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Top các cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 
 Sau 2 phiên giảm điểm liên tiếp, thị trường mở ngày giao dịch thứ 

Năm với những dấu hiệu phục hồi nhất định.  Ngay từ những phút mở 

cửa, sắc xanh đã nhanh chóng bao phủ 3 sàn với độ rộng thị trường 

nghiêng hẳn về phía các mã tăng điểm. Các cổ phiếu vốn hóa lớn hầu 

hết có được mức mức hồi phục tốt là thành phần chính giúp các chỉ 

số giao động trên mốc tham chiếu. Trong khi đó nhóm ngành thủy sản 

tiếp tục thu hút sự chú ý của nhà đầu tư sau thông tin Bộ Thương mại 

Mỹ (DOC) công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ cho tôm Việt 

Nam. Bên cạnh đó nhóm cổ phiếu dệt may cũng có một phiên giao 

dịch sôi động với nhiều mã tăng điểm. Tuy nhiên các nhóm ngành còn 

lại như ngân hàng, dầu khí, chứng khoán nhìn chung vẫn còn trong 

trạng thái khá ảm đạm. Đóng cửa chỉ số VN-Index tăng 0,41% lên 

985,95 điểm, HNX-Index tăng 0,13% dừng lại ở mức 107,57 điểm. 

Thanh khoản trên sàn HOSE tiếp tục sụt giảm gần 26% so với phiên 

trước, giá trị giao dịch chỉ ghi nhận ở mức 2.600 tỷ đồng. Trong đó phần 

khớp lệnh thỏa thuận chiếm hơn 300 tỷ đồng. Như vậy nếu loại bỏ khối 

lượng thỏa thuận thì thanh khoản thị trường dừng lại ở mức khá thấp, 

nhỏ hơn trung bình 20 phiên khoảng 20%. 

Khối ngoại quay trở lại bán ròng trong phiên hôm nay với tổng giá trị 

trên cả 2 sàn đạt 54 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất gồm 

CTD, AAA, VJC. Chiều ngược lại họ mua ròng chủ yếu VHM, GAS, VIC 

và VNM. 

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngày 11/04 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 985,95 

Biến động (%) 0,41% 

Khối lượng (triệu CP)* 129,48 

Giá trị (tỷ đồng)* 2.614,4 

SLCP tăng giá 161 

SLCP giảm giá 136 

SLCP đứng giá 47 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 

 

 

HNX-INDEX 

 
Giá trị đóng cửa 107,57 

Biến động (%) 0,13% 

Khối lượng (triệu CP)* 22,35 

Giá trị (tỷ đồng)* 304 

SLCP tăng giá 73 

SLCP giảm giá 70 

SLCP đứng giá 62 

*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 
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http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/nn20190411.pdf


        

 

 

 

 

 

 

 
 

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 dừng 
lỗ 

Hiệu quả 
đầu tư 

Ngày chốt 
dự kiến 

Ghi chú 

09-10-2018 PC1 23.65 28.15 35.5 _ -16% 18-09-2019 Chi tiết 

23-10-2018 SLS 51.4 64.9 83.32 _ -21% 02-10-2019 Chi tiết 

01-11-2018 SHP 23.5 22.6 26.6 _ 4% 11-10-2019 Chi tiết 

13-11-2018 VPD 16.95 14.6 17.2 _ 16% 23-10-2019 Chi tiết 

15-11-2018 AST 71 65.8 78 _ 8% 25-10-2019 Chi tiết 

16-11-2018 VCS 67.6 72.8 86 _ -7% 28-10-2019 Chi tiết 

01-03-2019 LAS 9.5 10 12 _ -5.0% 16-08-2019 Chi tiết  

11-03-2019 HAH 13.85 13.5 16 13 2.6% 15-04-2019 Chi tiết  

11-03-2019 ITD 12.15 11.45 13.8 10.5 6.1% 15-04-2019 Chi tiết  

12-03-2019 VCB 68.5 64 75 60 7.0% 16-04-2019 Chi tiết  

12-03-2019 BID 35.15 35 42 33 0.4% 16-04-2019 Chi tiết  

12-03-2019 SAB 247.5 250 280 240 -1.0% 16-04-2019 Chi tiết  

04-04-2019 CSV 30.75 31.5 36 30.5 -2.4% 09-05-2019 Chi tiết  

 
KHUYẾN NGHỊ BÁN ĐANG MỞ 

Ngày khuyến 
nghị 

Mã cổ 
phiếu 

Giá hiện 
tại 

Giá khuyến 
nghị 

Giá mục 
tiêu 

Giá dừng 
lỗ 

Hiệu quả 
đầu tư 

Ngày chốt 
dự kiến 

Ghi chú 

15-11-2018 QTP 8.8 8.5 8.1 _ -3.4% 10-05-2019 Chi tiết 

19-12-2018 NAF 15.15 14.4 10.9 _ -5.0% 28-11-2019 Chi tiết 

27-12-2018 EID 12.7 14.2 10.8 _ 11.8% 06-12-2019 Chi tiết 

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

19-03-2019 REE 31.8 32.8 28 35 3.1% 23-04-2019 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 

06.03.2019 PHC MUA 13.8 13.9 0.72% 10-04-2019 
Bán tại giá 
13.900đ 

18.03.2019 NCT MUA 72 68.7 -4.58% 09-04-2019 
Cắt lỗ tại giá 

68.700đ 

27.03.2019 AAA MUA 16.3 18.5 13.50% 09-04-2019 
Chốt lời tại giá 

18.500đ 

04.04.2019 ACL MUA 38 41.8 10.00% 11-04-2019 
Chốt lời tại giá 

41.800đ 
 

*Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/4, giá cổ phiếu ACL đạt mức 41.800 đồng, tương ứng với mức sinh lời đạt 10% 
tính từ giá khuyến nghị 38.000 đồng. Chúng tôi khuyến nghị chốt lời ACL khi chưa đạt đủ target và thời gian nắm 
giữ với lý do sau: Giá cổ phiếu trong phiên 11/4 được đẩy mạnh lên gần vùng kháng cự và gặp áp lực bán lớn 
khiến giá đóng cửa hôm nay không đạt mức cao nhất trong ngày. Điều này cho thấy lực cầu vùng giá cao không 
lớn và khả năng dẫn đến một nhịp điều chỉnh sau 2 phiên tăng mạnh. Bên cạnh đó, trường chung hiện tại cho 
thấy dấu hiệu yếu đi khi điểm số VNIndex tăng nhưng thanh khoản giảm có thể là yếu tố tác động tiêu cực đến 
ACL. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị chốt lời ACL vào ngày 12/4 với mức sinh lời tối thiểu là 10%. 
  

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/FileStore2/File/2019/01/10/LAS_ValuationReport_Update_Jan2019.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/FileStore2/File/2019/04/04/PTKT-CSV-04042019-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/VN/newsletter/images/fia/REE20190319.pdf
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TIN DOANH NGHIỆP 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT (HSX: HPG) 

CẬP NHẬT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019- (chi tiết xem tại đây) 

Trong năm 2018, doanh thu thuần của HPG đạt 55.836 tỷ đồng (+21% yoy), và lợi nhuận sau thuế đạt 8.600 tỷ đồng 

(+7,3% yoy). Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 20,9% từ mức 23,1%, chủ yếu do giá thép thành phẩm giảm mạnh vào 

cuối năm 2018.  

Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 2,37 triệu tấn (+9% yoy) và ống thép đạt 653.900 tấn (+9% yoy), khẳng định 

vị thế số 1 của HPG trong từng mảng. Mảng tôn mạ tiêu thụ 137.000 tấn trong năm hoạt động đầu tiên, bao gồm cả việc 

phục vụ nội bộ xây dựng khu liên hợp Dung Quất nên đóng góp chưa đáng kể.  

Dự án Dung Quất giai đoạn I dự kiến được vận hành toàn bộ trong năm 2019. Hai lò cao (BOF) dự kiến đi vào hoạt 

động trong Q2 và Q3/2019, giúp tăng gấp đôi công suất thiết kế hiện tại của HPG lên 4 triệu tấn thép xây dựng.  

Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế cho năm 2019 lần lượt là 70.000 tỷ đồng (+23,7% yoy) và 6.700 tỷ đồng 

(-22,1% yoy). Tăng trưởng của doanh thu chủ yếu đến từ việc vận hành Giai đoạn I dự án Dung Quất giúp sản lượng có 

thể tăng thêm 1 triệu tấn (+40% yoy) trong năm 2019. Tuy nhiên, kế hoạch LNST của ban lãnh đạo HPG khá thận trọng 

với mức giảm 22,1%, dựa vào cơ sở giá quặng sắt tăng mạnh (+23% yoy) và giá bán thép xây dựng không thay đổi nhiều.  

FPTS cho rằng HPG có thể đạt doanh thu 71.500 tỷ VND (+28,9% yoy và 108% KH,) và lợi nhuận sau thuế 7.670 tỷ 

VND (-10,6% yoy và 115% KH), tương đương mức EPS 2019 ở mức 3.612 VND/cp cho năm 2019. Với biến động 

mạnh của giá quặng sắt, lợi nhuận sau thuế năm 2019 của HPG dự phóng sẽ có tăng trưởng âm 10,6% so với 2018. 

Trong dài hạn, chúng tôi tiếp tục duy trì triển vọng tích cực với đóng góp của dự án Dung Quất. Chúng tôi đưa ra khuyến 

nghị MUA và nắm giữ với cổ phiếu HPG với mức giá mục tiêu 38.000 VND/cp (cao hơn 18% so với mức giá hiện tại) với 

những điểm nhấn đầu tư:  

 Dự án Dung Quất giúp củng cố vị thế số một trong mảng thép xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị trong mảng 

thép dẹt. 

 Công nghệ lò cao giúp chi phí sản xuất thấp hơn các doanh nghiệp Việt Nam cùng ngành.  

 Thương hiệu và hệ thống phân phối rộng khắp cả nước.  

Một số rủi ro cần lưu ý với nhà đầu tư:  

 Rủi ro biến động giá nguyên nhiên liệu.  

 Rủi ro triển khai, kiểm soát và vận hành dự án thép Dung Quất. 

 Rủi ro cạnh tranh từ thép Trung Quốc. 

 

  

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/04/08/HPG%20-%20Cap%20nhat%20DHCD%202019.pdf
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TIN DOANH NGHIỆP 
 

Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJC, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Vietjet công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2018: Hoạt động kinh doanh chính tiếp tục tăng trưởng tới 49%, doanh thu quốc 

tế vượt qua doanh thu nội địa. 

 

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

VNM đặt mục tiêu LNST 2019 tăng 2,5% lên 10.480 tỷ, cổ tức tối thiểu 50% bằng tiền. 

 

Công ty cổ phần Phú Tài (PTB, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Phú Tài: Dự án mua lại từ HAGL sẽ bàn giao nhà vào năm 2020, mảng gỗ tiếp tục tăng trưởng 30% do hưởng lợi hiệp định 

thương mại. 

 

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Thủy sản Cửu Long An Giang quý I/2019 lãi 54 tỷ đồng cao gấp 9 lần cùng kỳ. 

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (YEG, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Sau sự cố Youtube, Yeah1 đặt kế hoạch lãi ròng tăng 10% lên 180 tỷ đồng. 

 

Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây (WCS, HNX) (chi tiết xem tại đây) 

Thu về 2 đồng lãi 1 đồng, Bến xe Miền Tây trả lương bình quân hơn 22 triệu đồng tháng. 

 

Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (VTP, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Viettel Post đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 36% trong năm 2019. 

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Gỗ Trường Thành gần âm hết vốn điều lệ: Một cá nhân miễn toàn bộ lãi vay và giảm nợ gần 200 tỷ đồng. 

 

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Kinh Bắc City: Kế hoạch lãi sau thuế 1.036 tỷ đồng năm 2019, vẫn nợ cổ tức năm 2017. 

 

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Lãi ròng 2019 của ITA bốc hơi 25 tỷ đồng sau kiểm toán. 

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

CTS đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 215 tỷ đồng, tăng tỷ lệ cổ tức lên 12%. 

 

Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

TDM dự kiến phát hành 9,5 triệu cổ phiếu, công bố giá khởi điểm đấu giá công khai là 27.500 đồng/cổ phiếu. 

 

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

GEX dự kiến lãi gần 1.400 tỷ đồng năm 2019, lên kế hoạch phát triển bất động sản công nghiệp. 

 

Công ty cổ phần Tài nguyên Masan (MSR, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Tài sản Masan đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng trong năm 2019. 

 

  

http://cafef.vn/vietjet-cong-bo-bao-cao-kiem-toan-2018-hoat-dong-kinh-doanh-chinh-tiep-tuc-tang-truong-toi-49-doanh-thu-quoc-te-da-vuot-qua-doanh-thu-noi-dia-20190410120312574.chn
http://cafef.vn/vietjet-cong-bo-bao-cao-kiem-toan-2018-hoat-dong-kinh-doanh-chinh-tiep-tuc-tang-truong-toi-49-doanh-thu-quoc-te-da-vuot-qua-doanh-thu-noi-dia-20190410120312574.chn
http://cafef.vn/vinamilk-dat-muc-tieu-lnst-2019-tang-25-len-10480-ty-co-tuc-toi-thieu-50-bang-tien-20190409215701055.chn
http://cafef.vn/vinamilk-dat-muc-tieu-lnst-2019-tang-25-len-10480-ty-co-tuc-toi-thieu-50-bang-tien-20190409215701055.chn
http://cafef.vn/phu-tai-ptb-du-an-mua-lai-tu-hagl-se-ban-giao-nha-vao-nam-2020-mang-go-tiep-tuc-tang-truong-30-do-huong-loi-hiep-dinh-thuong-mai-20190409142312473.chn
http://cafef.vn/phu-tai-ptb-du-an-mua-lai-tu-hagl-se-ban-giao-nha-vao-nam-2020-mang-go-tiep-tuc-tang-truong-30-do-huong-loi-hiep-dinh-thuong-mai-20190409142312473.chn
http://cafef.vn/thuy-san-cuu-long-an-giang-acl-quy-1-2019-lai-54-ty-dong-cao-gap-9-lan-cung-ky-20190410163720358.chn
http://cafef.vn/thuy-san-cuu-long-an-giang-acl-quy-1-2019-lai-54-ty-dong-cao-gap-9-lan-cung-ky-20190410163720358.chn
http://cafef.vn/sau-su-co-youtube-yeah1-dat-ke-hoach-lai-rong-tang-10-len-180-ty-dong-20190410145232811.chn
http://cafef.vn/sau-su-co-youtube-yeah1-dat-ke-hoach-lai-rong-tang-10-len-180-ty-dong-20190410145232811.chn
http://cafef.vn/thu-ve-2-lai-1-dong-ben-xe-mien-tay-tra-luong-binh-quan-hon-22-trieu-dong-thang-cbnv-duoc-di-du-lich-han-quoc-20190410151042202.chn
http://cafef.vn/thu-ve-2-lai-1-dong-ben-xe-mien-tay-tra-luong-binh-quan-hon-22-trieu-dong-thang-cbnv-duoc-di-du-lich-han-quoc-20190410151042202.chn
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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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