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Thống kê thị trường: (1 phiên) 

 HSX HNX UP COM 

Index 1.002,97 115,80 53,49 

% Thay đổi giá -0,18 0,64 0,99 

KLGD ( triệu cp) 273,41 69,66 33,96 

% Thay đổi KLGD 52,38 50,00 11,67 

GTGD ròng NN (tỷ 
đồng) -781,51 -8,77 34,32 

 

Độ rộng thị 
trường 

HSX HNX UP COM 

Số mã tăng 128 71 123 

Số mã giảm 166 88 88 

Tham chiếu 75 215 567 

 

Chỉ tiêu kỹ thuật HSX HNX UP COM 

Ngưỡng hỗ trợ 980 110 52 

Ngưỡng kháng cự 1020 120 54 

SMA 20 phiên 986,37 112,48 51,7 

SMA 60 phiên 957,89 107,67 50,87 

SMA 200 phiên 1024,59 117,95 55,04 

 

Xu hướng T+1 1 tuần 1 tháng 

VN-Index Trung lập Tăng Tăng 

HNX-Index Trung lập Tăng Tăng 
 

Điểm nhấn giao dịch: 

 Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng kỳ cơ cấu danh mục 

quý 3/2018 của các ETFs, VN-Index rung lắc nhẹ và lùi 

về chốt phiên tại 1002,97 điểm. Có phần tích cực hơn, 

HNX-Index mở rộng trạng thái “dò đỉnh” và chốt phiên 

tại 115,80 điểm. 

 Độ rộng thị trường nghiêng về số mã giảm giá, tuy nhiên 

cả hai sàn vẫn ghi nhận 199 mã tăng giá. 

 Kết thúc tuần giao dịch 38, dòng tiền vẫn vận động tích 

cực tại các Bluechips và đi theo hai khuynh hướng. Cụ 

thể, một khuynh hướng là mở rộng xu hướng tăng tại 

các cổ phiếu như HPG, CTG, SSI, VCB … khuynh 

hướng thứ hai thì hướng về tìm kiếm cơ hội tại những 

cổ phiếu giảm sâu như VNM và VPB. 

 Về mức độ đóng góp cho VN-Index, GAS và nhóm ngân 

hàng vẫn là động lực lớn nhất cho thị trường theo chiều 

đi lên. Gánh nặng trong tuần này của thị trường đến từ 

hai cổ phiếu thuộc VinGroup (VHM, VIC) và NVL. 

 Khối ngoại giao dịch mạnh ở cả hai chiều mua và bán. 

Giá trị giao dịch ròng toàn phiên nghiêng về chiều bán 

với hơn 790 tỷ đồng. Tuy vậy, đây không phải dấu hiệu 

đáng ngại bởi đây là diễn biến thường thấy trong phiên 

cuối cùng kỳ cơ cấu danh mục của các ETFs. 

 Quan điểm đầu tư: 

Trong nửa đầu tuần, khi phần lớn các Bluechips nối dài hiệu 

chỉnh kỹ thuật làm kìm hãm biến động của VN-Index thì 

dòng tiền nóng vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội sinh lời tại nhóm 

vốn hóa thấp hơn. Đến nửa cuối tuần, khi áp lực chốt lời tại 

nhóm vốn hóa lớn suy yếu, dòng tiền tích cực đã nhanh 

chóng trở lại xoay vòng tại nhóm này và giúp VN-Index gia 

tăng động lực bứt phá ngưỡng kháng cự 1000 điểm. 

FPTS để ngỏ sự vận động tích cực sẽ còn tiếp diễn sau khi 

VN-Index xác nhận củng cố thành công ngưỡng 1000 điểm 

với vai trò hỗ trợ trong phiên đầu tuần kế tiếp.  

Nhà đầu tư với chiến lược lướt sóng theo xu hướng nên 

bám sát diễn biến thị trường để tìm điểm giải ngân thích 

hợp. Những Bluechips như: CTD, MBB, VRE, PNJ, VJC 

khả năng cao sẽ sớm thu hút sự chú ý của dòng tiền nóng.   

Cổ phiếu có tín hiệu trong ngày: 

 Cổ phiếu cho tín hiệu tăng giá: AGR, CSV, CTD, MBB, 

PNJ 

 Cổ phiếu cho tín hiệu giảm giá: AMD, CEN, DAH, CII 

VN-Index bảo lưu ngưỡng 1000 điểm sau kỳ cơ cấu danh mục quý 3/2018 của các ETFs   

       NGÀY: 21/09/2018 
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Phân tích kỹ thuật chỉ số 

VN-Index:  

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của kỳ review danh mục các ETFs quý 3/2018, VN-Index rung lắc giảm 

1,77 điểm và đã lùi về chốt phiên 21/09 tại 1002,97 điểm. 

Mặc dù đây là tuần giao dịch thị trường đối mặt với nhiều thông tin khiến việc dự báo biến động theo phiên 

khó lường, tuy nhiên trạng thái tâm lý về chiều mua của nhà đầu tư trên sàn HOSE vẫn thể hiện sự tự tin 

nhất định.  

Trên đồ thị tuần, một nến Bullish xuất hiện đã xác nhận tín hiệu đảo chiều tăng của tuần liền trước trên 

đường SMA 60 tuần. Bên cạnh đó, việc chốt phiên cuối tuần trên 1000 điểm cũng góp phần không nhỏ 

giúp giũ bỏ phần nào áp lực bán tại ngưỡng này. 

Quy luật biến động tăng của VN-Index cũng được củng cố trên các tín hiệu chỉ báo kỹ thuật. Đường MACD 

và đường tín hiệu mở rộng phân kỳ sau giao cắt báo mua của tuần giao dịch liền trước. Chỉ báo Stochastics 

duy trì đà tăng phía dưới vùng quá mua để ngỏ dư địa tăng cho tuần giao dịch kế tiếp của VN-Index. 

Do đó, chúng tôi bảo lưu quan điểm xu hướng trong bản tin liền trước, rung lắc giảm điểm cuối phiên hôm 

nay của VN-Index đang dẫn chiều đến khả năng VN-Index lùi về củng cố lại ngưỡng 1000 điểm trong phiên 

đầu tuần kế tiếp. Mục tiêu kiểm định các ngưỡng kháng cự trên sau khi VN-Index hoàn thành củng cố 

ngưỡng hỗ trợ này vẫn được ước tính lần lượt tại 1030 và 1070 điểm. 

 

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 

PVA 21/09/2018 0,50 174.000 25,00 

CTP 21/09/2018 4,80 131.100 9,09 

HHG 21/09/2018 2,70 756.700 8,00 

VEA 21/09/2018 33,50 2.509.800 7,72 

CMI 21/09/2018 1,40 979.900 7,69 

TOP 21/09/2018 1,40 631.100 7,69 

HVA 21/09/2018 4,30 170.900 7,50 

LPB 21/09/2018 10,30 6.128.700 7,29 

MPT 21/09/2018 3,00 248.900 7,14 

SAV 21/09/2018 9,84 105.580 6,96 

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

Mã Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động giá 

AVF 21/09/2018 0,30 313.400 -25,00 

CAD 21/09/2018 0,40 102.600 -20,00 

KSK 21/09/2018 0,40 367.000 -20,00 

G20 21/09/2018 0,70 384.100 -12,50 

SRA 21/09/2018 35,90 109.300 -9,80 

NSH 21/09/2018 6,00 146.400 -9,09 

NVL 21/09/2018 60,00 5.031.320 -6,98 

TCH 21/09/2018 22,70 1.651.480 -6,97 

KDC 21/09/2018 28,35 2.913.560 -6,90 

YBM 21/09/2018 21,60 588.800 -6,90 

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

Mã Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động KLGD 

AVF 21/09/2018 0,30 313.400 400,00 

CAD 21/09/2018 0,40 102.600 400,00 

KSK 21/09/2018 0,40 367.000 400,00 

ATA 21/09/2018 0,70 236.900 400,00 

CMI 21/09/2018 1,40 979.900 400,00 

PVA 21/09/2018 0,50 174.000 400,00 

PVL 21/09/2018 1,80 202.700 387,96 

TVS 21/09/2018 13,50 100.100 370,39 

KDC 21/09/2018 28,35 2.913.560 366,53 

NVL 21/09/2018 60,00 5.031.320 308,84 

 

 

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 

BSR 21/09/2018 19,30 4.544.600 sideway 8 

DCM 21/09/2018 10,35 999.160 downtrend 8 

DVN 21/09/2018 16,80 384.700 downtrend 8 

DXG 21/09/2018 29,80 3.897.680 downtrend 8 

E1VFVN30 21/09/2018 16,20 153.680 downtrend 8 

GKM 21/09/2018 15,30 110.400 uptrend 8 

HPG 21/09/2018 41,30 14.273.500 downtrend 8 

LDG 21/09/2018 16,50 1.823.020 downtrend 8 

MWG 21/09/2018 126,00 1.257.670 uptrend 8 

PVC 21/09/2018 7,90 189.600 downtrend 8 

* 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 

AMV 21/09/2018 28,30 312.610 28,30 12,60 

DLD 21/09/2018 11,30 45.000 11,30 6,90 

HFT 21/09/2018 38,40 22.840 38,40 11,00 

SWC 21/09/2018 13,00 17.800 13,00 8,35 

L10 21/09/2018 24,00 2.271 24,00 12,32 

VCM 21/09/2018 19,50 1.595 19,50 12,04 

BAX 21/09/2018 25,50 1.250 25,50 16,67 

HLE 21/09/2018 10,00 1.250 10,00 9,50 

HLS 21/09/2018 27,40 990 27,40 12,22 

VSG 21/09/2018 1,70 510 1,70 1,00 

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 

VHM 21/09/2018 101,50 1.063.639 122,00 101,50 

KDC 21/09/2018 28,35 330.330 43,64 28,35 

NSH 21/09/2018 6,00 271.275 13,40 6,00 

G20 21/09/2018 0,70 58.445 1,70 0,70 

ASA 21/09/2018 0,70 47.320 4,10 0,70 

KSK 21/09/2018 0,40 34.210 2,00 0,40 

HIZ 21/09/2018 10,00 24.965 20,20 10,00 

CAD 21/09/2018 0,40 8.425 1,20 0,40 

LG9 21/09/2018 6,00 3.690 10,00 6,00 

SVN 21/09/2018 1,30 1.890 3,60 1,30 
 

 

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