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Giá đóng cửa                  ↑↓ Tăng/ giảm

Sàn HCM 859.71 -8.49 -0.98%

Sàn Hà Nội 113.70 -0.93 -0.81%

Upcom 56.74 0.10 0.17%

Tăng/giảm

Sàn HCM -26.2%

Sàn Hà Nội -1.2%

Upcom -14.5%

     Mua vào         Bán ra

Chênh lệch 

(mua-bán)

NĐTNN(HSX)                 -                   -                       -   

NĐTNN(HNX)                 -                   -                       -   

Giá đóng cửa                +/- %

Đài Loan

Thị trường tập 

trung 11,660.67      48.31 0.42%

OTC 159.63           0.00 0.00%

Hong Kong

Hang Seng 

index 24,781.58      -125.76 -0.50%

China 

enterprises 
9,936.66        -56.82 -0.57%

Trung Quốc

Shanghai 

Composite 
2,979.55        8.93 0.30%

Chỉ số Thẩm 

Quyến
11,813.53      0.00 0.00%

Nhật Bản 22,324.42      -209.90 -0.93%

Hàn Quốc 2,126.33        -35.18 -1.63%

Thái Lan 1,333.43        -23.00 -1.70%

Singapore 2,595.71        -32.91 -1.25%

Dow Jones 25,445.94      -710.16 -2.72%

S&P 500 3,050.33        -80.96 -2.59%

Nasdaq 9,909.17        -222.20 -2.19%

SOXX 6,180.34        -319.58 -4.92%

          %

VND             23,195 -0.08%

Đài tệ 29.640 0.02%

Yen 107.05 0.03%

Nhân dân tệ 7.0575 0.28%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Tin tức thị trường (Tỷ VND)

GTGD

4,178.42

530.00

281.96

Pháp nhân mua bán (Tỷ VND)

Thị trường chứng khoán Trung Hoa

Thị trường chứng khoán Châu Á

Thị trường chứng khoán Mỹ

Tỷ giá /USD

        Giá đóng cửa

 

Việt Nam, ngày 25 tháng 06 năm 2020 

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG : 

1. Diễn biến thị trường： 

2. Phân tích kĩ thuật： 

• HSX 

• HNX 

3. Nhận định thị trường： 

4. Khuyến nghị thị trường： 

• Danh mục khuyến nghị 

II. TIN TỨC : 

1. Tin trong nước： 

• Dù ngành hàng không gặp khó, 

ACV đặt kế hoạch lãi 2.007 tỷ 

đồng năm 2020, riêng quý 1 đã 

hoàn thành 96% chỉ tiêu cả năm                     

• ĐHĐCĐ EVNGenco 3 (PGV): 5 

tháng đầu năm đạt 17.836 tỷ 

doanh thu, thực hiện hơn 44% chỉ 

tiêu cả năm                            

2. Tin thế giới： 

• Dầu sụt hơn 5% khi nguồn cung 

tại Mỹ tăng 3 tuần liên tiếp     

• Dow Jones sụt hơn 700 điểm vì 

nỗi ám ảnh về số ca nhiễm Covid-

19 tại Mỹ             

                 

III. THỐNG KÊ GIAO DỊCH NĐTNN: 

1. HSX： 

• Top 10 mua ròng 

• Top 10 bán ròng 

2. HNX： 

• Top 10 mua ròng 

• Top 10 bán ròng 
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I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG : 

1. Diễn biến thị trường:  

Hôm nay thị trường mở cửa đầu phiên trong tâm lí tiếp tục thận trọng khi chỉ số chỉ 

tăng nhẹ đầu phiên rồi điều chỉnh trở lại ngay quanh ngưỡng kháng cự 870 rồi dao động nhẹ 

dần nhưng lại tiệm cận sát về biên dưới 870 cho đến hết phiên sáng. Áp lực bán chỉ thật sự 

dồn vào thị trường sau khi mở cửa phiên chiều, lực cung đè chỉ số đã không còn nhận được 

tín hiệu hồi phục trở lại tham chiếu mà chỉ đi ngang ở vùng 860 cho thấy không còn lực cầu 

hỗ trợ nữa nên đà giảm tăng mạnh dần từ 860 và tăng tốc về cuối phiên. Lực cung dồn vào 

cuối phiên mới chỉ làm chỉ số gia tốc chứ chưa tìm ra được ngưỡng hỗ trợ mới nên dự báo chỉ 

số còn giảm trong phiên tới. Kết phiên VN-Index giảm về mốc 859.7; HN-Index giảm về mốc 

113.6 cuối phiên. 

 

Thống kê kết quả cuối phiên của 2 sàn cho thấy: sàn HSX giảm về mốc 859.7 điểm, chỉ 

số VN-Index giảm 8.5 điểm (giảm 0.98%) khi kết phiên, sàn HNX giảm trở lại 0.9 điểm 

(giảm 0.81%) chỉ số đạt 113.7 khi kết phiên, thanh khoản 2 sàn giảm cùng chiều so với phiên 

trước, các mã trên 2 sàn tiếp tục phân hóa. Toàn sàn HSX có 99 mã cổ phiếu tăng, 268 mã 

giảm giá và các mã còn lại đứng giá, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 370.9 triệu đơn vị 

với giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 5.041 tỷ đồng. Toàn sàn HNX có 61 mã tăng giá, 104 mã 

giảm và các mã còn lại đứng giá, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 60.2 triệu đơn vị với giá 

trị giao dịch khớp lệnh đạt 648.9 tỷ đồng. Các mã tăng ảnh hưởng đến VN-Index: VIC (0.5%); 

VNM (0.56%); PSH (0.14%); PNJ (0.04%). Các mã giảm ảnh hưởng đến VN-Index: VCB (-

1.37%); VHM (-1.85%); GAS (-0.7%); SAB (-0.72%). 
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Vậy, kết thúc phiên giao dịch, điểm của VN-Index và HN-Index giảm cùng chiều, thanh 

khoản 2 sàn của VN-Index và HNX-Index giảm cùng chiều so với phiên trước, các mã cổ 

phiếu tiếp tục phân hóa, 1 số mã cổ phiếu điển hình có tỷ lệ thay đổi giá cuối phiên, có giá trị 

và khối lượng giao dịch đột biến, cho sắc xanh (tăng) và sắc đỏ (giảm) như sau: 

HSX: 

Mã 

CK 
Tên công ty PE 

Giá 

tham 

chiếu 

Giá 

hiện 

tại 

+/- % 
Tổng khối 

lượng (CP) 

GTGD 

(triệu 

đồng) 

CKG Xây dựng Kiên Giang 4.91 12,500 12,800 300 2.40% 1,029,800 13,216 

EVG Tập đoàn Everland 16.14 4,900 5,000 100 2.04% 2,282,070 11,560 

FLC Tập đoàn FLC -3.04 4,090 4,140 50 1.22% 26,191,540 109,338 

GTN GTNFOODS -94.75 17,700 17,900 200 1.13% 1,785,570 32,458 

MBB MBBank 5.25 17,500 17,550 50 0.29% 5,739,200 101,416 

HBC Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình 8.35 12,250 11,400 -850 -6.94% 8,801,870 103,490 

TNI Tập đoàn Thành Nam 18.42 5,320 4,950 -370 -6.95% 9,842,400 48,863 

JVC Thiết bị Y tế Việt Nhật 42.74 4,300 4,000 -300 -6.98% 2,422,580 9,767 

QBS Xuất nhập khẩu Quảng Bình -1.33 3,290 3,060 -230 -6.99% 1,253,070 3,844 

ITA Đầu tư CN Tân Tạo 26.22 5,290 4,920 -370 -6.99% 21,252,720 107,415 

 

HNX: 

Mã 

CK 
Tên công ty PE 

Giá 

tham 

chiếu 

Giá 

hiện 

tại 

+/- % 
Tổng khối 

lượng (CP) 

GTGD 

(triệu 

đồng) 

PVB Bọc ống Dầu khí Việt Nam 3.37 15,200 16,700 1,500 9.87% 969,290 16,165 

PGN Phụ Gia Nhựa 5.13 11,200 12,300 1,100 9.82% 189,800 2,249 

D11 Địa ốc 11 6.47 25,800 28,300 2,500 9.69% 124,850 3,065 

CVN Vinam Group 2.42 13,300 14,500 1,200 9.02% 144,544 2,091 

VIX Chứng khoán IB 18.04 6,900 7,500 600 8.70% 1,582,497 11,825 

NRC Bất động sản Netland 5.69 12,500 11,500 -1,000 -8.00% 113,740 1,422 

DS3 Quản lý Đường sông số 3 5.87 4,800 4,400 -400 -8.33% 86,900 393 

DST Đầu tư Sao Thăng Long 241.68 6,800 6,200 -600 -8.82% 1,236,270 7,724 

HKB Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc -21.70 1,100 1,000 -100 -9.09% 535,200 539 

KVC XNK Inox Kim Vĩ -5.99 1,100 1,000 -100 -9.09% 578,200 591 

NHP Sản xuất XNK NHP -0.30 700 600 -100 -14.29% 819,060 531 
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2. Phân tích kĩ thuật: 

• HSX: 

 

Đường chỉ báo RSI (5) ngày và RSI (10) ngày hiện đã quay đầu giảm trở lại và hội tụ 

tại vùng trên  ngưỡng 30 của biên độ (30; 70) , đường RSI (5) ngày đang ở 42.5%, đường RSI 

(10) ngày đang ở 47.8%, chỉ số sau khi chạm vùng kháng cự 870 trong phiên trước hiện đã 

chạm vùng cung lớn và bắt đầu giảm trở lại vùng 860 chỉ với lực cung nhẹ.  

Đường giá hôm nay cho cây nến đỏ với dao động giá ở mức thấp, không tạo khoảng 

trống về giá đầu phiên, xu hướng đảo chiều lại về giảm với biên độ dao động trong phiên bắt 

đầu tăng lên từ vùng 870, nỗ lực giảm giá bắt đầu đè chỉ số và hiện chưa gặp hỗ trợ mới. 

Đường Stochastic (K) và đường (D) đang trong xu hướng hội tụ và đã quay trở lại 

ngưỡng 80 của biên độ (20;80) hiện đang ở mức 74.7. Kết hợp chỉ số MACD, cho thấy 

MACD đã bắt đầu hướng xuống trở lại và vẫn đang ở trên mức 0 cho thấy thị trường đang cạn 

dần lực cầu tại vùng giá cao, tín hiệu điều chỉnh trở lại 850 với lực bán lớn đã bắt đầu xuất 

hiện.                                                            
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• HNX: 

 

          Đường chỉ báo RSI (5) ngày và RSI (10) ngày hiện đã hội tụ khi quay đầu giảm trở lại 

và đang quay xuống từ vùng giữa của (30;70), RSI(5) hiện ở mức 47.4% và RSI (10) ở mức 

40%, chỉ số giảm xuyên 114 sau khi kiểm định ngưỡng 116 không thành công dù lực cung 

vẫn chỉ ở mức thấp. Áp lực cung nhẹ cho thấy chỉ số chưa đến vùng hỗ trợ mới. 

           Đường giá hôm nay cho cây nến đỏ với biên độ dao động ở mức trung bình, chỉ số 

quay đầu giảm trong phiên khi lực cầu trong phiên trước không phục hồi chỉ số cao hơn 116 

trong phiên trước, biên độ dao động tăng và đã nới dần về phía dưới, cho tín hiệu về xu hướng 

giảm. 

 Đường Stochastic (K) và đường (D) đã quay đầu giảm trở lại từ vùng giữa của biên độ 

(20;80) hiện đang ở mức 52.7, thị trường giảm trở lại xuyên qua 114 sau khi không phục hồi 

về mức 116, thanh khoản vẫn đang giảm, chỉ số đã nới dần biên độ về phía dưới của xu hướng 

giảm. Chỉ số MACD vẫn đang ở trên mức 0 và nhưng đã quay đầu giảm trở lại. Thị trường 

hiện đang cho tín hiệu quay trở lại xu hướng giảm sau khi vượt không thành mốc 116.   
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3. Nhận định thị trường: 

Thị trường hôm nay mở cửa trong tâm lí tiếp tục thận trọng khi chỉ số tăng nhẹ trong phiên 

sáng rồi đi ngang quanh 870. Áp lực bán dồn vào đầu phiên chiều nhưng chỉ số không hồi 

phục cao hơn  sau áp lực bán mở cửa mà chỉ dừng lại ở 860 rồi gia tốc đi xuống. Chỉ số gần 

như đi ngang trong suốt phiên sáng với rung lắc giảm dần. Như đã dự báo đợt giảm giá hiện 

tại sẽ cho thấy sự tích lũy ở vùng 840-860 có đủ mạnh để giữ vững chỉ số hay không là ở 

trong phiên tới chỉ số có bị bán giảm sâu qua vùng 840 hay không. Kết phiên 2 sàn HSX giảm 

trở lại về mốc 859.7 và sàn HNX giảm nhẹ về mốc 113.6 với thanh khoản hai sàn giảm cùng 

chiều so với phiên trước. 

Ngưỡng hỗ trợ gần  840-860 điểm sàn HSX; 108-110 điểm sàn HNX.  

Ngưỡng kháng cự gần 940-960 điểm sàn HSX; 130-140 điểm sàn HNX. 

4. Khuyến nghị thị trường: 

Hiện tại thị trường đã giảm mạnh, liên tục điều chỉnh ngắn và vượt qua các hỗ trợ 

nhanh chóng, chỉ số đang điều chỉnh trở lại từ ngưỡng hỗ trợ mới và vẫn đang trong xu hướng 

giảm, diễn biến điều chỉnh gấp bắt đầu tiếp tục và hiện không còn đi ngang quanh các ngưỡng 

kháng cự  mà đã bắt đi xuống trở lại để kiểm định tác động tích lũy trong giai đoạn 840-860 

vừa qua. Nhà đầu tư đã đóng vị thế như đã đề ra trước đây có thể tạm thời đứng ngoài quan 

sát chờ xu hướng mới. 
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• Danh mục Khuyến nghị: 

Mã 

CK 
Ngành 

Giá 

24/06 

Kháng 

cự 

Hỗ 

trợ 

Giá mục 

tiêu 
PE 2019 

EPS 

2019 

%LNST 

2019KH 
Khuyến nghị 

CII Xây dựng 18.9 27 13.5 24  6.50   2,906  150% Mua trung hạn 

FPT Phần mềm 47.2 56 38 58  9.84   4,796  105% Mua trung hạn 

HCM Chứng khoán 19.7 23.4 9.8 17  13.93   1,414  64% Quan sát 

SSI Chứng khoán 15.75 17.75 10 16.5  8.84   1,783  70% Quan sát 

STB Ngân hàng 11.2 13.5 7.5 12.5  8.60   1,302  137% Quan sát 

BID Ngân hàng 40.3 45 28 34  16.23   2,482  106% Bán 

MBB Ngân hàng 17.55 22 11.5 20  10.99   1,597  82% Quan sát 

CTG Ngân hàng 22.8 28 16 19  8.97   2,541  124% Bán 

VPB Ngân hàng 22.3 34 18 24  6.82   3,268  109% Quan sát 

VCB Ngân hàng 84.7 95 56 73  16.95   4,996  116% Quan sát 

VHC Thủy sản 36.9 42 17 36  2.88   12,812  94% Mua dài hạn 

DPM Hóa chất 15 17 9.2 14.5  15.54   965  229% Bán 

POW Điện (sx, pp) 10.35 12 5 13.2  9.73   1,064  125% Mua dài hạn 

GEG Điện (sx, pp) 19.8 22 15 16.1  15.92   1,244  208% Quan sát 

REE Điện (sx, pp) 31.35 36 25 33  5.93   5,285  117% Quan sát 

HPG Thép 27 30 16 26  8.95   3,017  113% Mua trung hạn 

BVH Bảo hiểm 48 55 30 50  30.95   1,551  91% Mua trung hạn 

GAS Dầu khí 72.6 91 50 72  11.64   6,239  159% Quan sát 

DBC Nuôi trồng NN 47.5 60 16 50  14.18   3,349  85% Bán 

VNM Thực phẩm 117.1 134 84 130  19.27   6,075  101% Quan sát 

MSN Thực phẩm 57.2 78 42 60  12.03   4,754  121% Bán 

VIC Bất động sản 94.7 105 68 110  41.52   2,281  118% Mua dài hạn 

TDH Bất động sản 9.6 11.5 4.3 11  5.78   1,660  114% Mua dài hạn 

KBC Bất động sản 14.75 17 9.5 17.5  8.10   1,820  98% Mua dài hạn 

BMP Nhựa 54.5 58.5 33 40  10.55   5,164  98% Bán 

PNJ Hàng cá nhân 60.4 75 46 68  11.30   5,347  101% Quan sát 

TCM May mặc 20.2 24 15 20  5.15   3,827  90% Mua dài hạn 
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II. TIN TỨC : 

1. Tin trong nước: 

Dù ngành hàng không gặp 

khó, ACV đặt kế hoạch lãi 

2.007 tỷ đồng năm 2020, 

riêng quý 1 đã hoàn thành 

96% chỉ tiêu cả năm 

Quý 1/2020 ACV đã lãi trước thuế 1.927 tỷ đồng. Ngày 26/6 

tới đây Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng 

khoán ACV) sẽ chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ 

đông thường niên năm 2020. Danh sách cổ đông đã được 

chốt vào ngày 2/6/2020. Năm 2019 lãi lớn: ACV khép lại 

năm 2019 với doanh thu thuần đạt 18.329 tỷ đồng, tăng 

trưởng 13,7% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 

10.156 tỷ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 8.214 tỷ đồng, 

tăng 32,8% so với lợi nhuận đạt được năm trước đó, trong đó 

lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 8.201 tỷ 

đồng – đây cũng là mức lãi cao nhất công ty từng đạt trong 

nhiều năm trở lại đây. 

 

(cafef) 

 

 

 

ĐHĐCĐ EVNGenco 3 

(PGV): 5 tháng đầu năm 

đạt 17.836 tỷ doanh thu, 

thực hiện hơn 44% chỉ tiêu 

cả năm 

Về kế hoạch đầu tư, năm 2020 EVNGenco 3 dự chi 5.696 tỷ, 

trong đó chủ yếu trả nợ vốn vay (gốc và lãi) gần 5.314 tỷ 

đồng, hơn 382,5 tỷ còn lại đầu tư thuần. Ngày 24/6/2020, 

Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGenco 3, PGV) đã tổ chức 

ĐHĐCĐ thường niên 2020, thông qua kế hoạch kinh doanh 

công ty mẹ với tổng doanh thu 40.442 tỷ đồng, trong đó 

doanh thu từ hoạt động SXKD dự đạt 39.974 tỷ đồng. Khấu 

trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế dự kiến vào mức 1.522,5 tỷ 

đồng, tăng hơn 71% so với năm 2019. Với chỉ tiêu trên, 

Công ty dự chia cổ tức với tỷ lệ 5%. Lũy kế 5 tháng đầu 

năm, công ty mẹ PGV đã đạt sản lượng sản xuất điện 12.351 

triệu kWh, hoàn thành gần 41% kế hoạch cả năm. Theo đó, 

doanh thu 5 tháng đạt 17.836 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng 

kỳ năm ngoái. 

 

 

(cafef) 
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2. Tin thế giới: 

Dầu sụt hơn 5% khi nguồn 

cung tại Mỹ tăng 3 tuần 

liên tiếp 

Các hợp đồng dầu thô tương lai sụt hơn 5% vào ngày thứ Tư 

(24/06) khi bằng chứng về sự nhảy vọt số ca nhiễm Covid-19 

ở nhiều quốc gia đã làm tăng nghi ngờ về những nỗ lực tái 

khởi động nền kinh tế toàn cầu và dữ liệu từ Chính phủ Mỹ 

cho thấy nguồn cung dầu thô nội địa tăng 3 tuần liên tiếp, 

MarketWatch đưa tin. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra 

sự gia tăng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ, Trung Quốc, Mỹ 

Latin, làm dấy lên những lo lắng về khả năng xuất hiện làn 

sóng nhiễm bệnh thứ 2 của đại dịch Covid-19. Quỹ Tiền tệ 

Quốc tế (IMF) vào ngày thứ Tư cũng đã hạ dự báo kinh tế 

năm 2020 xuống -4.9%, nói rằng đại dịch Covid-19 đã gây ra 

suy thoái chưa từng thấy trong hoạt động toàn cầu. Kết thúc 

phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ 

WTI giao tháng 8 trên sàn Nymex sụt 2.36 USD (tương 

đương gần 5.9%) xuống 38.01 USD/thùng, mức đóng cửa 

thấp nhất trong 1 tuần, dữ liệu từ Dow Jones Market cho 

thấy. Hợp đồng dầu Brent giao tháng 8 trên sàn Luân Đôn 

mất 2.32 USD (tương đương 5.4%) còn 40.31 USD/thùng, 

mức thấp nhất kể từ ngày 15/06/2020. 

 

(vietstock) 

 

 

Dow Jones sụt hơn 700 

điểm vì nỗi ám ảnh về số ca 

nhiễm Covid-19 tại Mỹ 

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, chỉ số Dow Jones rớt 

710.16 điểm (tương đương 2.7%) xuống 25,445.94 điểm. 

Chỉ số S&P 500 mất 2.6% còn 3,050.33 điểm và chỉ số 

Nasdaq Composite lùi 2.2% xuống 9,909.17 điểm. Nasdaq 

Composite ghi nhận phiên giảm điểm đầu tiên trong 9 phiên. 

Đây cũng là phiên tồi tệ nhất của Dow Jones, S&P 500 và 

Nasdaq Composite kể từ ngày 11/06/2020. Bang Florida cho 

biết số ca nhiễm mới Covid-19 đã vọt thêm 5,508 ca trong 

ngày thứ Ba (23/06), mức kỷ lục, và tổng số ca nhiễm hiện 

tại là 109,014 ca. Bang này cũng cho biết tỷ lệ xét nghiệm 

dương tính với virus tăng từ 10.82% lên 15.91%. Chứng 

khoán Mỹ đã rớt xuống mức đáy trong phiên sau khi Florida 

báo cáo về số ca nhiễm mới nhất. Có thời điểm, Dow Jones 

đã “bốc hơi” hơn 800 điểm vào ngày thứ Tư. 

 

 

(vietstock) 
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III. THỐNG KÊ GIAO DỊCH NĐTNN: 

1. HSX: 

• Top 10 mua ròng: 

Mã CK Khối lượng 
mua 

Tỉ lệ Giao 
dịch toàn 
thị trường 

Tổng KLGD 
toàn thị 
trường 

Giá +/- 
Tỉ lệ đang 
nắm giữ 

(%)  

KL còn được 
phép mua 

HQC 721,130 2.2 33,188,270 1,780 -130 3.1 218,571,921 

ITA 564,340 2.6 21,698,720 4,920 -370 1.9 392,565,887 

HPG 471,710 7.2 6,591,760 27,000 0 35.9 361,849,002 

MBB 347,250 6.1 5,739,200 17,550 50 23.0 347,250 

VRE 301,720 21.7 1,391,660 26,850 -350 30.8 423,068,778 

NVL 262,090 14.7 1,780,280 58,300 0 6.0 313,134,888 

HHS 227,540 11.1 2,050,320 4,320 -130 3.1 126,225,385 

DPM 199,810 6.2 3,234,460 15,000 -300 11.3 147,479,439 

FUEVFVND 183,500 4.1 4,453,370 11,980 -320 99.5 586,612 

GEX 170,100 1.9 9,073,310 16,950 -400 14.8 166,997,233 

 

 

• Top 10 bán ròng: 

Mã CK Khối lượng 
bán 

Tỉ lệ Giao 
dịch toàn 
thị trường 

Tổng KLGD 
toàn thị 
trường 

Giá +/- 
Tỉ lệ đang 
nắm giữ 

(%)  

KL còn được 
phép mua 

TRC -517,080 85.8 602,900 31,000 600 8.0 12,311,410 

HBC -455,330 5.2 8,801,870 11,400 -850 19.7 67,707,788 

CII -436,510 40.6 1,076,050 18,900 -200 39.7 85,680,500 

PLP -422,480 30.4 1,390,850 12,250 -900 9.9 9,778,216 

DBC -419,460 11.3 3,705,330 47,500 -2,000 6.6 44,457,691 

HSG -379,230 2.4 15,637,970 11,700 -200 12.7 161,257,117 

PVT -327,100 52.7 620,710 10,900 -50 25.4 66,509,181 

SSI -319,270 5.3 5,975,970 15,750 -350 50.3 299,500,889 

AMD -290,640 6.4 4,508,420 3,400 -240 2.1 76,735,183 

VHM -217,550 10.6 2,044,540 75,700 -2,000 20.1 968,599,978 
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2. HNX: 

• Top 10 mua ròng: 

Mã CK Khối lượng 
mua 

Tỉ lệ Giao 
dịch toàn 
thị trường 

Tổng KLGD 
toàn thị 
trường 

Giá +/- 
Tỉ lệ đang 
nắm giữ 

(%)  

KL còn được 
phép mua 

ACM 199,500 43.51 458,540 700 0 1.21 24,373,784 

PVS 129,970 5.34 2,434,177 12,500 -300 11.69 178,347,747 

NBC 42,000 69.77 60,200 5,800 100 7.82 15,237,804 

HUT 25,000 0.69 3,639,915 2,700 0 3.85 121,299,581 

PTI 17,500 99.72 17,550 20,300 1,800 37.64 9,133,856 

THT 11,000 36.91 29,800 6,500 -100 6.22 7,508,268 

TIG 11,000 0.44 2,503,838 7,300 -200 14.29 28,690,984 

PVC 10,000 1.55 644,047 6,200 200 10.90 19,050,328 

MBG 9,400 0.63 1,496,057 5,800 0 0.07 21,086,577 

VCS 9,100 5.36 169,840 63,000 300 2.82 73,893,148 

 

 

• Top 10 bán ròng: 

Mã CK Khối lượng 
bán 

Tỉ lệ Giao 
dịch toàn 
thị trường 

Tổng KLGD 
toàn thị 
trường 

Giá +/- 
Tỉ lệ đang 
nắm giữ 

(%)  

KL còn được 
phép mua 

SHB -221,200 -4.73 4,672,789 13,900 -300 7.62 444,787,090 

SHS -60,575 -2.59 2,340,397 13,100 -700 6.20 88,719,902 

SD6 -27,500 -52.88 52,000 2,500 -100 11.50 13,037,942 

TNG -25,100 -4.69 535,727 13,200 0 6.42 27,764,660 

DHP -18,100 -90.95 19,900 10,000 300 4.82 4,193,978 

HDA -14,400 -5.50 261,800 9,300 400 5.83 4,964,376 

DGC -11,700 -9.27 126,250 38,400 -400 0.81 62,343,527 

IVS -11,100 -84.73 13,100 7,000 -100 37.33 16,515,439 

VNR -10,100 -82.79 12,200 22,200 -200 28.24 27,216,476 

PGS -7,000 -56.45 12,400 14,500 100 8.25 20,373,909 
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Khuyến cáo: 

 

Nội dung bản tin này do Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS) cung cấp chỉ mang tính 

chất tham khảo. Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ các nguồn tin đáng tin cậy, nhưng FNS 

không đảm bảo tuyệt đối độ chính xác của thông tin và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề 

nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này. 

      Các ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, báo 

cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo chứ không mang tính chất mời chào mua hay 

bán và nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. 

      Báo cáo này là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS). Không ai được phép 

sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích nào nếu 

không có sự đồng ý của FNS. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này. 
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