
ĐIỂM TIN CHÍNH 

 Chỉ số VNINDEX hôm nay giao dịch với thanh khoản mạnh nhất kể từ đầu năm. 

Trong phiên, có những thời điểm VNINDEX chạm mốc 1000 điểm, tuy nhiên áp lực 

bán mạnh đã đẩy chỉ số đóng cửa giảm 1.54 điểm, qua đó đạt 992.45 điểm.  

 Các cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm nhiều nhất là BID (+ 0.68 điểm), GAS (+ 

0.37 điểm), BVH (+ 0.25 điểm), SAB (+ 0.19 điểm) và POW (+ 0.16 điểm). 

 Các cổ phiếu tác động chỉ số giảm điểm chiếm áp đảo gồm VHM (- 1.38 điểm), 

VNM (- 0.3 điểm), PLX (- 0.22 điểm), TCB (- 0.13 điểm) và NVL (- 0.12 điểm). 

 Giá trị giao dịch tăng rất mạnh so với phiên trước. Đóng cửa VNINDEX giảm 1.54 

điểm, dòng tiền phân hóa tương đối rõ rệt, số mã tăng/giảm đạt 159/148. 

 Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa đạt 992.45 điểm, khối lượng giao 

dịch đạt giá trị cao nhất kể từ đầu năm và HNX-Index đóng cửa đạt 108.24 điểm. 

 Khối ngoại quay trở lại mua ròng trên VNINDEX, giá trị mua ròng ở mức vừa 

phải, đạt 64.48 tỷ đồng. Trên HNX khối ngoại mua ròng tăng mạnh so với phiên 

trước, đạt 48.2 tỷ đồng.  (thống kê giao dịch khối ngoại chi tiết tại trang 4). 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT  

Áp lực chốt lời hôm nay ngay tại mốc 1000 điểm là rất mạnh. Nhiều nhóm cổ phiếu 

trụ phiên sáng tăng, nhưng đến chiều đóng cửa dưới tham chiếu. Vì vậy, cần thêm một 

vài phiên thanh khoản tốt nữa để kiểm chứng mốc 1000 có thực sự vượt được không.  

Một vài thông tin vĩ mô đáng quan tâm và dự báo: 

Thị trường chứng khoán Châu Á đóng cửa giao dịch 05/03 hầu hết đều giảm điểm. 

Mức giảm hôm nay của thị trường chứng khoán Châu Á đến từ những dữ liệu kém khả 

quản về đầu tư xây dựng của Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới; cùng với đó, thông tin 

về việc Mỹ - Trung đang đi đến một thỏa thuận chung nhưng chưa có thêm thông tin 

chi tiết gì thêm, đã tác động đến tâm lý giới đầu tư.  

Giá dầu đóng cửa giao dịch ngày Thứ Hai với mức tăng nhẹ nhờ vào “hiệu ứng” Mỹ - 

Trung đang đi đến một thỏa thuận chung về thương mại. Đóng cửa rạng sáng 05/03, 

giá dầu Brent đạt 65.67 USD/thùng, dầu WTI đạt 56.59 USD/thùng. 

Kịch bản nào cho thị trường (Chi tiết nhận định và tham khảo đồ thị trang 2-3) 

Trong phiên giao dịch hôm nay, đầu phiên VNIndex được kéo lên bởi các nhóm trụ 

rất đều, có thời điểm chạm mốc 1000 nhưng ngay sau đó, áp lực bán rất lớn - thanh 

khoản hôm nay đạt mức cao nhất kể từ đầu năm, nhiều nhóm cổ phiếu trụ đã đóng 

cửa trong sắc đỏ. Như vậy, mốc 1000 điểm một lần nữa chưa vượt qua.  

RSI hiện tại sau khi chạm mốc 70 vào hôm qua, thì đến hôm nay bắt đầu có hiện 

tượng phân kỳ nhẹ với cây nến có bóng nến dài hôm nay, rủi ro điều chỉnh cũng từ đó 

tăng lên.  

Vì vậy, phiên giao dịch tới, VNINDEX sẽ tiếp tục thử thách với mốc 1000 điểm, nếu 

đóng cửa chạm mốc 1000 điểm, thanh khoản tăng cao thì VNIndex sẽ tiến đến khoảng 

1020 điểm, sau đó điều chỉnh. Còn nếu không thể vượt 1000, trong kịch bản xấu, 

VNIndex sẽ điểu chỉnh về kháng cự 1 là 960 điểm, kháng cự 2 là khoảng 930 điểm.  

Hành động: 

Tạm thời hạn chế giải ngân và chờ đợi tín hiệu thị trường, nếu VNIndex cho thấy dấu 

hiệu vượt 1000 điểm, NĐT tiến hành giải ngân thêm. Còn nếu VNIndex không thể 

tăng đến 1000, nhiều khả năng sẽ rời vào nhịp điều chỉnh, NĐT nên tiến hành chốt lời 

cổ phiếu, và chờ đợi xong nhịp điều chỉnh thì có thể tiến hành giải ngân mới trở lại. 
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Dữ liệu thị trường ngày 05/03/2019 

VN-Index  

PHÒNG PHÂN TÍCH-ĐẦU TƯ 
 

Địa chỉ: 468 Nguyễn Thị Minh Khai  P2 Q3  

TP Hồ Chí Minh 

Tel: 84 28  38336333  

Ext: 171 

Tổng quan VN-Index HNX-Index 

Chỉ số 992.45 108.24 

  Thay đổi (điểm) - 1.54 0.28 

  Thay đổi (%) - 0.15% 0.26% 

KLGD (triệu ck) 297.44 58.62 

GTGD (tỷ đồng) 5,933.36 702.03 

NĐT nước ngoài giao dịch ròng  

VN-Index 64.48 (tỷ đồng) 

HNX-Index 48.20 (tỷ đồng) 

UPCOM-Index 11.69 (tỷ đồng) 

   

HNX-Index  
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG   

Một vài thông tin vĩ mô đáng quan tâm và dự báo: 

Thị trường chứng khoán Châu Á đóng cửa giao dịch 05/03 hầu hết đều giảm điểm. Mức giảm hôm nay của thị trường chứng 

khoán Châu Á đến từ những dữ liệu kém khả quản về đầu tư xây dựng của Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới; cùng với đó, 

thông tin về việc Mỹ - Trung đang đi đến một thỏa thuận chung nhưng chưa có thêm thông tin chi tiết gì thêm, đã tác động đến 

tâm lý giới đầu tư.  

Cuộc họp Thường niên của Chính phủ Trung Quốc đang diễn ra; theo đó, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 6 - 6.5% trong 

năm 2019, minh bạch và trung lập hơn giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài. Nhờ vậy, thị 

trường chứng khoán Trung Quốc hôm nay đóng cửa trong tăng điểm. Tuy nhiên, lưu ý rằng với mục tiêu tăng trưởng như vậy, 

thì đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1990. 

Giá dầu đóng cửa giao dịch ngày Thứ Hai với mức tăng nhẹ nhờ vào “hiệu ứng” Mỹ - Trung đang đi đến một thỏa thuận 

chung về thương mại. Đóng cửa rạng sáng 05/03, giá dầu Brent đạt 65.67 USD/thùng (+ 1.08%), dầu WTI đạt 56.59 USD/

thùng (+ 1.36%). 

Kịch bản nào cho thị trường (tham khảo thêm đồ thị trang 3) 

Trong phiên giao dịch hôm nay, đầu phiên VNIndex được kéo lên bởi các nhóm trụ rất đều, có thời điểm chạm mốc 1000 

nhưng ngay sau đó, áp lực bán rất lớn - thanh khoản hôm nay đạt mức cao nhất kể từ đầu năm, nhiều nhóm cổ phiếu trụ đã 

đóng cửa trong sắc đỏ. Như vậy, mốc 1000 điểm một lần nữa chưa vượt qua.  

RSI hiện tại sau khi chạm mốc 70 vào hôm qua, thì đến hôm nay bắt đầu có hiện tượng phân kỳ nhẹ với cây nến có bóng nến 

dài hôm nay, rủi ro điều chỉnh cũng từ đó tăng lên.  

Vì vậy, phiên giao dịch tới, VNINDEX sẽ tiếp tục thử thách với mốc 1000 điểm, nếu đóng cửa chạm mốc 1000 điểm, thanh 

khoản tăng cao thì VNIndex sẽ tiến đến khoảng 1020 điểm, sau đó điều chỉnh. Còn nếu không thể vượt 1000, trong kịch bản 

xấu, VNIndex sẽ điểu chỉnh về kháng cự 1 là 960 điểm, kháng cự 2 là khoảng 930 điểm.  

 

CHỈ BÁO NGẮN HẠN CHỈ BÁO XU HƯỚNG 

RSI Trung bình RSI (tuần) Tích cực 

Volume Tích cực Bollinger Bands Trung bình 

MA(20) Tích cực MA(200)  Trung bình 

Ichimoku (tuần) Tích cực Elliott ngày Tích cực 

HỒ TRỢ NGẮN HẠN KHÁNG CỰ NGẮN HẠN 

Hỗ trợ 1:   960 điểm Hỗ trợ 2:  930 điểm Kháng cự 1:   1000 điểm Kháng cự 2: 1020 điểm 

HỖ TRỢ TRONG PHIÊN KHÁNG CỰ TRONG PHIÊN 

Hỗ trợ 975 điểm Kháng cự 1000 điểm 

http://www.dag.vn/
http://www.dag.vn/
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CHỈ SỐ HANG SENG 

ĐỒ THỊ VNINDEX THAM KHẢO THÊM 

►► Thông báo về các đợt bán đấu giá cổ phần   

- Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 (chi tiết) 

- Đấu giá cổ phần Công ty Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt (chi tiết) 

- Đấu giá cổ phần Công ty Công ty Cổ phần Lilama 18 (chi tiết) 

- Đấu giá cổ phần Công ty Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên (chi tiết) 

- Đấu giá cổ phần Công ty Công ty Cổ phần Cấp Nước Vĩnh Long (chi tiết) 

- Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt (chi tiết) 

- Đấu giá cổ phần Công ty Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (chi tiết)  

http://www.dag.vn/
https://www.dag.vn/2019/1/thong-bao-dau-gia-ban-co-phan-ra-cong-chung-cua-cong-ty-co-phan-duoc-pham-trung-uong-3-20-429.da
https://www.dag.vn/2019/2/thong-bao-dau-gia-ban-quyen-mua-cua-cong-ty-co-phan-khach-san-va-du-lich-bao-viet-do-tong-cong-ty-du-lich-ha-noi-cong-ty-tnhh-so-huu-20-435.da
https://www.dag.vn/2019/2/thong-bao-dau-gia-ban-co-phan-cua-cong-ty-co-phan-lilama-18-do-tong-cong-ty-lap-may-viet-nam-ctcp-so-huu-20-436.da
https://www.dag.vn/2019/2/thong-bao-dau-gia-ban-co-phan-cua-cong-ty-co-phan-tap-doan-truyen-thong-thanh-nien-do-bao-thanh-nien-nam-giu-20-446.da
https://www.dag.vn/2019/2/thong-bao-dau-gia-ban-co-phan-cong-ty-co-phan-cap-nuoc-vinh-long-do-ubnd-tinh-vinh-long-so-huu-20-455.da
https://www.dag.vn/2019/2/thong-bao-dau-gia-ban-co-phan-cua-cong-ty-co-phan-dich-vu-do-thi-da-lat-do-uy-ban-nhan-dan-tinh-lam-dong-nam-giu-20-468.da
https://www.dag.vn/2019/2/thong-bao-dau-gia-ban-co-phan-cua-cong-ty-co-phan-khoang-san-va-vat-lieu-xay-dung-lam-dong-20-467.da
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG   

Thống kê giao dịch NN trên HOSE         Thống kê giao dịch NN trên HNX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách cổ phiếu đang khuyến nghị - Chi tiết khuyến nghị tại đây 

 

PMI Nhật Bản (trái) và PMI Việt Nam (phải)  

Nếu PMI trên 50, tức là hoạt động sản xuất được mở rộng so với tháng trước. Ngược lại, khi chỉ số dưới mức 50, đó là biểu 

hiện của sự chững lại trong hoạt động sản xuất. Còn nếu PMI ở mức 50, hoạt động sản xuất không có gì thay đổi.  

Top NN mua ròng  Volume Giá trị (1000 VNĐ) 

VGC 1.318.900 28.824.060 

PVS 1.215.000 26.410.235 

S55 5.000  120.000 

PJC 2.600  103.928 

BTW 5.000  94.000  

   

   

Top NN bán ròng  Volume Giá trị (1000 VNĐ) 

BCC -410.900 -2.869.843 

SHS -94.200 -1.121.186 

DBC -44.300 -1.083.708 

PVC -90.900 -589.529 

HGM -9.300 -390.412 

Top NN mua ròng  Volume Giá trị (1000 VNĐ) 

HPG 979.310  34.397.644  

VRE 995.230  34.244.349  

HBC 1.530.800 31.533.401  

VCB 451.820  28.503.559  

GAS 270.170  27.972.393  

   

   

Top NN bán ròng  Volume Giá trị (1000 VNĐ) 

VHM -426.000 -39.118.527 

VJC -274.660 -32.968.962 

NBB -1.501.140 -26.295.932 

CII -787.230 -18.192.981 

MSN -147.040 -13.226.725 

Thời gian Hỗ trợ 2 Hỗ trợ 1 Mã cổ phiếu Giá tham chiếu Kháng cự 1 Kháng cự 2 

13/02/2019 17,000 18,000 PVS 20,800 20,000 22,500 

13/02/2019 80,000 85,000 GAS 98,500 99,000 115,000 

13/02/2019 16,700 17,500 LHG 19,450 20,200 21,500 

13/02/2019 15,000 16,200 PVB 16,800 17,200 19,500 

13/02/2019 36,000 38,000 HVN 40,200 43,000 46,000 

13/02/2019 40,000 42,000 FPT 45,100 47,000 50,000 

13/02/2019 23,000 25,000 DQC 26,600 28,000 30,000 

13/02/2019 22,000 23,000 PC1 23,900 25,600 28,000 

13/02/2019 45,000 48,000 BMP 52,500 52,500 58,000 

13/02/2019 25,000 28,000 DHC 34,600 34,500 37,500 

13/02/2019 25,000 26,500 GMD 28,250 28,000 30,000 

http://www.dag.vn/
http://www.dag.vn/
https://dag.vn/danh-muc-hang-ngay.da
https://dag.vn/topic/dhc/bao-cao-phan-tich-cong-ty-co-phan-dong-hai-ben-tre-hose-dhc--dhc-14.da
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG   

Một số thông tin về tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI & FII) và PMI (Purchasing Managers’ Index - Chỉ 

số nhà quản trị mua hàng) của Việt Nam trong tháng 1/2019. 

Từ đầu năm đến 20/1/2019, Tổng vốn FDI đăng kí cấp mới và tăng thêm đạt 1,145 triệu USD (+27.3% so với cùng kỳ), giải 

ngân đạt 1,550 triệu USD (+9.2% so với cùng kỳ). Trong đó, 226 dự án đăng ký cấp mới với số vốn đăng ký đạt 805 triệu 

USD và 72 dự án đăng ký điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 340 triệu USD. Ngoài ra, vốn FII dưới hình thức góp 

vốn, mua cổ phần vào các công ty tại Việt Nam đạt tổng giá trị góp vốn là gần 762 triệu USD (+114% so với cùng kỳ). 

Cơ cấu thu hút vốn FDI: 

- Những quốc gia đầu tư vốn FDI vào Việt Nam nhiều nhất trong tháng 1 là Nhật Bản 353.2 triệu USD, Trung Quốc 

233.4 triệu USD và Hàn Quốc là 144 triệu USD.  

- Những ngành thu hút vốn FDI nhiều nhất là: Chế biến chế tạo đạt 915.7 triệu USD (chiếm 79.95% tổng vốn FDI đăng 

kí), cung cấp nước đạt 72.2 triệu USD (chiếm 6.3%) và Vận tải kho bãi đạt mức 65.4 triệu USD (chiếm 5.71%). 

- Những địa phương thu hút vốn FDI lớn gồm Tp.Hồ Chí Minh 172 triệu USD (chiếm 15%), Bình Dương 150.6 triệu 

USD (chiếm 13.1%) và Hải Dương 124.9 triệu USD (chiếm 10.9%). 

Tình hình XNK khu vực đầu tư nước ngoài trong Tháng 1/2019: Xuất khẩu (kể cả dầu thô) đạt 13.6 tỷ USD (giảm 5.1% so với 

cùng kỳ), nhập khẩu 11.8 tỷ USD (giảm 1.3%), qua đó xuất siêu 1.8 tỷ USD. Tuy nhiên, nếu tính chung cả nền kinh tế, trong 

tháng 1 Việt Nam xuất siêu đạt 0.8 tỷ USD, trong đó nhập khẩu 20.8 tỷ USD (tăng 3.1%) và xuất khẩu 20 tỷ USD (giảm 1.3%). 

PMI Tăng trưởng ở mức vừa phải đầu năm: 

Theo Nikkei, chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (Purchasing 

Managers’ Index - PMI) lĩnh vực sản xuất Việt Nam đạt 

51.9 điểm, tăng trưởng ở mức vừa phải trong tháng 1/2019. 

Cụ thể,  

- Tốc độ tăng sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc 

làm tiếp tục chậm lại so với mức cao trong tháng 11/2018.  

- Chi phí đầu vào tăng nhẹ, trong khi giá cả đầu ra đã giảm 

lần thứ tư liên tiếp trong năm tháng qua. 

- Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều tăng nhẹ 

trong tháng 1. Tăng trưởng vẫn còn mạnh khi các báo cáo 

cho thấy nhu cầu khách hàng cải thiện. Sản lượng tăng trong 

suốt 14 tháng qua, cùng với mức tăng số lượng đơn đặt hàng 

mới, số lượng đơn hàng xuất khẩu mới tiếp tục tăng nhu với 

tốc độ yếu hơn tháng 12. 

- Áp lực lạm phát tiếp tục mờ nhạt, giá cả đầu vào chỉ tăng 

nhẹ trong khi các công ty tiếp tục giảm giá cả đầu ra. Giá bán hàng đã giảm suốt bốn trong năm tháng qua. 

- Các nhà sản xuất tiếp tục tuyển thêm nhân viên trước tình trạng số lượng đơn đặt hàng mới. Năng lực bổ sung này đã giúp các 

công ty giải quyết số lượng công việc chưa thực hiện khi tốc độ tăng số lượng đơn hàng mới đã chậm lại, từ đó lượng công việc 

tồn động đã giảm lần đầu tiên trong 3 tháng quá. 

- Hàng tồn kho tiếp tục tăng trong tháng 1, tồn kho trước và sau sản xuất đều tăng. 

- Thời gian mà các nhà cung cấp dùng để chuyển hàng đã kéo dài thêm lần thứ hai liên tiếp khi nhu cầu hàng hóa đầu vào tiếp 

tục tăng. Tuy nhiên, thời gian giao hàng chỉ tăng nhẹ, như đã xảy ra trong tháng 12.  

Tổng kết: Chỉ số PMI toàn phần lĩnh vực sản xuất Việt Nam của Nikkei đã đạt 51,9 điểm trong tháng 1, giảm từ mức 53,8 của 

tháng 12 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái, nhưng đến nay tăng trưởng đã được ghi nhận trong 38 tháng liên tiếp. 

Các điều kiện, môi trường kinh doanh tiếp tục cải thiện cùng mức độ lạc quan hứa hẹn sẽ tiếp tục đem lại tích cực. Song, 

những bất ổn về tình hình thương mại toàn cầu có thể sẽ tác động đến tình hình sản xuất của các doanh nghiệp.  
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG   

Bất động sản khu công nghiệp - Gặp nhiều thuận lợi. 

Nguồn cung dồi dào, nhu cầu lớn: 

Đối với các KCN phía Bắc, phân khúc chiếm tỷ trọng lớn là cho thuê với khách hàng là doanh nghiệp FDI lớn như Samsung, 

LG. Theo JLL, giá cho thuê đất KCN tính đến cuối năm 2018 là khoảng 82USD/m2/thời hạn thuê dưới 50 năm. Dự báo triển 

vọng các KCN phía Bắc tiếp tục được hưởng lợi khi: (i) Chi phí thuê công nhân vẫn rẻ hơn so với các nước như Trung Quốc, 

mặt khác Việt Nam sở hữu vị trí địa lý thích hợp khi nằm trong khu vực giao thương với các nền kinh tế lớn, (ii) Chiến tranh 

thương mại diễn biến ngày càng phức tạp, thúc đẩy các doanh nghiệp chọn Việt Nam như một điểm đến cho việc xây dựng 

nhà máy, (iii) Nhu cầu mở rộng sản xuất của các tập đoàn lớn Samsung, LG; đặc biệt với sự xuất hiện của Vinfast. Tại khu 

vực phía Bắc, diện tích đất thương phẩm chưa cho thuê của KBC là 843 ha đất, VGC là 911 ha đất (VGC có các khu công 

nghiệp dàn trải hơn, sẽ gặp khó khăn hơn).  

Đối với khu vực miền Nam, các doanh nghiệp thuê đất chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất công nghiệp, hóa 

chất. Theo JLL, nguồn cung KCN tại phía Nam cuối 2018 đón nhận thêm các thị trường BR-VT và Bình Phước, đạt tổng diện 

tích tại đây là 39 ha, tăng 5.4% so với nửa đầu 2018. Bình Dương và Đồng Nai vẫn là nguồn cung chính khi chiếm 56% tổng 

nguồn cung. Vào cuối Q4/2018, tỷ lệ lấp đầy trung bình đạt 72%, giảm do nguồn cung mới. Tuy nhiên, tỷ lệ lấp đầy chung 

vẫn ghi nhận mức tăng 200-600 điểm phần trăm so với nửa đầu năm 2018 cho mỗi tỉnh. Chúng tôi cho rằng, nhu cầu tiếp tục 

gia tăng một cách mạnh mẽ khi (i) Các doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan tiếp tục dịch chuyển sản xuất vào Việt Nam, theo 

JLL các nhà máy xây sẵn đạt tỷ lệ lấp đầy 88%, (ii) Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục tác động khi các doanh 

nghiệp Trung Quốc dịch chuyển sản xuất vào VN, từ đó gia tăng mạnh mẽ nhu cầu các nhà máy xây sẵn với các tiêu chuẩn kĩ 

thuật cao, (iii) Theo JLL, khoảng 9793 ha đất dự kiến sẽ gia nhập thị trường trong 3 năm tới, miền Nam hứa hẹn sẽ là điếm 

đến cho các nhà đầu tư khu công nghiệp. Một số doanh nghiệp gồm: LHG có KCN Long Hậu 3 vị trí thuận lợi có khả năng 

cho thuê với 90 ha, NTC với KCN Nam Tân Uyên 3 bắt đầu thi công hạ tầng vào cuối Q2/2019 với diện tích cho thuê 255 ha.  

 

 

 

 

 

Giá thuê tăng: 

- Giá cho thuê đất tăng mạnh, ở mức trung bình 80USd/m2/chu kỳ thuê, tăng 10.7% so với Q2/2018. 

- Giá thuê nhà xưởng xây sẵn tăng nhẹ, giá thuê trung bình ở mức 2-5 USD/m2/tháng tính đến Q4/2018. 

- Giá thuê đất ở Tp.HCM trung bình 156.8 USD/m2/chu kỳ thuê, trong khi các tỉnh khác 4 - 6 USD/m2/chu kỳ thuê. 

Dự báo nhu cầu thuê đất/nhà xưởng tiếp tục tăng khi làn sóng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc, Đài Loan sẽ thúc đẩy giá 

thuê tiếp tục tăng trong thời gian tới. Số lượng nhà kho/nhà xưởng cũng sẽ tăng mạnh mẽ hơn với các tiêu chuẩn kĩ thuật mới 

nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của các doanh nghiệp.  

 

 

Rủi ro: 

- Dòng vốn FDI có thể chững lại trước những bất ổn, cũng như nhu cầu chậm lại của thế giới. 

- Những thay đổi các chính sách, khó khăn trong triển khai xây dựng như chi phí đền bù tăng cao hay giải phóng mặt bằng 

khó khăn sẽ dẫn đến trì hoãn việc cho thuê. 

Nguồn cung TP.HCM Đồng Nai Bình Dương BR-VT Tây Ninh Bình Phước 

Tổng diện tích (ha)         4,206               9,813                 10,774          7,953              2,992                   3,298    

Diện tích đất cho thuê (ha)         2,802               6,835                    7,144          4,908              2,158                   2,272    

Tỷ lệ lấp đầy (%)           79%       87% 94% 62% 73% 36% 

Nguồn: Jones Lang LaSalle Vietnam (JLL), DAS tổng hợp. 

Hiệu suất tài sản TP.HCM Đồng Nai Bình Dương BR-VT Tây Ninh Bình Phước 

Giá thuê đất trung bình (USD/m2/chu kz thuê)* 156.8 85.5 73.6 60.8 53.6 51.6 

Giá thuê nhà xưởng trung bình (USD/m2/tháng) 3.6 4.5 3.8 3.5 2.7 2.2 

Nguồn: Jones Lang LaSalle Vietnam (JLL), DAS tổng hợp. 

*Phí sử dụng hạ tầng và phí dịch vụ (không gồm thuế VAT) chưa bao gồm trong giá thuê trung bình. 
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CHUYÊN MỤC CHIA SẼ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN 

Mức tăng trung bình trong tháng 1 hàng năm kể từ năm 2012-2018 đạt 6.2% 

Nhìn chung tháng 12 và tháng 1 hàng năm khối lượng giao dịch thường giảm hoặc ít biến động. 
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TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO 
  

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (gọi tắt là DAS) là thành viên của Tập đoàn tài chính Ngân hàng 

Đông Á, hiện là một trong các định chế tài chính lớn nhất Việt Nam. DAS cũng là một thành viên chính 

thức của thị trường chứng khoán Việt Nam, và đang đi đầu trong một số dịch vụ tài chính có công nghệ 

cao. DAS hiện là cổ đông lớn của nhiều công ty, và là chủ sở hữu của Công ty quản lý Quỹ đầu tư Đông Á. 

Công ty hiện có đầy đủ các nghiệp vụ chứng khóan gồm: Môi giới, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành, Tư vấn 

tài chính và Tư vấn đầu tư, Lưu ký chứng khoán.  

 

Hệ thống chi nhánh  

  

 Trụ sở chính: 

Địa chỉ: Tầng 2 & 3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP. HCM 

Điện thoại: (8428) 3833 6333 

Fax: (028) 3833 3891  

 Chi nhánh Sài Gòn: 

Địa chỉ: 60–70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM 

Điện thoại: (028) 3821 8666 

Fax: (028) 3821.4891 

 Chi nhánh Hà Nội: 

Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 3944 5175 

Fax: (024) 3944 5178 - 3944 5176 

 

 

 

 

 

 

 

KHUYẾN CÁO  

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như nhà đầu tư cá nhân và không 

hàm ý đưa ra lời khuyên chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào. Các quan điểm và nhận định trình 

bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Nhà 

đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết 

định đầu tư của mình. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) tuyệt đối không chịu trách nhiệm 

bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin của báo cáo này. 

Các quan điểm, nhận định, đánh giá trong báo cáo là quan điểm cá nhân của cá nhân người viết mà 

không đại diện cho quan điểm của DAS và có thể thay đổi mà không cần báo trước. 

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được DAS thu thập từ nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố. 

Tuy nhiên, DAS không đảm bảo độ chính xác thông tin này. 

Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi DAS. Không được phép sao chép, phát hành cũng như 

tái phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của DAS. Vui lòng ghi rõ 

nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.  
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