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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 09/11/2020 

 

Tổng quan thị trường HSX HNX 
Giao dịch của 

NDTNN 
HSX HNX 

Chỉ số 938 139,3 Mua (tỷ đồng) 474 9 

Thay đổi (%) 0,06% 0,73% Bán (tỷ đồng) 618 10 

Khối lượng giao dịch (triệu đơn vị) 268,2 35,5 Giá trị ròng (tỷ đồng -144 -1 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 5.359 415  

 

HSX                                                                   HNX 

 

Top 5 giao dịch nhiều nhất 

 

Mã Khối lượng Giá Thay đổi Mã Khối lượng Giá Thay đổi 

FLC 20.958.370 4,93 +0,32/+6,94% KLF 4.051.500 1,90 +0,10/+5,56% 

TCB 15.368.880 21,60 -0,20/-0,92% ACB 3.669.400 25,10 +0,20/+0,80% 

HSG 15.209.530 16,85 +0,65/+4,01% SHB 3.303.200 16,10 +0,30/+1,90% 

HPG 13.410.500 30,40 +0,15/+0,50% MST 1.938.600 4,50 +0,40/+9,76% 

GEX 8.998.330 19,75 -0,20/-1,00% NVB 1.822.700 8,80 0,00/0,00% 

 

Top 5 tăng giá nhiều nhất 

 

Mã Khối lượng Giá Thay đổi Mã Khối lượng Giá Thay đổi 

RAL 29.850 131,50 +4,50/+3,54% KLF 4.051.500 1,90 +0,10/+5,56% 

DGW 771.830 63,20 +4,00/+6,76% ACB 3.669.400 25,10 +0,20/+0,80% 

BHN 1.670 72,00 +2,60/+3,75% SHB 3.303.200 16,10 +0,30/+1,90% 

GIL 1.015.170 34,25 +2,20/+6,86% MST 1.938.600 4,50 +0,40/+9,76% 

NNC 60.520 47,10 +2,10/+4,67% NVB 1.822.700 8,80 0,00/0,00% 

 

Top 5 giảm giá nhiều nhất 

 

 

Mã 
Khối lượng Giá Thay đổi Mã Khối lượng Giá Thay đổi 

VCF 210 213,10 -6,40/-2,92% DP3 1.700 77,00 -5,00/-6,10% 

COM 30 45,15 -2,65/-5,54% PIA 100 24,40 -2,70/-9,96% 

BBC 10 48,00 -2,20/-4,38% DIH 1.800 13,00 -1,40/-9,72% 

MCP 70 28,45 -2,10/-6,87% GMX 400 26,90 -1,10/-3,93% 

HOT 10 28,75 -2,10/-6,81% INN 5.700 29,90 -1,00/-3,24% 

https://www.stockbiz.vn/Stocks/FLC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/KLF/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/TCB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/ACB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HSG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SHB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HPG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/MST/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/GEX/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/NVB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/RAL/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/KLF/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/DGW/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/ACB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/BHN/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SHB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/GIL/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/MST/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/NNC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/NVB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VCF/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/DP3/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/COM/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/PIA/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/BBC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/DIH/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/MCP/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/GMX/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HOT/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/INN/Overview.aspx
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HSX                                                                   HNX 

Biểu đồ mua bán của NĐTNN 

 

 
 

Top 5 mua ròng 
 

Mã Giá Thay đổi Khối lượng Mã Giá Thay đổi 
Khối 

lượng 

HSG 16,85 +0,65/+4,01% 1.745.570 SHS 13,00 +0,10/+0,78% 368.600 

VIC 105,10 +0,60/+0,57% 465.590 TNG 12,20 -0,10/-0,81% 58.500 

FUEVFVN 13,88 -0,06/-0,43% 419.290 VCS 73,80 +0,70/+0,96% 22.400 

VNM 108,80 0,00/0,00% 327.270 SD5 5,80 -0,10/-1,69% 19.000 

TLD 8,70 +0,10/+1,16% 254.740 BNA 27,70 +1,40/+5,32% 9.400 

 

Top 5 bán ròng 

 

Mã Giá Thay đổi Khối lượng Mã Giá Thay đổi Khối lượng 

VRE 25,60 -0,50/-1,92% 1.701.910 TXM 5,30 +0,40/+8,16% 1.025.400 

MBB 18,00 -0,30/-1,64% 1.474.600 HCT 9,40 +0,40/+4,44% 458.600 

VPB 23,50 -0,20/-0,84% 1.025.860 KSD 3,80 +0,20/+5,56% 20.800 

HPG 30,40 +0,15/+0,50% 933.090 NBC 5,20 0,00/0,00% 18.000 

KDH 24,60 -0,35/-1,40% 682.990 VCG 41,60 +0,50/+1,22% 5.200 

 

Phân tích giao dịch khối ngoại 

Ngay sau phiên mua ròng “bất thường” khối ngoại lại bán ròng như thường lệ. Những mã bị bán ròng 

mạnh vẫn là cái tên quen thuộc như VRE, HPG. Ngoài ra khối này còn bán lượng lớn các mã như MBB, VPB, 

KDH, VHM, GAS, PLX. Còn ở chiều mua vào khối này chủ yếu mua ròng các mã như VNM, VIC, 

FUEVFVND, HSG, SHS.  

https://www.stockbiz.vn/Stocks/HSG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SHS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VIC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/TNG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/FUEVFVND/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VCS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VNM/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SD5/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/TLD/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/BNA/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VRE/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/TXM/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/MBB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HCT/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VPB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/KSD/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HPG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/NBC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/KDH/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VCG/Overview.aspx
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Phân tích và nhận định thị trường 

 

Xu hướng trung hạn Vnindex (2-4 tháng) : 

đi ngang.  

Xu hướng ngắn hạn (4 tuần): đi ngang. 

 

Chiến lược : ưu tiên giữ nhóm cổ phiếu 

ngân hàng, nhóm cổ phiếu cơ bản duy trì 

hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, lợi 

nhuận tốt. 

 

Trong phiên cuối tuần chỉ số Vnindex biến 

động hẹp cùng thanh khoản giảm sút mạnh cho 

thấy trạng thái chờ đợi của nhà đầu tư. Tổng 

kết tuần Vnindex xanh nhẹ và được coi là tuần 

hồi phục sau tuần giảm mạnh trước đó. Như 

vậy trong ngắn hạn ở tuần tiếp theo thị trường 

cũng khó có sự đột biến khi trạng thái giằng co 

chưa kết thúc. Tuy nhiên nếu xuất hiện những 

nhịp giảm điểm trong phiên giao dịch là cơ hội 

để nhà đầu tư mua vào cổ phiếu nâng cao tỉ 

trọng nắm giữ trong tài khoản. Đối với các tài 

khoản đang có tỉ lệ cổ phiếu cao thì tiếp tục áp 

dụng hoạt động lướt hạ giá vốn hoặc cơ cấu lại 

danh mục, chuyển sang nắm giữ những mã có 

dòng tiền tốt, hoạt động kinh doanh ổn định và 

báo cáo tích cực. Trong giai đoạn này nhà đầu 

tư vẫn nên hạn chế nắm giữ những mã penny, 

đầu cơ hay những mã cổ phiếu của công ty có 

kết quả kinh doanh kém. 
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Danh mục cổ phiếu khuyến nghị trong ngày  

 

 

Danh mục cổ phiếu đã khuyến nghị  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin này được tổng hợp từ các nguồn mà chúng tôi cho rằng đáng tin cậy, nhưng chúng tôi không chịu 

trách nhiệm về sự hoàn chỉnh hay tính chính xác của nó. Đây không phải là bản chào hàng  mua của bất cứ cổ 

phiếu nào. Chứng khoán Hải Phòng và các chi nhánh và văn phòng và nhân viên của mình có thể có hoặc không 

có vị trí liên quan đến các cổ phiếu được nhắc tới ở đây. Chứng khoán Hải Phòng  (hoặc chi nhánh) đôi khi có 

thể có đầu tư  hoặc các dịch vụ khác hay thu hút đầu tư hoặc các hoạt động kinh doanh khác cho bất kỳ công ty 

nào được nhắc đến trong báo cáo này. Tất cả các ý kiến và dự đoán có trong báo cáo này được tạo thành từ các 

đánh giá của chúng tôi vào ngày này và có thể thay đổi không cần báo trước. 

Stt 
Ngày 

khuyến nghị 
Mã 

Khuyến 

nghị 

Giá 

hiện 

tại 

Giá thực 

hiện 

Giá 

mục 

tiêu 

Giá 

cắt lỗ 
Lý do khuyến nghị 

         

Stt 
Ngày thực 

hiện 
Mã 

Khuyến 

nghị 

Giá 

hiện 

tại 

Giá 

mua 

Giá 

mục 

tiêu 

Giá 

cắt 

lỗ 

Giá 

bán 
Ngày chốt Ghi chú 

1  13/9/2019 VCB Mua - 80 - - 94.5 17/1/2020 
Cổ tức 800 

đồng 

2  21/5/2020 ACB Mua 25.1 17.2 28 16.1 - - 
Điều chỉnh giá 

chốt mới 

3  21/5/2020 AAA Mua - 12.55 - - 12 24/7/2020 - 


