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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Thay đổi (%) 3.54 2.78 

Giá trị đóng cửa 1,011.6 115.64 

KLGD (cổ phiếu) 480,707,022 126,941,954 

GTGD (tỷ đồng) 15,170.54 1,780.64 

Số CP tăng giá 45 48 

Số CP đứng giá 48 458 

Số CP giảm giá 262 180 
 

 

 

       VN-Index – Biểu đồ ngày 
 

 
 

       HNX-Index – Biểu đồ ngày 
 

  
 

  Top KL khối ngoại mua, bán ròng 
 

VRE 87,675,720 VIC 1,526,800 

SHB 4,561,200 KBC 1,250,370 

STB 3,733,280 DXG 939,050 

CII 2,525,440 VJC 642,590 

GEX 1,056,470 MSN 509,270 

 

Xin đọc phần khuyến cáo cuối bản tin 

 

XU THẾ THỊ TRƯỜNG 
 

Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn 

Giảm Tăng Tăng 

 Ngưỡng hỗ trợ: 

Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Hỗ trợ 3 

1020 960 940 

 Ngưỡng kháng cự: 

Kháng cự 1 Kháng cự 2 Kháng cự 3 

1100 1180 1200 
 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Thị trường mở cửa tiếp tục giảm điểm do những thông tin tiêu 

cực về tình hình chứng khoán thế giới. Ngay từ lúc mở cửa phiên 

giao dịch, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sàn hàng loạt  như 

BID, BVH, GAS, PLX, VRE, VIC, VCB… Tại nhóm cổ phiếu 

Midcaps, DXG, SSI, DIG, AAA, STB,...cũng chịu tình cảnh 

tương tự khi dư bán sàn hàng triệu cổ phiếu. Chỉ số VN-Index 

nhanh chóng sụt giảm, mất gần 66 điểm, tương ứng với hơn 6% 

chỉ trong phiên sáng nay. Tâm lý thận trọng bao trùm giới đầu tư, 

khi mà mọi nỗ lực đẩy giá cổ phiếu đều bất thành. 

Bước sang phiên giao dịch buổi chiều, giao dịch thị trường có 

phần sôi động hơn khi mà lực cầu bắt đáy xuất hiện vào giữa 

phiên chiều. Đã có lúc đà giảm của cả hai chỉ số được thu hẹp lại 

còn giảm hơn 20 điểm. Tuy nhiên lực bán vẫn quá mạnh và tiếp 

tục đẩy thị trường lùi sâu trở lại. Các cổ phiếu như BID, BVH, 

GAS, PLX, VJC, PVD, VRE, PVS… vẫn kết thúc phiên giao 

dịch ở mức giá sàn. Các cổ phiếu như HPG, MSN, STB, VIC, 

NVB…hồi phục khá tích cực, nhiều mã tăng hoặc đóng cửa ở 

mức tham chiếu. 

Kết phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 3.54%, đóng cửa tại 

1,011.6 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 2.78%, đóng cửa tại 

115.64 điểm. Thanh khoản thị trường đạt gần 605 triệu cổ phiếu 

được chuyển nhượng. Tương đương với giá trị gần 17,000 tỷ 

đồng. Khối ngoại thực hiện mua vào hơn 143,8 triệu cổ phiếu, trị 

giá 6.535,4 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 41,88 triệu cổ phiếu, trị 

giá 2.282,5 tỷ đồng. Tổng khối lượng mua ròng đạt hơn 101,9 

triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là gần 4.253 tỷ đồng. 
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Phiên giao dịch ngày thứ ba tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm mạnh của các chỉ số chính. Đã có lúc, VN-

Index giảm hơn 6% trong phiên trước khi dần hồi phục trở lại nhờ lực cầu bắt đáy. Phiên giao dịch ngày 

mai, thị trường có khả năng sẽ tiếp tục giảm điểm do áp lực giải chấp ở các nhóm mã cổ phiếu. Sau đó sẽ 

dần ổn định trở lại vào phiên chiều. Nhà đầu tư tạm thời ngừng các giao dịch mua bán trong ngắn hạn, ưu 

tiên nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn trong tài khoản. 

 CÁC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ: 

Mã 
Trạng 

thái 
Yếu tố tăng trưởng, thông tin hỗ trợ 

Giá 

mua 

Giá 

mục 

tiêu 

Giá 

Cắt 

lỗ 

VNM Mua 

Tăng trưởng dựa vào cơ cấu vào sản phẩm với biên lợi nhuận cao, Mở 

rộng xuất khẩu ở các thị trường nước ngoài thông qua M&A, doanh 

thu lợi nhuận bắt đầu tăng tốc trở lại từ quý I/2017. 

200-

205 
260 198 

PNJ Mua 
Tăng trưởng dựa vào mở rộng chuỗi cửa hàng, thị trường vang trang 

sức còn nhiều dư địa tăng trưởng. 

130-

132 
150 126 

DMC Mua 
Dài hạn tăng trưởng nhờ tập trung vào sản phẩm có biên lợi nhuận 

cao, và sự hỗ trợ đến từ cổ đông mẹ Abbot 

110-

112 
136 105 

MWG Mua 

Tăng trưởng nhờ mở rộng chuỗi cửa hàng điện máy xanh trong năm 

2017, Bách hóa xanh là tiền đề để phát tăng trưởng trong những năm 

tiếp theo. Ban lãnh đạo năng động, có năng lực 

129-

130 
150 124 

CAV 
Theo 

dõi 

Tăng trưởng năm 2017 dựa vào  việc cắt giảm chi phí và tăng giá bán 

kể từ đầu năm 2017 
51 65 49 

NKG 
Theo 

dõi 

Hiện tại NKG đang có thị phần tôn mạ chỉ đứng sau HSG, tăng trưởng 

trong tương lai nhờ vào tăng năng lực sản xuất do nhà máy Nam Kim 

3 đi vào hoạt động, và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. 

 48  

CVT Mua 

Tăng trưởng nhờ vào tăng năng lực sản xuất, thị trường bất động sản 

vẫn tiếp tục có khả năng tăng trưởng dẫn tới nhu cầu vật liệu xây dựng 

gia tăng. 

53-54 72 52.5 

DXG Mua Doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực môi giới bất động sản, kết quả 28 40 22 
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kinh doanh quý IV dự báo khả quan. 

MBB Mua Dự báo kết quả kinh doanh quý IV khả quan 
25-

25.5 
30 24.5 

SHB Mua Dự báo kết quả kinh doanh quý IV khả quan 12 15 11.5 

PTB 
Theo 

dõi 
Dự báo kết quả kinh doanh quý IV khả quan    

HBC 
Theo 

dõi 
Dự báo kết quả kinh doanh quý IV khả quan    

SLS 
Theo 

dõi 
Dự báo kết quả kinh doanh quý IV khả quan    

 

 CẬP NHẬT THÔNG TIN NGÀNH, DOANH NGHIỆP: 

TDC: Đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 20% Công ty cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình 

Dương (TDC) cho biết, Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 sẽ tăng trưởng tối thiểu 20% so 

với năm trước. Năm 2017, mặc dù bất động sản Bình Dương tăng mạnh nhưng TDC vẫn kiên trì 

chính sách bán hàng đủ hạch toán doanh thu và lợi nhuận kế hoạch, thực hiện nhiều chương trình 

thu hút doanh nghiệp, người dân vào các dự án kinh doanh sinh sống. Quý IV/2017, TDC đạt 112 

tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và lũy kế cả năm đạt 128,5 tỷ đồng, tăng 10% so với kế hoạch năm. 

Năm 2017 và 2018, Công ty tiếp tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ không thấp hơn 10,5% 

cho đến 15%. TDC hiện đang sở hữu quỹ đất sạch lên tới hàng nghìn hecta trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương, đặc biệt là quỹ đất phục vụ dân cư tại các khu công nghiệp và đất tại trung tâm Thành phố 

mới Bình Dương. Mục tiêu của Công ty là phát triển các dự án bài bản hướng đến mục tiêu đưa 

Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020.  

TRC: Đặt kế hoạch lãi khiếm tốn 113 tỷ đồng Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC) vừa thông 

qua kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 với tổng doanh thu 

dự kiến 497 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2017 nhưng lợi nhuận trước thuế 113 tỷ đồng, 

giảm hơn 46% so với năm qua. Kế hoạch căn cứ vào giá bán mủ thu mua 35,3 triệu đồng/tấn và giá 

bán mủ khai thác 36,5 triệu đồng/tấn. Năm 2017, tổng doanh thu TRC ước đạt 503,7 tỷ đồng, lợi 

nhuận trước thuế đạt 165 tỷ đồng. Theo đó, tổng sản lượng khai thác hơn 9,8 tấn mủ cao su, sản 

lượng chế biến hơn 14 tấn và sản lượng tiêu thụ đạt hơn 9,4 tấn. Giá bán bình quân mủ khai thác 

đạt hơn 40 triệu đồng/tấn, cao hơn 29% so với giá thành. Giá bán bình quân mủ thu mua đạt 37 

triệu đồng/tấn, tương đương với giá thành. Với dự án Công ty Tây Ninh Siêm Riệp phát triển cao 

su tại Campuchia, TRC đặt mục tiêu khai thác hơn 6.400 ha cao su trên tổng diện tích đất tự nhiên 

hơn 7.200 ha. Tổng vốn đầu tư cho dự án này là 1.360 tỷ đồng, trong đó vốn công ty mẹ chiếm 

70%, vốn vay chiếm 30%. Tính đến 31/12/2017, TRC đã giải ngân hơn 1.023 tỷ đồng. Hiện nay, 

TRC vẫn chưa đưa vào khai thác diện tích cao su này 
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KHUYẾN CÁO  

Bản tin Tư vấn đầu tư ABS (lưu hành nội bộ) tổng hợp và đưa ra những khuyến nghị đầu tư mang tính chất tham khảo, 

nhằm hỗ trợ khách hàng. ABS không có bất cứ cam kết hay đảm bảo gì đối với tính chính xác của các thông tin đồng thời 

không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào liên quan đến việc khai thác thông tin từ bản tin Tư vấn đầu tư này. Mọi ý 

kiến đóng góp xin liên hệ: Phòng Tư vấn Đầu tư – SĐT: 024.35624626, máy lẻ 712. Email: abs-info@abs.vn.  

GÓC Danh sách các điểm giao dịch của ABS trên toàn quốc 

Hà Nội 

   Số 101 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

Điện thoại: (024) 3562 4626 - Fax: (024) 3562 4628 

 

Bắc Ninh 

  Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, P. Tiền An, Tp. Bắc Ninh 

Điện thoại: (0222) 3893088 - Fax: (0222) 3893087 

Thái Bình 

  Số 399 Lê Quý Đôn, TP. Thái Bình 

Điện thoại: (0227) 36255556- Fax: (0227) 6255557 

Hải Phòng 

  P131+132 -Tầng 1, Tòa nhà Thành Đạt 1- Số 3, Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, TP. 

Hải Phòng 

Điện thoại: (0225) 3569190- Fax: (0225) 3569191 

Huế 

   Số 38 Bến Nghé, P. Phú Hội, TP. Huế 

Điện thoại: (0234) 3935936- Fax: (0234) 3831133 

Đà Nẵng 

  17 Đặng Tử Kính, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Điện thoại: (0236) 3653992- Fax: (0236) 3653991 

 

TP Hồ Chí Minh 

  P201, Tòa nhà Smart View, 161-165 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (028) 38389655- Fax: (028) 38389656 

Vũng Tàu 

  229 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thắng Tam, Bà Rịa -  Vũng Tàu, TP. Vũng Tàu 

Điện thoại: (0254) 3543166- Fax: (0254) 3543168 

Cần Thơ 

  Số 74-76 Hùng Vương, TP. Cần Thơ 

Điện thoại: (0292) 3768098- Fax: (0292) 3732566 
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