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Top các cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index 
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VN-INDEX 
 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Sau nhiều phiên tăng điểm ấn tượng, trạng thái thận trọng quay trở lại 

thị trường khiến sự phân hóa xuất hiện ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. 

Giá dầu ngày 13/3 tăng khoảng 2% sau thông tin tồn kho dầu thô Mỹ bất 

ngờ giảm và tăng trưởng nguồn cung tại nước này được điều chỉnh giảm. 

Thế nhưng sự tích cực không được tìm thấy ở nhóm cổ phiếu dầu khí, 

bởi tâm lý lo ngại của nhà đầu tư đến từ thông tin TGĐ PVN Nguyễn Vũ 

Trường Sơn xin từ chức. Những tín hiệu khả quan quay trở lại trong phiên 

chiều với sự góp mặt của 2 cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm ngân hàng 

là VCB và BID. Bởi nỗ lực tăng điểm tích cực của các cổ phiếu này góp 

phần lớn giúp thị trường tiếp tục duy trì đà tăng. Qua đó đóng cửa chỉ số 

VN-Index tăng nhẹ 0,3% dừng lại ở mức 1.008,44 điểm, HNX-Index tăng 

0,18% lên 110,02 điểm. 

Thanh khoản trên sàn HOSE tiếp tục ghi nhận ở mức cao so với các 

phiên trước, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt khoảng 4.800 tỷ đồng. Trong 

đó phần khớp lệnh thỏa thuận chiếm hơn 1.000 tỷ đồng. 

Khối ngoại bán ròng nhẹ trên cả 2 sàn với tổng giá trị hơn 32 tỷ đồng 

và tập trung phần lớn vào cổ phiếu SBT (97 tỷ đồng). Chiều ngược lại 

họ mua ròng chủ yếu VCB, VIC, VRE, TDM. 

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngày 14/03 được tổng 

hợp chi tiết tại đây. 

 

Top các cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh cao nhất 
đơn vị: triệu cổ phiếu 

 

 
Giá trị đóng cửa 1.008,44 

Biến động (%) 0,3% 

Khối lượng (triệu CP)* 224,5 

Giá trị (tỷ đồng)* 4.821,3 

SLCP tăng giá 164 

SLCP giảm giá 128 

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

 

HNX-INDEX 

 
Giá trị đóng cửa 110,02 

Biến động (%) 0,18% 

Khối lượng (triệu CP)* 42,3 

Giá trị (tỷ đồng)* 481,4 

SLCP tăng giá 90 

SLCP giảm giá 66 

SLCP đứng giá 64 

*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 
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2 DAILY INVESTMENT INSIGHT 

 

 
KHUYẾN NGHỊ MUA ĐANG MỞ 

Ngày khuyến 
nghị 

Mã cổ 
phiếu 

Giá hiện 
tại 

Giá khuyến 
nghị 

Giá mục 
tiêu 

Giá cắt 
lỗ 

Hiệu quả 
đầu tư 

Ngày chốt 
dự kiến 

Ghi chú 

09-10-2018 PC1 24.5 28.15 35.5 _ -13% 18-09-2019 Chi tiết  

23-10-2018 SLS 58.6 64.9 83.32 _ -10% 02-10-2019 Chi tiết  

01-11-2018 SHP 22.6 22.6 26.6 _ 0% 11-10-2019 Chi tiết  

13-11-2018 VPD 16.15 14.6 17.2 _ 11% 23-10-2019 Chi tiết  

15-11-2018 AST 70.9 65.8 78 _ 8% 25-10-2019 Chi tiết  

16-11-2018 VCS 66 72.8 86 _ -9% 28-10-2019 Chi tiết  

12-02-2019 CTS 9.95 9.1 10.5 8.5 9.3% 26-03-2019 Chi tiết  

12-02-2019 DIG 16.45 16.2 17.4 15.5 1.5% 26-03-2019 
Quyền 

mua, tỷ lệ 
1:0,188  

18-02-2019 NLG 27.75 27.2 29 26.4 2.0% 18-03-2019 Chi tiết  

18-02-2019 GMD 28.4 27.3 29 26.3 4.0% 18-03-2019 Chi tiết  

20-02-2019 MWG 89 87.1 94 85 2.2% 20-03-2019 Chi tiết  

21-02-2019 BMI 22.7 22.4 25.5 21 1.3% 21-03-2019 Chi tiết  

21-02-2019 SDI* 66 54.3 77 50 21.5% 16-05-2019 Chi tiết  

22-02-2019 PNJ 104.2 99.1 108 92 5.1% 29-03-2019 Chi tiết  

26-02-2019 KDH 31.15 31.2 35 30 -0.2% 02-04-2019 Chi tiết  

27-02-2019 DGC 42.1 43.1 48 42 -2.3% 03-04-2019 Chi tiết  

28-02-2019 FCM 7.45 7.79 9.5 7.1 -4.4% 04-04-2019 Chi tiết  

01-03-2019 LAS 9.7 10 12 _ -3.0% 16-08-2019 Chi tiết  

04-03-2019 HAX 17.95 17 19 16 5.6% 25-03-2019 Chi tiết  

04-03-2019 DXG 24.6 25.5 31 23.9 -3.5% 08-04-2019 Chi tiết  

06-03-2019 PAC 39.1 39.5 44 37.4 -1.0% 03-04-2019 Chi tiết  

06-03-2019 PHC 13.8 13.8 16 13.1 0.0% 10-04-2019 Chi tiết  

07-03-2019 VSC 44 44 52 42.3 0.0% 11-04-2019 Chi tiết  

07-03-2019 DAG 7.54 7.4 8.5 7.2 1.9% 28-03-2019 Chi tiết  

11-03-2019 HAH 14.15 13.5 16 13 4.8% 15-04-2019 Chi tiết  

11-03-2019 ITD 12.8 11.45 13.8 10.5 11.8% 15-04-2019 Chi tiết  

12-03-2019 VCB 67 64 75 60 4.7% 16-04-2019 Chi tiết  

12-03-2019 BID 36.2 35 42 33 3.4% 16-04-2019 Chi tiết  

12-03-2019 SAB 253 250 280 240 1.2% 16-04-2019 Chi tiết  

12-03-2019 QNS 44.6 44.5 48 42.5 0.2% 16-04-2019 Chi tiết  

13-03-2019 HCM 30.9 31 35 29 -0.3% 10-04-2019 Chi tiết  

 

*SDI tiếp tục duy trì vị thế nắm giữ thêm 20 phiên, với mục tiêu kỳ vọng tăng lên mức giá 77.000đ. Ngày 14/3, SDI 
có một phiên break đỉnh hồi tháng 08-09/2018 với lực cầu duy trì ở mức cao khi khối lượng khớp lệnh đạt hơn 
96.000 đơn vị, gấp đôi trung bình 20 phiên. 
 
KHUYẾN NGHỊ BÁN ĐANG MỞ 

Ngày khuyến 
nghị 

Mã cổ 
phiếu 

Giá hiện 
tại 

Giá khuyến 
nghị 

Giá mục 
tiêu 

Ngưỡng 
dừng bán 

Hiệu quả 
đầu tư 

Ngày chốt 
dự kiến 

Ghi chú 

15-11-2018 QTP 9.1 8.5 8.1 _ -6.6% 10-05-2019 Chi tiết  

19-12-2018 NAF 16.15 14.4 10.9 _ -10.8% 28-11-2019 Chi tiết  

27-12-2018 EID 12.9 14.2 10.8 _ 10.1% 06-12-2019 Chi tiết  

10-01-2019 PLC 16 16.4 13.7 _ 2.5% 19-12-2019 Chi tiết  

22-02-2019 DPM 20.4 21 18.5 22.2 2.9% 15-03-2019 Chi tiết  

25-02-2019 SBT 18.95 19.8 18.2 20.5 4.5% 25-03-2019 Chi tiết  

 

KHUYẾN NGHỊ ĐÃ ĐÓNG 
Ngày khuyến 

nghị 
Mã cổ phiếu 

Khuyến 
nghị 

Giá khuyến 
nghị 

Giá ngày 
chốt  

Hiệu quả 
đầu tư 

Ngày chốt  Ghi chú 

21-01-2019 DRI MUA 6.7 7 4.48% 11-03-2019 
Chốt lời tại giá 

7.000đ  

13-02-2019 RAL MUA 82.4 90 9.22% 12-03-2019 
Chốt lời tại giá 

90.000đ 

15-02-2019 QNS MUA 43.4 43.3 -0.46% 08-03-2019 
Cat tại giá 
43.300đ 

27-02-2019 ACV MUA 89.7 86.4 -3.68% 13-03-2019 
Cắt lỗ tại giá 

86.400đ 
 

Ngày khuyến 
nghị 

Mã cổ phiếu 
Khuyến 

nghị 
Giá khuyến 

nghị 
Giá ngày 

chốt  
Hiệu quả 

đầu tư 
Ngày chốt  Ghi chú 

26-02-2019 VNM BÁN 146.1 137.2 6.5% 12-03-2019 
Chốt lời tại giá 

139.000đ 
 
  

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/10/09/PC1-ValuationReport-Oct2018.pdf
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/FileStore2/File/2018/11/13/VPD20181113ANHPTV.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/11/15/AST_Update%20Report_Nov2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/11/16/VCS_ValuationReport_Nov2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/CTS20190212.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/DIG20190212.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/DIG20190212.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/DIG20190212.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/NLG20190218.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/GMD20190218.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/MWG20190220.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/02/21/PTKT-BMI-21022019-FPTS(2).pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/SDI20190221.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/02/22/PTKT-PNJ-22022019-FPTS(1).pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/kdh20190226.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/02/27/PTKT-DGC-27022019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/02/28/PTKT-FCM-28022019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/10/LAS_ValuationReport_Update_Jan2019.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/03/04/PTKT-HAX-04032019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/03/04/PTKT-DXG-04032019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/03/06/PAC20190306(1).pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/03/06/PTKT-PHC-06032019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/03/07/PTKT-VSC-07032019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/03/07/PTKT-DAG-07032019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/03/11/PTKT-HAH-11032019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/03/11/PTKT-ITD-11032019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/VCB20190312.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/BID20190312.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/SAB20190312.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/QNS20190312.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/03/13/PTKT-HCM-13032019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/11/15/QTP_ValuationReport_NOV2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/12/19/NAF_ValuationReport_Dec2018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2018/12/27/EID20181227NGOCNT.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/01/10/PLC10012018.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/02/22/PTKT-DPM-20022019-FPTS.pdf
http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/SBT20190225.pdf


        

 

 

 

 

 

 

 
 

3 DAILY INVESTMENT INSIGHT 

 

 
TIN DOANH NGHIỆP 
 

Tập đoàn Vingroup (VIC, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Vingroup dự kiến chào bán lượng cổ phiếu trị giá tối thiểu 25.000 tỷ đồng cho nhà đầu tư nước ngoài. 

 

Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (VGG, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Năm 2018, May Việt Tiến lãi sau thuế 492 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, dự kiến trả cổ tức bằng tiền 35%. 

 

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (VNM, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Vinamilk chào mua công khai gần 47% cổ phần GTN với mức giá 13.000 đồng/cp. 

 

Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Giàn tự nâng PV Driling II bắt đầu chiến dịch khoan tại Malaysia. 

 

Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Cao su Phước Hòa bất ngờ đặt kế hoạch lãi trước thuế 1.246 tỷ đồng năm 2019.  

 

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Nhà đầu tư cá nhân chi 350 tỷ đồng để sở hữu 93% vốn cổ phần của Cấp Thoát nước Ninh Bình. 

 

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây (DHT, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

Căn cứ vào tình hình kinh doanh năm 2018 và dự báo 2019, DHT đưa ra con số kế hoạch cụ thể cho tổng doanh thu là 

1,700 tỷ đồng (trong đó doanh thu nhập khẩu ủy thác là 822 tỷ đồng), lợi nhuận trước thuế đề ra là 102 tỷ đồng và tỷ lệ chi 

trả cổ tức là 20%. 

 

Công ty cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

HAX dự kiến trích nửa lợi nhuận 2018 khoảng 53 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%. 

 

Công ty cổ phần Than Hà Tu (THT, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

THT đặt kế hoạch lợi nhuận mảng than gần 15,5 tỷ đồng cho năm 2019. 

 

Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

FRT: Cổ tức tiền mặt 10% cho năm 2018, đặt kế hoạch lãi sau thuế gần 420 tỷ đồng năm 2019. 

 

Ngân hàng TMCP Quốc dân (NVB, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

Ngân hàng Quốc dân sẽ phát hành thêm hơn 184 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 100:62. 

 

Công ty cổ phần Dược- Trang thiết bị Y tế Bình Định (DBD, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

DBD sẽ thanh toán cổ tức cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 15%, tương đương số tiền chi trả 78,57 tỷ đồng. 

 

Công ty cổ phần Dược phẩm Imexparm (IMP, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Dược phẩm Imexpharm đặt kế hoạch lợi nhuận 220 tỷ đồng, tăng 14%. 

 

Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GEX, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Gelex tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận năm 2018. 

 

Công ty cổ phần Chứng khoán An Phát (APG, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Chứng khoán An Phát tăng vốn thành công lên 340,2 tỷ đồng. 

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG,HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Hòa Phát thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu Toàn tập đoàn dự kiến đạt 70.000 tỷ đồng và lợi nhuận 

sau thuế 6.700 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả ở mức 20%, thấp hơn mức 30% trong năm 2018. 

Thị phần Ống thép Hòa Phát vượt lên 31,72% 

Tháng 2/2019, Ống thép Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng 54.000 tấn, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu 

năm, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát đã đưa ra thị trường 113.600 tấn thành phẩm, tăng 18,7% so với 2 tháng đầu 

năm 2018. Đặc biệt, thị phần của Hòa Phát trong ngành ống thép đã tăng lên tới 31,72%, cao nhất từ trước đến nay. 

 
  

http://cafef.vn/vingroup-du-kien-chao-ban-luong-co-phieu-tri-gia-25000-ty-dong-cho-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-20190312213616445.chn
http://cafef.vn/vingroup-du-kien-chao-ban-luong-co-phieu-tri-gia-25000-ty-dong-cho-nha-dau-tu-nuoc-ngoai-20190312213616445.chn
http://cafef.vn/may-viet-tien-vgg-tra-co-tuc-bang-tien-ty-le-35-20190312161947476.chn
http://cafef.vn/may-viet-tien-vgg-tra-co-tuc-bang-tien-ty-le-35-20190312161947476.chn
http://cafef.vn/vinamilk-chao-mua-cong-khai-gan-47-co-phan-gtn-voi-muc-gia-13000-dong-cp-20190313095546023.chn
http://cafef.vn/vinamilk-chao-mua-cong-khai-gan-47-co-phan-gtn-voi-muc-gia-13000-dong-cp-20190313095546023.chn
http://cafef.vn/gian-tu-nang-pv-drilling-ii-bat-dau-chien-dich-khoan-tai-malaysia-20190313140708023.chn
http://cafef.vn/gian-tu-nang-pv-drilling-ii-bat-dau-chien-dich-khoan-tai-malaysia-20190313140708023.chn
http://cafef.vn/cao-su-phuoc-hoa-phr-bat-ngo-dat-ke-hoach-lai-truoc-thue-1246-ty-dong-nam-2019-20190313144931835.chn
http://cafef.vn/cao-su-phuoc-hoa-phr-bat-ngo-dat-ke-hoach-lai-truoc-thue-1246-ty-dong-nam-2019-20190313144931835.chn
http://cafef.vn/mot-ca-nhan-chi-350-ty-om-tron-lo-hon-93-von-co-phan-cua-cap-thoat-nuoc-ninh-binh-20190313110052351.chn
http://cafef.vn/mot-ca-nhan-chi-350-ty-om-tron-lo-hon-93-von-co-phan-cua-cap-thoat-nuoc-ninh-binh-20190313110052351.chn
http://static1.vietstock.vn/vietstock/2019/1320_Tai_lieu_Dai_hoi_dong_co_dong_nam_2019.rar
https://vietstock.vn/2019/03/hax-muon-trich-phan-nua-loi-nhuan-2018-de-chia-co-tuc-tien-mat-738-659334.htm
https://vietstock.vn/2019/03/hax-muon-trich-phan-nua-loi-nhuan-2018-de-chia-co-tuc-tien-mat-738-659334.htm
https://vietstock.vn/2019/03/tht-dat-ke-hoach-loi-nhuan-mang-than-gan-155-ty-dong-cho-nam-2019-737-659308.htm
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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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