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 KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ 

Mã Khuyến nghị Giá khuyến nghị Mục tiêu Stoploss Giá hiện tại 
Thời gian 
nắm giữ 

 

SLS MUA 59.100 86.300  59.100 >12 tháng  Chi tiết 
SHP MUA 21.600 26.600  21.600 >12 tháng Chi tiết 

  

VN-INDEX 
 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

 Đón nhận những thông tin không mấy tích cực từ thị trường chứng khoán 

thế giới, thị trường trong nước mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba với 

trạng thái khá thận trọng. Nhóm ngành dầu khí và ngân hàng chìm trong 

sắc đỏ trong phần lớn thời gian phiên sáng tạo áp lực lớn tới tâm lý nhà 

đầu tư. Qua phiên chiều, thị trường có phần tích cực hơn khi có sự nâng 

đỡ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VNM, HPG, VIC, PNJ,... 

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0,32% lên mức 919,02 

điểm trong khi HNX-Index vẫn giảm 0,04% dừng lại ở 103,91 điểm. 

 Điểm nhấn trong ngày hôm nay đến từ các cổ phiếu bluechips (VHM 

+2,88%, VNM +0,95%, HPG +2,96%, VIC +0,83%, PNJ +0,74%, TCH 

+3,16%, VJC +0,47%, VRE +1,66%,...) khi giao dịch tích cực là động lực 

nâng đỡ thị trường. VHM tăng mạnh lên mức 75.000đ/cp trở thành nhân 

tố có mức độ đóng góp điểm số lớn nhất cho VN-Index. Bên cạnh đó, 

trong nhóm vẫn còn tồn tại một số đại diện đóng cửa dưới tham chiếu 

như: SAB (-0,81%), BHN (-1,55%), MWG (-0,47%), BVH (-0,32%),... 

 Nhóm cổ phiếu ngân hàng trở lại trạng thái giao dịch ảm đạm với phần 

lớn các mã đóng cửa giảm điểm. BID (-1,55%), HDB (-1,46%), VCB (-

0,37%), MBB (-0,94%), ACB (-0,34%), TCB (-0,38%),... là các đại diện 

dừng lại trong sắc đỏ trong khi số còn lại (CTG +0,65%, VPB +0,46%, 

LPB +1,1%,..) còn giữ được đà tăng nhẹ đến cuối phiên. 

 Mặc cho giá dầu thế giới tiếp tục phục hồi nhờ được hỗ trợ bởi thông tin 

Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ quyết định trừng phạt Iran của Chính phủ 

Pháp, các cổ phiếu dầu khí vẫn chịu áp lực bán khiến nhiều mã (PLX -

0,85%, GAS -0,31%, PVT -1,18%, BSR -0,66%,...) giảm điểm. PVS trở 

thành điểm sáng nhất trong nhóm khi tăng mạnh 3,63% lên mức 20.000 

đồng với thanh khoản khớp lệnh hơn 7,5 triệu đơn vị, trong khi OIL 

(+0,73%) và PVD (+0,3%) là 2 đại diện còn lại tăng nhẹ. 

 Ở nhóm các cổ phiếu chứng khoán, điểm nhấn đến từ cổ phiếu FTS của 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT khi tăng trần lên 17.950 đồng kèm 

theo thanh khoản khớp lệnh tăng mạnh gần 200.000 đơn vị. Bên cạnh 

đó các mã HCM (+1,98%), VND (+0,53%) cũng có được đà tăng tốt, số 

còn lại (VCI -2,39%, SHS -2,14%, CTS -1,43%, SSI -0,35%,...) đóng cửa 

trong sắc đỏ. 

 Các cổ phiếu dệt may (TNG +2,65%, VGT +1,61%, STK +0,51%, TCM 

+0,2%,...) cũng có được sắc xanh cho đến cuối phiên sau nhiều ngày 

giảm điểm. 

 Thanh khoản trên sàn HOSE tăng gần 14% so với phiên đầu tuần khi giá 

trị giao dịch ghi nhận hơn 4.100 tỷ đồng. Trong đó phần khớp lệnh thỏa 

thuận chiếm hơn 1.400 tỷ đồng, VJC đóng góp lớn nhất với hơn 400 tỷ 

đồng. 

 Khối ngoại bán ròng hơn 84 tỷ đồng trên cả 2 sàn, tập trung vào các mã 

VIC, VFG, AAA, VCB, CTD, VRE. Trong khi họ mua ròng các mã HPG, 

GMD, VNM, SBT và CTG. 

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngày 20/11 được tổng hợp chi 

tiết tại đây. 

 
Giá trị đóng cửa 919,02 

Biến động (%) 0,32% 

Khối lượng (triệu CP)* 159,14 

Giá trị (tỷ đồng)* 4.108,9 

SLCP tăng giá 130 

SLCP giảm giá 144 

SLCP đứng giá 66 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 

HNX-INDEX 

 
Giá trị đóng cửa 103,91 

Biến động (%) 0,04% 

Khối lượng (triệu CP)* 31,17 

Giá trị (tỷ đồng)* 435,3 

SLCP tăng giá 72 

SLCP giảm giá 72 

SLCP đứng giá 55 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận  

 

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/VN/newsletter/images/fia/nn20181120.pdf
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THEO DÕI 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 36.5 -2.93% 05-06-2019  

01-08-2018 
11-09-2018 

SBA 18 _ 14.6 13.95 -4.45% 05-06-2019  

10-09-2018 HAX 20 15 16 15.5 -3.13% 11-03-2019  

01-11-2018 SLS 86.3 _ 65.9 59.1 -10.32% 01-12-2019  

06-11-2018 BWE 22 20 20.9 22.95 9.81% 15-11-2018 Chốt lời 

07-11-2018 SHP 26.6  21.6 21.6 0.00% 01-12-2019  

07-11-2018 ANV 29 24 25.9 29.9 16.22% 13-11-2018 Chốt lời 

09-11-2018 GMD 31 27.5 27.5 29.35 6.73% 07-12-2018  

12-11-2018 SAB 260 220 233 243.5 4.51% 24-12-2018  

13-11-2018 DPM 21 18 18.7 19.6 4.81% 04-12-2018  

 
 

THEO DÕI KHUYẾN NGHỊ BÁN 

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

08-11-2018 HSG 9.23 7.67 -17%  

15-11-2018 QTP 9 9 0%  
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LỊCH SỰ KIỆN 
 
 

MÃ TÊN CÔNG TY MÔ TẢ SỰ KIỆN 
NGÀY 

GDKHQ 
NGÀY THANH TOÁN  

VC7 Xây dựng số 7 Quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 21/11/2018 _ Chi tiết 
LHC XD Thủy lợi Lâm Đồng Trả cổ tức 2000 đồng/cp 21/11/2018 05/12/2018 Chi tiết 
QPH Thủy điện Quế Phong Trả cổ tức 2000 đồng/cp 22/11/2018 05/12/2018 Chi tiết 
IDV PT Hạ tầng Vĩnh Phúc Trả cổ tức 1000 đồng/cp 23/11/2018 11/12/2018 Chi tiết 
NET Bột giặt Net Trả cổ tức 500 đồng/cp 23/11/2018 26/12/2018 Chi tiết 

DNH 
Thủy điện Đa Nhim- Hàm 

Thuận- Đa Mi 
Trả cổ tức 500 đồng/cp 23/11/2018 26/12/2018 Chi tiết 

DHC Đông Hải Bến Tre 

Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ 

lệ 5:1 

Quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 

10:1 

26/11/2018 

26/11/2018 

_ 

_ 
Chi tiết 

VID Viễn Đông 
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ 

lệ 10:1 
26/11/2018 _ Chi tiết 

OPC Dược phẩm OPC Trả cổ tức 1000 đồng/cp 26/11/2018 07/12/2018 Chi tiết 
SAB Sabeco Trả cổ tức 2000 đồng/cp 26/11/2018 12/12/2018 Chi tiết 
VGP Cảng Rau Quả Trả cổ tức 1000 đồng/cp 27/11/2018 14/12/2018 Chi tiết 
UDC XD & PT Đô thị Tỉnh BR-VT Trả cổ tức 100 đồng/cp 28/11/2018 17/12/2018 Chi tiết 
NNC Núi Đá Nhỏ Trả cổ tức 4000 đồng/cp 29/11/2018 25/12/2018 Chi tiết 

VCP 
Đầu tư XD và PT Năng lượng 

Vinaconex 
Trả cổ tức 1500 đồng/cp 29/11/2018 28/12/2018 Chi tiết 

RTB Cao su Tân Biên Trả cổ tức 1000 đồng/cp 30/11/2018 14/12/2018 Chi tiết 

IDV PT Hạ tâng Vĩnh Phúc 
Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ 

lệ 100:15 
05/12/2018 _ Chi tiết 

HNI May Hữu Nghị Trả cổ tức 2000 đồng/cp 07/12/2018 25/12/2018 Chi tiết 

GDT Gỗ Đức Thành Trả cổ tức 1500 đồng/cp 13/12/2018 27/12/2018 Chi tiết 

 
 
  

http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HN/2018/11/3BA6642D_VC7_thuc-hien-quyen-mua-co-phieu-phat-hanh-cho-co-dong-hien-huu/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/11/3BA66054_LHC_tam-ung-co-tuc-dot-1-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/UPCOM/2018/11/3BA6642A_QPH_tra-co-tuc-nam-2017-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/10/3BA656E4_IDV_tam-ung-co-tuc-bang-tien-lan-2-nam-2018-thuc-hien-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2019/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HN/2018/11/3BA65E70_NET_tam-ung-co-tuc-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/OTC/2018/11/3BA662EC_DNH_tam-ung-co-tuc-nam-2018-lan-1-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/11/3BA66609_DHC_tra-co-tuc-nam-2017-bang-co-phieu-va-thuc-hien-quyen-mua-chung-khoan/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/OTC/2018/11/3BA6666C_VID_chi-tra-co-tuc-nam-tai-chinh-2017-bang-co-phieu/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/OTC/2018/11/3BA66355_OPC_chi-tra-tam-ung-co-tuc-dot-1-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/11/3BA65F40_SAB_lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-va-tam-ung-co-tuc-lan-2-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HN/2018/11/3BA6643A_VGP_tra-co-tuc-nam-2017/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/11/3BA66438_UDC_chi-tra-co-tuc-nam-2017-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2018/11/3BA6655C_NNC_chi-tam-ung-co-tuc-nam-2018-bang-tien-mat/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/UPCOM/2018/11/3BA6660D_VCP_tam-ung-co-tuc-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HN/2018/11/3BA6655B_RTB_tam-ung-co-tuc-dot-1-nam-2018-bang-tien/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/OTC/2018/11/3BA66143_IDV_phat-hanh-co-phieu-tra-tam-ung-co-tuc-nam-2018/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/OTC/2018/11/3BA662E5_HNI_tam-ung-co-tuc-bang-tien-dot-1-nam-2018/
http://www.fpts.com.vn/VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/OTC/2018/11/3BA66161_GDT_tam-ung-co-tuc-dot-2-nam-2018-bang-tien-mat/
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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 hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.  

Bản quyền © 2010 Công ty chứng khoán FPT  

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT 

Trụ sở chính 

Số 52 Lạc Long Quân, Phường 
Bưởi, Q. Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT: (84.24) 37737070 / 6271 7171 

Fax: (84.24) 37739058 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT  

Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh 

Tầng 3, tòa nhà Bến Thành Times 
Square, 136 – 138 Lê Thị Hồng Gấm, 
Q.1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

ĐT: (84.28) 62908686 

Fax: (84.28) 62910607 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT  

Chi nhánh Tp.Đà Nẵng 

100 Quang Trung, P.Thạch Thang, Quận 
Hải Châu TP. Đà Nẵng, Việt Nam 

ĐT: (84.236) 3553666 

Fax: (84.236) 3553888 

 
 


