
Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Bản tin ngày 

 

1 www.eves.com.vn 

 

  
 
 

 
 

  
 

 
 

 

BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2019 

   

 

 

THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

 

 

 

  

 

(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn hóa ≥500 tỷ) 

 

 

 

 

 

 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 tăng giảm trái chiều trên 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX giảm -
0.09% xuống còn 1,024.03 điêm; HNX tăng 0.13% lên 106.88 điểm. Khối lượng 
khớp lệnh trên sàn HNX giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên trong khi 
khối lượng trên sàn HOSE giảm mạnh so với phiên trước về sát mức trung 
bình này. 

 Tổng giá trị giao dịch trên 2 sàn đạt 4,521 tỷ (giảm 9% so với phiên trước), 
trong đó bao gồm 843 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị trường giảm mạnh 
dưới ngưỡng cân bằng với 173 mã tăng và 218 mã giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có BID, HPG, 
EIB, VCB, MSN, GAS; chiều giảm đáng chú ý có VIC, VNM, BVH, NVL, PLX, VPB, 
STB. 

 Khối ngoại quay trở lại mua ròng mạnh trên sàn HOSE với giá trị 133.5 tỷ đồng, 
trên sàn HNX khối này vẫn bán ròng 14 tỷ đồng. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG 

 VNINDEX tiếp tục có phiên giao dịch giằng co trong biên độ hẹp, đóng cửa 
giảm 0.9 điểm xuống mức 1,024.03, chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp 
trên ngưỡng 1,000 điểm. Diễn biến của VNINDEX tiếp tục phụ thuộc nhiều 
vào VHM. Cổ phiếu này đã có phiên tăng thứ 8 liên tiếp với khối lượng cao 
nên khả năng sắp tới sẽ có sự điều chỉnh.Thanh khoản thị trường suy giảm 
khi khối lượng khớp lệnh giảm về sát mức trung bình 20 phiên. Chỉ báo ADX 
tiếp tục tăng lên 42, khoảng cách giữa 2 đường +DI và –DI vẫn giữ ở mức cao 
nhưng +DI đang giảm dần cho thấy xu hướng ngắn hạn là tăng giá tuy nhiên 
đà tăng đang chậm lại. Điểm tích cực trong phiên là khối ngoại quay trở lại 
mua ròng mạnh trên sàn HOSE với 133.5 tỷ. VNINDEX vẫn chưa vượt qua 
được mức đỉnh trung hạn tại 1,025 điểm, nhiều khả năng chỉ số sẽ có sự điều 
chỉnh nhẹ trong phiên tới trước khi hồi phục về cuối phiên hoặc trong phiên 
tiếp theo. Diễn biến tích cực tại thị trường Mỹ sẽ hỗ trợ tốt về mặt tâm lý cho 
thị trường trong phiên ngày mai. Về xu hướng tổng thể chỉ số được kỳ vọng 
sẽ hướng đến thử thách ngưỡng kháng cự mạnh tiếp theo tại vùng 1,035-
1,040 điểm. 

 Các chỉ số chính của chứng khoán Châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên 
08/11/2019: Nikkei tăng 27 điểm (+0.1%), Hang Seng tăng 159 điểm (+0.6%), 
Shanghai CSI 300 tăng 7 điểm (+0.2%), Kospi tăng 0.1 điểm (+0.01%). 

 Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lập các mức đỉnh mới sau thông tin Mỹ - 
Trung thông báo dỡ bỏ thuế quan áp lên hàng hóa của đối phương theo từng 
giai đoạn: cập nhật 1h30pm giờ Mỹ DJIA tăng 223 điểm (+0.8%), S&P 500 tăng 
14  điểm (+0.5%), Nasdaq tăng 53 điểm (+0.6%). 

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

 

 
 

VN Index 1024.03 -0.09% HNX Index 106.88 0.13%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 166,863,590 -9.0% 3,400 -8.7% 21,373,400 24.1% 278 7.2%

Thỏa thuận 26,530,640 -36.3% 834 -15.3% 633,710 -66.7% 9 -66.5%

Tổng cộng 193,394,230 -14.0% 4,234 -10.0% 22,007,110 15.0% 287 0.3%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          646.4   

Giá trị bán (tỷ đồng)          513.0   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng)          133.5   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             15.3   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VRE 35,200 50 0.1

VHM 99,500 100 0.1

HPG 22,700 700 3.2

ROS 25,000 0 0.0

HCM 25,300 550 2.2

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VNM 129,100 -1,000 -0.8

NVL 58,100 -600 -1.0

VJC 143,200 -300 -0.2

ANV 25,200 -600 -2.3

VCI 34,050 -450 -1.3

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

ROS 25,000 0.0 684

HPG 22,700 3.2 298

VHM 99,500 0.1 210

MBB 23,500 -0.2 141

VRE 35,200 0.1 132

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

NVT 8,870 580 7.0

COM 56,700 3,700 7.0

HVG 5,950 380 6.8

PGD 39,700 2,400 6.4

DTL 27,650 1,650 6.4

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

 

 

 

 

  

Chứng khoán toàn cầu tiếp tục chuỗi 
ngày tăng điểm 

 

  Chứng khoán Châu Á kết thúc ngày giao dịch với Nikkei 225 tăng 0.11%, Hang 
Seng và Shanghai Composite tăng lần lượt 158.59 điểm và 0.12 điểm, Mumbai 
Sensex tăng 0.45%. 

 Phiên giao dịch chứng khoán Châu Âu diễn ra tích cực với FTSE 100 tăng 0.13%, 
DAX tăng 0.78%, CAC 40 tăng 0.38%. 

  Mỹ và Trung Quốc nhất trí dỡ thuế 

theo từng giai đoạn 

 

  Trung Quốc và Mỹ đồng ý gỡ thuế áp lên hàng hóa của đối phương theo từng 
giai đoạn, ông Gao Feng, phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 
7/11 cho biết. Lượng hàng hóa được giảm thuế trong thỏa thuận thương mại 
giai đoạn 1 của Mỹ và Trung Quốc (dự kiến được ký trong vài tuần tới) sẽ phụ 
thuộc vào nội dung của thỏa thuận. 

 Nếu được phía Mỹ xác nhận, việc này sẽ đồng nghĩa rằng Washington và Bắc 
Kinh đã đạt được đồng thuận về lộ trình để hạ nhiệt cuộc chiến thương mại 
kéo dài hơn một năm qua. Kể từ khi 2 bên bắt đầu đàm phán thương mại, 
Trung Quốc đưa ra yêu cầu quan trọng là gỡ thuế trừng phạt mà Tổng thống 
Donald Trump đang áp dụng cho phần lớn hàng hóa nước này xuất khẩu vào 
Mỹ. 

  Credit Suisse lạc quan về tăng trưởng 
dài hạn của Trung Quốc 

 

  Giám đốc điều hành của Credit Suisse, Tidjane Thiam, tỏ ra lạc quan về Trung 
Quốc và nhìn thấy những cơ hội khi nền kinh tế nước này chuyển hướng sang 
hướng đến người tiêu dùng - khiến nó trở nên ít “nhạy cảm hơn” với thương 
mại. 

 “Chúng tôi có những kỳ vọng rất tích cực về Trung Quốc trong dài hạn”, ông 
nói tại Hội nghị đầu tư Trung Quốc - Credit Suisse ở Thâm Quyến vào hôm thứ 
Tư vừa qua. “Chúng tôi tin rằng những yếu tố cơ bản đã thúc đẩy sự tăng 
trưởng của Trung Quốc trong nhiều năm qua vẫn còn nguyên vẹn”. 

Thái Lan hạ lãi suất thấp kỷ lục để 
“ghìm cương” đồng Baht 

 

  Ngân hàng Trung ương Thái Lan ngày 6/11 có động thái cắt giảm lãi suất lần 
thứ hai chỉ trong vòng 3 tháng và tuyên bố sẽ nới lỏng quy định về dòng vốn 
chảy ra, nhằm hạn chế đà tăng giá chóng mặt của đồng Baht. 

 Hãng tin Bloomberg dẫn một tuyên bố của Ngân hàng Trung ương Thái Lan 
cho biết, 5 trong số 7 thành viên của Ủy ban Chính sách tiền tệ nhất trí cắt 
giảm lãi suất 0.25 điểm phần trăm, về mức 1.25%. Động thái này phù hợp với 
dự báo mà giới phân tích đưa ra trước đó. 

 Giới chức ở Bangkok nói với báo giới rằng Ngân hàng Trung ương Thái Lan lo 
ngại về sức ép mà tình trạng tăng giá mạnh của đồng Baht đặt ra đối với nền 
kinh tế. Ngoài hạ lãi suất, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng nới lỏng quy 
định về dòng vốn chảy khỏi nước này và cân nhắc có thêm các biện pháp khác 
để hạn chế tốc độ tăng giá của đồng nội tệ. 

  Người Trung Quốc phải giảm ăn thịt 
lợn vì giá quá cao 

 

  Giá thịt lợn tăng cao ở Trung Quốc do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi có 
thể khiến tiêu thụ thịt lợn ở nước này sụt giảm mạnh, hãng tin Bloomberg cho 
hay. 

 Dịch tả lợn châu Phi đã khiến giá thịt lợn ở Trung Quốc tăng gần 70% trong 
vòng 1 năm tính đến tháng 9 năm nay. Đàn lợn của Trung Quốc đã bị trận dịch 
làm cho giảm khoảng 40% trong cùng khoảng thời gian, khiến thịt lợn trở 
thành mặt hàng khan hiếm ở quốc gia sản xuất và tiêu thụ thịt lợn lớn nhất 
thế giới. 

 Chiến dịch tranh cử ở Anh chính thức 
bắt đầu 

 

  Chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử Quốc hội sớm vào ngày 12/12 tới tại Anh 
hôm nay chính thức bắt đầu, trong bối cảnh tiến trình Brexit chậm trễ đang 
phủ bóng mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, chính trị, xã hội tại “Xứ sở sương mù”. 

 Cuộc bầu cử vào ngày 12/12 tới được coi là bài sát hạch mức độ tín nhiệm của 
người dân với ông Johnson sau khi ông nắm giữ cương vị Thủ tướng hồi tháng 
7 vừa qua nhờ một cuộc bỏ phiếu trong nội bộ đảng cầm quyền. Hiện đảng 
Bảo thủ vẫn đang dẫn đầu các cuộc thăm dò và nếu có thể duy trì phong độ 
thì đảng này có khả năng giành thế đa số. 
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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 có phiên giao dịch 
giằng co trong biên độ hẹp, đóng cửa 
giảm 0.9 điểm xuống mức 1,024.03, 
chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp 
trên ngưỡng 1,000 điểm. Diễn biến 
của VNINDEX tiếp tục phụ thuộc nhiều 
vào VHM. Cổ phiếu này đã có phiên 
tăng thứ 8 liên tiếp với khối lượng cao 
nên khả năng sắp tới sẽ có sự điều 
chỉnh.Thanh khoản thị trường suy 
giảm khi khối lượng khớp lệnh giảm về 
sát mức trung bình 20 phiên. Chỉ báo 
ADX tiếp tục tăng lên 42, khoảng cách 
giữa 2 đường +DI và –DI vẫn giữ ở mức 
cao nhưng +DI đang giảm dần cho thấy 
xu hướng ngắn hạn là tăng giá tuy 
nhiên đà tăng đang chậm lại. Điểm tích 
cực trong phiên là khối ngoại quay trở 
lại mua ròng mạnh trên sàn HOSE với 
133.5 tỷ. VNINDEX vẫn chưa vượt qua 
được mức đỉnh trung hạn tại 1,025 
điểm, nhiều khả năng chỉ số sẽ có sự 
điều chỉnh nhẹ trong phiên tới trước 
khi hồi phục về cuối phiên hoặc trong 
phiên tiếp theo. Diễn biến tích cực tại 
thị trường Mỹ sẽ hỗ trợ tốt về mặt tâm 
lý cho thị trường trong phiên ngày mai. 
Về xu hướng tổng thể chỉ số được kỳ 
vọng sẽ hướng đến thử thách ngưỡng 
kháng cự mạnh tiếp theo tại vùng 
1,035-1,040 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

STT MCK Giá ngày 

07/11/2019

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 129,100   130,000       166,000   -15.0% 28.6% 21.1    8.2          28.4% 40.8% -0.7% 8.6% 0.9%

2 MSN 76,500     75,000         90,000     -15.0% 17.6% 17.0    2.7          7.7% 18.1% 58.5% 8.6% -2.9%

3 HPG 22,700     21,000         25,000     -15.0% 10.1% 8.5      1.4          13.1% 23.5% 7.1% 8.6% 3.7%

4 PNJ 85,200     85,000         90,000     -15.0% 5.6% 17.6    4.6          17.6% 28.7% 32.4% 8.6% 7.2%

5 MBB 23,500     23,000         25,000     -15.0% 6.4% 7.3      1.5          1.8% 19.4% 73.7% 8.6% 2.0%

6 QNS 29,000     26,000         33,000     -15.0% 13.8% 8.2      1.7          16.5% 25.2% 20.8% 8.6% -2.7%
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TIN TỪ NGÂN HÀNG QUỐC DÂN   

Ngân hàng TMCP Quốc Dân ban hành Bộ Sản phẩm Tài trợ trọn gói dành cho Doanh nghiệp xây lắp với nhiều điểm cải tiến 
nhằm phù hợp với thực tế khách hàng và kèm theo nhiều ưu đãi: 

Đối tượng  Các doanh nghiệp xây lắp là Tổng thầu, Nhà thầu chính, Nhà thầu phụ và Nhà thầu liên danh 

Ưu đãi TKTT 

 Miễn phí mở tài khoản 

 Internet Banking: Miễn phí đăng ký, phí duy trì dịch vụ, Miễn 100% phí chuyển tiền  

 Miễn phí đăng ký dịch vụ: Nộp thuế điện tử, Nộp thuế hải quan 

Tiện ích sản phẩm 

 Tỷ lệ ký quỹ của bảo lãnh: chỉ từ 0%- 3%  

 Tỷ lệ cho vay trên TSBĐ đặc biệt là quyền đòi nợ: từ 50%-70% 

 Thủ tục đơn giản, thời gian cung cấp dịch vụ nhanh chóng. 

 Lãi suất hấp dẫn chỉ từ 8.5%/năm 

Hồ sơ vay vốn 

 Hồ sơ pháp lý 

 Hồ sơ chứng minh năng lực 

 Hồ sơ Phương án vay vốn 

 Hồ sơ TSBĐ 

Lưu  ý: mức lãi suất cho vay, tỷ lệ ký quỹ nêu trên có thể được điều chỉnh trong từng kỳ. 
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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.  
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