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Tổng quan VN-Index 
HNX-
Index 

Chỉ số 937.45 109.74 

  Thay đổi (điểm) -0.79 1.55 

  Thay đổi (%) -0.08% 1.43% 

KLGD (triệu ck) 204.35 30.91 

GTGD (tỷ đồng) 3,696.76 438.74 

NĐT nước ngoài giao dịch ròng  

VN-Index -89.97 (tỷ đồng) 

HNX-Index 3.9 (tỷ đồng) 

UPCOM-Index 4.38 (tỷ đồng) 

   

HNX-Index  

ĐIỂM TIN CHÍNH 

 VNINDEX thất bại trước cản 943 do áp lực chốt lời từ các mã ngân hàng. VIC 

giảm 2,1%, CTG giảm 1,7% và BID giảm 0,8% là một số nhân tố chủ chốt đẩy VN-

Index đảo chiều giảm trở lại. Chiều ngược lại, VHM, TCB, GAS hay VPB vẫn là 

những nhân tố chính giúp nâng đỡ VN-Index. Bên cạnh thỏa thuận lớn cổ phiếu 

VPB, nhóm ngân hàng vẫn có sức hút lớn nhất trên thị trường, trong đó STB dẫn 

đầu thanh khoản với 17,83 triệu đơn vị, ngoài ra MBB khớp hơn 9 triệu đơn vị, 

CTG khớp hơn 6,1 triệu đơn vị, VPB khớp 5,75 triệu đơn vị…  

 Đóng cửa VNINDEX đạt 937.45 điểm, giảm 0.79 điểm, số mã tăng/giảm đạt 

160/177. Giá trị giao dịch trên sàn VNINDEX tăng so với phiên trước, đạt mức 

3,696.76. Khối lượng giao dịch tăng so với phiên trước, đạt 204.35 triệu cổ phiếu và 

HNX-Index đóng cửa đạt 109.74 điểm. 

 Các cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm nhiều nhất là VHM, TCB, GAS, VPB, 

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

VIC, CTG, BID, SAB, HDB. 

 Khối ngoại đã có một phiên giao dịch mua ròng trên HOSE, đạt mức –89.97 tỷ 

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

ròng, đạt 3.9 tỷ đồng. (chi tiết giao dịch khối ngoại trang 3)  

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT  

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

- Chứng khoán khu vực Châu Á diễn biến trái chiều sau thông tin Trung Quốc giảm 

thuế với Mỹ. Nikkei Nhật Bản giảm 0.59%, Hangseng Index Hồng Kông tăng 0.31%, 

Kospi Hàn Quốc tăng 0.48%, ASX200 Australia tăng 0.38%. Tại Trung Quốc, Shang-

hai Composite giảm 0,59%. 

- Tâm lý của giới đầu tư có phần cải thiện khi hôm nay (14/2) là ngày Trung Quốc bắt 

đầu giảm thuế đối với khoảng 75 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Bộ Tài chính 

Trung Quốc cho biết thuế sẽ giảm một nửa từ 13h01 nhưng không nói rõ múi giờ nào.  

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh dịch virus Covid-19 ngày càng diễn biến phức 

tạp ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.  

- "Cho tới ngày 12/2, mọi người vẫn nói rằng bạn có thể mua cổ phiếu vì số ca nhiễm 

mới đã đạt đỉnh. Thực tế có vẻ rất khác. Tình hình này (dịch bệnh) dường như khó có 

thể kết thúc sớm. Giới đầu tư chắc chắn sẽ tránh châu Á trong thời gian tới và sẽ 

chuyển vốn về Mỹ, nơi cách biệt nhất với khu vực", ông Norihiro Fujito, trưởng 

phòng chiến lược đầu tư tại Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, nói.  

- Giá dầu Brent tương lai tăng 55 cent, tương đương 1%, lên 56,34 USD/thùng. Giá 

dầu WTI tương lai tăng 25 cent, tương đương 0,5%, lên 51,42 USD/thùng. OPEC hạ 

dự báo lực cầu dầu thô 200.000 thùng/ngày, dấy lên khả năng tổ chức này cùng đồng 

minh, tức OPEC+, có thể giảm sản lượng hơn nữa.  

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

Trong bối cảnh thị trường diễn biến phân hóa cùng dòng tiền chưa đủ mạnh, chúng tôi 

dự báo thị trường sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giằng co và biến động nhẹ quanh vùng 

930-940. VNINDEX có ngưỡng hỗ trợ Fibonacci 38.2% tại 930 điểm phía dưới và 

ngưỡng kháng cự Fibonacci 50% tại 940-943 điểm phía trên.… (xem thêm trang 2) 

Hành động:  

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên nắm giữ cổ phiếu với tỷ trọng thấp và liên tục 

theo dõi thị trường trong thời gian sắp đến để có thể kịp thời hành động trước diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh. Nhà đầu tư cũng có thể tận dụng những nhịp chỉnh của chỉ số 

chính để mua vào các cổ phiếu được khuyến nghị. 

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: 

- VNINDEX trong 3 phiên giao dịch gần đây đang dần hồi phục sau phiên giảm khá mạnh ngày đầu tuần 10/2. Tuy VNINDEX 

giữ được biên độ dao động hẹp quanh vùng 934-943, nhưng đà tăng còn bị kìm hãm.  

- Theo góc nhìn kỹ thuật, dù VNINDEX đi ngang nhưng dải Bollinger Bands chưa có dấu hiệu bó hẹp trở lại, MACD vẫn dưới 

mức 0 và nằm dưới đường tín hiệu, và RSI vẫn chưa đạt 50; cho thấy thị trường vẫn đang trong áp lực điều chỉnh. 

- Trong bối cảnh thị trường diễn biến phân hóa cùng dòng tiền chưa đủ mạnh, chúng tôi dự báo thị trường sẽ tiếp tục duy trì 

trạng thái giằng co và biến động nhẹ quanh vùng 930-940. VNINDEX có ngưỡng hỗ trợ Fibonacci 38.2% tại 930 điểm phía 

dưới và ngưỡng kháng cự Fibonacci 50% tại 940-943 điểm phía trên. VNINDEX cần tích lũy thêm một thời gian, sau đó tích 

cực dần để bứt phá vùng cửa sóng hồi phục.  

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        6.500         7.000  BSR            7.800           8.800           9.000  6,8% 

03/02/2020      39.000       40.000   BMP           40.900         46.000         50.000  -3,1% 

15/01/2020      35.000       36.000   DHC           37.200         42.000         45.000  -1,6% 

04/02/2020      26.000       27.000   VRE           31.750         32.000         34.000  8,5% 

08/10/2019      16.000       16.500   PVT           13.500         17.500         19.000  -21,1% 

08/10/2019      16.000     LHG           14.700         17.500         19.000  -9,5% 

08/10/2019      25.000       25.300   GMD           19.900         29.000         30.000  -25,2% 

08/10/2019      17.500       18.500   VGC           17.650         20.500         22.500  -7,1% 

08/10/2019      11.500       12.000   POW           10.400         13.550         14.700  -19,7% 

02/12/2019      16.000       16.500   PC1           15.550         19.100         20.300  -11,1% 

03/12/2019      25.520       26.020   NLG           26.900         29.020         30.020  -0,4% 

05/02/2020      20.500       21.500   ACB           26.400         25.500         26.000  14,8% 

05/02/2020      48.500       49.500   FPT           54.500         56.000         58.500  4,8% 

Cập nhật thay đổi vào ngày 05/02/2020, chi tiết xem file danh mục đính kèm 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Top NN mua ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

VCS  47.900,00  3.648.618  

TIG  158.500,00  973.046  

TNG  35.000,00  570.522  

SHS  47.000,00  336.280  

PVS  15.800,00  257.742  

Top NN bán ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

NTP  (64.100,00) (1.858.851) 

BVS  (24.000,00) (241.356) 

CIA  (16.692,00) (201.065) 

EID  (4.700,00) (63.345) 

VBC  (2.700,00) (45.900) 

Top NN mua ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

E1VFVN30  1.246.300,00  17.956.277  

STB  705.320,00  8.207.760  

GAS  63.480,00  5.589.130  

PLX  92.330,00  4.929.390  

VRE  147.900,00  4.671.050  

Top NN bán ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

MSN  (392.850,00) (19.541.150) 

HPG  (671.490,00) (15.872.320) 

NVL  (202.320,00) (10.882.280) 

VIC  (82.380,00) (9.167.500) 

BVH  (139.120,00) (7.959.070) 

http://www.dag.vn/
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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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