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Giá trị đóng cửa 975.31 

Biến động (%) +0.97 (0.1%) 

KL(triệu CP) 174.55 

Giá trị (tỷ đồng) 3,799.94 

SLCP tăng giá 147 

SLCP giảm giá 153 

 SLCP đứng giá 61 

 

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

Thị trường đóng cửa phiên 12/08 với diễn biến giằng co tăng điểm nhẹ khi sự phân hóa vẫn tiếp tục diễn ra ở nhóm các cỏ phiếu vốn 

hóa lớn. Với diễn biến giằng co tăng điểm nhẹ, kèm theo sự giảm mạnh về thanh khoản cho thấy tâm lý giao dịch của nhà đầu tư vẫn 

đang ở trạng thái khá thận trọng. Đồng thời, với việc thị trường chung đang bị chi phối, điều tiết khá lớn từ nhóm Large Cap và thiếu 

đi sự lan tỏa,khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng cũng đã khiến tâm lý giao dịch của nhà đầu tư phần nào khiến thị trường thiếu động lực 

hồi phục trở lại. Trong bối cảnh thị trường dần bước vào vùng trống thông tin khi mùa công bố KQKD quý II/2019 dần kết thúc, cũng 

như những rủi ro tiềm ẩn từ thị trường thế giới vẫn còn đang hiện hữu, TCSC cho rằng thị trường có khả năng sẽ tiếp tục giằng co, 

tích lũy tìm điểm cân bằng trước khi có sự hồi phục mạnh trở lại. Vì vậy, TCSC khuyến nghị nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng danh mục 

ở mức cân bằng và kiên nhẫn chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn của thị trường để ra quyết định giải ngân trở lại. Các hoạt động mua mới 

chỉ nên thực hiện trong các phiên thị trường giảm điểm và giải ngân tại các vùng hỗ trợ của từng cổ phiếu cụ thể. 

 

 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
 

 HOSE HNX 

Mua 487.3 17.8 

Bán 505.4 18.1 

GTGD ròng -18.1 -0.3 

 

- Phiên giao dịch đầu tuần (12/08) mở cửa với tâm lý khá thận trọng. Các chỉ số 

thị trường đang nhích lên trên mốc tham chiếu nhờ vào lực đẩy ở các cổ phiếu 

như VJC, VIC, VCS, VCB... dù vậy, mức tăng giá của các chỉ số này vẫn không 

mạnh nên lực đẩy đến thị trường chung còn hạn chế. 

- Sau những phút giằng co đầu phiên, thị trường đang dần tích cực hơn về cuối 

phiên sáng. Nhiều Bluechips như FPT, DHG, GAS, HPG, MSN, REE, HVN, VJC, 

VRE, PNJ, POW, MWG…vẫn duy trì đà tăng khá tốt giúp thị trường lấy lại sắc 

xanh tăng điểm. Nhờ việc giữ vững mức tăng gần 1%, GAS là trụ chính củng cố 

cho sắc xanh của VN-Index, theo sau là VIC và HPG. 

- Phiên giao dịch buổi chiều diễn ra không thực sự sôi động. Lực cầu mạnh bất 

ngờ xuất hiện tại BID vào giai đoạn cuối phiên đã đẩy mã này tăng trở lại ở mức 

gần 2%, qua đó trở thành mã có ảnh hưởng tích cực nhất tới VN-Index, theo sau 

là HPG, GAS, VHM. Trong khi đó, VCB với mức giảm 1% trở thành tác nhân chính 

kìm hãm đà tăng của chỉ số. Sự phân hóa vẫn diễn ra khá mạnh. Các Bluechips 

như MWG, VHM, PNJ, VJC, PLX, VCS, FPT, HPG, REE vẫn thu hút dòng tiền khá 

tốt. Trong khi đó, phần lớn các cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng, dầu khí, dệt 

may…giao dịch khá ảm đạm. 

- Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 0.97 điểm (+0.1%) lên mức 975.31 

điểm. Toàn sàn có 147 mã tăng, 153 mã giảm và 61 mã đứng giá. 

- Thanh khoản thị trường phiên hôm nay giảm so với phiên trước. Tổng khối 

lượng giao dịch toàn phiên đạt 174.55 triệu cổ phiếu, trị giá 3,799.94 tỷ đồng. 

(Trong đó GDTT đạt hơn 1,173.0 tỷ đồng). 

- Khối ngoại phiên hôm nay bán ròng trên Hose với giá trị hơn 18.0 tỷ đồng. Trên 

HNX khối này bán ròng với giá trị 0.3 tỷ đồng. 
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

 

TIN TỨC NỔI BẬT 
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STT Mã CK
Khuyến 

nghị

Ngày khuyến 

nghị

Giá hiện 

tại

Giá thực 

hiện

LN/Lỗ 

hiện tại

Giá mục 

tiêu
LN dự kiến

Giá cắt 

lỗ

Lỗ dự 

kiến

1    BWE Giữ 13/02/2019 26.35       25.0       5.4% 30.0       20.0% 23.4       -6.4%

2    NLG Giữ 29/03/2019 31.70       26.9       17.8% 31.7       17.8% 25.2       -6.3%

3    FPT Giữ 03/04/2019 52.30       41.1       27.3% 52.0       26.5% 38.6       -6.1%

4    PNJ Giữ 20/05/2019 85.70       78.8       8.8% 95.0       20.6% 72.8       -7.6%

Trung Quốc ấn định tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ ở mức 7.0211 đổi 1 
USD. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) thiết lập tỷ giá tham chiếu 
chính thức của Nhân dân tệ ở mức 7.0211 đổi 1 USD trong ngày thứ Hai (12/08), 

yếu hơn ngưỡng tham chiếu của ngày thứ Sáu (09/08), nhưng lại mạnh hơn dự 
báo của các chuyên gia quan sát thị trường. Đây là phiên thứ ba liên tiếp mà 
NHTW Trung Quốc thiết lập tỷ giá tham chiếu yếu hơn ngưỡng tâm lý quan 
trọng 7 Nhân dân tệ đổi 1 USD. Trước đó, các chuyên viên phân tích tham gia 
cuộc thăm dò của Reuters dự báo PBoC thiết lập tỷ giá tham chiếu ở mức 7.0331 
đổi 1 USD. Nhà đầu tư đang theo dõi sát sao tỷ giá CNY/USD sau khi Mỹ bất 
ngờ leo thang chiến tranh thương mại với Trung Quốc. (Link: 
https://vietstock.vn/2019/08/trung-quoc-an-dinh-ty-gia-tham-chieu-nhan-dan-
te-o-muc-70211-doi-1-usd-775-697670.htm) 

'Sự bất thường mới' trong chiến tranh thương mại và tiền tệ. Tuần lễ 
vừa qua chứng kiến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tung ra gói áp 
thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 300 tỷ USD nhập vào Mỹ, có hiệu 
lực vào đầu tháng 9 tới. Đáp trả, Trung Quốc cũng lần đầu tiên trong 11 năm 
để đồng nhân dân tệ (NDT) rơi khỏi lằn ranh đỏ 7 NDT/USD. Khái quát lại diễn 
biến vừa qua, có thể tóm gọn lại một điều là, bất kỳ khả năng nào cũng có thể 
xảy ra. Thậm chí, khả năng xấu nhất là chiến tranh tiền tệ toàn diện cũng có 
thể xảy ra với xác suất không nhỏ. Cho dù điều này kéo theo suy thoái dài hạn 
không chỉ với Mỹ và Trung Quốc, mà còn với cả thế giới, nhưng tại sao cả hai 
vẫn để ngỏ khả năng đó? (Link: https://ndh.vn/thoi-su/su-bat-thuong-moi-
trong-chien-tranh-thuong-mai-va-tien-te-1253763.html) 

CTD: Coteccons dò đáy miệt mài, quỹ Hàn Quốc liến bán hơn 6 triệu cổ 
phiếu, chính thức không còn là cổ đông lớn. Động thái này diễn ra trong 
bối cảnh Coteccons công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 với doanh 
thu thuần 5.788 tỷ đồng, giảm 30% và lợi nhuận sau thuế 124 tỷ đồng, giảm 
71% so với cùng kỳ năm trước và là quý thấp nhất kể từ quý 1/2015 tới nay. 
Korean Investment Management Co., Ltd giảm tỷ lệ sở hữu tại Coteccons (CTD) 
từ mức 10,31% về 2,05% chính thức không còn là cổ đông lớn, tương đương 
bán ra hơn 6,3 triệu cổ phần CTD. Thời gian giao dịch từ ngày 8/8/2019. (Link: 
http://cafef.vn/coteccons-do-day-miet-mai-quy-han-quoc-lien-ban-hon-6-trieu-
co-phieu-chinh-thuc-khong-con-la-co-dong-lon-20190812144029566.chn) 

SMC thu nguồn lực để Nam tiến, đi sâu vào chuỗi sản xuất qua Nam 
Kim? CTCP Đầu tư Thương mại SMC (HOSE: SMC) công bố thông tin xác nhận 
hoàn tất thương vụ chuyển nhượng công ty con thu về gần 151 tỷ đồng - một 
nguồn lực đáng kể cho tham vọng giữa thời khó của ông lớn ngành thép. Ngày 
08/08/2019, SMC cho biết đã hoàn tất chuyển nhượng 65% vốn tại Công ty 
TNHH MTV SMC Hà Nội cho đối tác Hanwa, qua đó nhận về gần 151 tỷ đồng. 
Theo BCTC quý 2/2019 của SMC, khoản đầu tư vào SMC Hà Nội ghi nhận giá trị 
vốn góp đến hết tháng 6 vào khoảng 60.5 tỷ đồng. Như vậy, ước tính SMC có 
thể ghi nhận khoảng lãi xấp xỉ 112 tỷ đồng sau thương vụ. (Link: 
https://vietstock.vn/2019/08/smc-thu-nguon-luc-de-nam-tien-di-sau-vao-
chuoi-san-xuat-qua-nam-kim-737-697673.htm) 

 

          TOP 5 GIÁ TRỊ GIAO DỊCH 

 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 
(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HOSE 

ROS 12,619,850 338.8 

HPG 8,127,360 191.6 

VJC 801,570 106.7 

FPT 1,817,920 94.1 

MBB 4,088,380 88.8 

HNX 

VCS 543,500 47.1 

PVS 1,847,900 38.5 

TNG 1,411,300 25.5 

DGC 760,200 22.8 

CEO 1,566,000 16.4 

 

TOP 5 GIAO DỊCH THỎA THUẬN 
 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 

(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HOSE 

FPT 3,769,300 204.2 

ROS 5,400,000 156.0 

HNG 7,720,000 138.9 

VJC 650,000 87.4 

VIC 703,600 84.4 

HNX 

SHS 2,565,633 22.3 

SHN 2,363,467 19.1 

SHB 1,439,421 9.3 

DBT 695,390 7.1 

MKV 235,000 2.8 
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GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Sàn GD GT Mua (Tỷ ) % Thị trường GT Bán (Tỷ) % Thị trường Mua-Bán 

HOSE 487.3 12.82 505.4 13.30 -18.1 

   HNX 17.8 4.93 18.1 5.01 -0.3 

Tổng số 505.1  523.5  -18.4 

 

 

 

 

 

 
HOSE 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

VRE 11.9 E1VFVN30 30.0 

PLX 11.0 SGN 12.6 

HDB 10.7 VCB 11.4 

BID 9.9 PHR 9.3 

KBC 7.6 VNM 4.7 

 

HNX 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

PVS 10.6 VCS 10.4 

DGC 1.5 TNG 3.2 

BAX 0.2 HMH 0.3 

PVC 0.2 CEO 0.1 

ART 0.2 LIG 0.1 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi TCSC dựa vào các nguồn thông tin mà TCSC 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 

TCSC. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

TCSC 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 Thành Công. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.  

© Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC) 

Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (028) 38270527 | Fax: (028) 38218010 

E-mail: info@tcsc.vn 

Web: www.tcsc.vn 
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