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[Market Preview 07/12]  
DỰ BÁO & CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 

CHỐT LỜI NGẮN HẠN ĐƯỢC ĐẨY MẠNH TRÊN DIỆN RỘNG SAU CHUỖI NGÀY TĂNG ĐIỂM. 

XU THẾ TĂNG GIÁ NGẮN HẠN VẪN CÒN ĐƯỢC BẢO TOÀN, CHỪNG NÀO CHƯA MẤT 

MỐC 1000 ĐIỂM. 

XU THẾ THỊ TRƯỜNG DỰ BÁO & KHUYẾN NGHỊ TỔNG THỂ (Có cập nhật mới) 

Ngắn hạn: Tăng giá 
(Dưới 1 tháng) 
 
Trung hạn: Giảm giá 
(Từ 1 – 6 tháng) 
 
Dài hạn: Giảm giá 
(Từ 6 tháng – trên 1 năm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Thị trường hình thành cây nến Bearish Marubozu - có thân nến giảm dài và 
không có bóng nến khi bên bán chiếm ưu thế hoàn toàn trong toàn bộ phiên 
giao dịch. 

2. Đây là điều chúng tôi đã lo ngại ở phiên giao dịch trước đó, khi mà lực bán đã 
xuất hiện nhiều hơn ở cuối phiên. 

3. Nhưng nhìn chung, chúng ta vẫn có thể chờ đợi các phiên giảm điểm, rung lắc 
để mua tích lũy thêm cổ phiếu khi mà vùng 1000 điểm vẫn được giữ vững. 

4. Ngược lại nếu mất vùng điểm số 1000 điểm, thì xu thế tăng giá ngắn hạn sẽ 
kết thúc. 

5. Vùng kháng cự gần nhất quanh vùng 1110 - 1140 điểm (đã kiểm nghiệm, giảm phiên 

hôm nay, cũng là giá trị của giải mây Ichimoku). Ngưỡng hỗ trợ là 1000 điểm (Ngưỡng hỗ 

trợ tâm lý và điểm số tròn chục). 

6. Danh mục cổ phiếu BIG DEALS: Tiếp tục NẮM GIỮ các cổ phiếu trong Danh 
mục và chờ thời điểm bán ra chốt lời 

• Danh mục BIG DEALS Đầu tư trung và dài hạn: FPT, MWG, VHM, VIC, 
TCB, MBB, VPB, HDC, MSN, HPG, KBC, BCM, IDC. Với tỷ suất lợi nhuận 
hiện tại là -0,89% 

Thị trường giảm điểm khiến nhóm các cổ phiếu BIG DEALS cũng bị ảnh hưởng. Làm tỷ suất 
lợi nhuận tổng thể GIẢM so với phiên giao dịch trước đó. 

• Danh mục BIG DEALS đã bán/hiện thực hóa Lợi nhuận: Tỷ suất lợi 
nhuận hiện tại là +32,45% 

Chi tiết các khuyến nghị mua/bán sẽ được cập nhật trực tuyến tại Danh mục các Cổ 
phiếu BIG DEALS: tại đây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN TÍCH, DỰ BÁO: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, NHÓM 
NGÀNH & DÒNG TIỀN 

Thị trường hình thành cây nến Bearish Marubozu - có thân nến giảm 
dài và không có bóng nến khi bên bán chiếm ưu thế hoàn toàn trong 
toàn bộ phiên giao dịch. Mẫu hình nến này là khá xấu và thị trường đã 
giảm điểm ngay sau khi kiểm nghiệm lại vùng hỗ trợ 1110 điểm. 

Thanh khoản phiên hôm nay tăng cao kỷ lục - phiên có thanh khoản cao 
nhất từ đầu năm 2022, chủ yếu là do áp lực bán tăng mạnh lan tỏa trên 
toàn thị trường. Thanh khoản cao kèm giá giảm sâu - đây là một cảnh 
báo cho thị trường sẽ gặp điều chỉnh trong ngắn hạn. 

Chỉ số: VNINDEX (-44,98 điểm; -4,11%); VN30 (-56,88 điểm; -5,12%); 
VNMIDCAP (-38,87 điểm; -2,89%) và VNSMALLCAP (-27,07 điểm; -
2,4%). 

Nhóm Blue-Chip là nhóm cổ phiếu kéo giảm điểm của thị trường trong 
phiên hôm nay, đặc biệt các cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian qua 
như HPG, NVL, STB, VRE, PDR, VPB... có tới 09 mã giảm sàn trong 
rổ VN30. Thậm chí có tới 03 mã đóng cửa gần ngưỡng giá sàn. Còn lại, 
toàn bộ 21 mã còn lại đều đóng cửa tại vùng giá đỏ cho thấy lực bán rất 
mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. 

 

VnIndex
HNX 

Index

Upcom

Index

Điểm 1048,69 212,8 71,02

Tăng/Giảm 

(%)

*-44,98      

(-4,11%)

-7,16   

(-3,26%)

-2,22

(-3,03%)

%↗ 1 tuần -2,90% -1,46% -1,65%

GTGD

Hôm nay (tỷ) 23.533,06 2738,68 708,14

Khối ngoại

Mua (tỷ) 2213,53 48,78 8,31

Bán (tỷ) 1428,99 7,24 17,23

GT ròng (tỷ) 784,54 41,54 -8,92

Độ rộng TT

Mã tăng 87 82 96

Mã giảm 391 132 207

Không đổi 31 48 40

GD Phái Sinh Giá KL GTGD (tỷ)

VN30F1M 1046,00 476.925 51.594,43

VN30F2M 1042,00 4.307 464,86

VN30F1Q 1032,90 2.219 237,72

VN30F2Q 1028,30 988 105,99  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jgowbK3vXhKex6uHljGi8_Qpxo9ZtHUWiiuG4TRNUJw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jgowbK3vXhKex6uHljGi8_Qpxo9ZtHUWiiuG4TRNUJw/edit?usp=sharing
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Nhóm Mid-Cap, Small-Cap bất chấp việc giảm mạnh của thị trường thì nhóm này lại đang có diễn 
biến tốt hơn, thể hiện ở việc giảm điểm ít hơn so với thị trường. Nhóm thủy sản - nông nghiệp và 
cảng biển lại có diễn biến tích cực trong phiên hôm nay. 

Nhóm Ngành nghề & Nhóm Cổ phiếu: 

• Nhóm Ngân hàng: Giảm điểm khá mạnh sau thời gian dài giữ giá, phiên hôm nay ghi nhận 
một loạt các cổ phiếu bị bán sàn như STB, VPB, MBB, VIB, SHB… Hầu hết các cổ phiếu 
dòng ngân hàng đều đã tạo tín hiệu xấu trong phiên giảm điểm hôm nay. 

Bên cạnh những mã vốn hóa lớn có xu hướng giảm mạnh thì những mã ngân hàng vốn hóa 
nhỏ như LPB lại khá khỏe khi vẫn giữ được nền giá.  

• Nhóm Chứng khoán: Tương tự nhóm ngân hàng, phiên hôm nay, nhóm chứng khoán cũng 
ghi nhận sự giảm điểm mạnh mẽ khi có tới 11 mã nằm sàn như MBS, HCM, VCI, AGR…Ngoài 
ra, các mã còn lại như SSI, VND đều đóng cửa ở mức giá đỏ. 

• Nhóm Thép: Trong một phiên điều chỉnh mạnh tới gần 45 điểm của thị trường thì nhóm thép 
mặc dù là nhóm thu hút được dòng tiền trong những phiên gần đây thì vẫn không thể tránh 
khỏi rung lắc khi các mã cổ phiếu đầu ngành như HPG, NKG, HSG đều dư bán ở múc giá 
sàn. 

• Nhóm Dầu khí/Phân đạm: Phân hóa khá rõ ràng ở nhóm phân đạm - hóa chất khi nhóm này 
có phiên tăng xanh bất chấp thị trường giảm sâu ở DCM, DPM. Ở chiều ngược lại, nhóm dầu 
khí có phiên điều chỉnh nhẹ với PVD và GAS với mức giảm dưới 4%. 

• Nhóm Bất động sản/ BĐS KCN: Chỉ hiếm hoi có DPG giữ được mức giá xanh điểm. Còn lại 
gần như toàn bộ nhóm BĐS đứng trước lực bán tháo rất mạnh phiên hôm nay DXG, DIG, 
LDG, PDR, NVL, HDG, HUT, LHG, DRH, VRE, CEO… 

Khối ngoại hôm nay tiếp tục mua ròng với giá trị lên đến 782 tỷ đồng trên sàn HOSE tập trung lớn 
vào SSI, VHM, NLG, VIC... Trong khi vẫn tập trung bán mạnh ở cổ phiếu DCM. 

CÁC DỰ BÁO MỚI NHẤT VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN: 

1. Thị trường hình thành cây nến Bearish Marubozu - có thân nến giảm dài và không có bóng 
nến khi bên bán chiếm ưu thế hoàn toàn trong toàn bộ phiên giao dịch. 

2. Đây là điều chúng tôi đã lo ngại ở phiên giao dịch trước đó, khi mà lực bán đã xuất hiện nhiều 
hơn ở cuối phiên. 

3. Nhưng nhìn chung, chúng ta vẫn có thể chờ đợi các phiên giảm điểm, rung lắc để mua tích 
lũy thêm cổ phiếu khi mà vùng 1000 điểm vẫn được giữ vững. 

4. Ngược lại nếu mất vùng điểm số 1000 điểm, thì xu thế tăng giá ngắn hạn sẽ kết thúc. 

5. Vùng kháng cự gần nhất quanh vùng 1110 - 1140 điểm (đã kiểm nghiệm, giảm phiên hôm nay, cũng 

là giá trị của giải mây Ichimoku). Ngưỡng hỗ trợ là 1000 điểm (Ngưỡng hỗ trợ tâm lý và điểm số tròn 

chục). 

Danh mục cổ phiếu BIG DEALS: Tiếp tục NẮM GIỮ các cổ phiếu trong Danh mục và chờ thời 
điểm bán ra chốt lời 

• Danh mục BIG DEALS Đầu tư trung và dài hạn:  FPT, MWG, VHM, VIC, TCB, MBB, VPB, 
HDC, MSN, HPG, KBC, BCM, IDC. Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là -0,89% 

Thị trường giảm điểm khiến nhóm các cổ phiếu BIG DEALS cũng bị ảnh hưởng. Làm tỷ suất 
lợi nhuận tổng thể GIẢM so với phiên giao dịch trước đó. 

• Danh mục BIG DEALS đã bán/hiện thực hóa Lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận hiện tại là 
+32,45%. 



 

A
IS

 R
E

S
E

A
R

C
H

 C
E

N
T

E
R

  
 

Chi tiết các khuyến nghị mua/bán, Quản lý Danh mục Đầu tư sẽ được cập nhật trực tuyến tại Danh 
mục các Cổ phiếu BIG DEALS: tại đây. 

 

TIN TỨC CHỨNG KHOÁN 

DOANH NGHIỆP 

1. HPM: Khoáng sản Hoàng Phúc bị phạt 100 triệu do 'ém' loạt tài liệu 

2. VGC: Viglacera báo lãi 11 tháng vượt 27% kế hoạch năm 2022 

3. JVC: Chưa khắc phục được tình trạng cổ phiếu bị kiểm soát 

4. SCJ: Chủ tịch sắp "cấp" trăm tỷ cho công ty để trả nợ ngân hàng 

5. HAG: Trung Quốc điều chỉnh chính sách phòng dịch Covid, Tết Nguyên đán cận kề, cổ phiếu 

của doanh nghiệp nuôi heo bất ngờ ngược dòng trong phiên VN-Index giảm 45 điểm 

6. PNJ góp mặt trong top 5 doanh nghiệp niêm yết quản trị tốt năm 2022 

7. IBC: Cổ phiếu IBC của Shark Thuỷ mất 56% giá trị sau hơn một tháng 

8. VDL: HNX cắt margin đối với 1 cổ phiếu ngành bia rượu 

9. VIB: Dự báo lợi nhuận sau thuế 8.400 tỷ đồng năm 2022 

10. KBC: Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm tiếp xúc lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc 

VĨ MÔ, TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ 

1. Ngày tàn của tiền số đã đến: Mới 1 năm trước còn chìm đắm trong những bữa tiệc, Bitcoin 

nay đã giảm 75%, hàng loạt công ty phá sản dây chuyền 

2. Mỹ, EU cân nhắc áp thuế môi trường với thép và nhôm Trung Quốc 

3. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiêu dùng sôi động những tháng cuối năm 

4. Giá đô la lùi về sát mức 24.000 đồng, giảm hơn 800 đồng so với đầu tháng 11 

5. Thủ tướng: Niềm tin thị trường đang được củng cố, chứng khoán có tín hiệu tích cực 

6. Châu Âu giảm 1/4 nhu cầu khí đốt để tiến tới “cai” khí đốt Nga 

7. Cổ phiếu ngân hàng đối diện nhiều rủi ro điều chỉnh sau khi bật tăng mạnh 

8. Được nới room tín dụng, ngân hàng vẫn gặp áp lực cân đối vốn để cho vay 

9. Ngành đồ uống Việt Nam được dự báo tăng trưởng mạnh mẽ 

10. Tiền vào thị trường chạm ngưỡng 1 tỷ USD, cao nhất trong 7 tháng, VN-Index bất ngờ giảm 

mạnh nhất Châu Á 

11. Ngành thép 2023: Được hỗ trợ bởi đầu tư công, nhưng giá và lợi nhuận sẽ hồi phục chậm 

MUA BÁN, PHÁT HÀNH, CỔ TỨC (Cho ngày 07/12 

1. SPM: Cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 500đ/cp 

2. GEE: Cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 1000đ/cp 

3. CHP: Cổ tức đợt 1n ăm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 1200đ/cp 

4. PVC: Cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 230đ/cp 

5. PLC: Cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 1200đ/cp 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jgowbK3vXhKex6uHljGi8_Qpxo9ZtHUWiiuG4TRNUJw/edit?usp=sharing
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6. LDG: Cổ tức năm 20219 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 

7. Dòng vốn toàn cầu qua ETF vào Việt Nam lập kỷ lục mới gần 19.000 tỷ đồng lũy kế từ đầu 

năm 

8. BoJ có thể bỏ giới hạn lợi suất trái phiếu vào năm tới khi lạm phát tăng lên 

9. PRE: Cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 900đ/cp 

10. TDP: Cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 

11. AGG: Cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 

12. PHR: Cao su Phước Hòa dự kiến chi 541 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2022, tỷ lệ 40%. 

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12. 

13. VNM: Chốt ngày tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 tỷ lệ 14% vào ngày 28/02/2023 
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Khuyến cáo sử dụng 

Bản báo cáo này được phát triển và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (AIS Securities Joint stock 

Company). Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu 

đáng tin cậy vào thời điểm nghiên cứu. Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này 

là chính xác tuyệt đối và không chịu trách nhiệm về độ chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo 

này, cũng như không chịu trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung của bản 

báo cáo này. Những nhận định, ước lượng và dự báo đề cập trong báo cáo này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại 

thời điểm phát hành, những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS và 

có thể thay đổi mà không cần báo trước. Báo cáo này được xây dựng chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các cá 

nhân và tổ chức đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS, và không được dùng để làm cơ sở đưa ra quyết định 

mua bán hay nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích và nhận định của bản báo cáo 

như là nguồn tham khảo trước khi đưa ra những quyết định của riêng mình. Mọi quyết định của nhà đầu tư nên dựa vào 

những sự tư vấn độc lập và phù hợp với tình hình tài chính cũng như chiến lược đầu tư riêng biệt. Bản báo cáo này thuộc 

quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS, không được phép sao chép, sửa đổi hay phát hành ở bất kỳ hình 

thức nào mà không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS. Xin vui lòng ghi rõ nguồn 

trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. 

 

Liên Hệ 

Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS  

(AIS Securities Joint stock Company) 

www.aisec.com.vn 

Trụ sở chính 

Tầng 10, Tòa Nhà Horison Tower, Số 40 Cát Linh, 

Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội 

Tel: 1900 633 308 

Fax: (024) 3212 1615 

 

Trung tâm Phân tích & Nâng cao Năng lực Đầu tư 

Phùng Trung Kiên - CFA, GĐ Trung tâm 

kienpt@aisec.com.vn 

Lê Hồng Hải, Chuyên viên Phân tích 

hailh@aisec.com.vn 

Lê Thị Ngọc, Chuyên viên Phân tích 

ngoclt@aisec.com.vn 

Nguyễn Thị Mai, Chuyên viên Phân tích 

maint@aisec.com.vn 

 

 


