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Tổng quan VN-Index 
HNX-
Index 

Chỉ số 978.63 104.64 

  Thay đổi (điểm) -0.33 0.75 

  Thay đổi (%) -0.03% 0.73% 

KLGD (triệu ck) 148.80 28.01 

GTGD (tỷ đồng) 3,990.42 330.45 

NĐT nước ngoài giao dịch ròng  

VN-Index 498.01 (tỷ đồng) 

HNX-Index 0.14 (tỷ đồng) 

UPCOM-Index 4 (tỷ đồng) 

   

HNX-Index  

ĐIỂM TIN CHÍNH 

 Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức thấp, VNINDEX chững lại khi 

chạm mốc 980 điểm. Ở nhóm Bluechips, GAS, HPG, REE, VNM, SAB, PNJ, 

MWG cùng một vài cổ phiếu ngân hàng như ACB, VPB, VIB, CTG tăng điểm giúp 

thị trường bớt phần ảm đạm. Điểm sáng trong phiên giao dịch đến từ khối ngoại khi 

họ mua ròng gần 500 tỷ đồng, chủ yếu thông qua giao dịch MWG. Trên sàn Upcom, 

CTR là cổ phiếu gây chú ý khi tăng gần 5%.  

 Đóng cửa VNINDEX đạt 978.63 điểm, giảm 0.33 điểm, số mã tăng/giảm đạt 

143/163. Giá trị giao dịch trên sàn VNINDEX tăng so với phiên trước, đạt mức 

3,990.42 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch giảm so với phiên trước, đạt 148.8 triệu cổ 

phiếu và HNX-Index đóng cửa đạt 104.64 điểm. 

 Các cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm nhiều nhất là VPB, HPG, MWG, SAB, 

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

VCB, VRE, MSN, BID, VJC. 

 Khối ngoại đã có một phiên giao dịch mua ròng trên HOSE, đạt mức 498.01 tỷ 

đồng, mua ròng nhiều nhất là MWG. Trên sàn HNX, khối ngoại có một phiên mua 

ròng, đạt 0.14 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: 

- Thị trường chứng khoán Châu Á có phiên giao dịch đầu tuần diễn biến trái chiều. 

Trong đó, Nikkei của Nhật Bản lên sát mức cao nhất 15 tháng, ASX 200 lập đỉnh mới 

và Kospi cũng ở gần mức cao nhất kể từ tháng 10/2018. Cụ thể, Nikkei 225 của Nhật 

Bản và Kospi của Hàn Quốc lần lượt tăng 0,2% và 1%. Tại Trung Quốc, Shanghai 

Composite và Shenzhen Composite tăng 0,1 - 0,2% sau khi Ngân hàng Nhân dân 

Trung Quốc không thay đổi lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn một năm và 5 năm. Ngoài 

ra, ASX 200 của Australia tăng 0,3%. Ở chiều ngược lại, Hang Seng của Hong Kong 

và NZX 50 của New Zealand đều giảm 0,5%.  

- Giới đầu tư sẽ giữ tâm lý thận trọng khi các doanh nghiệp bắt đầu vào mùa báo cáo 

kết quả kinh doanh quý. Trong khi đó, các ngân hàng trung ương tại Liên minh châu 

Âu, Canada và Nhật Bản sẽ tổ chức họp chính sách tháng 1 trong tuần này.  

- Nhìn chung, thị trường vẫn giữ tâm lý lạc quan nhờ đà tăng của Phố Wall và những 

tín hiệu tích cực từ quan hệ thương mại Mỹ - Trung. Trong 3 tuần đầu của năm 2020, 

S&P 500 tăng hơn 3% và Nasdaq tăng gần 5%. Động lực chủ yếu đến từ việc Mỹ và 

Trung Quốc đàm phán và ký kết thành công thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.  

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

- Thị trường đang dần chững lại sau khi VN-Index chạm mốc 980 điểm. Thị trường 

hôm nay giao dịch khá ảm đạm nhưng vẫn xuất hiện một số cổ phiếu Bluechips cùng 

một vài cổ phiếu ngân hàng tăng điểm. Chúng tôi nhận định thị trường trong những 

phiên giao dịch trước khi nghỉ lễ Tết nguyên đán sẽ tiếp tục xuất hiện sự phân hóa 

mạnh ở nhóm cổ phiếu trụ cột và đẩy các chỉ số chính rơi vào trạng thái giằng co. 

Trong đó, các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng vẫn đang được kỳ vọng là nhóm ngành 

dẫn dắt thị trường bứt phá dù vậy mức tăng không còn quá mạnh như trước. VNIN-

DEX sẽ tiếp tục đi ngang tích lũy hoặc tăng từ từ cho đợt sóng mạnh năm 2020. 

Hành động: 

- Vì là tuần cận kề dịp nghỉ lễ dài ngày, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nếu có cổ phiếu 

ngân hàng hoặc những cổ phiếu đã tăng mạnh trong những ngày qua thì có thể chốt lời 

một phần để đảm bảo thành quả. Quan sát và chuyển hướng, mua tích lũy (chia nhỏ 

lệnh mua) sang những cổ phiếu giá thấp còn nhiều dư địa tăng trưởng trong năm 2020. 

Tham khảo thêm: 

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

- Danh sách khuyến nghị đính kèm  
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Kịch bản nào cho thị trường  

CHỈ BÁO NGẮN HẠN CHỈ BÁO XU HƯỚNG 

RSI (ngày) Tích cực RSI (tuần) Tích cực 

Volume Trung bình Bollinger Bands Tích cực 

MA(20) Tích cực MA(200)  Tích cực 

Ichimoku (tuần) Trung bình Elliott ngày Tích cực 

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 970 điểm Kháng cự 982 điểm 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Top NN mua ròng  Volume Giá trị (1000 VNĐ) 

SHB  104.500  757.993  

NRC  16.800  160.606  

PIA  4.600  133.575  

NBC  8.500  54.794  

VCR  6.000  50.652  

Top NN bán ròng  Volume Giá trị (1000 VNĐ) 

HUT  (450.000) (990.007) 

THT  (28.500) (197.422) 

PMS  (3.500) (41.193) 

VNR  (1.300) (23.630) 

MAC  (3.675) (18.842) 

Top NN mua ròng  Volume Giá trị (1000 VNĐ) 

MWG  4.735.260  558.337.206  

VCB  176.370  16.606.361  

E1VFVN30  695.550  10.339.047  

VHM  111.790  9.613.880  

VNM  64.770  7.697.211  

Top NN bán ròng  Volume Giá trị (1000 VNĐ) 

BID  (336.680) (18.031.266) 

KBC  (1.110.040) (17.095.086) 

VIC  (143.930) (16.489.803) 

VRE  (372.010) (11.966.471) 

PVD  (746.930) (10.828.606) 

http://www.dag.vn/
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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 

15/01/2020  N/A   N/A  BSR            7.500   N/A   N/A  N/A 

08/10/2019      48.000       51.500   BMP           45.400         56.000         60.000  -14,5% 

15/01/2020      35.000       36.000   DHC           39.400         42.000         45.000  4,2% 

08/10/2019      29.000       30.800   VRE           32.000         32.800         33.500  2,4% 

08/10/2019      16.000       16.500   PVT           15.000         17.500         19.000  -12,3% 

08/10/2019      16.000     LHG           15.500         17.500         19.000  -4,6% 

08/10/2019      25.000       25.300   GMD           21.300         29.000         30.000  -19,9% 

08/10/2019      17.500       18.500   VGC           18.100         20.500         22.500  -4,7% 

08/10/2019      11.500       12.000   POW           10.700         13.550         14.700  -17,4% 

02/12/2019      16.000       16.500   PC1           17.850         19.100         20.300  2,0% 

03/12/2019      25.520       26.020   NLG           27.600         29.020         30.020  2,1% 

Thông báo về các đợt bán đấu giá cổ phần   

Cập nhật thay đổi vào ngày 15/01/2020, chi tiết xem file danh mục đính kèm 

Tổ chức phát 

hành 

Tổ chức 

chào bán 

Số lượng 

chào bán 

(cp) 

Giá khởi điểm  

(đồng/cp) 

Thời gian 
Đăng ký và 

nộp tiền cọc 

Thời gian 

nộp phiếu 

tham dự đấu 

giá 

Thời gian 

đấu giá 

Thông tin 

chi tiết 

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 

Công ty Cổ 

phần Công 

trình Công 

cộng Vĩnh 

Long 

Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Vĩnh 

Long 
1.569.728 25.000 

13/01/2020 – 

22/01/2020 

15 giờ 00 phút 

ngày 

04/02/2020 

09 giờ 00 

phút ngày 

06/02/2020 

tại HOSE 

Click 

Công ty Cổ 

phần Cấp 

nước Điện 

Biên 

Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Điện 

Biên 
19.036.826 10.700 

13/01/2020 – 

04/02/2020 

16 giờ 00 phút 

ngày 

07/02/2020 

08 giờ 30 

phút ngày 

11/02/2020 

tại HNX 

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
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https://www.dag.vn/2020/1/thong-bao-dau-gia-ban-co-phan-cua-cong-ty-co-phan-cong-trinh-cong-cong-vinh-long-do-uy-ban-nhan-dan-tinh-vinh-long-so-huu-20-889.da
https://www.dag.vn/2020/1/thong-bao-dau-gia-ban-co-phan-cua-cong-ty-co-phan-cap-nuoc-dien-bien-do-uy-ban-nhan-dan-tinh-dien-bien-so-huu-20-888.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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