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ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

 

Đóng cửa phiên giao dịch chỉ số VN-Index đạt 978.17 

điểm, tăng 1.38 điểm (0.14%). Độ rộng thị trường 

nghiêng về phía các mã giảm cụ thể: 139 mã tăng, 172 mã 

giảm và 75 mã đứng giá. 

 

Chỉ số HNX-Index giảm 0.76 điểm (0.73%) xuống 103.23 

điểm. Toàn sàn có 60 mã tăng, 58 mã giảm và 56 mã đứng 

giá. 

 

VN-Index có phiên giao dịch với biên độ hẹp do dùng tiền 

chảy vào thị trường yếu. Tuy dữ được sắc xanh nhưng chỉ 

số lại đóng cửa ở mức thấp nhất phiên, điều này cho thấy 

khả năng bứt phá của thị trường trong ngắn hạn khá thấp. 

 

Kết thúc phiên giao dịch, khối ngoại mua ròng 79.16 tỷ 

tương đương 1.8 triệu cổ phiếu. Các mã được mua ròng 

nhiều nhất HPG, BID, VRE … Các  mã bị bán ròng nhiều 

nhất: STB, SSI, PVD 

 

 
 

KẾT QUẢ GIAO DỊCH 

 
HOSE HNX UPCOM 

Đóng cửa 978.17 103.23 56.02 

% Thay đổi 0.14 -0.73 0.09 

Khối lượng 
 (Triệu CP) 

197.964 19.823 9.737 

NĐT nước ngoài mua (Tỷ vnđ) 377.95 

NĐT nước ngoài bán (Tỷ vnđ) 293.62 

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 86.30 1.9 484,360 0.178 

BID 40.80 2.0 1,060,810 0.096 

VIC 115.60 0.3 304,630 0.040 

HVN 34.30 1.2 284,510 0.017 

SAB 230.50 0.2 53,280 0.010 

     TOP kéo VN Index giảm 

Mã 

Giá 

đóng 

cửa     

(1.000 

đ) 

Thay đổi 

(%) 

Khối 

lượng giao 

dịch (CP) 

Đóng 

góp 

vào 

VN 

Index 

VNM 122.10 -0.7 366,920 -0.047 

VHM 93.00 -0.3 2,135,110 -0.030 

HDB 27.00 -2.9 1,153,210 -0.024 

PLX 58.60 -1.0 147,990 -0.021 

MSN 71.00 -0.7 213,600 -0.018 
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TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý 

NHNN bơm hơn 23.000 tỷ đồng qua kênh OMO. Ngày 

26/11, phiên đấu thầu thị trường mở (OMO) ghi nhận 8 tổ chức 

tín dụng tham gia với tổng giá trị 23.333,5 tỷ đồng (hơn 1 tỷ 

USD), gấp 5,8 lần phiên 25/11. Lãi suất trúng thầu là 4%/năm, 

giảm từ mức 4,5%. Năm nay, lãi suất OMO đã giảm 75 điểm 

cơ bản từ 4,75%. Trong tuần trước, Ngân hàng Nhà nước 

(NHNN) phát hành 13.000 tỷ đồng tín phiếu trong khi có 

38.000 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn, tương đương bơm ròng 

25.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng. Kênh OMO không 

phát sinh giao dịch mới, duy trì số dư bằng 0. Lãi suất trên liên 

ngân hàng đã nóng lên trong 2 ngày cuối tuần trước, tăng 178 

điểm cơ bản lên 3,76%/năm với kỳ hạn qua đêm và tăng 159 

điểm cơ bản lên 3,84%/năm với kỳ hạn 1 tuần. Diễn biến này 

có thể do nguồn cung tiền của các NHTM lớn thu hẹp, nhu cầu 

dự trữ thanh khoản vào cuối tháng và dự phòng sụt giảm huy 

động kỳ hạn ngắn do giảm lãi suất trên thị trường 1. Nhiều khả 

năng lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm sẽ vẫn ở mức trên 

3%/năm trong tuần cuối tháng 11. 

Red Capital quyết tâm thoái vốn tại VGC. CTCP Quản lý 

quỹ Đầu tư đỏ (Red Capital) vừa đăng ký bán hơn 2 triệu 

cp VGC của Tổng Công ty Viglacera - CTCP (HOSE: VGC) 

để tái cơ cấu danh mục đầu tư. Được biết, bà Đỗ Thị Phương 

Lan, hiện đang là thành viên HĐQT của VGC, đồng thời cũng 

là cổ đông nắm 22.49% số vốn điều lệ của Red Capital. Nhằm 

tái cơ cấu danh mục đầu tư, VGC đăng ký bán hơn 2 triệu cp 

VGC trong thời gian ngày 29/11 - 28/12/2019. Nếu thương vụ 

này thành công, Red Capital sẽ giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 

VGC từ 1.124% (hơn 5 triệu cp) xuống còn 0.67% (3 triệu cp). 

Trước đó, Red Capital cũng đăng ký bán hơn 2 triệu cp VGC 

nhưng chỉ bán được hơn 18 ngàn cp với lý do không đạt được 

mức giá kỳ vọng, làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 1.13% (hơn 5.06 

triệu cp) xuống còn 1.124% (5.04 triệu cp). Hiện tại, VGC 

đang giao dịch quanh mức 18,450 đồng/cp (10h30 ngày 

27/11/2019), tăng 6.34% từ đầu năm với khối lượng giao dịch 

bình quân hơn 1 triệu cp/ngày.  

 

KHUYẾN NGHỊ 

Ngày 

khuyến 

nghị 

Cổ 

phiếu 

Trạng 

thái 

Giá 

mua 

Hiệu 

quả 

26/11/2019 DPR Mua 40650 0.86% 

20/11/2019 SZL Mua 50,000 -3.60% 

19/11/2019 BMP Mua 54,000 -3.33% 

18/11/2019 GAS Mua 108,000 -5.56% 

15/11/2019 PXL Mua 7,100 12.68% 

14/11/2019 PNJ Mua 86,000 -4.30% 

14/11/2019 HCM Mua 25,800 -7.36% 

13/11/2019 HSG Mua 7,880 -1.52% 

12/11/2019 HPG Mua 22,800 -0.88% 

12/11/2019 FPT Mua 60,000 -5.00% 

12/11/2019 HVN Mua 35,950 -4.59% 

11/11/2019 VCB Mua 91,300 -5.48% 

05/11/2019 AGR Mua 4,200 -8.57% 

16/10/2019 ANV Mua 25,950 -4.24% 

17/09/2019 VRE Mua 33,950 0.00% 

26/08/2019 DXG Mua 14,300 1.75% 
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TIN TỨC QUỐC TẾ 

Chứng khoán châu Á tăng trước tín hiệu tích cực về đàm 

phán Mỹ - Trung. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương 

trừ Nhật Bản tăng gần 0,3% trong đầu phiên 27/11. Hầu hết chỉ 

số chứng khoán lớn trong khu vực đều tăng điểm với kỳ vọng 

đàm phán thương mại Mỹ - Trung sẽ sớm ký thỏa thuận giai 

đoạn 1. Nikkei 225 của Nhật Bản và Kospi của Hàn Quốc đồng 

loạt tăng hơn 0,3%. ASX 200 của Australia và NZX 50 của 

New Zealand tăng 0,7%. Tại Đông Nam Á, các chỉ số lớn ở 

Singapore, Indonesia và Malaysia cũng tăng 0,1 - 0,2%. Cổ 

phiếu tại Trung Quốc diễn biến trái chiều với biên độ biến 

động chưa tới 0,1%. Shanghai Composite tăng 0,07% trong khi 

Shenzhen Composite giảm 0,05%. Giới đầu tư thận trọng sau 

thông tin lợi nhuận công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ 2 thế 

giới giảm mạnh nhất 8 tháng trong tháng 10 và ghi nhận tháng 

giảm thứ 3 liên tiếp. Hang Seng của Hong Kong tăng 0,1% nhờ 

cổ phiếu của Alibaba vẫn tăng gần 1,5%. Hứng thú đầu tư vào 

tài sản rủi ro tiếp tục lên cao sau khi Tổng thống Mỹ Donald 

Trump cho biết Washington và Bắc Kinh sắp đàm phán xong 

thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. "Tôi nghĩ các bạn có thể 

gọi đó là một trong những thỏa thuận thương mại quan trọng 

nhất chưa từng thấy", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với 

báo giới tại Nhà Trắng vào ngày 26/11.  

Alibaba lên sàn Hồng Kông: Huy động 11 tỷ USD, cổ phiếu 

tăng gần 8%. Cổ phiếu Alibaba có lúc tăng 7,7% trong phiên 

giao dịch đầu tiên tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông 

sáng 26/11. Vụ phát hành cổ phiếu lần hai (secondary listing) 

của "đế chế" thương mại điện tử Trung Quốc tại Hồng Kông đã 

diễn ra thành công, bất chấp làn sóng biểu tình bạo lực ở thành 

phố này. Chủ tịch Daniel Zhang cùng các lãnh đạo cấp cao 

khác của Alibaba, và nhiều quan chức chính quyền Hồng 

Kông, đã có mặt tại buổi lễ chào sàn của cổ phiếu Alibaba. 

Cuộc phát hành của Alibaba là vụ niêm yết cổ phiếu lớn nhất 

tại Hồng Kông từ năm 2010 đến nay, huy động được khoảng 

11 tỉ USD. Vừa đi vào giao dịch, cổ phiếu Alibaba có lúc đạt 

gần 190 Đôla Hồng Kông/cổ phiếu, so với mức giá phát hành 

176 USD/cổ phiếu. 

 

CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ 

Thị 

trường 
Chỉ số Giá cuối 

Tăng/ 

giảm 

US Dow Jones 28,164.00 +0.15% 

US NASDAQ 8,705.18 +0.66% 

US S&P 500 3,153.63 +0.42% 

France CAC40 5,926.84 -0.05% 

German DAX 13,287.07 +0.38% 

London FTSE 100 7,429.78 +0.36% 

China Shanghai 2,903.19 -0.13% 

HongKong Hang Seng 26,954.00 +0.15% 

India SENSEX 41,020.61 +0.49% 

Korea KOSPI 2,127.85 +0.31% 

Taiwan TAIEX 11,647.46 +0.61% 

Japan Nikkei 225 23,437.77 +0.28% 

Australia S&P/ASX 200 6,850.60 +0.93% 

Thailand SET 1,607.27 -0.13% 

Giá dầu  57.82 -0.50% 

Giá vàng  1457 +0.19% 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN-INDEX 
 
 

 
 

Kháng cự  I 1000 Giá đóng cửa 978.17 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 VN-Index có khả năng sẽ tiếp tục biến động giằng co cùng biên độ hẹp trong phiên giao 

dịch ngày mai 28/11/2019. Đồng thời, nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn chưa được xác nhận bởi thanh khoản 

của thị trường cho nên rủi ro ngắn hạn vẫn đang ở mức cao. Khối ngoại mua ròng là một điểm tích cực và 

đang tạo điều kiện cho thị trường thăm dò điểm cân bằng mới. Chúng tôi vẫn giữ khuyến nghị giảm tỷ trọng cổ 

phiếu nhằm đảm bảo sự an toàn cho danh mục đầu tư. 
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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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