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Top các cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 
 Bước vào tuần giao dịch mới, thị trường khởi đầu với sắc đỏ bao trùm 

khi đón nhận nhiều thông tin không mấy tích cực. Cuối tuần qua, Cơ 

quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố bị can, thực 

hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét với ông Phạm Nhật Vũ, cựu 

chủ tịch hội đồng quản trị AVG, về tội đưa hối lộ, quy định tại khoản 4, 

điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015. Mặc dù ông Phạm Nhật Vũ không 

trực tiếp sở hữu cổ phiếu nào thuộc họ Vingroup nhưng giới đầu tư 

vẫn tỏ ra quan ngại, điều này dẫn đến sự lao dốc ở bộ ba cổ phiếu 

VIC, VHM và VRE. Thêm vào đó giá dầu thế giới suy yếu ngày 15/4 

sau khi Nga cho biết có thể cùng OPEC tăng sản lượng để tranh thị 

phần với Mỹ. Các cổ phiếu dầu khí, nhóm ngân hàng và các cổ phiếu 

bluechips cũng chịu lực bán mạnh khiến chỉ số 3 sàn nhanh chóng sụt 

giảm. Đã có thời điểm VN-Index giảm gần 20 điểm với độ rộng thị 

trường áp đảo hoàn toàn thuộc về số mã giảm giá. Tuy nhiên về cuối 

phiên các chỉ số dần thu hẹp đà giảm nhờ nỗ lực hồi phục của các cổ 

phiếu vốn hóa lớn, trong đó cổ phiếu VIC đóng cửa gần mốc tham 

chiếu khi chỉ còn giảm 0,1% dừng lại ở mức 111.300 đồng. Kết phiên 

VN-Index giảm 0,58% xuống 977,17 điểm, chỉ số HNX-Index giảm 

0,55% còn 107,11 điểm. 

Thanh khoản trên sàn HOSE giữ ở mức tương đương phiên cuối tuần 

trước, giá trị giao dịch ghi nhận gần 3,300 tỷ đồng. Trong đó phần khớp 

lệnh thỏa thuận chiếm hơn 610 tỷ đồng. 

Khối ngoại mua ròng mạnh mẽ trên cả 2 sàn với tổng giá trị đạt hơn 

218 tỷ đồng và đẩy mạnh vào các cổ phiếu VIC, BID, HDB, SHB. Chiều 

ngược lại họ bán ròng chủ yếu FLC với hơn 11 tỷ đồng. 

Tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ngày 16/04 được tổng 

hợp chi tiết tại đây. 

 

 

 
Giá trị đóng cửa 977,17 

Biến động (%) 0,58% 

Khối lượng (triệu CP)* 150,02 

Giá trị (tỷ đồng)* 3.259,7 

SLCP tăng giá 108 

SLCP giảm giá 190 

SLCP đứng giá 56 
*Khối lượng và giá trị đã tính cả giao dịch thỏa thuận 

 

HNX-INDEX 

 
Giá trị đóng cửa 107,11 

Biến động (%) 0,55% 

Khối lượng (triệu CP)* 28,44 

Giá trị (tỷ đồng)* 368,9 

SLCP tăng giá 53 

SLCP giảm giá 102 

SLCP đứng giá 63 

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

 

http://www.fpts.com.vn/VN/newsletter/images/fia/nn20190416.pdf
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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 

9/10/2018 PC1 23,7 28,15 35,5 _ -16% 18/09/2019 Chi tiết 

23/10/2018 SLS 50,2 64,9 83,32 _ -23% 2/10/2019 Chi tiết 

1/11/2018 SHP 22,5 22,6 26,6 _ 0% 11/10/2019 Chi tiết 

13/11/2018 VPD 17 14,6 17,2 _ 16% 23/10/2019 Chi tiết 

15/11/2018 AST 72 65,8 78 _ 9% 25/10/2019 Chi tiết 

16/11/2018 VCS 64,6 72,8 86 _ -11% 28/10/2019 Chi tiết 

01/03/2019 LAS 9,5 10 12 _ -5,0% 16/08/2019 Chi tiết 

04/04/2019 CSV 29,8 31,5 36 30,5 -5,4% 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 9 8,5 8,1 _ -5,6% 10/05/2019 Chi tiết 

19/12/2018 NAF 15,1 14,4 10,9 _ -4,6% 28/11/2019 Chi tiết 

27/12/2018 EID 13 14,2 10,8 _ 9,2% 6/12/2019 Chi tiết 

10/01/2019 PLC 15,9 16,4 13,7 _ 3,1% 19/12/2019 Chi tiết 

19/03/2019 REE 31,65 32,8 28 35 3,6% 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 

11.03.2019 HAH MUA 13,5 13,5 0,00% 15/04/2019 
Bán tại giá 
13.500đ 

11.03.2019 ITD MUA 11,45 11,9 3,93% 15/04/2019 
Chốt lời tại giá 

11.900đ 

12.03.2019 VCB MUA 64 67,4 5,31% 16/04/2019 
Chốt lời tại giá 

67.400đ 

12.03.2019 BID MUA 35 35,5 1,43% 16/04/2019 
Chốt lời tại giá 

35.500đ 

12.03.2019 SAB MUA 250 246,2 -1,52% 16/04/2019 
Cắt lỗ tại giá 

246.200đ 

04.04.2019 ACL MUA 38 41,8 10,00% 11/04/2019 
Chốt lời tại giá 

41.800đ 

 
  

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/2019/04/04/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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CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG 

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

Năm 2018, DGC ghi nhận tổng doanh thu đạt 6.090 tỷ đồng (tăng 8,7 lần yoy), lợi nhuận sau thuế đạt 872,8 tỷ đồng 

(tăng 5,8 lần yoy), nguyên nhân chủ yếu là do:  

 DGC hoàn thành quá trình hợp nhất toàn bộ các công ty con và công ty liên kết mảng hóa chất cơ bản từ T9/2018. 

 Thị trường xuất khẩu phốt pho vàng và các hóa chất gốc phốt pho thuận lợi, giá cả các mặt hàng hóa chất tăng cao.  

Năm 2019, DGC đặt kế hoạch đạt 6.812,6 tỷ đồng doanh thu (bằng 111,9% TH 2018) và 700 tỷ đồng lợi nhuận sau 

thuế (bằng 80,2% TH 2018). Đây là kế hoạch kinh doanh khá thận trọng của DGC trước lo ngại về biến động giá nguyên 

vật liệu như điện, quặng apatit,… từ các nhà cung cấp trong năm 2019.  

Các dự án sẽ được triển khai trong năm 2019:  

 Khởi công xây dựng khu nhà ở liền kề với 53 căn hộ tại Đức Giang – Long Biên, Hà Nội.  

 Mỏ Apatit tại khai trường 25 sẽ đưa vào khai thác trong 2019 với trữ lượng dự báo khoảng 3,7 triệu tấn (đủ dùng 3 - 

4 năm).  

Bên cạnh đó, DGC đã thông qua việc đổi tên thành CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và chuyển sàn niêm yết sang 

HSX.  

Với EPS năm 2019 đạt 7.272 VND/cp, cổ phiếu DGC được giao dịch ở mức P/E forward là 5,75x. Do biến động giá 

nguyên liệu có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh năm 2019, chúng tôi đưa ra khuyến nghị THEO DÕI 

đối với cổ phiếu DGC. Giá mục tiêu được xác định là 46.000 VND/cp (+10% so với giá hiện tại), nhà đầu tư có thể cân 

nhắc mua vào cổ phiếu DGC tại mức giá 38.000 VND/cp, tương đương mức sinh lời kỳ vọng là 21%, với những luận điểm 

sau:  

TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ 

 DGC tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị sản xuất kinh doanh từ quặng Apatit với 2 dự án chế biến sâu: Phốt pho đỏ 5.000 

tấn/năm và phân hóa học NPK 100.000 tấn/năm.  

 Hai lò Phốt pho vàng của công ty con Phốt pho Apatit đi vào hoạt động từ T11/2018, sẽ chạy tối đa công suất và đóng 

góp trên 800 tỷ đồng doanh thu từ năm 2019.  

 Khu nhà ở liền kề với 53 lô đất, diện tích 100 – 135 m2 /căn sẽ được khởi công trong năm 2019. Hiện tại, khu này đã 

được đăng ký mua toàn bộ, có khả năng ghi nhận doanh thu khoảng 340 tỷ đồng ngay đầu năm 2020.  

RỦI RO ĐẦU TƯ  

 Biến động giá nguyên vật liệu đầu vào: điện, quặng apatit,…  

 Rủi ro thay đổi chính sách: thuế GTGT, thuế xuất khẩu. 

  

http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2019/04/08/DGC_Bao%20cao%20cap%20nhat%20DHCD_T4.2019.pdf
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Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

HAGL dự kiến thu về 3.500 tỷ đồng từ chuối, chiếm đến 69% tổng doanh thu năm 2019. 

 

Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone (MFS, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Hơn 7 triệu cổ phiếu CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Mobifone chính thức lên sàn UpCOM. 

 

Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

ĐHĐCĐ Hòa Bình: Chủ tịch TTC Land Đặng Hồng Anh ứng cử vào HĐQT, bán 25 triệu cổ phiếu cho Huyndai Elevator. 

 

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: Lợi nhuận 2018 phá kỷ lục, kế hoạch năm 2019 sụt giảm 31% về 180 tỷ đồng. 

 

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

Yeah1 vẫn chưa nhận thêm thông tin từ YouTube liên quan đến chấm dứt quản lý đa kênh. 

 

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Lỗ lũy kế 1.310 tỷ đồng, SBS sẽ sáp nhập với chứng khoán HVS để xóa lỗ. 

 

Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Điện Quang bị xử phạt vi phạm thuế và các khoản khác với tổng số tiền gần 38 tỷ đồng. 

 

Công ty cổ phần Licogi 16 (LCG, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

ĐHĐCĐ LCG kế hoạch lãi ròng hợp nhất 200 tỷ đồng, hoãn trình phương án phát hành tăng vốn 300 tỷ đồng. 

 

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (VND, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Cổ đông lớn PYN Elite Fund đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT VNDirect. 

 

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Năm 2019, TPB tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 3.200 tỷ đồng. 

 

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

TCB đặt kế hoạch lợi nhuận 11.750 tỷ đồng năm 2019, đứng thứ 2 trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. 

 

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

Vietjet dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 50%. 

 

Tập đoàn Nam Long (NLG, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

Nam Long cất nóc dự án Flora Mizuki giai đoạn 1. 

 

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT, UpCOM) (chi tiết xem tại đây) 

Vinatex tăng vốn thêm gần ngàn tỷ, Nhà nước góp vốn bằng tiền chuyển mục đích sử dụng vốn. 

 

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

CII nâng sử hữu tại NBB lên 64% mà không cần chào mua công khai. 

 

Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (IBC, HSX) (chi tiết xem tại đây) 

IBC dự kiến lãi trước thuế năm 2019 giảm hơn 18%. 

 

  

http://cafef.vn/hagl-du-kien-thu-ve-3500-ty-dong-tu-chuoi-chiem-den-69-tong-doanh-thu-nam-2019-20190416104819171.chn
http://cafef.vn/hagl-du-kien-thu-ve-3500-ty-dong-tu-chuoi-chiem-den-69-tong-doanh-thu-nam-2019-20190416104819171.chn
http://cafef.vn/hon-7-trieu-co-phieu-ctcp-dich-vu-ky-thuat-mobifone-chinh-thuc-len-san-upcom-20190416163146719.chn
http://cafef.vn/hon-7-trieu-co-phieu-ctcp-dich-vu-ky-thuat-mobifone-chinh-thuc-len-san-upcom-20190416163146719.chn
http://cafef.vn/dhcd-hoa-binh-hbc-chu-tich-ttc-land-dang-hong-anh-ung-cu-vao-hdqt-ban-25-trieu-co-phieu-cho-hyundai-elevator-20190416083451812.chn
http://cafef.vn/dhcd-hoa-binh-hbc-chu-tich-ttc-land-dang-hong-anh-ung-cu-vao-hdqt-ban-25-trieu-co-phieu-cho-hyundai-elevator-20190416083451812.chn
http://cafef.vn/thuy-san-cuu-long-an-giang-loi-nhuan-2018-pha-ky-luc-ke-hoach-2019-sut-giam-31-ve-180-ty-dong-20190416120919063.chn
http://cafef.vn/thuy-san-cuu-long-an-giang-loi-nhuan-2018-pha-ky-luc-ke-hoach-2019-sut-giam-31-ve-180-ty-dong-20190416120919063.chn
http://cafef.vn/yeah1-van-chua-nhan-them-thong-tin-tu-youtube-lien-quan-den-cham-dut-quan-ly-da-kenh-20190416122411235.chn
http://cafef.vn/yeah1-van-chua-nhan-them-thong-tin-tu-youtube-lien-quan-den-cham-dut-quan-ly-da-kenh-20190416122411235.chn
http://cafef.vn/lo-luy-ke-1310-ty-dong-chung-khoan-sacombank-se-sap-nhap-voi-chung-khoan-hvs-de-xoa-lo-20190416103430953.chn
http://cafef.vn/lo-luy-ke-1310-ty-dong-chung-khoan-sacombank-se-sap-nhap-voi-chung-khoan-hvs-de-xoa-lo-20190416103430953.chn
http://cafef.vn/lo-luy-ke-1310-ty-dong-chung-khoan-sacombank-se-sap-nhap-voi-chung-khoan-hvs-de-xoa-lo-20190416103430953.chn
http://cafef.vn/lo-luy-ke-1310-ty-dong-chung-khoan-sacombank-se-sap-nhap-voi-chung-khoan-hvs-de-xoa-lo-20190416103430953.chn
http://cafef.vn/dhdcd-licogi-16-ke-hoach-lai-rong-hop-nhat-200-ty-dong-hoan-trinh-phuong-an-phat-hanh-tang-von-300-ty-dong-20190416083125796.chn
http://cafef.vn/dhdcd-licogi-16-ke-hoach-lai-rong-hop-nhat-200-ty-dong-hoan-trinh-phuong-an-phat-hanh-tang-von-300-ty-dong-20190416083125796.chn
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/co-dong-lon-pyn-elite-fund-de-nghi-mien-nhiem-va-bau-bo-sung-hdqt-vndirect-vnd-263234.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/co-dong-lon-pyn-elite-fund-de-nghi-mien-nhiem-va-bau-bo-sung-hdqt-vndirect-vnd-263234.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/nam-2019-tpb-tang-von-len-10000-ty-dong-loi-nhuan-du-kien-3200-ty-dong-263217.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/nam-2019-tpb-tang-von-len-10000-ty-dong-loi-nhuan-du-kien-3200-ty-dong-263217.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/techcombank-dat-ke-hoach-loi-nhuan-11750-ty-dong-nam-2019-dung-thu-2-trong-he-thong-ngan-hang-viet-nam-263028.html
https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/techcombank-dat-ke-hoach-loi-nhuan-11750-ty-dong-nam-2019-dung-thu-2-trong-he-thong-ngan-hang-viet-nam-263028.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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