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Giá trị đóng cửa 1,067.46 

Biến động (%) +15.69 (+1.49%) 

KL(triệu CP) 623.64 

Giá trị (tỷ đồng) 13,237.95 

SLCP tăng giá 301 

SLCP giảm giá 129 

 SLCP đứng giá 62 

 

ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG 

 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG  

Thị trường khép lại phiên giao dịch với mức tăng 1.49% khi nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn và ngành ngân hàng đảo chiều tăng giá 

trở lại hỗ trợ thị trường. Chỉ số VN-Index khép lại tuần giao dịch với phiên tăng điểm tích cực, thanh khoản vào thị trường tiếp tục ghi 

nhận mức cao qua đó khép lại 1 tuần giao dịch biến động mạnh với các phiên tăng giảm đan xen. TCSC dự báo các phiên tăng giảm 

biến động mạnh có thế sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần giao dịch tới với sự phân hóa ở nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn, do đó đòi hỏi 

nhà đầu tư cần có sự nhạy bén, linh hoạt trong chiến lược giao dịch ở thời điểm thị trường đang có những diễn biến khó lường như 

hiện tại. Bên cạnh đó nhà đầu tư cần có sự thận trọng cần thiết, có chiến lược quản lý rủi ro trong giai đoạn hiện tại và có thể xem xét 

nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu danh mục ở mức 60 – 70%. Đối với Nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục có thể chủ 

động xem xét dần thực hiện hóa lợi nhuận để giảm thiểu rủi ro cho danh mục và tránh các vị thế mua đuổi, chờ nhịp điều chỉnh rõ nét 

hơn trước khi mở lại trạng thái ngắn hạn tại các vùng hỗ trợ. 

 

 

           

    
 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
 

 HSX HNX 

Mua 1,707.1 6.2 

Bán 1,646.0 6.8 

GTGD ròng 61.1 -0.6 

 

- Thị trường mở cửa phiên giao dịch (18/12) với diễn biến hồi phục tích cực ngày 

từ đầu. Đà tăng được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng ACB, BID, CTG, 

MBB, VCB, VPB…Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu lớn như FPT, GAS, HPG, VIC, REE, 

VJC, MWG..đồng loạt tăng giúp sắc xanh thị trường được củng cố. Sự sôi động 

của thị trường cũng kéo theo dòng tiền đổ mạnh vào nhóm chứng khoán, hàng 

loạt cổ phiếu như CTS, HCM, AGR, SSI, VND, VCI…hiện đang duy trì sắc xanh. 

- Tạm dừng phiên sáng, chỉ số VN-Index tăng 10.58 điểm (1%) lên 1,062.3 điểm. 
Dẫn dắt đà tăng lúc này là nhóm cổ phiếu ngân hàng với hàng loạt mã tăng mạnh 

như ACB, BID, CTG, MBB, STB, VCB, VPB, HDB, TCB…Cùng với nhóm ngân hàng, 

nhiều cổ phiếu Bluechips như BVH, FPT, GAS, HPG, VIC, VNM, VJC, PNJ, VHM, 

MWG…cũng tăng điểm giúp sắc xanh thị trường được củng cố. 

- Phiên giao dịch chiều diễn ra với tâm điểm là hoạt động cơ cấu của 2 quỹ VNM 

ETF và FTSE Vietnam ETF. Trong phiên chiều nay, nhóm chứng khoán là tâm 

điểm hút dòng tiền thị trường với hàng loạt mã tăng mạnh, thậm chí tăng trần 

như BSI, SBS, SSI, VIX, VND, VCI… Nhóm ngân hàng cũng duy trì diễn biến tích 

cực với nhiều mã tăng như ACB, BID, CTG, EIB, MBB, SHB, STB, VCB,KLB, VPB, 

HDB…  

- Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 15.69 điểm (+1.49%) lên mức 1,067.46 

điểm. Toàn sàn có 301 mã tăng, 129 mã giảm và 62 mã đứng giá. 

- Thanh khoản thị trường phiên hôm nay giảm so với phiên trước. Tổng khối 

lượng giao dịch toàn phiên đạt 623.64 triệu cổ phiếu, trị giá 13,237.95 tỷ đồng. 

(Trong đó GDTT đạt hơn 1,462.0 tỷ đồng). 

- Khối ngoại phiên hôm nay mua ròng trên HSX với giá trị 61.1 tỷ đồng. Trên HNX 

khối này bán ròng với giá trị 0.6 tỷ đồng. 
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

 

TIN TỨC NỔI BẬT 
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STT Mã CK
Khuyến 

nghị

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    FPT Nắm Giữ 28/07/2020 56.50       44.7       26.4% 55.0       23.0% 40.0       -10.5%

2    D2D Nắm Giữ 29/10/2020 57.20       43.0       33.0% 60.0       39.5% 38.0       -11.6%

Chứng khoán châu Á trái chiều, chờ quyết sách lãi suất từ Nhật Bản. 
Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương không gồm Nhật Bản giảm 0,14%. Tại 
Nhật Bản, Nikkei 225 giảm 0,05% còn Topix tăng 0,13%. Thị trường Hàn Quốc 
đi lên với Kospi tăng 0,03%. Thị trường Trung Quốc giảm từ đầu phiên với 
Shanghai Composite mất 0,17%, Shenzhen Component giảm 0,113%. Hang 
Seng của Hong Kong giảm 0,35%. ASX 200 của Australia giảm 0,47%. Ngân 

hàng Nhật Bản hôm nay công bố quyết sách lãi suất và chính sách tiền tệ. “Quan 
điểm chung hiện là Nhật Bản sẽ gia hạn chương trình hỗ trợ đặc biệt để giúp 
các doanh nghiệp, giữ nguyên chính sách lãi suất và chương trình nới lỏng định 
lượng”, theo Rodrigo Catril, chiến lược gia tiền tệ tại National Australia Bank. 
(Link: https://ndh.vn/quoc-te/chung-khoan-chau-a-trai-chieu-cho-quyet-sach-
lai-suat-tu-nhat-ban-1282307.html) 
Giá dầu lên đỉnh 9 tháng nhờ đàm phán gói hỗ trợ ở Mỹ có tiến triển. 
Giá dầu Brent tương lai tăng 42 cent lên 51,5 USD/thùng, trong phiên có lúc 
chạm 51,9 USD/thùng. Giá dầu WTI tương lai tăng 54 cent, tương đương 48,36 
USD/thùng, trong phiên có lúc chạm 48,59 USD/thùng. Giá cả hai loại dầu đều 
lên cao nhất kể từ đầu tháng 3. Các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ ngày càng 
tiến gần hơn đến thỏa thuận hỗ trợ kinh tế mới nhằm ứng phó cuộc khủng 
hoảng đã làm gần 309.000 người Mỹ tử vong, hàng triệu người thất nghiệp. 
Trong khi đó, USD chạm đáy 2,5 năm trong phiên 17/12, khiến giá dầu thô rẻ 
hơn với nhà đầu tư nắm giữ đồng tiền khác. “Châu Á đang ở phía trước trên 
đường cong phục hồi từ ảnh hưởng của Covid-19”, Phil Flynn, nhà phân tích cấp 
cao tại Price Futures Group, Chicago, bang Illinois, nói. (Link: 
https://ndh.vn/nang-luong/gia-dau-len-dinh-9-thang-nho-dam-phan-goi-ho-
tro-o-my-co-tien-trien-1282281.html) 
DHC: Dohaco ước lãi 319 tỷ đồng sau 11 tháng, đầu tư nhà máy mới 
900 triệu USD. SSI Research dẫn thông tin từ đại hội bất thường Công ty 
Đông Hải Bến Tre (Dohaco, HoSE: DHC) cho biết tổng doanh thu 11 tháng đạt 
2.567 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 319 tỷ đồng. Trong đó doanh thu nhà 
máy Giao Long I&II tăng mạnh 243% lên 2.251 tỷ đồng và doanh thu bao bì 
carton đạt 313,7 tỷ đồng. Theo báo cáo 9 tháng đầu năm, công ty có lãi gấp 3 
lần cùng kỳ đạt 237 tỷ đồng. Như vậy ước tính lợi nhuận 2 tháng gần nhất là 
82 tỷ đồng (quý IV/2019 công ty có lãi 105 tỷ đồng). Báo cáo lý giải sự tăng 
trưởng là nhờ nhà máy Giao Long II hoạt động hết công suất khi nhu cầu tiêu 
thụ giấy phục hồi, giá giấy Testliner (giấy lớp mặt ngoài của thùng carton) tăng 
20% từ vùng đáy tháng 4 và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại nhà máy 
Giao Long I. (Link: https://ndh.vn/doanh-nghiep/dohaco-uoc-lai-319-ty-dong-
sau-11-thang-dau-tu-nha-may-moi-900-trieu-usd-1282319.html) 
GELEX dự kiến phát hành 293 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Tổng 
CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GELEX, HOSE: GEX) vừa công bố Nghị quyết số 
57/2020/GELEX/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị phê duyệt tài liệu đại hội đồng 
cổ đông bất thường 2020 đối với phương án tăng vốn điều lệ. Cụ thể, ngày 
29/12 tới đây, GELEX sẽ trình đại hội đồng cổ đông phương án chào bán cổ 
phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 
thực hiện quyền là 10:6 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua và cứ 10 quyền 
mua được mua 6 cổ phiếu mới). Như vậy, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành 
gần 293 triệu cổ phiếu. Với mức giá chào bán 12,000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 
22.7% so với giá trị sổ sách của GELEX tại thời điểm 30/09/2020 (15,515 
đồng/cổ phiếu) và thấp hơn 42% so với giá đóng cửa ngày 17/12/2020 (20,700 
đồng/cổ phiếu). (Link: https://vietstock.vn/2020/12/gelex-du-kien-phat-hanh-
293-trieu-co-phieu-tang-von-dieu-le-737-813504.htm) 
 

          TOP 5 GIÁ TRỊ GIAO DỊCH 
 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 
(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HSX 

HPG 19,956,910 764.3 

TCB 15,252,570 441.3 

STB 25,115,670 425.9 

MBB 17,502,170 396.3 

SSI 14,808,270 386.0 

HNX 

SHS 6,700,300 111.8 

VIX 4,592,700 98.6 

IDC 2,699,600 97.7 

SHB 5,039,700 86.7 

PVS 5,272,400 85.0 

 

TOP 5 GIAO DỊCH THỎA THUẬN 
 

MÃ CK 
KHỐI 

LƯỢNG 
(CP) 

GTGD 
(Tỷ đồng) 

HSX 

TCB 8,822,520 239.4 

VPB 4,304,600 128.9 

VJC 1,000,000 126.5 

SCR 14,910,000 119.9 

TPB 5,016,700 115.8 

HNX 

VCG 468,000 20.9 

SHS 1,000,000 14.6 

NTP 350,000 12.7 

SCI 130,000 10.4 

VC3 469,700 7.8 
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GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Sàn GD GT Mua (Tỷ) % Thị trường GT Bán (Tỷ) % Thị trường Mua-Bán 

HSX 1,707.1 12.90 1,646.0 12.44 61.1 

    HNX 6.2 0.55 6.8 0.60 -0.6 

Tổng số 1,713.3  1,652.8  60.5 

    

 

 

 

 

  
HSX 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

TPB 124.5 HPG 120.3 

MBB 58.3 VNM 116.6 

VHM 51.8 VJC 36.1 

VRE 51.7 POW 33.7 

BID 44.9 BVH 28.8 
 

HNX 

Top 5 mua ròng Top 5 bán ròng 

Mã CK 
Giá trị (tỷ 

đồng) 
Mã CK 

Giá trị (tỷ 
đồng) 

TAR 0.86 RCL 1.37 

SZB 0.65 APS 1.19 

HAD 0.59 CSC 0.70 

CVN 0.46 TIG 0.44 

EID 0.35 CEO 0.39 
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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:  

Web: www.tcsc.vn 
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