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VN-INDEX 
 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

 Thị trường chứng khoán thế giới tiếp tục có phiên tăng điểm trước thông tin tích 

cực từ Trung Quốc khi Chính phủ nước này sẽ áp dụng biện pháp kích cầu mới 

nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang giảm tốc. Đồng thuận với xu hướng chung, thị 

trường Việt Nam tiếp tục mở cửa trong sắc xanh nhờ lực kéo mạnh của các cổ 

phiếu dầu khí và đà tăng tốt của nhóm dệt may, thủy sản. Tuy nhiên, sự hưng 

phấn đầu phiên sớm bị dập tắt khi VN-Index chạm ngưỡng 910 điểm bởi áp lực 

bán mạnh dần lên và khiến thị trường đảo chiều giảm điểm. Đến hết phiên sáng, 

cả hai sàn vẫn duy trì trạng thái giao dịch giằng co dưới mức tham chiếu do sự 

suy yếu nơi các cổ phiếu nhóm thực phẩm – đồ uống VNM, SAB, MSN và một số 

cổ phiếu ngân hàng BID, CTG, ACB. Đến phiên chiều, dù đã có những thời điểm 

VN-Index hồi phục nhờ sự hỗ trợ của các cổ phiếu họ Vingroup, nhưng sự thận 

trọng của dòng tiền cùng với việc VNM và các mã ngân hàng lớn đảo chiều đã 

khiến VN-Index thất bại trong việc giữ sắc xanh đến cuối phiên. Điểm nhấn trong 

phiên ngày hôm nay là thanh khoản khi bất ngờ tăng mạnh do đóng góp lớn từ 

giao dịch thỏa thuận với 56,74 triệu đơn vị, giá trị 1.663,6 tỷ đồng. Đóng cửa, VN-

Index giảm nhẹ 0,11% xuống mức 908,7 điểm. Trong khi đó, HNX-Index cũng 

đồng điệu khi lao dốc 0,58% xuống mức 101,99 điểm. 

 Sự phân hóa rõ nét nơi các cổ phiếu bluechips đã tác động nhiều nhất đến diễn 

biến của thị trường phiên nay. Trong đó, VNM là cổ phiếu đóng góp nhiều nhất 

vào mức giảm điểm của thị trường khi giảm 1,4% xuống mức giá 133.000đ. Bên 

cạnh đó, nhiều mã cũng gây áp lực đáng kể lên thị trường như VJC (-1%), NVL 

(-1%), CTD (-3,4%). Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu họ Vingroup là nhóm đóng 

góp tích cực nhất giúp thu hẹp đà giảm điểm của thị trường. Cụ thể, VHM tăng 

0,5% lên mức giá 80.300đ, VRE tăng 1,5% lên mức 31.450đ và VIC cũng tăng 

0,5% lên 102.000đ. Đáng chú ý còn có MWG, khi đã nhanh chóng được khối 

ngoại mua thỏa thuận gần 6,2 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 565 tỷ đồng, tuy nhiên 

điều này lại không tác động đến giá cổ phiếu khi vẫn để mất 0,5% xuống mức giá 

85.300đ. 

 Nhóm cổ phiếu ngân hàng giao dịch ảm đạm và hầu hết đóng cửa trong sắc đỏ, 

ngoại trừ VPB đi ngược xu hướng với mức tăng mạnh 3,12% lên 19.850 đồng 

cùng thanh khoản cao nhất lên đến gần 4 triệu đơn vị cổ phiếu. Trong đó, nhiều 

cổ phiếu đã lao dốc ngày từ đầu phiên gây hiệu ứng tiêu cực lên thị trường BID 

(-0,9%), CTG (-1,1%), TPB (-1,4%), EIB (-1,4%). 

 Sau khi giá dầu tăng vọt trong phiên ngày thứ ba, các cổ phiếu dầu khí đã nối dài 

đà tăng điểm tích cực ngay từ những phút mở đầu phiên và là trụ chính hỗ trợ thị 

trường không bị giảm điểm sâu GAS (+0,3%), PLX (+0,4%), PVS (+0,6%), PVD 

(+1,3%). 

 Các cổ phiếu bất động sản, xây dựng là nhóm hút dòng tiền mạnh nhất khi xuất 

hiện khá nhiều mã tăng điểm như KBC (+2,5%), MH3 (+2,4%), NTC (+3,6%), 

CEO (+1,6%), FCN (+1,4%), VGC (+0,5%)…nhưng nhìn chung đà tăng khá yếu, 

phản ánh sự thận trọng của thị trường. 

 Thanh khoản thị trường tăng đột biến khi ghi nhận tổng khối lượng giao dịch đạt 

164,29 triệu đơn vị, giá trị 3.774,56 tỷ đồng, tăng 29,2% về khối lượng và 36,5% 

về giá trị so với phiên hôm qua. Tuy nhiên, thanh khoản phiên hôm nay tăng mạnh 

do đóng góp lớn từ giao dịch thỏa thuận với 56,74 triệu đơn vị, giá trị 1.663,6 tỷ 

đồng. Trong đó, MWG đóng góp 6,93 triệu đơn vị, giá trị 634,2 tỷ đồng, EIB đóng 

góp 27,95 triệu đơn vị, giá trị 394,3 tỷ đồng. 

 Khối ngoại mua ròng liên tiếp 6 phiên ở cả hai sàn với giá trị đạt hơn 605 tỷ đồng, 

tập trung chủ yếu ở MWG với giá trị khoảng 566,7 tỷ đồng. Ngược lại, họ bán 

ròng VJC (31 tỷ đồng) 

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngày 16/01 được tổng hợp 

chi tiết tại đây. 

 
Giá trị đóng cửa 908,7 

Biến động (%) 0,11% 

Khối lượng (triệu CP)* 164,29 

Giá trị (tỷ đồng)* 3.774,6 

SLCP tăng giá 131 

SLCP giảm giá 143 

SLCP đứng giá 69 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 

 

HNX-INDEX 

 
Giá trị đóng cửa 101,99 

Biến động (%) 0,58% 

Khối lượng (triệu CP)* 31,82 

Giá trị (tỷ đồng)* 546,6 

SLCP tăng giá 69 

SLCP giảm giá 64 

SLCP đứng giá 46 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận  

 

http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/nn20190116.pdf
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LỊCH SỬ 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 29.45 -21.68% 05-06-2019  

01-08-2018 
11-09-2018 

SBA 18 _ 14.6 14.05 -3.77% 05-06-2019  

10-09-2018 HAX 20 15 16 16.65 4.06% 11-03-2019  

07-11-2018 SHP 26.6  21.6 22.7 5.09% 01-12-2019  

22-11-2018 HT1 18 12.5 13.65 14 2.56% 14-02-2019  

03-12-2018 AST 78  69.5 65.5 -5.76% 07-10-2019  

13-12-2018 ACV 100 80 84.3 87.8 4.15% 31-01-2019  

13-12-2018 CTD 170 155 159.4 149.2 -6.40% 21-02-2019  

 

LỊCH SỬ KHUYẾN NGHỊ BÁN 
 

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

18-12-2018 BVH 91 90 -1%  

19-12-2018 NAF 15 14 -7%  

24-12-2018 NTC 85.6 88.9 4%  

 
CÁC CỔ PHIẾU CẦN THEO DÕI 

Ngày khuyến nghị Mã cổ phiếu Giá mục tiêu Giá chờ mua Giá hiện tại Ghi chú 

11-01-2019 LAS 12 9 10.4 Chi tiết  

14-01-2019 CVT 20.4 16 19.3 Chi tiết  

15-01-2019 AAA 15.4 12.3 14.85 Chi tiết  

 
  

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/10/LAS_ValuationReport_Update_Jan2019.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/10/CVT_ValuationReportUpdate_Jan2019.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/10/AAA_ValuationReportUpdated_DEC2018_final_1.pdf
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TIN TỨC VÀ NHẬN ĐỊNH 
 

Sau giảm dự trữ bắt buộc và cắt giảm thuế, Trung Quốc có thể sẽ hạ lãi suất 

Sau đợt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc vào tháng 10 năm ngoái, mới đây, PBoC tiếp tục giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân 

hàng thêm 100 điểm cơ bản, tương đương 1%, hành động được tính toán có thể giải phóng khoảng 109 tỷ USD hỗ trợ nền kinh 

tế được dự báo đang trên đà suy giảm.  

Các ngân hàng Trung Quốc đang có điều kiện để áp dụng mức lãi ròng thấp hơn so từng thực hiện trước đây, bởi họ đã cắt 

giảm các khoản cho vay kinh doanh rủi ro và mở rộng các khoản vay thế chấp an toàn hơn. 

Không giống như ở Mỹ, quốc gia mà các khoản vay mua nhà dưới chuẩn từng đổ vỡ và dẫn đến cuộc khủng hoảng tài chính 

năm 2008, các khoản vay thế chấp ở Trung Quốc không chứng khoán hóa và thủ tục giấy tờ khá khắt khe hơn. Có đến 90% là 

các khoản thế chấp là thực hiện lần đầu tiên, trong đó người mua nhà phải thanh toán ít nhất 30%. 

 

Theo hãng tin Bloomberg, giới chức Trung Quốc ngày 15/1 công bố một đợt giảm thuế mới "trên diện rộng" chuẩn bị được triển 

khai, trong bối cảnh các số liệu kinh tế của nước này ngày càng xấu. Uớc tính tổng giá trị của đợt cắt giảm thuế này sẽ lên tới 

khoảng 2 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương khoảng 200 tỷ USD, tức vào khoảng 2% tổng sản phẩm trong nước (GDP) của 

Trung Quốc. 

Trong năm 2018, Trung Quốc còn có 3 đợt giảm thuế nhập khẩu nhằm giảm chi phí cho người tiêu dùng và thực thi lời hứa của 

Chủ tịch nước này Tập Cận Bình về mở rộng cửa nền kinh tế hơn nữa. 

Tất cả các chương trình cắt giảm thuế mà Chính phủ Trung Quốc đã triển khai tính đến thời điểm này có thể giúp tốc độ tăng 

trưởng của nền kinh tế tăng thêm 0,46 điểm phần trăm.. 

Giảm thuế gần như là cách duy nhất để đẩy mạnh tiêu dùng cá nhân và hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân vì Chính phủ 

Trung Quốc ngại sử dụng đến những gói kích cầu lớn, và việc nới lỏng chính sách quản lý thị trường bất động sản là điều khó 

xảy ra. 

Trên thực tế, sự giảm tốc của nền kinh tế hiện tại là không đủ nghiêm trọng để bắt buộc PBoC phải thực hiện việc cắt giảm lãi 

suất. Tuy nhiên, những tuyên bố phát ra từ PBoC gần đây cho thấy nhiều khả năng cơ quan này sẽ thực hiện việc cắt giảm lãi 

suất trong thời gian tới. 

 

Triển vọng ngành ngân hàng 

Mặc dù chưa có số liệu chính thức từ các báo cáo tài chính, song hội nghị tổng kết của các ngân hàng dần hé mở bức 

tranh hoạt động kinh doanh năm 2018. Trong đó, hai điểm khác biệt lớn nhất nếu so sánh giai đoạn năm 2017 là sự xáo 

trộn trên bảng xếp hạng lợi nhuận và sự thay đổi trong động lực tăng trưởng của các ngân hàng. 

Lợi nhuận dù không phản ánh hết hiệu quả hoạt động của một ngân hàng, nhưng thước đo này vẫn được xem là một chỉ báo 

để xếp hạng giữa các nhà băng. Và năm 2018, lần đầu trong nhiều năm gần đây, bảng xếp hạng này đã có sự xáo trộn lớn. 

Trong đó, 5 hệ thống ngân hàng đạt mức lợi nhuận cao nhất năm 2018 gồm có Vietcombank, Techcombank, BIDV, VPB, 

MBB  

Sự thay đổi lớn nhất là VietinBank bị loại ra khỏi top 5 hệ thống ngân hàng đạt mức lợi nhuận cao nhất. Cụ thể, lợi nhuận 

trước thuế của VietinBank năm 2018 đạt hơn 6.800 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch điều chỉnh nhưng giảm mạnh so với con 

số 9.200 tỷ đạt được năm 2017.  Phương án tăng vốn chưa được phê duyệt, trong khi phải thực hiện bước đầu kế hoạch tái cơ 

cấu khiến VietinBank thu hẹp hoạt động trong quý cuối năm. Dư nợ cho vay giảm, tăng trích lập dự phòng là nguyên nhân chính 

tạo nên biến động về lợi nhuận của một trong những nhà băng lớn nhất hệ thống. 

Trong khi vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Vietcombank với mức lợi nhuận trước thuế hơn 18.000 tỷ đồng thì vị trí thứ hai 

lần đầu tiên sẽ có sự xuất hiện của nhóm ngân hàng tư nhân. Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam sẽ 

lần đầu cán mốc 10.000 tỷ đồng và cũng là ngân hàng tư nhân đầu tiên cán mốc này.  TCB hoạt động với mô hình mang tính 

đặc thù không giống bất kỳ nhà băng nào khác trong hệ thống. Hoạt động lõi của ngân hàng này xoay quanh mối quan hệ với 

những đối tác lớn như Vingroup, Masan hay Vietnam Airlines. 

VPB ước đạt lợi nhuận khoảng 9100 tỷ và theo kế hoạch là 10.800 tỷ tuy nhiên do mảng FE Credit ko tăng trưởng dẫn đến việc 

lợi nhuận thấp. 

Ngoài ra, BIDV ước đạt lợi nhuận vượt dc 13% kế hoạch còn MBB vượt 12% vào khoảng 7.600 tỷ 

Nếu xét trên con số thì năm 2017 lợi nhuận cả hệ thống ngân hàng tăng hơn 44% với đóng góp một phần từ số liệu tăng trưởng 

tín dụng toàn hệ thống hơn 18%, tuy nhiên sang năm 2018, dù lợi nhuận các nhà băng được dự báo là đang tiếp tục tăng 40% 

nhưng tăng trưởng tín dụng đến cuối năm chỉ còn 14%, thấp nhất kể từ năm 2014 

Chính sự chuyển dịch sang các khoản thu ngoài lãi, thu dịch vụ, bán chéo bảo hiểm hay các khoản thu bất thường từ 

thoái sở hữu giữa các ngân hàng đã đẩy lợi nhuận các nhà băng tăng mạnh, còn về bản chất chính thu nhập lãi thuần 

thì đúng là đang không còn tăng cao như giai đoạn trước.   
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TIN DOANH NGHIỆP 
 

Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2019  

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng) 

- Ngày thanh toán: 27/02/2019 

 

Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn (NSG, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Thanh đổi ngày thanh toán cổ tức 

- Thông tin đã thông báo tại Thông báo số 1492/TB-CNVSD ngày 17/12/2018 của CNVSD 

Thời gian thanh toán: Ngày 15/01/2019 

- Thông tin điều chỉnh: 

Thời gian thanh toán: Ngày 31/05/2019 

- Lý do điều chỉnh: Do dòng tiền thu nợ từ khách hàng chậm và ưu tiên giải quyết chế độ chính sách cho CB-CNV. 

Các nội dung khác tại Thông báo số 1492/TB-CNVSD ngày 17/12/2018 của CNVSD không thay đổi. 

 

Công ty cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (SGD, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/01/2019  

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng) 

- Ngày thanh toán: 20/02/2019 

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Chứng khoán Bản Việt chia cổ tức bằng tiền và phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu. 

 

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Ngân hàng Quân đội được dự báo đạt trên 7.000 tỷ đồng lợi nhuân năm 2018. 

 

Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FOC, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Lợi nhuận của công ty vận hành báo điện tử Vnexpress giảm 13% trong quý 4, không hoàn thành kế hoạch năm. 

 

Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

NC lãi quý 4 đột biến nhờ chuyển nhượng thương quyền Khu dân cư Nam Tân Uyên. 

 

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Năm 2018, VRG lãi sau thuế gần 2 tỷ đồng, giảm 40% so với năm trước. 

 

Tổng công ty cổ phần Đường sông miền Nam (SWC, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Đường sông Miền Nam báo lãi cả năm vượt 13% kế hoạch. 

 

Tổng công ty Phát điện 3 (PGV, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

EVNGENCO 3 tham gia thị trường điện cạnh tranh mang lại lợi nhuận vượt 15% kế hoạch. 

 

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

NBB dự kiến mua lại gần 10 triệu cổ phiếu quỹ. 

 

Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV (VVMI) (chi tiết xem tại đây) 

Công nghiệp mỏ Việt Bắc đạt tổng doanh thu 4.734 tỷ đồng năm 2018. 

 

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Petrolimex ước đạt hơn 5.000 tỷ lợi nhuận năm 2018, cổ tức từ 25-30% 
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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 

 
 


