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Thống kê thị trường: (1 phiên) 

 HSX HNX UP COM 

Index 909,72 102,51 49,27 

% Thay đổi giá 1,25 2,07 0,91 

KLGD ( triệu cp) 121,98 30,84 9,64 

% Thay đổi KLGD 34,84 23,11 -23,84 

GTGD ròng NN (tỷ 
đồng) -42,20 -1,11 6,47 

 

Độ rộng thị 
trường 

HSX HNX UP COM 

Số mã tăng 207 93 112 

Số mã giảm 68 77 64 

Tham chiếu 88 207 586 

 

Chỉ tiêu kỹ thuật HSX HNX UP COM 

Ngưỡng hỗ trợ 850 95 48 

Ngưỡng kháng cự 950 110 52 

SMA 20 phiên 942,81 105,31 50,76 

SMA 60 phiên 1001,16 115,35 53,52 

SMA 200 phiên 995,44 117,66 55,65 

 

Xu hướng T+1 1 tuần 1 tháng 

VN-Index Tăng Trung lập Giảm 

HNX-Index Tăng Trung lập Giảm 
 

Điểm nhấn giao dịch: 

 Thị trường mở rộng đà phục hồi trong trạng thái thận 

trọng. VN-Index tăng 11,21 điểm và tạm dừng tại mốc 

909,72 điểm. HNX-Index cũng đã phục hồi về mốc 

102,51 điểm. 

 Độ rộng thị trường tiếp tục được mở ra về chiều tích 

cực với 300 mã tăng giá và 145 mã giảm giá.  

 Nhóm ngân hàng vẫn là nhận tố chính giúp thị trường 

phục hồi cùng với một số trụ cột khác như GAS và HPG. 

 Ở chiều ngược lại, những rung lắc tại nhóm thực phẩm 

đồ uống với đại diện là VNM và cổ phiếu VHM đang kìm 

hãm đà phục hồi của VN-Index. 

 Dòng vốn ngoại rút khỏi thị trường hơn 45,337 tỷ đồng 

tính trên hai sàn HSX và HNX trong phiên hôm nay. Hai 

cổ phiếu trụ cột VIC và VNM đang bị bán ròng mạnh 

nhất. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư ngoại đang quan 

tâm tới cổ phiếu VCB thể hiện qua giá trị mua ròng đạt 

hơn 38 tỷ đồng. 

 Quan điểm đầu tư: 

Những ảnh hưởng của thông tin tiêu cực đang tạm lắng lại 

và thị trường chứng khoán thế giới cũng đang có những tín 

hiệu bình ổn hơn. Thị trường Việt Nam cũng không ngoại 

lệ, dòng tiền chảy vào nhóm ngân hàng đã giúp chỉ số VN-

Index thực hiện phiên phục hồi thứ hai sau hơn hai tuần 

giảm điểm. 

Trên thị trường phái sinh, nhà đầu tư vẫn còn nhạy cảm với 

trạng thái bán khống trong những phiên chiều, tuy nhiên 

dấu hiệu nâng giá của bên mua đã giúp hạn chế những tiêu 

cực của áp lực bán này. 

Phiên hôm nay có thể là tín hiệu đầu tiên thể hiện kỳ vọng 

của nhà đầu tư đón đầu kỳ công bố báo cáo kết quả kinh 

doanh tích cực trong nửa đầu năm 2018. Nhóm cổ phiếu 

ngân hàng được đánh giá là tiêu điểm chính gần theo sát 

trong tuần giao dịch kế tiếp.   

Cổ phiếu có tín hiệu trong ngày: 

 Cổ phiếu cho tín hiệu tăng giá: AMD, D2D, FPT, HAG 

 Cổ phiếu cho tín hiệu giảm giá: không có cổ phiếu nào 

 

 

Vượt qua được áp lực bán phiên chiều, VN-Index mở rộng đà phục hồi về mốc 910 điểm 

       NGÀY: 13/07/2018 
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Phân tích kỹ thuật chỉ số 

VN-Index:  

Đà phục hồi mở rộng, VN-Index tiếp tục tiến sâu vào khoảng trống giá 900 – 910 điểm và tạm dừng tại mốc 

909,72 điểm. Mặc dù biến động chỉ số vẫn còn khá giằng co, tuy nhiên tâm lý bên mua của nhà đầu tư trên 

sàn HSX bắt đầu có sự cải thiện. 

VN-Index đã hoàn thành phiên phục hồi thứ hai liên tiếp sau chuỗi giảm điểm tính từ phiên 25/06 cho đến 

nay. Cột khối lượng khớp lệnh tiệm cận ngưỡng bình quân 20 phiên gần nhất cùng sự chủ động hơn của 

bên mua cho thấy dòng tiền có thể đang quay lại với thị trường cơ sở. 

Tâm lý giao dịch của nhà đầu tư trên thị trường phái sinh cũng thể hiện kỳ vọng vị thế Long cũng đang 

mạnh hơn tại chỉ số VN30. Một Bullish Marubozu xuất hiện trên đồ thị VN30F1M giúp đường giá giao cắt 

lên đường SMA (9) phiên đã hoàn thiện mô hình đảo chiều Double bottoms. Cột khối lượng giao dịch ghi 

nhận hơn 155,46 nghìn hợp đồng là yếu tố củng cố cho mục tiêu mô hình tại 925. 

Theo đó, VN-Index có thể sẽ tiếp tục nối dài đà phục hồi trong phiên đầu tuần kế tiếp và xác nhận vùng 

đáy mới trên ngưỡng 900 điểm. 

Trong kịch bản tăng giá, xung lực tăng sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến thanh khoản của VN-Index. Để có 

thể kỳ vọng mức biến động hơn 11,5% như trong pha phục hồi gần nhất từ 28/05 đên 07/06, khối lượng 

khớp lệnh bình quân ước tính theo phiên của VN-Index sẽ cần phải nhanh chóng đạt con số 150 triệu đơn 

vị cổ phiếu. 

  

 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
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Phân tích kỹ thuật cổ phiếu 

MBB -  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (HOSE) 

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần 13/07, MBB mở rộng phục hồi về mốc giá 20,8. Theo đó, đường giá đã 
hoàn hiện mô hình đảo chiều Double bottoms với mục tiêu được xác định tại mốc giá 23. 

Cần lưu ý rằng đồ thị giá MBB vẫn đang nằm trong xu hướng giảm tính từ trung tuần tháng 4/2018 kéo dài 
đến nay. Trong đó, đường SMA 60 phiên đang đóng vai trò ngưỡng kháng cự mạnh. 

Do đó, mô hình giá cùng tín hiệu giao cắt lên của RSI với đường bình quân 9 kỳ của chỉ báo này mới chỉ 
để ngỏ khả năng xuất hiện nhịp phục hồi kỹ thuật trong xu hướng giảm. 

Cơ hội của một nhịp phục hồi thực sự sẽ chỉ được đề cập đến nếu MBB nhanh chóng phục hồi và vượt lên 

đường SMA 60 phiên, tương ứng với vùng giá 23 – 24. 

Trong bối cảnh nhóm ngân hàng đang nhận được sự đồng thuận của dòng tiền trong 02 phiên trở lại đây, 

nhà đầu tư đang nắm giữ MBB cũng nên theo sát để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. 
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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 

ART 13/07/2018 14,80 2.744.000 12,98 

ATB 13/07/2018 1,00 156.300 11,11 

AAV 13/07/2018 20,00 482.500 9,89 

VCS 13/07/2018 92,50 569.100 9,73 

MBG 13/07/2018 2,80 1.296.900 7,69 

VGC 13/07/2018 18,20 1.817.300 7,06 

HAG 13/07/2018 5,35 17.139.790 7,00 

HAR 13/07/2018 5,35 395.370 7,00 

ROS 13/07/2018 44,15 965.400 6,90 

AMD 13/07/2018 3,59 902.480 6,85 

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

Mã Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động giá 

PVA 13/07/2018 0,40 110.700 -20,00 

AVF 13/07/2018 0,50 461.600 -16,67 

SGO 13/07/2018 0,70 292.900 -12,50 

DPS 13/07/2018 0,80 133.100 -11,11 

KVC 13/07/2018 1,40 226.300 -6,67 

PIV 13/07/2018 1,50 174.700 -6,25 

ATG 13/07/2018 1,20 106.720 -5,51 

KLF 13/07/2018 1,90 1.393.400 -5,00 

DST 13/07/2018 2,00 555.500 -4,76 

HVA 13/07/2018 2,40 102.400 -4,00 

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

Mã Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động KLGD 

PVA 13/07/2018 0,40 110.700 400 

AVF 13/07/2018 0,50 461.600 400 

SGO 13/07/2018 0,70 292.900 400 

PIV 13/07/2018 1,50 174.700 400 

GTT 13/07/2018 0,40 149.700 400 

HLA 13/07/2018 0,30 106.500 400 

MBG 13/07/2018 2,80 1.296.900 373,32 

SHI 13/07/2018 6,59 457.910 306,69 

CSM 13/07/2018 13,00 458.540 303,35 

HVA 13/07/2018 2,40 102.400 197,67 
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Top 10 cổ phiếu có tín hiệu kỹ thuật * tích cực trong ngày: ( KLGD > 100.000) 

Mã CK Ngày Giá hiện tại KLGD Xu hướng 6 tháng Điểm chỉ báo 

HNG 13/07/2018 11,70 2.238.540 uptrend 7 

HAG 13/07/2018 5,35 17.139.790 downtrend 6 

ART 13/07/2018 14,80 2.744.000 downtrend 4 

DAH 13/07/2018 5,88 335.740 uptrend 4 

EVG 13/07/2018 4,89 184.500 downtrend 4 

GKM 13/07/2018 14,00 133.600 downtrend 4 

TNI 13/07/2018 9,33 713.080 uptrend 4 

CIG 13/07/2018 3,99 117.350 uptrend 2 

DTD 13/07/2018 15,40 232.700 downtrend 2 

PXL 13/07/2018 2,80 404.300 uptrend 2 

* xếp hạng cổ phiếu theo điểm cộng dồn giữa các tín hiệu mua/bán trên các chỉ báo thông dụng. Tại một thời điểm, danh sách này cung cấp thông 

tin về các cổ phiếu đang có xu hướng ngắn hạn tích cực hơn so với phần còn lại của thị trường. 

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 

TGG 13/07/2018 17,10 364940 17,10 12,75 

NQB 13/07/2018 11,10 257850 11,10 9,90 

MQB 13/07/2018 10,10 10600 10,10 10,00 

KHA 13/07/2018 64,80 5755 64,80 25,45 

VGL 13/07/2018 12,50 2280 12,50 4,52 

HEP 13/07/2018 10,00 2165 10,00 9,40 

TDB 13/07/2018 43,70 860 43,70 26,82 

GTH 13/07/2018 10,80 685 10,80 3,80 

DNS 13/07/2018 12,00 600 12,00 7,28 

DNA 13/07/2018 21,00 425 21,00 13,89 

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 

TTF 13/07/2018 3,40 320.375 8,80 3,40 

KVC 13/07/2018 1,40 288.125 4,20 1,40 

DPS 13/07/2018 0,80 253.845 4,00 0,80 

ACM 13/07/2018 0,70 194.765 2,60 0,70 

TS4 13/07/2018 4,56 83.021 8,30 4,56 

PIV 13/07/2018 1,50 53.025 49,10 1,50 

ASA 13/07/2018 1,30 32.565 4,10 1,30 

VAT 13/07/2018 1,80 32.135 5,67 1,80 

HVA 13/07/2018 2,40 29.035 9,40 2,40 

BMI 13/07/2018 19,00 28.111 36,00 19,00 
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Nguyễn Ngọc Tuấn 

Trưởng nhóm phân tích kỹ thuật 

Tuannn@fpts.com.vn 

Nguyễn Đức Anh 

Chuyên viên phân tích kỹ thuật 
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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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