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(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn hóa ≥700 tỷ đồng) 

 

 

 

 

 

 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

 Diễn biến về thị trường ngày hôm báo cáo, những điểm chính khoản 6-7 điểm 

 Số 1.  

 Số 2 

 Số 3 

 Công ty có nguồn tiền mặt tại chỗ dồi dào để thực hiện các kế hoạch đầu tư 
mở rộng và M&A, đầu tư ra nước ngoài với quy mô lớn. Phát triển bền vững, 
dựa vào nội lực, không phụ thuộc vào nợ vay. 

 

Kết luận xu hướng thị trường  

 Tăng giảm ro rang không 

 Những điểm hỗ trợ thị trường 

 Nhóm cổ phiếu nào dẫn dắt…. 

 Rủi ro   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

 Thị trường tiếp tục giảm điểm trên 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX giảm 2.9 
điểm (-0.3%) xuống 951.13, HNXINDEX giảm 1.09 điểm (-1.06%) xuống 101.8. 
Khối lượng khớp lệnh trên 2 sàn đều duy trì trên mức trung bình 20 phiên. 

 Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE và HNX đạt 7,040 tỷ đồng, tăng mạnh 
44.8% so với phiên trước, trong đó bao gồm 3,526 tỷ giao dịch thỏa thuận. 
Giá trị giao dịch tăng đột biến hôm nay chủ yếu do giao dịch thỏa thuận gần 
79 triệu cổ phiếu GTN với giá 22.8, tương ứng giá trị thỏa thuận 1,799 tỷ đồng. 
Độ rộng thị trường tiếp tục giảm sâu dưới ngưỡng cân bằng với 169 mã tăng 
trong khi có tới 280 mã giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đếến VNINDEX hôm nay có VCB, VNM, 
BID, BVH tăng; chiều giảm đáng chú ý có VHM, GAS, VRE, HPG, MWG, HVN, 
HDB. 

 Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE với giá trị 25.5 tỷ đồng, tương 
đương với phiên trước; trên sàn HNX khối này bán ròng nhẹ 4.4 tỷ đồng. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG 

 VNINDEX tiếp tục giảm điểm phiên thứ 4 liên tiếp, nhưng đà giảm đã chậm 
lại, đóng cửa chỉ số này giảm 2.9 điểm (-0.3%). Điểm tích cực là chỉ số vẫn giữ 
được mốc 950 điểm dù trong phiên chiều có lần bị đẩy xuống 949.86 điểm. 
Phiên hôm nay các cổ phiếu trụ không giảm sâu, nhưng các mã đầu cơ lại giảm 
hàng loạt, hơn 100 mã trên sàn HOSE ghi nhận mức giảm trên 1%. Chỉ báo 
ADX tăng nhẹ lên 41.5, trong khi đường –DI tiếp tục tăng cao so với +DI cho 
thấy áp lực giảm giá vẫn còn khá lớn. Tuy nhiên thị trường không xảy ra một 
phiên ép chỉ số quyết liệt thủng ngưỡng 950 điểm như dự kiến cũng là một 
tín hiệu tích cực. Dù vậy, việc hợp đồng tương lai tháng 12 đáo hạn ngày mai 
sẽ tiếp tục gây áp lực lên thị trường. Ngưỡng hỗ trợ 950 điểm vẫn là ngưỡng 
quan trọng cần giữ được trong phiên mai, nếu thủng mức này chỉ số sẽ lùi về 
kiểm định vùng hỗ trợ mạnh hơn ở 940-945 điểm. Các phiên giằng co thử 
thách tâm lý dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trong ngắn hạn.  

 Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng phiên thứ năm liên tiếp lên mức kỷ lục mới 
trong phiên 17/12: đóng cửa chỉ số DJIA tăng 31 điểm (+0.11%), S&P 500 tăng 
1 điểm (+0.03%), Nasdaq tăng 9 điểm (+0.1%). 

 Các chỉ số chính của chứng khoán Châu Á đa phần giảm điểm trong phiên 
18/12: Nikkei giảm 132 điểm (-0.55%), Shanghai CSI 300 giảm 9 điểm (-
0.22%), Kospi giảm 1 điểm (-0.04%), riêng Hang Seng tăng 41 điểm (+0.15%). 

6 cổ phiếu tốt nhất khuyến nghị mua: VNM, HPG, MBB, VEA, PNJ, QNS 

(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 

 

 
 

VN Index 951.13      -0.30% HNX Index 101.80 -1.06%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 183,063,780 -23.5% 3,312 -1.0% 27,181,100 -38.2% 203 -20.8%

Thỏa thuận 140,343,400 237.9% 3,391 196.0% 14,676,780 122.2% 135 18.4%

Tổng cộng 323,407,180 15.2% 6,703 49.3% 41,857,880 -17.3% 337 -8.7%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          785.8   

Giá trị bán (tỷ đồng)          811.3   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -          25.5   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             12.1   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VNM 118,600 1,500 1.3

VCB 86,700 1,400 1.6

E1VFVN30 14,350 -130 -0.9

BID 42,000 550 1.3

DXG 14,000 -50 -0.4

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

SGN 81,900 -1,100 -1.3

HPG 22,550 -600 -2.6

VIC 115,800 0 0.0

MSN 56,400 300 0.5

KBC 14,750 0 0.0

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

ROS 24,000 0.0 799

HPG 22,550 -2.6 173

VNM 118,600 1.3 166

MWG 110,000 -2.9 128

VRE 31,950 -2.9 124

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

DAT 17,350 1,050 6.4

VRC 24,750 1,400 6.0

VFG 42,800 2,000 4.9

GTN 22,550 950 4.4

TNA 26,700 1,100 4.3

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

  

Tổng cục Hải quan: Đẩy mạnh kiểm 
tra đặc biệt với hàng hóa có chênh 
lệch thuế lớn 

 

  Tổng cục Hải quan đang phối hợp với các bên tăng cường rà soát, giám sát các 
hàng hóa có mức chênh lệch thuế cao để phát hiện hàng Trung Quốc "mượn" 
nguồn gốc xuất xứ hàng Việt Nam xuất sang Mỹ. 

 Việc này là cần thiết và kịp thời trong bối cảnh Bộ Thương mại Mỹ (DOC) thực 
hiện rà soát và áp mức thuế rất cao đối với hàng hóa được nghi là có nguồn 
gốc từ nước khác được xuất khẩu thông qua Việt Nam để tránh thuế. 

WB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế 
Việt Nam 2019 lên 6.8% 

 

  Sau Fitch, đến lượt WB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Theo đó 
GDP Việt Nam năm 2019 dự kiến tăng trưởng 6.8%, 3 năm tới tăng trưởng 
bình quân 6.5%/năm. 

 Mức cập nhật nêu trên cao hơn so với con số 6.6% được WB đưa ra đầu năm, 
song thấp hơn dự báo 6.9% được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đưa ra 
trước đó. Đây cũng là tốc độ tăng trưởng được WB dự báo cao thứ hai Đông 
Nam Á (sau Campuchia) và gấp gần ba lần mức bình quân thế giới (2.6%). 

Thủ tướng hoan nghênh đề xuất 
thành lập khu công nghiệp Việt Nam 
tại Myanmar 

 

  Tại cuộc hội đàm với Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi ngày 
17/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc Myanmar đề xuất khả 
năng thành lập một khu công nghiệp Việt Nam tại Myanmar, đề nghị các bộ 
ngành và doanh nghiệp hai nước nghiên cứu cụ thể.  

 Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi phương hướng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh 
vực khác có nhiều tiềm năng như nông nghiệp, viễn thông, khai khoáng, năng 
lượng, xây dựng… 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Moody’s: Nợ doanh nghiệp Trung 
Quốc là 'mối đe dọa lớn nhất' với kinh 
tế toàn cầu 

  Trong khi nợ doanh nghiệp là “vấn nạn của hệ thống tài chính và nền kinh tế 
nói chung”, nhà kinh tế trưởng Mark Zandi của Moody cho rằng rủi ro từ các 
công ty Trung Quốc đang mắc nợ còn lớn hơn. 

 “Tôi cho rằng nợ doanh nghiệp của Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất”, ông 
nói, cho biết thêm rằng rủi ro này đang tăng rất nhanh. Zandi giải thích nhiều 
công ty đang chật vật ứng phó với tốc độ tăng trưởng giảm sút, hậu quả từ 
cuộc chiến thương mại và các yếu tố khác. 

 “Tình hình tương tự cũng xảy ra ở Mỹ  - tuy không cùng mức độ - nhưng chúng 
ta cũng thấy sự gia tăng rất đáng kể trong cái gọi là cho vay đòn bẩy, như cho 
vay các công ty mắc nợ cao, dễ bị ảnh hưởng nếu nền kinh tế giảm tốc”, Zandi 
nói. 

Trump cáo buộc đảng Dân chủ 'nỗ lực 
đảo chính' 

  "Chính các người mới là phe can thiệp vào bầu cử Mỹ, phá vỡ nền dân chủ của 
đất nước và cản trở công lý. Điều này không là gì khác ngoài một nỗ lực đảo 
chính bất hợp pháp, mang tính đảng phái và sẽ thất bại nặng nề tại hòm phiếu, 
dựa trên tình hình gần đây", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong lá thư 
dài 6 trang gửi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi vào hôm qua để chỉ trích cuộc 
điều tra luận tội của phe Dân chủ.  

 Ông chủ Nhà Trắng viết thêm rằng bà Pelosi "đang biến hạ viện từ cơ quan lập 
pháp được kính trọng thành một phòng xử án của cuộc đàn áp đảng phái", 
đồng thời "gần như không thèm che giấu sự thù ghét" đối với ông.  

 Bức thư của Trump được gửi đi trong bối cảnh hạ viện, nơi đảng Dân chủ 
chiếm đa số, dự kiến bỏ phiếu vào hôm nay về các điều khoản luận tội Tổng 
thống Mỹ và khả năng cao sẽ thông qua để đưa Trump ra xét xử tại thượng 
viện. Ông gần như chắc chắn sẽ trở thành tổng thống Mỹ thứ ba trong lịch sử 
bị luận tội.  

Giá thịt lợn tại Trung Quốc tiếp tục hạ 
nhiệt 

 

  Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cho biết trong tuần từ ngày 9-1/12, 
giá thịt lợn trung bình tại 16 khu vực cấp tỉnh đứng ở 44.13 CNY (khoảng 6.3 
USD)/kg, giảm 1.8% so với tuần trước đó. 

 Các số liệu thống kê cho thấy giá thịt lợn đã ghi nhận tuần giảm thứ tư liên 
tiếp vào cuối tháng 11 trước những dấu hiệu về sự phục hồi trong hoạt động 
chăn nuôi trên cả nước. 
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

 
Lưu ý: Giá mua và giá chốt lời tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro tùy thuộc vào kỳ vọng lợi nhuận và khác nhau giữa các 
nhà đầu tư. 
 
GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
VNINDEX tiếp tục giảm điểm phiên thứ 
4 liên tiếp, nhưng đà giảm đã chậm lại, 
đóng cửa chỉ số này giảm 2.9 điểm (-
0.3%). Điểm tích cực là chỉ số vẫn giữ 
được mốc 950 điểm dù trong phiên 
chiều có lần bị đẩy xuống 949.86 điểm. 
Phiên hôm nay các cổ phiếu trụ không 
giảm sâu, nhưng các mã đầu cơ lại 
giảm hàng loạt, hơn 100 mã trên sàn 
HOSE ghi nhận mức giảm trên 1%. Chỉ 
báo ADX tăng nhẹ lên 41.5, trong khi 
đường –DI tiếp tục tăng cao so với +DI 
cho thấy áp lực giảm giá vẫn còn khá 
lớn. Tuy nhiên thị trường không xảy ra 
một phiên ép chỉ số quyết liệt thủng 
ngưỡng 950 điểm như dự kiến cũng là 
một tín hiệu tích cực. Dù vậy, việc hợp 
đồng tương lai tháng 12 đáo hạn ngày 
mai sẽ tiếp tục gây áp lực lên thị 
trường. Ngưỡng hỗ trợ 950 điểm vẫn 
là ngưỡng quan trọng cần giữ được 
trong phiên mai, nếu thủng mức này 
chỉ số sẽ lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 
mạnh hơn ở 940-945 điểm. Các phiên 
giằng co thử thách tâm lý dự kiến sẽ 
tiếp tục diễn ra trong ngắn hạn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC BÁO CÁO PHÁT HÀNH GẦN ĐÂY 

 
Báo cáo chi tiết vui lòng xem tại website CTCP Chứng khoán Everest: https://eves.com.vn/ 

STT MCK Giá ngày 

18/12/2019

Giá mua đề 

xuất (càng 

thấp càng tốt)

Giá mục tiêu

(đồng) 

Cắt lỗ, so với 

giá mua

Tiềm năng 

tăng giá

PE 

Trailing

(x)

PB Trailing

(x)

ROA 

2018

ROE 

2018

Tăng trưởng 

LNST 4Q gần 

nhất

(y/y)

Tăng trưởng LNST 

2019 ước tính 

(y/y)

Tăng/giảm giá 

cổ phiếu 1 

tháng gần nhất 

1 VNM 118,600   118,000       166,000   -15.0% 40.0% 19.3    7.6          28.4% 40.8% -0.7% 8.6% -7.0%

2 HPG 22,550     24,000         28,000     -15.0% 24.2% 8.5      1.4          13.1% 23.5% 7.1% 8.6% -2.0%

3 MBB 21,000     21,500         25,000     -15.0% 19.0% 6.6      1.3          1.8% 19.4% 73.7% 8.6% -9.9%

4 VEA 48,700     48,000         56,000     -15.0% 15.0% 8.9      2.2          28.2% 32.3% 38.9% 8.6% -1.0%

5 PNJ 80,900     84,000         90,000     -15.0% 11.2% 16.8    4.4          17.6% 28.7% 32.4% 8.6% -5.2%

6 QNS 29,100     29,000         33,000     -15.0% 13.4% 8.2      1.7          16.5% 25.2% 20.8% 8.6% -0.7%

STT Ngày phát hành Mã chứng khoán Khuyến nghị Khuyến nghị trước Tên báo cáo Loại báo cáo

1 16/12/2019 REE MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu REE Báo cáo cập nhật

2 29/11/2019 DRC MUA N/A Báo cáo phân tích cổ phiếu DRC Báo cáo phân tích

3 25/11/2019 VEA MUA N/A Báo cáo phân tích cổ phiếu VEA Báo cáo phân tích

4 12/11/2019 MBB MUA N/A Báo cáo phân tích cổ phiếu MBB Báo cáo phân tích

5 04/11/2019 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật

6 25/10/2019 PNJ MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu PNJ Báo cáo cập nhật

7 24/09/2019 DIG MUA N/A Báo cáo phân tích cổ phiếu DIG Báo cáo phân tích

8 26/08/2019 HPG MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu HPG Báo cáo cập nhật

9 08/08/2019 VNM MUA MUA Báo cáo cập nhật cổ phiếu VNM Báo cáo cập nhật

https://eves.com.vn/
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CÁC MỨC KHUYẾN NGHỊ 

MUA:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư ít nhất là +14%. 

NẮM GIỮ:   Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư nằm trong khoảng +/–14%. 

BÁN:    Lợi nhuận kỳ vọng của 12 tháng đầu tư thấp hơn –14%.  

KHÔNG XẾP HẠNG:  Do thiếu những thông tin cần thiết nên chúng tôi không thể thực hiện khuyến nghị. 

 

 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là 

đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không có 

nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các quan 

điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được thu thập 

từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp 

thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến nghị mua hay bán 

bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái 

phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của EVS. Khi sử 

dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  

  

THÔNG TIN LIÊN LẠC 

CTCP CHỨNG KHOÁN EVEREST (EVS)- www.eves.com.vn 

Trụ sở chính:  

Tầng 2, VNT Tower, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 24 3772 6699 - Fax: (84) 24 3772 6763 

Chi nhánh Sài Gòn: 

Tầng M, Central Park Tower, 117 Nguyễn Du, Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 28 6290 6296 - Fax: (84) 28 6290 6399 

Chi nhánh Hàm Nghi: 

Tầng 4, Ruby Tower, 81-85 Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Điện thoại: (84) 28 3915 2616 - Fax: (84) 28 3915 2618 

Chi nhánh Bà Triệu: 

Tầng 1, Tòa nhà Minexport, 28 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: (84) 24 39366866 - Fax: (84) 24 3936 6586 
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TIN TỪ NGÂN HÀNG QUỐC DÂN   

CÁC DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI TẠI NCB 

NCB xin được gửi tới Quý khách hàng các dịch vụ Thanh toán quốc tế và Tài trợ thương mại tại NCB như sau: 

Dịch vụ Tiện ích 

Nhận/Thanh toán quốc tế  
- Tiện ích đơn giản, thủ tục nhanh chóng 

- Thông tin về giao dịch của KH được bảo mật tuyệt đối 

Nhờ thu XNK 

- Tư vấn nghiệp vụ làm giảm thiểu rủi ro, chi phí 

- Đôn đốc thanh toán từ ngân hàng nước ngoài, ghi có ngay khi nhận điện 
báo có. 

LC XNK 
- Được tư vấn đầy đủ các điều khoản, điều kiện phát sinh 

- Cân bằng rủi ro khi tham gia hoạt động XNK 

Tài trợ XK trước giao hàng 

- Tỷ lệ tài trợ cao 

- Tài trợ linh hoạt từ khi thu mua nguyên vật liệu cho tới khi nhận được 
thanh toán của đối tác NK 

- Lãi suất hợp lý, thủ tục vay vốn đơn giản. 

Chiết khấu bộ chứng từ  
- Tỷ lệ chiết khấu tối đa cao, lãi suất cạnh tranh 

- Điều kiện về tài sản bảo đảm linh hoạt. 

 

 

  


