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ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

 

Đóng cửa phiên giao dịch chỉ số VN-Index đạt 970.39 

điểm, giảm 7.78 điểm (0.80%). Độ rộng thị trường 

nghiêng về phía các mã giảm cụ thể: 101 mã tăng, 219 mã 

giảm và 64 mã đứng giá. 

 

Chỉ số HNX-Index giảm 0.89 điểm (0.86%) xuống 102.34 

điểm. Toàn sàn có 54 mã tăng, 61 mã giảm và 57 mã đứng 

giá. 

 

Trong phiên đã có lúc VN-Index giảm 10 điểm, tâm lý 

nhà đầu tư bất an khiến áp lực bán xảy ra trên diện rộng. 

Chưa hồi phục được nhiều thì đã giảm sâu khiến tâm lý 

nhà đầu tư trở nên bất an hơn. 

 

Kết thúc phiên giao dịch, khối ngoại mua ròng 44,25 tỷ, 

mua 511.8 ngàn cổ phiếu. Các mã được mua ròng nhiều 

nhất: HPG, VJC, VHM…Các mã bị bán ròng nhiều nhất: 

VPI, STB, DXG… 

 
 

KẾT QUẢ GIAO DỊCH 

 
HOSE HNX UPCOM 

Đóng cửa 970.39 102.34 55.70 

% Thay đổi -0.80 -0.86 0.56 

Khối lượng 
 (Triệu CP) 

191.263 20.666 10.519 

NĐT nước ngoài mua (Tỷ vnđ) 345.75 

NĐT nước ngoài bán (Tỷ vnđ) 296.91 

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 

VJC 144.60 0.6 501,020 0.014 

VIC 115.70 0.1 232,980 0.010 

TCH 28.35 3.1 2,410,120 0.009 

VSH 22.70 5.1 32,270 0.007 

VHC 78.40 3.2 45,670 0.007 

     TOP kéo VN Index giảm 

Mã 

Giá 

đóng 

cửa     

(1.000 

đ) 

Thay đổi 

(%) 

Khối 

lượng giao 

dịch (CP) 

Đóng 

góp 

vào 

VN 

Index 

VHM 91.60 -1.5 2,598,710 -0.141 

VCB 85.30 -1.2 494,650 -0.112 

GAS 100.80 -1.2 613,070 -0.069 

CTG 20.45 -2.9 3,637,750 -0.067 

MWG 109.00 -3.7 1,280,490 -0.056 
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TIN TỨC ĐÁNG CHÚ Ý 

EU giảm nhập tôm Việt. Nguyên nhân là xuất khẩu sang các 

thị trường lớn giảm mạnh. Trong đó, tôm sang EU chỉ đạt 580 

triệu USD, giảm 19,9%. Trong 3 thị trường nhập chính tôm 

Việt Nam trong khối EU (Anh, Hà Lan, Đức), hàng sang Anh 

và Hà Lan giảm 2 con số, lần lượt 15,5% và 37,6%, còn Đức 

giảm 5,6%. EU chiếm khoảng 31% tổng nhập tôm thế giới và 

chiếm 21% xuất khẩu tôm của Việt Nam. Tại thị trường Mỹ, 

lũy kế 10 tháng, xuất khẩu tôm sang Mỹ đạt 548 triệu USD, 

tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tại thị trường Trung 

Quốc, 10 tháng, xuất khẩu tôm sang đây đạt 438 triệu USD, 

tăng 8,7%. Đầu năm 2019, Trung Quốc siết chặt thương mại 

đường biên mậu, đồng thời tăng mạnh nhập tôm từ Ecuador và 

Ấn Độ, khiến xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc 

những tháng đầu năm sụt giảm. Kể từ tháng 5/2019 đến nay, 

nhu cầu nhập tôm của Trung Quốc từ Việt Nam cao hơn, 

doanh nghiệp cũng đã bắt kịp yêu cầu thị trường nên xuất khẩu 

tôm Việt Nam sang đây liên tục tăng trưởng dương. 

Nguy cơ thiếu điện đã được tích tụ từ nhiều năm trước. Tính 

đến cuối tháng 6/2019, cả nước có 89 nhà máy điện gió và mặt 

trời, với tổng công suất lắp đặt 4.543,8MW, chiếm 8,3% tổng 

công suất của hệ thống điện quốc gia. Con số này đã vượt xa 

so với dự kiến của Quy hoạch điện VII điều chỉnh (chỉ 850 

MW điện mặt trời vào năm 2020). Sự phát triển quá nhanh của 

các dự án điện tái tạo, trong khi hệ thống truyền tải không theo 

kịp dẫn đến quá tải, nhiều nhà máy phải giảm phát tới 60% 

công suất, gây thất thoát, lãng phí. Giải trình trước Quốc hội 

mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, dự kiến 

điện năng sản xuất năm 2019 sẽ đạt 240 tỷ kWh, tăng trên 10% 

so với năm 2018. Tuy nhiên con số này chưa đủ để giải quyết 

vấn đề về thiếu điện và cần giải pháp tháo gỡ hữu hiệu. Trong 

khi đó, tình trạng dự án chậm tiến độ đang trở nên trầm trọng 

khi trong khoảng 60 dự án đang đầu tư, có đến 35 dự án công 

suất 200MW trở lên chậm tiến độ từ 1-5 năm, thậm chí kéo dài 

hơn. 

 

 

KHUYẾN NGHỊ 

Ngày 

khuyến 

nghị 

Cổ 

phiếu 

Trạng 

thái 

Giá 

mua 

Hiệu 

quả 

26/11/2019 DPR Mua 40650 1.60% 

20/11/2019 SZL Mua 50,000 -5.20% 

19/11/2019 BMP Mua 54,000 -4.44% 

18/11/2019 GAS Mua 108,000 -6.67% 

15/11/2019 PXL Mua 7,100 19.72% 

14/11/2019 PNJ Mua 86,000 -5.70% 

14/11/2019 HCM Mua 25,800 -9.88% 

13/11/2019 HSG Mua 7,880 -3.17% 

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

12/11/2019 FPT Mua 60,000 -6.67% 

12/11/2019 HVN Mua 35,950 -4.17% 

11/11/2019 VCB Mua 91,300 -6.57% 

05/11/2019 AGR Mua 4,200 -10.00% 

16/10/2019 ANV Mua 25,950 -4.82% 

17/09/2019 VRE Mua 33,950 -1.33% 

26/08/2019 DXG Mua 14,300 -2.10% 
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TIN TỨC QUỐC TẾ 

 

Chứng khoán châu Á giảm sau khi Trump ký luật về Hong 

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

giảm 0,08% trong đầu phiên 28/11, với các thị trường lớn diễn 

biến trái chiều và biến động chủ yếu với biên độ nhỏ. Ở chiều 

tăng, Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,07%. ASX 200 của 

Australia và NZX 50 của New Zealand lần lượt tăng 0,2% và 

0,8%. Ở chiều giảm, Hang Seng của Hong Kong giảm 0,01% 

và Kospi của Hàn Quốc giảm 0,1%. Tại Trung Quốc, cổ phiếu 

diễn biến trái chiều, với Shanghai Composite giảm 0,2% trong 

khi Shenzhen Composite tăng 0,1%. Giới đầu tư giữ tâm lý 

thận trọng vì lo ngại căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo 

thang sau khi Tổng thống Donald Trump ký 2 dự thảo luật ủng 

hộ người biểu tình ở Hong Kong. Hành động này của ông 

Trump đã "bật đèn xanh" cho các hành động trừng phạt lên 

quan chức Trung Quốc và Hong Kong có hành vi vi phạm 

nhân quyền đối với đặc khu. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao 

Trung Quốc lên án Mỹ, cho rằng Washington có ý định xấu và 

âm mưu của họ sẽ thất bại. 

Tồn kho tăng, sản lượng của Mỹ cao kỷ lục, giá dầu giảm. 

Giá dầu Brent tương lai giảm 21 cent xuống 64,06 USD/thùng. 

Giá dầu WTI tương lai giảm 30 cent xuống 58,11 USD/thùng. 

Đà giảm bị hạn chế nhờ kỳ vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm 

chốt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Khối lượng giao dịch 

WTI thấp trước thềm Lễ Tạ ơn ngày 28/11, số lượng các hợp 

đồng tương lai được mua bán giảm 5% so với phiên trước đó. 

Tồn kho tại Mỹ trong tuần trước tăng 1,6 triệu thùng trong khi 

sản lượng lên đỉnh 12,9 triệu thùng/ngày và hoạt động lọc dầu 

chững lại, theo Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA). Giới 

phân tích trước đó dự báo tồn kho dầu Mỹ giảm 418.000 

thùng. Tồn kho xăng của Mỹ cũng tăng mạnh, thêm 5,1 triệu 

thùng, vượt xa dự báo tăng 1,2 triệu thùng. 

 

 

 

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 5,912.72 -0.24% 

German DAX 13,245.58 -0.31% 

London FTSE 100 7,416.43 -0.18% 

China Shanghai 2,889.69 -0.47% 

HongKong Hang Seng 26,893.73 -0.22% 

India SENSEX 41,130.17 +0.27% 

Korea KOSPI 2,118.60 -0.43% 

Taiwan TAIEX 11,617.08 -0.26% 

Japan Nikkei 225 23,409.14 -0.12% 

Australia S&P/ASX 200 6,864.00 +0.20% 

Thailand SET 1,597.68 -0.60% 

Giá dầu  58.09 -0.03% 

Giá vàng  1456.2 +0.04% 
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỈ SỐ VN-INDEX 
 
 

 
 

Kháng cự  I 1000 Giá đóng cửa 970.39 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 điều chỉnh trong phiên ngày mai. Đồng thời, rủi ro ngắn 

hạn vẫn đang ở mức cao, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu bluechips. Điểm tích cực là khối ngoại vẫn mua ròng. Các 

nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua mới khi dòng tiền ngắn hạn vẫn đang ở mức thấp và có thể tận dụng các 

nhịp hồi phục để đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức khuyến nghị. 
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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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