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TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG   

Thị trường tăng nhẹ trên cả 2 sàn, đóng cửa chỉ số VNINDEX tăng 0.18% lên  908.18 
điểm trong khi chỉ số HNXINDEX tăng 0.13% lên 102.67 điểm. Khối lượng khớp lệnh 
trên 2 sàn vẫn duy trì mức thấp dưới mức trung bình 20 phiên; tổng giá trị giao dịch 
toàn thị trường đạt 2,890 tỷ đồng trong đó bao gồm 741 tỷ giao dịch thỏa thuận. Độ rộng 
thị trường tăng trở lại lên trên ngưỡng cân bằng với 205 mã tăng và 183 mã giảm. 
Trong số các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến VNINDEX hôm nay có CTG, HPG, VNM, 
STB, VCB, TPB, VIC, VPB, GAS tăng; chiều giảm đáng chú ý có MSN, TCB, CTD, PLX. 
Khối Ngoại Mua ròng trên sàn HSX với giá trị +23.2 tỷ đồng trong khi sàn HNX cũng 
Mua ròng với giá trị +46 tỷ đồng. 

 QUAN ĐIỂM PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

Chỉ số VNINDEX mở cửa giảm nhẹ và lấy lại sắc xanh từ đầu phiên chiều, đóng cửa 
tăng nhẹ lên 908.18 điểm. Đường giá trong 6 phiên gần nhất đang giao động lên xuống 
quanh đường EMA(20) thể hiện trạng thái đi ngang không rõ xu hướng. Khối lượng 
khớp lệnh tiếp tục duy trì mức thấp thể hiện dòng tiền èo uột với tâm lý thận trọng bao 
trùm. Chỉ báo ADX đã giảm về mức thấp 18.2 trong khi 2 đường +DI và –DI đang xấp xỉ 
nhau thể hiện xu hướng ngắn hạn đang là không xu hướng (Sideway). Hỗ trợ gần nhất 
đặt tại 862 điểm trong khi kháng cự gần nhất đặt tại 965 điểm. 

 

Khuyến nghị đầu tư: Thị trường giao dịch lình xình trong biên độ hẹp: giảm nhẹ đầu phiên và 
tăng nhẹ cuối phiên với thanh khoản suy giảm về mức thấp. Áp lực tâm lý từ phiên điều chỉnh thị 
trường chứng khoán Mỹ đêm qua chỉ ảnh hưởng không đáng kể đến thị trường Việt Nam trong 
nửa đầu phiên giao dịch là tín hiệu khá tích cực cho thấy rủi ro điều chỉnh mạnh khó xảy ra. Tuy 
nhiên cũng khó có thể kì vọng thị trường có thể bứt phá trong những ngày cuối năm Âm lịch bởi 
tâm lý hạn chế giao dịch trước kì nghỉ kéo dài. Chúng tôi duy trì nhận định chỉ số VNINDEX đi 
ngang trong biên độ 890-915 điểm trong ngắn hạn, Nhà đầu tư nên tập trung quan sát các cổ 
phiếu trong danh mục theo dõi và xem xét Mua gia tăng tỷ trọng tại các nhịp điều chỉnh của từng 
cổ phiếu đó hơn là chú ý đến biến động đi ngang của chỉ số VNINDEX trong giai đoạn này. 
Danh mục tham khảo bao gồm một số cổ phiếu: MBB, TCB, HPG, VGC, KBC, HVN, GMD…  

 

BÁO CÁO PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 
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VNINDEX 

Xu hướng ngắn hạn: Trung tính 

Ngưỡng hỗ trợ: 862 Ngưỡng kháng cự: 965 

 

 

HNXINDEX 
Xu hướng ngắn hạn: Trung tính 

Ngưỡng hỗ trợ: 99 Ngưỡng kháng cự: 110 
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KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được tiến hành  thu 
thập và xem xét cẩn trọng; tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) 
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được 
đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh giá trong báo cáo này là 
quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích mà không đại diện cho quan điểm 
của EVS.  

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên người 
đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo nghiên 
cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo khi nghiên cứu đầu tư. 

EVS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được đề 
cập đến trong báo cáo nghiên cứu này. Người đọc cần lưu ý rằng EVS có thể có những 
xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên cứu phân tích này. 

 
PHÒNG NGHIÊN CỨU 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest 

Hội sở:  Tầng 2 - Tòa nhà VNT - Số 19 – 
Nguyễn Trãi–Thanh Xuân - Hà Nội. 

Điện thoại: (84) 24 37726699        

Fax:          (84) 24 37726762 

 

Chi nhánh Bà Triệu:  Tầng 1, Tòa nhà 
Minexport – 28 Bà Triệu – Quận Hoàn 
Kiếm- TP. Hà Nội. 

Điện thoại: (84) 24 39366866  

Fax: (84) 24 3936 6586 

 

Thực hiện báo cáo 
Nguyễn Quốc Vinh   

Chi nhánh HCM:  Tầng M, Tòa nhà Central 
Park - 117 Nguyễn Du – Quận 1- TP.HCM. 

Điện thoại: (84) 28 62906296 

Fax: (84) 28 62906399 

 

Chi nhánh Hàm Nghi:  Tầng 4, Tòa nhà 
Ruby Tower - 81Hàm Nghi – Quận 1- 
TP.HCM. 

Điện thoại: (84) 28 31952616 

Fax: (84) 2831952618 

 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Nguyễn Quốc Vinh 

 


