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Giá trị đóng cửa 902.71 

Biến động (%) +4.41 (+0.49%) 

KL(triệu CP) 131.4 

Giá trị (tỷ đồng) 2,841.7 

SLCP tăng giá 156 

SLCP giảm giá 117 

 SLCP đứng giá 71 

 

 

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

- Việc thị trường Mỹ tiếp tục hồi phục, chỉ số DJIA trở lại ngưỡng 24.000 

điểm đã giúp cho tâm lý nhà đầu tư cải thiện, thị trường tiếp tục có 

phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp và quay trở lại đóng cửa tuần trên 

ngưỡng 900 điểm. Khối ngoại có phiên mua ròng thứ ba liên tiếp. 

- Nhóm cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm nhiều nhất gồm có VHM 

(+2.1 điểm), VNM (+1.2 điểm), VJC (+0.3 điểm), VRE (+0.3 điểm) và 

VCB (+0.2 điểm). 

- Nhóm cổ phiếu khiến thị trường giảm điểm nhiều nhất gồm có BID (-

0.6 điểm), HPG (-0.3 điểm), GAS (-0.2 điểm) và MWG (-0.1 điểm). 

- Giá trị giao dịch trên sàn HOSE trong phiên hôm nay tăng so với phiên 

trước, đạt 2,841.7 tỷ đồng. Trạng thái thị trường phân hóa với 156 mã 

tăng/117 mã giảm. 

- Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng điểm, đóng cửa tại mức 

902.71 điểm. HNX-Index có diễn biến tương tự khi đóng cửa tăng điểm 

tại mức 101.87 điểm. 

- Khối ngoại hôm nay mua ròng 173.3 tỷ trên sàn HOSE và mua ròng 

3.6 tỷ trên sàn HNX. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

Thị trường kết thúc tuần với phiên tăng điểm thứ ba và nhìn chung có một tuần giao dịch khá tích cực. Với việc đóng cửa 

tuần trên ngưỡng 900 điểm, đến lúc này có thể khá chắc chắn rằng thị trường đã phát đi tín hiệu phá vỡ giả đáy cũ 880 

điểm vào tuần trước. Thông thường sau một tín hiệu phá vỡ giả là một đợt tăng điểm khá tốt và theo chúng tôi đó chính là 

đợt hồi phục hiện tại với mục tiêu hướng về ngưỡng kháng cự quanh 930 điểm. Tuy nhiên vùng kháng cự hiện tại 900-910 

có thể làm khó thị trường trong một vài phiên đầu tuần sau với diễn biến lình xình hoặc điều chỉnh như chúng tôi có nhận 

định trong bản tin hôm qua. Trong trường hợp điều chỉnh xảy ra, nhà đầu tư có thể xem đó là cơ hội và cân nhắc tham gia, 

ưu tiên tập trung vào những mã được dòng tiền hướng đến. 

 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
 

 HOSE HNX 

Mua 418.5 6.4 

Bán 245.1 2.8 

GTGD ròng 173.3 3.6 
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

STT Mã CK 
Trạng 
thái 

Ngày khuyến 
nghị 

Giá hiện 
tại 

Giá thực 
hiện 

LN/Lỗ 
hiện tại 

Giá mục 
tiêu 

LN dự 
kiến 

Giá cắt 
lỗ 

Lỗ dự 
kiến 

1 DHA Mua 14/01/2019 30.95 30.95 0.0% 34.0 +9.9% 29.9 -3.4% 

2 VTP Giữ 11/01/2019 140.5 135.7 +3.5% 160.0 +17.9% 128.9 -5.0% 

3 PHR Giữ 20/11/2018 36.0 29.2 +23.3% 35.0 +19.9% 27.4 -6.2% 

4 VEA Giữ 16/11/2018 41.7 36.7 +13.6% 45.0 +22.6% 34.9 -4.9% 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

DHA – Khuyến nghị: MUA 

Điểm nhấn kỹ thuật: 

 - Xu hướng hiện tại: xu hướng trung hạn 

 - Chỉ báo MACD: vừa cắt trở lại trên 0 và đường Signal 

 - Chỉ báo RSI: tăng trở lại từ vùng hỗ trợ 40-50 

Nhận định: Sau khoảng thời gian điều chỉnh hơn một tháng vừa qua với dấu hiệu cạn cung, DHA đã có những phiên 

tăng tốt gần đây kèm khối lượng giao dịch tăng mạnh cho thấy dòng tiền đang quay trở lại rất tốt. Với tín hiệu này khả 

năng cao DHA sẽ hình thành một xu hướng tăng ngắn hạn mới, hướng về vùng đỉnh cũ quanh 34. 

Khuyến nghị: Mua DHA ở vùng giá hiện tại, tăng tỷ trọng nếu vượt đỉnh gần nhất 32.0. Chốt lãi 34.0, cắt lỗ nếu thủng 

29.9. 

 

TIN TỨC NỔI BẬT 

NHNN định hướng năm 2019 đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng, 

nợ tiềm ẩn xuống dưới 5%: Mục tiêu tổng quát của ngành 

ngân hàng năm 2019 là điều hành chính sách tiền tệ chủ động, 

linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa 

và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiềm chế lạm phát 

theo mục tiêu năm 2019 bình quân dưới 4%.  

Chủ tịch Điện tử Samsung: Cam kết mở rộng đầu tư, 

làm ăn lâu dài tại Việt Nam: Ông Shim Won Hwan, Chủ tịch 

kiêm Tổng giám đốc Công ty Điện tử Samsung, cho biết Tập 

đoàn cũng vừa chỉ đạo tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đầu tư 

tại Việt Nam, kể cả dự án trung tâm nghiên cứu và phát triển 

(R&D).  

Cảnh báo nguy cơ của kinh tế Trung Quốc khi cuộc 

chiến thương mại kéo dài: Thuế do Mỹ áp lên hàng hóa 

Trung Quốc có thể khiến tăng trưởng kinh tế nước này giảm 

0,5% trong năm 2019, giảm tới 1% nếu toàn bộ giá trị thương 

mại song phương bị áp thuế. Trong trường hợp xấu nhất, tăng 

trưởng kinh tế Trung Quốc có thể giảm còn 5,3%, chậm nhất 

kể từ khi số liệu hàng quý được công bố năm 1992. 

  

GIAO DỊCH THỎA THUẬN 
 

MÃ CK 
KHỐI LƯỢNG 

(cp) 
GTGD 

(triệu đồng) 

 HOSE 

ROS 3,144,000 106,896 

EIB 5,826,648 81,573 

NVL 890,000 53,297 

VJC 400,000 43,200 

FTM 2,182,590 33,394 

 HNX 

HHC 527,500 56,443 

AMV 200,000 7,600 

VGC 250,000 4,525 

PV2 772,000 2,162 

QNC 579,491 2,086 
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GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Sàn GD GT Mua % Thị trường GT Bán % Thị trường Mua-Bán 

HOSE 418.5 14.73% 245.1 8.63% 173.3 

HNX 6.4 1.84% 2.8 0.80% 3.6 

Tổng số 424.8   247.9   177.0 

 
HOSE 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

VNM 87.3 VJC -27.1 

VRE 34.7 VIC -10.5 

MSN 25.1 ANV -6.2 

VCB 21.4 HDB -5.0 

HBC 14.5 HCM -4.1 
 

HNX 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

PVS 5.97 VGC -1.01 

IDV 0.08 AMV -0.44 

VCS 0.07 SHB -0.35 

PVC 0.05 PVB -0.31 

S55 0.02 DGC -0.14 
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TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi TCSC dựa vào các nguồn thông tin mà TCSC coi là đáng 

tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp. Tuy nhiên. chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin 

này. 

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên 

phân tích TCSC. Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

TCSC có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị 

phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra. 

Báo cáo này không được phép sao chép, tái tạo, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp 

thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công. Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các 

thông tin trong báo cáo này.  

© Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC) 

Lầu 2, Số 6 Hồ Tùng Mậu, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM 

Điện thoại: (028) 38270527 | Fax: (028) 38218010 

E-mail: info@tcsc.vn 

Web: www.tcsc.vn 
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