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Thống kê thị trường: (1 phiên) 

 HSX HNX UP COM 

Index 1.011,29 115,59 53,52 

% Thay đổi giá 0,83 -0,18 0,06 

KLGD ( triệu cp) 169,40 48,63 18,69 

% Thay đổi KLGD -38,04 -30,18 -44,98 

GTGD ròng NN (tỷ 
đồng) 53,79 -5,10 -13,34 

 

Độ rộng thị 
trường 

HSX HNX UP COM 

Số mã tăng 148 83 92 

Số mã giảm 145 79 77 

Tham chiếu 76 212 608 

 

Chỉ tiêu kỹ thuật HSX HNX UP COM 

Ngưỡng hỗ trợ 980 110 52 

Ngưỡng kháng cự 1020 120 54 

SMA 20 phiên 987,59 112,68 51,8 

SMA 60 phiên 958,74 107,83 50,9 

SMA 200 phiên 1024,9 117,94 55,04 

 

Xu hướng T+1 1 tuần 1 tháng 

VN-Index Tăng Trung lập Tăng 

HNX-Index Tăng Trung lập Tăng 
 

Điểm nhấn giao dịch: 

 Mở đầu tuần giao dịch cuối cùng của tháng 9/2018, VN-

Index nối dài đà tăng với 8,32 điểm và lên chốt phiên 

24/09 tại mốc 1011,29 điểm. 

 Tâm lý có phần thận trọng hơn tại sàn HNX và khiến chỉ 

số HNX-Index giảm nhẹ và lùi về mốc 115,59 điểm. 

 Độ rộng thị trường tính trên cả hai sàn khá cân bằng, 

tuy nhiên điểm đáng lưu ý là 70% số cổ phiếu trong 

nhóm VN30 đang tăng giá. 

 Bên cạnh phản ứng phục hồi kỹ thuật tại một số cổ 

phiếu trụ cột như NVL và VHM thì động lực thúc đẩy đà 

tăng cho VN-Index còn đến từ sự xoay vòng dòng tiền 

sang các Bluechips khác như MSN, VRE, VJC, MBB và 

nhóm dầu khí. 

 Ở chiều ngược lại, áp lực bán tại VNM và nhóm ngân 

hàng là nguyên nhân gây ra những rung lắc trong phiên. 

 Khối ngoại thu hẹp giao dịch và mức chênh lệch mua 

ròng tính trên cả hai sàn lùi về mức 48,68 tỷ đồng. Điểm 

đáng lưu ý là sự quan tâm của nhà đầu tư ngoại khá 

tương đồng với dòng vốn nội trong phiên hôm nay khi 

sự vận động tập trung tại nhóm vốn hóa lớn. 

 Quan điểm đầu tư: 

Sự vận động tích cực của dòng tiền tại nhóm vốn hóa lớn 

đang xác nhận cho động lực đi lên của thị trường. FPTS 

nhận định chỉ số VN-Index vẫn còn dư địa mở rộng đà tăng 

hướng về đường trung bình động SMA 200 phiên. 

Trong tuần này, hoạt động chốt NAV quý III/2018 tại các 

quỹ đầu tư và khả năng thay đổi lãi suất liên ngân hàng từ 

Fed sẽ là những tiêu điểm cần chú ý.  

Ở thời điểm hiện tại, các vị thế lướt sóng theo xu hướng có 

thể tiếp tục nắm giữ. Cơ hội mở mua các vị thế lướt sóng 

ngắn vẫn còn, tuy nhiên nhà đầu tư cần cân nhắc rủi ro đến 

từ các sự kiện nêu trên.  

Trong những phiên kế tiếp, dòng tiền có thể chú ý tới các 

cổ phiếu như: BVH, TPB, PNJ, HDB. 

Cổ phiếu có tín hiệu trong ngày: 

 Cổ phiếu cho tín hiệu tăng giá: CTD, DRI, HHP, KSB, 

TDG, TDH. 

 Cổ phiếu cho tín hiệu giảm giá: PAN, VRC. 

 

Dòng tiền xoay vòng tại các Bluechips tạo đà giúp VN-Index mở rộng tăng trên ngưỡng 1000 điểm.   

       NGÀY: 24/09/2018 
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Phân tích kỹ thuật chỉ số 

VN-Index:  

Sau khi giải tỏa được áp lực bán trong tuần liền trước, chỉ số Vn-Index tiếp đà “dò đỉnh” với mức tăng 8,32 

điểm và lên chốt phiên giao dịch đầu tuần 24/09 tại 1011,29 điểm. 

Quan sát đồ thị Intrday M5, ngoại trừ biến động bật tăng đầu phiên do “phản ứng giá” (Price action) tại một 

số Bluechips bị bán quá đà trong phiên cuối tuần trước thì biến động chủ yếu của VN-Index là giằng co đi 

ngang. Diễn biến thanh khoản ảm đạm trong giai đoạn này hàm ý rằng phần lớn nhà đầu tư trên sàn HOSE 

đang kỳ vọng vùng chốt lời cao hơn. 

Tâm lý ở chiều mua vẫn khá lạc quan đặc biệt là những kỳ vọng đi theo xu hướng tại các cổ phiếu nhóm 

vốn lớn. Sự xoay vòng của dòng tiền vận động tích cực trong phiên hôm nay tại các cổ phiếu như CTD, 

MBB, VRE, VJC và nhóm dầu khí. 

Đây cũng là động lực giúp VN30 thực hiện một phiên “Breakout” đỉnh và tiến đến vùng biến động mới. Theo 

trắc diện thị trường, giới hạn của vùng này được ước tính trong khoảng 980 – 1040 điểm. 

Do đó, mặc dù biến động “gây nhiễu” đầu phiên khiến VN-Index chưa thực hiện củng cố ngưỡng 1000 

điểm với vai trò hỗ trợ, nhưng FPTS vẫn bảo lưu quan điểm lạc quan về thị trường trong tuần giao dịch 

này. Kênh xu hướng hồi quy biến động 02 tháng gần đây vẫn đang dẫn chiếu đến ngưỡng kháng cực SMA 

200 phiên. 

 

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 

HUT 24/09/2018 5,80 10.317.200 9,43 

HVA 24/09/2018 4,70 115.100 9,30 

SDD 24/09/2018 3,80 320.200 8,57 

TNG 24/09/2018 16,50 2.010.000 8,55 

NSH 24/09/2018 6,50 422.000 8,33 

ORS 24/09/2018 3,00 264.400 7,14 

TOP 24/09/2018 1,50 2.730.900 7,14 

GEG 24/09/2018 13,60 289.700 7,09 

FTS 24/09/2018 14,65 214.120 6,93 

NVL 24/09/2018 64,10 403.450 6,83 

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

Mã Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động giá 

BII 24/09/2018 1,30 420.000 -7,14 

YBM 24/09/2018 20,10 566.510 -6,94 

VKC 24/09/2018 5,50 249.400 -5,17 

SBS 24/09/2018 1,90 152.800 -5,00 

CRE 24/09/2018 43,15 168.300 -4,54 

KLF 24/09/2018 2,20 880.700 -4,35 

PAN 24/09/2018 57,30 143.630 -3,70 

SPP 24/09/2018 5,20 277.500 -3,70 

MBG 24/09/2018 5,60 1.537.900 -3,45 

KMR 24/09/2018 3,43 103.980 -3,11 

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

Mã Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động KLGD 

FUCTVGF1 24/09/2018 13,45 1.270.510 400,00 

VKC 24/09/2018 5,50 249.400 334,19 

ORS 24/09/2018 3,00 264.400 190,74 

UDC 24/09/2018 3,88 152.710 182,93 

NSH 24/09/2018 6,50 422.000 179,17 

FTS 24/09/2018 14,65 214.120 172,03 

SJD 24/09/2018 26,20 103.840 165,64 

HUT 24/09/2018 5,80 10.317.200 160,32 

TIS 24/09/2018 12,50 183.000 159,50 

VDS 24/09/2018 10,35 325.530 142,22 

 

 

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 

DBC 24/09/2018 29,70 108.800 uptrend 8 

DCM 24/09/2018 10,60 1.543.150 downtrend 8 

DGW 24/09/2018 27,40 1.520.090 uptrend 8 

DIG 24/09/2018 17,65 2.067.020 downtrend 8 

DVN 24/09/2018 16,60 203.600 downtrend 8 

DXG 24/09/2018 29,65 1.369.280 downtrend 8 

E1VFVN30 24/09/2018 16,21 276.120 downtrend 8 

FCN 24/09/2018 16,30 300.570 downtrend 8 

GKM 24/09/2018 15,30 132.700 uptrend 8 

HDB 24/09/2018 39,00 1.568.970 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 

APG 24/09/2018 6,90 404.559 6,90 4,50 

DLD 24/09/2018 11,30 45.000 11,30 6,90 

ICG 24/09/2018 7,60 29.050 7,60 5,50 

HFT 24/09/2018 38,40 22.840 38,40 11,00 

SWC 24/09/2018 13,20 18.260 13,20 8,35 

HLE 24/09/2018 10,00 1.250 10,00 9,50 

HLS 24/09/2018 27,40 990 27,40 12,22 

HEC 24/09/2018 28,00 855 28,00 11,41 

BAX 24/09/2018 25,50 600 25,50 16,67 

VNI 24/09/2018 12,60 575 12,60 5,30 

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 

ASA 24/09/2018 0,70 34.010 4,10 0,70 

KSK 24/09/2018 0,40 31.880 2,00 0,40 

HIZ 24/09/2018 10,00 25.465 20,20 10,00 

CAD 24/09/2018 0,40 7.695 1,20 0,40 

LG9 24/09/2018 6,00 3.690 10,00 6,00 

SVN 24/09/2018 1,30 1.885 3,60 1,30 

BHC 24/09/2018 2,00 1.700 3,70 2,00 

PIS 24/09/2018 8,00 1.440 14,42 8,00 

S12 24/09/2018 0,60 820 1,30 0,60 

TSG 24/09/2018 7,70 310 10,50 7,70 
 

 

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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