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Thống kê thị trường: (1 phiên) 

 HSX HNX 
UP 

COM 

Index 962,16 110,58 51,68 

% Thay đổi giá -2,55 -2,18 -1,67 

KLGD ( triệu cp) 203,66 58,84 13,14 

% Thay đổi KLGD 39,88 56,85 51,70 

GTGD ròng NN (tỷ 
đồng) -170,39 11,70 -14,48 

 

Độ rộng thị trường HSX HNX 
UP 

COM 

Số mã tăng 48 36 52 

Số mã giảm 255 138 98 

Tham chiếu 58 205 603 

 

Chỉ tiêu kỹ thuật HSX HNX 
UP 

COM 

Ngưỡng hỗ trợ 950 110 51 

Ngưỡng kháng cự 1040 125 55 

SMA 20 phiên 997,7 115,7 53,06 

SMA 60 phiên 1072,4 124,34 56,37 

SMA 200 phiên 982,51 117,66 56 

 

Xu hướng T+1 1 tuần 1 tháng 

VN-Index  Trung 
lập 

Trung 
lập 

Tăng 

HNX-Index  Trung 

lập 

Trung 

lập 

Tăng 

 

Điểm nhấn giao dịch: 

 Áp lực bán tiếp tục bao trùm thị trường, tuy nhiên lực 

cầu giá thấp cuối phiên đã nâng đỡ chỉ số hai sàn HSX 

và HNX, hạn chế đà giảm mạnh. Chỉ số VN-Index đánh 

mất 2,55% và lùi về mốc 962,16 điểm. Chỉ số HNX-

Index đang tạm dừng trên nền hỗ trợ 110 điểm. 

 Độ rộng thị trường đang tiêu cực hơn khi chỉ ghi nhận 

84 mã tăng giá trong khi có tới 393 mã giảm giá. 

 Diễn biến đồng loạt giảm giá của các Bluechips trong 

nhóm VN30 vẫn tiếp diễn trong nửa đầu phiên giao dịch 

hôm nay. Tuy nhiên, về cuối phiên, phần lớn cổ phiếu 

nhóm này đều phục hồi thoát khỏi mức giá sàn. 

 Khối ngoại chưa dừng áp lực bán ròng với tổng giá trị 

giao dịch ghi nhận hơn 158,8 tỷ đồng tính trên cả 2 sàn. 

Nhóm vật liệu xây dựng và bất động sản vẫn là tâm 

điểm trong chiều bán với đại diện như HPG, VIC, KBC. 

Ở chiều mua, cổ phiếu VCB đã hút được hơn 83 tỷ đồng 

từ dòng vốn ngoại. 

 Quan điểm đầu tư: 

Thị trường tiếp tục có phiên giao dịch khá tiêu cực khi áp 

lực bán mạnh có lúc đẩy VN-Index lùi sâu về sát mốc 940 

điểm. Tâm lý hoảng loạn tiếp tục chi phối thị trường trên cơ 

sở sự phụ thuộc của các chỉ số với biến động của nhóm cổ 

phiếu vốn hóa lớn và áp lực bán khối ngoại.  

Tuy nhiên, những dấu hiệu bình ổn cũng đã xuất hiện khi 

nhiều Bluechips hồi phục mạnh về cuối phiên chiều nhờ sự 

nhập cuộc của cầu giá thấp. Lực cầu khối ngoại trong phiên 

cũng hoạt động tích cực hơn giúp thu hẹp chênh lệch bán 

ròng so với phiên trước.  

Kỳ vọng thị trường có thể sẽ sớm cân bằng trở lại sẽ được 

để ngỏ cho những biến động của phiên kế tiếp.  

Nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên thận trọng, quan sát chặt 

phản ứng thị trường tại khu vực hỗ trợ để dự phòng rủi ro 

tiếp diễn chiều giảm giá.  

Ở góc nhìn dài hạn hơn, nhà đầu tư có thể tranh thủ chiều 

giảm để chọn lọc, tìm kiếm cổ phiếu tiềm năng cho giai đoạn 

thị trường từ nay đến cuối năm. 

 

 

 

 

 

Lực cầu giá thấp giúp VN-Index duy trì đường SMA 200 

       NGÀY:  19/06/2018 
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Phân tích kỹ thuật chỉ số 

VN-Index:  

Trên sàn HSX, áp lực “bán tháo” tiếp diễn và bao trùm phần lớn thời gian trong nửa đầu phiên giao dịch 
19/06. Chỉ số VN-Index giảm mạnh 25,18 điểm và lùi về đóng của tại mốc 962,16 điểm. Tuy nhiên, dấu 
hiệu đảo chiều cuối phiên đang để ngỏ khả năng đà giảm mạnh điểm ngắn hạn có thể sẽ sớm chững lại. 

Thanh khoản toàn phiên được cải thiện đáng kể, cột khối lượng khớp lệnh ghi nhận tới 203 triệu đơn vị cổ 
phiếu. Quan sát trên Intraday M5, mức thanh khoản này được tích lũy chủ yếu trong giai đoạn tạo đáy vào 
cuối phiên của chỉ số và thể hiện lực cầu giá thấp được kích hoạt trên vùng hỗ trợ 950 – 960 điểm. 

Theo đó trên đồ thị EOD, nến Bearish Hammer xuất hiện là cơ sở củng cố cho quan điểm VN-Index có thể 
sẽ chững lại nhịp giảm sau khi tiệm cận đường xu hướng dài hạn bên dưới. Cặp nến Bearish Belt Hold 
Line và Bearish Hammer đi kèm với khoảng Gap down giữa hai phiên giao dịch cũng là diễn biến thường 
thấy trước những giai đoạn tạo đáy ngắn hạn trong quá khứ. 

Dự báo biến động phiên kế tiếp, với dấu hiệu phân kỳ tăng của chỉ báo RSI trên đồ thị Intraday M5 thì khả 
năng VN-Index sẽ có sự phục hồi, kiểm định lại khoảng Gap down 972 – 986 điểm. 
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Thống kê kỹ thuật khác  

Top 10 cổ phiếu tăng nhiều nhất trong ngày ( KLGD>= 100.000 ) 

Mã Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động giá 
EME 19/06/2018 55,50 190.000 14,91 

IVS 19/06/2018 12,40 108.800 9,73 

DCS 19/06/2018 1,20 429.100 9,09 

DPS 19/06/2018 1,20 751.500 9,09 

CIG 19/06/2018 2,65 275.770 6,85 

ITQ 19/06/2018 3,50 305.800 6,06 

TNI 19/06/2018 7,60 1.523.260 4,83 

HSL 19/06/2018 26,00 399.690 4,63 

SBT 19/06/2018 15,30 3.678.270 4,44 

DRC 19/06/2018 23,70 341.350 3,04 

Top 10 cổ phiếu giảm nhiều nhất trong ngày ( KLGD>= 100.000 ) 

Mã Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động giá 

GVR 19/06/2018 6,90 166.500 -13,75 

DST 19/06/2018 2,70 1.975.600 -10,00 

HKT 19/06/2018 2,70 350.100 -10,00 

KDM 19/06/2018 4,50 161.100 -10,00 

TTZ 19/06/2018 7,60 131.800 -9,52 

SPP 19/06/2018 6,40 168.200 -8,57 

CVN 19/06/2018 7,90 111.400 -8,14 

VCS 19/06/2018 86,60 532.100 -7,48 

PVX 19/06/2018 1,30 1.916.000 -7,14 

FIT 19/06/2018 4,52 1.308.000 -7,00 

Top 10 cổ phiếu có KLGD đột biến trong ngày ( KLGD>= 100.000 ) 

Mã Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động KLGD 
HSL 19/06/2018 26,00 399.690 308 

TPB 19/06/2018 27,10 648.860 282,23 

VOS 19/06/2018 1,53 576.920 256,82 

HKB 19/06/2018 1,80 222.700 250,27 

BCC 19/06/2018 6,50 108.000 245,49 

DIG 19/06/2018 17,40 3.233.760 225,99 

LAS 19/06/2018 11,40 119.900 221,62 

EME 19/06/2018 55,50 190.000 213,53 

CIG 19/06/2018 2,65 275.770 213,38 

IJC 19/06/2018 9,13 596.040 207,97 
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Top 10 cổ phiếu có tín hiệu tích cực trên bảng xếp hạng chỉ báo: ( KLGD > 100.000) 

Mã CK Ngày Giá hiện tại KLGD Xu hướng 6 tháng Điểm chỉ báo 
TTZ 19/06/2018 7,60 131.800 uptrend 8 

CIG 19/06/2018 2,65 275.770 uptrend 7 

TVC 19/06/2018 10,80 262.100 uptrend 7 

TLD 19/06/2018 13,20 241.310 sideway 7 

HNG 19/06/2018 9,30 4.697.820 downtrend 6 

TNI 19/06/2018 7,60 1.523.260 sideway 6 

HKT 19/06/2018 2,70 350.100 downtrend 6 

KDM 19/06/2018 4,50 161.100 uptrend 6 

DTD 19/06/2018 14,00 128.800 sideway 6 

FTM 19/06/2018 15,50 939.390 uptrend 5 

Top 10 cổ phiếu đang ở mức cao 52 tuần 

Mã CK Ngày Giá hiện tại 
KLGD trung bình 

20  phiên 
Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần 

FCC 19/06/2018 11,00 97095 11,00 11,00 

KTU 19/06/2018 13,80 21220 13,80 13,80 

ISH 19/06/2018 21,50 1550 21,50 10,17 

KHA 19/06/2018 45,00 460 45,00 25,45 

DLD 19/06/2018 9,20 380 9,20 6,90 

HEP 19/06/2018 10,00 355 10,00 9,40 

HST 19/06/2018 8,00 290 8,00 5,00 

SCO 19/06/2018 4,90 220 4,90 2,00 

CVC 19/06/2018 11,50 165 11,50 10,00 

EIC 19/06/2018 9,10 135 9,10 7,00 

Top 10 cổ phiếu đang ở mức thấp 52 tuần 

Mã CK Ngày Giá hiện tại 
KLGD trung bình 

20  phiên 
Giá cao 52 tuần Giá thấp 52 tuần 

DST 19/06/2018 2,70 2.529.210 43,40 2,70 

PVX 19/06/2018 1,30 1.391.740 3,00 1,30 

ROS 19/06/2018 51,20 933.813 187,50 51,20 

SPI 19/06/2018 1,40 403.245 7,10 1,40 

FIT 19/06/2018 4,52 400.271 13,35 4,52 

TIG 19/06/2018 3,40 235.035 5,00 3,40 

PIV 19/06/2018 2,00 113.595 49,10 2,00 

PXS 19/06/2018 5,13 112.626 11,55 5,13 

CDO 19/06/2018 0,89 102.494 4,51 0,89 

FCC 19/06/2018 11,00 97.095 11,00 11,00 
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 Tuyên bố miễn trách nhiệm  

Các thông tin, dự báo và khuyến nghị được cung cấp trong bản báo cáo này được dựa trên các nguồn thông tin tin cậy; tuy nhiên FPTS 
không đảm bảo chắc chắn sự chính xác hoàn toàn và đầy đủ của các nguồn  thông tin này. Các nhận định trong báo cáo  được đưa ra 
dựa trên cơ sở chủ yếu là phương pháp phân tích kỹ thuật, có sự đánh giá chủ quan của chuyên viên phân tích và được xem là hợp 
lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này đại diện cho quan điểm của người viết và có thể thay đổi bất kì lúc 
nào mà không báo trước. Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho nhà đầu tư và không nên được diễn giải như một 
khuyến khích mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. FPTS sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự 
kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng một phần  hay toàn bộ thông tin hoặc ý kiến trong báo cáo này. 
Báo cáo này không được phép sao chép, phát hành và phân phối với bất kỳ mục đích nào nếu không được sự chấp thuận của FPTS. 
Xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này. 

Các thông tin có liên quan đến chứng khoán khác hoặc các thông tin chi tiết liên quan đến thị trường có thể được tham khảo 

tại https://ezsearch.fpts.com.vn hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu chính thức  
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