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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Thay đổi (%) 1.24 0.13 

Giá trị đóng cửa 840.37 106.45 

KLGD (cổ phiếu) 143,365,607 37,999,077 

GTGD (tỷ đồng) 3,427.78 423.77 

Số CP tăng giá 154 68 

Số CP đứng giá 65 213 

Số CP giảm giá 125 97 
 

 

 

       VN-Index – Biểu đồ ngày 
 

 
 

       HNX-Index – Biểu đồ ngày 
 

  
 

  Top khối ngoại mua, bán ròng 
 

VCG 602,500 HSG 1,162,160 

VIC 388,690 ITA 639,270 

VNG 364,000 DAG 334,720 

KSK 232,200 FLC 304,300 

CII 208,180 VOS 240,740 

 
Xin đọc phần khuyến cáo cuối bản tin 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Phiên giao dịch cuối tuần chứng kiến sự bứt phá của hầu hết các 

cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa lớn như ROS, VNM, VCB, 

MSN,...Qua đó giúp chỉ số VN-Index tăng hơn 10 điểm và đạt 

đỉnh cao mới với 840.37 điểm. Tuy nhiên, đà tăng giá vẫn chưa 

thực sự lan tỏa ra các nhóm cổ phiếu khác trên sàn. Thể hiện ở 

số lượng mã cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm ưu thế và thanh khoản 

thị trường khá thấp. Chúng tôi vẫn tiếp tục bảo lưu quan điểm 

thận trọng, nhà đầu tư nên hạn chế mua bán trong giai đoạn hiện 

tại và tiếp tục quan sát thêm những diễn biến thị trường. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG       

Thị trường phiên giao dịch cuối tuần mở cửa giảm điểm nhẹ  và 

nhanh chóng lấy lại sắc xanh trên cả hai sàn. Nhiều cổ phiếu trụ 

cột trên thị trường như ROS, CTD, VNM, VPB, MWG, BID… 

đều tăng trên mốc tham chiếu. Nhóm Bất động sản, xây dựng 

hiện giao dịch khá sôi động với nhiều mã tăng điểm như PHC, 

CTI, VGC, VIC, VCG, DIG,… Nhóm cổ phiếu đầu cơ thị giá 

thấp giao dịch khá bùng nổ với HAR, HAI tăng kịch trần. Trong 

khi đó, FLC, AMD, ROS, KLF đều tăng điểm khá tốt. Về cuối 

buổi sáng, áp lực bán trên toàn thị trường đột ngột gia tăng khiến 

sắc đỏ áp đảo trên toàn thị trường. Tất cả các cổ phiếu vốn hóa 

lớn đồng loạt quay đầu giảm điểm, duy chỉ còn duy nhất mã ROS 

là vẫn duy trì được sắc xanh. 

Bước sang phiên giao dịch buổi chiều, diễn biến thị trường gây 

bất ngờ khá lớn cho giới đầu tư. Hàng loạt cổ phiếu Bluechips 

đồng loạt tăng giá. Tuy nhiên sức nóng không thực sự lan tỏa khi 

khá nhiều cổ phiếu dù có kết quả quý 3 tốt vẫn sụt giảm như CII, 

NLG, NBB, TDH, VPH, SJS,…Lực cầu xuất hiện ở nhóm vốn 

hóa lớn, đặc biệt là ROS, MSN, VIC, VNM, VCB... đã giúp chỉ 

số VN-Index tăng hơn 10 điểm, và đóng cửa cao nhất ngày. 

Kết phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 1.24%, đóng cửa tại 

840.37 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0.13%, đóng cửa tại 106.45 

điểm. Thanh khoản thị trường đạt hơn 180 triệu cổ phiếu. Tương 

đương với giá trị hơn 3,800 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng khá 

mạnh trên cả hai sàn, với hơn 5,6 triệu cổ phiếu trên cả hai sàn. 

Tương đương với giá trị 107.48 tỷ đồng.  
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 BẢNG THEO DÕI CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ: 
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KHUYẾN CÁO  

Bản tin Tư vấn đầu tư ABS (lưu hành nội bộ) tổng hợp và đưa ra những khuyến nghị đầu tư mang tính chất tham khảo, nhằm hỗ trợ 

khách hàng. ABS không có bất cứ cam kết hay đảm bảo gì đối với tính chính xác của các thông tin đồng thời không chịu trách nhiệm 

về bất cứ thiệt hại nào liên quan đến việc khai thác thông tin từ bản tin Tư vấn đầu tư này. Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ: Phòng Tư 

vấn Đầu tư – SĐT: 024.35624626, máy lẻ 712, email: abs-info@abs.vn.  

GÓC Danh sách các điểm giao dịch của ABS trên toàn quốc 

Hà Nội 

   Số 101 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà nội 

Điện thoại: (024) 3562 4626 - Fax: (024) 3562 4628 
 

Bắc Ninh 

  Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, P. Tiền An, Tp. Bắc Ninh 

Điện thoại: (0222) 3893088 - Fax: (0222) 3893087 

Thái Bình 

  Số 399 Lê Quý Đôn, TP. Thái Bình 

Điện thoại: (0227) 36255556- Fax: (0227) 6255557 

Hải Phòng 

  Số 97 Điện Biên Phủ, P. Minh Khai, TP. Hải Phòng 

Điện thoại: (0225) 3569190- Fax: (0225) 3569191 

Huế 

   Số 38 Bến Nghé, P. Phú Hội, TP. Huế 

Điện thoại: (0234) 3935936- Fax: (0234) 3831133 

Đà Nẵng 

  17 Đặng Tử Kính, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

Điện thoại: (0236) 3653992- Fax: (0236) 3653991 

 

TP Hồ Chí Minh 

  P201, Tòa nhà Smart View, 161-165 Trần Hưng Đạo, Q1, Tp. HCM 

Điện thoại: (028) 38389655- Fax: (028) 38389656 

Vũng Tàu 

  229 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thắng Tam, Bà Rịa -  Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu 

Điện thoại: (0254) 3543166- Fax: (0254) 3543168 

Cần Thơ 

  Số 74-76 Hùng Vương, Tp. Cần Thơ 

Điện thoại: (0292) 3768098- Fax: (0292) 3732566 
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