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(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn hóa ≥500 tỷ) 

 

 

 

 

 

 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

 Diễn biến về thị trường ngày hôm báo cáo, những điểm chính khoản 6-7 điểm 

 Số 1.  

 Số 2 

 Số 3 

 Công ty có nguồn tiền mặt tại chỗ dồi dào để thực hiện các kế hoạch đầu tư 
mở rộng và M&A, đầu tư ra nước ngoài với quy mô lớn. Phát triển bền vững, 
dựa vào nội lực, không phụ thuộc vào nợ vay. 

 

Kết luận xu hướng thị trường  

 Tăng giảm ro rang không 

 Những điểm hỗ trợ thị trường 

 Nhóm cổ phiếu nào dẫn dắt…. 

 Rủi ro   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG  

 Thị trường giảm điểm nhẹ trên 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX giảm -0.14% 
xuống 984.46 điểm trong khi chỉ số HNXINDEX giảm -0.17% xuống 107.3 
điểm. Khối lượng khớp lệnh trên 2 sàn vẫn duy trì ở mức thấp so với mức 
trung bình 20 phiên. 

 Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 4,849 tỷ đồng trong đó bao gồm 
1,868 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường giảm so với phiên trước ở 
dưới ngưỡng cân bằng với 209 mã tăng và 240 mã giảm.  

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có BID, GAS, 
EIB, FPT, PLX,SAB tăng; chiều giảm đáng chú ý có VIC, VRE, VCB, BVH, VNM, 
CTG, VHM, HDB, VPB, MSN, VJC.  

 Khối Ngoại quay đầu Bán ròng trên sàn HOSE với giá trị -64.1 tỷ đồng trong 
khi sàn HNX Mua ròng nhẹ với giá trị 20.3 tỷ đồng.  

 Thị trường phái sinh tăng nhẹ ở 2 kì hạn ngắn: kì hạn tháng 4 tăng 2.9 điểm , 
kì hạn tháng 5 tăng 0.7 điểm và giảm ở 2 kì hạn dài: kì hạn tháng 6 giảm -4.3 
điểm, kì hạn tháng 9 giảm -4.8 điểm trong khi chỉ số cơ sở VN30 giảm -2.1 
điểm, như vậy khoảng cách giữa giá đóng cửa các kì hạn so với chỉ số cơ sở 
co lại một chút nhưng vẫn thấp hơn đáng kể từ 13.5- 17.8 điểm. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG  

 Chỉ số VNINDEX giảm nhẹ từ đầu phiên và duy trì sắc đỏ giảm điểm trong 
toàn bộ thời gian giao dịch trong ngày, áp lực bán có lúc đẩy chỉ số về sát 980 
điểm vào giữa phiên chiều, đóng cửa chỉ số hồi nhẹ về 984.46 điểm. Trên đồ 
thị hình thành một nến nhỏ với đuôi nến ngắn phía dưới thể hiện trạng thái 
giao dịch lình xình và nghiêng 1 chút về hướng giảm. Khối lượng khớp lệnh 
duy trì ở mức thấp trong cả 7 phiên gần nhất cho thấy dòng tiền lớn vẫn tiếp 
tục đứng ngoài thị trường. Chỉ báo ADX giảm xuống dưới ngưỡng không xu 
hướng 20 về 18.7 trong khi đường +DI và –DI đang xấp xỉ nhau ở mức 25 cho 
thấy xu hướng ngắn hạn là Trung tính. Hỗ trợ gần nhất đặt tại 965 điểm trong 
khi kháng cự gần nhất đặt tại 1015 điểm. 

 Thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều trong phiên 02/04/2019: 
DJIA giảm -0.3% trong khi chỉ số S&P 500 duy trì ở ngưỡng 2,867 điểm còn 
Nasdaq tăng 0.3%. 

 Chứng khoán Châu Á đồng loạt khởi sắc trong phiên 03/04/2019 trước thông 
tin Mỹ - Trung đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận thương mại:  Nikkei 225 
tăng 1%, Topix  tăng 0.6%, Hang Seng tăng 1.2%, Shang Hai CSI 300 tăng 1.3%. 

Báo cáo tóm lược MSN: Khuyến nghị MUA, giá mục tiêu 110,200 đ/cp (+25.7%) 

6 cổ phiếu tốt nhất khuyến nghị mua: VHM, VNM, MSN, VJC, CTD, BWE 

(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 

 
 

VN Index 984.46 -0.14% HNX Index 107.30 -0.17%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 128,758,900 -7.6% 2,621 -5.9% 20,553,722 -25.8% 360 3.7%

Thỏa thuận 88,183,476 -8.7% 1,742 -18.9% 9,212,178 1072.6% 126 304.9%

Tổng cộng 216,942,376 -8.1% 4,363 -11.6% 29,765,900 4.5% 486 28.5%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          444.8   

Giá trị bán (tỷ đồng)          508.8   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -          64.1   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             11.7   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

NKG 7,790 440 6.0

BID 35,700 900 2.6

HBC 19,800 250 1.3

PVD 19,200 600 3.2

GEX 23,100 50 0.2

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 32,100 0 0.0

HDB 28,250 -550 -1.9

TDG 3,230 210 7.0

FLC 5,150 -30 -0.6

VJC 113,900 -800 -0.7

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

ROS 31,700 -0.8 138

HPG 32,100 0.0 121

PVD 19,200 3.2 121

CTG 21,800 -0.9 109

VNM 138,500 -0.4 94

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

BMI 24,500 1,600 7.0

VPH 6,610 430 7.0

STK 23,850 1,550 7.0

YEG 109,900 7,100 6.9

NTL 19,500 1,250 6.9

Thay đổi



Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Bản tin ngày 

 

2 www.eves.com.vn 

 

Báo cáo tóm lược 
 

 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan [MUA, +25.7%] 
(MSN: HOSE) 

   THÔNG TIN CỔ PHIẾU  

Giá cổ phiếu (đồng/cp) 87,700 
Giá mục tiêu (đồng/cp) 110,200 
Tiềm năng tăng/giảm (%) 25.7 
Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 114,600 
Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 73,900 
Tăng/giảm giá 3 tháng (%) 14.9 
Tăng/giảm giá 6 tháng (%) 1.7 
Tăng/giảm giá 12 tháng (%) 1.9 
Giá trị vốn hóa (tỷ đồng) 104,102 
KLGDBQ (SLCP, 3 tháng) 651,519 
SL CP lưu hành (triệu cp) 1,163.1 
Nước ngoài đang sở hữu (%) 40.3 
Giới hạn SH nước ngoài (%) 49.0 
P/E trượt 12 tháng (x) 19.5 
P/E dự phóng 12 tháng (x) 20.8 
 

 TÓM TẮT TÀI CHÍNH 2016A 2017A 2018 2019F 

Doanh thu (tỷ đồng)   43,297.1    37,620.7    38,187.6    46,429.3  
Tăng trưởng (% y/y)           41.4           (13.1)              1.5            21.6  
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)      2,791.4       3,102.7       4,916.5       4,996.2  
Tăng trưởng (% y/y)           88.8            11.1            58.5               1.6  
Biên lợi nhuận ròng (%)              6.4               8.2            12.9            10.8  
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)   20,312.6    20,225.2    34,079.7    38,629.2  
Tổng tài sản (tỷ đồng)   73,039.0    63,528.5    64,578.6    68,411.7  
ROA (%)              5.2               5.3               8.8               8.6  
ROE (%)           15.9            17.8            20.7            15.7  
EPS (đồng)         2,462          2,727          4,561          4,295  
BVPS (đồng)       19,889        12,819        29,299        33,211  
Cổ tức (đồng)                -            3,000                 -            1,000  
P/E (x)           24.7            33.5            17.0            20.8  
EV/EBITDA (x) 11.5 18.6 14.7 N/A 

P/B (x)              4.5               7.0               2.6               3.3  
 

 
 
 

   Nguồn: FiinPro, EVS dự phóng 
  

Tăng trưởng giá so với VN-index 

 

Nguồn: Fiinpro 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến nghị MUA với giá mục 
tiêu 110,200 đồng/cổ phiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ  

 Masan có vị trí thống lĩnh trên thị trường hàng tiêu dùng nội địa (47% thị 
phần đối với mảng hàng nước mắm, nước tương) cũng như hoạt động trong 
ngành tài nguyên có những bước phát triển vượt bậc. 

 Thị trường hàng tiêu dùng có giá trị 120 tỷ USD tại thời điểm 2017 và tăng 
trung bình 10% mỗi năm giai đoạn 2012 – 2017. Riêng thị trường bia có giá 
trị 6.8 tỷ USD vào cuối 2017 và tăng 300% kể từ 2002. Tốc độ tăng trưởng 
nhanh nhất là đồ uống, đạt hơn 10% hàng năm. Với lợi thế dẫn đầu, dư địa 
tăng trưởng của Masan trong thị trường hàng tiêu dùng cao. 

 Masan sở hữu mỏ Núi Pháo là mỏ vonfram lớn nhất được xác định, nằm 
ngoài Trung Quốc. Đây là tài sản đem lại giá trị tiềm năng rất lớn cho Masan. 

 Masan tham gia vào thị trường thịt tươi từ 2019. Đây là thị trường nội địa 
có giá trị 18.3 tỷ USD, CAGR 3.1% và đang được thống lĩnh bởi chợ truyền 
thống với 85% người mua và còn nhiều dư địa để phát triển. 

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ  

 Ngành hàng thức ăn chăn nuôi dự báo sẽ hồi phục trong năm 2019 sau cuộc 
khủng hoảng giá thịt heo. Masan đang hoàn chỉnh mô hình 3F (Feed-Farm-
Food), giúp cho việc nâng cao và bình ổn biên lợi nhuận gộp.  

 Giá vonfram tiếp tục tăng nhờ Trung Quốc hạn chế nguồn cung. Lợi nhuận 
từ mảng tài nguyên dự báo sẽ tích cực trong năm 2019 

 Techcombank tiếp tục là nhân tố đóng góp tích cực vào lợi nhuận hoạt động 
của Masan. 

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO  

 Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh từng phần định giá cổ phiếu MSN. 

 Giá mục tiêu:  MSN được xác định giá hợp lý ở mức 110,200 đồng/cổ phiếu.  

 Chúng tôi khuyến nghị MUA cho cổ phiếu MSN. 

 Rủi ro chính của MSN đó là biến động giá thịt heo hơi, vonfram và cạnh 
tranh với các đối thủ trong cùng ngành hàng tiêu dùng 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vân Duy Ngọc Tân – Chuyên viên Nghiên cứu 
tanvdn@eves.com.vn 
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GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ 

THUẬT 
Chỉ số VNINDEX giảm nhẹ từ đầu 

phiên và duy trì sắc đỏ giảm điểm 

trong toàn bộ thời gian giao dịch 

trong ngày, áp lực bán có lúc đẩy chỉ 

số về sát 980 điểm vào giữa phiên 

chiều, đóng cửa chỉ số hồi nhẹ về 

984.46 điểm. Trên đồ thị hình thành 

một nến nhỏ với đuôi nến ngắn phía 

dưới thể hiện trạng thái giao dịch 

lình xình và nghiêng 1 chút về hướng 

giảm. Khối lượng khớp lệnh duy trì ở 

mức thấp trong cả 7 phiên gần nhất 

cho thấy dòng tiền lớn vẫn tiếp tục 

đứng ngoài thị trường. Chỉ báo ADX 

giảm xuống dưới ngưỡng không xu 

hướng 20 về 18.7 trong khi đường 

+DI và –DI đang xấp xỉ nhau ở mức 

25 cho thấy xu hướng ngắn hạn là 

Trung tính. Hỗ trợ gần nhất đặt tại 

965 điểm trong khi kháng cự gần 

nhất đặt tại 1015 điểm. 

 Biểu đồ phân tích kỹ thuật  

 

   Danh mục cổ phiếu khuyến nghị  

 

Lưu ý: Giá mua và giá chốt lời tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro tùy thuộc vào kỳ vọng lợi nhuận và khác nhau giữa 

các nhà đầu tư.  

Lịch họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 của một số Công ty lớn 

 

STT MCK Giá ngày 

03/04/2019

Giá mua đề 

xuất (càng 

thấp càng tốt)

Giá mục tiêu

(đồng) 

Cắt lỗ, so với 

giá mua

Tiềm năng 

tăng giá

PE 

Trailing

(x)

PB Trailing

(x)

ROA 

2018

ROE 

2018

Tăng trưởng 

LNST 4Q gần 

nhất

(y/y)

Tăng trưởng LNST 

2019 ước tính 

(y/y)

Tăng/giảm giá 

cổ phiếu 1 

tháng gần nhất 

1 VHM 92,000     92,000         120,000   -15.0% 30.4% 19.9    7.1          16.8% 48.9% 913.3% 8.6% 1.1%

2 VNM 138,500   135,000       166,000   -15.0% 19.9% 23.6    9.4          28.4% 40.8% -0.7% 1.6% -2.1%

3 MSN 87,700     82,000         110,200   -15.0% 25.7% 19.2    3.5          7.7% 18.1% 58.5% 22.9% -1.5%

4 VJC 113,900   115,000       151,500   -15.0% 33.0% 11.8    4.4          14.7% 42.6% 2.8% 20.8% -5.1%

5 CTD 142,400   140,000       195,000   -15.0% 36.9% 7.1      1.4          9.2% 19.8% -8.6% 22.5% 6.1%

6 BWE 26,450     26,000         31,800     -15.0% 20.2% 12.2    1.0          2.6% 8.7% 57.3% NA 4.1%

Mã CK Tên Công ty Ngày họp Giờ họp Địa điểm họp

FMC 
Công ty Cổ phần Thực phẩm 

Sao Ta 
5/4/2019 13h00

Hội trường CTCP Thực phẩm Sao Ta, km 2132, Quốc lộ 1 A, 

phường 2, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

NNC Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ 6/4/2019 07h30

Hội trường CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, địa chỉ: 

306 đường ĐT 473, khu phố Bình Thắng, phường Bình 

Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

PTB Công ty Cổ phần Phú Tài 6/4/2019 7h30
Hội trường CTCP Phú Tài, tầng 6, Phú Tài Building, số 278 

Nguyễn Thị Định, Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
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CÁC MỨC KHUYẾN NGHỊ 

MUA:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư ít nhất là +14%. 

NẮM GIỮ:   Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/–14%. 

BÁN:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư thấp hơn –14%.  

KHÔNG XẾP HẠNG:  Do thiếu những thông tin cần thiết nên chúng tôi không thể thực hiện khuyến nghị. 

 

 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem 

là đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  

  

THÔNG TIN LIÊN LẠC 

CTCP CHỨNG KHOÁN EVEREST (EVS)- www.eves.com.vn 

Trụ sở chính:  

Tầng 2, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 24 3772 6699 - Fax: (84) 24 3772 6763 

Chi nhánh Sài Gòn: 

Tầng M, Central Park Tower, 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 28 6290 6296 - Fax: (84) 28 6290 6399 

Chi nhánh Hàm Nghi: 

Tầng 4, Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 28 3915 2616 - Fax: (84) 28 3915 2618 

Chi nhánh Bà Triệu: 

Tầng 1, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: (84) 24 39366866 - Fax: (84) 24 3936 6586 
 
 


