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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 trên 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX tăng 2.04 điểm 
(+0.21%) lên 960.92, HNXINDEX tăng 0.48 điểm (+0.47%) lên 102.93. Khối 
lượng khớp lệnh trên cả 2 sàn đều tăng mạnh lên trên mức trung bình 20 
phiên. 

 Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE và HNX đạt 4,764 tỷ đồng, tăng 7.6% so 
với phiên trước, trong đó bao gồm 1,735 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị 
trường tăng trên ngưỡng cân bằng với 232 mã tăng và 222 mã giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có MSN, BID, 
MWG, GAS, FPT, VPB, MBB tăng; chiều giảm đáng chú ý có VNM, BVH, VCB, 
SAB, ROS, POW, VRE. 

 Khối ngoại quay đầu bán ròng nhẹ trên sàn HOSE với giá trị 11.6 tỷ đồng, trên 
sàn HNX khối này tiếp tục bán ròng phiên thứ 13 liên tiếp với giá trị 12.4 tỷ 
đồng.  

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG 

 VNINDEX có phiên tăng điểm nhẹ, biên độ dao động không lớn nhưng sắc 
xanh duy trì trong phần lớn thời gian, đóng cửa chỉ số vượt nhẹ trên ngưỡng 
kháng cự 960 điểm. Độ rộng trên sàn HOSE ở mức cân bằng với 164 mã 
tăng/164 mã giảm. Nhóm bluechips không gây áp lực nào đáng kể lên thị 
trường, các mã tác động kéo chỉ số tăng điểm nhiều nhất là MSN (+2.2%), BID 
(+0.7%), và MWG (+2.3%). Các mã biến động mạnh nhất trong phiên hôm nay 
lại là nhóm cổ phiếu đầu cơ: DLG phiên sáng tăng gần kịch trần nhưng chiều 
bị xả mạnh khiến đóng cửa giảm 3.65%; FLC sáng tăng 2.2% nhưng đóng cửa 
lại giảm 1%; ngoài ra còn nhiều mã khác cũng có biến động mạnh tương tự 
vậy. Thị trường vẫn đang trong quá trình rung lắc đi ngang tích lũy, nhà đầu 
tư có vẻ không muốn chấp nhận rủi ro khi chỉ còn vài phiên nữa là kết thúc 
năm 2019. Dòng tiền đổ vào thị trường rất thận trọng và chỉ mang tính thăm 
dò, khiến nhịp tăng của chỉ số không rõ nét. Điểm tích cực là tuy cầu mỏng 
nhưng áp lực bán cũng không lớn. Phiên ngày mai nhiều khả năng thị trường 
sẽ tiếp tục giằng co trong quá trình kiểm định ngưỡng kháng cự MA20 tại 961 
điểm. Nếu mức cản này được vượt qua dễ dàng thì tín hiệu hồi phục của thị 
trường sẽ rõ nét hơn. 

 Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều nhẹ trước đêm Giáng sinh: đóng cửa 
chỉ số DJIA giảm 36 điểm (-0.13%), S&P 500 giảm 0.6 điểm (-0.02%) trong khi 
Nasdaq tăng 7 điểm (+0.08%). 

 Nikkei và Shanghai CSI 300 đều giảm điểm trong phiên 25/12: Nikkei giảm 48 
điểm (-0.2%), Shanghai CSI 300 giảm 2 điểm (-0.05%). Thị trường Hong Kong 
nghỉ lễ Giáng sinh phiên hôm nay và ngày mai, thị trường Hàn Quốc cũng đóng 
cửa hôm nay. 

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

(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 

 

 

VN Index 960.92      0.21% HNX Index 102.93 0.47%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 195,453,740 12.8% 2,789 0.5% 27,813,200 84.9% 240 83.5%

Thỏa thuận 42,863,103 -24.1% 1,214 -17.3% 22,350,869 359.5% 522 837.5%

Tổng cộng 238,316,843 3.8% 4,002 -5.7% 50,164,069 152.0% 762 308.5%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          129.5   

Giá trị bán (tỷ đồng)          141.1   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -          11.6   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)               3.5   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

MSN 55,700 1,200 2.2

BID 45,200 300 0.7

VRE 32,800 -100 -0.3

PPC 27,300 500 1.9

AAA 12,950 550 4.4

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VIC 115,500 0 0.0

POW 12,300 -100 -0.8

SAB 232,500 -500 -0.2

VHM 83,700 0 0.0

VHC 78,300 300 0.4

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

ROS 23,050 -2.3 736

FPT 57,500 2.0 92

MSN 55,700 2.2 73

FLC 4,880 -1.0 72

VNM 118,000 -0.5 64

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

HBC 10,700 700 7.0

PGD 53,800 3,500 7.0

LGC 42,300 2,750 7.0

IJC 15,700 1,000 6.8

HDC 24,750 1,550 6.7

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

  

Bảng giá đất mới tăng không quá 20% 
khung giá 

 

  Bộ Tài nguyên & Môi trường vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương căn cứ khung giá đất để xây dựng dự thảo bảng giá đất và xử lý 
giá đất tại khu vực giáp ranh, tăng không quá 20% so với mức giá tối đa cùng 
loại trong khung giá đất, theo Nghị định 44 của Chính phủ về giá đất. Bảng giá 
đất sau khi trình HĐND cần được thông tin rộng rãi trước khi ban hành. 

EVN có 7 dự án nguồn điện chậm tiến 
độ 

 

  Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sáng 25/12, Thủ tướng cho biết, những dự 
án cung ứng điện chậm tiến độ, gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện 
trong những năm tới, báo Chính phủ dẫn tin. 

 35 trong số 60 dự án nguồn điện có công suất lớn trên 200 MW vận hành vào 
giai đoạn đến năm 2030 chậm tiến độ. Trong đó, EVN có 7 dự án. Tổng công 
suất của 35 dự án này là 39,000 MW. 

 EVN cho biết năm 2019 đã đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải song vẫn còn 
tình trạng chưa đáp ứng yêu cầu đấu nối, nhất là khi phát triển nhanh nguồn 
điện mặt trời tại Ninh Thuận và Bình Thuận, phát triển nguồn thủy điện vừa 
và nhỏ khu vực Tây Bắc. 

Việt Nam đầu tư 508 triệu USD ra 
nước ngoài trong năm 2019 
 

  Ngày 25/12, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 
năm 2019, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 
508.14 triệu USD; trong đó có 164 dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư mới với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam đạt 403.15 triệu USD. Có 29 
lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm gần 105 
triệu USD. 

 Theo thống kê, lĩnh vực bán buôn, bán lẻ dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam 
ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm 121.6 triệu USD, chiếm 
23.9% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đứng thứ hai 
với 86.1 triệu USD và chiếm 16.9% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực hoạt động 
chuyên môn khoa học công nghệ đứng thứ ba với 70.1 triệu USD, chiếm 13.8% 
tổng vốn đầu tư. 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Trump: Sẽ có lễ ký thỏa thuận giai 
đoạn 1 với chủ tịch Trung Quốc 

 

  “Chúng tôi sẽ có một lễ ký, đúng vậy”, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu 
với báo giới ngày 24/12. “Chúng tôi cuối cùng cũng sẽ có lễ ký khi gặp nhau. 
Việc ký thỏa thuận sẽ diễn ra nhanh hơn bởi chúng tôi đều muốn hoàn tất. 
Thỏa thuận đã xong và đang trong quá trình dịch thuật". 

 Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer ngày 13/12 nói đại diện Mỹ và 
Trung Quốc sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào tuần đầu tiên của 
tháng 1. 

 Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận các nội dung chi tiết trong thỏa thuận do phía Mỹ 
đưa ra. Bộ Thương mại Trung Quốc tuần trước cho biết nội dung thỏa thuận 
sẽ được công bố sau lễ ký chính thức. 

Boeing sa thải CEO sau khủng hoảng 
737 MAX 

 

  Boeing hôm nay sa thải CEO Dennis Muilenburg, trong bối cảnh công ty đang 
nỗ lực lấy lại niềm tin từ nhà quản lý, khách hàng và công chúng sau khi dòng 
máy bay 737 MAX của hãng vướng vào hai vụ tại nạn làm 346 người thiệt 
mạng. 

 Chủ tịch David Calhoun sẽ trở thành CEO Boeing vào ngày 13/1. Thành viên 
hội đồng quản trị Laurence Kellner lập tức trở thành chủ tịch phi điều hành 
của hội đồng quản trị. 
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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 có phiên tăng điểm nhẹ, biên 
độ dao động không lớn nhưng sắc 
xanh duy trì trong phần lớn thời gian, 
đóng cửa chỉ số vượt nhẹ trên ngưỡng 
kháng cự 960 điểm. Độ rộng trên sàn 
HOSE ở mức cân bằng với 164 mã 
tăng/164 mã giảm. Nhóm bluechips 
không gây áp lực nào đáng kể lên thị 
trường, các mã tác động kéo chỉ số 
tăng điểm nhiều nhất là MSN (+2.2%), 
BID (+0.7%), và MWG (+2.3%). Các mã 
biến động mạnh nhất trong phiên hôm 
nay lại là nhóm cổ phiếu đầu cơ: DLG 
phiên sáng tăng gần kịch trần nhưng 
chiều bị xả mạnh khiến đóng cửa giảm 
3.65%; FLC sáng tăng 2.2% nhưng 
đóng cửa lại giảm 1%; ngoài ra còn 
nhiều mã khác cũng có biến động 
mạnh tương tự vậy. Thị trường vẫn 
đang trong quá trình rung lắc đi ngang 
tích lũy, nhà đầu tư có vẻ không muốn 
chấp nhận rủi ro khi chỉ còn vài phiên 
nữa là kết thúc năm 2019. Dòng tiền 
đổ vào thị trường rất thận trọng và chỉ 
mang tính thăm dò, khiến nhịp tăng 
của chỉ số không rõ nét. Điểm tích cực 
là tuy cầu mỏng nhưng áp lực bán cũng 
không lớn. Phiên ngày mai nhiều khả 
năng thị trường sẽ tiếp tục giằng co 
trong quá trình kiểm định ngưỡng 
kháng cự MA20 tại 961 điểm. Nếu mức 
cản này được vượt qua dễ dàng thì tín 
hiệu hồi phục của thị trường sẽ rõ nét 
hơn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

25/12/2019

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 118,000   118,000       166,000   -15.0% 40.7% 19.2    7.5          28.4% 40.8% -0.7% 8.6% -7.5%

2 HPG 23,150     24,000         28,000     -15.0% 21.0% 8.7      1.4          13.1% 23.5% 7.1% 8.6% 0.7%

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 43,900     48,000         56,000     -15.0% 27.6% 8.0      2.0          28.2% 32.3% 38.9% 8.6% -10.8%

5 PNJ 85,500     84,000         90,000     -15.0% 5.3% 17.7    4.6          17.6% 28.7% 32.4% 8.6% 0.2%

6 QNS 28,600     29,000         33,000     -15.0% 15.4% 8.1      1.7          16.5% 25.2% 20.8% 8.6% -2.4%

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

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. 

 

 

  


