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Giá trị đóng cửa 917.97 

Biến động (%) -6.45 (-0.70 %) 

KL(triệu CP) 138.0 

Giá trị (tỷ đồng) 3,080.6 

SLCP tăng giá 114 

SLCP giảm giá 185 

 SLCP đứng giá 49 

 

 

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

- Thị trường mở cửa trong sắc đỏ và giao dịch có phần giằng co trong 

phiên sáng. Tuy nhiên áp lực bán về phiên chiều đã đẩy chỉ số giảm khá 

mạnh. Hầu hết các nhóm ngành mang tính dẫn dắt như Chứng khoán, 

Ngân hàng, Bất động sản đều giảm điểm. 

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

(+1.0 điểm), BVH (+0.4 điểm), NVL (+0.1 điểm) và PLX (+0.1 điểm). 

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

1.1 điểm), VHM (-0.9 điểm), VCB (-0.9 điểm), CTG (-0.6 điểm) và TCB 

(-0.4 điểm). 

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

trước, đạt 3,080.6 tỷ đồng. Trạng thái thị trường phân hóa với 114 mã 

tăng/185 mã giảm. 

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

917.97 điểm. HNX-Index có diễn biến tương tự khi đóng cửa giảm điểm 

tại mức 104.27 điểm. 

- Khối ngoại hôm nay mua ròng 118.7 tỷ trên sàn HOSE và bán ròng 0.5 

tỷ trên sàn HNX. Tính chung trong tháng 10, họ đã mua ròng khoảng 

9,300 tỷ trên sàn HOSE và bán ròng khoảng 32 tỷ trên sàn HNX. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

Trái với kỳ vọng của chúng tôi, thị trường xuất hiện phiên giảm khá mạnh vào cuối tuần. Phiên giảm này cho thấy bên bán 

đã thắng thế trong cuộc giằng co với bên mua vào hôm qua. Và như chúng tôi đã lo ngại trong bản tin hôm qua, với tín 

hiệu này thì khả năng thị trường sẽ có một tuần giao dịch khó khăn vào tuần sau với khả năng một lần nữa giảm về test lại 

vùng đáy 880-900. Nhà đầu tư đang tham gia các vị thế lướt sóng nên cân nhắc hạ tỷ trọng danh mục và quay trở lại trạng 

thái quan sát để chờ đợi thêm tín hiệu từ thị trường.  

 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
 

 HOSE HNX 

Mua 400.6 9.1 

Bán 281.8 9.6 

GTGD ròng 118.7 -0.5 
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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 VGT Giữ 23/11/2018 13.2 13.2 0.0% 15.7 +18.9% 12.3 -6.8% 

2 PHR Giữ 20/11/2018 31.1 30.7 +1.3% 34.0 +10.7% 28.9 -5.9% 

3 VEA Giữ 16/11/2018 36.9 36.7 +0.5% 40.0 +9.0% 34.9 -4.9% 

4 MPC Giữ 15/11/2018 47.4 47.5 -0.2% 52.0 +9.5% 45.4 -4.4% 

5 FMC Giữ 14/11/2018 30.7 31.45 -2.4% 35.0 +11.3% 29.6 -5.9% 

 

TIN TỨC NỔI BẬT 

Giá dầu thô chạm đáy năm 2018 do lo ngại dư cung: Giá 

dầu thô tiếp tục giảm trong đầu phiên ngày 23/11, trong đó 

Brent xuống thấp nhất năm 2018 do lo ngại liên quan dự trữ 

dầu của Mỹ đang tăng. 

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể tạo ra cơ hội 

1.000 tỷ USD ở Đông Nam Á: Chiến tranh thương mại Mỹ - 

Trung đang khiến nhiều công ty đa quốc gia tại Trung Quốc có 

ý định chuyển hướng sang các nước Đông Nam Á – một khu 

vực hứa hẹn nhiều tiềm năng phát triển. 

WTO kết luận: Indonesia đánh thuế lên tôn lạnh Việt 

Nam là vi phạm quy định: Bộ Công thương cho biết, Cơ 

quan Phúc thẩm của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) 

khẳng định quyết định của Indonesia không được xem là biện 

pháp phòng vệ thương mại theo đúng quy định của WTO. 

Hàng trăm triệu USD từ Thái Lan chuẩn bị đổ vào TTCK 

Việt Nam thông qua quỹ VFMVN30 ETF? Việc huy động 

nguồn vốn cho DR đã được đệ trình lên UBCK của Thái Lan và 

tổng nguồn vốn huy động giá trị khoảng 5 tỷ bath (tương 

đương 151,5 triệu USD). Nguồn vốn huy động này sẽ được 

dùng để đầu tư vào chứng chỉ quỹ VFMVN30 ETF đang được 

quản lý bởi VFM. 

  

GIAO DỊCH THỎA THUẬN 
 

MÃ CK 
KHỐI LƯỢNG 

(cp) 
GTGD 

(triệu đồng) 

 HOSE 

TPB 3,000,000 87,900 

SBT 3,700,000 85,470 

GEX 2,000,000 50,000 

VPB 1,490,400 35,770 

SAM 5,130,000 35,257 

 HNX 

DNP 3,637,900 52,750 

ACB 723,859 20,032 

SHB 1,580,077 10,745 

DL1 155,000 5,053 

HHP 100,000 1,500 
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GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

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

HOSE 400.6 13.00% 281.8 9.15% 118.7 

HNX 9.1 1.42% 9.6 1.50% -0.5 

Tổng số 409.7   291.4   118.2 

 
HOSE 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

SBT 56.1 VIC -68.6 

BID 21.2 HSG -18.3 

VNM 18.7 AAA -13.8 

HDB 14.4 PVD -8.0 

GMD 14.0 GEX -3.6 
 

HNX 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

VC3 3.5 VGC -3.8 

TNG 1.3 PVS -2.2 

NDN 0.9 SD9 -0.5 

VIX 0.3 VCG -0.2 

TIG 0.2 MST -0.2 
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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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