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Giá trị đóng cửa 933.65 

Biến động (%) -18.39 (-1.93 %) 

KL(triệu CP) 255.2 

Giá trị (tỷ đồng) 5,347.3 

SLCP tăng giá 66 

SLCP giảm giá 231 

 SLCP đứng giá 44 

 

 

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

- Thị trường tiếp tục trải qua một phiên tiêu cực khi nhanh chóng chìm 

vào sắc đỏ ngay từ lúc mở cửa, áp lực bán càng gia tăng sau đó đã 

khiến thị trường có phiên đầu tuần giảm điểm mạnh về gần mốc 930 

điểm. Hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm.  

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

(+0.07 điểm), ITA (+0.04 điểm) và SJS (+0.04 điểm). 

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

2.4 điểm), VCB (-1.9 điểm), GAS (-1.7 điểm), TCB (-1.4 điểm) và MSN 

(-1.3 điểm). 

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

trước, đạt 5,347.3 tỷ đồng. Trạng thái thị trường phân hóa tiêu cực với 

66 mã tăng/231 mã giảm. 

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

mức 933.65 điểm. HNX-Index có diễn biến tương tự khi đóng cửa giảm 

điểm tại mức 105.01 điểm. 

- Khối ngoại hôm nay bán ròng 27.9 tỷ trên sàn HOSE và mua ròng 1.5 

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  

Một phiên giao dịch mang tính breakout như chúng tôi kỳ vọng trong bản tin trước đã xuất hiện vào phiên đầu tuần, tuy 

nhiên lại rơi vào trường hợp xấu là một phiên breakout xuống. Tín hiệu phiên hôm nay khá tiêu cực với mức giảm mạnh 

kèm khối lượng giao dịch tăng cao cho thấy áp lực bán rất mạnh. Với việc giảm mạnh phiên thứ ba liên tiếp và đã về lại gần 

vùng hỗ trợ tiếp theo ở vùng quanh 930, chúng tôi cho rằng khả năng thị trường sẽ có thể xuất hiện 1-2 phiên hồi phục 

quanh vùng này. Nhà đầu tư chưa kịp giảm vị thế có thể quan sát tín hiệu hồi phục, nếu tín hiệu là yếu (đi kèm thanh 

khoản thấp) thì nhà đầu tư nên mạnh dạn hạ tỷ trọng để hạn chế rủi ro trong trường hợp VN-Index có thể tiếp tục xuyên 

thủng vùng hỗ trợ này. 

 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
 

 HOSE HNX 

Mua 606.1 17.9 

Bán 634.0 16.4 

GTGD ròng -27.9 1.5 
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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 SCR Bán 13/12/2018 8.0 8.13 -1.6% 9.0 +10.7% 7.79 -4.2% 

2 PTB Bán 05/12/2018 64.1 63.9 +0.3% 70.0 +9.5% 61.1 -4.4% 

3 CTD Giữ 04/12/2018 160.1 159.0 +0.7% 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 38.3 36.7 +4.4% 40.0 +9.0% 34.9 -4.9% 

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

SCR – Khuyến nghị: BÁN – Nguyên nhân: Tín hiệu breakout thất bại cùng với áp lực bán tăng mạnh trở lại 

PTB – Khuyến nghị: BÁN – Nguyên nhân: Tín hiệu suy yếu, khả năng là một tín hiệu breakout thất bại 

 

TIN TỨC NỔI BẬT 

Bloomberg: Chứng khoán Đông Nam Á sẽ diễn biến tốt 

trong năm 2019: Với nền tảng kinh tế vĩ mô đang cải thiện 

và định giá tương đối rẻ sau một năm 2018 biến động, triển 

vọng chung với chứng khoán Đông Nam Á cho năm 2019 là tốt 

hơn. 

Tăng trưởng tín dụng 2018 thấp nhất trong bốn năm: 

Tín dụng cả năm tăng trưởng dự kiến chưa đến 16%, không 

đạt chỉ tiêu tăng trưởng 17% đề ra hồi đầu năm, đồng thời 

đây cũng là mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua. 

Thế giới di động đóng cửa trang thương mại điện tử 

vuivui.com: Sau gần 2 năm hoạt động trang thương mại điện 

tử Vui vui của Thế giới di động đã đóng cửa từ cuối tháng 11. 

Trước Vuivui.com, nhiều website khác trong lĩnh vực này cũng 

đã “bỏ cuộc” như Beyeu, Lingo, Deca... Trong khi đó, những 

đại gia còn lại như Lazada, Shopee, Tiki, Sendo… vẫn đang lỗ 

ròng mỗi năm. 

Tỷ giá USD tiếp tục tăng: Sáng 17/12, NHNN công bố tỷ giá 

trung tâm tiếp tục tăng thêm 5 đồng lên 22.783 đồng/USD. Với 

biên độ +/-3%, giá USD được phép giao dịch trong khoảng 

22.100 - 23.466 đồng. So với đầu năm, tỷ giá trung tâm đã 

tăng 358 đồng, tương đương mức tăng gần 1,6% vẫn nằm 

trong định hướng của Chính phủ (ổn định linh hoạt trong 

khoảng 1-2%). 

 

  

GIAO DỊCH THỎA THUẬN 
 

MÃ CK 
KHỐI LƯỢNG 

(cp) 
GTGD 

(triệu đồng) 

 HOSE 

STB 53,075,248 637,893 

TCB 19,690,000 524,739 

VJC 1,650,000 211,200 

NVL 1,999,218 129,949 

VPB 4,384,002 102,145 

 HNX 

CVN 4,427,500 43,061 

TNG 470,000 9,917 

SHB 1,060,275 8,069 

TVC 407,000 5,576 

AMV 75,000 2,850 
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GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

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

HOSE 606.1 11.34% 634.0 11.86% -27.9 

HNX 17.9 3.31% 16.4 3.03% 1.5 

Tổng số 624.0   650.4   -26.4 

 
HOSE 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

BID 33.1 CTG -36.5 

PVD 30.9 VCB -29.8 

VNM 30.5 VCI -16.2 

GEX 22.4 VHC -16.1 

GAS 12.0 HPG -13.4 
 

HNX 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

PVS 11.4 SHB -5.3 

SHS 0.3 VCG -0.6 

PVC 0.1 PVB -0.2 

LHC 0.1 BVS -0.1 

HMH 0.1 SED -0.1 
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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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