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Thống kê thị trường: (1 phiên) 

 HSX HNX UP COM 

Index  897,15   101,02   51,25  

% Thay đổi giá -0,42 -0,18 -0,07 

KLGD ( triệu cp)  134,99   36,53   8,39  

% Thay đổi KLGD 7,84 8,51 -14,74 

GTGD ròng NN (tỷ 
đồng) 

-359,26 -121,91 -7,86 

 

Độ rộng thị 
trường 

HSX HNX UP COM 

Số mã tăng 123 68 71 

Số mã giảm 159 76 75 

Tham chiếu 93 230 650 

 

Chỉ tiêu kỹ thuật HSX HNX UP COM 

Ngưỡng hỗ trợ 880 100 50 

Ngưỡng kháng cự 940 110 52 

SMA 20 phiên 917,11 103,83 51,59 

SMA 60 phiên 965,96 109,76 52,26 

SMA 200 phiên 1017,19 116,1 54,37 

 

Xu hướng T+1 1 tuần 1 tháng 

VN-Index Tăng Trung lập Trung lập 

HNX-Index Tăng Trung lập Trung lập 
 

Điểm nhấn giao dịch: 

 Áp lực bán tiếp tục là diễn biến chủ đạo trong phiên 

chiều ngày 15/11. Chỉ số VN-Index đóng cửa đánh mất 

mốc 900 điểm và đang tạm dừng tại 897,15 điểm. HNX-

Index cũng đảo chiều giảm nhẹ cuối phiên và lùi về 

101,02 điểm.  

 Độ rộng hai sàn vẫn nghiêng về bên bán với 235 mã 

giảm và 191 mã tăng giá. 

 Nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí hồi phục đã góp 

phần hỗ trợ VN-Index trong phần lớn thời gian giao dịch. 

Ngoài ra, vai trò điều tiết vẫn duy trì tại 02 mã SAB và 

NVL 

 Ở chiều ngược lại, VIC, VHM và BVH là những mã đóng 

vai trò lực cản đối với nỗ lực tăng điểm của chỉ số. Trong 

đó, mức giảm sâu của VIC là tác nhân chính khiến thị 

trường sụt giảm mạnh trong phiên chiều. 

 Khối ngoại hôm nay bán ròng khá mạnh trên 02 sàn với 

giá trị ròng trên 481 tỷ đồng. Trong đó, VIC bị bán ròng 

gần 350 tỷ đồng qua phương thức thỏa thuận và đây có 

thể nguyên nhân khiến cổ phiếu này sụt giảm về sát 

vùng đáy của 52 tuần.  

 Quan điểm đầu tư: 

Thanh khoản thị trường mặc dù tăng nhẹ tuy nhiên đặt 

trong quan hệ với chiều giảm của VN-Index thì đây lại là 

dấu hiệu gia tăng sức mạnh của bên bán.  

Bên cạnh đó, dấu hiệu mở rộng trạng thái dò đáy tại nhiều 

mã Bluechips như HPG, VPB, VIC ….  cũng đang là một 

trong những tác nhân gây áp lực đối với xu hướng ngắn 

hạn. 

Mặc dù chúng tôi để ngỏ khả năng một phiên hồi phục của 

VN-Index dựa trên tín hiệu kỹ thuật, tuy nhiên nếu diễn biến 

trong phiên không ghi nhận lực cầu chủ động tại các nhịp 

tăng thì vẫn cần chú ý tới rủi ro của phiên Bulltrap trong xu 

hướng giảm giá. 

Khuyến nghị thận trọng quan sát tiếp tục được duy trì trong 

phiên cuối tuần. Nhà đầu tư đang đứng ngoài nên kiên 

nhẫn, tránh bị chi phối bởi tâm lý bắt đáy ngắn hạn.  

 Cổ phiếu có tín hiệu trong ngày: 

 Cổ phiếu cho tín hiệu tăng giá: DHA, OGC, PTB 

 Cổ phiếu cho tín hiệu giảm giá: AST, HVG, SBT 

Khối ngoại bán ròng mạnh, VN-Index đánh mất mốc 900 điểm 

 

       NGÀY: 15/11/2018 
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Phân tích kỹ thuật chỉ số 

VN-Index:  

Đóng cửa phiên 15/11, VN-Index tiếp tục đánh mất 3,78 điểm và lùi về mốc 897,15 điểm. Với mức đóng 

cửa này, chỉ số đã đánh mất mốc số tròn 900 điểm và  xác nhận cho kịch bản kiểm định vùng đáy cũ ngắn 

hạn. 

Cột khối lượng hôm nay vượt ngưỡng quân bình 05 phiên cho thấy dấu hiệu của lực bán chủ động, cụ thể 

là mức tăng của khối lượng được đóng góp chủ yếu bởi diễn biến phiên chiều. Tâm lý của một bộ phận 

nhà đầu tư trên sàn HSX có thể đã bi quan hơn sau khi những nỗ lực giằng co quanh mốc 900 điểm không 

thu hút được sự quan tâm của dòng tiền bên ngoài thị trường.   

Điểm tích cực là lực cầu giá thấp được kích hoạt trong phiên khớp lệnh đóng cửa đã giúp thu hẹp biên độ 

chiều giảm và đồ thị EOD có dạng Bearish Spinning Top. Qua thống kê, theo sau những nến Spinning top 

tại vùng hỗ trợ thì thường sẽ có xác suất cao của một phiên hồi phục kỹ thuật. 

VN-Index được kỳ vọng sẽ xuất hiện tín hiệu đảo chiều trong phiên cuối tuần và giúp kiểm định lại khu vực 

tâm lý quanh mốc 900 điểm.  

Nếu chỉ số tiếp tục đi xuống thì ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ là khu vực quanh mốc 888 điểm tương ứng với 

mốc đóng cửa của phiên tạo đáy 30/10/2018. 

 

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 
MBG 15/11/2018 4,50 538.000 9,76 

SHN 15/11/2018 10,00 249.500 8,70 

G36 15/11/2018 4,50 144.200 7,14 

DPR 15/11/2018 35,30 164.440 6,97 

APG 15/11/2018 7,70 374.130 6,94 

KMR 15/11/2018 3,90 1.073.910 6,85 

OGC 15/11/2018 3,28 9.408.790 6,84 

HHG 15/11/2018 1,70 188.800 6,25 

TEG 15/11/2018 7,70 104.070 5,77 

ATG 15/11/2018 2,00 226.330 5,26 

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

Mã Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động giá 
PFL 15/11/2018 0,90 142.300 -10,00 

VKC 15/11/2018 4,50 149.600 -10,00 

BII 15/11/2018 1,00 259.400 -9,09 

KVC 15/11/2018 1,20 438.400 -7,69 

TNI 15/11/2018 8,75 584.940 -6,91 

HVG 15/11/2018 5,05 1.725.640 -6,83 

SBT 15/11/2018 21,15 4.265.090 -6,83 

ITQ 15/11/2018 4,10 116.500 -6,82 

VCG 15/11/2018 17,20 7.502.800 -6,52 

VCI 15/11/2018 49,20 169.270 -5,38 

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

Mã Ngày Giá hiện tại KLGD % biến động KLGD 
TEG 15/11/2018 7,70 104.070 316,31 

G36 15/11/2018 5 144.200 313,89 

DPR 15/11/2018 35,30 164.440 258,77 

VKC 15/11/2018 4,50 149.600 244,70 

MBG 15/11/2018 4,50 538.000 244,52 

VCG 15/11/2018 17,20 7.502.800 223,94 

OGC 15/11/2018 3,28 9.408.790 196,46 

KVC 15/11/2018 1,20 438.400 176,73 

VCI 15/11/2018 49,20 169.270 174,16 

HDM 15/11/2018 21,50 114.800 174,12 

 

 

 

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 

DPM 15/11/2018 19,10 553.790 uptrend 8 

TNG 15/11/2018 19,30 1.323.700 uptrend 8 

BWE 15/11/2018 22,00 435.120 downtrend 7 

NVB 15/11/2018 10,00 1.172.000 uptrend 7 

OGC 15/11/2018 3,28 9.408.790 uptrend 7 

PHR 15/11/2018 30,85 255.830 uptrend 7 

EVE 15/11/2018 17,50 103.440 downtrend 6 

FMC 15/11/2018 30,00 370.090 uptrend 6 

HPX 15/11/2018 27,25 313.180 n/a 6 

IDI 15/11/2018 11,65 1.691.850 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 

THT 15/11/2018 7,90 86.655 7,90 5,09 

PXA 15/11/2018 1,80 44.070 1,80 0,50 

AGM 15/11/2018 15,30 16.680 15,30 7,29 

GGG 15/11/2018 0,80 14.465 0,80 0,40 

HLA 15/11/2018 0,40 10.000 0,40 0,20 

DSN 15/11/2018 61,40 4.515 61,40 50,45 

TMP 15/11/2018 37,00 3.428 37,00 28,54 

NDC 15/11/2018 45,00 3.165 45,00 22,31 

VEE 15/11/2018 10,00 2.655 10,00 9,30 

VE2 15/11/2018 12,00 2.060 12,00 9,54 

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 

HSG 15/11/2018 7,20 5.038.191 24,71 7,20 

NKG 15/11/2018 8,00 850.436 32,29 8,00 

PVX 15/11/2018 1,10 553.545 2,80 1,10 

PC1 15/11/2018 20,60 322.902 35,35 20,60 

SKG 15/11/2018 16,00 186.637 28,09 16,00 

TSC 15/11/2018 1,41 165.869 4,24 1,41 

KVC 15/11/2018 1,20 164.575 3,20 1,20 

TOP 15/11/2018 0,80 139.835 1,80 0,80 

HID 15/11/2018 2,45 90.630 4,19 2,45 

PVV 15/11/2018 0,60 47.710 1,60 0,60 
 

 

 

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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