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ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

 

Đóng cửa phiên giao dịch chỉ số VN-Index đạt 953.43 

điểm, giảm 5.88 điểm (0.61%). Độ rộng thị trường 

nghiêng về phía các mã giảm cụ thể: 128 mã tăng, 190 mã 

giảm và 67 mã đứng giá. 

 

Chỉ số HNX-Index tăng 0.17 điểm (0.17%) lên 101.07 

điểm. Toàn sàn có 62 mã tăng, 73 mã giảm và 51 mã đứng 

giá. 

 

Điểm nhấn phiên giao dịch hôm nay từ cổ phiếu MSN khi 

công bố sáp nhập Vincommerce và VinEco vào Masan. 

Trong phiên các bluechips như VCB, VNM, VPB, GAS, 

BVH, PXL, CYG tiếp tục đi xuống bất chấp nỗ lực từ 

HPG, BID, HVN, MWG đã khiến chỉ số VN-Index đóng 

cửa mất gầần 6 điểm. Đáng chú ý là thanh khoản trong 

phiên đã tăng mạnh. 

 

Kết thúc phiên giao dịch, khối ngoại bán ròng 248.98 tỷ, 

xấp xỉ bán 4 triệu cổ phiếu. Các mã được mua ròng nhiều 

nhất: HPG, HVN, VRE … Các mã bị bán ròng nhiều 

nhấất MSN, VNM, VHM… 

 

 

 

 
 

KẾT QUẢ GIAO DỊCH 

 
HOSE HNX UPCOM 

Đóng cửa 953.43 101.07 55.53 

% Thay đổi -0.61 0.17 0.02 

Khối lượng 
 (Triệu CP) 

264.937 26.155 20.322 

NĐT nước ngoài mua (Tỷ vnđ) 609.63 

NĐT nước ngoài bán (Tỷ vnđ) 856.22 

NHÓM CỔ PHIẾU TÁC ĐỘNG LÊN CHỈ SỐ 

TOP kéo VN Index tăng   

Mã 

Giá đóng 

cửa     

(1.000 đ) 

Thay đổi 

(%) 

Khối 

lượng giao 

dịch (CP) 

Đóng 

góp 

vào 

VN 

Index 

HPG 23.45 2.2 9,332,060 0.042 

BID 39.70 0.8 786,830 0.037 

HVN 35.40 0.9 520,910 0.013 

MBB 21.55 0.7 3,265,060 0.011 

MWG 109.20 0.7 593,720 0.011 

     TOP kéo VN Index giảm 

Mã 

Giá 

đóng 

cửa     

(1.000 

đ) 

Thay đổi 

(%) 

Khối 

lượng giao 

dịch (CP) 

Đóng 

góp 

vào 

VN 

Index 

MSN 64.20 -7.0 2,271,640 -0.172 

VCB 82.00 -1.8 635,370 -0.171 

VNM 116.40 -1.6 1,422,610 -0.102 

VPB 18.70 -4.1 1,407,780 -0.059 

GAS 97.20 -0.8 299,980 -0.047 
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TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý 

NHNN chuyển từ hút ròng sang bơm ròng. Tuần qua, có 

13.000 tỷ đồng tín phiếu đến hạn và Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN) ngừng phát hành tín phiếu mới, đồng thời chuyển 

sang mua kỳ hạn (kênh OMO) sau gần 3 tháng kênh này không 

hoạt động. Cơ quan này đã mua kỳ hạn 49.200 tỷ đồng, lãi suất 

OMO cũng giảm 4,5% xuống 4%/năm, đây là bước giảm lớn 

nhất (50 điểm cơ bản) trong 5 năm trở lại đây và là lần giảm 

thứ 2 trong 2019. Tính chung, NHNN đã bơm ròng tới 62.200 

tỷ đồng trên thị trường mở, không có tín phiếu lưu hành, trong 

khi lượng OMO lưu hành là 49.200 tỷ đồng, đánh dấu bước 

chuyển từ hút ròng 8 tháng liên tục sang bơm ròng của NHNN. 

Masan MeatLife (MML) dự kiến lên sàn UPCom vào ngày 

9/12. Tại buổi hội thảo tiềm năng và cơ hội đầu tư cổ phiếu 

Masan MeatLife (MML), ông Phạm Trung Lâm – Tổng giám 

đốc MML cho biết cổ phiếu công ty dự kiến sẽ lên sàn UPCom 

vào thứ 2 tuần sau (9/12). Mức giá chưa được công bố nhưng 

trên thị trường OTC, cổ phiếu MML hiện đang dao động từ 

75.000 – 80.000 đồng/cp. Hiện tại, trong "nhóm Masan" có 

một số cổ phiếu như Masan Consumer (MCH), Masan 

Resources (MSR) cũng đang giao dịch trên UPCom. MML 

trước mắt giao dịch ở UPCom nhưng trong tương lai sẽ có kế 

hoạch lên sàn HoSE. Về KQKD, lãnh đạo Masan MeatLife cho 

biết lợi nhuận năm 2019 sẽ ít nhất bằng năm ngoái do giá heo 

đang hồi phục tích cực. Mục tiêu của Masan MeatLife đến năm 

2022 sẽ trở thành thương hiệu thịt mát đóng gói số 1 tại Việt 

Nam, phân phối 10% thị phần thịt heo toàn quốc với doanh đạt 

1,5-3 tỷ USD, lợi nhuận sau thuế từ 200-450 triệu USD. Để 

thực hiện được mục tiêu tham vọng này, Masan MeatLife đã 

lấy Vinamilk làm tấm gương và mong muốn MeatLife sẽ là 

"một Vinamilk trong ngành thịt". Trong khi đó, đánh giá về đối 

thủ CP Group, lãnh đạo Masan MeatLife cho rằng doanh 

nghiệp này chỉ đơn thuần là tập trung nuôi heo và bán heo hơi 

với hạn sử dụng ngắn, chất lượng không cao. Còn với lĩnh vực 

thịt mát (hạn sử dụng dài, chất lượng vượt trội), Masan 

MeatLife đang đi trước các đối thủ ít nhất 2 năm. 

 

KHUYẾN NGHỊ 

Ngày 

khuyến 

nghị Mua 

Cổ 

phiếu 

Trạng 

thái 

Giá 

mua 

Hiệu 

quả 

26/11/2019 DPR Nắm giữ 40650 3.32% 

19/11/2019 BMP Nắm giữ 54,000 -5.74% 

18/11/2019 GAS Nắm giữ 108,000 -10.00% 

15/11/2019 PXL Bán 7,100 21.00% 

14/11/2019 PNJ Nắm giữ 86,000 -5.81% 

13/11/2019 HSG Nắm giữ 7,880 1.65% 

12/11/2019 HPG Nắm giữ 22,800 2.85% 

12/11/2019 FPT Nắm giữ 60,000 -9.17% 

12/11/2019 HVN Nắm giữ 35,950 -1.53% 

11/11/2019 VCB Nắm giữ 91,300 -10.19% 

16/10/2019 ANV Nắm giữ 25,950 -8.09% 

17/09/2019 VRE Nắm giữ 33,950 0.15% 

26/08/2019 DXG Nắm giữ 14,300 -3.50% 
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TIN TỨC QUỐC TẾ 

 

Trump dọa tăng thuế với 3 quốc gia, chứng khoán châu Á 

giảm. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương trừ Nhật Bản 

giảm gần 0,9% trong đầu phiên 3/12. Tất cả chỉ số lớn trong 

khu vực đều giảm, mạnh nhất là Australia và Nhật Bản. ASX 

200 của Australia giảm 2% trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản 

giảm 1%. Tại Trung Quốc, Shanghai Composite và Shenzhen 

Composite lần lượt giảm 0,3% và 0,4%. Hang Seng của Hong 

Kong cũng giảm gần 0,4% do cổ phiếu của các nhà bán lẻ 

giảm hơn 1%. Số liệu chính thức vừa công bố cho thấy doanh 

số bán lẻ tháng 10 tại thị trường này giảm 26,2% so với cùng 

kỳ năm ngoái và ghi nhận mức giảm kỷ lục. Ngoài ra, Kospi 

của Hàn Quốc giảm 0,6%. Tại Đông Nam Á, các chỉ số của 

Singapore, Malaysia và Indonesia giảm 0,08% - 0,5%. Giới 

đầu tư rút khỏi các tài sản rủi ro sau khi Tổng thống Donald 

Trump tiếp tục gây chiến với Pháp, Brazil và Argentina trên 

lĩnh vực thương mại. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald 

Trump ngày 2/12 thông báo rượu vang, phô mai và túi xách 

Pháp nằm trong danh sách sản phẩm có thể bị nhắm mục tiêu 

ngay giữa tháng 1/2020. Cùng ngày, ông Trump tuyên bố ngay 

lập tức tái áp thuế với thép và nhôm nhập khẩu từ Brazil và 

Argentina do 2 quốc gia này đang mạnh tay phá giá đồng nội 

tệ, gây ảnh hưởng tới lợi ích của nông dân Mỹ.  

 

Trung Quốc sẽ sớm trừng phạt doanh nghiệp Mỹ. Sáng 

ngày 3/12, Global Times viết trên Twitter cho biết chính phủ 

nước này sẽ sớm ban hành danh sách các thực thể không đáng 

tin cậy, mở đường cho việc áp dụng các biện pháp trừng phạt 

nhằm vào các doanh nghiệp Mỹ. Mục đích của danh sách tên là 

đáp trả dự luật do Thượng nghị sĩ Marco Rubio đưa ra nhằm 

trừng phạt các quan chức Trung Quốc có liên quan tới việc lạm 

dụng người Hồi giáo ở Tân Cương. Hạ viện Mỹ dự kiến bỏ 

phiếu thông qua dự luật này trong ngày 3/12 để gây áp lực lên 

Bắc Kinh chấp nhận thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.  Cùng 

ngày, Tổng biên tập của Global Times cũng viết trên Twitter 

rằng quan chức Mỹ có thể bị hạn chế cấp thị thực và người có 

hộ chiếu Mỹ bị cấm vào vùng tự trị Tân Cương.  

 

CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 

Thị 

trường 
Chỉ số Giá cuối 

Tăng/ 

giảm 

US Dow Jones 27,502.81 -1.01% 

US NASDAQ 8,520.64 -0.55% 

US S&P 500 3,093.20 -0.66% 

France CAC40 5,727.22 -1.03% 

German DAX 12,989.29 +0.19% 

London FTSE 100 7,158.76 -1.75% 

China Shanghai 2,884.70 +0.31% 

HongKong Hang Seng 26,391.30 -0.20% 

India SENSEX 40,675.45 -0.31% 

Korea KOSPI 2,084.07 -0.38% 

Taiwan TAIEX 11,531.58 +0.25% 

Japan Nikkei 225 23,379.81 -0.64% 

Australia S&P/ASX 200 6,712.30 -2.19% 

Thailand SET 1,567.63 -0.12% 

Giá dầu  56.33 +0.41% 

Giá vàng  1477 +0.02% 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN-INDEX 
 
 

 
 

Kháng cự  I 1000 Giá đóng cửa 959.67 Hỗ trợ I 964 

Kháng cự II 1014 Điểm xoay 982 Hỗ Trợ II 944 

      

 Chỉ số vượt ngưỡng kháng cự chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục xu hướng và đạt đến mốc kháng cự tiếp theo. 

 Chỉ số giảm xuống dưới điểm xoay chúng tôi cho rằng đây là dấu hiệu đảo chiều và tạo xu hướng giảm.  

 

QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ 
Chúng tôi cho rằng VN-Index đang trong vùng quá bán và có khả năng chỉ số sẽ xuất hiện nhịp hồi phục kỹ 

thuật trong các phiên tới. Đồng thời, vùng đáy cỗ 940 – 950 điểm đang là hỗ trợ mạnh của chỉ số VN-Index do 

đó cơ hội mua mới đang dần gia tăng trong trường hợp chỉ số kiểm định thành công mốc này. Tâm lý thị 

trường đang ở trạng thái bi quan – chán nản cho nên chiến lược hiện tại là hạn chế bán tháo trong các nhịp 

giảm mạnh. Các nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục đứng ngoài quan sát thị trường, riêng đối với nhà đầu tư chấp 

nhận rủi ro cao có thể tận dụng các nhịp rung lắc của thị trường để giải ngân mua với vị thế thăm dò. 
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KHUYẾN NGHỊ  KỸ THUẬT CỔ PHIẾU 

 
HPG – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.    

 

 

 
 

Đóng cửa phiên giao dịch HPG tăng 2.2%, được giao dịch tại mức giá 23.450 đồng. Như vậy giá cổ phiếu đã 

chính thức vượt qua mốc kháng cự 23.000 đồng sau 2 lần đi xuống khi đạt ngưỡng này. Cùng với đó việc liên 

tục tạo đáy sau cao hơn đáy trước cho thấy xu hướng giá lên là rõ ràng. Tín hiệu đáng mừng là trong 10 phiên 

trở lại đây khi chỉ số thị trường Vn-Index giảm 6% nhưng HPG lại là một trong những mã hiến hoi tăng giá. 

 

Cùng với việc khối lượng giao dịch tăng cao đáng kể là nền tảng hỗ trợ cho động lực tăng gái của cổ phiếu. Từ 

mức giá 22.800 đồng mà chúng tôi khuyến nghị mua ngày 12/11/2019 tính đến thời điểm hiện tại giá cổ phiếu 

đã tăng 0.66%. Với những tín hiệu lạc quan như trên chúng tôi khuyến nghị Nắm giữ đối với nhà đầu tư mua 

từ thời điểm ban đầu khuyến nghị và Mua mới đối với những nhà đầu tư chưa thực hiện mua.  
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GTN – Công ty Cổ phần GNTFOODS. 

 

Trước thông tin lãnh đạo GTN muốn bán thoái vốn và thay vào đó là công ty sữa Vinamilk sẽ là mua lại 

công ty, nhà đầu tư đang kỳ vọng lớn vào việc GTN sẽ hưởng lợi lớn từ VNM. Điều này thể hiện qua việc 

giá cổ phiếu liên tục tăng từ 9.000 đồng lên 21.700 đồng kể từ cuối năm 2018. Kết thúc phiên giao dịch 

hôm nay ngày 03/12/2019 GTN được giao dịch tại mức giá 21.700 đồng tương ứng tăng 3.8% so với phiên 

giao dịch liên trước. Khối lượng giao dịch đạt hơn 630 nghìn cổ phiếu cao hơn trung bình 20 phiên giao 

dịch gần nhất. 

 

Cùng với đó việc bứt phá khỏi vùng sideway 18.500 đồng – 19.500 đồng trong 3 tháng qua đang là tín hiệu 

tích cực đối với cổ phiếu. Chỉ báo RSI cho tín hiệu đi lên đồng thười vuwatj qua mức 50 điểm chỉ ra rằng 

sức mạnh tăng giá của cổ phiếu là đáng kể. Với những nhận định trên chúng tôi khuyến nghị mua đối với 

GTN. Mức cắt lỗ sẽ là 19.000 đồng và mức giá kỳ vọng tại 25.000 đồng. 
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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 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.com.vn   
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