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“Thị trường
đang mạnh lên
trong ngắn
hạn”

Thị trường hôm nay: Thị trường đang mạnh lên trong ngắn hạn
(Thiện Bùi – Ext: 1321)
Sau phiên cơ cấu danh mục của 2 quỹ ETFs, thị trường bật tăng lại rất nhanh. Độ rộng thị trường
rất tích cực với số mã tăng gần gấp đôi số mã giảm. Nhóm cổ phiếu bluechip như MSN, MBB, KDC,
BVH, VJC giúp VNIndex tăng điểm. Tổng thanh khoản 2 sàn đạt hơn 4.500 tỷ đồng, tốt hơn hẳn
những phiên tuần vừa qua (không tính giao dịch ETFs). Điều này cho thấy nhà đầu tư đang tạm
quên đi áp lực điều chỉnh từ việc bán ra nhiều mã bluechips của 2 quỹ ETFs trong 2 tuần giao dịch
vừa qua. Nhà đầu tư nước ngoài cũng đóng góp vào diễn biến tăng điểm hôm nay. Trên HSX, khối
ngoại mua ròng mạnh hơn 144 tỷ đồng, nổi bật là NVL, VNM, MSN và CTD. Ở chiều ngược lại, khối
này bán ròng nhẹ 283 triệu đồng trên HNX.
Nhóm mía đường tiếp tục gây chú ý với bộ 3 SLS, LSS và BHS bên cạnh nhóm chứng khoán tiếp
tục “nổi sóng” kê từ thứ 5 tuần vừa rồi. SSI, VND, HCM vẫn là 3 cái tên quen thuộc với nhà đầu tư
khi nhắc đến “sóng chứng khoán”. Có lẽ việc thanh khoản liên tục duy trì ở mức cao trong Q1/2017
đang tạo kỳ vọng tốt cho KQKD Q1 của các công ty chứng khoán. Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng
cùng bất động sản tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt chỉ số.
Thị trường đang mạnh trong ngắn hạn. Để đà tăng được duy trì, chắc chắn không thể thiếu sự
tăng giá ở các cổ phiếu bluechips. Điểm thuận lợi lúc này là thị trường đang chuẩn bị bước vào
mùa công bố KQKD Q1 và họp ĐHĐCĐ, trong đó các bluechips sẽ được “soi” rất kỹ nên kỳ vọng
dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào nhóm này với kỳ vọng về KQKD đầu năm tốt. Ngoài bất động sản vẫn
đang tăng tốt, nhóm ngân hàng và chứng khoán có lẽ cũng cần được quan tâm trong giai đoạn
này.

Góc nhật ký chuyên viên
Cập nhật ĐHCĐ PHR – Thời điểm hội tụ nhiều yếu tố tích cực
(Diễm My Trần– Ext: 1331)
Nếu quý khách hàng quan tâm đến chủ đề này, vui lòng vào đây để xem nội dung chi tiết.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT HÀNG NGÀY
SÀN HSX:
VN-Index tăng 4,53 điểm (tương đương 0,64%), đóng cửa tại 715,07.
Thanh khoản đạt mưc trung bình với 166,7 triệu cổ phiếu khớp lệnh.
VN-Index phục hồi sau phiên sụt giảm do các quỹ ETF cơ cấu danh mục.
Hiện tại VN-Index vẫn đang nằm trong kênh đi ngang 710-718 điểm.
Đường trung bình 26 ngày vẫn đang đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn cho
VN-Index. Xu hướng mới sẽ hình thành khi VN-index phá với biên trên
hoặc biên dưới của kênh đi ngang hiện tại.
Các chỉ báo kỹ thuật như MACD và RSI đều hình thành xu hướng giảm.
Điểm tích cực là đường MACD Histogram có xu hướng tăng nhẹ và tốc
độ giảm của RSI cũng đã chậm lại.
SÀN HNX:
HNX-Index tiếp tục tăng khá mạnh lên mức 89,03 điểm (+0,65 điểm
tương đương 0,74%). Thanh khoản cũng đạt mức trung bình với ~ 47
triệu cổ phiếu khớp lệnh.
HNX-Index tiếp tục củng cố xu hướng tăng, hướng tới vùng 90 điểm.
Sẽ tích cực hơn nếu đà tăng của HNX-Index được ủng hộ bởi đà tăng
của VN-Index.
Các chỉ báo kỹ thuật đang khá tích cực với đường MACD cắt lên trên
đường tín hiệu, RSI quay trở lại vùng 70.
Trong ngắn hạn HNX-Index có mức hỗ trợ - kháng cự là 88-90 điểm.
Khuyến nghị: Các chỉ số tăng với thanh khoản ở mức trung bình. Thị
trường đang ở trạng thái khá cân bằng sau đợt cơ cấu của các quỹ ETF.
Sự phân hóa vẫn diễn ra và nhiều cơ hội vẫn đang xuất hiện trên thị
trường.

Trần Quang Khải
+84 8 6299 2006 | Ext: 1254
khai.tq@vdsc.com.vn
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ
Mã

Giá
TT

Khuyến nghị

Ngày mua

Giá
mua

Giá mục
tiêu 1

HDG

28,50

Nắm giữ

07/03/2017

27,90

30,00

DIG

9,54

Nắm giữ

27/02/2017

8,53

10,00

FPT

46,60

Nắm giữ

15/02/2017

46,00

AAA

24,75

Nắm giữ

14/02/2017

ITD

26,10

Nắm giữ

06/02/2017

BVH

61,00

Nắm giữ

05/01/2017

Giá mục
tiêu 2

Giá
cắt lỗ

Ngày bán

Giá
bán

Lời/lỗ

Kỳ hạn

26,50

2,15%

Trung hạn

7,80

11,84%

Trung hạn

50,00

44,00

1,30%

Trung hạn

24,20

27,00

22,00

2,27%

Trung hạn

25,70

28,00

23,50

1,56%

Trung hạn

61,10

66,00

58,00

-0,16%

Ngắn hạn

Ghi chú:
- Giá mua của danh mục khuyến nghị đầu tư được tính theo giá đóng cửa. Giá bán có thể là giá mục tiêu, giá cắt lỗ hoặc giá đóng cửa tùy từng trường hợp cụ
thể.
- “Giá mục tiêu 2” và “Giá cắt lỗ” mới sẽ được cập nhật khi cổ phiếu vượt qua “Giá mục tiêu 1”.
- Vào ngày giao dịch không hưởng quyền, các mức giá cũng sẽ được điều chinh tương ứng.
- Kỳ hạn: “ngắn hạn” là dưới 01 tháng, “trung hạn” là từ 01 đến 03 tháng, “dài hạn” là trên 03 tháng.
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TIN TỨC RỒNG VIỆT
BÁO CÁO CÔNG TY (5 báo cáo phát hành gần nhất)
VJC – “Câu chuyện cổ tích” của ngành hàng không Việt Nam
MWG - Chờ đợi vào khả năng duy trì tăng trưởng
SKG – Sóng to gió lớn
VGC - Hiệu quả kinh doanh chưa tương xứng với tiềm năng
SAB – Gã khổng lô đi chậm

Ngày phát hành

Khuyến nghị

07/03/2017
03/02/2017
16/12/2016
14/12/2016
06/12/2016

Giá mục tiêu

Trung lập – Dài hạn
Bán – Trung hạn
Trung lập – Dài hạn
Trung lập – Dài hạn
Trung lập – Dài hạn

121.000
134.500
72.800
17.800
143.000

Vui lòng xem chi tiết tại http://www.vdsc.com.vn/vn/companyReport.rv?categoryId=302

THÔNG TIN CHỨNG CHỈ QUỸ
Tên quỹ mở

VF1
VF4
VFA
VFB
ENF
MBVF
MBBF

Ngày

Phí phát hành

Phí mua lại

giao dịch

(% giá trị giao dịch)

(% giá trị giao dịch)

GTTSR trên một đv
quỹ tại ngày định giá

GTTSR trên một đv
quỹ tại ngày định
giá kỳ trước

+/- GTTSR trên một
đv quỹ so với kỳ
trước

13/03/2017
13/03/2017
10/03/2017
03/03/2017
03/03/2017
02/03/2017
01/03/2017

0,25% - 0,75%
0,25% - 0,75%
0,25% - 0,75%
0,25% - 0,75%
0% - 3%
1%
0%-0,5%

0% - 2,5%
0% - 2,5%
0% - 1,5%
0% - 2,5%
0%
0%-1%
0%-1%

29.807
13.342
6.802
14.087
14.847
12.614
13.566

29.888
13.401
6.831
14.055
14.936
12.607
13.552

-0,27%
-0,44%
-0,42%
0,23%
-0,60%
0,06%
0,10%

ĐỘI NGŨ PHÂN TÍCH
Đoàn Thị Thanh Trúc – Giám đốc

Trần Thị Hà My

Nguyễn Thị Phương Lam

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1308

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1309

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1313

truc,dtt@vdsc,com,vn

my,tth@vdsc,com,vn

lam,ntp@vdsc,com,vn

Nguyễn Hải Hoàng

Trần Thị Diễm My

Nguyễn Đức Hiếu

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1319

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1311

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1514

hoang,nh@vdsc,com,vn

my,ttd@vdsc,com,vn

Hieu,nd@vdsc,com,vn

Phạm Thị Hường

Nguyễn Trung Kiên

Bùi Vĩnh Thiện

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1314

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1320

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1321

huong,pt@vdsc,com,vn

kien,nt@vdsc,com,vn

Thien,bv@vdsc,com,vn

Nguyễn Hà Trinh

Võ Văn Quang

Nguyễn Việt Dũng

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1331

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1517

+ 84 8 6299 2006 | Ext: 1518

Trinh,nh@vdsc,com,vn

Quang,vv@vdsc,com,vn

dung,nv@vdsc,com,vn
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Bản báo cáo này được chuẩn bị cho mục đích duy nhất là cung cấp thông tin và không nhằm đưa ra bất kỳ đề nghị hay hướng dẫn mua bán chứng
khoán cụ thể nào. Các quan điểm và khuyến cáo được trình bày trong bản báo cáo này không tính đến sự khác biệt về mục tiêu, nhu cầu, chiến lược
và hoàn cảnh cụ thể của từng nhà đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng ý thức có thể có các xung đột lợi ích ảnh hưởng đến tính khách quan của bản báo
cáo này. Nhà đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo khi đưa ra quyết định đầu tư và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết định
đầu tư của chính mình. Rong Viet Securities tuyệt đối không chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hay bất kỳ thiệt hại nào, hay sự kiện bị coi là thiệt hại, đối
với việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin hay ý kiến nào của bản báo cáo này.
Toàn bộ các quan điểm thể hiện trong báo cáo này đều là quan điểm cá nhân của người phân tích. Không có bất kỳ một phần thu nhập nào của người
phân tích liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các khuyến cáo hay quan điểm cụ thể trong bản cáo cáo này.
Thông tin sử dụng trong báo cáo này được Rong Viet Securities thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là đáng tin cậy. Tuy nhiên, chúng tôi không
đảm bảo rằng những thông tin này là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Các quan điểm và ước tính trong đánh giá của chúng tôi có giá trị đến ngày ra báo
cáo và có thể thay đối mà không cần báo cáo trước.
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Bản báo cáo này được giữ bản quyền và là tài sản của Rong Viet Securities. Mọi sự sao chép, chuyển giao hoặc sửa đổi trong bất kỳ trường hợp nào mà
không có sự đồng ý của Rong Viet Securities đều trái luật. Bản quyền thuộc Rong Viet Securities, 2017.

