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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG NGÀY 18/02/2021 

 

Tổng quan thị trường HSX HNX 
Giao dịch của 

NDTNN 
HSX HNX 

Chỉ số 1.155 230,5 Mua (tỷ đồng) 1.726 10 

Thay đổi (%) 3,66% 2,52% Bán (tỷ đồng) 1.021 12 

Khối lượng giao dịch (triệu đơn vị) 568,0 86,8 Giá trị ròng (tỷ đồng 705 -2 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 13.898 1.516  

 

HSX                                                                   HNX 

 

Top 5 giao dịch nhiều nhất 

 

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

HPG 24.253.200 43,45 +1,65/+3,95% SHB 19.506.600 16,10 +0,60/+3,87% 

TCB 21.134.000 38,40 +2,40/+6,67% PVS 11.240.800 20,60 +1,80/+9,57% 

STB 21.031.200 18,75 +0,60/+3,31% IDC 6.223.300 41,50 +1,30/+3,23% 

FLC 18.891.700 6,70 +0,31/+4,85% SHS 5.566.900 26,10 +0,80/+3,16% 

MBB 18.470.000 25,80 +1,05/+4,24% NVB 4.379.200 13,90 +0,10/+0,72% 

 

Top 5 tăng giá nhiều nhất 

 

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

MWG 2.121.400 138,00 +8,50/+6,56% SLS 41.900 101,00 +9,10/+9,90% 

DGW 331.900 90,80 +5,90/+6,95% BAX 5.300 73,50 +4,90/+7,14% 

GAS 1.923.100 86,90 +5,60/+6,89% LHC 1.900 91,00 +4,00/+4,60% 

NHH 435.200 84,10 +5,50/+7,00% TV3 200 25,50 +2,30/+9,91% 

LGC 12.400 74,70 +4,80/+6,87% CAN 300 25,40 +2,30/+9,96% 

 

Top 5 giảm giá nhiều nhất 

 

 

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

VCF 1.100 223,90 -12,90/-5,45% VNT 100 65,80 -7,30/-9,99% 

SCS 17.800 130,00 -2,00/-1,52% PTI 1.200 25,20 -1,80/-6,67% 

SC5 11.200 23,25 -1,75/-7,00% TTT 1.000 34,50 -1,50/-4,17% 

SMB 13.500 44,00 -1,40/-3,08% DAD 5.500 18,60 -1,20/-6,06% 

SHP 29.100 22,30 -1,35/-5,71% VNC 100 32,50 -1,10/-3,27% 

https://www.stockbiz.vn/Stocks/HPG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SHB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/TCB/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/FLC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SHS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/MBB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/NVB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/MWG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SLS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/DGW/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/BAX/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/GAS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/LHC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/NHH/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/TV3/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/LGC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/CAN/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VCF/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VNT/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SCS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/PTI/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SC5/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/TTT/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SMB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/DAD/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SHP/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VNC/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 

FUESSVF 15,23 +0,72/+4,96% 5.185.200 PVS 20,60 +1,80/+9,57% 244.700 

HPG 43,45 +1,65/+3,95% 4.008.900 PVG 9,30 +0,50/+5,68% 46.500 

VRE 33,75 +2,20/+6,97% 2.762.800 SHB 16,10 +0,60/+3,87% 30.500 

VHM 101,00 +4,20/+4,34% 1.933.900 CEO 9,80 +0,50/+5,38% 29.800 

FUEVFVN 19,70 +0,90/+4,79% 1.350.100 CVN 8,90 +0,20/+2,30% 25.900 

 

Top 5 bán ròng 

 

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

VNM 108,70 +0,70/+0,65% 1.049.000 PVC 8,50 +0,70/+8,97% 135.700 

HT1 17,50 +0,50/+2,94% 1.024.100 CSC 25,60 -0,60/-2,29% 63.350 

CTG 36,80 +1,40/+3,95% 663.000 BVS 21,10 +1,10/+5,50% 61.700 

STB 18,75 +0,60/+3,31% 657.400 SHS 26,10 +0,80/+3,16% 38.900 

PVT 17,50 +1,10/+6,71% 331.200 VCS 81,20 +2,20/+2,78% 38.840 

 

Phân tích giao dịch khối ngoại 

Khối ngoại có những phiên mua – bán ròng khá thất thường ở những phiên gần đây khi 2 phiên trước thì 

bán ròng mạnh, phiên nay mua ròng mạnh trở lại. Ở chiều mua ròng khối này chủ yếu mua vào các mã như 

DUESVFL, HPG, VRE, VHM, FUEVFVND. Ngược lại ở chiều bán ròng khối này chủ yếu bán ra các mã như 

VNM, HT1, CTG, STB. 

https://www.stockbiz.vn/Stocks/FUESSVFL/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/PVS/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HPG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/PVG/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VRE/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/SHB/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VHM/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/CEO/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/FUEVFVND/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/CVN/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VNM/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/PVC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/HT1/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/CSC/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/CTG/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/PVT/Overview.aspx
https://www.stockbiz.vn/Stocks/VCS/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. 

 

Những phiên tăng – giảm với biên độ mạnh trở 

lên thường xuyên hơn trong những tuần giao 

dịch gần đây tạo ra sự khó lường. Tuy nhiên nét 

chung vẫn là giá trị giao dịch tiếp tục sụt giảm 

dần và duy trì thấp dần. Điều này là biểu hiện 

cho thấy việc dòng tiền vẫn đang rút dần ra 

khỏi thị trường. Do đó với những tài khoản 

đang nắm giữ tỉ lệ cổ phiếu cao, đặc biệt đang 

sử dụng margin nhà đầu tư cần tận dụng những 

phiên tăng đang có để bán ra nhằm hạ tỉ lệ nắm 

giữ cổ phiếu xuống mức an toàn. Còn đối với 

nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt cần kiên nhẫn 

chờ thị trường 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 - 


