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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 05/02/2021 

 

Tổng quan thị trường HSX HNX 
Giao dịch của 

NDTNN 
HSX HNX 

Chỉ số 1.112 223,6 Mua (tỷ đồng) 1.761 35 

Thay đổi (%) 0,08% 0,03% Bán (tỷ đồng) 1.597 8 

Khối lượng giao dịch (triệu đơn vị) 523,4 93,7 Giá trị ròng (tỷ đồng 164 27 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 12.431 1.514  

 

HSX                                                                   HNX 

 

Top 5 giao dịch nhiều nhất 

 

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

ROS 26.309.000 3,86 +0,25/+6,93% SHB 15.713.000 15,40 -0,10/-0,65% 

HPG 22.252.900 41,80 -0,20/-0,48% PVS 7.816.500 18,30 +0,30/+1,67% 

STB 18.651.000 17,60 -0,40/-2,22% IDC 5.952.000 39,00 -1,00/-2,50% 

POW 15.551.800 12,60 +0,15/+1,20% SHS 4.389.500 24,80 0,00/0,00% 

TCB 14.141.400 35,00 0,00/0,00% ART 4.385.500 4,80 -0,10/-2,04% 

 

Top 5 tăng giá nhiều nhất 

 

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

HRC 100 63,10 +4,10/+6,95% HHC 900 69,40 +6,30/+9,98% 

SAB 296.100 182,10 +3,10/+1,73% DNC 1.000 50,00 +4,00/+8,70% 

FPT 4.398.700 72,50 +2,50/+3,57% SDG 100 39,70 +3,60/+9,97% 

SSC 100 45,95 +2,45/+5,63% MAS 900 37,40 +3,20/+9,36% 

DGW 287.000 77,50 +2,30/+3,06% BNA 136.100 27,20 +2,40/+9,68% 

 

Top 5 giảm giá nhiều nhất 

 

 

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

OPC 2.000 64,00 -4,80/-6,98% LHC 15.100 73,40 -6,60/-8,25% 

BBC 400 58,70 -2,70/-4,40% DP3 100 94,40 -4,70/-4,74% 

VGC 714.700 35,60 -2,65/-6,93% DNM 122.300 41,40 -4,60/-10,00% 

VIC 1.022.400 105,00 -2,50/-2,33% CTB 5.000 28,60 -3,00/-9,49% 

TCM 153.200 76,00 -2,00/-2,56% INN 300 30,30 -2,30/-7,06% 

https://www.stockbiz.vn/Stocks/ROS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SHB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HPG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/PVS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/STB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/IDC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/POW/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SHS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/TCB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/ART/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HRC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HHC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SAB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/DNC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/FPT/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SDG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SSC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/MAS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/DGW/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/BNA/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/OPC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/LHC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/BBC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/DP3/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VGC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/DNM/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VIC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/CTB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/TCM/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 

FUEVFVN 18,40 0,00/0,00% 15.488.000 NVB 13,30 0,00/0,00% 698.000 

LPB 13,35 +0,10/+0,75% 1.798.300 PVS 18,30 +0,30/+1,67% 463.200 

VHM 98,40 +1,20/+1,23% 1.323.000 PLC 25,50 +1,00/+4,08% 399.700 

VNM 108,80 -0,90/-0,82% 593.800 TNG 21,10 +1,90/+9,90% 94.800 

OCB 21,00 -0,40/-1,87% 475.900 APS 6,70 +0,30/+4,69% 89.000 

 

Top 5 bán ròng 

 

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

POW 12,60 +0,15/+1,20% 6.751.400 BVS 18,40 +1,60/+9,52% 93.000 

STB 17,60 -0,40/-2,22% 2.349.100 SHS 24,80 0,00/0,00% 85.900 

PVD 19,60 +0,90/+4,81% 1.370.800 EID 16,00 -0,40/-2,44% 40.900 

ITA 6,01 +0,06/+1,01% 1.279.000 CEO 9,70 0,00/0,00% 39.600 

HDB 23,55 -0,45/-1,88% 1.114.400 ART 4,80 -0,10/-2,04% 30.000 

 

Phân tích giao dịch khối ngoại 

Khối ngoại duy trì mua ròng nhờ giá trị mua vào tại chứng chỉ quỹ FUEVFVND ở mức cao. Ngoài ra 

trong phiên nay khối này còn mua thêm chủ yếu các mã như VHM, VNM, LPB, OCB, NVB. Ngược lại ở chiều 

bán róng khối này chủ yếu bán ra các mã như POW, STB, PVD, HDB. 

 

https://www.stockbiz.vn/Stocks/FUEVFVND/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/NVB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/LPB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/PVS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VHM/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/PLC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VNM/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/TNG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/OCB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/APS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/POW/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/BVS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/STB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SHS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/PVD/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/EID/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/ITA/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/CEO/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HDB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/ART/Overview.aspx
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Phân tích và nhận định thị trường 

 

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

giảm.  

Xu hướng ngắn hạn (4 tuần): giảm. 

 

Chiến lược : Bán hạ tỉ trọng cổ phiếu nắm 

giữ trong tài khoản về mức thấp. 

 

Sau 2 phiên tăng điểm mạnh liên tiếp nhờ vào 

nỗ lực tăng giá của những cổ phiếu trụ thì 

Vnindex bắt đầu có dấu hiệu chững lại. Cùng 

với đó thanh khoản giảm sút cho thấy dòng tiền 

trên thị trường ngày càng suy yếu. Đây cũng là 

tín hiệu của việc nhịp hồi dần đi đến kết thúc và 

thị trường sẽ nhanh chóng quay trở lại với xu 

thế giảm. Do đó với những nhà đầu tư đang giữ 

tỉ lệ cổ phiếu cao trong tài khoản cần nhanh 

chóng bán ra hạ tỉ trọng nắm giữ cổ phiếu 

xuống mức thấp hơn. Còn với những nhà đầu tư 

đang nắm giữ tiền mặt cần kiên nhẫn chờ thị 

trường củng cố và tạo đáy để tham gia trở lại.  
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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 16/12/2020 - 

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


