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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Kết thúc tuần giao dịch từ 10-14/2, VN-Index đứng ở mức 

937,45 điểm, tương ứng giảm nhẹ 0,35% so với tuần trước. 

Trong khi đó với động lực chính đến từ ACB nên HNX-

Index tăng 4,59% lên 109,74 điểm. Chỉ riêng ACB trong 

tuần qua đã góp đến gần 4,2 điểm vào đà tăng của HNX-

Index. ACB chốt tuần giao dịch ở mức 26.400 đồng/cp, 

tương ứng tăng 10,9% so với tuần trước.  

Tâm điểm của thị trường tuần qua là việc nhóm cổ phiếu 

mía đường đua nhau bứt phá. Trên sàn HoSE, đứng đầu 

danh sách tăng giá là cổ phiếu LSS của Mía đường Lam 

Sơn với mức tăng 31,3%. Động lực tăng chính của các cổ 

phiếu mía đường đó là nhờ vào việc kết quả kinh doanh bất 

ngờ khởi sắc vào quý II niên độ tài chính 2019-2020. Riêng 

đối với Mía đường Lam Sơn, công ty báo lãi 8,7 tỷ đồng ở 

quý II trong khi cùng kỳ lỗ đến gần 14 tỷ đồng. Nhờ sự 

khởi sắc này mà lũy kế 6 tháng lợi nhuận công ty cũng đạt 

9,3 tỷ đồng so với mức lỗ 13,4 tỷ đồng của cùng kỳ. 

Cổ phiếu SBT của Thành Thành Công - Biên Hòa cũng 

nằm trong top 10 tăng giá sàn HoSE với 17,8%. Kết quả 

kinh doanh quý vừa qua của Thành Thành Công - Biên Hòa 

cũng có sự cải thiện đáng kể khi lãi sau thuế của cổ đông 

công ty mẹ đạt hơn 12 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ đến 

33,7 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng chỉ tiêu này đạt đến 50 tỷ 

đồng, gấp 12 lần cùng kỳ. 

Chiều ngược lại, cổ phiếu DTL của Đại Thiên Lộc nối dài 

chuỗi ngày lao dốc khi giảm 25,4% sau một tuần giao dịch. 

DTL cũng là cổ phiếu duy nhất ở sàn HoSE giảm giá trên 

20%. Đà giảm của DTL vẫn diễn ra bất chấp việc con Chủ 

tịch HĐQT và Công ty TNHH SX Thép Tâm Đức đăng ký 

mua vào tổng cộng 3,5 triệu cổ phiếu. 

 

 

Diễn biến thị trường trong tuần 

  VNIndex HNXIndex 

Điểm số 937.45 109.74 

Thay đổi (%) -0.35%  4.59% 

Mã tăng/giảm 164/163 62/65 

KLGD (Triệu CP/phiên) 210.48 25.63 

GTGD (Tỷ VNĐ/phiên) 6789 299 

 

 

 
    

Tâm điểm nhóm ngành trong tuần 

5 ngành diễn biến tích 

cực nhất 

Thay 

đổi 

Cổ phiếu tiêu 

biểu 

Truyền thông,  23.9% YEG, AAA 

Điện nước & xăng dầu 3.00% GAS, POW 

Dầu khí 2.70% PLX, PVD 

Xây dựng và vật liệu 2.60% ROS, CTD 

Dịch vụ tài chính 2.50% FIT, VCI 

5 ngành diễn biến tiêu 

cực nhất 

Thay 

đổi 

Cổ phiếu tiêu 

biểu 

Bảo hiểm -4.30% BVH, PGI 

Tài nguyên cơ bản -2.40% HPG, DTL 

Du lịch và giải trí -2.00% VJC, HVN 

Bất động sản -1.40% VIC, VRE 

Thực phẩm và đồ uống -1.00% VNM, SAB 
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TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

KINH TẾ - THỊ TRƯỜNG 

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU chính thức được thông qua 

Chiều 12/2 (theo giờ Hà Nội), Nghị viện EU đã chính thức thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU 

(EVFTA) với 401 phiếu thuận, 192 phiếu chống và 40 phiếu trắng. Hiệp định sẽ có hiệu lực vào ngày đầu tiên của 

tháng thứ hai sau khi hai bên thông báo cho nhau về việc đã hoàn tất thủ tục trong nước hoặc vào một thời điểm 

khác do hai bên thống nhất. Cùng với EVFTA, Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) cũng được thông 

qua với lần lượt 407 phiếu thuận, 188 phiếu chống và 53 phiếu trắng. Để được EU phê chuẩn, Việt Nam đã tham gia 

thêm 3 công ước của Tổ chức Lao động Thế giới về quyền của người lao động. 

  

Trước đó, vào cuối tháng 1, Ủy ban thương mại EU đã phê chuẩn EVFTA với tỷ 19 phiếu đồng thuận, 6 phiếu 

chống và 5 phiếu trắng. EVFTA được kỳ vọng là cú hích lớn cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam như giúp đa 

dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng nông, thủy sản và những mặt hàng doanh 

nghiệp Việt vốn có nhiều lợi thế cạnh tranh. 

  

Triển vọng đầu tư tại Việt Nam đứng đầu ASEAN 

 

Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) vừa công bố kết quả “Khảo sát thực trạng hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại châu Á và châu Đại Dương năm tài chính 2019”, cho thấy lượng doanh 

nghiệp có lãi đạt gần 66%, tăng 0,5 điểm phần trăm và tỷ lệ doanh nghiệp lỗ giảm gần 2 điểm phần trăm, chỉ hơn 

20%. Trong đó, những doanh nghiệp được thành lập từ năm 2000 trở lại đây có tỷ lệ lãi cao, dao động trong khoảng 

30-81%. Với kết quả kinh doanh tích cực, gần 64% doanh nghiệp cho rằng sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh trong 

năm nay. Con số này khiến triển vọng kinh doanh tại Việt Nam đứng đầu khu vực ASEAN. Nguyên nhân là do các 

doanh nghiệp Nhật Bản kỳ vọng lớn về gia tăng doanh thu và triển vọng tăng doanh thu do mở rộng xuất khẩu. 

  

Trong bối cảnh chuyển dịch dòng đầu tư từ Trung Quốc ra nước ngoài, doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn Việt Nam 

là điểm đến đầu tiên, sau đó là Thái Lan, Philippines, Indonesia. Ngoài ra, các nhà đầu tư Nhật Bản cũng đánh giá, 

môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam có nhiều lợi thế như quy mô, thị trường nội địa tăng trưởng, tình hình chính 

trị xã hội ổn định và môi trường sống lý tưởng dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, yếu tố chi phí lao 

động rẻ đã không còn hấp dẫn nhà đầu tư Nhật Bản khi yếu tố này giảm 4,7 điểm phần trăm so với năm ngoái. 

  

Qua những số liệu của JETRO đưa ra, ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục trưởng Cục đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch & Đầu 

tư cho biết, nhà đầu tư Nhật Bản vẫn tin tưởng vào môi trường đầu tư và muốn đầu tư tại Việt Nam. Năm ngoái cũng 

ghi nhận số lượng nhà đầu tư đến Việt Nam khảo sát, tìm hiểu thị trường tăng khoảng 30%. 
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DOANH NGHIỆP 

Xuất khẩu thủy sản giảm mạnh 

Trong tháng 1, xuất khẩu thủy sản Việt Nam giảm 25% so với cùng kỳ 2019 và dự báo còn giảm sâu trong tháng 2, 3 

vì dịch Covid-19. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), hết tháng 1, Việt Nam xuất 

khẩu thủy sản đạt 556 triệu USD. Trong đó, cá tra, cá ngừ, bạch tuộc lần lượt giảm 64%, 30% và 50%. 

  

Xuất khẩu giảm do nghỉ Tết kéo dài, sức tiêu thụ giảm. Dự báo, bước sang tháng 2 xuất khẩu thủy sản sẽ còn giảm 

sâu khi dịch Covid-19 lan rộng. Hiện, xuất qua các cửa khẩu chiếm 20% tổng kim ngạch xuất thủy sản sang thị 

trường Trung Quốc nên đóng cửa các cửa khẩu do dịch Covid-19 có thể làm giảm ít nhất 20% xuất khẩu thủy sản 

của Việt Nam sang Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm.  

  

Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ giảm do các chuỗi bán lẻ thực phẩm, các nhà hàng ẩm thực đóng cửa hàng loạt. Hoạt 

động trao đổi, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc bị gián đoạn do hệ thống vận tải bị đảo lộn. Nhiều đơn 

hàng của doanh nghiệp bị chậm trễ hoặc không ký thêm được hợp đồng mới...  

 

VASEP dự báo, trường hợp khả quan nhất, hết quý I, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc sẽ bị sụt ít nhất là 40% so 

với quý trước, đạt khoảng 265 triệu USD. Tuy nhiên, mức này so với cùng kỳ năm ngoái vẫn tăng 10%. Với tình 

huống xấu, đại dịch kéo dài, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc nửa đầu năm sẽ giảm 30% còn 400 triệu USD và 

cả năm sẽ đạt khoảng 1,33 tỷ USD, giảm 6%. 

Thái Lan vẫn áp thuế chống bán phá giá với thép cacbon Việt Nam 

Bộ Công Thương vừa nhận được thông báo kết luận rà soát kỳ cuối lệnh áp thuế chống bán phá giá từ Cục Ngoại 

thương Thái Lan, trong đó, nước này sẽ gia hạn biện pháp chống bán phá giá với thép cacbon cuộn nguội, không 

cuộn nguội từ Việt Nam, thời gian 5 năm. 

  

Lý do là sau khi tiến hành rà soát, Ủy ban Chống bán phá giá và trợ cấp Thái Lan thấy rằng nếu chấm dứt lệnh áp 

thuế sẽ gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước và tiềm ẩn nguy cơ tái diễn bán phá giá. 

  

Trước đó, sau khi kết thúc điều tra, Thái Lan đã áp thuế hoen 14 % với sản phẩm thép cacbon cuộn nguội, không 

cuộn nguội của Việt Nam 2014. 

  

Theo quy định, Thái Lan đã tiến hành khởi xướng rà soát cuối kỳ biện pháp để đánh giá sự cần thiết gia hạn/chấm 

dứt áp dụng biện pháp nói trên vào 2019. 
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TIN TỨC QUỐC TẾ 

 
KINH TẾ - THỊ TRƯỜNG 

Ngành trò chơi điện tử Trung Quốc 'phất lên' nhờ virus corona 

Thông thường, tết Âm lịch rơi vào tháng 1 hoặc tháng 2 hàng năm. Đây chính là dịp các game thủ Trung Quốc có 

thêm thời gian để hòa mình vào đam mê nhờ lịch nghỉ kéo dài hơn một tuần. Năm nay, dịch Covid-19 bùng phát 

trùng với dịp người dân Trung Quốc đón năm mới, chính quyền các địa phương phải quyết định kéo dài thời gian 

nghỉ, thậm chí nhiều hơn đến 3 tuần tại một số tỉnh, thành, khiến cho hàng triệu người vốn đã dư giả thời gian, lại có 

nhiều thời gian hơn nữa. 

  

Dịch Covid-19, bùng phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, trong tháng 12, hết sức nguy hiểm, hiện đã cướp đi 

sinh mạng của hơn 1.500 người và khiến khoảng 70.000 người nhiễm bệnh. Phần lớn các trường hợp tử vong và 

nhiễm bệnh đến từ Trung Quốc đại lục.  

Phố Wall trái chiều sau tin Nhà Trắng tính ưu đãi thuế cho nhà đầu tư mua cổ phiếu 

Dow Jones giảm 25,23 điểm, tương đương 0,09%, xuống 29.398,08 điểm. S&P 500 tăng 6,22 điểm, tương đương 

0,18%, lên 3.380,15 điểm. Nasdaq tăng 19,21 điểm, tương đương 0,2%, lên 9.731,18 điểm. 

  

Bất ổn liên quan dịch bệnh do virus corona gây ra cùng số liệu kinh tế không mấy khả quan ảnh hưởng tâm lý nhà 

đầu tư trong gần như cả phiên 14/2. CNBC đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể ra ưu đãi thuế cho 

người có thu nhập ít hơn 200.000 USD và đầu tư tối đa 10.000 USD vào chứng khoán Mỹ, giúp thúc đẩy thị trường 

vào phút chót. 

  

“Trong năm bầu cử, đặc biệt là khi tổng thống bị chỉ trích vì việc giảm thuế chỉ có lợi cho người giàu, tìm cách dân 

chủ hóa thị trường chứng khoán cho người thu nhập thấp là hành động thường thấy”, Joseph Sroka, giám đốc đầu tư 

tại NovaPoint, Atlanta, nói. 

  

Lo ngại liên quan virus corona vẫn tiếp tục. Nhà chức trách Trung Quốc cho biết hiện đã có 1.500 người chết, hơn 

66.000 ca nhiễm bệnh ở nước này. 

  

Khảo sát của Reuters đối với 40 chuyên gia kinh tế cho thấy kinh tế Trung Quốc quý I sẽ tăng trưởng chậm nhất kể 

từ cuộc khủng hoảng tài chính nhưng đây chỉ là tác động ngắn hạn nếu virus được kiểm soát. 

 

Mùa báo cáo lợi nhuận quý IV/2019 đang dần kết thúc với 387 công ty trong S&P 500 đã công bố kết quả kinh 

doanh, 77,4% trong số này vượt kỳ vọng Phố Wall. Giới phân tích ước tính tăng trưởng lợi nhuận quý IV/2019 là 

2,6% so với cùng kỳ năm trước, trái ngược với dự báo giảm 0,3% đưa ra hôm 1/1. 
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HÀNG HÓA 

Giá dầu thêm 1%, có tuần tăng đầu tiên kể từ tháng 1 

Giá dầu Brent tương lai tăng 98 cent, tương đương 1,74%, lên 57,32 USD/thùng, chốt tuần tăng 5,23%, tuần tăng 

đầu tiên trong 6 tuần. 

  

Giá dầu WTI tương lai tăng 63 cent, tương đương 1,23%, lên 52,05 USD/thùng, chốt tuần tăng 3,44%. 

  

Kể từ đầu năm, giá dầu Brent đã giảm 15%, phần nào do lo ngại liên quan ảnh hưởng từ virus corona đến kinh tế thế 

giới. Tuy nhiên, tâm lý thị trường dần cải thiện khi các nhà máy ở Trung Quốc bắt đầu tái hoạt động và Bắc Kinh 

nới lỏng chính sách tiền tệ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng số ca nhiễm ở Trung Quốc tăng mạnh không hẳn 

là dịch bệnh lan rộng mà phản ánh quyết định tái phân loại những ca nghi nhiễm. Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) 

nói đợt bùng phát có thể khiến nhu cầu dầu trong quý I giảm so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên kể từ năm 2009. 

  

Giá vàng. 

 
Giá vàng ngày 14/2 lên cao nhất hơn 1 tuần do nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào tài sản an toàn trong bối cảnh virus 

corona sẽ có ảnh hưởng nhất định đến kinh tế thế giới. 

  

Giá vàng giao ngay tại sàn New York tăng 7,9 USD lên 1.583,6 USD/ounce, trong phiên có lúc chạm 1.583,76 

USD/ounce, cao nhất kể từ ngày 3/2. Chốt tuần, giá vàng tăng 0,8%. 

  

Giá vàng tương lai tăng 0,5% lên 1.586,4 USD/ounce. 
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THỐNG KÊ GIAO DỊCH 
 

 
  

Top 10 Cổ phiếu tăng trên HOSE 
 
 

 
 

Top 10 cổ phiếu giảm trên HOSE 

 
 

 
 
 

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài 
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT - DỰ BÁO VNIndex  

 
 

QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ 

 
Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index có khả năng sẽ tiếp tục biến động hẹp trong các phiên giao dịch đầu 

tuần tới. Đồng thời, nếu thị trường không sớm bứt phá khỏi ngưỡng kháng cự 940 – 950 điểm thì có khả 

năng cao chỉ số sẽ sớm bước vào nhịp điều chỉnh kế tiếp. Dòng tiền tiếp tục ở trạng thái phân hóa và nhiều 

mã cổ phiếu nhóm ngân hàng đang trong vùng quá mua nên có khả năng cao thị trường vẫn chưa thể vượt 

được vùng kháng cự 940 – 950 điểm. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục quan sát thị trường và giữ tỷ 

trọng cổ phiếu ở mức thấp để phòng ngừa rủi ro. 
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KHUYẾN CÁO 

Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần chứng khoán Eurocapital (ECC), chỉ cung cấp những thông tin 

chung cũng như diễn biến thị trường của cổ phiếu doanh nghiệp. Báo cáo này không được xây dựng để 

cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua bán, nắm giữ 

chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là nguồn 

tham khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình. Mọi thông tin, nhận định, dự báo và 

quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần 

Chứng khóa Eurocapital (ECC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và 

không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong 

báo cáo này, cũng như không cịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng  toàn bộ hay một 

phần nội dung của báo cáo này. Mọi quan điểm cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên 

sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này 

có thể thay đổi mà không cần báo trước. Bản báo cáo này có bản quyền là tài sản của Công ty Cổ phần 

Chứng khooán Eurocapital (ECC). Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của ECC 

đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được sao chụp hay nhân bản ở bất kỳ hình 

thức hay phương thức nào hoặc cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Eurocapital. 

 

Công ty cổ phần chứng khooán Eurocapital 

------------------------------------------------------------ 

Tầng 5 – Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng - Số 23, Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội 

Điện thoại: +84 39 3218 1895 

Website: www.ecsc.com.vn 
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