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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 18/01/2021 

 

Tổng quan thị trường HSX HNX 
Giao dịch của 

NDTNN 
HSX HNX 

Chỉ số 1.194 225,4 Mua (tỷ đồng) 1.117 40 

Thay đổi (%) 0,57% 1,44% Bán (tỷ đồng) 3.362 16 

Khối lượng giao dịch (triệu đơn vị) 783,1 185,7 Giá trị ròng (tỷ đồng -2.245 24 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 18.698 2.951  

 

HSX                                                                   HNX 

 

Top 5 giao dịch nhiều nhất 

 

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

STB 51.692.600 21,10 +1,00/+4,98% SHB 59.199.700 19,20 +0,10/+0,52% 

DXG 33.157.400 17,40 -0,85/-4,66% HUT 16.755.100 5,00 +0,40/+8,70% 

FLC 24.099.200 5,18 +0,25/+5,07% PVS 13.934.400 21,60 +0,80/+3,85% 

HAG 20.927.400 6,39 +0,32/+5,27% KLF 9.545.200 2,80 -0,10/-3,45% 

MBB 19.922.700 26,75 +0,35/+1,33% IDC 6.438.300 47,00 +4,00/+9,30% 

 

Top 5 tăng giá nhiều nhất 

 

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

DHC 1.156.200 68,40 +4,40/+6,88% SLS 21.800 85,90 +6,90/+8,73% 

TCM 489.900 65,10 +4,20/+6,90% DP3 20.000 89,00 +5,00/+5,95% 

THG 22.100 71,00 +3,60/+5,34% SDG 500 47,10 +4,20/+9,79% 

PDN 4.000 80,50 +3,50/+4,55% IDC 6.438.300 47,00 +4,00/+9,30% 

TIP 94.100 56,90 +3,10/+5,76% QHD 200 30,50 +2,50/+8,93% 

 

Top 5 giảm giá nhiều nhất 

 

 

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

SAB 229.500 200,50 -4,50/-2,20% DNC 6.600 53,00 -5,50/-9,40% 

HRC 36.900 62,90 -4,10/-6,12% CAG 2.200 45,80 -5,00/-9,84% 

NVL 6.708.400 72,50 -2,70/-3,59% NTH 5.400 26,50 -2,90/-9,86% 

VSC 125.000 64,00 -1,90/-2,88% VTS 400 25,70 -2,80/-9,82% 

NHH 445.500 65,50 -1,80/-2,67% MAS 1.800 37,30 -2,60/-6,52% 

https://www.stockbiz.vn/Stocks/STB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SHB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/DXG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HUT/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/FLC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/PVS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HAG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/KLF/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/MBB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/IDC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/DHC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SLS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/TCM/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/DP3/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/THG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SDG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/PDN/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/IDC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/TIP/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/QHD/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SAB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/DNC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HRC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/CAG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/NVL/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/NTH/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VSC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VTS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/NHH/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/MAS/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 

FUEVFVN 19,25 +0,21/+1,10% 2.308.800 SHS 31,00 +1,60/+5,44% 746.020 

FLC 5,18 +0,25/+5,07% 2.144.500 NVB 13,20 +1,20/+10,00% 628.200 

STB 21,10 +1,00/+4,98% 1.509.400 HUT 5,00 +0,40/+8,70% 140.000 

SBT 23,80 +0,95/+4,16% 1.095.500 ART 5,30 +0,40/+8,16% 43.600 

HAG 6,39 +0,32/+5,27% 1.032.900 DST 3,30 -0,20/-5,71% 35.200 

 

Top 5 bán ròng 

 

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

MSN 93,00 +0,70/+0,76% 19.788.130 APS 7,10 +0,60/+9,23% 595.200 

HPG 44,50 +0,05/+0,11% 3.697.600 TTZ 3,60 +0,30/+9,09% 140.000 

CTG 39,50 +0,35/+0,89% 2.184.500 AMV 13,50 +0,20/+1,50% 135.000 

VND 31,75 +1,05/+3,42% 1.680.700 PVC 9,40 +0,20/+2,17% 111.500 

FCN 13,40 -0,25/-1,83% 1.611.900 BVS 25,10 +0,40/+1,62% 75.500 

 

Phân tích giao dịch khối ngoại 

Khối ngoại bất ngờ có những giao dịch thỏa thuận giá trị lớn trong những phiên gần đây. Tại phiên cuối 

tuần khối này bán thỏa thuận ra lượng lớn MSN, do đó khối này có phiên bán ròng giá trị lớn. Ngoài ra khối này 

còn bán thêm chủ yếu các mã như HPG, GAS, CTG, VND, FCN, VIC. Ngược lại ở chiều mua ròng khối này 

chủ yếu mua vào các mã như FUEVFVND, FLC, STB, SBT, HAG, VJC, SHS. 

https://www.stockbiz.vn/Stocks/FUEVFVND/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SHS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/FLC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/NVB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/STB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HUT/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SBT/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/ART/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HAG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/DST/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/MSN/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/APS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HPG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/TTZ/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/CTG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/AMV/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VND/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/PVC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/FCN/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/BVS/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 : Bán hạ tỉ trọng cổ phiếu lớn, 

đã có bước tăng mạnh từ đáy. Giải ngân 1 

phần vào nhóm penny, đầu cơ giá thấp. 

 

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần Vnindex 

tạo thành 4 phiên liên tiếp biến động hẹp và 

hình thành 1 nền ngang. Điều này cho thấy 

động lực đi lên của thị trường đã suy yếu khi 

Vnindex chạm vào ngưỡng kháng cự 1200 

điểm. Vì vậy nhịp điều chỉnh của thị trường 

nếu xảy ra sẽ mang tính chất khốc liệt. Do đó 

trong những phiên tiếp theo nhà đầu tư cần 

đề cao cảnh giác, ưu tiên quản trị rủi ro. Khi 

nhịp điều chỉnh xuất hiện nhà đầu tư cần 

nhanh chóng bán ra hạ tỉ trọng nắm giữ cổ 

phiếu xuống mức thấp nhất có thể. 
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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 - 17.2 - - 28.25 16/12/2018 - 

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


