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Thống kê thị trường: (1 phiên) 

 HSX HNX UP COM 

Index 958,59 107,14 53,78 

% Thay đổi giá 0,39 0,03 0,81 

KLGD ( triệu cp) 151,65 36,39 23,37 

% Thay đổi KLGD 4,56 3,90 81,23 

GTGD ròng NN (tỷ 
đồng) 

-51,36 1,05 26,50 

 

Độ rộng thị 
trường 

HSX HNX UP COM 

Số mã tăng 180 88 108 

Số mã giảm 107 67 70 

Tham chiếu 90 219 622 

 

Chỉ tiêu kỹ thuật HSX HNX UP COM 

Ngưỡng hỗ trợ 930 104 52 

Ngưỡng kháng cự 970 110 54 

SMA 20 phiên 926,42 104,45 52,31 

SMA 60 phiên 952,23 107,96 52,56 

SMA 200 phiên 1006 114,68 53,92 

 

Xu hướng T+1 1 tuần 1 tháng 

VN-Index Tăng Tăng Tăng 

HNX-Index Tăng Tăng Tăng 
 

Điểm nhấn giao dịch: 

 Những rung lắc trong phiên tái diễn, tuy nhiên thị trường 

vẫn bảo lưu được nền giá cao mới trong phiên giao dịch 

cuối tuần 07/12. VN-Index tăng nhẹ 3,77 điểm và tái lập 

mốc 958,59 điểm. HNX-Index giằng co phía trên mốc 

tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch và đang 

tạm chốt phiên tại 107,14 điểm. 

 Độ rộng thị trường trở lại chiều tích cực với 268 mã tăng 

giá và 174 mã giảm giá. 

 Các Bluechips có mức ảnh hưởng lớn nhất thị trường 

kéo dài trạng thái giằng co sau 03 phiên tăng bùng nổ 

tại thời điểm đầu tuần. 

 Dòng tiền trong phiên hôm nay đang quan tâm nhiều 

hơn đến nhóm cận vốn hóa lớn. Cổ phiếu bất động sản 

xây dựng như DXG, CTD, ROS cùng một số cổ phiếu 

khác như PNJ, FPT đang chu hút mạnh lực cầu chủ 

động. 

 Khối ngoại bán ròng gần 50 tỷ đồng trên cả hai sàn. Đối 

trọng cung cầu giữa hai chiều mua, bán lần lượt là 

chứng chỉ quỹ E1VFVN30 với cổ phiếu PVD và HPG. Ở 

phần còn lại, nhà đầu tư ngoại giao dịch khá “rải rác” và 

có xu hướng nghiêng về chiều bán. 

 Quan điểm đầu tư: 

Thị trường vừa trải qua một tuần giao dịch khá tích cực, 

VN-Index không những mở rộng đà phục hồi về mặt điểm 

số mà dung lượng dòng tiền xoay vòng trên thị trường cũng 

được cải thiện đáng kể sau hơn một tháng giao dịch “ảm 

đạm”. 

Các Bluechips có hiện tượng phân hóa về cuối tuần khiến 

VN-Index giằng co đi ngang trong khoảng hẹp. Mặc dù định 

hướng chưa rõ ràng, tuy nhiên đây không phải tín hiệu đáng 

ngại. Cơ sở xu hướng tăng tại các cổ phiếu trụ cột dẫn dắt 

thị trường vẫn được bảo toàn. Do đó, VN-Index được kỳ 

vọng sẽ tiếp tục mở rộng biến động theo chiều tăng trong 

tuần kế tiếp.  

Lợi thế vẫn đang thuộc về người mua và nhà đầu tư có thể 

xem xét nâng tỷ trọng tại những cổ phiếu đang có dấu hiệu 

bứt phá ra khỏi nền tích lũy ngắn hạn. 

Cổ phiếu có tín hiệu trong ngày: 

Cổ phiếu cho tín hiệu tăng giá: VCI, CSM, NT2. 

Cổ phiếu cho tín hiệu giảm giá: DPM, CII. 

 

Dòng tiền tiếp tục xoay vòng tại các Bluechips, VN-Index lên tiệm cận mốc 960 điểm. 
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Phân tích kỹ thuật chỉ số 

VN-Index:  

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần 07/12, VN-Index ghi nhận thêm mức tăng nhẹ 3,77 điểm và lên đứng tại 

mốc 958,59 điểm. 

Trên đồ tuần, một nến Bullish Belt Hold Line xuất hiện đã giúp VN-Index hoàn thành 100% mục tiêu giá 

của mô hình DoubleBottoms đã hình thành trong nửa cuối tháng 11/2018 vừa qua. 

Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý hơn của tuần giao dịch này đó là diễn biến thanh khoản, cột khối lượng khớp 

lệnh theo tuần chớm tiếp cận ngưỡng quân bình 20 tuần với hơn 784 triệu đơn vị cổ phiếu. 

Về tín hiệu chỉ báo, giao cắt báo mua trên Stochastics của tuần liền trước được xác nhận bởi diễn biến mở 

rộng phân kỳ dương giữa cặp đường %K và %D phía trên ngưỡng quá bán.  

Trên khung đồ thị ngắn hơn, biến động giằng co liên tục theo xu hướng tăng của 03 phiên cuối tuần vẫn 

đang xác nhận kịch bản biến động được đề cập tới trong những bản tin trước. 

Dư địa phục hồi của chỉ báo xung lượng cùng sự chủ động làm chủ thị trường của bên mua là căn cứ nhận 

định đà phục hồi có thể còn tái diễn giúp VN-Index tiến đến khu vực 970 – 980 điểm trong diễn biến tuần 

kế tiếp. Cặp đường xu hướng ngắn ngày SMA 09 và 20 hướng lên tiếp tục giữa vai trò nâng đỡ những 

biến động rung lắc theo phiên.  

 

 

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


 

 

 

Daily Technical Insight 

www.fpts.com.vn  3 

 Thống kê kỹ thuật khác  

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

Mã CK Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động giá 

KSK 07/12/2018 0,30 843.000 50,00 

AVF 07/12/2018 0,50 571.600 25,00 

PVA 07/12/2018 0,50 170.100 25,00 

DPS 07/12/2018 0,70 393.400 16,67 

DCS 07/12/2018 1,00 173.600 11,11 

MBG 07/12/2018 4,40 532.500 10,00 

DST 07/12/2018 2,50 840.600 8,70 

HKT 07/12/2018 2,60 773.200 8,33 

APG 07/12/2018 8,56 604.910 7,00 

CMG 07/12/2018 23,20 125.670 6,91 

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

Mã CK Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động giá 

PSG 07/12/2018 0,30 130.700 -25,00 

PVX 07/12/2018 1,00 415.100 -9,09 

VCP 07/12/2018 30,00 100.200 -7,69 

TGG 07/12/2018 4,48 707.800 -6,86 

ATG 07/12/2018 1,95 342.240 -6,70 

QBS 07/12/2018 4,70 181.850 -4,67 

HSL 07/12/2018 15,10 351.830 -3,82 

DPM 07/12/2018 21,00 441.720 -3,67 

HT1 07/12/2018 14,10 232.750 -3,42 

PXL 07/12/2018 3,10 183.600 -3,13 

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

Mã CK Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động KLGD 

PSG 07/12/2018 0,30 130.700 -25,00 

CMI 07/12/2018 1,10 186.100 0,00 

PIV 07/12/2018 1,50 116.000 0,00 

TH1 07/12/2018 5,50 140.100 0,00 

AVF 07/12/2018 0,50 571.600 25,00 

PVA 07/12/2018 0,50 170.100 25,00 

KSK 07/12/2018 0,30 843.000 50,00 

ITC 07/12/2018 12,60 100.010 2,44 

HKT 07/12/2018 2,60 773.200 8,33 

E1VFVN30 07/12/2018 15,30 3.854.120 1,06 
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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 

AAA 07/12/2018 15,90 1.912.720 downtrend 8 

CEO 07/12/2018 13,90 1.138.500 downtrend 8 

GTN 07/12/2018 11,45 1.922.380 uptrend 8 

ITC 07/12/2018 12,60 100.010 downtrend 8 

VRE 07/12/2018 33,00 1.466.260 downtrend 7 

AMV 07/12/2018 37,90 134.900 uptrend 6 

BMP 07/12/2018 56,80 152.480 downtrend 6 

DCM 07/12/2018 10,35 653.590 uptrend 6 

DIC 07/12/2018 3,35 296.860 downtrend 6 

DPR 07/12/2018 35,95 153.260 uptrend 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 

AMV 07/12/2018 37,90 114.305,00 37,90 12,80 

QNU 07/12/2018 15,60 33.085,00 15,60 8,00 

MCH 07/12/2018 99,50 27.115,00 99,50 48,35 

CTF 07/12/2018 20,50 19.907,00 20,50 10,28 

PXA 07/12/2018 1,80 11.540,00 1,80 0,50 

HLA 07/12/2018 0,40 5.980,00 0,40 0,20 

GGG 07/12/2018 1,00 5.175,00 1,00 0,40 

PXM 07/12/2018 0,40 4.730,00 0,40 0,20 

MSC 07/12/2018 18,00 3.740,00 18,00 9,70 

TL4 07/12/2018 7,60 1.850,00 7,60 5,52 

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 07/12/2018 3,90 1.445.690,00 15,11 3,90 

TGG 07/12/2018 4,48 1.072.151,50 30,65 4,48 

PVX 07/12/2018 1,00 449.045,00 2,80 1,00 

KHL 07/12/2018 0,20 7.945,00 0,70 0,20 

DHP 07/12/2018 9,30 7.685,00 15,05 9,30 

PXM 07/12/2018 0,40 4.730,00 0,40 0,20 

KDF 07/12/2018 17,00 3.585,00 61,44 17,00 

VPC 07/12/2018 0,70 1.645,00 1,20 0,70 

THB 07/12/2018 11,00 1.420,00 19,50 11,00 

PRT 07/12/2018 13,40 690,00 20,90 13,40 
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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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