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Giá đóng cửa                  ↑↓ Tăng/ giảm

Sàn HCM 829.36 -22.62 -2.65%

Sàn Hà Nội 110.32 -3.13 -2.76%

Upcom 56.41 -0.90 -1.59%

Tăng/giảm

Sàn HCM 29.9%

Sàn Hà Nội 23.2%

Upcom 0.0%

     Mua vào         Bán ra

Chênh lệch 

(mua-bán)

NĐTNN(HSX)         223.01         363.55           (140.54)

NĐTNN(HNX)             2.40             5.61               (3.21)

Giá đóng cửa                +/- %

Đài Loan

Thị trường tập 

trung 11,610.97      68.35 0.59%

OTC 160.54           1.65 1.04%

Hong Kong

Hang Seng 

index 24,534.00      232.72 0.96%

China 

enterprises 
9,757.69        0.00 0.00%

Trung Quốc

Shanghai 

Composite 
2,967.88        6.36 0.21%

Chỉ số Thẩm 

Quyến
11,752.36      0.00 0.00%

Nhật Bản 22,380.48      385.44 1.75%

Hàn Quốc 2,128.83        35.35 1.69%

Thái Lan 1,329.76        -0.58 -0.04%

Singapore 2,594.52        20.42 0.79%

Dow Jones 25,595.80      580.25 2.32%

S&P 500 3,053.24        44.19 1.47%

Nasdaq 9,874.15        116.93 1.20%

SOXX 6,188.49        102.94 1.69%

          %

VND             23,200 0.01%

Đài tệ 29.445 -0.61%

Yen 107.72 0.15%

Nhân dân tệ 7.0794 -0.10%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Tin tức thị trường (Tỷ VND)

GTGD

4,417.00

482.76

228.41

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 30 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： 

• ĐHĐCĐ Masan Resources 

(MSR): Đã chi hơn 1.097 tỷ để 

mua nền tảng vonfram của H.C. 

Starck, trình đổi tên thành Masan 

High-Tech Materials                     

• Bảo hiểm Hàng không (VNI) tăng 

vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng                           

2. Tin thế giới： 

• Dầu đảo chiều tăng mạnh nhờ hy 

vọng nhu cầu năng lượng cải 

thiện     

• Dow Jones leo dốc gần 600 điểm 

sau phiên bán tháo cuối tuần trước             

                 

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 bi quan đầu tuần khi tạo khoảng 

trống giảm giá ngay đầu phiên dưới tác động bán mạnh cuối phiên trước, tuy nhiên động thái 

tiêu cực không tiếp tục duy trì sau đó làm chỉ số điều chỉnh giảm trở lại với tốc độ giảm tuy 

nhẹ dần nhưng cũng đưa thị trường rơi vào trạng thái giảm điểm. Lực cung giá cao liên tiếp bị 

hấp thu ở vùng 839 khiến cho chỉ số phục hồi lại 843 cao hơn ngay sau đó mà chủ đạo là diễn 

biến giảm điểm mạnh về cuối phiên sáng với độ dốc cao. Sang phiên chiều bên bán tăng mạnh 

hơn lực cung đẩy chỉ số giảm gần về 826 tuy nhiên rung lắc cho tín hiệu mạnh dần khi càng 

tiếp cận gần ngưỡng hỗ trợ và đóng cửa với mức cao hơn 826. Kết phiên VN-Index giảm về 

mốc 829.36 điểm; HN-Index cũng giảm mạnh về mốc 110.32 đi cuối phiên. 

 

Thống kê kết quả cuối phiên của 2 sàn cho thấy: sàn HSX giảm về mốc 829.36 điểm, 

chỉ số VN-Index giảm 22.62 điểm (giảm 2.65%) khi kết phiên, sàn HNX giảm 3.13 điểm 

(giảm 2.76%) chỉ số đạt 110.32 khi kết phiên, thanh khoản 2 sàn tăng cùng chiều so với phiên 

trước, các mã trên 2 sàn tiếp tục phân hóa. Toàn sàn HSX có 45 mã cổ phiếu tăng, 243 mã 

giảm giá và các mã còn lại đứng giá, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 389.6 triệu đơn vị 

với giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 5.564 tỷ đồng. Toàn sàn HNX có 33 mã tăng giá, 96 mã 

giảm và các mã còn lại đứng giá, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 53.3 triệu đơn vị với giá 

trị giao dịch khớp lệnh đạt 482.4 tỷ đồng. Các mã tăng ảnh hưởng đến VN-Index: TCH 

(0.13%); EIB (0.09%); TCD (0.07%); VGC (0.06%). Các mã giảm ảnh hưởng đến VN-Index: 

VIC (-2.4%); VCB (-1.9%); BID (-1.59%); VHM (-1.5%). 
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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 tăng 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) 

BCG Bamboo Capital 5.98 6,160 6,590 430 6.98% 1,029,450 6,765 

PLP SX và CN Nhựa Pha Lê 5.10 10,650 11,350 700 6.57% 1,007,440 11,351 

TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy 12.46 21,700 22,900 1,200 5.53% 5,063,080 105,804 

CTD Xây dựng Coteccons 7.90 66,800 70,000 3,200 4.79% 1,108,280 76,041 

TTB Tập đoàn Tiến Bộ 10.73 5,280 5,400 120 2.27% 1,286,250 6,514 

ITA Đầu tư CN Tân Tạo 23.36 5,050 4,700 -350 -6.93% 18,191,050 86,731 

DRH DRH Holdings 8.14 7,930 7,380 -550 -6.94% 1,283,000 9,534 

HAR BĐS An Dương Thảo Điền 75.43 3,460 3,220 -240 -6.94% 1,364,910 4,448 

FLC Tập đoàn FLC -3.32 4,180 3,890 -290 -6.94% 14,279,510 56,197 

TSC Kỹ thuật NN Cần Thơ 73.42 3,010 2,800 -210 -6.98% 2,031,040 5,752 

 

HNX: 

Mã 

CK 
Tên công ty PE 

Giá 

tham 

chiếu 

Giá 

hiện 

tại 

+/- % 
Tổng khối 

lượng (CP) 

GTGD 

(triệu 

đồng) 

VIG CK TM và CN Việt Nam -1.20 800 900 100 12.50% 503,620 452 

DST Đầu tư Sao Thăng Long 167.56 5,200 5,500 300 5.77% 609,649 3,250 

TST Dịch vụ KT Viễn Thông 9.52 8,600 9,000 400 4.65% 65,900 598 

S99 Sông Đà 9.09 (SCI) 20.11 13,700 13,900 200 1.46% 402,410 5,507 

NVB Ngân hàng Quốc Dân 78.47 8,600 8,700 100 1.16% 3,399,200 29,029 

MST Đầu tư MST 7.21 3,300 3,000 -300 -9.09% 1,810,225 5,637 

HKB Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc -19.89 1,100 1,000 -100 -9.09% 351,900 352 

LAS Hóa chất Lâm Thao 300.45 6,500 5,900 -600 -9.23% 808,224 4,849 

TVC Tập đoàn Trí Việt 19.06 10,800 9,800 -1,000 -9.26% 303,802 2,985 

C69 Xây dựng1369 17.94 6,100 5,500 -600 -9.84% 203,612 1,174 
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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 phân 

kì tại vùng trên  ngưỡng 30 của biên độ (30; 70), đường RSI (5) ngày đang ở 18.1%, đường 

RSI (10) ngày đang ở 32.9%, chỉ số giảm trở lại khi chạm ngưỡng 829.3 với lực cầu nhẹ ngay 

đầu phiên, dù với sắc đỏ, thanh khoản tiếp tục giảm nhẹ trong phiên thứ 5 liên tiếp xong chỉ 

số không suy giảm xuống sâu hơn 820 mà đóng cửa ở mức cao hơn.  

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

giảm giá đầu phiên, xu hướng đảo chiều giảm lại ngay trong phiên nhưng chỉ vừa đủ lập 

khoảng trống đầu phiên, chỉ số vẫn đóng cửa ở mức thấp hơn ngưỡng kháng cự cũ 830. 

Đường Stochastic (K) và đường (D) đang trong xu hướng phân kì và đã quay trở lại từ 

ngưỡng 80 của biên độ (20;80) hiện đang ở mức 11.2. 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 

thiếu vắng lực cầu, tín hiệu điều chỉnh kết thúc thị trường trở lại xu hướng chính là giảm và 

đang tạm về quanh vùng 820.                                                            
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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 36% và RSI (10) ở mức 

21%, chỉ số giảm trở lại sau khi tăng vội từ mốc 110 với lực điều chỉnh gấp và quay đầu lại 

trong phiên, lực cầu thiếu vắng ở vùng giá cao làm chỉ số quay trở lại dù tạo khoảng trống 

giảm giá đầu phiên tăng mạnh. 

            Đường giá hôm nay cho cây nến đỏ với biên độ dao động ở mức cao, chỉ số quay đầu 

giảm lại trong phiên, bóng nến ở phía trên, lực cầu giá cao chỉ dồn vào đầu phiên rồi sau đó 

gần như giảm nhẹ làm chỉ số giảm mà không phục hồi sau đó, cuối phiên lực cung ép làm mất 

hết nỗ lực giảm nhẹ đầu phiên. 

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

(20;80) hiện đang ở mức 23.6, thị trường tăng trở lại xuyên qua 110 không thành và tạo tín 

hiệu đảo chiều ngay trong phiên, thanh khoản tăng nhẹ đi cho tín hiệu thiếu vắng dòng tiền tại 

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

trường hiện đang cho tín hiệu hấp thụ tốt tại vùng giá 110 sau khi quay trở lại xu hướng giảm 

mạnh cuối phiên.   
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3. Nhận định thị trường: 

Thị trường hôm nay mở cửa trong áp lực mua dồn vào sau khi cắt xuyên mốc hỗ trợ 830 

không thành tuy nhiên sự đảo chiều diễn ra nhanh và dòng tiền đang còn yếu làm tâm lí bán 

vẫn đang trong sự hoài nghi khiến chỉ số giảm mạnh trở lại ngay khi gặp kháng cự ở 840, sau 

khi mở cửa phiên sáng rồi diễn biến trong phiên hoàn toàn thiếu vắng đi lực cầu làm chỉ số bị 

thả trôi và cuối phiên phía bán liền quay trở lại ép chỉ số. Nhưng chỉ tiệm cận về 820 và đóng 

phiên ở mức giá cao hơn mức thấp trong ngày. Kết phiên 2 sàn HSX giảm trở lại về mốc 829 

và sàn HNX giảm mạnh về mốc 110 với thanh khoản hai sàn tăng cùng chiều so với phiên 

trước. 

Ngưỡng hỗ trợ gần  810-820 điểm sàn HSX; 105-108 điểm sàn HNX.  

Ngưỡng kháng cự gần 900-910 điểm sàn HSX; 115-120 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 830 nhưng 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 830-850 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 

29/06 

Kháng 

cự 

Hỗ 

trợ 

Giá mục 

tiêu 
PE 2019 

EPS 

2019 

%LNST 

2019KH 
Khuyến nghị 

CII Xây dựng 18.15 27 13.5 24  6.47   2,906  150% Mua trung hạn 

FPT Phần mềm 46.05 56 38 58  9.77   4,796  105% Mua trung hạn 

HCM Chứng khoán 18.35 23.4 9.8 17  13.54   1,414  64% Quan sát 

SSI Chứng khoán 14.8 17.75 10 16.5  8.70   1,783  70% Quan sát 

STB Ngân hàng 10.95 13.5 7.5 12.5  8.68   1,302  137% Quan sát 

BID Ngân hàng 38.5 45 28 34  16.07   2,482  106% Bán 

MBB Ngân hàng 16.85 22 11.5 20  10.86   1,597  82% Quan sát 

CTG Ngân hàng 21.9 28 16 19  8.87   2,541  124% Bán 

VPB Ngân hàng 21 34 18 24  6.73   3,268  109% Quan sát 

VCB Ngân hàng 81.5 95 56 73  16.67   4,996  116% Quan sát 

VHC Thủy sản 35.2 42 17 36  2.87   12,812  94% Mua dài hạn 

DPM Hóa chất 14.3 17 9.2 14.5  15.34   965  229% Bán 

POW Điện (sx, pp) 9.8 12 5 13.2  9.59   1,064  125% Mua dài hạn 

GEG Điện (sx, pp) 20.9 22 15 16.1  16.32   1,244  208% Quan sát 

REE Điện (sx, pp) 30.7 36 25 33  5.90   5,285  117% Quan sát 

HPG Thép 26.65 30 16 26  9.02   3,017  113% Mua trung hạn 

BVH Bảo hiểm 45.75 55 30 50  30.63   1,551  91% Mua trung hạn 

GAS Dầu khí 69.7 91 50 72  11.57   6,239  159% Quan sát 

DBC Nuôi trồng NN 47 60 16 50  14.61   3,349  85% Bán 

VNM Thực phẩm 111.9 134 84 130  19.08   6,075  101% Quan sát 

MSN Thực phẩm 55.1 78 42 60  11.86   4,754  121% Bán 

VIC Bất động sản 89 105 68 110  40.11   2,281  118% Mua dài hạn 

TDH Bất động sản 8.75 11.5 4.3 11  5.60   1,660  114% Mua dài hạn 

KBC Bất động sản 13.9 17 9.5 17.5  7.94   1,820  98% Mua dài hạn 

BMP Nhựa 52.8 58.5 33 40  10.55   5,164  98% Bán 

PNJ Hàng cá nhân 57.5 75 46 68  11.15   5,347  101% Quan sát 

TCM May mặc 19.1 24 15 20  5.15   3,827  90% Mua dài hạn 
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II. TIN TỨC : 

1. Tin trong nước: 

ĐHĐCĐ Masan Resources 

(MSR): Đã chi hơn 1.097 tỷ 

để mua nền tảng vonfram 

của H.C. Starck, trình đổi 

tên thành Masan High-

Tech Materials 

Masan Resources (MSR) cho biết chi khoảng 41 triệu euro, 

tương đương hơn 1.097 tỷ đồng. Việc sáp nhập có thể thúc 

đẩy MSR tăng gấp đôi doanh thu hiện tại, tuy nhiên vẫn chưa 

chắc chắn do còn nhiều tác động bởi Covid-19 trên toàn cầu. 

Thương vụ theo kế hoạch sẽ được hoàn tất vào ngày 9/6, sau 

đó tiến hành tích hợp hệ thống kinh doanh của HCS vào 

Công ty. Ngày 29/6/2020, Masan Resources đã tổ chức 

ĐHĐCĐ thường niên 2020, thông qua kế hoạch kinh doanh 

với 2 kịch bản. Bao gồm: + Kịch bản 1: Doanh thu 8.000 tỷ 

và LNST phân bổ cho cổ đông 200 tỷ đồng - giảm 43% so 

với năm 2019; + Kịch bản 2: Doanh thu 9.000 tỷ đồng, 

LNST tăng 42% lên 500 tỷ đồng. 

 

(cafef) 

 

 

 

Bảo hiểm Hàng không 

(VNI) tăng vốn điều lệ lên 

1.000 tỷ đồng 

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Tổng công 

ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) thông qua phương 

án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 

1.000 tỷ đồng. Phương án tăng vốn của VNI nhằm nâng cao 

năng lực tài chính, đầu tư cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin, 

mở rộng thêm mạng lưới, đa dạng hóa các sản phẩm, nâng 

cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách 

hàng, xây dựng thương hiệu, đưa VNI trở thành một trong 

những doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt 

Nam, hướng đến TOP 5 vào năm 2025. 

 

 

(cafef) 
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2. Tin thế giới: 

Dầu đảo chiều tăng mạnh 

nhờ hy vọng nhu cầu năng 

lượng cải thiện 

Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu tăng mạnh vào 

ngày thứ Hai (29/06), chủ yếu nhờ vào sự phục hồi của nhu 

cầu năng lượng, ngay cả khi sự phục hồi này đang bị đe dọa 

bởi khả năng phong tỏa kinh tế lần thứ hai khi số ca nhiễm 

Covid-19 trên toàn cầu vượt 10 triệu người, MarketWatch 

đưa tin. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, hợp đồng dầu 

thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8 trên sàn Nymex vọt 1.21 

USD (tương đương 3.1%) lên 39.70 USD/thùng. Hợp đồng 

dầu Brent giao tháng 8 trên sàn Luân Đôn cộng 69 xu (tương 

đương 1.7%) lên 41.71 USD/thùng. Hợp đồng này sẽ hết hạn 

vào cuối phiên ngày thứ Ba (30/06). Nỗi lo về sự cần thiết để 

tái thực hiện các nỗ lực ngăn chặn sự lây nhiễm dịch Covid-

19, cùng với khả năng những động thái này sẽ làm chậm sự 

phục hồi nhu cầu dầu, đã ngày càng tăng cùng với số trường 

hợp nhiễm bệnh. 

 

(vietstock) 

 

 

Dow Jones leo dốc gần 600 

điểm sau phiên bán tháo 

cuối tuần trước 

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số Dow Jones vọt 

580.25 điểm (tương đương 2.3%) lên 25,595.80 điểm, đánh 

dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 05/06/2020. Chỉ số 

S&P 500 tiến 1.5% lên 3,053.24 điểm, còn chỉ số Nasdaq 

Composite cộng 1.2% lên 9,874.15 điểm. Các chỉ số chính 

chạm đỉnh trong phiên chỉ vài phút trước khi đóng cửa. Đà 

tăng vọt vào cuối ngày đã đưa S&P 500 ghi nhận mức tăng 

trong tháng qua với 1 ngày giao dịch còn lại. Cổ phiếu 

Boeing bứt phá 14.4% khi các chuyến bay chứng nhận cho 

dòng máy bay Boeing 737 Max bắt đầu vào ngày thứ Hai. 

Cuộc thử nghiệm được các nhà đầu tư xem là một bước quan 

trọng cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất từ trước đến nay của 

Boeing, bắt đầu từ tháng 3/2019 sau 2 vụ tai nạn máy bay 

trong 5 tháng làm 346 người tử vong. Apple cũng là một 

trong những cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào đà tăng của 

Dow Jones, cộng 2.3%. Trong khi, cổ phiếu Facebook tiến 

2.1% để phục hồi từ đà giảm điểm trước đó. 

 

 

(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 

HPG 1,641,280 13.3 12,378,070 26,650 -550 36.0 359,730,126 

GEX 1,154,780 17.3 6,666,314 16,200 -1,050 15.1 165,649,733 

VHM 247,740 22.4 1,104,990 74,000 -1,600 20.1 968,998,998 

FLC 232,110 1.6 14,279,510 3,890 -290 2.6 329,174,720 

KBC 202,300 3.3 6,186,200 13,900 -550 21.0 133,094,069 

NT2 155,990 59.2 263,610 21,350 -550 18.1 89,093,038 

FUEVFVND 125,630 4.7 2,649,790 11,600 -270 99.3 794,522 

NVL 100,810 5.4 1,881,000 62,200 -200 6.1 312,549,858 

CMG 95,070 137.6 69,070 30,800 -300 37.6 11,388,693 

NLG 77,630 10.8 717,540 24,700 -400 48.0 2,717,696 

 

 

• 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 

HBC -1,626,130 21.2 7,677,390 10,000 -700 19.5 68,128,328 

CII -1,374,910 86.6 1,586,930 18,150 -650 39.4 86,646,010 

VRE -1,109,120 51.4 2,156,880 25,400 -800 30.9 422,702,938 

HSG -819,520 6.4 12,875,000 11,800 -450 12.4 162,945,767 

ITA -602,500 3.3 18,191,050 4,700 -350 2.1 390,760,087 

CTG -503,900 10.9 4,603,180 21,900 -650 29.9 4,181,119 

ROS -494,900 2.7 18,271,690 2,990 -80 1.9 267,488,559 

HCM -442,790 17.2 2,580,940 18,350 -800 52.3 145,805,661 

DLG -432,920 5.1 8,544,830 1,580 -110 2.1 140,445,935 

PLP -402,350 39.9 1,007,440 11,350 700 8.0 10,255,876 
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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 

ART 102,300 4.87 2,099,640 2,700 -100 3.99 43,625,451 

MBG 34,000 1.17 2,908,137 4,800 -400 0.10 21,075,177 

PVC 16,500 5.97 276,331 5,800 -400 10.91 19,044,328 

PHP 7,400 98.67 7,500 9,900 300 0.04 160,087,670 

CEO 6,210 0.19 3,200,558 7,700 -400 15.76 85,535,389 

IDV 6,000 85.71 7,000 37,800 -400 14.59 6,314,215 

VCS 4,700 2.49 188,876 61,000 -1,600 2.81 73,899,016 

NTP 3,400 9.26 36,727 32,000 -2,000 18.89 29,558,599 

LAS 3,000 0.37 808,224 5,900 -600 1.83 53,231,666 

PMC 2,300 84.19 2,732 52,500 -1,500 21.83 2,535,473 

 

 

• 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 

SHS -97,200 -2.73 3,554,815 11,800 -1,000 6.10 88,926,922 

HAD -63,400 -55.08 115,101 13,000 -800 9.52 1,579,094 

PSD -50,000 -72.89 68,600 9,500 -100 1.91 14,449,877 

VCG -49,500 -11.47 431,560 26,400 -1,700 0.46 214,424,591 

PVS -40,100 -1.10 3,642,769 12,000 -400 11.71 178,217,747 

TST -20,000 -30.35 65,900 9,000 400 3.01 2,207,400 

TIG -9,900 -0.84 1,176,015 7,100 -200 14.31 28,668,984 

IVS -9,100 -57.96 15,700 7,200 -300 37.33 16,522,939 

BVS -7,000 -7.58 92,400 9,900 -200 25.82 16,740,677 

NBC -5,000 -14.58 34,300 5,700 -100 7.93 15,195,804 
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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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