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Thống kê thị trường: (1 phiên) 

 HSX HNX UP COM 

Index  916,06   103,95   52,40  

% Thay đổi giá 1,99 0,91 0,74 

KLGD ( triệu cp)  123,86   27,41   7,86  

% Thay đổi KLGD -13,08 -18,89 -41,06 

GTGD ròng NN (tỷ 
đồng) 

-92,84 -8,62 0,59 

 

Độ rộng thị 
trường 

HSX HNX UP COM 

Số mã tăng 191 83 88 

Số mã giảm 85 68 54 

Tham chiếu 99 223 655 

 

Chỉ tiêu kỹ thuật HSX HNX UP COM 

Ngưỡng hỗ trợ 880 100 50 

Ngưỡng kháng cự 940 110 52 

SMA 20 phiên 912,23 103,4 51,57 

SMA 60 phiên 963,29 109,51 52,28 

SMA 200 phiên 1015,16 115,86 54,3 

 

Xu hướng T+1 1 tuần 1 tháng 

VN-Index Tăng Tăng Trung lập 

HNX-Index Tăng Tăng Trung lập 
 

Điểm nhấn giao dịch: 

 Dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ hơn đã xuất hiện trong 

phiên đầu tuần 19/11 . Chỉ số VN-Index chốt phiên tại 

916,06 điểm, tăng 1,99% so với cuối tuần trước.  

 Biến động của HNX-Index có phần thận trọng hơn 

nhưng chỉ số này cũng ghi được 0,93 điểm và lên đứng 

ở 103,95 điểm.  

 Thanh khoản mặc dù giảm nhẹ nhưng độ rộng thị 

trường hôm nay khá tích cực với 274 mã tăng và chỉ có 

153 mã giảm giá. 

 VIC là cổ phiếu có tác động kéo giá mạnh mẽ nhất tới 

chỉ số VN-Index. Ngoài ra, đà tăng tích cực cũng xuất 

hiện ở nhiều cổ phiếu lớn nhóm ngân hàng và dầu khí, 

giúp đà tăng của VN-Index liên tục được mở rộng xuyên 

suốt thời gian giao dịch. 

 Khối ngoại hôm nay bán ròng hơn 101 tỷ đồng trên cả 

hai sàn. VIC vẫn dẫn đầu danh sách bán về giá trị 

nhưng cổ phiếu này tăng trần cuối phiên. Trong khi đó, 

các giao dịch theo chiều mua vẫn hạn chế và chưa ghi 

nhận tín hiệu cải thiện so với các phiên tuần trước.  

 Quan điểm đầu tư: 

Phiên hồi phục tích cực đã xuất hiện và VN-Index đã nhanh 

chóng tiếp cận vùng mục tiêu 915 – 917 điểm theo như dự 

báo tuần trước. Trong đó, tín hiệu đáng chú ý là việc lực 

cầu giá bắt đáy đang nhập cuộc tại nhóm cổ phiếu trụ cột, 

đặc biệt là các cổ phiếu đã giảm sâu như VIC và VPB. Diễn 

biến này được đánh giá tích cực và có thể là một sự khởi 

đầu thuận lợi bởi các Bluechips luôn là động lực chính của 

thị trường giá lên. 

Tuy nhiên, chúng tôi cũng lưu ý rằng yếu tố cần thiết phía 

sau sẽ là sự gia nhập của dòng tiền đang đứng ngoài quan 

sát. Trước khi có sự cải thiện của thanh khoản và dấu hiệu 

lan tỏa của lực cầu chủ động thì nhà đầu tư vẫn nên thận 

trọng với vùng giá cao trong phiên, hạn chế mua đuổi.  

Trong trường hợp đà tăng kèm thanh khoản yếu tái diễn thì 

nhà đầu tư có thể tận dụng để thực hiện hoạt động trading 

giảm giá vốn với danh mục sẵn có. 

Cổ phiếu có tín hiệu trong ngày: 

 Cổ phiếu cho tín hiệu tăng giá: CII, DIG, FCN, TDC,  

 Cổ phiếu cho tín hiệu giảm giá: DGC, HCD 

 

Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc tại các Bluechips, VN-Index vượt SMA 20 phiên 

 

       NGÀY: 19/11/2018 
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Phân tích kỹ thuật chỉ số 

VN-Index:  

Sự tích cực đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp chỉ số sàn HSX bật tăng tích cực trong phiên giao 

dịch 19/11. Chốt phiên, chỉ số VN-Index ghi được 17,87 điểm và lên dừng ở mốc 916,06 điểm. 

Thân nến tăng dạng Belt hold line đã giúp VN-Index lấy lại phần lớn số điểm đánh mất trong diễn biến của 

tuần liền trước. Điểm yếu duy nhất nằm ở yếu tố thanh khoản khi khối lượng giao dịch sụt giảm về dưới 

ngưỡng bình quân của 05 phiên gần nhất. 

Tuy vậy, 02 tín hiệu kỹ thuật quan trọng đang được đánh giá cao là việc đường giá đã bắt đầu có khả năng 

vượt qua đường SMA 20 phiên sau pha giảm kéo dài gần 2 tháng và trạng thái nâng dần của vùng đáy 

ngắn hạn.  

Về chỉ báo, MACD đảo chiều tăng trở lại sau khi tiệm cận với đường tín hiệu cũng báo hiệu xu hướng hồi 

phục có khả năng tiếp diễn.  

Dự báo biến động phiên kế tiếp, chỉ số VN-Index có khả năng sẽ dao động trong khoảng 910 – 920 điểm 

và kiểm định lại đường SMA 20 phiên.  

Đường xu hướng dốc lên đi qua mức đóng cửa phiên 30/10 và 15/11 sẽ đóng vai trò hỗ trợ nếu áp lực bán 

tái diễn. 

 

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 
DPS 19/11/2018 0,80 204.200 14,29 

MPT 19/11/2018 5,20 103.800 8,33 

TIG 19/11/2018 2,70 376.400 8,00 

VIC 19/11/2018 96,40 1.553.130 6,99 

VPB 19/11/2018 21,70 6.705.160 6,90 

TDC 19/11/2018 7,91 273.080 6,89 

EVG 19/11/2018 3,27 663.370 6,86 

TNT 19/11/2018 2,66 225.250 6,83 

NTL 19/11/2018 14,90 761.540 6,81 

DIG 19/11/2018 15,40 1.075.710 6,57 

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

Mã Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động giá 
TOP 19/11/2018 0,80 254.700 -11,11 

HCD 19/11/2018 5,89 1.519.140 -5,91 

HAI 19/11/2018 2,12 1.600.760 -5,36 

KMR 19/11/2018 3,73 521.040 -4,36 

TGG 19/11/2018 6,50 1.392.510 -4,13 

QCG 19/11/2018 6,80 2.402.380 -3,41 

PXL 19/11/2018 3,30 273.400 -2,94 

SCJ 19/11/2018 3,50 190.100 -2,78 

SHN 19/11/2018 10,70 211.500 -2,73 

TTF 19/11/2018 3,61 589.800 -2,70 

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

Mã Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động KLGD 
SCJ 19/11/2018 3,50 190.100 398,43 

SFG 19/11/2018 14 133.620 305,38 

TDC 19/11/2018 7,91 273.080 263,63 

FCN 19/11/2018 15,90 1.232.800 162,07 

MSR 19/11/2018 21,80 257.300 158,80 

HQC 19/11/2018 1,60 6.668.960 156,86 

CII 19/11/2018 27,40 2.516.140 141,89 

EVG 19/11/2018 3,27 663.370 137,89 

NBC 19/11/2018 6,30 157.800 131,58 

ATG 19/11/2018 2,06 369.350 115,5 

 

 

 

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 

OGC 19/11/2018 3,37 3.367.670 uptrend 8 

VHC 19/11/2018 107,90 111.740 uptrend 8 

VNG 19/11/2018 19,90 551.570 uptrend 7 

APG 19/11/2018 7,70 500.880 uptrend 6 

BWE 19/11/2018 22,95 401.330 downtrend 6 

EVE 19/11/2018 17,45 102.420 downtrend 6 

FCN 19/11/2018 15,90 1.232.800 downtrend 6 

GMD 19/11/2018 28,80 1.697.410 uptrend 6 

HPX 19/11/2018 27,60 230.420 n/a 6 

PMG 19/11/2018 21,05 102.890 downtrend 6 

* 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 

NTL 19/11/2018 14,90 523.620 14,90 8,60 

VNG 19/11/2018 19,90 516.923 19,90 12,60 

MPT 19/11/2018 5,20 266.210 5,20 1,90 

HAC 19/11/2018 4,90 93.550 4,90 2,70 

PXA 19/11/2018 1,80 43.195 1,80 0,50 

TPP 19/11/2018 17,00 17.835 17,00 8,70 

TCS 19/11/2018 5,20 14.670 5,20 3,55 

GGG 19/11/2018 0,80 12.025 0,80 0,40 

HLA 19/11/2018 0,40 4.365 0,40 0,20 

NAV 19/11/2018 9,68 3.232 9,68 4,05 

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 

ACM 19/11/2018 0,70 169.190 1,80 0,70 

KVC 19/11/2018 1,20 157.365 3,20 1,20 

SPI 19/11/2018 0,80 137.555 5,50 0,80 

PVV 19/11/2018 0,60 48.610 1,60 0,60 

HKB 19/11/2018 1,00 44.835 3,40 1,00 

ATA 19/11/2018 0,40 24.520 1,50 0,40 

KSQ 19/11/2018 1,10 18.375 2,40 1,10 

SJC 19/11/2018 1,70 15.320 15,90 1,70 

G20 19/11/2018 0,50 15.140 1,70 0,50 

VE9 19/11/2018 3,30 13.105 9,90 3,30 
 

 

 

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 
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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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