
 

 

 

 

 

 

 

 

75% CỔ PHIẾU CHUYỂN ĐỘNG THEO THỊ TRƯỜNG CHUNG  

 

“Triết lý của tôi là tất cả cổ phiếu đều xấu. 
Không có cổ phiếu nào tốt trừ khi chúng tăng 
giá. Nếu các cổ phiếu giảm giá, bạn phải cắt lỗ 
thật nhanh. Ôm chặt lỗ là một trong những sai 
lầm chết người của hầu hết mọi nhà giao dịch.”- 
William O’Neil 

Tinh  Hoa Tài  Ch ính  
Fou nder:  Hoà ng Hữu Huấn   
Ad ress :  Tâ n Thới  Hiệ p,  Q12,  
TPHCM  
Phone:   0962.083.088  
Website:  Tinhh oataichinh .vn  
E-mail :  
Banqua ntri@ tinhhoa taichinh.vn  
 
Zal o Hoàng Hữu Hu ấn :  
0962083088  
 

KHUYẾN CÁO: MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM 

 
Báo cáo được đưa ra dựa trên các quan điểm của cá nhân chuyên 
viên phân tích, không nhằm mục đích chào bán, lôi kéo nhà đầu tư 
mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo 
này như một nguồn tham khảo cho quyết định đầu tư của mình và 
Tinh Hoa Tài Chính sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước nhà 
đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này về 
những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc thông tin sai lệch về 
đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này.  
Bản báo cáo này là tài sản của Tinh Hoa Tài Chính. Mọi hành vi sao 
chép, sửa đổi, in ấn, trích dẫn không được sự đồng ý của Tinh Hoa 
Tài Chính đều là trái pháp luật. Bất kỳ nội dung nào của bản báo cáo 
này đều không được phép sao chép, sửa đổi, in ấn, trích dẫn nếu 
không được sự đồng ý của Tinh Hoa Tài Chính. 

Cập nhật thị trường – cổ phiếu sau 
phiên 13/12/2022  

- Thị trường cần 1 phiên bật tăng 

mạnh vượt vùng 1052 điểm với 

khối lượng trên 718 triệu đơn vị. 

- Danh mục cổ phiếu có điểm mua: 

SHS, ASM, IDC 

 

  

 

Ngày cập nhật : 14/12/2022 
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1. Thị trường chung.   

- Nghị đinh bổ sung 65 của Bộ Tài Chính trình chính phủ về giải pháp cứu thị trường trái phiếu 

tập trung vào 3 giải pháp dưới. Điều này trong ngắn hạn sẽ tích cực đối với những doanh 

nghiệp vay nợ trái phiếu doanh nghiệp cao trong khi nguồn vốn huy động trên thị trường khó 

khăn.  

 

- Mỹ vừa mới công bố CPI tháng 11 thấp hơn dự kiến các chuyên gia dự báo: Chỉ số giá tiêu 

dùng (CPI) tăng 0.1% so với tháng trước và tăng 7.1% so với cùng kỳ ➔Tiền đề để Fed vẫn giữ 

quan điểm mức tăng lãi suất ngày 15/12/2022 mức 0.5% và điều quan trọng là kỳ vọng về Fed 

sẽ hạ dần mức tăng lãi suất vào đầu năm 2023. 
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- Khối ngoại vẫn là nhân tố chính giúp chỉ số VNIndex tăng điểm vào cuối phiên ngày 

13/12/2022, khối ngoại mua ròng phiên hôm nay hơn 897 tỷ đồng. 

 

- Phân tích kỹ thuật thị trường :  

+ Mẫu hình đang quan sát: Vai – Đầu – Vai ngược, điểm mua sớm khi chỉ số VNIndex vượt vùng 

1052 điểm.  

+ Sau lực tăng 26% trên chỉ sô VNIndex thì nhiều cổ phiếu đã tăng trên 80% và với 6 phiên thị 

trường biến động trong biên độ 1027 -1100 điểm  đi kèm với khối lượng thấp, cho thấy lực cầu 

đang hấp thu khá tốt.  

+ Về hành động giá trên chỉ số VNIndex: Giá đã gãy đường xu hường tăng, nhưng vẫn giữ được 

nền giá vùng 1030 điểm +/-10 điểm, điều này cho thấy thị trường sẽ hồi phục nhanh hơn. Đây 

là mốc khá quan trọng. Trong trường hợp xấu tuột mất mốc 1030 điểm thì thị trường sẽ  điều 

chỉnh về vùng quanh 1000 điểm.  
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- Đoạn này chia cổ phiếu thành 4 loại để mua – bán.  

 

+ Đối với nhóm: Chưa gãy đường xu hướng tăng thì tiếp tục nắm giữ. Ví dụ trường hợp cổ 

phiếu IDC, giá vẫn giữ được đường xu hướng tăng màu xanh nước biển. Tiếp tục nắm giữ.  
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+ Đối với nhóm: Gãy đường xu hướng nhưng chưa gãy nền. Đối với nhóm này cần cân 

nhắc rủi ro/ lợi nhuận khi tham gia trở lại. Ví dụ trường hợp của HCM, nếu giá cổ phiếu vượt 

vùng 23.3 sẽ có điểm mua, tuy nhiên lợi nhuận tăng lên vùng 28.5 tương đương lợi nhuận 

23%, còn rủi ro giá thủng vùng 20.6 tức vùng nền giá thì lỗ 10%. Như vậy rủi ro/ lợi nhuận 

tham gia vào HCM là 1:2 ➔ Tỷ lệ này không hấp dẫn, chỉ phù hợp với lướt sóng hoặc mua ngay 

vùng 22.3 và dừng lỗ vùng 21 thì mới gia tăng tỷ lệ lợi nhuận.  
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+ Đối với nhóm:Giá vượt đường xu hướng giảm.  Nhóm này thì canh mua, tuy nhiên cần 

chú ý đến  mức lợi nhuận/ rủi ro. Ví dụ trường hợp của cổ phiếu FTS : Cổ phiếu chuẩn bị vượt 

đường kháng cự xu hướng giảm vùng 22.2 và có điểm mua.   

+ Đối với nhóm cổ phiếu : Những cổ phiếu mẫu hình 2 đỉnh. Nhóm cổ phiếu này rủi ro cao 

nên quan sát thêm chỉ báo RSI, ở  đỉnh trước RSI thường trên 70 là những cổ phiếu sẽ dễ xuất 

hiện 2 đỉnh. Ví dụ trường hợp cổ phiếu CEO, nếu có margin thì canh bán phần margin, còn 

thủng đường xu hường tăng thì phải bán dứt khoát.  
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2. Danh mục cổ phiếu đang nắm giữ.  

- Vẫn tuân theo nguyên tắc : Mua khi giá kéo ngược đường xu hướng tăng hoặc thoát khỏi 

đường xu hướng giảm. Và bán khi giá thủng đường xu hướng tăng.  

- Hiện tại còn cổ phiếu IDC và TIG vẫn nắm giữ theo đường xu hướng tăng. Riêng TIG đã bán ½ 

vị thế.

 

3. Chiến lược giải ngân.  

- Thị trường chung vẫn chưa có dấu hiệu ra hàng của những nhà đẩu tư lớn, quỹ nhưng cần 1 

phiên thị trường tăng giá vượt qua vùng 1052 điểm và đi kèm với khối lượng lớn trên bình 

quân 50 phiên tức trên 718 triệu đơn vị sẽ mở lại vị thế mua.  

- Đoạn này nếu tính từ vùng 1052 điểm (nếu thị trường xuất hiện điểm mua) thì thị trường sẽ 

còn tăng khoảng tầm 68 điểm. Và đang ở tuần tăng thứ 5, nên đoạn này có điểm mua cần “đánh 

nhanh rút nhanh” để an toàn hơn thì chỉ giải ngân 20%-30% NAV.  

- Việc giao dịch trên cổ phiếu/ thị trường vẫn tuân theo đường xu hướng để bảo toàn vốn và 

giảm thiểu rủi ro. Giai đoạn này thị trường sẽ phân hóa, hiện những trạng thái nắm giữ tiền 

mặt sẽ lợi thế trong việc chủ động giải ngân. 

* Một số cổ phiếu có điểm mua trở lại sau phiên 13/12/2022 :  
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-  Chứng khoán: Cổ phiếu SHS 

+ Câu chuyện: Thanh khoản thị trường tăng trở lại trong tháng 11 với trung bình mỗi phiên 

trên 10 ngàn tỷ, nhiều cổ phiếu hồi phục. Nhóm chứng khoán sẽ nhóm được hưởng lợi cả kết 

quả kinh doanh và tự doanh, tuy nhiên để nhóm này có thể tăng trưởng mạnh như năm 2020 

rất khó vì bối cảnh vĩ mô hiện tại chưa thực sự có lợi trong dài hạn cho việc hút dòng tiền khi 

lãi suất huy động đang ở mức khá cao trên 9%.  

+ Tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận của SHS đang 3 lần, điểm kháng cự của SHS quanh vùng 13-15 

Tương ứng lợi nhuận 30 %, còn điểm dừng lỗ 7-9%.  

+ Kỹ thuật: Cổ phiếu kéo chuẩn bị vượt đường xu hướng giảm (đường màu đỏ) vùng 9.6 

 

+ Cơ bản: Hiện tại tỷ số P/B đang 0.8 lần, vốn hóa thị trường 7,600 tỷ trong khi  vốn chủ sở 

hữu 9,400 tỷ. Với giá trị sổ sách 11.6, thì với mức giá thị trương đang quanh 9.4 thì biên an 

toàn trong bối cảnh thị trường chung tăng điểm là 28%.  
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+ Giải ngân: Giải ngân 15% NAV cho SHS quanh vùng 9.6, giá hiện tại 9.1, dừng lỗ vùng 8.7, 

chốt lãi vùng từ 12 đến 15.  

- Nhóm năng lượng – thủy sản : Cổ phiếu ASM  

+ Câu chuyện : Trung Quốc mở cửa trở lại, những nhóm ngành xuất khẩu qua Trung Quốc sẽ 

hưởng lợi thêm vào đó ASM hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nên nguồn thu vẫn ổn định 

trong các quý tiếp theo.  

 + Tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận: ASM 2.5 lần, điểm kháng cự đường xu hướng giảm của ASM quanh 

vùng 11.5 -12. Tương ứng lợi nhuận 21 %, còn điểm dừng lỗ 7%.  

+ Kỹ thuật: Cổ phiếu kéo ngược đường xu hướng tăng và bật lên nhưng chưa vượt nền giá nhỏ 

vùng 9.3. 
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+ Cơ bản: Hiện tại tỷ số P/B đang 0.37 lần, vốn hóa thị trường 3,200 tỷ trong khi  vốn chủ sở 

hữu 8,200 tỷ. Với giá trị sổ sách 15, thì với mức giá thị trương đang quanh 9 thì biên an toàn 

trong bối cảnh thị trường chung tăng điểm là 40%.  

 

+ Giải ngân: Giải ngân 15% NAV cho ASM quanh vùng 9.3, giá hiện tại 9.1, dừng lỗ 7%, chốt lãi 

vùng 11.5 -12, mạnh hơn vùng 14.  
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- Nhóm Khu công nghiệp hạ tầng bất động sản  : Cổ phiếu IDC   

+ Kỹ thuật: Cổ phiếu vẫn giữ được đường xu hướng tăng và bật tăng phiên ngày 13/12/2022 

và mở lại vị thế mua bổ sung thêm đối với IDC khi giá chưa vượt được nền giá nhỏ vùng 38.2.  

+ Giải ngân: Giải ngân thêm 10% NAV cho IDC dưới vùng 38.2, giá hiện tại 37.5, dừng lỗ theo 

đường xu hướng tăng (đường màu xanh nước biển).  

 

 

 


