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Giá trị đóng cửa 960.25 

Biến động (%) -1.03 (-0.11 %) 

KL(triệu CP) 171.9 

Giá trị (tỷ đồng) 3,829.6 

SLCP tăng giá 141 

SLCP giảm giá 147 

 SLCP đứng giá 62 

 

 

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

- Thị trường nhìn chung có phiên giao dịch đuối sức về cuối phiên và 

đóng cửa trong sắc đỏ dù đầu phiên giao dịch tích cực với mức tăng 

điểm khá mạnh. Nhóm Xây dựng – BĐS nổi lên là điểm sáng với mức 

tăng điểm ấn tượng như VGC, CTD, NLG, DIG, FCN, SCR, TDH… 

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

(+0.6 điểm), VNM (+0.5 điểm), HPG (+0.3 điểm), SBT (+0.1 điểm) và 

STB (+0.1 điểm). 

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

0.6 điểm), VCB (-0.4 điểm), CTG (-0.4 điểm) và BID (-0.4 điểm). 

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

trước, đạt 3,829.6 tỷ đồng. Trạng thái thị trường phân hóa với 141 mã 

tăng/147 mã giảm. 

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

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

tại mức 107.30 điểm. 

- Khối ngoại hôm nay bán ròng 40.3 tỷ trên sàn HOSE và mua ròng 25.3 

tỷ trên sàn HNX. Tính chung trong tháng 11, họ đã mua ròng khoảng 

1,400 tỷ trên sàn HOSE và bán ròng khoảng 280 tỷ trên sàn HNX. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

Thị trường tuy chỉ kết phiên đóng cửa giảm điểm nhẹ nhưng trên đồ thị lại hình thành một tín hiệu không mấy tích cực. VN-

Index hình thành cây nến giảm đóng cửa gần mức thấp nhất phiên kèm khối lượng giao dịch gia tăng cho thấy áp lực bán 

mạnh quay trở lại. Theo chúng tôi, với tín hiệu này, khả năng một phiên tăng tốt mang tính break mà chúng tôi kỳ vọng có 

lẽ sẽ chưa xảy ra sớm được và thị trường có thể sẽ phải quay lại vùng tích lũy 945-960 trong vài phiên tới. Những nhà đầu 

tư đã tiến hành mua vào có thể nắm giữ vị thế và chỉ nên hạ tỷ trọng nếu vùng tích lũy bị xuyên thủng. 

 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
 

 HOSE HNX 

Mua 788.8 45.6 

Bán 829.1 20.3 

GTGD ròng -40.3 25.3 
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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 SCR Giữ 13/12/2018 8.24 8.13 +1.4% 9.0 +10.7% 7.79 -4.2% 

2 PTB Giữ 05/12/2018 65.7 63.9 +2.8% 70.0 +9.5% 61.1 -4.4% 

3 CTD Giữ 04/12/2018 159.4 159.0 +0.3% 185.0 +16.4% 152.0 -4.4% 

4 PHR Giữ 20/11/2018 30.5 29.2 +4.5% 32.5 +11.3% 27.4 -6.2% 

5 VEA Giữ 16/11/2018 38.5 36.7 +4.9% 40.0 +9.0% 34.9 -4.9% 

 

TIN TỨC NỔI BẬT 

Xuất siêu kỷ lục 7,4 tỷ USD: Tổng cục Hải quan vừa công 

bố số liệu thống kê xuất nhập khẩu trong nửa cuối tháng 11, 

từ ngày 16/11 đến 30/11 đạt hơn 21,6 tỷ USD. Như vậy, tính 

chung tháng 11, tổng giá trị xuất khẩu cả nước đạt hơn 440 tỷ 

USD, tăng hơn 51,7 tỷ đô (tương đương tăng 13,3%) so với 

cùng kỳ 2017. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của 

doanh nghiệp FDI đạt 288,5 tỷ USD, tăng 33,7 tỷ USD 

(13,2%), khối DN trong nước 151,5 tỷ USD, tăng 18 tỷ USD 

(tăng 13,5%). Nửa cuối tháng 11, cán cân thương mại hàng 

hóa xuất siêu 0,64 tỷ USD, qua đó đưa mức thặng dư của cả 

nước trong 11 tháng qua lên 7,41 tỷ USD - cao kỷ lục. 

Gần nửa giới tài chính Mỹ lo suy thoái xảy ra trong năm 

2019: Theo kết quả khảo sát của Duke University/CFO Global 

Business Outlook công bố ngày 13/12, 48,6% các giám đốc tài 

chính (CFO) tham gia tin kinh tế Mỹ sẽ bắt đầu suy thoái vào 

cuối năm 2019. 82% các CFO cho rằng suy thoái sẽ bắt đầu 

vào cuối năm 2020. 

Thế giới vẫn sẽ thừa cung dầu dù OPEC+ giảm sản 

lượng: Theo OPEC dự đoán, tăng trưởng nhu cầu dầu thô 

toàn cầu sẽ chậm lại trong năm tới. Căng thẳng thương mại 

gia tăng, chính sách tiền tệ  bị thắt chặt và rủi ro địa chính trị 

lớn là ba trong số nhiều yếu tố kéo giảm nhu cầu dầu trong 

năm 2019. 

  

GIAO DỊCH THỎA THUẬN 
 

MÃ CK 
KHỐI LƯỢNG 

(cp) 
GTGD 

(triệu đồng) 

 HOSE 

VNM 1,579,266 213,180 

NVL 1,459,140 94,844 

TCB 2,941,000 81,093 

PME 747,572 53,451 

HPG 1,239,830 41,197 

 HNX 

MSC 3,224,343 51,589 

VGC 1,422,700 22,763 

SHN 1,543,305 13,890 

VTV 1,359,600 11,693 

TVC 673,000 9,279 
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GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

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

HOSE 788.8 20.60% 829.1 21.65% -40.3 

HNX 45.6 7.52% 20.3 3.35% 25.3 

Tổng số 834.4   849.4   -15.0 

 
HOSE 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

VNM 26.7 HPG -44.2 

VSC 24.0 CTG -38.1 

SSI 18.7 VIC -24.8 

MSN 15.5 VJC -18.3 

KBC 11.7 VHC -16.6 
 

HNX 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

PVS 18.7 VC3 -5.4 

CEO 14.5 SHS -0.4 

VGC 0.9 TV2 -0.3 

S55 0.4 NDN -0.2 

VCS 0.3 BVS -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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