
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN  

[ Nhận định thị trường ] 

VN-Index có phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp sau khi thị trường bước vào năm 

mới và đã vượt mốc 1130 điểm. 

 

[ Điểm nhấn phiên giao dịch ] 

Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch tích cực với nhóm cổ 

phiếu ngành ngân hàng đồng loạt tăng. 

 

[ Điểm nhấn tin tức trong ngày ] 

Lo ngại liên quan bầu cử Thượng viện ở Georgia, Phố Wall giảm sâu. 

 

[ Khuyến nghị cổ phiếu ] 

Mua:    

Bán: TCB, VPB 

 

[ Lịch sử khuyến nghị ] 

 

05/01/2021 
 
 

 
Chỉ số 

Thay đổi 

(% bđ) 

VNIndex 1132.55 1.08% 

VN30 1104.30 1.14% 

HNXIndex 208.13 0.90% 

HNX30 340.02 1.26% 

UPCom 74.43 0.31% 

Dầu (WTI, $) 47.97 0.73% 

Vàng (LME,$) 1947.50 0.27% 

 



 
1. Nhận định thị trường. 

Nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng giá mạnh và giúp kéo 2 chỉ số VN-Index và HNX-Index lên trên mốc tham chiếu. 

Thanh khoản thị trường tiếp tục lập kỷ lục với tổng giá trị khớp lệnh ở mức 17.100 tỷ đồng. Tính chung cả 2 

phương thức, tổng giá trị giao dịch đạt 19.276 tỷ đồng, tương ứng khối lượng khớp lệnh là 975,6 triệu cổ phiếu. 

Khối ngoại sàn HoSE mua ròng đột biến hơn 517 tỷ đồng. 

 

 

Đồ thị VN-Index phiên giao dịch ngày 05/01/2021 

 

Thị trường mở cửa phiên giao dịch ngày 5/1 với sự rung lắc ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, các chỉ số vì vậy cũng 

bị lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Nhưng tới giữa phiền sáng dòng tiền ồ đạt lại đổ vào thị trường kéo các mã cổ 

phiếu lớn đồng loạt tăng với giá trị khớp lệnh lập kỷ lục.  

Với những nhà đầu tư dài hạn, chúng tôi khuyến nghị quý nhà đầu tư nên bắt đầu chốt lời một phần danh mục là 

vì VN-Index đang tiến sát vùng kháng cự mạnh 1200 điểm. Dự báo thị trường sẽ đảo chiều và điểu chỉnh trong 

thời gian tới.  



 
2. Điểm nhấn phiên giao dịch. 

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 12.08 điểm, 1.08% lên 1132.55 điểm. Khối lượng giao dịch 

khớp lệnh 763.4 triệu, tăng 45.1 triệu cổ phiếu so với phiên liền trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía các 

mã Tăng: 279 mã tăng (29 mã trần), 164 mã giảm (1 mã sàn). Đóng góp nhiều nhất vào chỉ số tăng: VHM, VIC, 

VNM, VRE, MBB. Đóng góp nhiều nhất vào chỉ số giảm: BID, VJC, CTG, HVN, BCM.  

Điểm nhấn trong phiên giao dịch hôm nay là Cổ phiếu LPB khi mã này tăng 6.7% lên mức 13,500 đồng/cp.  

Kết thúc phiên giao dịch khối ngoại MUA ròng 517.27 tỷ, mua xấp xỉ 1.19 triệu cổ phiếu. Các mã được mua ròng 

nhiều nhất (về giá trị): VRE, VHM, MBB… Các mã bị bán ròng nhiều nhất (về giá trị): VND, BSI, CTG… 

 

3. Điểm nhấn tin tức trong ngày. 

Lo ngại liên quan bầu cử Thượng viện ở Georgia, Phố Wall giảm sâu 

Dow Jones giảm 382,59 điểm, tương đương 1,25%, xuống 30.223,89 điểm. S&P 500 giảm 55,42 điểm, tương 

đương 1,48%, xuống 3.700,65 điểm. Nasdaq giảm 189,84 điểm, tương đương 1,47%, xuống 12.698,45 điểm. 

S&P 500 và Dow Jones ghi nhận phiên giảm sâu nhất kể từ cuối tháng 10 còn của Nasdaq là từ ngày 9/12. Gần 

như toàn bộ lĩnh vực thuộc S&P 500 chốt phiên trong sắc đỏ. Dow Jones bị cổ phiếu Boeing, mất giá hơn 4% sau 

khi Bernstein hạ xếp hạng vì dòng tiền có vấn đề, kéo tụt. 

Số phận các chương trình nghị sự của tổng thống đắc cử Joe Biden, bao gồm điều chỉnh lại thuế, các gói hỗ trợ 

kinh tế và chi tiêu hạ tầng, phụ thuộc kết quả hai cuộc đua vào Thượng viện tại bang chiến trường Georgia. 

Chỉ số sợ hãi của Phố Wall VIX chạm đỉnh hai tuần trong phiên 4/1. 

“Chứng khoán đang thụt lùi sau một năm tăng ấn tượng”, Brian Reynolds, giám đốc chiến lược thị trường tại 

Reynolds Strategy, nói. “Chúng ta khởi đầu với Covid-19 vẫn ngoài tầm kiểm soát. Chúng ta có thể kết thúc năm 

2021 với virus corona bị kiểm soát. Tuy nhiên, từ vạch xuất phát tới đích sẽ tràn đầy những đợt thụt lùi do mọi 

người theo dõi các thông tin ngắn hạn”. 

Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ đã vượt mốc 350.000. 

“Nhà đầu tư đang ở vị thế muốn tạm nghỉ để đánh giá nhiều thứ trong năm mới”, theo Lindsay Bell, giám đốc 

đầu tư chiến lược tại Ally Invest, Charlotte, bang North Carolina. 



 
Hoạt động sản xuất tại Mỹ trong tháng 12 mở rộng nhanh nhất hơn 6 năm. Số liệu sản xuất tại châu Á và châu 

Âu cũng tích cực. Một số nhà đầu tư thận trọng về tốc độ tăng trưởng kinh tế khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp 

lần đầu ở Mỹ vẫn ở mức cao, xuất hiện biến chủng virus corona và các hạn chế liên quan Covid-19 gia tăng. 

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 4/1 là 14,15 tỷ cổ phiếu, cao hơn trung bình 10,94 tỷ cổ phiếu trong 20 

phiên trước đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. Khuyến nghị cổ phiếu. 

VMC – Công ty Cổ phần VIMECO. 

 

 

Giới thiệu: Trong những năm vừa qua, Công ty đã tham gia đấu thầu và thi công nhiều công trình xây dựng có 

quy mô lớn trong cả nước đồng thời mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh khác có hiệu quả. Công ty đã 

đầu tư nhiều máy móc thiết bị thi công hiện đại phù hợp với công nghệ mới, có hiệu quả cao cho công tác xử lý 

nền móng, công tác bê tông, vận chuyển như khoan cọc nhồi, các trạm bê tông thương phẩm đồng bộ với máy 

bơm, xe vận chuyển bê tông, các loại máy đào, xúc, ủi,….Công ty từng bước tự khẳng định mình trên thị trường. 

Nhận định: VMC liên tục tăng giá trong giai đoạn 3 tháng gần đây, cụ thể giá cổ phiếu đã tăng từ 9.490 đồng/ 

cổ phiếu vào ngày 07/09/2020 lên tới 10.600 đồng sau khi đóng cửa phiên giao dịch hôm nay. Sau khi đi ngang 

và không phá xuông dưới 10.000 đồng trong vòng 1 tháng, VMC bắt đầu tăng trở lại và liên tục tăng giá 4 phiên 

gần nhất. Giá của VMC cũng đang xuất hiện mô hình đảo chiều khi đã phá qua trend giảm dài hạn, chứng minh 

VMC đang ở trong trend tăng và sẽ tiếp tục chu kỳ tăng giá thời gian tới. Thêm vào đó là các thông tin tích cực 

như Vacine điều trị Covid-19 có hiểu quả tới 95% do Công ty Pfizer mới hoàn tất thử nghiệm và dự báo trong 

thời gian tới nguồn vốn FDI từ nước ngoài sẽ đổ về Việt Nam sẽ khiến các nhà đầu tư có cái nhìn lạc quan về thị 

trường hơn.  

 

 



 
5. Lịch sử khuyến nghị (Danh mục ngắn hạn).  

Mã CK 
Ngày khuyến 

nghị Mua 
Giá MUA 

Ngày khuyến 

nghị bán 
Giá BÁN Cổ tức 

Tỷ trọng 

danh 

mục 

Lợi nhuận 

từ khuyến 

nghị 

VMC 25/11/2020 10,600 NẮM GIỮ  0 10% 18.87% 

BMI 19/11/2020 29,050 17/12/2020 29,350 0 10% 1.03% 

SJS 13/11/2020 25,200 NẮM GIỮ  0 10% 11.11% 

BVS 10/11/2020 10,800 NẮM GIỮ  0 10% 104.63% 

NTP 26/10/2020 35,000 10/12/2020 36,500 0 10% 4.29% 

FMC 21/10/2020 31,300 10/12/2020 35,000 0 10% 11.82% 

TPB 19/10/2020 20,900 23/12/2020 26,500 0 10% 26.79% 

TCB 14/10/2020 22,850 23/12/2020 28,700 0 10% 25.60% 

BVH 12/10/2020 52,900 23/10/2020 55,500 800 10% 6.43% 

TVC 08/10/2020 9,500 23/10/2020 10,700 0 10% 12.63% 

C32 30/09/2020 26,200 23/10/2020 24,550 0 10% -6.30% 

DIG 28.09.2020 15,000 01/10/2020 16,150 0 10% 7.67% 

CVT 17.09.2020 19,050 05/10/2020 22,500 0 10% 18.11% 

L14 15/09/2020 52,000 NẮM GIỮ  0 10% 12.31% 

PVB 14/09/2020 18,400 19/10/2020 15,200 0 10% -17.39% 

DMC 08/09/2020 56,800 29/09/2020 59,000 0 10% 3.70% 

PNJ 24/08/2020 58,600 29/09/2020 61,100 0 10% 3.75% 

SJD 18/08/2020 17,750 30/09/2020 18,450 0 10% 3.94% 

KSB 13/08/2020 25,850 09/09/2020 29,800 0 10% 15.28% 

DAG 03/08/2020 5,700 26/08/2020 6,350 0 10% 11.40% 

VSC 30/07/2020 30,900 01/09/2020 33,600 0 10% 8.74% 

C4G 15/07/2020 8,000 24/07/2020 6,800 0 10% -15.00% 

VNS 09/07/2020 11,750 14/07/2020 13,400 0 10% 14.04% 



 

VHM 06/07/2020 80,800 19/08/2020 70,900 0 10% -12.25% 

TYA 22/06/2020 14,700 10/08/2020 17,000 2,500 10% 15.65% 

MSR 11/06/2020 17,500 02/07/2020 15,200 0 10% -13.14% 

BVH 08/06/2020 50,600 24/07/2020 43,600 0 10% -13.83% 

AAA 04/06/2020 13,450 22/07/2020 12,050 0 10% -10.41% 

PET 04/06/2020 8,400 25/08/2020 9,480 0 10% 12.86% 

NCT 02/06/2020 61,900 04/09/2020 64,200 0 10% 3.72% 

TNG 25/05/2020 14,100 17/06/2020 11,900 0 10% -15.60% 

D2D 19/05/2020 57,500 17/06/2020 59,500 0 10% 3.48% 

VCI 15/05/2020 23,050 20/05/2020 21,500 0 10% -6.72% 

TCB 11/05/2020 20,200 10/06/2020 21,300 0 10% 5.45% 

CVT 07/05/2020 16,650 19/08/2020 18,050 0 10% 8.41% 

AMV 04/05/2020 16,700 10/06/2020 21,000 0 10% 25.75% 

CSV 28/04/2020 20,750 03/06/2020 24,000 0 10% 15.66% 

VNM 24/04/2020 102,800 05/06/2020 124,000 0 10% 20.62% 

BMP 24/04/2020 45,400 02/06/2020 47,600 0 10% 4.85% 

BMI 21/04/2020 21,000 24/08/2020 26,000 0 10% 23.81% 

DRC 21/04/2020 18,950 10/06/2020 20,150 0 10% 6.33% 

CSM 20/04/2020 15,500 05/05/2020 17,530 0 10% 13.10% 

DXG 16/04/2020 9,250 22/05/2020 10,600 0 10% 14.59% 

DMC 14/04/2020 52,900 15/05/2020 51,000 0 10% -3.59% 

DCM 10/04/2020 6,400 23/04/2020 7,400 0 10% 15.63% 

MSH 09/04/2020 27,600 14/05/2020 35,700 0 10% 29.35% 

FMC 06/04/2020 18,700 26/05/2020 25,300 0 10% 35.29% 

PLX 27/03/2020 40,100 05/06/2020 46,300 0 10% 15.46% 

DPM 26/03/2020 11,550 28/05/2020 15,350 0 10% 32.90% 

VEA 20/03/2020 30,700 13/05/2020 38,200 0 10% 24.43% 

STK 16/03/2020 14,100 09/06/2020 16,500 0 10% 17.02% 

SZL 12/03/2020 32,000 13/05/2020 38,260 0 10% 19.56% 

 

 



 

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 khoán Eurocapital 

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

Tầng 5 – Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng – Sô 23, Phan 

Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội 

Điện thoại:  +84 39 3218 1895 

Website:  www.ecsc.vn 

 Chuyên viên phân tích  

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

Đoàn Nhật Anh 

(+84)  39 3218 1895 

anh.doan@ecsc.com.vn 
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