vốn hóa lớn nào tăng ngược để kìm hãm đà giảm. Nhóm cổ phiếu 
ngành ngân hàng giao dịch trong trạng thái khá tiêu cực với mức giảm sâu và 
thanh khoản mạnh trở lại cho thấy lực bán rất quyết liệt như CTG -3.1%; VCB 
-3%; VPB -3.7%; BID -2.1%; ACB -2.6%; TCB -4.4%; MBB -2.5%....Nhóm cổ 
phiếu ngành chứng khoán giảm mạnh như VCI -6.8%; VND -6.5%; FTS 6.3%; 
HCM -4%; SHS -4.2%; SSI -2.6%; MBS -1.3%. Nhóm cổ phiếu ngành dầu khí 
cũng giảm điểm như GAS -2.9%; PLX -5%; OIL -3.2%; BSR -2.6%; PVS -
2.5%; PVD -2%....Nhóm cổ phiếu ngành thủy sản, dệt may, bất động sản, bán 
lẻ…cũng giảm điểm như MSN -4.1%; VHC -5%; HPG -3.3%; MWG -3.3%; 
DXG -3.9%; ….và chúng tôi nhận thấy trạng thái tâm lý của thị trường khá tiêu 
cực khi tình trạng giảm điểm trên diện rộng quay trở lại 
  
Khối nhà đầu tư ngoại giao dịch ở quy mô trung bình và mua bán cân bằng 
trong phiên hôm nay. Các cổ phiếu được tích cực mua ròng là VNM; BID; 
GEX; GAS; PVD; SSI; DXG…trong khi đó ở chiều ngược lại khối này bán ròng 
VPB; CTG; VCB; VCI; HPG; E1VFVN30…. 
  
Chúng tôi hơi bất ngờ với trạng thái giao dịch tiêu cực trong phiên giao dịch 
hôm nay khi chúng tôi kỳ vọng đà giảm điểm chỉ diễn ra ở đầu phiên với sự 
cần bằng trở lại vào cuối phiên và rõ ràng phiên giảm hôm nay đã làm đảo 
chiều xu hướng hồi phục ngắn hạn trước đó. Áp lực bán ra ở các cổ phiếu 
Bluechips rất quyết liệt với nhiều lệnh bán lớn trong suốt phiên giao dịch cho 
thấy tâm lý của các tổ chức, nhà đầu tư lớn nghiêng về thận trọng trong khi đó 
bên mua cũng hạ giá mua để tìm biên an toàn so với rủi ro ngắn hạn của thị 
trường. Chúng tôi nhận thấy các trạng thái cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM; 
VIC; SAB; VRE; BVH vẫn tạm ổn khi chỉ dao động trong biên độ hẹp với thanh 
khoản vừa phải nhưng số lượng cổ phiếu chuyển sang trạng thái tiêu cực sau 
phiên hôm nay đã tăng lên quá nhiều. Do đó, áp lực giảm điểm trong các 
phiên tới có thể tiếp diễn và thông thường các đợt hồi phục trong phiên sẽ là 
cơ hội giảm trạng thái cổ phiếu. Chúng tôi sẽ xem xét lại khả năng mở các 
khuyến nghị mua trở lại nếu VNIndex một lần nữa quay về vùng 895-910 điểm 
khi chúng tôi đánh giá áp lực bị vỡ hỗ trợ này trong các phiên giao dịch tới. 

 

Thống kê HOSE HNX

Đóng cửa 933.7 105.0

% Thay đổi -1.93 -1.54

Khối lượng 255.2 40.1

Giá trị (tỷ đồng) 5,347.3 540.1

Số mã tăng 67 50

Số mã giảm 226 89

Không thay đổi 80 234

Hàng hóa & Tiền tệ Đóng cửa Thay đổi %

Gold(USD/Oz) 1,237       -0.46

WTI Oil ($/B) 1Mth 52             0.86

Brent Oil ($/B) 1Mth 61             1.06

USDVND 23,305     -0.07

EURVND 26,439     -0.42

Nguồn:  Bloomberg
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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 2.89          -1.29% 15.52 3.80 China 3,161.2    -0.15% 11.67       1.50          3,628.7                      

Thực phẩm và đồ uống 19.45       -1.28% 26.87 7.47 India 10,888.4  0.77% 22.34       2.94          1,100.1                      

Năng lượng 2.90          -4.49% 23.78 3.06 Indonesia 6,089.3    -1.31% 19.46       2.25          481.1                          

Tài chính 26.06       -2.83% 16.75 2.38 Laos 820.5       -0.34% 4.69          0.29          1.1                              

Y tế 0.97          -0.40% 18.25 2.86 Malaysia 1,641.6    -1.22% 18.76       1.70          251.0                          

Công nghiệp 7.78          -1.21% 17.57 3.45 Philippines 7,520.4    -0.05% 19.08       2.01          176.9                          

Công nghệ thông tin 0.98          -2.57% 8.96 2.17 Taiwan 9,787.5    0.14% 12.59       1.48          946.2                          

Vật liệu và hóa chất 4.25          -2.49% 10.97 1.53 Thailand 1,601.5    -0.50% 14.69       1.88          500.0                          

Bất động sản 26.82       -1.26% 51.55 3.99  
 

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

KL Đóng góp 

vào Index

CP  Giá 

đóng cửa 

+/- (VND) % thay 

đổi giá

KL Đóng góp 

vào IndexPNJ 99,500      1,400 1.4 426,310 0.070 HHC 70,700      6,400 10.0 7,600 0.059

ITA 3,250         150 4.8 10.99MLN 0.044 PHP 11,400      900 8.6 3,000 0.030

SJS 16,400      1,000 6.5 309,350 0.036 INN 32,400      1,400 4.5 100 0.019

DHG 83,200      700 0.9 97,690 0.028 CDN 16,800      900 5.7 100 0.014

PHR 30,500      600 2.0 138,300 0.025 TV3 39,600      3,500 9.7 4,200 0.012

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

KL Đóng góp 

vào Index

CP  Giá 

đóng cửa 

+/- (VND) % thay 

đổi giá

KL Đóng góp 

vào IndexVHM 77,500      -2,300 -2.9 461,140 -2.388 ACB 29,600      -800 -2.6 2.74MLN -1.002

VCB 54,800      -1,700 -3.0 1.79MLN -1.896 PVS 19,800      -500 -2.5 5.09MLN -0.122

GAS 93,000      -2,800 -2.9 805,870 -1.661 VGC 17,400      -400 -2.3 1.45MLN -0.083

TCB 27,400      -1,250 -4.4 3.34MLN -1.355 VCS 75,100      -1,900 -2.5 168,200 -0.062

MSN 82,000      -3,500 -4.1 605,910 -1.262 SHS 13,800      -600 -4.2 1.19MLN -0.055

HOSE HNX

Nguồn: Bloomberg
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      TIN VĨ MÔ 

      Tăng trưởng tín dụng kiểm soát dưới 16% - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

(NHNN) đã tổ chức buổi gặp mặt cuối năm với các tổ chức quốc tế, các đại sứ 

quán, đối tác song phương, đa phương và các tổ chức tín dụng (TCTD) nước 

ngoài tại Việt Nam. Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Ổn định tài chính, duy 

trì huyết mạch của nền kinh tế là điều kiện then chốt cho ổn định kinh tế vĩ mô, 

tăng trưởng bền vững.” Lạm phát tăng bình quân 3.59 % trong 11 tháng đầu 

năm, cho thấy dấu hiệu tích cực trong việc đảm bảo mục tiêu lạm phát dưới 4% 

mà Chính phủ đề ra từ đầu năm. Tăng trưởng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ 

dưới 16%, ưu tiên tập trung vào các ngành sản xuất, chế biến chế tạo. Tại buổi 

gặp mặt, Thống đốc cũng cho biết, bên cạnh việc duy trì ổn định vĩ mô, công tác 

tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và xử lý nợ xấu cũng đã được triển khai tích cực.  

Nợ xấu đã giảm mạnh và được kiểm soát ở mức 2.16%, ổn định hệ thống tài 

chính ngân hàng. Theo Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, năm 2019 Chính phủ 

Việt Nam vẫn kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách các lĩnh vực 

trọng yếu cũng như đổi mới mô hình tăng trưởng nhằm đạt được các mục tiêu 

phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong Kế hoạch 2016 - 2020, hướng tới tăng 

trưởng bền vững. 

     TIN DOANH NGHIỆP 

      VIC - Điều chỉnh room ngoại về 40% - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt 

Nam (VSD) thông báo đã thực hiện điều chỉnh tỷ lệ room sở hữu của nhà đầu tư 

nước ngoài (room ngoại) của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) từ mức 41% 

xuống 40%. Thời gian điều chỉnh từ ngày 6/12. 

      HPG -  PENM III không bán một cổ phiếu nào trong 20 triệu đăng ký - CTCP 

Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) thông báo giao dịch của PENM III Germany 

GmbH &Co. KG (Đức). Cụ thể, quỹ này không bán được cổ phiếu nào trong số 

20 triệu cp HPG đăng ký giao dịch từ 16/11 đến 14/12 và giữ tỷ lệ sở hữu ở mức 

2,31% vốn, tương đương hơn 29 triệu cp. Nguyên nhân không thực hiện là do 

giá thị trường không đạt kỳ vọng. 

      PLX - Sẽ bán 12 triệu cổ phiếu quỹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex 

– HoSE: PLX) cho biết sẽ bán 12 triệu cổ phiếu quỹ để đảm bảo nguồn vốn cho 

hoạt động kinh doanh và đầu tư cơ sở vật chất. Thời gian giao dịch dự kiến trong 

tháng 12 đến quý I/2019. Phương thức thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh 

hoặc thỏa thuận. Tập đoàn đang có số cổ phiếu quỹ lớn thứ 2 thị trường với hơn 

135 triệu cp và chỉ xếp sau Vingroup (181 triệu cp). 
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GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI               
 

    

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

MUA 17.1 1.3 MUA 605.8 17.8

% of market 6.8% 3.1% % of market 11.9% 3.3%

BÁN 15.9 1.6 BÁN 615.4 17.0

% of market 6.3% 4.1% % of market 12.1% 3.1%

MUA (BÁN) RÒNG 1.23 (0.4) MUA (BÁN) RÒNG (9.6) 0.8

Nguồn: HSX, HNX  
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KLGD (triệu CP) HOSE HNX GTGD (Tỷ đồng) HOSE HNX

MUA 4,488.2 413.7 MUA 255,043.4 7,546.0

% of market 9.4% 3.3% % of market 19.6% 4.5%

BÁN 4,142.4 475.3 BÁN 214,449.1 8,588.1

% of market 8.7% 3.8% % of market 16.4% 5.1%

MUA (BÁN) RÒNG 345.8 (61.7) MUA (BÁN) RÒNG 40,594 (1,042.1)

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 133,900   -1,100 -0.81 154.6 -0.594 PVS 19,800     4,400 -2.46 11.4 0.000

VPB 21,000     -800 -3.67 65.2 -0.609 SHB 7,500       0 0.00 3.0 0.000

GEX 25,200     50 0.20 54.7 0.006 BVS 13,100     -200 -1.50 1.9 0.000

VRE 32,000     -200 -0.62 39.8 -0.144 SHS 13,800     -600 -4.17 0.3 0.000

BID 33,200     -700 -2.06 35.3 -0.742 NST 21,000     0 0.00 0.2 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 133,900   -1,100 -0.81 124.1 -0.594 SHB 7,500       0 0.00 10.3 0.000

VPB 21,000     -800 -3.67 101.7 -0.609 BVS 13,100     -200 -1.50 2.9 0.000

VRE 32,000     -200 -0.62 38.1 -0.144 MAS 47,700     3,700 8.41 2.6 0.000

CTG 21,650     -700 -3.13 37.8 -0.808 VCG 21,400     0 0.00 0.6 0.000

VCB 54,800     -1,700 -3.01 37.0 -1.896 PVB 17,700     -500 -2.75 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

BID 33,200     -700 -2.06 33.3 -0.742 PVS 19,800     -500 -2.46 11.4 0.000

PVD 16,850     -350 -2.03 30.9 -0.042 SHS 13,800     -600 -4.17 0.3 0.000

VNM 133,900   -1,100 -0.81 30.5 -0.594 NST 21,000     0 0.00 0.2 0.000

GEX 25,200     50 0.20 22.4 0.006 PVC 6,200       -200 -3.13 0.1 0.000

GAS 93,000     -2,800 -2.92 12.0 -1.661 LHC 63,200     1,200 1.94 0.1 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 21,650     -700 -3.13 -36.5 -0.808 SHB 7,500       0 0.00 -7.25 0.000

VPB 21,000     -800 -3.67 -36.5 -0.609 MAS 47,700     3,700 8.41 -2.58 0.000

VCB 54,800     -1,700 -3.01 -25.8 -1.896 BVS 13,100     -200 -1.50 -1.06 0.000

E1VFVN30 14,800     -540 -3.52 -18.3 0.000 VCG 21,400     0 0.00 -0.60 0.000

VCI 44,800     -3,250 -6.76 -16.2 -0.164 PVB 17,700     -500 -2.75 -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 102,500      13.8 3.5 0.4 327,141         3,192 57.6 31.7 703,924 75.0 5.9 10.3 1.7

2 VHM 77,500        8.8 -8.2 -16.8 259,587 3,350 30.3 33.5 363,524 41.2 2.8 N/A N/A

3 VNM 133,900      16.4 -1.5 -10.7 233,176 1,741 46.2 40.7 922,118 26.8 9.2 35.2 29.5

4 VCB 54,800        3.0 -12.9 -7.1 197,158 3,598 22.9 9.2 1,161,643 16.3 3.2 20.9 1.3

5 GAS 93,000        -2.1 -14.7 -3.0 177,997 1,914 4.2 45.6 614,178 14.4 4.2 30.6 20.8

6 SAB 250,400      2.2 12.7 6.7 160,577 641 10.4 90.2 38,989 36.3 9.6 28.5 20.3

7 BID 33,200        3.1 -2.9 14.5 113,501 3,419 4.4 27.1 1,773,254 13.8 2.2 17.4 0.7

8 TCB 27,400        6.6 5.2 -21.9 95,807 3,497 81.8 0.0 1,646,062 9.7 1.9 25.4 3.2

9 MSN 82,000        3.0 -10.5 -3.5 95,378 1,163 29.9 8.7 517,578 15.1 4.9 30.9 8.7

10 CTG 21,650        -1.4 -18.6 -20.1 80,612 3,723 15.8 0.0 3,941,477 10.5 1.2 11.7 0.7

11 VRE 32,000        6.7 5.4 -12.9 74,522 2,329 100.0 17.4 1,378,187 49.6 2.9 5.7 5.6

12 BVH 98,600        4.0 4.9 15.3 69,107 701 31.2 24.2 79,225 57.1 4.7 8.4 1.3

13 HPG 32,400        -8.0 -17.9 -24.7 68,815 2,124 55.8 10.1 4,211,209 7.5 1.8 26.7 15.5

14 VJC 126,500      -1.1 -13.9 -12.3 68,514 542 53.2 6.4 543,535 13.4 6.5 67.1 19.7

15 PLX 57,000        1.1 -19.9 -15.3 66,052 1,159 6.3 9.1 458,940 17.4 3.4 19.5 6.2

16 NVL 66,300        -4.9 -1.3 25.1 60,186 908 30.7 41.8 241,270 28.0 3.5 14.2 3.8

17 VPB 21,000        3.4 -13.9 -31.4 51,592 2,457 74.0 0.0 3,489,647 7.4 1.7 26.9 2.5

18 MBB 21,250        0.0 -3.8 -14.0 45,910 2,160 56.1 0.0 6,095,679 9.0 1.5 17.4 1.6

19 MWG 85,000        5.7 -5.9 -8.5 36,584 430 85.3 0.0 439,808 13.1 4.5 41.2 13.1

20 HDB 29,500        -1.5 -23.2 -24.6 28,939 981 72.6 3.0 1,947,931 15.0 2.1 14.9 1.0

21 FPT 43,000        0.6 -2.5 -7.5 26,383 614 81.8 0.0 539,676 8.1 2.2 28.9 11.3

22 STB 12,500        3.3 5.5 0.8 22,546 1,804 94.0 11.0 4,283,870 16.8 0.9 5.8 0.3

23 ROS 35,950        -1.8 -10.1 -36.7 20,405 568 27.0 46.9 2,348,717 27.8 3.5 13.6 7.3

24 BHN 80,500        -2.7 -4.6 -27.5 18,660 232 0.9 31.4 521 29.0 4.9 17.3 6.7

25 TPB 20,750        2.4 1.9 -4.4 17,700 853 70.7 0.2 515,356 15.5 2.3 15.9 0.8

26 EIB 13,850        2.2 -0.4 -5.1 17,028 1,229 79.0 0.1 1,924,889 12.6 1.1 9.4 0.9

27 PNJ 99,500        7.0 -0.4 -16.4 16,617 167 69.9 0.0 281,342 18.3 4.8 30.0 19.2

28 HNG 16,300        2.2 -3.0 78.1 14,456 887 42.0 56.1 2,233,550 N/A 1.3 -7.3 -2.5

29 SSI 28,550        3.1 -8.8 -14.8 14,251 499 76.7 41.6 1,682,864 9.8 1.5 15.8 7.1

30 KDH 30,800        3.0 -1.7 -0.2 12,752 414 76.0 3.1 157,022 21.9 2.0 10.5 5.8

31 CTD 160,100      8.2 0.0 -0.7 12,519 78 86.9 5.2 112,030 7.9 1.6 21.1 11.6

32 DHG 83,200        1.1 -11.5 -20.7 10,878 131 22.1 50.9 104,376 20.6 3.7 18.3 14.6

33 GEX 25,200        0.8 -11.7 -7.8 10,245 407 68.5 36.9 1,045,346 10.0 1.8 22.3 6.9

34 SBT 20,500        -5.1 0.5 40.4 10,156 495 40.5 89.1 2,486,658 23.6 1.7 11.3 4.3

35 REE 31,650        1.8 -9.6 -4.7 9,813 310 84.4 0.0 257,310 6.2 1.1 19.1 11.0

36 VHC 96,000        -11.8 6.7 53.6 8,861 92 37.8 62.7 261,932 7.2 2.3 37.4 22.7

37 DXG 24,500        -2.0 -13.1 -24.6 8,571 350 69.5 0.8 1,349,090 8.1 1.9 25.9 9.0

38 GMD 27,850        -3.1 7.5 -0.9 8,269 297 60.8 0.0 1,032,644 4.4 1.4 30.8 18.1

39 DPM 20,950        10.8 19.7 21.4 8,198 391 38.1 27.7 528,861 14.0 1.0 8.1 5.9

40 YEG 250,000      -12.3 6.8 N/A 7,820 31 93.2 54.7 9,490 101.1 19.5 29.0 11.6

41 SCS 150,900      0.6 -2.6 N/A 7,543 50 99.1 33.3 8,629 23.2 9.0 40.8 35.2

42 NT2 25,700        1.6 -6.2 -14.0 7,398 288 32.1 27.2 73,366 8.9 2.0 19.8 9.3

43 VCI 44,800        -10.2 -26.4 -35.7 7,302 163 66.1 58.9 92,998 10.4 2.4 30.5 13.9

44 PDR 26,850        1.9 4.9 -15.8 7,153 266 37.8 43.2 973,407 13.9 2.3 18.3 5.1

45 TCH 20,150        -0.7 -17.9 -8.6 7,118 353 50.0 44.9 761,884 21.2 1.7 7.8 6.7

46 HCM 53,200        -3.4 -15.4 -20.6 6,892 130 66.7 38.1 137,389 8.7 2.2 27.8 15.1

47 LGC 35,300        18.1 31.5 34.2 6,808 193 N/A 4.0 11 41.5 2.6 6.5 1.7

48 VPI 42,150        -2.7 0.4 N/A 6,744 160 100.0 39.4 236,879 9.8 3.7 38.8 13.1

49 KBC 14,250        17.8 19.2 12.6 6,694 470 75.4 29.6 2,331,111 12.6 0.8 6.2 3.3

50 NLG 27,950        -1.4 -9.5 -8.1 6,684 239 60.6 0.0 321,700 6.7 1.5 22.4 9.6

51 PVD 16,850        4.3 -2.3 20.4 6,451 383 49.4 31.7 2,562,685 109.0 0.5 0.6 0.4

52 CII 26,250        0.4 1.7 -3.3 6,424 245 84.8 15.3 766,071 79.0 1.3 1.7 0.4

53 PAN 45,200        6.1 -21.9 -29.6 6,147 136 47.6 53.9 41,337 26.7 1.7 6.4 2.7

54 PPC 18,250        -0.8 -1.4 3.7 5,851 321 24.7 34.3 223,631 5.9 1.0 17.0 12.3

55 HT1 14,050        4.1 2.2 10.6 5,361 382 20.0 43.4 263,047 8.8 1.1 12.2 5.4

56 DCM 10,050        5.3 -1.0 -11.1 5,320 529 24.4 45.1 532,145 10.1 0.9 8.6 5.1

57 FRT 75,000        4.2 0.0 -13.9 5,100 68 92.4 0.3 19,955 18.1 6.4 42.9 6.8

58 KDC 24,500        -3.9 -19.9 -24.6 5,039 206 36.7 27.4 48,392 N/A 0.8 -1.2 -0.6

59 HAG 5,100          -8.8 -14.4 8.7 4,730 927 63.8 40.6 2,616,109 N/A 0.4 -2.5 -0.7

60 PME 62,000        -11.8 -11.4 -14.5 4,651 75 99.0 38.0 4,908 14.3 2.9 19.3 16.0

% 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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