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THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 

 

 

 

  

 
(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 hồi phục nhẹ trong phiên hôm nay, đóng cửa chỉ số VNINDEX tăng 
1.13 điểm (+0.12%) lên 952.26, HNXINDEX tăng 0.2 điểm (+0.19%) lên 102. 
Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE giảm so với phiên trước nhưng vẫn nằm 
trên mức trung bình 20 phiên, trong khi khối lượng trên sàn HNX giảm xuống 
dưới mức trung bình này. 

 Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE và HNX đạt 4,632 tỷ đồng, giảm 34.2% so 
với phiên trước, trong đó bao gồm 1,408 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị 
trường tăng so với phiên trước lên gần sát ngưỡng cân bằng với 185 mã tăng 
và 189 mã giảm.  

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VCB, VNM, 
HVN, VRE, BID, HPG tăng; chiều giảm đáng chú ý có TCB, BVH, MSN, MBB. 

 Khối ngoại quay trở lại mua ròng rất mạnh trên sàn HOSE với giá trị 193.4 tỷ 
đồng, trong đó 2 cổ phiếu được mua nhiều nhất là VNM với 87.9 tỷ, VCB với 
65.4 tỷ; trên sàn HNX khối này tiếp tục bán ròng nhẹ với giá trị 3.6 tỷ đồng. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG 

 VNINDEX thủng ngưỡng 950 điểm ngay khi bắt đầu phiên giao dịch, mức thấp 
nhất xuống tới 946.74, tuy nhiên nhóm cổ phiếu bluechips hồi phục tích cực 
giúp chỉ số tăng trở lại và duy trì giao dịch trên ngưỡng tham chiếu trong suốt 
thời gian còn lại. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE tăng trên mức trung 
bình 20 phiên phiên thứ 5 liên tiếp, trong khi khối ngoại bất ngờ quay trở lại 
mua ròng mạnh với gần 200 tỷ trên sàn HOSE. Thị trường một lần nữa cho 
thấy phản ứng khá tích cực tại ngưỡng 950 điểm, VNINDEX chạm hoặc thủng 
nhẹ ngưỡng này liền bật tăng trở lại dù với cường độ khá yếu. Chỉ báo ADX 
tăng nhẹ lên 42.2, trong khi đường –DI vẫn tăng khá cao so với +DI cho thấy 
xu hướng giảm ngắn hạn chưa có dấu hiệu thay đổi. Dù vậy, việc chỉ số giữ 
được mốc tâm lý nhạy cảm 950 điểm cũng là một tín hiệu tích cực. Phiên đáo 
hạn hợp đồng tương lai tháng 12 diễn ra khá nhẹ nhàng, không có các nhịp 
tăng/giảm sốc như những tháng trước đó. Thị trường sẽ tiếp tục chịu áp lực 
trong phiên ngày mai khi các quỹ ETF cơ cấu danh mục, nếu chỉ số vẫn trụ 
vững thì nhiều khả năng thị trường sẽ diễn biến tích cực hơn trong tuần sau. 

 Sau 5 phiên tăng liên tiếp, phiên 18/12 chứng khoán Mỹ giảm điểm nhẹ sau 
khi tập đoàn đầu ngành logistics FedEx công bố kết quả kinh doanh quý 4 
không đạt kỳ vọng và hạ triển vọng cả năm: đóng cửa chỉ số DJIA giảm 28 
điểm (-0.1%), S&P 500 giảm 1 điểm (-0.04%), Nasdaq tăng 4 điểm (+0.05%). 

 Chứng khoán Châu Á giảm điểm trong phiên 19/12 do giới đầu tư giữ tâm lý 
thận trọng trước khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Anh công bố quyết 
sách về lãi suất trong tháng 12: Nikkei giảm 70 điểm (-0.29%), Hang Seng giảm 
84 điểm (-0.3%), Shanghai CSI 300 giảm 6 điểm (-0.14%).  

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

(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 

 

 

VN Index 952.26      0.12% HNX Index 102.00 0.19%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 178,790,140 -2.3% 3,068 -7.4% 20,606,700 -24.2% 156 -23.0%

Thỏa thuận 43,677,100 -68.9% 1,283 -62.2% 6,519,763 -55.6% 125 -7.4%

Tổng cộng 222,467,240 -31.2% 4,351 -35.1% 27,126,463 -35.2% 281 -16.8%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          833.3   

Giá trị bán (tỷ đồng)          639.9   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng)          193.4   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             14.7   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VNM 119,700 1,100 0.9

VCB 88,000 1,300 1.5

E1VFVN30 14,300 -50 -0.4

HPG 22,800 250 1.1

KBC 14,850 100 0.7

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VIC 115,800 0 0.0

STB 9,930 -10 -0.1

MSN 55,600 -800 -1.4

HDB 26,200 -250 -1.0

PHR 51,100 -1,300 -2.5

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

ROS 23,700 -1.3 794

VNM 119,700 0.9 189

HPG 22,800 1.1 132

VIC 115,800 0.0 112

MBB 20,700 -1.4 100

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

PGI 17,650 1,150 7.0

VDS 7,200 390 5.7

TTF 2,740 140 5.4

FIT 9,100 400 4.6

SGN 85,200 3,300 4.0

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

  

SK lập quỹ 860 triệu USD đầu tư vào 
các doanh nghiệp Việt Nam 

  Cơ quan Hưu trí Hàn Quốc (NPS) và SK Group sẽ triển khai một quỹ hợp tác 
doanh nghiệp (COPA) quy mô 1,000 tỷ won (860 triệu USD), mỗi bên đóng góp 
500 tỷ won, các nguồn thạo tin ngày 18/12 cho biết. COPA sẽ do SKS Private 
Equity và Stonebridge Capital của Hàn Quốc quản lý. 

 Quỹ NPS - SK ra đời không lâu sau khi SK Group đầu tư 1 tỷ USD để mua 6.1% 
cổ phần tại Vingroup hồi tháng 5. Trước đó, SK Group chi 470 triệu USD sở 
hữu 9.4% cổ phần tại Masan Group năm 2018. 

 
Moody's hạ triển vọng tín nhiệm của 
Việt Nam 

  Ngày 18/12, Moody’s Investors Service (Moody’s) thông báo giữ nguyên xếp 
hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức Ba3 đối với các khoản phát hành 
bằng đồng nội tệ và ngoại tệ và các khoản vay cao cấp không được bảo đảm, 
điều chỉnh triển vọng xuống tiêu cực (negative).  

 Bộ Tài chính đánh giá cơ sở Moody’s đưa ra quyết định bắt nguồn từ nhận 
định vẫn tiềm ẩn rủi ro, tuy không còn đáng kể của việc chậm trả nghĩa vụ nợ 
gián tiếp của Chính phủ trong bối cảnh chưa có những giải pháp rõ ràng để cải 
thiện công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan, cũng như tăng cường tính 
minh bạch về quản lý nợ được Chính phủ bảo lãnh. 

 Theo Bộ Tài chính, việc Moody’s hạ triển vọng tín nhiệm của Việt Nam chỉ dựa 
trên sự việc riêng lẻ đối với nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ mà bỏ qua 
thành tựu toàn diện Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, 
cải thiện khả năng chống chọi với các cú sốc bên ngoài và nâng cao tính bền 
vững danh mục nợ công, là không xác đáng. 

Thu thuế từ ôtô, dầu thô tăng mạnh, 
đạt hơn 46,000 tỷ đồng 

  Tại buổi họp báo thông tin kết quả thu ngân sách, nợ thuế của Tổng cục Hải 
quan diễn ra sáng 18/12, đại diện Tổng cục Hải quan cho biết tính đến 16/12, 
tổng số thu thuế của ngành đạt 334,400 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 
trước, tương đương 106% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao. 

 Kết quả này có được một phần nhờ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu có thuế 
gần 8% sau 11 tháng, đạt 105.16 tỷ USD. Trong đó kim ngạch xuất khẩu có 
thuế đạt 5.8 tỷ USD, giảm 1.8% so với cùng kỳ năm trước và kim ngạch nhập 
khẩu có thuế đạt 99.36 tỷ USD, tăng 8.6%. 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Trump trở thành tổng thống Mỹ thứ 
3 bị luận tội 

 

  Hạ viện Mỹ, phe Dân chủ chiếm thế đa số, tối 18/12 bỏ phiếu về hai cáo buộc 
luận tội đối với Tổng thống Donald Trump, đảng Cộng hòa, gồm lạm quyền và 
cản trở quốc hội. Với tỷ lệ 230 phiếu thuận - 197 phiếu chống, vượt mức cần 
thiết là 216, ông Trump sẽ bị luận tội vì lạm quyền khi tìm cách gây áp lực để 
Ukraine điều tra đối thủ chính trị Joe Biden, theo CNN. 

 Hạ viện Mỹ cũng thông qua cáo buộc còn lại với tỷ lệ 229 phiếu thuận - 198 
phiếu chống. Hai cáo buộc sẽ được chuyển lên Thượng viện Mỹ xem xét. Tuy 
nhiên, giới quan sát nhận định Thượng viện, phe Cộng hòa kiểm soát, khả 
năng cao sẽ xóa tội cho Tổng thống Trump. 

 Trong lịch sử Mỹ, chưa có tổng thống nào bị phế truất vì luận tội. Quyết định 
phế truất cần được 2/3 trong số 100 thượng nghị sĩ tại Thượng viện ủng hộ, 
đồng nghĩa phải có ít nhất 20 thành viên đảng Cộng hòa đứng về phe Dân chủ 
để công kích Trump và chưa ai tỏ ý định sẽ làm vậy. 

Trung Quốc miễn thuế 6 mặt hàng 
nhập khẩu từ Mỹ 

 

  Quyết định ân hạn thuế có hiệu lực từ ngày 26/12, áp dụng với 6 mặt hàng, 
hầu hết là hóa chất như dầu paraffin, polyethylene mật độ cao, 
polypropylene, sáp dầu dùng trong ngành thực phẩm, Bộ Tài chính Trung 
Quốc cho biết. 

 Thời gian ân hạn là 1 năm, tới ngày 25/12/2020. Bộ Tài chính Trung Quốc 
không cung cấp giá trị hàng hóa được miễn thuế. Phần thuế đã thu sẽ không 
được hoàn. 

 Theo Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Washington và Bắc Kinh còn 
nhiều việc cần làm trong giai đoạn đàm phán kế tiếp. Ông không nêu mốc thời 
gian cụ thể nhưng nói Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn chờ tới sau 
bầu cử tổng thống tháng 11/2020 để chốt một thỏa thuận nữa. 
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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 thủng ngưỡng 950 điểm 
ngay khi bắt đầu phiên giao dịch, mức 
thấp nhất xuống tới 946.74, tuy nhiên 
nhóm cổ phiếu bluechips hồi phục tích 
cực giúp chỉ số tăng trở lại và duy trì 
giao dịch trên ngưỡng tham chiếu 
trong suốt thời gian còn lại. Khối lượng 
khớp lệnh trên sàn HOSE tăng trên 
mức trung bình 20 phiên phiên thứ 5 
liên tiếp, trong khi khối ngoại bất ngờ 
quay trở lại mua ròng mạnh với gần 
200 tỷ trên sàn HOSE. Thị trường một 
lần nữa cho thấy phản ứng khá tích 
cực tại ngưỡng 950 điểm, VNINDEX 
chạm hoặc thủng nhẹ ngưỡng này liền 
bật tăng trở lại dù với cường độ khá 
yếu. Chỉ báo ADX tăng nhẹ lên 42.2, 
trong khi đường –DI vẫn tăng khá cao 
so với +DI cho thấy xu hướng giảm 
ngắn hạn chưa có dấu hiệu thay đổi. 
Dù vậy, việc chỉ số giữ được mốc tâm 
lý nhạy cảm 950 điểm cũng là một tín 
hiệu tích cực. Phiên đáo hạn hợp đồng 
tương lai tháng 12 diễn ra khá nhẹ 
nhàng, không có các nhịp tăng/giảm 
sốc như những tháng trước đó. Thị 
trường sẽ tiếp tục chịu áp lực trong 
phiên ngày mai khi các quỹ ETF cơ cấu 
danh mục, nếu chỉ số vẫn trụ vững thì 
nhiều khả năng thị trường sẽ diễn biến 
tích cực hơn trong tuần sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

19/12/2019

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 119,700   118,000       166,000   -15.0% 38.7% 19.5    7.6          28.4% 40.8% -0.7% 8.6% -6.1%

2 HPG 22,800     24,000         28,000     -15.0% 22.8% 8.6      1.4          13.1% 23.5% 7.1% 8.6% -0.9%

3 MBB 20,700     21,500         25,000     -15.0% 20.8% 6.5      1.3          1.8% 19.4% 73.7% 8.6% -11.2%

4 VEA 48,300     48,000         56,000     -15.0% 15.9% 8.8      2.2          28.2% 32.3% 38.9% 8.6% -1.8%

5 PNJ 81,500     84,000         90,000     -15.0% 10.4% 16.9    4.4          17.6% 28.7% 32.4% 8.6% -4.5%

6 QNS 29,000     29,000         33,000     -15.0% 13.8% 8.2      1.7          16.5% 25.2% 20.8% 8.6% -1.0%

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. 

 

 

  


