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ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

 

Đóng cửa phiên giao dịch chỉ số VN-Index đạt 976.35 

điểm, giảm 1.43 điểm (0.15%). Độ rộng thị trường 

nghiêng về phía các mã giảm cụ thể: 131 mã tăng, 177 mã 

giảm và 75 mã đứng giá. 

 

Chỉ số HNX-Index tăng 0.37 điểm (0.36%) lên 103.46 

điểm. Toàn sàn có 60 mã tăng, 61 mã giảm và 55 mã đứng 

giá. 

 

Một lần nữa thị trường khiến nhà đầu tư thất vọng khi 

đóng cửa tiếp tục giảm điểm. Phần lớn thời gian giao dịch 

trong phiên ảm đạm và giằng co khi lực cầu bắt đáy 

không vội đẩy giá, bên bán không còn muốn bán với giá 

rẻ nữa vì mức độ giảm điểm đã khá nhiều so với 2 tuần 

trước. Điểm tích cực là mốc hỗ trợ 970 điểm đang tỏ ra 

khá mạnh khi chỉ số VN-Index đã có 3 lần về kiểm định 

lại mốc này rồi quay đầu đi lên. 

 

Kết thúc phiên giao dịch khối ngoại mua ròng 62.43 tỷ 

xấp xỉ mua 5.14 triệu cổ phiếu. Các mã được mua ròng 

nhiều nhất: DHC, VHM, KDH … Các mã bị bán ròng 

nhiều nhất: VCB, VCI, SSI … 

 

 

 
 

KẾT QUẢ GIAO DỊCH 

 
HOSE HNX UPCOM 

Đóng cửa 976.35 103.46 56.00 

% Thay đổi -0.15 0.36 -0.71 

Khối lượng 
 (Triệu CP) 

189.024 27.921 9.748 

NĐT nước ngoài mua (Tỷ vnđ) 357.96 

NĐT nước ngoài bán (Tỷ vnđ) 294.59 

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 

VNM 122.90 1.2 680,740 0.073 

MSN 71.50 1.4 311,430 0.035 

TCB 23.30 1.1 1,110,080 0.026 

BVH 72.10 1.7 112,070 0.025 

PLX 59.00 1.0 271,420 0.021 

     TOP kéo VN Index giảm 

Mã 

Giá 

đóng 

cửa     

(1.000 

đ) 

Thay đổi 

(%) 

Khối 

lượng giao 

dịch (CP) 

Đóng 

góp 

vào 

VN 

Index 

VCB 84.50 -1.2 1,445,550 -0.111 

VRE 33.80 -2.9 3,422,460 -0.070 

BID 39.70 -1.2 822,450 -0.060 

SAB 233.00 -0.9 29,020 -0.039 

VHM 93.20 -0.3 2,300,820 -0.030 
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TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý 

 

Siết cho vay tiêu dùng với công ty tài chính. Ngân hàng Nhà 

nước vừa có Thông tư 18/2019 quy định lộ trình về siết tỷ lệ 

dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng tại 

công ty tài chính so với tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng tại thời 

điểm cuối ngày làm việc liền kề trước ngày ký hợp đồng sẽ 

giảm dần. Từ 1/1/2021-31/12/2021, con số này là 70%, từ 

1/1/2022-31/12/20202 xuống 60% và giảm còn 50% từ 

1/1/2023-31/12/2023. Từ 1/1/2024, mức này giảm về 

30%.  Thông tư 18/2019 quy định tổng dư nợ cho vay tiêu 

dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng và tổng dư nợ tín dụng 

tiêu dùng của công ty tài chính bao gồm cả số tiền cho vay tiêu 

dùng giải ngân trực tiếp cho khách tại các hợp đồng đã được 

ký đến ngày ký hợp đồng nhưng chưa giải ngân. Tổng dư nợ 

cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng tại công 

ty tài chính chỉ gồm khách hàng có dư nợ cho vay tiêu dùng 

giải ngân trực tiếp trên 20 triệu đồng.  

 

Tự doanh CTCK bán ròng 643 tỷ đồng trong tuần từ 18-

22/11. Thị trường diễn biến xấu trong tuần từ 18 - 22/11 với sự 

lao dốc đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết thúc tuần giao 

dịch, VN-Index đứng ở mức 977,78 điểm, tương ứng giảm 

3,19% so với tuần trước đó. HNX-Index cũng giảm 2,77% 

xuống 103,09 điểm. VN-Index chỉ trong 3 phiên cuối tuần qua 

đã giảm đến trên 30 điểm - đây là diễn biến xấu nhất của chỉ số 

này trong năm 2019. Điểm tiêu cực của thị trường là việc cả 

khối ngoại lẫn tự doanh của các công ty chứng khoán (CTCK) 

đều bán ròng. Đối với khối tự doanh, họ mua vào 16,3 triệu cổ 

phiếu, trị giá 626,7 tỷ đồng, trong khi bán ra 38,7 triệu cổ 

phiếu, trị giá 1.269,7 tỷ đồng. Tổng khối lượng bán ròng đạt 

22,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị bán ròng là 643 tỷ đồng. 

Trong tuần, khối tự doanh chỉ bán ròng duy nhất ở phiên 21/11 

với giá trị lên đến 807 tỷ đồng và tập trung 'xả' mạnh các cổ 

phiếu thuộc nhóm VN30. Đáng chú ý, sau phiên bán ròng đột 

biến đó, tự doanh mua ròng trở lại hơn 52 tỷ đồng trong phiên 

cuối tuần. 

 

KHUYẾN NGHỊ 

Ngày 

khuyến 

nghị 

Cổ 

phiếu 

Trạng 

thái 

Giá 

mua 

Hiệu 

quả 

20/11/2019 SZL Mua 50,000 -4.60% 

19/11/2019 BMP Mua 54,000 -2.96% 

18/11/2019 GAS Mua 108,000 -4.54% 

15/11/2019 PXL Mua 7,100 2.82% 

14/11/2019 PNJ Mua 86,000 -3.60% 

14/11/2019 HCM Mua 25,800 -7.75% 

13/11/2019 HSG Mua 7,880 -4.70% 

12/11/2019 HPG Mua 22,800 -2.41% 

12/11/2019 FPT Mua 60,000 -5.67% 

12/11/2019 HVN Mua 35,950 -6.54% 

11/11/2019 VCB Mua 91,300 -7.45% 

05/11/2019 AGR Mua 4,200 -7.14% 

16/10/2019 ANV Mua 25,950 -5.59% 

17/09/2019 VRE Mua 33,950 2.5% 

26/08/2019 DXG Mua 14,300 4.2% 
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TIN TỨC QUỐC TẾ 

Chứng khoán châu Á tăng sau kết quả bầu cử sơ bộ ở 

Hong Kong. Sau khi giảm 0,4% trong tuần trước, chỉ số MSCI 

châu Á - Thái Bình Dương trừ Nhật Bản tăng 0,7% trong đầu 

phiên 25/11. Hầu hết chỉ số lớn đều tăng điểm, riêng cổ phiếu 

tại Trung Quốc giảm. Tại Trung Quốc, Shanghai Composite 

tăng 0,3% trong khi Shenzhen Composite giảm 0,5%. Ngược 

lại, Hang Seng của Hong Kong tăng mạnh nhất khu vực với 

1,5%. Cổ phiếu tại Trung Quốc và Hong Kong diễn biến trái 

chiều sau thông tin về kết quả bầu cử sơ bộ ở đặc khu. Tính 

đến 7h ngày 25/11 (giờ Hong Kong), kết quả kiểm phiếu cho 

thấy ứng viên các đảng ủng hộ dân chủ giành được đa số tại 

12/18 quận tại Hong Kong, với tổng cộng 278 ghế đạt được, so 

với 42 ghế của các đảng thân Bắc Kinh và 24 ghế dành cho các 

ứng viên độc lập. Việc kiểm phiếu vẫn chưa kết thúc và tổng 

số ghế tranh chấp là 452. Ngoài ra, Nikkei 225 của Nhật Bản 

và Kospi của Hàn Quốc lần lượt tăng 0,9% và 1,1%. ASX 200 

của Australia tăng 0,4% và NZX 50 của New Zealand tăng 

0,04%. Tại Đông Nam Á, Straits Times của Singapore tăng 

0,4%.  

Phố Wall được dự báo chỉ tăng 5% trong 2020. Năm nay, 

chỉ số S&P 500 đã tăng 24% nhưng có thể thu hẹp đáng kể 

trong năm 2020 do tăng trưởng kinh tế ở mức thấp, tiềm ẩn 

nhiều rủi ro. Giới phân tích dự báo đà tăng các cổ phiếu chủ 

chốt sẽ chậm lại trong năm tới, theo CNBC. Nguyên nhân là 

tăng trưởng kinh tế Mỹ vẫn duy trì ở mức thấp, tốc độ mua lại 

cổ phiếu của các công ty có xu hướng chững lại và biến động 

trên thị trường có thể tăng cao khi các cử tri tham gia cuộc 

thăm dò trước bầu cử tổng thống. Mặc dù vẫn duy trì tăng 

trưởng dương, con số này thể hiện sự giảm tốc rõ rệt nếu so với 

chính đà tăng của S&P 500 trong năm 2019. Những nhà đầu tư 

đổ tiền vào các công ty lớn nhất nước Mỹ đã có một năm thành 

công về lợi nhuận khi S&P 500 tăng 24% so với đầu năm, mức 

tăng tốt nhất kể từ 2013 đến nay. Nếu tính cả phần cổ tức và 

các khoản thưởng cổ phiếu, tỷ suất sinh lời sẽ đạt tới 26%. 

 

 

CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 

Thị 

trường 
Chỉ số Giá cuối 

Tăng/ 

giảm 

US Dow Jones 28,066.47 +0.68% 

US NASDAQ 8,632.49 +1.32% 

US S&P 500 3,133.64 +0.75% 

France CAC40 5,924.86 +0.54% 

German DAX 13,246.45 +0.63% 

London FTSE 100 7,396.29 +0.95% 

China Shanghai 2,906.17 +0.72% 

HongKong Hang Seng 26,993.04 +1.50% 

India SENSEX 40,889.23 +1.31% 

Korea KOSPI 2,123.50 +1.02% 

Taiwan TAIEX 11,561.58 -0.05% 

Japan Nikkei 225 23,292.81 +0.78% 

Australia S&P/ASX 200 6,731.40 +0.32% 

Thailand SET 1,614.80 +1.07% 

Giá dầu  57.94 -0.12% 

Giá vàng  1452.8 +0.15% 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN-INDEX 
 
 

 
 

Kháng cự  I 1000 Giá đóng cửa 976.35 Hỗ trợ I 964 

Kháng cự II 1014 Điểm xoay 982 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 trong ngắn hạn chỉ số VN-Index có thể hồi phục kỹ thuật. Tuy nhiên, rủi ro vẫn còn ở mức 

cao và các nhịp hồi phục chỉ mang tính chất kỹ thuật sau một chuỗi giảm giá mạnh khi nhiều cổ phiếu đã rơi 

vào trạng thái quá bán. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tận dụng các nhịp hồi phục của thị trường để 

đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp và tiếp tục đứng ngoài quan sát. 
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KHUYẾN NGHỊ  KỸ THUẬT CỔ PHIẾU 

 
DPR – Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú    

 

 

 
 

Bứt phá khỏi đường xu hướng downtrend cùng với việc vượt qua ngưỡng kháng cự ngắn hạn 37.000 một cách 

dứt khoát DPR đang cho thấy động lực tăng giá mạnh mẽ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11/2019 DPR 

được giao dịch tại mức giá 40.650 đồng, tăng 15% kể từ đáy gần nhất.  

 

Bên cạnh tăng giá, khối lượng giao dịch của DPR cũng tăng đáng kể đặc biệt vào những phiên tăng khối lượng 

giao dịch gần như gấp đôi phiên giảm đây là một tín hiệu tích cực đối với mã cổ phiếu. Sau chuỗi tăng giá 

DPR đang được gaio dịch ở gần mức kháng cự mạnh 41.500 đồng  cùng với đói chỉ báo RSI đang đi vào vùng 

quá mua vì vậy chúng tôi cho rằng trong ngắn hạn giá của DPR có thể giảm nhẹ điều chỉnh, nhà đầu tư có thể 

dải ngân một phần nhỏ thăm dò vào thời điểm này và gia tăng tỷ trọng trong những phiên điều chỉnh. 
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VCI – Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt. 

 

 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/11/2019 VCI được giao dịch ở mức giá 33.100 đồng giảm 0.9% so với 

giá tham chiếu. Khối lượng giao dịch trong phiên đạt 439,070 cổ phiếu nhiều hơn 2 lần so với trung bình 

khối lượng giao dịch 20 phiên gần nhất. VCI đã giảm giá 25% kể từ đầu năm 2019 và đi ngang tích lũy 

trong vùng giá 31.000 đồng – 36.000 đồng.  

 

Với việc tích lũy trong dài hạn là điều tích cực bởi đây sẽ là động lực cho một giai đoạn tăng gái trong 

tương lai tuy nhiên trong ngắn hạn chúng tôi chưa nhận thấy có dấu hiệu của việc VCI bứt phá khỏi vùng 

tích lũy vì vậy chúng tôi khuyến nghị theo dõi đối với nhà đầu tư ngắn hạn. 
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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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