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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 giảm điểm nhẹ phiên hôm nay, đóng cửa chỉ số VNINDEX giảm 
2.33 điểm (-0.24%) xuống 958.59, HNXINDEX giảm 0.61 điểm (-0.59%). Khối 
lượng khớp lệnh trên cả 2 sàn đều giảm mạnh so với phiên trước xuống dưới 
mức trung bình 20 phiên. 

 Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE và HNX đạt 5,434 tỷ, tăng 14.1% so với 
phiên trước. Tuy nhiên giao dịch thỏa thuận lên tới 2,869 tỷ đồng, chiếm 
52.8% tổng giá trị giao dịch. Các mã giao dịch thỏa thuận nhiều nhất là VSH 
(1,238 tỷ), VCG (242 tỷ), EIB (297 tỷ), ROS (118 tỷ). Độ rộng thị trường giảm 
mạnh dưới ngưỡng cân bằng với 177 mã tăng và 223 mã giảm. 

 Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có VHM, MSN, 
VRE, SAB, NVL, VPB, TCH; chiều giảm đáng chú ý có BID, VCB, GAS, ROS, BVH, 
HVN, HPG. 

 Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị 66.3 tỷ đồng, trên sàn HNX khối 
này mua ròng nhẹ 216 triệu đồng sau chuỗi bán ròng 13 phiên liên tiếp. 

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG 

 VNINDEX tiếp tục rung lắc trong biên độ hẹp, chỉ số chủ yếu giao dịch dưới 
mức tham chiếu, đóng cửa giảm 2.33 điểm và để mất ngưỡng 960 điểm. 
Thanh khoản trên sàn HOSE giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tuần, chỉ 
đạt 160.4 triệu cổ phiếu. Độ rộng trên sàn này thu hẹp xuống dưới mức cân 
bằng với 139 mã tăng/189 mã giảm. Trên đồ thị hình thành một nến đen nhỏ 
nằm ngay trên đường MA10. Khoảng cách giữa đường –DI và +DI vẫn còn khá 
lớn nhưng điểm tích cực là +DI đang vận động trong xu hướng đi lên. Nhịp đi 
ngang tích lũy của thị trường đang diễn ra gần giống giai đoạn tháng 6, khi 
VNINDEX mất đúng 1 tháng dao động trong vùng 940-963 trước khi xuất hiện 
nhịp tăng kéo dài 1 tháng lên mức 1,000 điểm. Nhà đầu tư hiện vẫn tỏ ra thận 
trọng khi chỉ còn 3 phiên nữa là kết thúc năm 2019. Nhiều khả năng chỉ số 
VNINDEX sẽ tiếp tục rung lắc đi ngang trong các phiên tới nhằm tạo đà cho 
nhịp tăng được kỳ vọng xuất hiện vào đầu năm mới. 

 Các chỉ số chính của chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên 26/12: Nikkei 
tăng 142 điểm (+0.6%), Shanghai CSI 300 tăng 35 điểm (+0.88%), Kospi tăng 
8 điểm (+0.36%). Thị trường Hong Kong nghỉ lễ Giáng sinh phiên 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 958.59      -0.24% HNX Index 102.32 -0.59%

KLGD GTGD KLGD GTGD

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

Khớp lệnh 160,431,180 -17.9% 2,368 -15.1% 21,251,600 -23.6% 170 -29.3%

Thỏa thuận 105,506,167 146.1% 2,508 106.7% 19,714,820 -11.8% 388 -25.7%

Tổng cộng 265,937,347 11.6% 4,877 21.8% 40,966,420 -18.3% 557 -26.9%

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng)          364.8   

Giá trị bán (tỷ đồng)          298.5   

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng)             66.3   

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%)               7.5   

Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

MSN 57,000 1,300 2.3

HPG 23,000 -150 -0.7

VRE 33,300 500 1.5

DXG 14,500 400 2.8

ROS 21,450 -1,600 -6.9

Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VIC 115,400 -100 -0.1

VHM 84,200 500 0.6

VPI 41,450 50 0.1

VCB 89,400 -500 -0.6

PVD 14,900 50 0.3

Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

ROS 21,450 -6.9 367

MSN 57,000 2.3 108

PNJ 85,600 0.1 100

MWG 113,300 -0.5 70

HPG 23,000 -0.7 70

Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

THI 28,300 1,800 6.8

SMC 11,700 700 6.4

OPC 46,000 2,000 4.6

DGW 23,250 950 4.3

TMS 29,000 1,000 3.6

Thay đổi
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC 
 

 

 

 

 

 

  

Lựa chọn kịch bản điều hành lạm phát 
năm 2020 dưới 4% 

 

  Sáng 25/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành 
giá của Chính phủ đã chủ trì phiên họp cuối năm, đề xuất với Thủ tướng và 
Chính phủ kế hoạch điều hành giá trong năm 2020. Phó Thủ tướng Vương 
Đình Huệ đánh giá công tác điều hành giá năm 2020 sẽ thách thức hơn năm 
2019 nhưng Ban Chỉ đạo thống nhất lựa chọn điều hành lạm phát năm 2020 
từ 3.59% đến 3.91%. 

 “Mặc dù sức ép lên lạm phát còn nhiều, nhất là sức ép từ giá thịt lợn sẽ đẩy 
lạm phát trong quý I tăng cao trên 4% nhưng Ban Chỉ đạo nhận thấy hoàn toàn 
có khả thi khi để lạm phát cả năm 2020 dưới 4% theo yêu cầu của Quốc hội 
trên nguyên tắc tuân thủ yêu cầu của thị trường, cung-cầu hàng hóa”, Phó Thủ 
tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá khẳng định. 

Ba giải pháp nhằm đảm bảo nguồn 
cung thịt lợn 

  Ông Nguyễn Xuân Cường – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
trả lời phóng viên về 3 giải pháp để giải quyết tình trạng thiếu thịt lợn, ổn định 
sản xuất chăn nuôi: 

 Giải pháp thứ nhất là tăng cường sản xuất. Đây là giải pháp chắc nhất, bền 
vững nhất và hiệu quả nhất. Các nhóm sản phẩm đều phải tăng, không chỉ là 
thịt lợn vì tăng không chỉ cho tiêu dùng mà còn cho xuất khẩu. 

 Giải pháp thứ hai, các cơ quan chức năng cần vào cuộc mạnh mẽ tăng cường 
kiểm soát, ngăn chặn tình trạng buôn bán tự phát qua biên giới để không chỉ 
đảm bảo nguồn cung trong nước mà chính là an toàn dịch bệnh, không để lây 
nhiễm qua các con đường. Cùng với đó là cần đảm bảo khâu thương mại, 
không để trục lợi, găm hàng. 

 Giải pháp thứ ba, trong chiến lược phát triển chăn nuôi mới sẽ cần làm sao 
phát triển hài hòa cơ cấu các nhóm thực phẩm, để đảm bảo kinh tế, an toàn 
sinh học, đồng thời cân đối dinh dưỡng trong bữa ăn. 

CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
  

Những nền kinh tế châu Á dự báo 
giảm tốc năm 2020 

  Cuộc khảo sát quý mới nhất, giai đoạn từ 22/11 đến 11/12 của Trung tâm 
Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản (JCER) và Nikkei, vừa cho biết triển vọng tăng 
trưởng của các nền kinh tế châu Á vẫn còn yếu trong năm 2020, sau khi giảm 
tốc đột ngột vào năm 2019. 

 Kết quả, triển vọng tăng trưởng năm 2019 cho ASEAN5 (Indonesia, Malaysia, 
Philippines, Singapore, Thái Lan) được điều chỉnh giảm 0.2 điểm phần trăm so 
với khảo sát trước đó thực hiện vào tháng 9, xuống còn 3.9%. Đây cũng là lần 
điều chỉnh giảm thứ 6 liên tiếp, kể từ cuộc khảo sát tháng 9/2018. Thời điểm 
đó, tăng trưởng năm 2019 của ASEAN5 từng được kỳ vọng là 5%. 

 Nền kinh tế Ấn Độ cũng đã chậm lại đáng kể vào năm 2019. Dự báo năm tài 
khóa 2019-2020 của Ấn Độ đã giảm 1.1 điểm phần trăm, xuống còn 5.0%. 

 Đối với các rủi ro mà các nhà kinh tế nhận thấy, "căng thẳng Mỹ-Trung" vẫn là 
rủi ro hàng đầu ở Indonesia, Malaysia và Thái Lan. "Nền kinh tế Trung Quốc 
chậm lại" do hậu quả của cuộc chiến thương mại là rủi ro hàng đầu tại 
Singapore. "Rắc rối trong lĩnh vực tài chính" tăng vọt trở thành rủi ro hàng đầu 
ở Ấn Độ. 

Tỷ phú Bloomberg chi mạnh tay cho 
quảng cáo 

 

  120 triệu USD là khoản tiền mà cựu thị trưởng New York, tỷ phú Michael 
Bloomberg, ứng cử viên của đảng Dân chủ, đã chi mạnh cho hoạt động quảng 
cáo tranh cử trên truyền hình và các nền tảng kỹ thuật số. 

 Thống kê của trang Politico công bố ngày 25/12 cho thấy số tiền trên được chi 
tại toàn bộ 50 bang của Mỹ, song đặc biệt chú trọng tại các bang chiến địa 
trong ngày "Siêu thứ Ba" như California, Texas và Florida. 
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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 rung lắc trong biên 
độ hẹp, chỉ số chủ yếu giao dịch dưới 
mức tham chiếu, đóng cửa giảm 2.33 
điểm và để mất ngưỡng 960 điểm. 
Thanh khoản trên sàn HOSE giảm 
xuống mức thấp nhất trong vòng 2 
tuần, chỉ đạt 160.4 triệu cổ phiếu. Độ 
rộng trên sàn này thu hẹp xuống dưới 
mức cân bằng với 139 mã tăng/189 mã 
giảm. Trên đồ thị hình thành một nến 
đen nhỏ nằm ngay trên đường MA10. 
Khoảng cách giữa đường –DI và +DI 
vẫn còn khá lớn nhưng điểm tích cực 
là +DI đang vận động trong xu hướng 
đi lên. Nhịp đi ngang tích lũy của thị 
trường đang diễn ra gần giống giai 
đoạn tháng 6, khi VNINDEX mất đúng 
1 tháng dao động trong vùng 940-963 
trước khi xuất hiện nhịp tăng kéo dài 1 
tháng lên mức 1,000 điểm. Nhà đầu tư 
hiện vẫn tỏ ra thận trọng khi chỉ còn 3 
phiên nữa là kết thúc năm 2019. Nhiều 
khả năng chỉ số VNINDEX sẽ tiếp tục 
rung lắc đi ngang trong các phiên tới 
nhằm tạo đà cho nhịp tăng được kỳ 
vọng xuất hiện vào đầu năm mới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

26/12/2019

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 117,000   118,000       166,000   -15.0% 41.9% 19.1    7.5          28.4% 40.8% -0.7% 8.6% -8.2%

2 HPG 23,000     24,000         28,000     -15.0% 21.7% 8.6      1.4          13.1% 23.5% 7.1% 8.6% 0.0%

3 MBB 20,850     21,500         25,000     -15.0% 19.9% 6.5      1.3          1.8% 19.4% 73.7% 8.6% -10.5%

4 VEA 43,000     48,000         56,000     -15.0% 30.2% 7.9      1.9          28.2% 32.3% 38.9% 8.6% -12.6%

5 PNJ 85,600     84,000         90,000     -15.0% 5.1% 17.7    4.6          17.6% 28.7% 32.4% 8.6% 0.4%

6 QNS 28,700     29,000         33,000     -15.0% 15.0% 8.1      1.7          16.5% 25.2% 20.8% 8.6% -2.0%

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

https://eves.com.vn/


Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest Bản tin ngày 

 

4 www.eves.com.vn 

 

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. 

 

 

  


