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Thống kê thị trường: (1 phiên) 

 HSX HNX UP COM 

Index 911.11 103.12 49.30 

% Thay đổi giá 0.15 0.59 0.06 

KLGD ( triệu cp) 110.88 27.60 8.98 

% Thay đổi KLGD -9.10 -10.51 -6.79 

GTGD ròng NN (tỷ 
đồng) 

-87.67 28.11 -2.66 

 

Độ rộng thị 
trường 

HSX HNX UP COM 

Số mã tăng 155 90 72 

Số mã giảm 106 63 59 

Tham chiếu 102 224 630 

 

Chỉ tiêu kỹ thuật HSX HNX UP COM 

Ngưỡng hỗ trợ 890 95 48 

Ngưỡng kháng cự 930 110 52 

SMA 20 phiên 939 104.81 50.59 

SMA 60 phiên 997.37 114.86 53.36 

SMA 200 phiên 995.96 117.63 55.63 

 

Xu hướng T+1 1 tuần 1 tháng 

VN-Index Tăng Trung lập GIảm 

HNX-Index Tăng Trung lập GIảm 
 

Điểm nhấn giao dịch: 

 Tâm lý nghi ngờ vẫn chi phối phiên đầu tuần, VN-Index 

chỉ tăng nhẹ 1,39 điểm lên mức 911,11 điểm. HNX-

Index biến động khá giằng co phía trên mốc 103 điểm. 

 Thanh khoản thấp khiến áp lực bán quay lại trong phiên 

chiều. Tuy nhiên, lực cầu chặn ở dưới ngưỡng tham 

chiếu đã giúp thị trường có phiên thứ 2 liên tiếp chiến 

thắng được áp lực bán này. 

 Độ rộng thị trường theo đó vẫn duy trì tích cực với 245 

mã tăng và 169 mã giảm giá. 

 Nhóm bất động sản tiếp tục phân hóa bởi tác động của 

VIC và VHM. Tuy nhiên, sự tích cực vẫn hiện diện ở các 

cổ phiếu vốn hóa thấp hơn như NVL, FLC, SCR … 

 Khối ngoại bán ròng nhẹ với giá trị gần 60 tỷ đồng tình 

trên hai sàn HSX và HNX. Lượng bán tại VIC có dấu 

hiệu tăng trở lại trong khi chiều mua vẫn chưa ghi nhận 

tín hiệu tích cực nào đáng lưu ý. 

 Quan điểm đầu tư: 

Dấu hiệu chiến thắng áp lực bán phiên chiều xảy ra trong 

02 phiên liên tiếp của VN-Index đang mở ra kỳ vọng về một 

nhịp hồi phục ngắn của thị trường. Kỳ công bố báo cáo 

KQKD quý 2 đang đến gần cũng là yếu tố mang tính hỗ trợ 

cho kịch bản này.  

Tuy nhiên, rủi ro vẫn tiềm ẩn từ diễn biến tỷ giá còn đang 

khá phức tạp. Việc lôi kéo dòng tiền lớn nhập cuộc có thể 

sẽ gặp khó khăn khi xu hướng tăng giá của đồng USD vẫn 

duy trì. 

Trong các phiên kế tiếp, biến động của thanh khoản vẫn sẽ 

là tín hiệu ưu tiên cần quan sát. Một xu hướng hồi phục 

nhanh trên nền thanh khoản yếu có thể là nguyên nhân 

khiến áp lực bán quay lại mạnh hơn. Tuy nhiên, một sự tích 

lũy chắc chắn tại vùng hỗ trợ có thể sẽ là cơ sở tin cậy cho 

xu hướng hồi phục thực sự. 

Cổ phiếu có tín hiệu trong ngày: 

 Cổ phiếu cho tín hiệu tăng giá: AGR, LDG, PNJ, SJF 

 Cổ phiếu cho tín hiệu giảm giá: ART, PVE 

 

 

 

VN-Index tiếp diễn trạng thái hồi phục trên nền thanh khoản yếu 

       NGÀY: 16/07/2018 
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Phân tích kỹ thuật chỉ số 

VN-Index:  

VN-Index mặc dù chỉ giữ được đà tăng nhẹ trong phiên đầu tuần và đóng cửa tại 911,11 điểm nhưng tín 

hiệu được ghi nhận là việc hoàn thành bù lấp cho khoảng Gap Down xuất hiện trong phiên 11/07.  

Khoảng trống giá lúc này có thể được xem xét như một Common Gap  trong khu vực  890 – 930 điểm của 

VN-Index 

Tín hiệu nến ngày không có nhiều điểm nhấn khi VN-Index vẫn biến động theo dạng Spinning top thể hiện 

sự giằng co giữa cung và cầu. Đi sâu hơn vào đồ thị Intraday M5 thì có thể nhận thấy chỉ số đang đi theo 

một kênh giá tăng từ phiên 12/07 và mục tiêu gần sẽ là khu vực kháng cự 930 điểm.  

Nếu chỉ số  có thể vượt qua được ngưỡng 930 điểm trong tuần này, tín hiệu đảo chiều của VN-Index sẽ 

mạnh hơn do có sự bứt phá ra khỏi đường xu hướng giảm 03 tháng.  

Tuy vậy, kịch bản đi ngang – tích lũy bên dưới 930 điểm của VN-Index sẽ được đánh giá là khả thi hơn ở 

thời điểm hiện tại do khối lượng bình quân 20 phiên vẫn đang đi xuống. 

 

 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
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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 

ACM 7/16/2018 0.80 639,200 14.29 

AAV 7/16/2018 22.00 479,500 10.00 

PXL 7/16/2018 2.80 111,500 7.69 

KVC 7/16/2018 1.50 222,700 7.14 

MBG 7/16/2018 3.00 1,063,200 7.14 

EVG 7/16/2018 5.23 1,534,470 6.95 

AGR 7/16/2018 3.40 288,790 6.92 

HAG 7/16/2018 5.72 8,964,990 6.92 

LDG 7/16/2018 11.30 911,360 6.60 

HUT 7/16/2018 5.10 1,226,500 6.25 

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

Mã Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động giá 

DS3 7/16/2018 5.40 632,300 -10.00 

PVE 7/16/2018 4.50 110,200 -10.00 

ART 7/16/2018 13.50 4,064,400 -8.78 

PVX 7/16/2018 1.10 507,500 -8.33 

ASA 7/16/2018 1.20 128,200 -7.69 

ATG 7/16/2018 1.12 349,030 -6.67 

IBC 7/16/2018 23.35 195,680 -6.22 

NDN 7/16/2018 12.80 100,200 -5.19 

VGC 7/16/2018 17.60 2,242,600 -3.30 

NSH 7/16/2018 10.20 965,900 -2.86 

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

Mã Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động KLGD 

SDA 7/16/2018 2.70 113,900 400.00 

IVS 7/16/2018 14.60 1,142,000 397.95 

SD7 7/16/2018 3.50 192,600 365.44 

CHP 7/16/2018 23.00 176,050 257.49 

EVG 7/16/2018 5.23 1,534,470 238.80 

PVE 7/16/2018 4.50 110,200 228.76 

APS 7/16/2018 3.10 178,400 190.74 

ACM 7/16/2018 0.80 639,200 176.26 

AGR 7/16/2018 3.40 288,790 168.88 

SPP 7/16/2018 6.10 102,100 157.05 

 

 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
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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 

MBG 7/16/2018 3.00 1,063,200 downtrend 7 

HAG 7/16/2018 5.72 8,964,990 downtrend 6 

IVS 7/16/2018 14.60 1,142,000 uptrend 6 

HNG 7/16/2018 12.05 5,087,700 uptrend 5 

VPG 7/16/2018 17.10 104,960 Sideway 5 

CIG 7/16/2018 4.10 172,220 uptrend 4 

DRC 7/16/2018 23.40 231,210 downtrend 4 

EVG 7/16/2018 5.23 1,534,470 downtrend 4 

TNI 7/16/2018 9.45 837,320 uptrend 4 

TVB 7/16/2018 25.00 120,390 uptrend 4 

* 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 

NQB 7/16/2018 11.10 257,850 11.10 9.90 

MQB 7/16/2018 10.10 10,720 10.10 10.00 

KHA 7/16/2018 64.80 5,755 64.80 25.45 

VGL 7/16/2018 12.50 2,280 12.50 4.52 

HEP 7/16/2018 10.00 2,165 10.00 9.40 

LCD 7/16/2018 6.90 830 6.90 6.30 

GTH 7/16/2018 11.80 690 11.80 3.80 

TDB 7/16/2018 43.70 610 43.70 26.82 

DNS 7/16/2018 12.00 600 12.00 7.28 

DND 7/16/2018 23.00 505 23.00 10.11 

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 

PVX 7/16/2018 1.10 749,215 3.00 1.10 

DS3 7/16/2018 5.40 569,015 23.36 5.40 

FIT 7/16/2018 3.90 406,262 13.35 3.90 

DPS 7/16/2018 0.80 246,190 3.90 0.80 

ATG 7/16/2018 1.12 176,587 4.88 1.12 

DCS 7/16/2018 0.90 131,865 3.00 0.90 

VIG 7/16/2018 1.50 66,765 3.60 1.50 

PIV 7/16/2018 1.50 53,025 49.10 1.50 

ASA 7/16/2018 1.20 37,715 4.10 1.20 

VAT 7/16/2018 1.80 29,820 5.67 1.80 
 

 

http://fpts.com.vn/EN/Our-view/FPTS-reports/
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Thông tin liên hệ: 

 Phòng Phân tích đầu tư: 

Nguyễn Ngọc Tuấn 

Trưởng nhóm phân tích kỹ thuật 

Tuannn@fpts.com.vn 

Nguyễn Đức Anh 

Chuyên viên phân tích kỹ thuật 

Anhnd@fpts.com.vn 

  

 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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