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CÓ THỂ RUNG LẮC MẠNH HƠN KHI TIẾP CẬN VÙNG 840 ĐIỂM_KHUYẾN NGHỊ BFC

Điểm nhấn thị trường:

Quan điểm phân tích kỹ thuật:
Hệ thống phân tích kỹ thuật của chúng tôi cho thấy xu hướng ngắn hạn đang là tăng trên cả 3 chỉ số
VN-Index, VN30-Index và HNX-Index. Chưa xuất hiện tín hiệu xấu về khả năng chững lại hay đảo
chiều ngắn hạn.
VN-Index tăng phiên thứ năm liên tục lên mức 835,32 điểm. Cây nến ngày là một nến tăng, đóng cửa
sát mức cao nhất nhưng có hơn 1/2 biên độ nến nằm dưới mức đóng cửa hôm trước. Diễn biến này
đi kèm khối lượng tăng phản ánh trạng thái rung lắc trong phiên diễn ra mạnh hơn. Bên mua vẫn áp
đảo và chi phối giá tốt hơn bên bán nhưng nhìn chung đã có sự suy yếu. Hệ thống kỹ thuật của
chúng tôi chưa ghi nhận tín hiệu xấu đáng ngại nào đối với nhịp tăng hiện tại. Tuy vậy, sự suy yếu
của bên mua sẽ khiến thị trường dễ bị rung lắc mạnh hơn khi tiếp cận vùng kháng cự tiếp theo. Hỗ
trợ ngắn hạn đang ở 800 điểm và kháng cự ngắn hạn ở 840 điểm.

Tin tức nổi bật:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo giảm lãi suất điều hành 0.5%, áp dụng từ 13/5/2020. Bao
gồm lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm và lãi suất chào mua giấy tờ
có giá qua nghiệp vụ thị trường mở (lãi suất OMO).

Thị trường có thêm một phiên tăng điểm đưa chỉ số VN-Index lên mức cao mới đạt 835,32 điểm nhờ
động lực đồng thuận của phần lớn cổ phiếu. Các mã vốn hóa lớn trong rổ VN30 nhìn chung vẫn tăng.
Mạnh nhất ở PNJ, VNM và VCB nhưng nhóm này đã bắt đầu có sự phân hoá rõ nét hơn với lực bán
khá mạnh ở nhiều mã như MWG, NVL, SBT, HPG. Nhóm ngân hàng tăng tốt và vẫn đóng vai trò dẫn
dắt thị trường. Nhóm dầu khí cũng tăng tích cực như ở OIL, PVD, PLX sau các thông tin khả quan về
tình hình hoạt động đầu năm mới được phát đi từ PVN. Độ rộng thị trường vẫn áp đảo bởi sắc xanh
khi đóng cửa với 210 mã tăng/ 105 mã giảm ở rổ VNXAllShare. Thanh khoản đạt hơn 6.600 tỷ đồng
về giá trị trên 3 sàn, giảm nhẹ gần 8% so với phiên trước. Khối ngoại mua ròng nhẹ 68 tỷ đồng về giá
trị, tập trung nhiều nhất ở VNM.

Chúng tôi ghi nhận lực mua mới của dòng tiền nội có phần yếu đi nhưng vẫn ở mức tích cực và đang
đóng vai trò chủ đạo. Khối ngoại trở lại mua ròng nhẹ nhưng mức tăng ở cổ phiếu và chỉ số đều yếu
hơn ngày trước đó. Với mức tăng mạnh gần 10% ở VN-Index chỉ trong 4 ngày giao dịch vừa qua, áp
lực bán chốt lời tiềm năng vẫn tương đối lớn. Chúng tôi cho rằng rủi ro điều chỉnh ngắn hạn sẽ tăng
lên đáng kể trong những phiên tới khi thị trường tiếp cận vùng 840 điểm trên VN-Index.

Khuyến nghị đầu tư: 

Bán giảm dần tỷ trọng khi VN-Index tiến gần vùng 840 điểm. Duy trì tỷ trọng cổ phiếu cơ bản ở mức
55% trong danh mục và quan sát diễn biến mới. Danh mục trung dài hạn có thể tận dụng những nhịp
rung lắc điều chỉnh để tích lũy thêm cổ phiếu chiến lược cho nửa cuối năm 2020.

HNX-INDEX

12

3.257 tỷ đồng

835,32

782,45

5.794 tỷ đồng

VN-INDEX

VN30-INDEX

Thứ 3

111,78

544 tỷ đồng
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Chỉ số Hiện tại Điểm (*) Tín hiệu Hỗ trợ Kháng cự

VNINDEX 835.3 6.29 Nắm giữ 800.0 840.0

VN30INDEX 782.5 6.44 Nắm giữ 740.0 785.0

VN30F1M 759.1 6.69 Nắm giữ 720.0 800.0

HNXINDEX 111.8 6.13 Không 100.0 115.0

Mã Giá Xu hướng Điểm Biến động Tín hiệu Giá KN Hỗ trợ Kháng cự

PDR 26.8 Tăng giá 7.79 Chặt chẽ Không NA 25.9 29.0

PAC 23.6 Tăng giá 7.69 Lỏng lẻo Nắm giữ 17.2 16.3 19.4

LIX 62.0 Tăng giá 7.67 Lỏng lẻo Không NA 51.5 68.5

KDC 20.8 Tăng giá 7.66 Lỏng lẻo Nắm giữ 14.8 14.0 16.7

VEF 89.0 Tăng giá 7.58 Chặt chẽ Nắm giữ 61.3 58.2 69.2

VSC 28.3 Tăng giá 7.48 Chặt chẽ Nắm giữ 20.6 19.6 23.3

DGW 26.9 Tăng giá 7.45 Lỏng lẻo Không NA 22.5 29.0

NTC 179.0 Tăng giá 7.43 Chặt chẽ Không NA 170.0 205.0

HAG 3.9 Tăng giá 7.40 Chặt chẽ Nắm giữ 2.6 3.4 4.7

NHH 48.2 Tăng giá 7.38 Lỏng lẻo Không NA 43.0 53.0
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Top xu hướng tích cực

Xu hướng

Tăng giá

Tăng giá

Tăng giá

Tăng giá

Hệ thống định lượng của chúng tôi ghi nhận trạng thái hiện tại của thị trường là tăng với biên độ rộng
khi có 52% số mã đang trong giai đoạn tăng giá. Động lực chính đang là các mã vốn hóa lớn rổ
VN30. Tuy vậy, rổ này đang ở trạng thái quá mua. Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì xu
hướng tăng ngắn hạn trong vài phiên tới nhưng có thể diễn ra rung lắc mạnh hơn.

(*) Ghi chú: "Toàn thị
trường" và "Biến động

giá" được tổng hợp từ

dữ liệu của 300 mã vốn

hóa lớn nhất.

"Điểm xu hướng" là

điểm tổng hợp của 10

chỉ báo kỹ thuật phổ

biến, biến động từ tiêu

cực nhất là âm 10 đến

tích cực nhất là dương

10. "TB Index" là trung

bình điểm xu hướng của

VN-Index, VN30-Index,

HNX-Index, VN30F1M. 

Xu hướng vận động
ngắn hạn của các chỉ
số chính là tăng. Hỗ
trợ ngắn hạn mới tại
800 và kháng cự ngắn
hạn tại 840 điểm ở chỉ
số VN-Index. 
Mặt bằng cổ phiếu ở
trạng thái tích cực với
52% số mã có xu
hướng tăng và 36% đi
ngang. Rổ VN30 tích
cực hơn với số mã
trong xu hướng tăng
đạt 77%. 
Điểm xu hướng đồng
thuận ở mức dương
và tăng dần. Cấu trúc
biến động giá hầu hết
là tăng biên độ rộng.
Số mã tăng chặt chẽ
đạt 26 mã.

Định lượng xu 
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Cổ phiếu nổi bật:

Cổ phiếu nổi bật theo phân tích kỹ thuật:
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BFC (HOSE): CTCP Phân bón Bình Điền_Thoát khỏi xu hướng giảm

Cổ phiếu BFC đã vận động cân bằng trên vùng 10.000đ từ tháng 2/2020 và có nhịp tăng mạnh giữa tháng 4/2020. BFC đồng
loạt vượt nhóm trung bình động ngắn ngày tạo nên một điểm bứt phá quan trọng ở vùng 12.000đ/cp. Chúng tôi ghi nhận nhiều
khả năng BFC đang bước vào nhịp tăng mới.

Biểu đồ ngày BFC có những chuyển động quan trọng: 1) vượt nhóm trung bình động ngắn ngày với khối lượng tăng đồng
thuận, 2) vượt khỏi nền giá cân bằng ngắn hạn với lực mua bùng nổ, 3) chỉ báo MACD trung hạn đã bước vào giai đoạn hồi
phục 4) RSI 14 ngày vượt lên kháng cự 65 điểm và kiểm định lại thành công vùng 40 điểm, 5) Bollinger band đảo chiều hướng
lên đồng thuận cho chiều tăng, 6) kiểm định thành công nhóm trung bình động ngắn ngày trong phiên 12/5/2020.

Hệ thống kỹ thuật của chúng tôi cho thấy xu hướng ngắn hạn của BFC đang là đi ngang với điểm xu hướng đạt 1,54. Chúng
tôi cho rằng BFC đã thoát khỏi xu hướng giảm và kỳ vọng BFC bước vào nhịp tăng mới trong thời gian tới. Nhà đầu tư năng
động có thể xem xét mua vào cổ phiếu này quanh vùng 12.000đ cho mục tiêu ngắn hạn ở 14.500đ và trung hạn ở 17.000đ.
Dừng lỗ khi giá giảm mất vùng 11.000đ.
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Báo cáo phân tích này (“Báo cáo”) được lập và phát hành bởi Công ty Cổ phần Chứng Khoán Tiên Phong (“TPS”). Báo cáo này không

trực tiếp hoặc gián tiếp phân phối, phát hành hoặc sử dụng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác mà việc phân phối, phát hành hoặc sử
dụng đó trái với quy định của pháp luật. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo và không mang tính chất kêu gọi,
đề nghị hoặc mời chào đầu tư, mua/bán bất kỳ chứng khoán nào được nêu trong Báo cáo này. Báo cáo này không được phép sao chép,
phát hành hoặc phân phối lại dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của TPS. Việc trích dẫn bất kỳ
nội dung nào của Báo cáo phải được ghi rõ nguồn trích dẫn của TPS. 

Mọi ý kiến, quan điểm, khuyến nghị về bất kỳ hoặc toàn bộ vấn đề, khía cạnh nào, bao gồm nhưng không giới hạn mã chứng khoán hoặc
tổ chức phát hành được đề cập trong Báo cáo này chỉ là ý kiến, quan điểm, khuyến nghị cá nhân từ những chuyên gia phân tích của TPS
tham gia vào quá trình chuẩn bị và lập Báo cáo. Theo đó, lợi ích của những chuyên gia phân tích đã, đang và sẽ không liên quan trực tiếp
hoặc gián tiếp đến những ý kiến, quan điểm hoặc khuyến nghị được đưa ra bởi các chuyên gia phân tích đó trong Báo cáo này. Các
chuyên gia phân tích tham gia vào việc chuẩn bị, lập và phát hành Báo cáo không có quyền đại diện (dù thực tế, rõ ràng hoặc ngụ ý) cho
bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được đề cập trong Báo cáo. 

Báo cáo được chuẩn bị, soạn thảo trên cơ sở tham khảo các nguồn thông tin, dữ liệu được TPS đánh giá là đáng tin cậy tại thời điểm
chuẩn bị, soạn thảo Báo cáo. Dù vậy, TPS sẽ không đại diện hoặc đảm bảo về tính chính xác, đúng đắn và đầy đủ của những thông tin, dữ
liệu được tham khảo đó. Toàn bộ những ý kiến, quan điểm và khuyến nghị nêu tại Báo cáo có thể được TPS điều chỉnh, bổ sung, thu hồi
tại từng thời điểm mà không cần phải cập nhật, thông báo về những điều chỉnh, bổ sung, thu hồi đó cho cá nhân, tổ chức nhận được Báo
cáo. 

Các diễn biến trong quá khứ và hiện tại không đảm bảo cho kết quả trong tương lai, không đại diện hoặc bảo đảm hoặc ngụ ý cho diễn
biến tương lai của bất kỳ mã chứng khoán nào được đề cập trong Báo cáo này. Giá của các mã chứng khoán được đề cập trong Báo cáo
và lợi nhuận từ các mã chứng khoán đó có thể dao động hoặc bị ảnh hưởng trái chiều bởi những yếu tố mang tính thị trường, tỷ giá… và
nhà đầu tư phải ý thức được rõ ràng về khả năng thua lỗ khi đầu tư vào những mã chứng khoán đó, bao gồm cả những khoản bị thâm hụt
so với vốn đầu tư ban đầu. Hơn nữa, các mã chứng khoán được đề cập trong Báo cáo có thể không có tính thanh khoản cao hoặc giá
chứng khoán bị biến động lớn hoặc có những rủi ro cộng dồn. TPS trong mọi trường hợp không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn
thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào các thông tin trong Báo cáo này. 

Các mã chứng khoán trong Báo cáo này có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư cũng như nội dung của Báo cáo không phục vụ,
đề cập đến nhu cầu đầu tư, mục tiêu và điều kiện tài chính của bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào. Nhà đầu tư cần tự mình có những đánh giá
độc lập, chuyên sâu khi thực hiện các quyết định đầu tư của chính mình. 

Nếu Báo cáo này được phân phối bằng phương tiện điện tử như e-mail, đăng tải trên trang web của TPS… thì không thể đảm bảo rằng
phương thức truyền thông này sẽ an toàn hoặc không xảy ra các lỗi như thông tin có thể bị chặn, bị hỏng, bị mất, bị phá hủy, phát hành
chậm trễ, không đầy đủ hoặc có chứa virus. Đồng thời, nếu Báo cáo cung cấp địa chỉ trang web hoặc chứa các liên kết đến trang web của
bên thứ ba, TPS không xem xét lại và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào trong những trang web đó. Địa chỉ trang web và các
liên kết chỉ được cung cấp để thuận tiện cho người đọc và nội dung của các trang web của bên thứ ba không được đưa vào Báo cáo dưới
bất kỳ hình thức nào. Người đọc có thể truy cập vào địa chỉ trang web hoặc sử dụng những liên kết đó và chịu hoàn toàn rủi ro phát sinh
(nếu có). 

Tất cả các cá nhân, tổ chức nắm giữ, sử dụng và/hoặc có được Báo cáo này dưới bất kỳ hình thức nào đều phải hiểu rõ, chấp thuận và
tuân thủ nội dung của Khuyến cáo sử dụng này. 

Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung báo cáo vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích
Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong ("TPS")
Email: research@tpbs.com.vn

Khuyến cáo sử dụng:
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