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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG HOSE HNX 

Thay đổi (%) 0.05 0.72 

Giá trị đóng cửa 737.82 93.91 

KLGD (cổ phiếu) 214,222,199 74,233,103 

GTGD (tỷ đồng) 5,536.47 758.55 

Số CP tăng giá 128 113 

Số CP đứng giá 79 191 

Số CP giảm giá 122 75 
 

 

 

       VN-Index – Biểu đồ ngày 
 

 
 

       HNX-Index – Biểu đồ ngày 
 

  
 

  Top khối ngoại mua, bán ròng 
 

HPG 2,578,360 SHB 1,041,300 

IVS 739,900 VCB 599,200 

PVS 625,703 BID 444,970 

STB 986,810 VIC 220,380 

KBC 482,950 HT1 150,010 

 

Xin đọc phần khuyến cáo cuối bản tin 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 

Áp lực bán tiếp tục duy trì khiến cho các chỉ số suy yếu dần về 

cuối phiên. Điểm tích cực là khối ngoại tiếp tục mua ròng và 

dòng tiền dịch chuyển liên tục qua các nhóm cổ phiếu vẫn khá sôi 

động dù thanh khoản sụt giảm. Do đó, rủi ro điều chỉnh mạnh sẽ 

là không cao và xu hướng giằng co nhiều khả năng sẽ tiếp tục 

được duy trì trong các phiên tới. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG       

Thị trường mở cửa xanh nhẹ trên cả hai sàn, động lực cho các chỉ 

số chính đến từ sự hồi phục của các cổ phiếu Ngân hàng, Chứng 

khoán,... Tuy nhiên, đà tăng của các chỉ số chính không thể kéo 

dài được lâu khi áp lực bán một lần nữa xuất hiện. Các cổ phiếu 

trên sàn đồng loạt giảm điểm và giao dịch với sắc đỏ. Nhóm cổ 

phiếu Bất động sản như DXG, LDG, SCR, VCG,... tiếp tục suy 

giảm. Lực đỡ của một số cổ phiếu trụ cột là VNM, VIC, VCB, 

SSI, STB, PLX,… giúp các chỉ số không rơi sâu. Ở chiều ngược 

lại, sắc đỏ vẫn bao trùm lên nhiều cổ phiếu trụ cột khác như 

BVH, CTG, GAS, PVD, VCG, VCS… và điều này tiếp tục khiến 

hai chỉ số biến động với biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu. 

Bước sang phiên giao dịch buổi chiều, thị trường chứng kiến sự 

bứt phá của các cổ phiếu Tôn thép như HSG, NKG, HPG,... với 

thông tin Bộ Công Thương áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn 

màu ngoài hạn ngạch. Bên cạnh đó, một vài cổ phiếu lớn trên thị 

trường như BID, PLX, ROS, SSI, PVS, NTP… cũng duy trì được 

sắc xanh khá tốt. 

Kết phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 0.05%, đóng cửa tại 

737.82 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 0.72%, đóng cửa tại 93.91 

điểm. Thanh khoản thị trường đạt gần 290 triệu cổ phiếu. Tương 

đương với giá trị hơn 6,300 tỷ đồng. Hôm nay khối ngoại đã mua 

vào hơn 20,7 triệu cổ phiếu, trị giá 1.017 tỷ đồng, trong khi bán 

ra hơn 13,4 triệu cổ phiếu, trị giá trên 778,8 tỷ đồng. Tổng khối 

lượng mua ròng đạt hơn 7,2 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 238 tỷ 

đồng. 
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CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

 

PNJ - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận 

Thông tin hỗ trợ: Phát hành cho đối tác chiến lược với giá chưa được công bố, không còn 

hệ quả đối với ngân hàng Đông Á, có khả năng sẽ được hoàn nhập dự phòng với khoản 

đầu tư này 

Biểu đồ kỹ thuật: 

 

 

Khuyến nghị:Nhà đầu tư có thể thực hiện mua vào PNJ  với mục tiêu trung hạn tại vùng 

giá 92 - 93. Với mục tiêu kỳ vọng là 140 - 150. Thực hiện cắt lỗ nếu giá thủng 89.
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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: 04.35624626, 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: (84-4) 3562 4626 - Fax: (84-4) 3562 4628 
 

- Số 6 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà nội 

Điện thoại: (84-4) 3787 5817 - Fax: (84-4) 3787 5818 
 

- Tầng 4 và 8, số 70 Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (84-4) 35739769 

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

Điện thoại: (0241) 3893088 - Fax: (0241) 3893087 

Thái Bình 
  Số 399 Lê Quý Đôn, TP. Thái Bình 

Điện thoại: (036) 36255556- Fax: (036) 6255557 

Hải Phòng 

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

Điện thoại: (031) 3569190- Fax: (031) 3569191 

Huế 

   41-43 Bến Nghé, P. Phú Hội, TP. Huế 

Điện thoại: (054) 3935936- Fax: (054) 3831133 

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

Điện thoại: (0511) 3653992- Fax: (0511) 3653991 

 

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

Điện thoại: (08) 38389655- Fax: (08) 38389656 

Vũng Tàu 

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

Điện thoại: (064) 3543166- Fax: (064) 3543168 

Cần Thơ 

  Số 74-76 Hùng Vương, Tp. Cần Thơ 

Điện thoại: (0710) 3768098- Fax: (0710) 3732566 
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