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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 17/11/2020 

 

Tổng quan thị trường HSX HNX 
Giao dịch của 

NDTNN 
HSX HNX 

Chỉ số 950 143,3 Mua (tỷ đồng) 707 8 

Thay đổi (%) -1,6% -0,95% Bán (tỷ đồng) 1.093 11 

Khối lượng giao dịch (triệu đơn vị) 518,9 60,8 Giá trị ròng (tỷ đồng -386 -3 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 10.230 894  

 

HSX                                                                   HNX 

 

Top 5 giao dịch nhiều nhất 

 

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

FLC 40.195.010 4,40 -0,22/-4,76% PVS 10.479.100 14,80 -0,30/-1,99% 

HPG 23.821.170 32,25 +0,30/+0,94% ACB 8.169.700 26,20 -0,30/-1,13% 

TCB 23.584.230 22,90 -0,10/-0,43% VIX 4.414.700 14,50 -0,40/-2,68% 

MBB 19.036.630 19,05 -0,25/-1,30% SHS 3.262.200 13,50 -0,10/-0,74% 

CTG 14.713.040 31,90 -0,05/-0,16% NVB 3.030.400 8,60 +0,10/+1,18% 

 

Top 5 tăng giá nhiều nhất 

 

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

DHA 103.000 41,40 +2,70/+6,98% SGC 500 81,40 +7,40/+10,00% 

TMS 26.610 35,75 +1,95/+5,77% DNM 54.900 43,30 +3,90/+9,90% 

D2D 499.110 74,60 +1,90/+2,61% ARM 100 22,30 +2,00/+9,85% 

VDP 1.110 32,90 +1,85/+5,96% PMC 1.300 56,70 +1,50/+2,72% 

KOS 272.050 29,60 +1,85/+6,67% HLD 210.600 31,00 +1,10/+3,68% 

 

Top 5 giảm giá nhiều nhất 

 

 

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

MSN 2.454.980 83,90 -6,20/-6,88% VNT 800 45,10 -5,00/-9,98% 

VIC 1.781.800 102,00 -5,40/-5,03% SDG 100 32,40 -3,50/-9,75% 

ACC 46.280 13,80 -4,90/-26,20% VNF 17.000 26,60 -2,90/-9,83% 

SAB 203.680 181,80 -3,20/-1,73% PIA 100 24,70 -2,70/-9,85% 

HRC 80 39,45 -2,95/-6,96% PJC 1.000 23,00 -2,30/-9,09% 

https://www.stockbiz.vn/Stocks/FLC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/PVS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HPG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/ACB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/TCB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VIX/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/MBB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SHS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/CTG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/NVB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/DHA/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SGC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/TMS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/DNM/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/D2D/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/ARM/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VDP/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/PMC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/KOS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HLD/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/MSN/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VNT/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VIC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SDG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/ACC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VNF/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SAB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/PIA/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HRC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/PJC/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 

VRE 26,85 -0,35/-1,29% 2.796.710 PVS 14,80 -0,30/-1,99% 242.100 

MBB 19,05 -0,25/-1,30% 1.862.380 VIG 1,00 0,00/0,00% 36.000 

HSG 18,15 +0,10/+0,55% 1.166.000 IDV 53,50 +0,50/+0,94% 17.100 

E1VFVN3 15,35 -0,35/-2,23% 1.013.110 EID 13,20 +0,40/+3,12% 10.500 

GAS 72,50 -1,00/-1,36% 357.990 TAR 20,30 -0,10/-0,49% 10.000 

 

Top 5 bán ròng 

 

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

HDB 25,20 -0,65/-2,51% 3.731.230 TNG 13,40 -0,20/-1,47% 405.800 

CTG 31,90 -0,05/-0,16% 2.866.230 SHS 13,50 -0,10/-0,74% 73.500 

HPG 32,25 +0,30/+0,94% 1.812.810 BVS 10,80 0,00/0,00% 29.800 

DXG 13,30 -0,40/-2,92% 1.640.960 SLS 58,60 +0,70/+1,21% 24.200 

CVHM2006 0,46 -0,08/-14,81% 1.523.94 SHB 17,00 -0,30/-1,73% 19.000 

 

Phân tích giao dịch khối ngoại 

Chỉ sau 1 phiên mua ròng mang tính chất cá biệt thì khối ngoại lại quay về hoạt động bán ròng. Ở chiều 

bán ròng khối này chủ yếu bán ra HDB, CTG, HPG, MSN, VIC, VHM, DXG, TNG. Ngược lại ở chiều mua 

ròng khối này chủ yếu mua vào các mã như VRE, MBB, HSG, E1VFVN30, GAS, VNM, PVS. 

 

https://www.stockbiz.vn/Stocks/VRE/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/PVS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/MBB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VIG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HSG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/IDV/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/E1VFVN30/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/EID/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/GAS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/TAR/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HDB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/TNG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/CTG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SHS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HPG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/BVS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/DXG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SLS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/CVHM2006/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SHB/Overview.aspx
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Phân tích và nhận định thị trường 

 

Xu hướng trung hạn Vnindex (2-4 tháng) 

: tăng.  

Xu hướng ngắn hạn (4 tuần): tăng. 

 

Chiến lược : duy trì trạng thái nắm giữ cổ 

phiếu, hạn chế mua mới hay đảo hàng 

trong những phiên tiếp theo. 

 

Ngay phiên đầu tuần Vnindex bất ngờ điều 

chỉnh sâu với lực bán mạnh tại các mã vốn 

hóa lớn làm các mã này giảm giá mạnh, từ 

đó làm Vnindex bị ảnh hưởng theo. Như vậy 

trong giai đoạn gần đây những phiên giảm 

điểm bất ngờ xuất hiện khá thường xuyên và 

trở thành điều “bình thường” của thị trường. 

Cứ mỗi khi xuất hiện những phiên hay nhịp 

giảm như thế lại mở ra cơ hội để nhà đầu tư 

có thể tái cơ cấu danh mục lướt giảm giá 

vốn. Hiện tại xu hướng tăng của thị trường 

vẫn duy trì tốt khi thanh khoản đang ở mức 

cao thể hiện dòng tiền đang hoạt động mạnh, 

tuy nhiên đây cũng là giai đoạn thị trường dễ 

dẫn dắt tâm lý nhà đầu tư vào hoạt động mua 

bán tần suất cao và có thể rơi vào bẫy. Do đó 

trong thời gian tiếp theo khi Vnindex tiếp 

cận vùng kháng cự 980+-10 điểm nhà đầu tư 

có thể bán hạ tỉ trọng và mua lại khi thị 

trường kết thúc điều chỉnh. 
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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 26.2 17.2 28 16.1 - - 
Điều chỉnh giá 

chốt mới 

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


