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TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀY
KẾT QUẢ GIAO DỊCH

Điểm số
Thay đổi (%)
Tổng KLGD (triệu)

Thị trường cơ sở
HSX
970,75
+0,05
167

HNX
102,50
+0,16
22

Thay đổi (%)

-12,5

+10

Tổng GTGD (tỷ đồng)
GTGD khớp lệnh (tỷ đồng)
Thay đổi (%)
Số mã tăng
Số mã giảm
Số mã đứng giá

3.730
2.782
-16
179
149
75

266
210
-12,8
82
72
52

Mã HĐ
Tổng KLGD (hợp đồng)
Giá đóng cửa (điểm)
Tăng/Giảm (điểm)
Tổng giá trị GD ước tính (tỷ đồng)

Nước ngoài mua (tỷ VNĐ)
Nước ngoài bán (tỷ VNĐ)
Nước ngoài mua/bán ròng
1
2
3
1
2
3
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Thị trường phái sinh
VN30F1912
VN30F2001
68.240
222
891,1
893
-1,2
+1
6.081
19,8

VN30F2003
82
897,3
+2,3
7,4

Khối ngoại
HSX
444
370
+74
Top mua ròng
VRE
HPG
ROS
Top bán ròng
VIC
VCI
NT2

VN30F2006
47
898
-0,6
4,2

HNX
1
8
-7
55 tỷ
60 tỷ
37 tỷ

HDA
PVS
SVN

0,5 tỷ
0,4 tỷ
0,3 tỷ

95 tỷ
12 tỷ
11 tỷ

PVS
TIG
PVG

6,5 tỷ
0,5 tỷ
0,3 tỷ
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự

1.050 điểm

Kháng cự

107 điểm

Hỗ trợ

1.000 điểm

Hỗ trợ

102 điểm

Nhận định:

Nhận định:

- Phiên hôm nay, VN-Index đã chững lại đà rơi và
nhen nhóm sắc xanh vào cuối phiên, dù vậy, đường giá
chỉ số vẫn đang nằm dưới MA20, xu thế ngắn hạn vẫn
là điều chỉnh. Cùng với đó, dải Bollinger Band vẫn
đang mở rộng xuống, cho thấy rủi ro điều chỉnh vẫn
còn.

- HNX-Index đang chững lại và có nhịp hồi phục kỹ
thuật, thanh khoản giảm yếu, MA20 đã cắt xuống
MA50, xu thế trung hạn đã đảo chiều sang giảm.
- Chỉ báo MACD đã cắt xuống đường tín hiệu, báo
hiệu điểm bán xuất hiện, chỉ báo RSI cũng đang
hướng xuống, báo hiệu sự tiêu cực.

- Các chỉ báo MACD, RSI đều đang hướng xuống, xu - Dự báo, HNX-Index sẽ test lại hỗ trợ 102 điểm
thế điều chỉnh đang mạnh dần lên.
trong vài phiên tới, nếu thủng ngưỡng này, chỉ số sẽ
- Dự báo, VN-Index hoàn toàn có thể điều chỉnh rơi về ngưỡng 100 điểm.
xuống vùng 945 – 950 điểm (vùng trung bình giá 1
năm) trong thời gian tới, đây sẽ là vùng hỗ trợ mạnh
cho chỉ số trong giai đoạn này.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Tình hình Thế giới:
- Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương trừ Nhật Bản giảm 0,6%. Hầu hết chỉ số lớn trong khu vực đều giảm
điểm, trong đó giảm mạnh nhất là cổ phiếu tại Hong Kong và Hàn Quốc. Hang Seng của Hong Kong mất 493
điểm, tương đương giảm 1,8%. Kospi của Hàn Quốc giảm 1,1% sau khi ngân hàng trung ương tuyên bố giữ lãi
suất ổn định ở 1,25%. Ngoài ra, Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,1%. Tại Trung Quốc, Shanghai Composite
và Shenzhen Composite lần lượt giảm 0,4% và 0,5%. Ở chiều ngược lại, ASX 200 của Australia và NZX 50
của New Zealand lần lượt tăng 0,08% và 0,9%.
- Giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng về triển vọng đàm phán thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 sau khi
Tổng thống Donald Trump ký 2 đạo luật ủng hộ người biểu tình tại đặc khu. Đạo luật thứ nhất cho phép ngoại
trưởng Mỹ hàng năm có trách nhiệm xác nhận Hong Kong duy trì quyền tự quyết để đặc khu có thể hưởng ưu
đãi thương mại từ Mỹ, duy trì vai trò trung tâm tài chính của thế giới, cho phép cấm vận những quan chức bị
coi là vi phạm nhân quyền tại Hong Kong. Đạo luật thứ hai cấm xuất khẩu cho cảnh sát Hong Kong các công
cụ kiểm soát đám đông như hơi cay, đạn cao su. Ngay sau động thái này của ông Trump, Bộ Ngoại giao Trung
Quốc lên án Mỹ, cho rằng Washington có ý định xấu và âm mưu của họ sẽ thất bại. Trong khi đó, tại Hong
Kong, hàng nghìn người đã tập trung ở trung tâm thành phố, vẫy cờ Mỹ để cảm ơn việc Trump ký đạo luật
này.
Diễn biến và nhận định thị trường trong nước:
Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0,36 điểm (0,04%) lên 970,75 điểm; HNX-Index tăng
0,16% lên 102,5 điểm và chỉ có UPCom-Index giảm nhẹ 0,12% xuống 55,64 điểm. Thanh khoản trên toàn thị
trường giảm so với phiên trước. Giá trị khớp lệnh 3 sàn chỉ đạt khoảng 3.000 tỷ đồng.
Sau phiên giảm sâu hôm qua, thị trường đã hồi phục ngay từ những phút mở cửa phiên cuối tuần. Dù vậy, diễn
biến kém tích cực tại các thị trường Châu Á, trong khi tâm lý giới đầu tư đã thận trọng hơn đáng kể sau giai
đoạn điều chỉnh gần đây đã khiến thị trường mau chóng quay đầu. Hầu hết các Bluechips như BVH, CTG,
HPG, MSN, PLX, PNJ, POW, VHM, MWG, MBB…đều giảm điểm, qua đó ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường.
Sắc xanh le lói tại FPT, GAS, VCB, BID, VRE, HDB là không đủ giúp thị trường tránh khỏi việc điều chỉnh.
Tâm lý hứng khởi cuối phiên sáng không còn được duy trì trong phiên chiều. Thay vào đó, sự thận trọng đã trở
lại trong bối cảnh các TTCK Châu Á chìm trong sắc đỏ khiến đà tăng thị trường dần suy yếu. Ở nhóm
Bluechips, GAS, VNM, SAB, PLX, POW, BID là những cổ phiếu giảm điểm đáng chú ý. Ở chiều ngược lại,
nỗ lực của BVH, FPT, MSN, HPG, VJC, VPB, VHM, PNJ, HDB, MBB…đã giúp thị trường tránh khỏi phiên
điều chỉnh thứ 2 liên tiếp. Dù vậy, trong phiên hôm nay các cổ phiếu ngành bất động sản, xây dựng, dầu khí
giao dịch khá tốt với nhiều mã tăng điểm.
Ở thời điểm hiện tại, những động thái leo thang ở HongKong đang đẩy cao lo lắng của giới đầu tư cả trong và
ngoài nước, kỳ vọng vào một thoả thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang u ám hơn. Ngoài ra, sắp
bước sang mùa nghỉ lễ Giáng sinh của các nước phương Tây, khối ngoại sẽ tiếp tục bán ròng trong khoảng
thời gian từ bây giờ đến hết năm dương lịch, động lực tăng của thị trường hiện nay có thể coi như là không có.
Dự kiến VN-Index sẽ còn một khoảng thời gian điều chỉnh nữa, chạm về vùng hỗ trợ 960 điểm, sau đó mới bắt
đầu hồi phục, tích luỹ tạo đáy để chuẩn bị cho nhịp tăng điểm cho kỳ báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2019.
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Thaibev sẽ niêm yết mảng bia tại Thái Lan và Việt Nam lên sàn Singapore với mức định giá 10 tỷ USD
Nguồn tin từ Bloomberg cho biết, Thaibev đang xem xét việc niêm yết mảng bia bao gồm Thái Lan và Việt
Nam lên sàn chứng khoán Singapore, tham vọng vốn hóa lên đến 10 tỷ USD. Đây dự kiến là thương vụ lớn
nhất trong gần một thập kỷ trở lại đây, kể từ lần niêm yết vào năm 2011 của Hutchison Port Holdings Trust
(huy động được 5,5 tỷ USD).
Với mức định giá 10 tỷ USD, đơn vị này cũng sẽ được xếp hạng trong số các công ty bia lớn nhất khu vực như
Công ty bia Tsingtao (Trung Quốc), mặc dù vẫn nhỏ hơn nhiều so với thương hiệu Budweiser Brewing của
„người khổng lồ‟ Anheuser-Busch InBev SA. Được biết thêm, Budweiser Brewing đã huy động được 5 tỷ
USD vào tháng 9 tại Hồng Kông và là thương vụ IPO lớn thứ tư trên thế giới trong năm nay.
Trở lại với Thaibev, đơn vị thuộc sở hữu của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi - người giàu nhất Thái Lan
với tài sản ròng khoảng 19,5 tỷ USD. Công ty hiện khá nổi tiếng với thương hiệu bia Chang, ngoài ra Thaibev
cũng sản xuất bia Archa và thương hiệu Federbrau lấy cảm hứng từ Đức. Bên cạnh kinh doanh nhà máy bia,
ThaiBev cũng điều hành các nhà máy chưng cất sản xuất rượu bao gồm rượu rum SongSam, Meridian,
Whisky Drummer.
Vụ Nhật Cường Software: Bắt tạm giam nguyên PGĐ Sở KH&ĐT Hà Nội
Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án
Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương
mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường
Software) và các đơn vị có liên quan.
Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều
tra Bộ Công an (C03) đã ra các quyết định:
Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm
trọng xảy ra tại Sở KH&ĐT TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan.
Quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó
Giám đốc Sở KH&ĐT TP Hà Nội, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định
tại khoản 3 điều 222 Bộ Luật hình sự năm 2015.
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Các sản phẩm nghiên cứu được cung cấp trực tuyến tại:
Website: http://nsi.com.vn/NSINews.aspx
Khuyến cáo: Các báo cáo nghiên cứu chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư. Các báo cáo nghiên cứu không
phải lời đề nghị, kêu gọi, mời chào mua hay bán bất kì mã chứng khoán nào. Các thông tin trong báo cáo được chuẩn bị
dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy. Thông tin trong báo cáo này được thu
thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Ý kiến, dự báo và ước tính
chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của NSI và có thể thay đổi
mà không cần thông báo. NSI không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông
báo với người đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không
chính xác.
NSI có thể sử dụng các nghiên cứu trong báo cáo cho hoạt động mua bán chứng khoán tự doanh, với tư cách là một
khách hàng sử dụng sản phẩm nghiên cứu. Nhân viên của NSI có thể có các lợi ích tài chính đối với các chứng khoán và
các công cụ tài chính có liên quan được đề cập trong báo cáo.
Báo cáo nghiên cứu này được viết với mục tiêu cung cấp những thông tin khuyến cáo chung với tất cả các khách hàng
mà không cân nhắc khẩu vị rủi ro, năng lực rủi ro, các tiêu chí đầu tư cụ thể, tình trang tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ
thể của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này. Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào những khuyến nghị đầu
tư (nếu có) trong bản báo cáo này để thay thế cho các quyết định đầu tư độc lập của bản thân. Nhà đầu tư phải lưu ý
rằng giá chứng khoán luôn biến động, có thể lên hoặc xuống và những diễn biến trong quá khứ, nếu có, không hàm ý
cho những kết quả tương lai. Trước khi ra quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên liên hệ với các cố vấn đầu tư để thảo luận
và đưa giá đánh giá cho các trường hợp cụ thể của mình. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng
như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của NSI.
Việc báo cáo nghiên cứu này được phân phối bằng phương thức điện tử không thể đảm bảo tính an toàn, cũng như bị
hỏng, bị mất, đến chậm, không đầy đủ hay có chứa các mã độc hại. Do đó nếu báo cáo được phân phối bởi bên thứ ba
hoặc có chưa liên kết của bên thứ ba, NSI không xem xét lại và không chịu trách nhiệm cho bất cứ nội dung nào được
cung cấp bởi bên thứ ba đó. Người đọc có thể sử dụng bất kì phương thức tiếp cận thông tin nào phù hợp và hoàn toàn
chịu rủi ro phát sinh.
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