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Giá trị đóng cửa 868.68 

Biến động (%) +13.9 (+1.63%) 

KL(triệu CP) 381.52 

Giá trị (tỷ đồng) 6,646.03 

SLCP tăng giá 332 

SLCP giảm giá 84 

 SLCP đứng giá 44 

 

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

Thị trường đóng cửa phiên 24/08 với diễn biến tăng điểm tích cực khi nhiều nhóm cổ phiếu tiếp tục đồng loạt bứt phá mạnh. Dòng tiền 

đổ vào thị trường trong phiên hôm nay đã có sự dâng cao bất ngờ khi thanh khoản chung tiếp tục có sự cải thiện khá mạnh so với các 

phiên giao dịch trước đó đã giúp chỉ số VN-Index đóng cửa tăng hơn 1.6% và vượt ngưỡng kháng cự ngắn hạn 860±5 điểm với sự hỗ 

trợ đi lên mạnh mẽ từ nhiều nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Nếu dòng tiền đổ vào thị trường tiếp tục duy trì trong các phiên tới, thì khả năng 

chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục có sự bút phá lên các ngưỡng kháng cự cao hơn tại vùng 880 – 900 điểm với sự hỗ trợ đến từ các nhóm 

cổ phiếu vốn hóa lớn tâm điểm của thị trường. Do đó, TCSC khuyến nghị nhà đầu tư có thể xem xét nâng tỷ trọng nắm giữ trong danh 

mục lên mức 50 - 60% cho mục tiêu trung, dài hạn và cần có sự sàng lọc nắm giữ đối với các cổ phiếu cơ bản tốt. Các vị thế bán 

trading có thể xem xét khi chỉ số có mức tăng tiếp cận các vùng kháng cự 880 – 900 điểm. 

     

    
 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
 

 HOSE HNX 

Mua 669.9 7.2 

Bán 1,066.1 14.2 

GTGD ròng -396.2 -7.0 

 

- Thị trường mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới (24/08) với sắc xanh bao trùm 

đặc biệt là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Hiện tại, các cổ phiếu như SHB, PNJ, VPB, 

BID, TCB, MWG... đều tăng giá mạnh và góp phần giúp kéo các chỉ số lên trên 

mốc tham chiếu. SHB tăng đến 4.5%, PNJ tăng 3.4%, VPB tăng 3%, BID tăng 

1.5%... Tại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, dòng tiền vẫn tập trung mạnh trong đó, 

các mã "hot" trong thời gian gần đây như MLS, LIG, HAP, PLC, DGC... đều tăng 

giá mạnh. 

- Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 10.97 điểm (1.28%) lên 865.75 điểm. 
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn gồm VPB, PNJ, VRE, SHB, TCB, MWG...vẫn duy trì 

được mức tăng giá mạnh. Bên cạnh đó các cổ phiếu công nghệ viễn thông gồm 

FPT, ABC, FOX, VGI, TTN, PMT...đều bứt phá. Trong đó, FPT tăng 1.6%, PMT và 

VLA đều được kéo lên mức giá trần. FOX tăng 2.3%, VGI tăng 2.2%. 

- Càng về cuối phiên, diễn biến thị trường càng trở nên tích cực với đà tăng lan 

tỏa trên toàn thị trường. Nhóm Bluechips tiếp tục giữ vững vai trò dẫn dắt tâm lý 

thị trường với hàng loạt mã tăng điểm như BVH, FPT, GAS, MSN, VIC, VNM, VRE, 

VHM, PNJ, MWG… Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng cũng "hút tiền" khá tốt với BID, 

CTG, VCB, MBB, VPB, HDB, TPB, TCB…tăng mạnh.  

- Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 13.9 điểm (+1.63%) lên mức 868.68 

điểm. Toàn sàn có 332 mã tăng, 84 mã giảm và 44 mã đứng giá. 

- Thanh khoản thị trường phiên hôm nay tăng mạnh so với phiên trước. Tổng 

khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 381.52 triệu cổ phiếu, trị giá 6,646.03 tỷ 

đồng. (Trong đó GDTT đạt hơn 915.0 tỷ đồng). 

- Khối ngoại phiên hôm nay bán ròng trên Hose với giá trị 396.2 tỷ đồng. Trên 

HNX khối này bán ròng với giá trị 7.0 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    REE Nắm Giữ 17/03/2020 35.95       28.5       26.1% 34.0       19.3% 25.5       -10.5%

2    FPT Nắm Giữ 28/07/2020 48.45       44.7       8.4% 55.0       23.0% 40.0       -10.5%

Trung Quốc điều chỉnh biên độ trên ChiNext, chứng khoán châu Á tăng. 
Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản tăng 0,74%. 
Thị trường chứng khoán Trung Quốc diễn biến trái chiều với Shanghai 
Composite giảm 0,03% còn Shenzhen Composite tăng 0,77%. Chỉ số ChiNext 
giảm 0,314% khi nhóm công ty đầu tiên niêm yết theo quy định IPO điều chỉnh 

trên sàn ChiNext (tương tự Nasdaq của Mỹ) bắt đầu giao dịch hôm nay. Biên độ 
biến động được tăng lên 20% thay vì 10% như trước. Hang Seng của sàn Hong 
Kong tăng 1,43%. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 0,36% còn Topix tăng 0,21%. 
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,94%. ASX 200 của Australia tăng 0,17%. 
(Link: https://ndh.vn/quoc-te/trung-quoc-dieu-chinh-bien-do-tren-chinext-
chung-khoan-chau-a-tang-1274599.html) 

Kinh tế Nhật Bản đối diện nguy cơ rơi vào suy thoái kép vì COVID-19. 
Trong bối cảnh các nền tảng tiêu dùng tư nhân và xuất khẩu chưa thể khởi sắc 
vì đại dịch COVID-19, Nhật Bản vẫn đối diện nguy cơ rơi vào suy thoái kép ngay 
cả khi nền kinh tế có thể phục hồi nhanh. Mặc dù Nhật Bản vừa trải qua giai 
đoạn tăng trưởng tồi tệ nhất lịch sử trong các tháng 4-6/2020, giới quan sát 
nước này đã đưa ra dự đoán lạc quan rằng sau khi rơi xuống đáy, nền kinh tế 
Xứ hoa Anh đào sẽ chuyển sang giai đoạn phục hồi. Tuy nhiên, trong bối cảnh 
các nền tảng tiêu dùng tư nhân và xuất khẩu, hai động lực tăng trưởng chính 
của quốc gia Đông Á, chưa thể khởi sắc vì đại dịch COVID-19, Nhật Bản vẫn đối 
diện nguy cơ rơi vào suy thoái kép ngay cả khi nền kinh tế có thể phục hồi 

nhanh. (Link: https://vietstock.vn/2020/08/kinh-te-nhat-ban-doi-dien-nguy-co-
roi-vao-suy-thoai-kep-vi-covid-19-775-787940.htm) 

GMD: Gemadept đạt 348 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 7 tháng. 
Công ty Gemadept (HoSE: GMD) công bố BCTC hợp nhất 7 tháng đầu năm với 
doanh thu thuần 1.416 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 348 tỷ đồng và lợi nhuận 
sau thuế cổ đông công ty mẹ là 260 tỷ đồng. Đây là tháng đầu tiên công ty 
công bố BCTC tháng nên không có số so sánh cùng kỳ năm trước. Trừ đi số liệu 
công bố nửa đầu năm, xét riêng tháng 7, công ty đạt 208 tỷ đồng doanh thu và 
44 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ. Ban lãnh đạo Gemadept cho 
biết dịch bệnh Covid-19 diễn ra đe dạo toàn cầu, gây ra những xáo trộn khôn 
lường và thiệt hại nặng nề đối với các mặt của đời sống xã hội và nền kinh tế. 
(Link: https://ndh.vn/ket-qua-kinh-doanh/gemadept-dat-348-ty-dong-loi-
nhuan-truoc-thue-sau-7-thang-1274592.html) 

NHH: Nhựa Hà Nội muốn nhượng toàn bộ vốn góp tại công ty sản xuất 
nhựa phụ trợ cho Vinfast. HĐQT của CTCP Nhựa Hà Nội (HOSE: NHH) vừa 

thông qua việc chuyển lượng toàn bộ 50% vốn góp tại công ty TNHH Linh kiện 
Nhựa ô tô Vinfast - An Phát (VAPA) với giá chuyển nhượng 86 tỷ đồng. Hiện 
NHH đang nắm 10.4 triệu cp tương đương 50% vốn tại VAPA. Theo Nghị quyết 
HĐQT vừa thông qua ngày 20/08, NHH sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn 
góp này cho công ty con là Công ty TNHH An Trung Industries. Tổng giá trị 
chuyển nhượng đạt 86 tỷ đồng. Được biết, lượng cổ phần trên do NHH mua lại 
từ Tập đoàn An Phát Holdings (HOSE: APH). VAPA chính là cái bắt tay giữa APH 
và Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Vinfast thuộc Tập đoàn Vingroup 
(HOSE: VIC) với mục tiêu chính là cung cấp phụ tùng, linh kiện nhựa sản xuất 
ô tô, xe máy của Vinfast và các đối tác khách hàng khác như Vsmart, Huyndai... 
(Link: https://vietstock.vn/2020/08/nhua-ha-noi-muon-nhuong-toan-bo-von-
gop-tai-cong-ty-san-xuat-nhua-phu-tro-cho-vinfast-737-787959.htm) 

 

          TOP 5 GIÁ TRỊ GIAO DỊCH 

 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 
(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HOSE 

HPG 13,933,710 344.5 

VNM 1,526,860 178.1 

DGC 4,781,900 171.5 

FPT 3,540,210 170.8 

VPB 7,218,650 164.7 

HNX 

ACB 6,818,200 144.9 

PVS 5,528,000 68.3 

SHB 3,602,600 49.7 

TAR 1,311,200 26.1 

SHS 2,235,600 25.2 

 

TOP 5 GIAO DỊCH THỎA THUẬN 
 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 
(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HOSE 

PNJ 1,225,601 73.6 

CTG 2,500,000 62.5 

HPX 2,165,000 57.3 

E1VFVN30 4,220,000 57.0 

PDR 2,027,000 54.3 

HNX 

SHB 11,955,579 165.4 

LHC 126,000 10.8 

IDC 430,000 8.4 

GKM 165,000 2.8 

PVC 565,000 2.7 
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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 669.9 10.08 1,066.1 16.04 -396.2 

   HNX 7.2 0.91 14.2 1.80 -7.0 

Tổng số 677.1  1,080.3  -403.2 

    

 

 

 

 

 
HOSE 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

E1VFVN30 13.8 VNM 95.9 

DGW 12.2 HPG 81.1 

KSB 8.6 VHM 55.9 

PLX 7.6 VRE 48.6 

KDC 6.5 VCB 29.5 

 

HNX 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

VCS 2.92 PVS 1.94 

BVS 0.46 SD5 1.80 

PVI 0.19 VCG 1.65 

EID 0.08 SHB 1.32 

DXP 0.05 SD6 1.30 
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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:  

Web: www.tcsc.vn 
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