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VN-INDEX 
 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

✓ Phiên giao dịch ngày thứ Ba khởi đầu khá thuận lợi khi các chỉ số tiếp tục 

duy trì sắc xanh. Nhưng dường như thị trường đang thể hiện bộ mặt xanh 

vỏ đỏ lòng với hàng loạt nhóm cổ phiếu có dấu hiệu hạ nhiệt như Ngân 

hàng, dầu khí và bất động sản – xây dựng. Đối ngược lại là diễn biến khá 

tích cực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, điển hình là VHM và VIC với mức 

tăng ấn tượng trở thành đầu tàu nâng đỡ chỉ số VN-Index. Càng về cuối 

phiên áp lực bán càng trở nên rõ nét khiến các chỉ số không còn giữ được 

mức tăng tốt như thời điểm đầu phiên. Qua đó chỉ số VN-Index tăng 

0,32% lên mức 964,35 điểm, trong khi HNX-Index quay đầu giảm 0,59% 

xuống còn 106,21 điểm. 

✓ Điểm nhấn trong phiên hôm nay tới từ các cổ phiếu bluechips khi đóng 

vai trò nâng đỡ thị trường. VHM tăng 6,1% lên mức 87.000 đồng kèm 

theo thanh khoản khớp lệnh lên đến hơn 1,2 triệu đơn vị là cổ phiếu đóng 

góp tích cực nhất về mặt điểm số cho VN-Index. Bên cạnh đó VIC cũng 

tăng 2% lên mức 116.000 đồng là nhân tố không thể thiếu cùng BVH 

(+1,3%), MSN (+1,3%), MWG (+1%), VNM (+0,4%),… giữ cho thị trường 

tránh một phiên giảm điểm. 

✓ Mặc dù giá dầu thế giới tiếp tục xu hướng tăng, nhóm cổ phiếu dầu khí 

GAS (-1,2%), PLX (-2,2%), PVB (-3,4%), PVD (-2,8%), PVS (-2%), PVT 

(-2%),… vấp phải áp lực bán và đồng loạt giảm. 

✓ Diễn biến tương tự nhóm cổ phiếu dầu khí, các cổ phiếu ngân hàng hầu 

hết chìm trong sắc đỏ mang lại bầu không khí không mấy hứng khởi cho 

tâm lý nhà đầu tư. VCB giảm 1,7% xuống mức 59.000 đồng với thanh 

khoản hơn 1,3 triệu đơn vị, tuy nhiên vẫn giữ được trạng thái mua ròng 

của khối nhà đầu tư nước ngoài với hơn 400.000 đơn vị. Tương tự các 

cổ phiếu còn lại BID (-1,8%), HDB (-2%), CTG (-1,9%), VPB (-1,4%),… 

cũng trong trạng thái không mấy khả quan. Chỉ còn VIB (+2,8%) và TCB 

(+0,7%) là 2 cổ phiếu ngược dòng tăng điểm. 

✓ Áp lực chốt lời khiến nhóm cổ phiếu bất động sản - xây dựng thể hiện bộ 

mặt trái ngược so với phiên trước đó khi số mã giảm chiếm ưu thế. Điển 

hình như CTD (-2%), HBC (-5%), DXG (-2,2%), LDG (-3,7%), KBC (-3%), 

NLG (-2,3%)… 

✓ Thanh khoản trên sàn HOSE tăng hơn 29% so với phiên đầu tuần, giá trị 

giao dịch ghi nhận ở mức hơn 5.400 tỷ đồng. Trong đó phần khớp lệnh 

thỏa thuận chiếm hơn 917 tỷ đồng. 

✓ Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh mẽ trong phiên hôm nay với giá trị 215 

tỷ đồng trên cả 2 sàn. MSN được chú ý mua nhiều nhất với hơn 81 tỷ 

đồng trong khi họ bán ròng chủ yếu VJC, HDB, DHG và HBC. 

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngày 19/02 được tổng hợp 

chi tiết tại đây. 

 
Giá trị đóng cửa 964,35 

Biến động (%) 0,32% 

Khối lượng (triệu CP)* 231,96 

Giá trị (tỷ đồng)* 5.403,6 

SLCP tăng giá 96 

SLCP giảm giá 190 

SLCP đứng giá 60 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 

 

HNX-INDEX 

 
Giá trị đóng cửa 106,21 

Biến động (%) 0,59% 

Khối lượng (triệu CP)* 38,44 

Giá trị (tỷ đồng)* 528,9 

SLCP tăng giá 61 

SLCP giảm giá 80 

SLCP đứng giá 237 

*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 
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KHUYẾN NGHỊ MUA 

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

 

PC1 MUA 24.300 – 25.400 28.000 23.600 24.350 14 phiên Chi tiết 
NLG MUA 26.800 – 27.200 29.000 26.400 26.850 19 phiên Chi tiết 
HDG MUA 37.000 – 38.000 42.000 36.000 37.300 25 phiên Chi tiết 

 

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 
11-09-2018 

SBA 18 _ 14,6 14,3 -2,05% 5/06/2019  

10/09/2018 HAX 20 15 16 16,9 5,62% 11/03/2019  

7/11/2018 SHP 26,6  21,6 23 6,48% 1/12/2019  

13/11/2018 AST 78  65,8 69 4,86% 17/09/2019  

21/01/2019 DRI 8 6,3 6,7 7 4,48% 11/03/2019  

25/01/2019 SSI 27,8 25,2 26,2 27,25 4,01% 19/02/2019 Chốt lời 

28/01/2019 POW 16,7 14,9 15,75 16,95 7,62% 25/02/2019  

28/01/2019 PAN 41,2 36,3 38 38,5 1,32% 25/02/2019 
Phát hành cp, tỷ 

lệ 4:1 

29/01/2019 NNC 53,5 49,5 51,4 51,9 0,97% 26/02/2019  

29/01/2019 LPB 9,5 8,2 8,6 8,8 2,33% 26/02/2019  

1/02/2019 TNG 19,5 16,8 17,8 19,3 8,43% 19/02/2019 Chốt lời 

11/02/2019 PVS 20,5 18,2 18,9 19,6 3,70% 4/03/2019  

11/02/2019 GAS 100 86,3 90,5 96 7,40% 18/02/2019 Chốt lời 

12/02/2019 CTS 10,5 8,5 9,1 9,13 0,33% 12/03/2019  

12/02/2019 DIG 18 16 16,75 16,7 -0,30% 26/03/2019  

13/02/2019 RAL 89 80 82,4 85,5 3,76% 13/03/2019  

14/02/2019 VSC 49 43 44,6 44 -1,35% 7/03/2019  

14/02/2019 CTI 28,5 25,3 26,5 25,05 -4,53% 19/02/2019 
Cắt lỗ tại giá 

25.300đ 

15/02/2019 QNS 48 41,5 43,4 43 -0,92% 8/03/2019  

18/02/2019 NLG 29 26,4 27,2 26,85 -1,29% 18/03/2019  

18/02/2019 GMD 29 26,3 27,3 27,35 0,18% 18/03/2019  

18/02/2019 PC1 28 23,6 24,85 24,35 -2,01% 11/03/2019  

19/02/2019 HDG 42 36 37,3 37,3 0,00% 26/03/2019  

 
CÁC CỔ PHIẾU THEO DÕI MUA 

Ngày khuyến 
nghị 

Mã cổ phiếu 
Giá ngày 

khuyến nghị 
Giá mục tiêu Giá chờ mua Giá hiện tại  

4/01/2019 LAS 10,5 12 9 9,8 Chi tiết  

3/01/2019 AAA 14,25 15,4 12,3 15 Chi tiết  

  

http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/PC120190218.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/NLG20190218.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/02/19/PTKT-HDG-19022019-FPTS.pdf
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/AAA_ValuationReportUpdated_DEC2018_final_1.pdf
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Nguyễn Ngọc Tuấn 
Chuyên viên phân tích 
Email: tuannn@fpts.com.vn 
Điện thoại : (84) 24 3773 7070 – Ext : 4388 

Thông tin cổ phiếu  

Giá hiện tại 37.300 

EPS cơ bản (đồng) 3.680 

P/E (lần) 10 

Nhóm ngành 
BĐS phức 

hợp 

Nhóm vốn hóa Mid - Cap 

Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 43.900 

Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 25.800 

Số lượng CP lưu hành (cp) 94.926.732 

KLGD BQ 20 ngày (cp/phiên) 639.310 

% sở hữu nước ngoài 15,45 

Chỉ báo kỹ thuật 

SMA – 20 Tích cực 

SMA – 60 Tiêu cực 

MACD Tích cực 

RSI Tích cực 

MFI Tích cực 

Bollinger bands Thu hẹp 

Ngưỡng hỗ trợ/kháng cự  

Pivot Point 35.933 

Pivot S1 33.767 

Pivot S2 30.133 

Pivot R1 39.567 

Pivot R2 41.733 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ (HSX: HDG ) 
 

Giai đoạn giằng co trung hạn có dấu hiệu kết thúc với sự chiến thắng 

của lực cầu – HDG được kỳ vọng quay lại vùng đỉnh cũ 2018. 

Trong tương quan với biến động thị trường chung thì HDG đang là 

cố phiếu có sức mạnh giá tích cực hơn so với thị trường. Thông qua 

việc đánh giá tín hiệu cho chu kỳ ngắn và trung hạn, chúng tôi nhận 

thấy những dấu hiệu tiếp diễn xu hướng khá rõ nét đã xuất hiện trong 

quá trình hồi phục của HDG từ tháng 8/2018 cho đến nay.  

Cổ phiếu được kỳ vọng sẽ sớm quay lại vùng đỉnh 2018 tại quanh 

vùng giá 42.000. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể mua HDG 

cho chiến lược đi theo xu hướng.  

Trong đó: 

- Mức sinh lời kỳ vọng : 13,5% 

- Rủi ro thua lỗ tối đa: 2.7% 

- Thời gian nắm giữ kỳ vọng: 25 phiên giao dịch. 

Điểm nhấn kỹ thuật 

• Dấu hiệu hoàn thiện của mô hình Symmetrical Triangle đang để ngỏ khả 

năng tiếp diễn đà tăng ngắn và trung hạn của HDG. 

• Về động lực, RSI duy trì xu hướng tăng và dao động trên ngưỡng trung 

bình. OVB cũng biểu hiện sự tích lũy của dòng tiền tích cực đang dẫn dắt 

xu hướng. 

Rủi ro xu hướng 

• Tín hiệu hoàn thiện mô hình không thực sự mạnh – thanh khoản thấp khi 

đường giá vượt Resistance Line cùng trạng thái pullback xảy ra ngay sau 

breakout cho thấy ưu thế vẫn chưa hoàn toàn nghiêng về bên mua.  

• MACD có dấu hiệu của phân kỳ đảo chiều. Nếu giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 

Pivot Point thì rủi ro đảo chiều sẽ được kích hoạt. 

• Chỉ báo Volume At Price cho thấy sự tích lũy khối lượng trong vùng giá 

37.000 – 38.000 là rất lớn. HDG cũng có sự tương quan về pha dao động 

rất sát so với thị trường chung. Do đó, áp lực cung tiềm ẩn có thể sẽ gây 

rủi ro cho quá trình tăng giá nếu thị trường đột ngột chuyển biến xấu. 

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT (EOD) 
 

 
  

mailto:tuannn@fpts.com.vn
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TIN TỨC VÀ NHẬN ĐỊNH 
 

 

Giá dầu châu Á chạm mức cao nhất kể từ đầu năm 2019 
 

Vào ngày 19/2, tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn được giao dịch ở mức 56,03 

USD/thùng gần mức cao nhất kể từ đầu năm nay vừa xác lập trong phiên trước đó là 56,33 USD/thùng. Trong 

khi đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn cũng tăng lên 66,52 USD/thùng, không xa mức cao nhất kể từ đầu năm 2019 

đến nay. 

Giá dầu đi lên là nhờ tác động của thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu từ tháng 1/2019 của Tổ chức Các nước 

Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và một số nước, cùng với những biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp dụng đối với Iran 

và Venezuela. 

OPEC và một số nước sản xuất dầu ngoài OPEC, trong đó có Nga, đã nhất trí hồi cuối năm 2018 về việc cắt 

giảm sản lượng dầu bớt 1,2 triệu thùng/ngày tổng cộng kể từ tháng 1/2019 để ứng phó với tình trạng dư cung 

và hỗ trợ giá dầu trên thế giới. 

Bên cạnh đó, giá dầu đi lên cũng do các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp dụng đối với Iran and Venezuela - hai 

nước xuất khẩu dầu và cũng là thành viên của OPEC. 

Trong khi đó, sản lượng dầu thô của Mỹ trong năm 2018 đã tăng hơn 2 triệu thùng/ngày lên mức cao kỷ lục 

11,9 triệu thùng/ngày. 

Hiện có những dấu hiệu cho thấy sản lượng dầu của Mỹ có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. 

Theo báo cáo hàng tuần công bố ngày 15/2 của công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, số lượng giàn 

khoan dầu đang hoạt động ở Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 15/2 đã tăng thêm 3 lên 857 giàn khoan, cao 

hơn con số dưới 800 trước đó một năm.  
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TIN DOANH NGHIỆP 
 

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

 Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2019 

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

- Ngày thanh toán: 17/03/2019 

 

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCG, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

Với chiến dịch tái cơ cấu, Vinaconex thành lập nhiều công ty con. 

 

Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Động lực nào giúp PNJ tăng trưởng dài hạn. 

 

Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam (POW, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Nhóm Dragon Capital hiện sở hữu hơn 163 triệu cổ phần POW với tổng giá trị khoảng 2.700 tỷ đồng. 

 

Công ty cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương (BWE, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

BWE tăng mạnh, Chủ tịch Biwase vẫn liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu. 

 

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

Petrolimex tiếp tục đăng ký bán 12 triệu cổ phiếu quỹ. 

 

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (TNG, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

Tháng 1/ 2019, doanh thu TNG đạt 349,26 tỷ đồng, tăng 63,46% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế 19,35 tỷ 

đồng, tăng 78,5% so với tháng 1/ 2018. 

 

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

CII dự kiến mua gần 14,7 triệu cổ phiếu quỹ, ước tính chi 340 tỷ đồng để thực hiện các giao dịch. 

 

Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (KVC, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

KVC đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2019 tăng 75%, không thực hiện chi trả cổ tức năm 2018. 

 
  

https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/giao-duc-da-nang-dad-tra-co-tuc-15-bang-tien-mat-257650.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/giao-duc-da-nang-dad-tra-co-tuc-15-bang-tien-mat-257650.html
http://cafef.vn/chien-dich-tai-co-cau-vinaconex-thanh-lap-nhieu-cong-ty-con-20190219151908722.chn
http://cafef.vn/chien-dich-tai-co-cau-vinaconex-thanh-lap-nhieu-cong-ty-con-20190219151908722.chn
http://cafef.vn/bo-xa-doji-va-sjc-ve-loi-nhuan-dong-luc-nao-se-giup-pnj-duy-tri-da-tang-truong-trong-nhung-nam-tiep-theo-20190218164117457.chn
http://cafef.vn/bo-xa-doji-va-sjc-ve-loi-nhuan-dong-luc-nao-se-giup-pnj-duy-tri-da-tang-truong-trong-nhung-nam-tiep-theo-20190218164117457.chn
http://cafef.vn/nhom-dragon-capital-hien-so-huu-hon-163-trieu-co-phan-pv-power-voi-tong-gia-tri-khoang-2700-ty-dong-20190219151614535.chn
http://cafef.vn/nhom-dragon-capital-hien-so-huu-hon-163-trieu-co-phan-pv-power-voi-tong-gia-tri-khoang-2700-ty-dong-20190219151614535.chn
http://cafef.vn/bwe-tang-manh-chu-tich-biwase-van-lien-tuc-gia-tang-ty-le-so-huu-20190219083237445.chn
http://cafef.vn/bwe-tang-manh-chu-tich-biwase-van-lien-tuc-gia-tang-ty-le-so-huu-20190219083237445.chn
http://cafef.vn/petrolimex-tiep-tuc-dang-ky-ban-12-trieu-co-phieu-quy-20190219090952414.chn
http://cafef.vn/petrolimex-tiep-tuc-dang-ky-ban-12-trieu-co-phieu-quy-20190219090952414.chn
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/thang-12019-loi-nhuan-sau-thue-tng-dat-gan-20-ty-dong-257592.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/thang-12019-loi-nhuan-sau-thue-tng-dat-gan-20-ty-dong-257592.html
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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 đây hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức.  
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