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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 tăng giảm trái chiều trên 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX 
giảm 4.71 điểm (-0.49%) xuống 961.47, HNXINDEX tăng 0.28 điểm (+0.27%) 
lên 103.22. Khối lượng khớp lệnh trên 2 sàn đều tăng mạnh vượt mức trung 
bình 20 phiên. 

 Tổng giá trị trên sàn HOSE và HNX đạt 6,060 tỷ đồng, tăng tới 31.4% so với 
phiên trước, trong đó bao gồm 2,705 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng thị 
trường giảm nhẹ dưới ngưỡng cân bằng với 219 mã tăng và 225 mã giảm.  

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có BVH, VNM, 
PLX, NVL tăng, chiều giảm đáng chú ý có VHM, VCB, MSN, CTG, MBB, VJC, VIC, 
HVN. 

 Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp trên sàn HOSE với giá trị 
95.5 tỷ đồng, trong đó riêng giá trị mua ròng ở MBB là 184 tỷ đồng; trên sàn 
HNX khối này bán ròng nhẹ 3.5 tỷ đồng. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG 

 VNINDEX chìm trong sắc đỏ trong cả phiên giao dịch, tuy nửa cuối phiên chiều 
xuất hiện một nhịp tăng khá mạnh lên gần mức tham chiếu nhưng VCB và 
VHM sụt giảm mạnh lần lượt 2.7% và 3.4% khiến chỉ số không thể duy trì đà 
tăng, đóng cửa VNINDEX giảm 4.7 điểm xuống 961.47 điểm, sát mức thấp 
nhất trong ngày. Điểm tích cực là khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai 
liên tiếp với giá trị tăng lên gần 96 tỷ trên sàn HOSE. Chỉ báo ADX giảm xuống 
41.7, trong khi khoảng cách giữa 2 đường –DI và +DI vẫn khá thấp, cho thấy 
thị trường đang tiếp tục giằng co. Mặc dù đón nhận thông tin rất tích cực về 
căng thẳng thương mại Mỹ - Trung nhưng thị trường lại phản ứng rất thận 
trọng, trái ngược với kỳ vọng. Điều này có thể tác động tiêu cực tới tâm lý nhà 
đầu tư, khiến dòng tiền trở nên dè dặt hơn. Việc hợp đồng tương lai tháng 12 
chỉ số VN30Index đáo hạn và 2 quỹ ETF VNM & FTSE thực hiện cơ cấu danh 
mục sẽ khiến thị trường có những biến động khó lường trong tuần này. Quá 
trình đi ngang tích lũy đã diễn ra gần 2 tuần, nhiều khả năng chỉ số VNINDEX 
vẫn sẽ tiếp tục có những phiên giằng co trước khi tạo được điểm đột phá xác 
nhận sự thay đổi xu hướng. 

 Chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng nhẹ và thiết lập mức kỷ lục mới trong phiên 
13/12 sau Mỹ và Trung Quốc chính thức công bố thỏa thuận thương mại giai 
đoạn 1: đóng cửa chỉ số DJIA tăng 3 điểm (+0.01%) lên mức 28,135, Nasdaq 
tăng 18 điểm (+0.20%) lên 8,735, S&P 500 tăng 0.2 điểm (+0.01%) lên mức 
3,169. 

 Các chỉ số chính của chứng khoán Châu Á tăng giảm trái chiều trong phiên 
16/12: Nikkei giảm 71 điểm (-0.29%), Hang Seng giảm 180 điểm (-0.65%), 
Kospi giảm 2 điểm (-0.10%), riêng Shanghai CSI 300 tăng 19 điểm (+0.49%). 

6 cổ phiếu tốt nhất khuyến nghị mua: VNM, HPG, MBB, VEA, PNJ, QNS 
(vui lòng xem chi tiết trang số 3) 

 

 

VN Index 961.47      -0.49% HNX Index 103.22 0.27%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 202,440,060 17.3% 3,127 3.2% 26,199,600 -11.5% 228 -9.6%

Thỏa thuận 75,997,880 63.0% 2,545 110.5% 13,417,014 47.6% 161 35.4%

Tổng cộng 278,437,940 27.1% 5,672 33.8% 39,616,614 2.4% 388 4.8%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          698.6   

Giá trị bán (tỷ đồng)          603.1   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng)             95.5   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)             12.3   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

MBB 21,400 -400 -1.8

VNM 118,700 700 0.6

VRE 33,900 350 1.0

E1VFVN30 14,560 -240 -1.6

BID 41,900 0 0.0

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VHM 86,100 -3,000 -3.4

VCB 86,000 -2,400 -2.7

HPG 23,750 -50 -0.2

VJC 143,000 -1,500 -1.0

KBC 14,600 -100 -0.7

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

ROS 24,000 -0.4 889

VHM 86,100 -3.4 125

HPG 23,750 -0.2 122

MBB 21,400 -1.8 103

FLC 4,850 6.8 100

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

HAI 4,130 270 7.0

YEG 43,000 2,800 7.0

PGD 57,200 3,700 6.9

BVH 72,700 4,700 6.9

DCL 27,900 1,800 6.9

Thay đổi
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CTD VN-Index

BÁO CÁO TÓM LƯỢC 
 

 
Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh [MUA, +15.8%] 
(REE: HOSE) 

   THÔNG TIN CỔ PHIẾU  

Giá cổ phiếu (đồng/cp) 36,500  
Giá mục tiêu (đồng/cp) 42,000  
Tiềm năng tăng/giảm (%) 15.6  
Giá cao nhất 52 tuần (đồng) 39,650  
Giá thấp nhất 52 tuần (đồng) 28,292  
Tăng/giảm giá 3 tháng (%) (1.9) 
Tăng/giảm giá 6 tháng (%) 12.0  
Tăng/giảm giá 12 tháng (%) 17.0  
Giá trị vốn hóa (tỷ đồng) 11,316  
KLGDBQ (ngàn cổ, 3 tháng) 4,533  
SL CP lưu hành (triệu cp) 310  
Nước ngoài đang sở hữu (%) 49.0  
Giới hạn SH nước ngoài (%) 49.0  
P/E trượt 12 tháng (x) 6.5  
P/E dự phóng 12 tháng (x) 6.7  
 

 TÓM TẮT TÀI CHÍNH 2016A 2017A 2018A 2019F 

Doanh thu (tỷ đồng)  3,659   4,995   5,106  5,268 
Tăng trưởng (% y/y) 38.4 35.4 3.0 3.2 
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)  1,174   1,523   1,757  1,680 
Tăng trưởng (% y/y) 28.3 26.0 27.6 (4.4) 
Biên lợi nhuận ròng (%) 32.1 30.5 36.9 31.8 
Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng) 7,156 8,034 9,928 10,954 
Tổng tài sản (tỷ đồng) 10,831 13,635 15,499 18,451 
ROA (%) 10.4 10.7 12.0 9.8 
ROE (%) 15.2 16.8 19.2 16.1 
EPS (đồng) 3,526 4,441 5,754 5,419 
BVPS (đồng) 24,795 27,935 31,923 35,335 
Cổ tức (đồng) 1,000 1,600 1,600 1,800 
P/E (x) 9.8 7.8 6.0 6.7 
EV/EBITDA (x) 11.1 9.2 11.2 12.6 
P/B (x) 1.5 1.3 1.2 1.0 

 

 
 
 

   Nguồn: FiinPro, EVS dự phóng 
  

Tăng trưởng giá so với VN-index 

 

Nguồn: Fiinpro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Khuyến nghị Mua với giá mục 
tiêu 42,000 đồng/cổ phiếu 

 

 

 

 

 

 

 

 
NHẬN ĐỊNH ĐẦU TƯ  

 Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt là 
3,568 tỷ đồng (+2.8% yoy) và 1,189 tỷ đồng (-3.6% yoy). 

 Mảng M&E và Reetech lũy kế 9T2019 doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 
2,287 tỷ đồng (-2.3% yoy) và 189 tỷ đồng (+11.8% yoy), biên lợi nhuận ròng 
9T2019 cải thiện so với cùng kỳ đạt 8.3% (so với cùng kỳ là 7.2%). 

 Mảng hoạt động cho thuê văn phòng lũy kế 9T2019 doanh thu và lợi nhuận 
sau thuế ghi nhận 670 tỷ đồng (+30.9% yoy) và 317 tỷ đồng (+5.32% yoy). 

 Mảng hạ tầng điện và nước lũy kế 9T2019 doanh thu đạt 604 tỷ đồng (-0.8% 
yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt 745 tỷ đồng (-6.2% yoy). 

ĐIỂM HỖ TRỢ ĐẦU TƯ   

 Chúng tôi dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2019 mảng M&E 
và Reetech sẽ đạt 3,321 tỷ đồng (-3.1% yoy) và 265 tỷ đồng (+27.1% yoy). 
Kết quả kinh doanh kém khả quan của mảng M&E do bị ảnh hưởng bởi sự 
phát triển chậm lại của bất động sản khu vực phía Nam. 

 Chúng tôi cho rằng mảng bất động sản sẽ vượt kế hoạch doanh thu và lợi 
nhuận sau thuế trong năm 2019 đạt 922 tỷ đồng (+44.5% yoy) và 405 tỷ 
đồng (+62% yoy), nhờ tiếp tục ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ dự án 
Etown Central. 

 Do đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế cả năm 2019 của REE đạt 5,268 tỷ 
đồng (3.2% yoy) và 1,680 tỷ đồng (-4.4% yoy). Nếu loại trừ khoản hoàn nhập 
từ biến động giá cổ phiếu QTP trong năm 2018 thì lợi nhuận sau thuế năm 
2019 chỉ giảm 3.7% so với cùng kỳ. 

ĐỊNH GIÁ VÀ RỦI RO 

 Chúng tôi sử dụng phương pháp định giá từng phần đối với cổ phiếu REE. 

 Giá mục tiêu: REE được xác định giá hợp lý ở mức 42,000 đồng/cổ phiếu.  

 Rủi ro: chu kỳ bất động sản có thể ảnh hưởng đến mảng xây dựng M&E. 
Trần Văn Thảo, CFA – Chuyên viên Nghiên cứu 
thaotv@eves.com.vn 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

  

Hà Nội chi gần 1,500 tỷ làm đường 
Tây Thăng Long 

  Sáng ngày 15/12, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức lễ ra quân thực hiện dự 
án xây dựng đường Tây Thăng Long, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến 
đường Văn Tiến Dũng. 

 Dự án có tổng mức đầu tư 1,494 tỷ đồng, trong đó 823.5 tỷ đồng chi phí bồi 
thường giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng gần 400 tỷ đồng từ nguồn vốn 
ngân sách thành phố. Dự án do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận Bắc 
Từ Liêm làm chủ đầu tư. 

Từ năm 2021, chính thức có thêm 
một ngày nghỉ lễ Quốc khánh 

  Bộ luật Lao động (sửa đổi) 2019 vừa được Quốc hội thông qua bổ sung thêm 
1 ngày nghỉ lễ liền kề trước hoặc sau ngày Quốc khánh 2/9. Quy định này sẽ 
chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021. 

Giá xăng giảm nhẹ từ 15h ngày 16/12   Theo thông tin từ Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa công bố, từ 15h00 
chiều nay (16/12), xăng E5RON92 sẽ giảm 90 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 
192 đồng/lít. 

 Mức giá được điều chỉnh giảm trên cơ sở thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với 
xăng E5-RON92, dầu diesel và dầu hỏa ở mức 100 đồng/lít, xăng RON95 trích 
lập ở mức 400 đồng/lít, dầu mazut trích lập ở mức 800 đồng/lít, đồng thời 
điều chỉnh mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng E5-RON92 ở 
mức 100 đồng/lít (kỳ trước chi 200 đồng/lít). 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Đại diện Thương mại Mỹ: Thỏa thuận 
giai đoạn 1 đã hoàn tất, sẽ được ký 
vào đầu tháng 1 

  Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer ngày 15/12 cho biết Mỹ và Trung 
Quốc đã hoàn tất thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào ngày 13/12. Mỹ sẽ 
xuất khẩu số hàng hóa gấp gần 2 lần sang Trung Quốc trong 2 năm tới. Hai bên 
dự kiến ký thỏa thuận này vào tuần đầu tiên của tháng 1.  

 Ông Robert Lighthizer cũng cho biết chưa có thời hạn cho việc khởi động đàm 
phán thương mại giai đoạn 2 giữa Mỹ và Trung Quốc. 

HSBC: 81% công ty tại Đông Nam Á dự 
báo tăng trưởng kinh doanh vào năm 
2020 

  Khảo sát của HSBC Navigator cho thấy 81% công ty tại Đông Nam Á dự báo 
tăng trưởng kinh doanh vào năm tới (cao hơn mức trung bình 79% toàn cầu). 
Bên cạnh đó, 76% các doanh nghiệp Đông Nam Á tham gia khảo sát tin vào vai 
trò của chính họ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của 
Liên Hiệp Quốc, so với tỷ lệ 63% toàn cầu. 

 Sự lạc quan của các doanh nghiệp Đông Nam Á phản ánh quỹ đạo tăng trưởng 
và nhân khẩu học thuận lợi của khu vực. Nhìn chung, tổng GDP của 10 nước 
ASEAN đạt gần 3 nghìn tỷ đô la Mỹ năm 2018, cao hơn Anh, Pháp và Ấn Độ, 
và khu vực này đã đạt mức tăng trưởng 5% ổn định trong nhiều năm qua. 

 Khảo sát này được thực hiện với 9,100 công ty tại 35 quốc gia và vùng lãnh 
thổ, thể hiện quan điểm của những nhân sự giữ vai trò quyết định chính tại 
2,299 doanh nghiệp khắp Đông Nam Á. 

Trung Quốc dọa trả đũa vào xe hơi 
Đức nếu Huawei bị Berlin cấm cửa 

 

  Theo hãng tin Bloomberg ngày 15/12, Bắc Kinh có thể nhắm đến hàng triệu 
sản phẩm xe hơi Đức đang được bán tại thị trường Trung Quốc. 

 Phong trào tẩy chay Huawei đang lan rộng trong các nhà làm luật thuộc liên 
minh của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Bà Merkel đang đối mặt với thách 
thức trong chính sách ngoại giao cùng Trung Quốc vì một dự luật áp đặt lệnh 
cấm đối với các nhà cung cấp 5G "không đáng tin cậy". 

 "Sẽ có hậu quả nếu Đức đưa ra quyết định dẫn tới việc loại Huawei ra khỏi thị 
trường Đức. Chính phủ Trung Quốc sẽ không khoanh tay đứng nhìn", Đại sứ 
Trung Quốc tại Đức, Wu Ken, tuyên bố ngày 14/12. Ông Wu cũng nhắc đến 
các nhà sản xuất của Đức đã bán ra 28 triệu xe tại Trung Quốc vào năm ngoái. 
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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. 
 

Danh mục các cổ phiếu được lựa chọn tốt nhất dựa trên thang điểm (từ 0-10) đánh giá theo tiêu chí định 
tính, định lượng và cập nhật thông tin thị trường 

 
Thống kê danh mục tuần trước 

Cổ phiếu tăng: có 8/17 cổ phiếu tăng điểm trong doanh mục tuần vừa rồi, chiếm 47%    

Cổ phiếu giảm: có 9/17 cổ phiếu giảm điểm, chiếm 53% toàn danh mục 

Top 3 cổ phiếu tăng mạnh nhất gồm: HSG, VEA và VNM, tăng lần lượt 4.4%, 3.1% và 1.5%. Ngược lại, các cổ phiếu giảm 
mạnh nhất gồm MSN, DGC và VRE, lần lượt giảm 7%, 6.7% và 3%. 

Đặc điểm danh mục tuần này 

Số lượng cổ phiếu: 17 cổ phiếu đạt tiêu chí, bằng với tuần trước 

Lần đầu tiên gần 1/2 danh mục là cổ phiếu mới so với danh mục cũ 

Cổ phiếu VEA (Upcom) trở thành cổ phiếu có điểm số cao nhất trong danh mục nhờ thông tin chia cổ tức bằng cổ phiếu với 
tỷ lệ 38.9%. 

Cổ phiếu nhóm vật liệu xây dựng trở thành nhóm xuất hiện nhiều nhất trong danh mục với HPG, HSG, VCS, PTB. 

Đặc biệt, lần đầu tiên chứng chỉ quỹ ETF, E1VFVN30 xuất hiện trong danh mục. 

 
 
 

STT MCK Giá ngày 

16/12/2019

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 118,700   118,000       166,000   -15.0% 39.8% 19.4    7.6          28.4% 40.8% -0.7% 8.6% -6.9%

2 HPG 23,750     24,000         28,000     -15.0% 17.9% 8.9      1.4          13.1% 23.5% 7.1% 8.6% 3.3%

3 MBB 21,400     21,500         25,000     -15.0% 16.8% 6.7      1.4          1.8% 19.4% 73.7% 8.6% -8.2%

4 VEA 49,900     48,000         56,000     -15.0% 12.2% 9.1      2.2          28.2% 32.3% 38.9% 8.6% 1.4%

5 PNJ 83,600     84,000         90,000     -15.0% 7.7% 17.3    4.5          17.6% 28.7% 32.4% 8.6% -2.0%

6 QNS 29,300     29,000         33,000     -15.0% 12.6% 8.2      1.7          16.5% 25.2% 20.8% 8.6% 0.0%

STT MCK Tên Công ty Sàn
Vốn hóa 

(tỷ đồng)

PE 

trail ing

PB

(x)

ROA 

2018

(%)

ROE 

2018

(%)

Tăng 

trưởng 

LNSTQ3 

(y/y)

Tăng trưởng 

LNST9M 

(y/y)

Giá CP ngày 

6/12 

(đồng)

Giá CP tại 

GTGD Max 

12W (đồng)

GTGD 

Max 12W 

(tỷ đồng)

Tăng/giảm 

 giá CP-1T

(%)

Tăng/giảm 

giá CP-1Th

(%)

Tăng/giảm 

 giá CP-1N

(%)

Điểm 

số

Ghi 

chú

1 MSN Tập đoàn Masan HOSE 73,059    13.9     2.2  8% 18% 198% 9% 62,500        80,200       125          -11% -18% -25% 7.7   

2 VNM VINAMILK HOSE 202,522  19.0     7.4  28% 41% 5% 6% 116,300      122,280     908          -4% -11% -8% 7.6   

3 AST Dịch vụ Hàng không TasecoHOSE 3,803       19.4     5.9  25% 31% 16% 29% 84,500        66,000       13            8% 18% 60% 7.2   

4 SAB SABECO HOSE 149,419  30.4     8.4  19% 27% 42% 22% 233,000      265,000     1,257       3% -10% -5% 7.2   

5 BWE Nước - Môi trường Bình DươngHOSE 3,765       9.2       1.7  3% 9% -18% 35% 25,100        26,000       20            3% 0% 5% 7.2   

6 DGC Hóa chất Đức Giang HNX 3,842       5.6       1.2  31% 45% -52% 49% 29,700        N/A 3               10% 15% -25% 7.2   Mới

7 QNS Đường Quảng Ngãi UPCOM 10,482    8.3       1.8  17% 25% 24% 2% 29,367        30,000       10            -1% 1% -14% 7.2   

8 VEA Máy động lực và Máy NNUPCOM 63,389    8.7       2.1  28% 32% -6% 6% 47,704        N/A 21            2% -3% 28% 7.2   Mới

9 VHC Thủy sản Vĩnh Hoàn HOSE 7,232       5.2       1.5  25% 41% -58% -8% 79,500        81,000       20            4% -1% -18% 7.1   

10 HPG Hòa Phát HOSE 65,852    9.0       1.4  13% 23% -27% -18% 23,850        23,100       151          4% 8% -10% 7.1   Mới

11 POW Điện lực Dầu khí Việt NamHOSE 29,625    11.8     1.1  3% 7% 376% 63% 12,650        12,600       64            -1% -7% -18% 7.1   

12 HVN Vietnam Airlines HOSE 49,853    17.5     2.8  3% 13% 188% 34% 35,150        N/A 56            1% -2% 3% 7.1   Mới

13 REE Cơ Điện Lạnh REE HOSE 11,162    6.4       1.1  12% 19% 37% -4% 36,000        37,500       130          0% -5% 14% 7.0   

14 MBB MBBank HOSE 50,816    6.8       1.4  2% 19% 26% 29% 21,850        22,050       176          -1% -7% 8% 7.0   

15 HSG Tập đoàn Hoa Sen HOSE 3,398       9.4       0.6  1% 3% 200% 297% 8,030           N/A 80            3% 9% 21% 7.0   Mới

16 TCB Techcombank HOSE 81,028    8.7       1.4  3% 22% 24% 13% 23,150        N/A 183          1% -6% -18% 7.0   Mới

17 VRE Vincom Retail HOSE 80,577    30.3     2.9  6% 9% 29% 15% 34,600        34,000       363          0% -2% 8% 7.0   
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GÓC NHÌN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
VNINDEX chìm trong sắc đỏ trong cả 
phiên giao dịch, tuy nửa cuối phiên 
chiều xuất hiện một nhịp tăng khá 
mạnh lên gần mức tham chiếu nhưng 
VCB và VHM sụt giảm mạnh lần lượt 
2.7% và 3.4% khiến chỉ số không thể 
duy trì đà tăng, đóng cửa VNINDEX 
giảm 4.7 điểm xuống 961.47 điểm, sát 
mức thấp nhất trong ngày. Điểm tích 
cực là khối ngoại tiếp tục mua ròng 
phiên thứ hai liên tiếp với giá trị tăng 
lên gần 96 tỷ trên sàn HOSE. Chỉ báo 
ADX giảm xuống 41.7, trong khi 
khoảng cách giữa 2 đường –DI và +DI 
vẫn khá thấp, cho thấy thị trường đang 
tiếp tục giằng co. Mặc dù đón nhận 
thông tin rất tích cực về căng thẳng 
thương mại Mỹ - Trung nhưng thị 
trường lại phản ứng rất thận trọng, trái 
ngược với kỳ vọng. Điều này có thể tác 
động tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư, 
khiến dòng tiền trở nên dè dặt hơn. 
Việc hợp đồng tương lai tháng 12 chỉ 
số VN30Index đáo hạn và 2 quỹ ETF 
VNM & FTSE thực hiện cơ cấu danh 
mục sẽ khiến thị trường có những biến 
động khó lường trong tuần này. Quá 
trình đi ngang tích lũy đã diễn ra gần 2 
tuần, nhiều khả năng chỉ số VNINDEX 
vẫn sẽ tiếp tục có những phiên giằng 
co trước khi tạo được điểm đột phá 
xác nhận sự thay đổi xu hướng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

 

 

  


