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Thống kê thị trường: (1 phiên) 

 HSX HNX UP COM 

Index 939,68 105,07 52,05 

% Thay đổi giá -1,45 -2,30 -0,71 

KLGD ( triệu cp) 181,84 53,38 13,80 

% Thay đổi KLGD 36,72 38,81 16,15 

GTGD ròng NN (tỷ 
đồng) -62,66 2,88 13,02 

 

Độ rộng thị 
trường 

HSX HNX UP COM 

Số mã tăng 80 63 64 

Số mã giảm 232 125 101 

Tham chiếu 61 186 625 

 

Chỉ tiêu kỹ thuật HSX HNX UP COM 

Ngưỡng hỗ trợ 935 104 52 

Ngưỡng kháng cự 1030 116 54 

SMA 20 phiên 986,5 111,92 53,38 

SMA 60 phiên 981,44 111,01 52,17 

SMA 200 phiên 1028,78 117,75 54,93 

 

Xu hướng T+1 1 tuần 1 tháng 

VN-Index Trung lập Trung lập Giảm 

HNX-Index Trung lập Trung lập Giảm 
 

Điểm nhấn giao dịch: 

 Chốt phiên 23/10, chỉ số VN-Index tiếp tục đánh mất 

13,83 điểm và lùi về mốc 939,68 điểm. Chỉ số HNX-

Index cũng về sát ngưỡng hỗ trợ 104 điểm. 

 Diễn biến của phiên hôm nay mang màu sắc tiêu cực 

khá rõ nét khi xung lực giảm liên tục được bổ sung trong 

phần lớn thời gian giao dịch. Tâm điểm là trạng thái bán 

tháo xảy ra ở thời điểm đầu phiên chiều khiến số lượng 

mã giảm sàn tăng lên nhanh chóng. 

 Về cuối phiên, xu hướng có phần bớt tiêu cực hơn nhờ 

đà giảm sâu đã kích hoạt lực cầu bắt đáy. Tuy nhiên, độ 

rộng thị trường vẫn khá tiêu cực với 357 mã giảm giá 

trên cả hai sàn. 

 Top 5 mã có sức ảnh hưởng về vốn hóa lớn nhất sàn 

HOSE gồm: GAS, VCB, VHM , VIC và VNM đã đồng 

thuận giảm trong phiên hôm nay. Nỗ lực cân bằng yếu 

chỉ xuất hiện hiếm hoi tại số ít mã như MBB, SAB, 

BVH… 

 Khối ngoại bán ròng với giá trị gần 60 tỷ đồng và tập 

trung chính trên sàn HOSE. Ở chiều mua, ngoài BID và 

SBT thì gần như không có cổ phiếu nào thu hút dòng 

tiền đáng kể. Trong khi đó, dòng tiền bán của nhà đầu 

tư ngoại thay vì tập trung tại VJC đã lan rộng sang các 

Bluechips khác như VNM, VHC, HPG… 

 Quan điểm đầu tư: 

Thị trường ghi nhận thêm một phiên biến động mạnh theo 
chiều đi xuống về điểm số. Điểm cộng duy nhất hôm nay là 
diễn biến này không kéo theo tâm lý bán tháo cuối phiên 
như ngày 11/10 mà lại là yếu tố kích thích lực cầu giá thấp 
trở lại thị trường. 

Tuy vậy, với chiến lược giao dịch có mức chịu rủi ro trung 
bình thì nhịp nhún sâu dưới ngưỡng stoploss ngắn hạn của 
VN-Index trong phiên hôm nay vẫn đang đẩy mức rủi ro thị 
trường lên mức cao. 

Nhà đầu tư được khuyến nghị tập trung cho hoạt động quản 
trị rủi ro danh mục trong những phiên kế tiếp cho tầm nhìn 
ngắn và trung hạn. Trong đó, ngưỡng Stoploss 935 – 938 
điểm của VN-Index có thể xem như mức giới hạn để ra 
quyết định giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục. 

.Cổ phiếu có tín hiệu trong ngày: 

 Cổ phiếu cho tín hiệu tăng giá: EVG.  

 Cổ phiếu cho tín hiệu giảm giá: CVT, HBC, HHS, MHC, 

TCM, TDC. 

Cầu bắt đáy đã được kích hoạt, tuy nhiên rủi ro xu hướng vẫn đang ở mức cao  

       NGÀY: 23/10/2018 
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Phân tích kỹ thuật chỉ số 

VN-Index:  

Áp lực bán tái diễn và bao trùm sàn HOSE trong phiên giao dịch 23/10. Chốt phiên, Vn-Index đánh mất 
13,83 điểm và lùi về đóng cửa tại mốc 939,68 điểm.  

Đồ thị EOD của VN-Index đã ghi nhận thêm một nến với biên độ giảm đạt hơn 25 điểm đi kèm với khoảng 
Gap Down. Đây là phiên giảm điểm thứ 05 liên tiếp kể từ khi chỉ số đảo chiều dưới vùng kháng cự tâm lý 
972 – 990 điểm tại phiên 17/10. 

Mặc dù vậy điểm nhấn trong phiên hôm nay lại là diễn biến tạo bóng nến dưới sau khi VN-Index lùi sâu 
trong nửa cuối phiên giao dịch. Lực cầu đã vận động tích cực tại vùng giá thấp và hỗ trợ chỉ số đóng cửa 
bảo toàn phía trên vùng 935 – 938 điểm. 

Đây cũng là giai đoạn thị trường hút dòng tiền mạnh nhất so với tổng thể diễn biến giao dịch toàn phiên. 
Giao dịch trên sàn HOSE trở lại sôi động sau 06 phiên giao dịch ảm đạm, cột khối lượng khớp lệnh đạt 
hơn 181 triệu đơn vị cổ phiếu và đang tiệm cận ngưỡng quân bình 20 phiên gần nhất. 

Những dấu hiệu trên đang dẫn chiếu đến vai trò hỗ trợ thị trường từ ngưỡng Fibonacci retracement 61,8% 
sau những rung lắc mạnh của thị trường mà FPTS nhấn mạnh trong những bản tin trước. 

Tuy nhiên, trong điều kiện tổng thể các chỉ báo xung lượng như PVI, RSI chưa thoát được trạng thái tiêu 
cực thì rủi ro đổ vỡ xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn ở mức cao. Tiêu điểm quan sát trong phiên kế 
tiếp là vùng hỗ trợ 935 – 938 điểm – tương ứng ngưỡng stoploss cho các vị thế theo chiến lược Swingtrade.  

 

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 23/10/2018 0,90 719.600 12,50 

CMX 23/10/2018 8,77 249.860 6,95 

TTH 23/10/2018 4,90 928.100 6,52 

VIG 23/10/2018 1,80 332.900 5,88 

DTD 23/10/2018 13,50 352.800 5,47 

TLD 23/10/2018 7,88 364.140 5,07 

KLF 23/10/2018 2,10 1.806.500 5,00 

EVG 23/10/2018 3,69 507.950 3,94 

TNT 23/10/2018 2,95 948.720 3,51 

THT 23/10/2018 7,10 132.100 2,90 

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

Mã Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động giá 
SRB 23/10/2018 2,30 126.300 -14,81 

L14 23/10/2018 42,10 136.400 -9,85 

HHG 23/10/2018 1,90 352.000 -9,52 

DCS 23/10/2018 1,00 243.000 -9,09 

SDD 23/10/2018 3,40 127.600 -8,11 

PVX 23/10/2018 1,20 1.404.100 -7,69 

ART 23/10/2018 4,90 2.405.900 -7,55 

SSN 23/10/2018 12,70 124.900 -7,30 

MHC 23/10/2018 5,33 182.660 -6,98 

TCM 23/10/2018 24,10 1.476.220 -6,95 

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

Mã Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động KLGD 
E1VFVN30 23/10/2018 15,02 1.335.860 210,27 

CMX 23/10/2018 8,77 249.860 177,14 

KDH 23/10/2018 30,45 332.440 161,03 

SPP 23/10/2018 4,70 245.900 156,04 

DAH 23/10/2018 6,42 154.290 153,19 

MHC 23/10/2018 5,33 182.660 146,57 

DPG 23/10/2018 48,00 356.900 137,92 

KVC 23/10/2018 1,40 638.700 135,11 

ITD 23/10/2018 10,90 150.340 128,17 

SHS 23/10/2018 13,90 3.665.400 127,72 

 

 

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 
HSL 23/10/2018 17,75 154.260 sideway 6 

TC6 23/10/2018 5,40 471.700 uptrend 6 

VIX 23/10/2018 9,70 241.500 uptrend 6 

NBC 23/10/2018 6,80 214.300 sideway 5 

TLD 23/10/2018 7,88 364.140 downtrend 5 

TNT 23/10/2018 2,95 948.720 downtrend 5 

ANV 23/10/2018 24,20 784.390 downtrend 4 

CMX 23/10/2018 8,77 249.860 uptrend 4 

GEG 23/10/2018 14,50 176.000 uptrend 4 

HPX 23/10/2018 27,80 105.750 sideway 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 

CMX 23/10/2018 8,77 63.063 8,77 3,95 

ICG 23/10/2018 8,00 51.280 8,00 5,50 

DND 23/10/2018 25,50 2.685 25,50 13,29 

L10 23/10/2018 25,00 1.746 25,00 12,32 

NSG 23/10/2018 16,30 1.060 16,30 8,80 

LCD 23/10/2018 7,50 750 7,50 6,30 

DNS 23/10/2018 12,00 585 12,00 10,93 

VEE 23/10/2018 10,00 565 10,00 9,30 

BGW 23/10/2018 10,00 515 10,00 9,80 

BDT 23/10/2018 14,50 270 14,50 7,40 

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 

ART 23/10/2018 4,90 3.256.340 16,63 4,90 

DPS 23/10/2018 0,70 431.730 2,80 0,70 

KVC 23/10/2018 1,40 206.595 3,60 1,40 

JVC 23/10/2018 2,73 190.656 6,39 2,73 

HHG 23/10/2018 1,90 183.820 6,64 1,90 

NHP 23/10/2018 1,00 126.455 2,90 1,00 

SSN 23/10/2018 12,70 110.295 21,50 12,70 

VPH 23/10/2018 7,00 95.544 11,36 7,00 

PFL 23/10/2018 0,70 84.555 1,60 0,70 

KSK 23/10/2018 0,30 60.230 1,70 0,30 
 

 

 

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