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Tổng quan VN-Index HNX-Index 

Chỉ số 966.67 102.99 

  Thay đổi (điểm) 5.68 0..48 

  Thay đổi (%) 0.59% 0.46% 

KLGD (triệu ck) 200.60 19.72 

GTGD (tỷ đồng) 3,571.70 202.02 

NĐT nước ngoài giao dịch ròng  

VN-Index -31.26 (tỷ đồng) 

HNX-Index -0.99 (tỷ đồng) 

UPCOM-Index 0.56 (tỷ đồng) 

   

HNX-Index  

ĐIỂM TIN CHÍNH 

 VN-Index có phiên tăng điểm tích cực trong phiên giao dịch đầu tiên năm 2020. 

Ngân hàng đóng góp nhiều mã trong nhóm tăng giá, nổi lên nhất là BID, VCB, 

CTG và VPB.  

 Đóng cửa VNINDEX đạt 960.99 điểm, giảm 4.04 điểm, số mã tăng/giảm đạt 

202/148. Giá trị giao dịch trên sàn VNINDEX xấp xỉ so với phiên trước, đạt mức 

3,062.23 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch tăng nhẹ so với phiên trước, đạt 185.24 triệu 

cổ phiếu và HNX-Index đóng cửa đạt 102.51 điểm. 

 Các cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm nhiều nhất là BID, VNM, CTG, VCB, 

GAS. Trong khi đó, các cổ phiếu tác động chỉ số giảm điếm chiếm áp đảo gồm 

SAB, NVL, ROS, KDH, SCS. 

 Khối ngoại đã có một phiên giao dịch bán ròng trên HOSE, đạt mức 135.56 tỷ đồng, 

bán ròng nhiều nhất là ROS. Trên sàn HNX, khối ngoại có một phiên bán ròng, đạt  

- 4.37 tỷ đồng. (chi tiết giao dịch khối ngoại trang 2)  

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT  

Một vài thông tin vĩ mô đáng quan tâm và dự báo: 

Cổ phiếu tại Đông Nam Á cũng tăng điểm khi mở phiên đầu tiên của năm 2020, trong 

đó tăng mạnh nhất là thị trường Trung Quốc - Hong Kong. Shanghai Composite tăng 

1,15% và Hang Seng của Hong Kong tăng 1,25%. Cổ phiếu tại Trung Quốc bật tăng 

nhờ ngân hàng trung ương nước này quyết định hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngân 

hàng thương mại 50 điểm cơ bản từ ngày 6/1. Động thái này của PBOC cũng đồng 

nghĩa bơm vào hệ thống tài chính khoảng 800 tỷ nhân dân tệ (115 tỷ USD). Đồng thời, 

nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới cho thấy thêm dấu hiệu tích cực với lĩnh vực sản xuất 

duy trì được đà tăng trưởng. PMI sản xuất theo Markit/Caixin đạt 51,5 điểm trong 

tháng 12, dù giảm so với tháng trước và thấp hơn kỳ vọng của giới chuyên gia. 

Kospi của Hàn Quốc giảm 1.02% do cổ phiếu nặng ký Hyundai Motor giảm hơn 2%. 

Về kinh tế, xuất khẩu tháng 12 của Hàn Quốc giảm 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Ngoài ra, ASX 200 của Australia tăng 0,1%. Thị trường tài chính Nhật Bản tiếp tục 

đóng cửa nghỉ lễ trong hôm nay. 

Hầu hết chỉ số lớn trong khu vực đều tăng điểm, Dow Jones tăng 0.27%, S&P 500 tăng 

0.29%, Nasdaq tăng 0.3%. Giới đầu tư giao dịch với tâm lý tích cực một phần nhờ phát 

biểu của Tổng thống Donald Trump về thời gian ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 

với Trung Quốc. Ngày 31/12, ông Trump nói sẽ ký thỏa thuận với Trung Quốc tại Nhà 

Trắng vào ngày 15/1. Trước đó, South China Morning Post cũng đưa tin rằng Phó thủ 

tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ sang Washington để ký thỏa thuận. 

Kịch bản nào cho thị trường (xem thêm trang 2) 

Thị trường mở cửa phiên 02/01 tăng nhẹ so với kết phiên giao dịch ngày cuối cùng của 

năm.Về kỹ thuật, thị trường vẫn trong nhịp hồi phục và sẽ tiếp tục xu hướng tăng, vị 

thế mua đang quay trở lại dưới sự dẫn dắt của nhóm VN30 và nhóm cổ phiếu Ngân 

hàng có lẽ là đại diện tăng giá tích cực nhất. Nhiều nhóm khác cũng tràn ngập sắc 

xanh như dầu khí, cao su, dệt may, BĐS, xây dựng…,  Hiện tại VN-Index nói chung 

và VN30 nói riêng vẫn đang có vùng hỗ trợ cứng. Thị trường sẽ tiếp tục lan tỏa tâm lý 

lạc quan cho đợt sóng đầu năm vào những phiên tiếp theo. 

Hành động: 

Dựa trên kịch bản, chúng tôi ưu tiên khuyến nghị nhà đầu tư giải ngân ở mức độ vửa 

phải và chia nhỏ các lệnh để giải ngân, tập trung các cổ phiếu nhóm dầu khí, điện, các 

nhóm sản xuất cơ bản giá đã giảm sâu và tạo đáy trong thời gian qua do ảnh hưởng của 

thị trường.  

Tham khảo thêm: 

- Cổ phiếu mới khuyến nghị: POW (chi tiết), PC1 (chi tiết) 

- Danh sách khuyến nghị đính kèm  

Giải Pháp Tiên Phong - Thành Công Vững Chắc                          www.dag.vn               1

http://www.dag.vn/
https://dag.vn/topic/pow/bao-cao-phan-tich-tong-cong-ty-dien-luc-dau-khi-viet-nam--pow-25.da
https://dag.vn/topic/pc1/bao-cao-phan-tich-ctcp-xay-lap-dien-1--pc1-26.da
http://www.dag.vn/


BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 

Giải Pháp Tiên Phong - Thành Công Vững Chắc                          www.dag.vn               2 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG   

Kịch bản nào cho thị trường  

CHỈ BÁO NGẮN HẠN CHỈ BÁO XU HƯỚNG 

RSI (ngày) Trung bình RSI (tuần) Trung bình 

Volume Trung bình Bollinger Bands Trung bình 

MA(20) Trung bình MA(200)  Trung bình 

Ichimoku (tuần) Trung bình Elliott ngày Trung bình 

HỒ TRỢ NGẮN HẠN KHÁNG CỰ NGẮN HẠN 

Hỗ trợ 1:   970 điểm Hỗ trợ 2:  940 điểm Kháng cự 1:   995 điểm Kháng cự 2: 1000 điểm 

HỖ TRỢ TRONG PHIÊN KHÁNG CỰ TRONG PHIÊN 

Hỗ trợ 950 điểm Kháng cự 970 điểm 

Thống kê giao dịch NN trên HOSE         Thống kê giao dịch NN trên HNX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top NN mua ròng  Volume Giá trị (1000 VNĐ) 

VCS  5.700  407.380  

HAD  8.000  151.651  

LAS  20.000  126.009  

SHS  14.400  110.748  

HDA  10.900  109.266  

Top NN bán ròng  Volume Giá trị (1000 VNĐ) 

HUT  (150.000) (358.336) 

TIG  (45.600) (298.891) 

NTP  (9.100) (292.320) 

SRA  (31.750) (270.937) 

MST  (24.000) (125.853) 

Top NN mua ròng  Volume Giá trị (1000 VNĐ) 

VRE  404.410  13.837.770  

E1VFVN30  508.570  7.482.634  

MSN  117.330  6.691.880  

VNM  51.990  6.126.270  

GEG  178.800  4.821.240  

Top NN bán ròng  Volume Giá trị (1000 VNĐ) 

VRE  404.410  13.837.770  

E1VFVN30  508.570  7.482.634  

MSN  117.330  6.691.880  

VNM  51.990  6.126.270  

GEG  178.800  4.821.240  
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Danh sách cổ phiếu đang khuyến nghị - Chi tiết khuyến nghị tại đây, Báo cáo phân tích tại đây  

Thời gian Hỗ trợ 2 Hỗ trợ 1 Mã cổ phiếu Giá đóng cửa Kháng cự 1 Kháng cự 2 TSSL 

08/10/2019         9,000         9,200  BSR                  8.200         10,400         12,400  -15,5% 

08/10/2019       48,000       51,500   BMP                 45.150         56,000         60,000  -15,0% 

08/10/2019       32,000       33,000   DHC                 37.900         36,000         40,000  11,5% 

08/10/2019       29,000       30,800   VRE                 34.350         32,800         33,500  9,9% 

08/10/2019       16,000       16,500   PVT                 16.700         17,500         19,000  -2,3% 

08/10/2019       16,000     LHG                 16.450         17,500         19,000  1,2% 

08/10/2019       25,000       25,300   GMD                 23.200         29,000         30,000  -12,8% 

08/10/2019       17,500       18,500   VGC                 18.000         20,500         22,500  -5,3% 

08/10/2019       11,500       12,000   POW                 11.900         13,550         14,700  -8,1% 

02/12/2019       16,000       16,500   PC1                 17.850         19,100         20,300  2,0% 

03/12/2019       26,000       26,500   NLG                 27.500         29,500         30,500  1,8% 

Thông báo về các đợt bán đấu giá cổ phần   

Tổ chức phát 

hành 

Tổchức 

chàobán 

Sốlượng 

chàobán 

(cp) 

Giákhởiđiểm 

(đồng/cp) 

Thờigian 
Đăngkývàn

ộptiềncọc 

Thờigiannộp

phiếuthamd

ựđấugiá 

Thờigian 

đấugiá 

Thông tin 

chi tiết 

Ngân hàng 

Thương mại 

Cổ phần Sài 

Gòn Công 

Công ty Cổ 

phần Điện tử 

Biên Hòa 

1.498.680 20.204 
11/12/2019 – 

02/01/2020 

16 giờ 00 

phút ngày 

08/01/2020 

10 giờ 00 

phút ngày 

10/01/2020 

tại HNX 

Click 

Trung tâm 

Quy hoạch - 

Kiến trúc 

Tỉnh Hậu 

Giang 

  253.210 10.000 
31/12/2019 – 

20/01/2020 

15 giờ 00 

phút ngày 

31/01/2020 

15 giờ 00 

phút ngày 

04/02/2020 

tại HOSE 

Click 

http://www.dag.vn/
http://www.dag.vn/
https://dag.vn/danh-muc-hang-ngay.da
https://dag.vn/phan-tich-tu-van/co-phieu-khuyen-nghi.da
https://dag.vn/2019/12/thong-bao-dau-gia-ban-co-phan-cua-cong-ty-co-phan-cua-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-sai-gon-cong-thuong-do-cong-ty-co-phan-dien-tu-bien-hoa-so-huu-20-854.da
https://www.dag.vn/thong-tin-thi-truong/thong-tin-dau-gia-IPO.da


 

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO 
  

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (gọi tắt là DAS) là thành viên của Tập đoàn tài chính Ngân hàng 

Đông Á, hiện là một trong các định chế tài chính lớn nhất Việt Nam. DAS cũng là một thành viên chính 

thức của thị trường chứng khoán Việt Nam, và đang đi đầu trong một số dịch vụ tài chính có công nghệ 

cao. DAS hiện là cổ đông lớn của nhiều công ty, và là chủ sở hữu của Công ty quản lý Quỹ đầu tư Đông Á. 

Công ty hiện có đầy đủ các nghiệp vụ chứng khóan gồm: Môi giới, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành, Tư vấn 

tài chính và Tư vấn đầu tư, Lưu ký chứng khoán.  

 

Hệ thống chi nhánh  

  

 Trụ sở chính: 

Địa chỉ: Tầng 2 & 3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP. HCM 

Điện thoại: (8428) 3833 6333 

Fax: (028) 3833 3891  

 Chi nhánh Sài Gòn: 

Địa chỉ: 60–70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM 

Điện thoại: (028) 3821 8666 

Fax: (028) 3821.4891 

 Chi nhánh Hà Nội: 

Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 3944 5175 

Fax: (024) 3944 5178 - 3944 5176 

 

 

 

 

 

 

 

KHUYẾN CÁO  

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như nhà đầu tư cá nhân và không 

hàm ý đưa ra lời khuyên chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào. Các quan điểm và nhận định trình 

bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Nhà 

đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết 

định đầu tư của mình. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) tuyệt đối không chịu trách nhiệm 

bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin của báo cáo này. 

Các quan điểm, nhận định, đánh giá trong báo cáo là quan điểm cá nhân của cá nhân người viết mà 

không đại diện cho quan điểm của DAS và có thể thay đổi mà không cần báo trước. 

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được DAS thu thập từ nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố. 

Tuy nhiên, DAS không đảm bảo độ chính xác thông tin này. 

Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi DAS. Không được phép sao chép, phát hành cũng như 

tái phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của DAS. Vui lòng ghi rõ 

nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.  
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