
 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG

Thị trường tăng giảm trái chiề

662.28 điểm trong khi chỉ số

khớp lệnh trên 2 sàn đều giả

dịch toàn thị trường đạt 3,298

rộng thị trường tăng nhẹ so vớ

mã tăng và 237 mã giảm. Trong s

nay có GAS, MSN, VCB, BVH, HAG, HNG, 

CTG., HPG, VIC, DHG, FPT, BID

trên  sàn HSX với giá trị -272.2

với giá trị -8.9 tỷ đồng. 

 

 QUAN ĐIỂM PHÂN TÍCH K

Chỉ số VNINDEX tăng điểm nh

đóng cửa chỉ số này vẫn neo trên m

dưới mức trung bình 20 phiên

đang di chuyển phía trên đườ

giá kể từ đầu năm đồng thời đư

thấy xu hướng Tăng ngắn hạn v

 

Khuyến nghị đầu tư: Thị trư

trong bối cảnh 2 chỉ số tăng gi

chưa có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên đi

khối Ngoại vẫn tiếp tục với cư

bán ròng – 1,079 tỷ trên sàn HSX

sẽ khiến thị trường bị hụt hơi và r

điểm thận trọng và đưa tỷ lệ 

vốn Ngoại được triệt tiêu. 
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NG  

ều trên 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX 

ố HNXINDEX giảm -0.73% xuống 83.1 điể

ảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên; t

98 tỷ đồng trong đó bao gồm 348 tỷ giao dịch th

ới phiên trước nhưng vẫn  dưới ngưỡng cân b

m. Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm 

BVH, HAG, HNG, KDC, EIB tăng; chiều giảm

DHG, FPT, BID, VHC, HSG, SSI. Khối Ngoại kéo dài chu

72.2 tỷ đồng trong khi  sàn HNX cũng chuyển sang bán 

M PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

m nhẹ nhờ động lực chính đến từ nhóm cổ phi

neo trên mốc 660 điểm. Khối lượng khớp lệ

0 phiên cho thấy dòng tiền có dấu hiệu chững lại. 

ờng trung bình EMA(20) và vẫn đang nằm trong kênh tăng 

i đường chỉ báo trend ADX vẫn đang có xu hư

n vẫn đang tiếp tục duy trì.  

trường tiếp diễn tình trạng phân hóa giữa các nhóm ngành

tăng giảm nhẹ, điều này thể hiện xu hướng giao d

Tuy nhiên điều chúng tôi lo ngại là động thái bán ròng c

i cường độ rất mạnh, chỉ tính riêng trong tuầ

trên sàn HSX với trên -200 tỷ mỗi phiên. Động thái này n

t hơi và rủi ro giảm giá gia tăng. Do đó nhà đầu tư nên gi

 cổ phiếu về trạng thái an toàn cho đến khi r

BÁO CÁO PHÂN TÍCH KỸ 
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 tăng 0.25% lên 

ểm. Khối lượng 

; tổng giá trị giao 

ch thỏa thuận. Độ 

cân bằng với 182 

n VNINDEX hôm 

m đáng chú ý có 

kéo dài chuỗi bán ròng 

n sang bán ròng 

phiếu vốn hóa lớn, 

ệnh giảm xuống 

 Đường giá vẫn 

m trong kênh tăng 

có xu hướng tăng cho 

a các nhóm ngành 

ng giao dịch tích lũy 

ng thái bán ròng của 

ần qua khối này 

ng thái này nếu kéo dài 

u tư nên giữ quan 

n khi rủi ro từ dòng 

 THUẬT 



 

 

 

 
VNINDEX Ngư

 

HNXINDEX 
Ngư

 

  

Xu hướng ngắn hạn: Tăng 

Ngưỡng hỗ trợ: 604 Ngưỡng kháng cự: 680 

Xu hướng ngắn hạn: Tăng 

Ngưỡng hỗ trợ: 80.5 Ngưỡng kháng cự: 88 
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KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên c

thập và xem xét cẩn trọng; tuy nhiên Công ty C

kỳ một trách nhiệm nào đối v

trong báo cáo. Các quan điểm, nh

cá nhân của các chuyên viên phân tích mà không đ

Báo cáo này chỉ nhằm m

đọc mua, bán hay nắm giữ ch

cứu này như là một nguồn thông tin tham kh

OCS có thể có những ho

cập đến trong báo cáo nghiên c

xung đột lợi ích đối với các nhà đ

 
PHÒNG PHÂN TÍCH VÀ T

Công ty C

Hội sở:  Trung Yên Plaza- S

Hòa – Cầu Giấy - Hà Nội. 

Điện thoại: (844) 37726699       

 Fax:          (844) 37726762 

 

Thực hiện báo cáo 

Nguyễn Quốc Vinh  vinhnq1@ocs.com.vn

 

 

 

  

  

ng thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được ti

ng; tuy nhiên Công ty Cổ phần Đại Dương (OCS) không ch

i với tính chính xác của những thông tin đư

m, nhận định và đánh giá trong báo cáo này là quan đi

a các chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan điểm c

m mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên ng

chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo nghiên 

n thông tin tham khảo khi nghiên cứu đầu tư. 

ng hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tư

n trong báo cáo nghiên cứu này. Người đọc cần lưu ý rằng OCS có th

i các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên cứu phân tích này.

PHÒNG PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Dương 

Số 1 - Trung 

i: (844) 37726699        

vinhnq1@ocs.com.vn 

Chi nhánh HCM:  Tầng M, Tòa nhà Central 

Park - 117 Nguyễn Du – Qu

Điện thoại: (848) 62906296 

Fax: (848) 62906399 

 

Chịu trách nhiệm nội dung

Trần Anh Thắng      thangta@ocs.com.vn
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c tiến hành  thu 

i Dương (OCS) không chịu bất 

ng thông tin được đề cập đến 

nh và đánh giá trong báo cáo này là quan điểm 

m của OCS.  

ng tin mà không hàm ý khuyên người 

ng báo cáo nghiên 

i tượng được đề 

ng OCS có thể có những 

u phân tích này. 

ng M, Tòa nhà Central 

Quận 1- TP.HCM. 

 

i dung 

thangta@ocs.com.vn 


