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(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn hóa ≥700 tỷ đồng) 

 

 

 

 

 

 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 tăng mạnh trên cả 2 sàn HOSE và HNX: VNINDEX tăng 10.09 điểm 
(+1.17%), HNXINDEX tăng 1.35 điểm (+1.23%). Khối lượng khớp lệnh trên 2 
sàn tăng mạnh so với phiên trước vượt mức trung bình 20 phiên. 

 Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE và HNX đạt 6,300 tỷ đồng, giảm 2.3% so 
với phiên trước, trong đó bao gồm 626 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị 
trường tiếp tục tăng mạnh trên ngưỡng cân bằng với 334 mã tăng trong khi 
chỉ có 149 mã giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có BID, VCB, 
HPG, GAS, BVH, POW, MSN tăng; chiều giảm đáng chú ý có VHM, VIC, VSH. 

 Khối ngoại bán ròng nhẹ trên cả 3 sàn trong phiên hôm nay với tổng lượng 
bán ròng 56 tỷ. Các mã bị bán ròng nhều nhất gồm VSC (-21 tỷ), DBC (-19 tỷ), 
CRE (-17 tỷ). Tính từ đầu tháng 5 đến nay khối ngoại đã bán ròng 992 tỷ trên 
toàn thị trường, mức thấp nhất kể từ đầầu tháng 2/2020. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG    

 VNINDEX giao dịch tích cực đồng thuận với thị trường chứng khoán châu Á 
khi sắc xanh duy trì trong cả phiên, chỉ số đóng cửa tăng 10.09 điểm (+1.17%), 
khối lượng khớp lệnh đạt 306 triệu cổ phiếu, tăng mạnh trên mức trung bình 
20 phiên, đồng thời số mã tăng cũng nhiều gấp đôi số mã giảm trên sàn HOSE. 
Dẫn dắt đà tăng của chỉ số là nhóm cổ phiếu ngân hàng với BID tăng 5.93%, 
VCB tăng 1.73%, lần lượt đóng góp 2.69 điểm và 1.48 điểm vào mức tăng của 
VNINDEX. Chỉ báo ADX tiếp tục tăng lên 39, trong khi khoảng cách giữa đường 
+DI và –DI vẫn ở mức cao cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn là tăng giá. Dù 
diễn biến của chỉ số là tích cực, nhưng VNINDEX hiện vẫn đang trong vùng cản 
mạnh 860 – 880 điểm, chỉ báo RSI tăng lên mức quá mua, còn MACD 
Histogram tiếp tục giảm nhẹ so với các phiên trước. Chúng tôi cho rằng dư 
địa tăng giá của chỉ số sẽ không còn nhiều, tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư 
có thể giúp VNINDEX tăng vượt 880 điểm, nhưng nhiều khả năng sau đó chỉ 
số sẽ có nhịp điều chỉnh. Do đó, nhà đầu tư tiếp tục cân nhắc chốt lời, không 
nên mở vị thế mua trung dài hạn ở vùng này, nếu mua chỉ nên mua trading 
ngắn hạn T+. 

 Các chỉ số chính của chứng khoán châu Á tiếp tục đà tăng mạnh khi giới đầu 
tư lạc quan hơn về khả năng phục hồi của nền kinh tế sau khi chính phủ nhiều 
nước bắt đầu lên kế hoạch cho việc trở lại nhịp sống và làm việc bình thường 
sau quãng thời gian giãn cách do dịch covid: Nikkei tăng 530 điểm (+2.55%), 
Hang Seng tăng 432 điểm (+1.88%), Shanghai CSI 300 tăng 43 điểm (+1.13%), 
Kospi tăng 35 điểm (+1.76%). 

Danh mục cổ phiếu khuyến nghị trading theo T+: D2D, FPT, GEX, HNG, NVL, PHR, 
PPC, TCH, TDM, VHC. 

(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 

 

 

VN Index 869.13       1.17% HNX Index 110.49 1.23%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 306,464,080 18.0% 4,983 11.6% 60,667,400 38.5% 691 34.7%

Thỏa thuận 21,884,617 -54.0% 563 -59.9% 4,333,399 -15.1% 63 -3.4%

Tổng cộng 328,348,697 6.9% 5,546 -5.5% 65,000,799 32.9% 754 30.4%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          466.4   

Giá trị bán (tỷ đồng)          506.1   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -          39.7   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)               9.1   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VNM 117,600 0 0.0

PHR 51,300 2,650 5.5

VCB 82,500 1,400 1.7

FUEVFVND 12,300 0 0.0

SBT 15,000 200 1.4

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VSC 29,200 1,350 4.9

DBC 37,900 700 1.9

CRE 16,500 1,050 6.8

VJC 113,000 -100 -0.1

VRE 26,500 300 1.2

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 28,400 4.0 321

VHM 76,400 -0.5 230

MBB 17,600 1.7 160

PHR 51,300 5.5 146

CTG 23,150 0.4 145

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

POM 5,350 350 7.0

TV2 77,000 5,000 6.9

LDG 5,720 370 6.9

HT1 14,700 950 6.9

CRE 16,500 1,050 6.8

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

  

Bộ Công Thương công bố kế hoạch 
triển khai EVFTA 

 

  Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa công bố kế hoạch thực thi Hiệp 
định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) trong 2020 và 
các năm tiếp theo, gồm 25 nhiệm vụ và chia thành 5 nhóm hoạt động trọng 
tâm.  

 Trước tiên, Cục sẽ xây dựng và trình bộ trưởng thông tư hướng dẫn về quy tắc 
xuất xứ hàng hóa vào tháng 6. Thứ nữa, nhằm giúp doanh nghiệp tận dụng 
được cơ hội từ hiệp định để đẩy mạnh xuất khẩu, Cục sẽ nghiên cứu thị hiếu, 
dư địa, cam kết của EU và khả năng sản xuất trong nước... đến từng mặt hàng 
mà Việt Nam có thế mạnh và có ưu đãi thuế nhiều nhất để đảm bảo có thể 
thực hiện ngay vào quý II. 

 Nhiệm vụ trọng tâm thứ ba đó là tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa từ Việt 
Nam sang EU sẽ được cơ quan chức năng theo dõi sát sao và cập nhập chính 
sách, biện pháp quản lý mới từ EU có thể ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu 
của thị trường Việt Nam. Đồng thời, việc tận dụng cam kết xuất xứ ưu đãi sẽ 
được cập nhật và báo cáo định kỳ. 

 Cục Xuất nhập khẩu và Bộ Công Thương xác định việc truyền thông, tuyên 
truyền và phổ biến thông tin về EVFTA tới hiệp hội, cộng đồng và doanh nghiệp 
là rất quan trọng. Ngoài ra, việc tăng cường quản lý Nhà nước về công tác cấp 
giấy chứng nhận và chống gian lận xuất xứ hàng hóa cũng được Cục Xuất nhập 
khẩu coi là nhiệm vụ trọng tâm thứ năm trong kế hoạch thực thi EVFTA. 

Bác phương án chuyển cả 8 dự án 
thành phần cao tốc Bắc - Nam sang 
đầu tư công 

 

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý chuyển cả 8 dự án thành phần cao 
tốc Bắc - Nam sang đầu tư công. Nguyên nhân là việc chuyển đổi hình thức 
đầu tư chưa được báo cáo, xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền. Ủy ban Kinh tế 
lo ngại việc này sẽ tạo tiền lệ xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Nhà nước và tâm 
lý nhà đầu tư. 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Hàn Quốc và Trung Quốc sắp đàm 
phán mở rộng quy mô FTA 

  

 
 Hai nước sẽ bắt đầu một cuộc họp kéo dài bốn ngày bắt đầu từ 26/5 để "tăng 

tốc" tiến trình đàm phán trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gần như đóng băng 
các hoạt động kinh tế và du lịch toàn cầu. 

 Cuộc họp trước đó được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 11/2019. Seoul và Bắc 
Kinh đã triển khai FTA vào tháng 12/2015 để giảm thuế đối với hàng hóa. 

Latam – hãng hàng không lớn nhất 
Mỹ Latinh vừa nộp đơn bảo hộ phá 
sản 

  

 
 Latam Airlines Group, hãng hàng không lớn nhất Mỹ Latinh, vừa nộp đơn bảo 

hộ phá sản lên tòa án ở New York, sau khi đại dịch Covid-19 kìm chân các hãng 
hàng không. 

 Việc nộp đơn bảo hộ phá sản theo Chương 11 cho phép Latam tiếp tục hoạt 
động, trong khi cật lực lập ra kế hoạch để trả nợ và vực dậy hoạt động kinh 
doanh. Latam – hãng hàng không có trụ sở ở Chile – tiếp tục hoạt động, nhưng 
số giờ làm việc đã giảm bớt. Ngoài ra, Latam đã cam kết vay thêm tới 900 triệu 
USD. Lượng tiền vay này đến từ các cổ đông, bao gồm gia tộc Cueto, gia tộc 
Amaro và Qatar Airways, theo một tuyên bố của công ty. Latam cũng đang 
nắm 1.3 tỷ USD tiền mặt. 

Goldman Sachs: "Kinh tế Ấn Độ thu 
hẹp 45% trong quý 2 và suy thoái 
thảm khốc trong năm 2020" 

 

 
 Goldman Sachs dự báo trong quý 2/2020, nền kinh tế Ấn Độ sẽ thu hẹp 45% 

so với cùng kỳ năm trước, và có thể trải qua cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất 
kể từ năm 1979 trong năm nay, khi đại dịch Covid-19 hủy hoại nhiều ngành 
công nghiệp của Ấn Độ. 

 Dự báo trên của Goldman Sachs tệ hơn rất nhiều so với ước tính trước đó là 
giảm 20%. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế của ngân hàng này dự báo, trong 
quý 3/2020 nền kinh tế Ấn Độ sẽ phục hồi 20% so với quý 2/2020. 

 Theo dự báo của Goldman Sachs, GDP của Ấn Độ sẽ giảm 5% trong năm tài 
khóa hiện tại – tức là đợt suy thoái mạnh nhất kể từ năm 1979. 
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ TRADING THEO T+ 

 
  

THỐNG KÊ MUA/BÁN RÒNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 1/1/2020 - NAY 

 Nguồn: EVS tổng hợp 

 Thống kê từ đầu năm đến ngày 26/05/2020 khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 17,517 tỷ đồng trên thị trường chứng 
khoán Việt Nam, đây cũng là mức bán ròng lớn nhất trong lịch sử của khối ngoại theo thống kê dữ liệu từ 2006 đến nay.  

 Tuy nhiên, dấu hiệu tích cực là từ đầu tháng 5 trở lại đây lực bán ròng của khối ngoại có dấu hiệu suy yếu rõ rệt, thậm chí 
tuần giao dịch thứ 2 của tháng 5 khối này đã mua ròng hơn 2,000 tỷ (chủ yếu ở cổ phiếu MSN). Tuần giao dịch thứ 3 của 
tháng 5 khối ngoại cũng chỉ bán ròng tổng cộng 162 tỷ đồng. Lũy kế tháng 5 khối này bán ròng 992 tỷ đồng, mức thấp 
nhất kể từ đầu tháng 2/2020.  

STT MCK Ngành

Tin tức (thu thập nhiều nguồn đáng tin 

cậy khác nhau) và 

EVS nhận định
Giá hôm nay 

(26/05/2020)

Giá bắt đầu MUA 

vào<2% Giá đóng 

cửa tuần trước

(đồng)

Giá kỳ vọng 

bắt đầu chốt 

lời

(đồng)

Giá xem xét 

cắt lỗ

(đồng)

Mua/Bán 

ròng của 

khối ngoại

(tỷ đồng)

KLGD bình 

quân/ngày-

1W

(cp)

Tăng 

trưởng 

KLGD

(%)

Tăng/giả

m giá CP-

1Tuần

Tăng/giả

m giá CP-

1Tháng

Tăng/giả

m giá CP-

YTD

Lãi/lỗ 

tạm tính Ghi 

chú

1 D2D
Industrial (Sản xuất 

công nghiệp)

Hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển 

dòng vốn đầu tư FDI, lợi nhuận tích 

cực

59,600            56,000                   59,400         53,800       (0.3)           265,600      -30% 4% 6% -24% -0.7%

2 FPT
Consumer Disrectionary 

(Hàng tiêu dùng)

Hưởng lợi từ xu hướng chuyển đổi số 

và thay đổi hành vi tiêu dùng và nhu 

cầu các dịch vụ công nghệ tăng cao

48,800            47,500                   50,400         45,600       (0.1)           2,404,510   -38% -1% -4% -17% 0.7%

3 GEX
Industrial (Sản xuất 

công nghiệp)

Thoái vốn tại các công ty con, ước tính 

ghi nhận lợi nhuận tích cực. 

Nội bộ mua cổ phiếu. Phát triển KCN 

17,950            16,800                   17,800         16,100       (0.4)           3,477,720   -9% 4% 13% -7% 6.8%

 DS 

tuần 

trước 

4 HNG
Consumer Disrectionary 

(Hàng tiêu dùng)

Thaco tiếp tục tăng sở hữu chi phi 

phối

Phục hồi mạnh lĩnh vực cây ăn trái

14,400            14,200                   15,100         13,600       (0.1)           2,284,710   128% 3% 11% 3% 1.4%

 DS 

tuần 

trước 

5 NVL
Real Estate (Bất động 

sản)

Nội bộ mua lại cổ phiếu hỗ trợ giá.

Mở rộng quỹ đất và triển trai các dự 

án mới

53,400            52,200                   55,300         50,100       0.1            4,213,920   120% 1% 1% -7% 0.2%

6 PHR
Material (Nguyên vật 

l iệu)

Tăng trưởng đột biến nhờ mở rộng 

diện tích đất KCN. Dòng tiền tích cực từ 

cổ tức các khoản đầu tư, công ty con

51,300            44,600                   47,300         42,800       (0.2)           3,345,700   54% 15% 12% 32% 5.4%

7 PPC Utility (Tiện ích)
Biên lợi nhuận cải thiện nhờ chi phí 

đầu vào giảm do giá dầu ở mức thấp
25,000            23,600                   25,000         22,700       (0.2)           341,640      65% 2% -2% -7% 2.0%

8 TCH
Consumer Disrectionary 

(Hàng tiêu dùng)

Lợi nhuận Q1/20 tăng trưởng đột biến

Các mảng hoạt động đến chu kỳ tạo ra 

lợi nhuận. Tiềm năng từ các dự án BT

23,500            22,300                   23,600         21,400       (0.8)           2,631,530   94% 3% 12% -29% 2.2%

 DS 

tuần 

trước 

9 TDM Utility (Tiện ích)

Tăng trưởng ổn định, mở rộng công 

suất.

Thay đổi cấu trúc sở hữu

22,250            20,400                   21,600         19,600       0.9            331,580      141% 7% 7% -14% 1.4%

10 VHC
Consumer Staple (Tiêu 

dùng thiết yếu)

Lợi nhuận Q1/20 tăng đột biến

Triển vọng tăng trưởng tích cực
35,250            33,100                   35,100         31,800       (4.5)           620,400      -28% 7% 21% -9% 0.7%
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH NGÀY 26/05/2020 

 
Nguồn: Fiinpro 

VNINDEX

VN30

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng)

E1VFVN30 793,370               10,578                         HPG (739,140)                 (20,661)                       

REE 237,670               7,590                           VNM (111,650)                 (13,086)                       

CRE 442,670               7,207                           VCB (159,060)                 (12,998)                       

DRC 60,000                  1,212                           VIC (128,050)                 (12,376)                       

DIG 50,000                  612                               TCB (551,060)                 (11,622)                       

GMD 27,020                  544                               FUEVFVND (867,880)                 (10,547)                       

HSG 50,000                  493                               FPT (190,890)                 (9,266)                         

HT1 30,000                  426                               MWG (96,560)                   (8,314)                         

DCM 20,000                  176                               MSN (116,700)                 (7,271)                         

DPM 10,000                  151                               VHM (94,450)                   (7,256)                         

VPB (298,190)                 (7,247)                         

MBB (394,090)                 (6,871)                         

VJC (55,290)                   (6,223)                         

STB (458,640)                 (4,753)                         

NVL (86,550)                   (4,605)                         

HDB (185,220)                 (4,455)                         

SAB (19,050)                   (3,328)                         

CTG (129,850)                 (3,005)                         

PNJ (37,830)                   (2,438)                         

DBC (60,100)                   (2,319)                         

VRE (82,120)                   (2,166)                         

EIB (117,000)                 (1,974)                         

GAS (24,570)                   (1,820)                         

NKG (231,890)                 (1,799)                         

BID (40,970)                   (1,672)                         

SSI (92,040)                   (1,386)                         

PLX (26,860)                   (1,251)                         

SBT (66,940)                   (1,005)                         

BVH (17,550)                   (876)                             

POW (69,340)                   (711)                             

CTD (8,190)                     (564)                             

BWE (18,700)                   (425)                             

CKG (35,760)                   (362)                             

ROS (72,550)                   (248)                             

C32 (5,000)                     (125)                             

CNG (5,000)                     (104)                             

MUA RÒNG BÁN RÒNG

Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng)

-3,974,350

-4,232,730

-146,146

-151,858
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THÔNG TIN HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CHỈ SỐ VN30 

 

 

Chỉ số VN30 vẫn duy trì đà tăng giá 
ngắn hạn, nhưng bắt đầu xuất hiện 
dấu hiệu rủi ro sau quá trình hồi phục 
kéo dài. 

Cả 4 hợp đồng tương lai chỉ số VN30 
hôm nay tiếp tục tăng mạnh hơn so với 
chỉ số cơ sở, giúp basis âm thu hpẹ lại 
đáng kể so với phiên trước, đặc biệt 
hợp đồng tháng 6 chỉ còn thấp hơn 5.6 
điểm so với VN30. 

Vị thế Long trading trong phiên theo 
khuyến nghị ở bản tin trước vẫn cho 
mức lợi nhuận tốt, từ 19 – 21 điểm. 
Đây là giai đoạn tiềm ẩn rủi ro, do đó 
nhà đầu tư nên cân nhắc trading đóng 
vị thế ngay trong phiên, hạn chế để 
qua đêm tránh những biến động bất 
thường. 

 Biểu đồ 1h VN30F1M 

 

 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VNINDEX 

VNINDEX giao dịch tích cực đồng 
thuận với thị trường chứng khoán 
châu Á khi sắc xanh duy trì trong cả 
phiên, chỉ số đóng cửa tăng 10.09 
điểm (+1.17%), khối lượng khớp lệnh 
đạt 306 triệu cổ phiếu, tăng mạnh trên 
mức trung bình 20 phiên, đồng thời số 
mã tăng cũng nhiều gấp đôi số mã 
giảm trên sàn HOSE. Dẫn dắt đà tăng 
của chỉ số là nhóm cổ phiếu ngân hàng 
với BID tăng 5.93%, VCB tăng 1.73%, 
lần lượt đóng góp 2.69 điểm và 1.48 
điểm vào mức tăng của VNINDEX. Chỉ 
báo ADX tiếp tục tăng lên 39, trong khi 
khoảng cách giữa đường +DI và –DI 
vẫn ở mức cao cho thấy xu hướng 
ngắn hạn vẫn là tăng giá. Dù diễn biến 
của chỉ số là tích cực, nhưng VNINDEX 
hiện vẫn đang trong vùng cản mạnh 
860 – 880 điểm, chỉ báo RSI tăng lên 
mức quá mua, còn MACD Histogram 
tiếp tục giảm nhẹ so với các phiên 
trước. Chúng tôi cho rằng dư địa tăng 
giá của chỉ số sẽ không còn nhiều, tâm 
lý hưng phấn của nhà đầu tư có thể 
giúp VNINDEX tăng vượt 880 điểm, 
nhưng nhiều khả năng sau đó chỉ số sẽ 
có nhịp điều chỉnh.  
 

 

 

 

 

Hợp đồng Ngày đáo hạn Số ngày tới hạn Giá đóng cửa Tăng/giảm Độ lệch với VN30 Index Khối lượng giao dịch Khối lượng mở

VN30F2006 18/06/2020 25 809.4 27.4 -5.6 181,518 16,480

VN30F2007 16/07/2020 51 800.0 28.0 -15.0 770 275

VN30F2009 17/09/2020 114 779.0 21.7 -36.0 354 560

VN30F2012 17/12/2020 205 780.0 20.0 -35.0 61 175
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LỊCH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  

 
Lưu ý: Bảng trên chỉ tổng hợp lịch họp ĐHCĐ thường niên 2020 của các doanh nghiệp có vốn hóa ≥500 tỷ đồng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

TPB Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong 27/05/2020 8h30
Phòng họp Diamond, tầng 8, tòa nhà TPbank, số 57, phố Lý Thường Kiệt, 

phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

TMP Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ 28/05/2020 9h00
Phòng họp Bến Thành, Khách sạn Mường Thanh Grand Sài Gòn, số 8A Mạc 

Đĩnh Chi, Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

VDS Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt 28/05/2020 13h30
Khách sạn New World Saigon Hotel, số 76 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 

1, Tp HCM

BSA Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn 28/05/2020 7h30
Tầng 1, Phòng họp Khách sạn Biệt Điện, số 1 Ngô Quyền, TP. Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

HEM Công ty cổ phần Chế tạo Điện Cơ Hà Nội 28/05/2020 8h
Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội tại Km12 đường Cầu 

Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

VIC Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần 28/05/2020 9h00
Kết nối truyền hình tại 3 địa điểm: văn phòng Vingroup, TT Hội nghị Almaz, 

Tòa nhà Symphony

DVN Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP 28/05/2020 8h00 Hội trường tầng 5, Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP

FRT Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT 28/05/2020 13h30
Tầng trệt, Tòa FPT Tân Thuận, Lô L29B-31B-33B, đường 8, KCX Tân Thuận, 

Q.7, TP.HCM

KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương29/05/2020 8h00
Trung tâm hội nghị tiệc cưới Vita Palace, số 5/999 Nguyễn Thị Minh Khai, 

khu phố Hoà Lân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

SVC Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn 29/05/2020 8h00 Lầu 5, khách sạn Majestic, số 1 đường Đồng Khởi, quận 1, TP HCM

HRC Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình 29/05/2020 8h00
Hội trường CTCP Cao su Hoà Bình, Ấp 7, Xã Hoà Bình, Xuyên Mộc, Bà Rịa - 

Vũng Tàu

LCG Công ty cổ phần LICOGI 16 30/05/2020 8h00
Công ty Cổ phần LICOGI 16, Lầu 7, số 24A Phan Đăng Lưu, P. 6, Q. Bình 

Thạnh, TP. HCM

IMP Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM 30/05/2020 8h
Nhà văn hóa lao động tỉnh Đồng Tháp, số 181 đường Ngô Thì Nhậm, 

Phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

DXG Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 30/05/2020 8h00
Tầng 12A, toà nhà Dat Xanh Group, số 2W Ung Văn Khiêm, P25, Quận Bình 

Thạnh, TP HCM

HQC
Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch 

vụ Địa ốc Hoàng Quân
30/05/2020 8h Toà nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, P Tân Phú, Q7

PLC Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP 31/05/2020 13h30
Trung tâm tiệc cưới và hội nghị Mipec Palace, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư 

Sở, quận Đống Đa, Hà Nội

MIE
Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp - 

 CTCP
10/6/2020 8h

Trụ sở chính Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP, số 7A Mạc 

Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội

GVR Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 12/6/2020 8h Hôị trường Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, P7, Q.3, TP.HCM

PC1 Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 3/6/2020 8h Trụ sở công ty, 583 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội



Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Bản tin ngày 

 

7 www.eves.com.vn 

 

CẬP NHÂT KẾT QUẢ KINH DOANH Q1/2020 CÁC MÃ TRONG DANH MỤC VN30 

Ảnh hưởng của dịch Covid khiến doanh thu, lợi nhuận của nhiều nhóm cổ phiếu bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là về mặt 
lợi nhuận. Trong số 30 doanh nghiệp thuộc nhóm VN30 có tới 21 doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận âm, với mức 
giảm trung bình lên tới 56.8%. Tính chung cho cả nhóm VN30 thì mức sụt giảm lợi nhuận trong Q1/2020 là 12.6%, nếu 
không tính tới sự đóng góp của VHM thì mức giảm chung lên tới 25.7%. 

 

 
Nguồn: Fiinpro 
 

DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO PHÁT HÀNH GẦN ĐÂY 

 
Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website CTCP Chứng khoán Everest: https://eves.com.vn/ 

  
 
 
 
 
 

STT MCK  Tên công ty
LNST Q1.2019 

(tỷ đồng)

LNST Q1.2020 (tỷ 

đồng)

Tăng trưởng 

LNST (y/y)

Tăng trưởng giá cổ phiếu 

đến 11/05/2020 (YTD)

1 BID BIDV 1,969                   1,409                     -28.4% -17.9%

2 BVH Tập đoàn Bảo Việt 444                      126                        -71.5% -30.2%

3 CTD Xây dựng Coteccons 189                      123                        -34.6% 25.6%

4 CTG VietinBank 2,528                   2,414                     -4.5% -1.2%

5 EIB Eximbank 281                      366                        30.5% -13.0%

6 FPT FPT Corp 626                      747                        19.3% -7.8%

7 GAS PV Gas 3,029                   2,333                     -23.0% -22.8%

8 HDB HDBank 799                      889                        11.2% -18.9%

9 HPG Hòa Phát 1,801                   2,285                     26.9% -0.2%

10 MBB MBBank 1,861                   1,712                     -8.0% -20.8%

11 MSN Tập đoàn Masan 865                      (78)                         -109.0% 10.7%

12 MWG Thế giới di động 1,040                   1,132                     8.8% -27.4%

13 NVL Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) 290                      322                        11.0% -6.1%

14 PLX Petrolimex 1,201                   (1,893)                   -257.6% -21.6%

15 PNJ Vàng Phú Nhuận 429                      408                        -4.8% -31.7%

16 POW Điện lực Dầu khí Việt Nam 879                      444                        -49.5% -14.7%

17 REE Cơ Điện Lạnh REE 352                      256                        -27.3% -16.9%

18 ROS Xây dựng FLC FAROS 25                         0                             -98.4% -78.3%

19 SAB SABECO 1,221                   700                        -42.6% -22.7%

20 SBT
Mía đường Thành Thành Công - 

Biên Hòa
289                      73                           -74.6% -20.4%

21 SSI Chứng khoán SSI 199                      10                           -95.2% -23.1%

22 STB Sacombank 844                      786                        -6.9% -5.0%

23 TCB Techcombank 2,083                   2,456                     17.9% -15.1%

24 VCB Vietcombank 4,707                   4,178                     -11.2% -18.0%

25 VHM Vinhomes 2,540                   6,844                     169.4% -13.4%

26 VIC VinGroup 1,038                   438                        -57.8% -15.2%

27 VJC Vietjet Air 1,463                   (989)                       -167.6% -19.9%

28 VNM VINAMILK 2,791                   2,765                     -0.9% -8.0%

29 VPB VPBank 1,422                   2,314                     62.7% 17.3%

30 VRE Vincom Retail 612                      492                        -19.6% -25.9%

37,818                33,064                  -12.6% -12.4%Tổng cộng

STT Ngày phát hành Mã chứng khoán Khuyến nghị Khuyến nghị trước Tên báo cáo Loại báo cáo

1 27/04/2020 MBB MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu MBB Báo cáo cập nhật

2 13/04/2020 VNM MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu VNM Báo cáo cập nhật

3 03/04/2020 CTG MUA N/A Báo cáo phân tích cổ phiếu CTG Báo cáo phân tích

4 13/03/2020 REE MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu REE Báo cáo cập nhật

5 11/03/2020 DRC MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu DRC Báo cáo cập nhật

6 04/03/2020 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật

https://eves.com.vn/
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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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


