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ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

 

Đóng cửa phiên giao dịch chỉ số VN-Index đạt 965.90 

điểm, tăng 12.47 điểm (1.31%). Độ rộng thị trường 

nghiêng về phía các mã tăng cụ thể: 209 mã tăng, 112 mã 

giảm và 64 mã đứng giá. 

 

Chỉ số HNX-Index tăng 1.4 điểm (1.39%) lên 102.47 

điểm. Toàn sàn có 68 mã tăng, 46 mã giảm và 55 mã đứng 

giá. 

 

Càng về cuối phiên thị trường càng khởi sắc với đà lan tỏa 

nhiều nhóm ngành. Nhóm ngân hàng bứt phá khá mạnh 

với ACB, BID, CTG, MBB, VCB, VPB, HDB, TCB … 

đồng loạt tăng điddieemrTrong óó HDB tăng kịch trần lên 

27.300 đồng sau thông tin mua 49 triệu cổ phiếu quỹ. 

Nhóm Bluechip cũng giao dịch khá tốt với FPT, BVH, 

REE, VNM, SAB, BHN, HVN, PLX, MWG … tăng điểm 

giúp sắc xanh thị trường được củng cố vững chắc khi chỉ 

số VN-Index đóng cửa ở mức cao nhất phiên. 

 

Thanh khoản thị trường khá tốt với giá trị khớp lệnh 3 sàn 

đạt 3.700 tỷ đồng. Trong khi đó, giao dịch khối ngoại 

không thực sự tích cực khi họ tiếp tục bán ròng hơn 200 tỷ 

trên toàn thị trường. Trong đó, riêng MSN bị khối ngoại 

bán ròng 245 tỷ đồng. 

 

 

 
 

KẾT QUẢ GIAO DỊCH 

 
HOSE HNX UPCOM 

Đóng cửa 965.90 102.47 55.91 

% Thay đổi 1.31 1.39 0.38 

Khối lượng 
 (Triệu CP) 

210.095 24.008 18.108 

NĐT nước ngoài mua (Tỷ vnđ) 617.08 

NĐT nước ngoài bán (Tỷ vnđ) 830.57 

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 

VCB 84.70 3.3 376,730 0.303 

VNM 118.80 2.1 693,700 0.127 

GAS 99.30 2.2 229,290 0.122 

CTG 20.45 4.3 3,727,730 0.096 

TCB 23.45 4.0 1,112,220 0.095 

     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 62.50 -2.6 5,523,420 -0.006 

ANV 22.35 -6.3 740,560 -0.006 

GTN 21.05 -3.0 125,740 -0.005 

ROS 24.20 -1.2 33,543,890 -0.005 

EIB 16.80 -0.6 100,120 -0.004 
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TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý 

Vietcombank được phép cung ứng sản phẩm phái sinh giá 

cả hàng hóa. Vietcombank (HoSE: VCB) vừa được Ngân 

hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận bổ sung hoạt động “Cung 

ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa” vào Giấy phép thành 

lập và hoạt động của ngân hàng có hiệu lực từ 25/11/2019. 

Vietcombank và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành 

quyết định này theo quy định của NHNN và pháp luật hiện 

hành. Hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa 

là việc ngân hàng thương mại thực hiện một trong các hình 

thức như giao kết và thực hiện hợp đồng không tiêu chuẩn về 

phái sinh giá cả hàng hóa với khách hàng trên thị trường không 

tập trung nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro giá cả hàng hóa 

cho khách hàng. Ngân hàng thương mại phải thực hiện giao 

dịch đối ứng với đối tác nước ngoài để cân bằng rủi ro từ hợp 

đồng không tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa đã giao kết 

và thực hiện với khách hàng.  Ngân hàng thương mại giao kết 

và thực hiện hợp đồng nhận, thực hiện lệnh mua bán hợp đồng 

tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa với khách hàng 

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn ngắn tiếp tục giảm những ngày 

đầu tháng cuối năm. Sau Quyết định giảm trần lãi suất tiền 

gửi từ 6 tháng trở xuống của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), 

nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi huy 

động, nhất là ở các kỳ hạn ngắn kể từ ngày 19/11/2019. Đa số 

các nhà băng sau kỳ điều chỉnh ngày 19/11/2019 đều giảm lãi 

suất tiền gửi kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống về mức 4.6%-

5%/năm. Các kỳ hạn từ trên 3 tháng đến dưới 12 tháng ghi 

nhận từ 5.3% - 7.9%/năm. Trong khi đó ở kỳ hạn 12 tháng, 

nhiều nhà băng giảm nhẹ ở kỳ hạn này từ 0.1 - 0.3 điềm phần 

trăm như Bac A Bank (7.9%/năm), ABBank (7.8%/năm), 

Eximbank (7.6%/năm) và OCB (7.4%/năm). Còn đối với 

những ngân hàng đang áp dụng lãi suất tiền gửi thấp như 

Vietcombank, BIDV, VietinBank hay Agribank thì việc hạ trần 

lãi suất dường như không tác động nhiều. 

 

 

KHUYẾN NGHỊ 

Ngày 

khuyến 

nghị Mua 

Cổ 

phiếu 

Trạng 

thái 

Giá 

mua 

Hiệu 

quả 

26/11/2019 DPR Nắm giữ 40650 6.30% 

19/11/2019 BMP Nắm giữ 54,000 -7.96% 

18/11/2019 GAS Nắm giữ 108,000 -8.06% 

15/11/2019 PXL Bán 7,100 21.00% 

14/11/2019 PNJ Nắm giữ 86,000 -4.19% 

13/11/2019 HSG Nắm giữ 7,880 2.79% 

12/11/2019 HPG Nắm giữ 22,800 2.85% 

12/11/2019 FPT Nắm giữ 60,000 -7.67% 

12/11/2019 HVN Nắm giữ 35,950 -1.25% 

11/11/2019 VCB Nắm giữ 91,300 -7.23% 

16/10/2019 ANV Nắm giữ 25,950 -13.87% 

17/09/2019 VRE Nắm giữ 33,950 0.44% 

26/08/2019 DXG Nắm giữ 14,300 -2.10% 
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https://ndh.vn/ngan-hang-thuong-mai-co-phan-ngoai-thuong-viet-nam/doanhnghiep-55
https://finance.vietstock.vn/ABBank-ngan-hang-tmcp-an-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/OCB-ngan-hang-tmcp-phuong-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/Agribank-ngan-hang-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-viet-nam.htm
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TIN TỨC QUỐC TẾ 

 

Mỹ vẫn giữ kế hoạch áp thuế với Trung Quốc vào giữa 

tháng 12. Mỹ vẫn dự kiến áp thuế 15% với 160 tỷ USD hàng 

hóa Trung Quốc vào ngày 15/12, Fox Business trích lời 2 

nguồn cận tin. Tuy nhiên, nếu Washington và Bắc Kinh đạt 

được thỏa thuận, việc trì hoãn hoặc gỡ thuế có thể xảy ra. Ngày 

3/12, Bộ trưởng Thương mại Mỹ, Wilbur Ross, nói với CNBC 

rằng: "Phải có một lý do thực sự nào đó mới có thể khiến Mỹ 

trì hoãn kế hoạch này. Nếu là lý do cần thêm một chút thời 

gian để đàm phán, chúng tôi có thể hoãn lại. Tiến trình đàm 

phán đã thực sự có tiến triển, đủ để Tổng thống Donald Trump 

phải đánh giá đúng tình hình vì chúng ta gần tới thời điểm áp 

thuế". Ông Ross cũng bác bỏ việc Mỹ đặt ra hạn chót đối với 

thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Theo quan chức này, 

đạt được thỏa thuận có lợi cho Mỹ quan trọng hơn là việc vội 

vã thông qua một thỏa thuận trước cuối năm nay hay năm tới. 

Chứng khoán châu Á giảm theo đà bán tháo của Phố Wall. 

Tại Đông Nam Á, Straits Times của Singapore giảm 0,7% và 

các chỉ số lớn của Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều giảm 

0,4%.  Giới đầu tư tiếp tục rút khỏi các tài sản rủi ro sau khi 

Tổng thống Donald Trump cho biết thỏa thuận thương mại với 

Trung Quốc có thể phải đợi đến sau cuộc bầu cử tổng thống 

Mỹ vào tháng 11/2020.  Trước đó, Fox News đưa tin Nhà 

Trắng vẫn giữ kế hoạch áp thuế với hàng Trung Quốc vào ngày 

15/12. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết 

Washington không vội vàng trong việc đạt thỏa thuận với Bắc 

Kinh. "Mấu chốt là ông Trump muốn có một thỏa thuận hoàn 

hảo, bất kể là được hoàn thành vào tháng 12 năm nay hay 

tháng 12 năm tới hay một ngày nào khác. Thời điểm không 

quan trọng bằng một thỏa thuận hoàn hảo", ông nói. Làn sóng 

tháo chạy khỏi cổ phiếu bắt đầu từ sau khi ông Trump tái áp 

thuế với nhôm và thép của Argentina và Brazil, đồng thời đe 

dọa áp thuế với một số hàng hóa của Pháp vào ngày 2/11.  

 

 

 

CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 

Thị 

trường 
Chỉ số Giá cuối 

Tăng/ 

giảm 

US Dow Jones 27,649.78 +0.53% 

US NASDAQ 8,566.67 +0.54% 

US S&P 500 3,112.76 +0.63% 

France CAC40 5,799.68 +1.27% 

German DAX 13,140.57 +1.16% 

London FTSE 100 7,188.50 +0.42% 

China Shanghai 2,878.12 -0.23% 

HongKong Hang Seng 26,062.56 -1.25% 

India SENSEX 40,850.29 +0.43% 

Korea KOSPI 2,068.89 -0.73% 

Taiwan TAIEX 11,510.47 -0.18% 

Japan Nikkei 225 23,135.23 -1.05% 

Australia S&P/ASX 200 6,606.50 -1.58% 

Thailand SET 1,565.45 -0.14% 

Giá dầu  57.96 +3.32% 

Giá vàng  1474.8 +0.17% 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN-INDEX 
 
 

 
 

Kháng cự  I 982 Giá đóng cửa 965,90 Hỗ trợ I 944 

Kháng cự II 1000 Điểm xoay 964 Hỗ Trợ II  

      

 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 chỉ số VN-Index có khả năng sẽ tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch ngày mai 

05/11/2019. Thị trường đang bước vào giai đoạn hồi phục mạnh theo chiều hướng tích cực khi nhiều cổ phiếu 

đã rơi vào trạng thái quá bán mạnh, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu LargeCaps. Các nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn 

chế bán ra ở thời điểm hiện tại đồng thời có thể tận dụng các nhịp rung lắc của thị trường để mở vị thế mới 

theo khuyến nghị. 
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KHUYẾN NGHỊ  KỸ THUẬT CỔ PHIẾU 

 
DHC – Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre.    

 

 

 
 

DHC đang cho thấy đay là một trong những cổ phiếu có nội lực tăng trưởng mạnh khi VN-Index giảm tới 7% 

trong 3 tuần qua thì cổ phiếu này lại đi ngược xu hướng chung của thị trường với mức độ tăng trưởng là 10% 

trong cùng thời điểm. Kể từ đầu năm 2019 cổ phiếu này đã tăng tới 70%, đóng cửa phiên giao dịch hôm nay 

DHC tăng 0.5% và được giao dịch ở mức giá 42.200 đồng.  

 

Cùng với việc tăng giá khôi lượng giao dịch cũng gia tăng đáng kể đang ủng hộ cho sự tăng trưởng bền vũng 

trong tương lai. Tuy nhiên việc tăng giá mạnh như vậy cũng đồng nghĩa với hiện tượng chốt lời ở những nhà 

đầu tư ngắn hạn, đường RSI đi vào vùng quá mua cùng với dấu hiệu phân kỳ giữa giá và chỉ báo đang củng cố 

cho nhận định trên. Vì vậy chúng tôi cho rằng, trong ngắn hạn giá cổ phiếu sẽ có sự điều chỉnh nhà đầu tư nên 

mua khi kết thúc nhịp điều chỉnh và xu hướng tăng giá bắt đầu quay trở lại. 
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KDH – Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền. 

 

 

Cũng là một trong những mã chứng khooán đi ngược với xu hướng thị trường, KDH tăng 1% so với xu 

hướng chung của VN-Index ( giảm 7%), đây sẽ là một mã có tiềm năng tăng giá cao với việc liên tục bứt 

phá khỏi các mốc kháng cự mạnh đồng thời khối lượng giao dịch có sự gia tăng đáng kể. 

 

Chỉ báo RSI cho dấu hiệu giá lên khi vượt lên từ dưới ngưỡng 50 điểm lên 60 điểm. Đồng thời giá cổ phiếu 

tạo mô hình 2 đáy như trên biểu đồ lại là một dấy hiệu củng cố cho việc bứt phá trong ngắn hạn của giá cổ 

phiếu. Với những nhận định trên chúng tối khuyến nghị Mua đối với mã cổ phiếu KDH vaowis giá tại thời 

điểm hiện tại. Giá cắt lỗ tại ngưỡng kháng cự gần nhất 26.000 đồng và chốt lời tại 30.000 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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