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NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG 
 

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “White Candle”.  Khối lượng 

giao dịch tăng và nằm trên mức trung bình 20 ngày. Giá tăng khối lượng là tín hiệu giao 

dịch tích cực. 

 

Các điểm cần lưu ý: (i) VN-Index hiện tại về cơ bản vẫn giao dịch trong khung giá 1,030 – 

1,130 mà chúng tôi chia sẻ và hiện đã là tuần giao dịch thứ 6. (ii) Dải băng đang ngày càng 

co hẹp nên không hỗ trợ giá lên và giá xuống. (iii) ADX(14) dưới mức 15 phản ánh xu 

hướng yếu, thị trường đi ngang. (iv) Điếm tích cực là MACD đang cho tín hiệu mua vào. 

Đây là tín hiệu tốt nếu đặt trong bối cảnh chỉ số giao dịch ở cận dưới của khung biến động 

giá. (v) Giá đã vượt lên kháng cự ngắn hạn của mẫu hình Falling Wedge. Đây là tín hiệu 

giao dịch tích cực. Điểm này có thể kỳ vọng chỉ số sẽ biến động ở dải trên là 1,050 – 1,100 

điểm trong tuần tới. (vi) Nhóm thép, ngân hàng giao dịch tốt cũng cho thấy thị trường đang 

có nhóm có khả năng dẫn dắt tăng giá; 

 

Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 12 mã cho tín hiệu mua,  

04 mã cho tín hiệu bán, 14 mã cho tín hiệu đi ngang. GVR, MSN, CTG, STB, PLX…cho 

tín hiệu tích cực. 

 

Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index 

có xác suất tăng điểm là 49% và 49.15% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho 

thấy chỉ số sẽ giao dịch giảm điểm vào phiên ngày mai. Có thể chỉ số sẽ giảm và kiểm tra 

lại vùng hỗ trợ 1,050 vừa chính phục hôm nay theo các mẫu hình lý thuyết thường thấy. Hỗ 

trợ vùng 1,050 điểm và kháng cự là vùng 1,100 điểm. 

 

Hỗ trợ và kháng cự cổ phiếu trong ngày (EOD) 

 

Các cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến trong ngày 

 

Danh mục cổ phiếu đáng quan tâm vào ngày mai 

 

Biểu đồ trong ngày:  

 

• Tăng trưởng doanh thu của nhóm FAAMG chững lại buộc các công ty này phải sa thải 

lao động nhằm tiết kiệm chi phí; 

• Nhật Bản đang gặp vấn đề nghiệm trọng khi chênh lệch sinh tử là số âm; 

TTCK Mỹ: Thị trường có lẽ sẽ tập trung nhiều vào dữ liệu lạm phát được công bố trong 

tuần tới để xác nhận hướng đi chính của mình. Việc nhóm cổ phiếu như AMD, NVDA vẫn 

tăng giá mạnh trong phiên tối qua, thị trường vẫn đang thấy một xu hướng giao dịch tích 

cực là hiện hữu bởi trong quá khứ 2 cổ phiếu trên thường là tên tuổi dẫn dắt các chỉ số tăng 

điểm. Với phiên giao dịch tối nay, xác suất tăng điểm của S&P 500 là 51%. 
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CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 
 

THỊ TRƯỜNG TRONG NGÀY 

 
 

 

  

 

  

 

  

 
 

Tổng số cổ phiếu giao dịch 520 Tổng số cổ phiếu giao dịch 220 Tổng số cổ phiếu giao dịch 340

Số cổ phiếu không có giao dịch 46 Số cổ phiếu không có giao dịch 122 Số cổ phiếu không có giao dịch 518

Số cổ phiếu tăng giá 277 / 48.94% Số cổ phiếu tăng giá 95 / 27.78% Số cổ phiếu tăng giá 176 / 20.51%

Số cổ phiếu giảm giá 136 / 24.03% Số cổ phiếu giảm giá 64 / 18.71% Số cổ phiếu giảm giá 92 / 10.72%

Số cổ phiếu giữ nguyên giá 153 / 27.03% Số cổ phiếu giữ nguyên giá 183 / 53.51% Số cổ phiếu giữ nguyên giá 590 / 68.76%

ĐỘ RỘNG THỊ TRƯỜNG

HOSE HNX UPCOM

 
 

Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán

Khối lượng 49,599,147 37,410,116 12,189,031 Khối lượng 943,362 1,291,132 -347,770 Khối lượng 268,801 618,059 -349,258

% KL toàn thị trường 8,14% 6,14% % KL toàn thị trường 1,66% 2,27% % KL toàn thị trường 1,01% 2,31%

Giá trị 1272,18 tỷ 1082,21 tỷ 189,98 tỷ Giá trị 20,91 tỷ 15,98 tỷ 4,93 tỷ Giá trị 6,30 tỷ 18,47 tỷ -12,17 tỷ

% GT toàn thị trường 13,24% 11,27% % GT toàn thị trường 3,69% 2,82% % GT toàn thị trường 2,23% 6,52%

UPCOMHNXHOSE

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
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CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG (TT) 
 

TỐP 10 VỐN HÓA 

 

STT Mã CK KL Giá Thay đổi P/E P/B EPS Vốn hóa

1 VCB 1,098,100   93,000   800 (0.87%) 14.72    3.19      6,316        440,124        

2 BID 1,170,600   47,650   -350 (-0.73%) 27.56    2.31      1,729        241,039        

3 GAS 190,600     106,800 900 (0.85%) 13.97    3.33      7,647        204,410        

4 VIC 1,037,300   53,000   0 (0%) 23.55    1.49      2,251        202,139        

5 VHM 1,780,100   42,400   50 (0.12%) 6.45      1.24      6,575        184,625        

6 VNM 1,389,700   76,500   0 (0%) 21.06    4.87      3,632        159,882        

7 CTG 2,363,600   29,400   0 (0%) 8.78      1.30      3,347        141,289        

8 HPG 23,274,800 21,200   0 (0%) 2.96      1.28      7,166        123,273        

9 VPB 15,264,000 18,200   50 (0.28%) 6.69      1.18      2,719        122,180        

10 SAB 216,700     186,500 0 (0%) 23.36    4.86      7,983        119,599         

TĂNG GIẢM CHỈ SỐ NGÀNH TRONG NGÀY 
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TỐP CÁC CỔ PHIẾU ẢNH HƯỞNG TỚI CHỈ SỐ VN-INDEX 
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TTCK VIỆT NAM: Khúc cua tích cực đầu tiên 

 

Góc nhìn giao dịch thị trường 

 

Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 6.77 điểm (+ 0.65%) trong ngày hôm nay. Hôm nay có vài 

điểm đáng lưu ý như sau: 

 

(1) Dịch vụ lưu trú ăn uống và giải trí, thiết bị điện, vận tải kho bãi, sản xuất nhựa hóa 

chất, nông lâm ngư … là nhóm tăng giá nhiều nhất trên sàn trong ngày. Đà giảm được 

dẫn kìm hãm bởi các cổ phiếu như DAH, NVT, OCH, VNG, GEX, MBG, DQC, SAM, HVN, 

VJC, VOS, AAA, DAG, CSV, GVR, DPM, DCM, PHR, ASM, BAF, HAG, HNG… Thông 

tin Trung Quốc mở cửa du lịch với Việt Nam từ ngày 15/3/2022 khiến nhóm cổ phiếu khách 

sạn, vận tải hàng không tăng giá mạnh. Các điểm cần lưu ý ở những nhóm ngành này:  

 

(i) HVN tăng giá trong ngày: 

✓ Mô hình tích lũy xuất hiện sau nhịp điều chỉnh trước với hỗ trợ mạnh quanh khu vự 

12 đã giúp cổ giảm thiểu rủi ro ngắn hạn; 

✓ RSI(14) thiết lập mốc cao mới kể từ ngày 6/2/2023 là tín hiệu xác nhận sự tăng giá; 

✓ Giá tăng mạnh và bám biên dải băng trên mở ra triển vọng tiếp tục tăng giá tuy 

nhiên kháng cự ngắn hạn là MA(200) cần phải vượt qua; 

✓ Thị trường Trung Quốc chiếm 30% doanh thu của HVN nên việc mở cửa trở lại có 

thể mang lại hy vọng có lãi trong năm 2023 của HVN; 

✓ Lưu ý cổ phiếu có thể bị hủy niêm yết do đang âm vốn chủ sở hữu; 

✓ Xác suất tăng giá ngày mai là 51%; 

 

(ii) GVR tăng giá trong ngày: 

✓ Giá vẫn tích lũy trong khung giao dịch 14 – 16 trong 3 tháng qua; 

✓ Dải băng đã thu hẹp quá lâu và có thể cảnh báo giai đoạn biến động mạnh hơn; 

✓ Giá tăng và vượt vùng giá 16 có thể mở ra triển vọng tăng giá trung hạn; 

✓ Khối lượng giao dịch tăng lên so với mức trung bình cho thấy khả năng “Break out” 

có thể xuất hiện. Nhà đầu tư nên quan tâm tới cổ phiếu này lúc này; 

✓ Xác suất tăng giá ngày mai là 54%; 

 

(2) Khai khoáng, sản phẩm cao su, sản xuất thiết bị máy móc, bất động sản, chứng 

khoán … là nhóm giảm giá nhiều nhất trong ngày. Đà giảm được dẫn dắt PVD, PVC, 

PVS, CSM, SRC, CTB, NAG, SHE, BCM, CEO, DIG, VRE, KBC, VCI, HCM… Các điểm 

cần lưu ý ở những nhóm ngành này: 

 

(i) PVS và PVD điều chỉnh giảm: 

 

✓ Mẫu hình giao dịch đang cản trở đà tăng giá ngắn hạn với mô hình Rising Wedge 

với phân kỳ âm cảnh báo sự đảo chiều; 

✓ PVD, PVS có mẫu hình Double Top; 

 

✓ Nhà đầu tư nên bán chốt lời nhóm cổ phiếu này lúc này; 

✓ Xác suất giảm giá của PVD và PVS ngày mai là 56% và 52%; 

 

(ii) KBC điều chỉnh giảm giá trong ngày: 

✓ Mẫu hình giao dịch của KBC hiện tại không ủng hộ xu hướng tăng điểm bởi đây là 

mẫu hình Rollver; 

✓ Mẫu hình này sẽ xác nhận xu hướng tiêu cực nếu giá đóng cửa xuống thấp hơn vùng 

20 – Do vậy, cổ phiếu cần thời gian để xóa mẫu hình tiêu cực và chưa phải lúc quan 

tâm tới giao dịch cổ phiếu này; 

 

Phân tích kỹ thuật 

 

VN-Index đóng cửa giao dịch tạo thành mẫu hình giao dịch “White Candle”.  Khối lượng 

giao dịch tăng và nằm trên mức trung bình 20 ngày. Giá tăng khối lượng là tín hiệu giao dịch 

tích cực. 

 

Các điểm cần lưu ý: (i) VN-Index hiện tại về cơ bản vẫn giao dịch trong khung giá 1,030 – 

1,130 mà chúng tôi chia sẻ và hiện đã là tuần giao dịch thứ 6. (ii) Dải băng đang ngày càng 

co hẹp nên không hỗ trợ giá lên và giá xuống. (iii) ADX(14) dưới mức 15 phản ánh xu hướng 

yếu, thị trường đi ngang. (iv) Điếm tích cực là MACD đang cho tín hiệu mua vào. Đây là tín 

hiệu tốt nếu đặt trong bối cảnh chỉ số giao dịch ở cận dưới của khung biến động giá. (v) Giá 

đã vượt lên kháng cự ngắn hạn của mẫu hình Falling Wedge. Đây là tín hiệu giao dịch tích 

cực. Điểm này có thể kỳ vọng chỉ số sẽ biến động ở dải trên là 1,050 – 1,100 điểm trong tuần 

tới. (vi) Nhóm thép, ngân hàng giao dịch tốt cũng cho thấy thị trường đang có nhóm có khả 

năng dẫn dắt tăng giá; 

 

Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 12 mã cho tín hiệu mua,  

04 mã cho tín hiệu bán, 14 mã cho tín hiệu đi ngang. GVR, MSN, CTG, STB, PLX…cho tín 

hiệu tích cực. 

 

Theo thống kê định lượng, với mẫu hình hôm nay thì phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có 

xác suất tăng điểm là 49% và 49.15% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy 

chỉ số sẽ giao dịch giảm điểm vào phiên ngày mai. Có thể chỉ số sẽ giảm và kiểm tra lại vùng 

hỗ trợ 1,050 vừa chính phục hôm nay theo các mẫu hình lý thuyết thường thấy. Hỗ trợ vùng 

1,050 điểm và kháng cự là vùng 1,100 điểm.
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HỖ TRỢ VÀ KHÁNG CỰ CỔ PHIẾU TRONG NGÀY 
 

Ticker Pivot BC TC NarrowRange R1 R2 R3 R4 S1 S2 S3 S4

HNX30 369.8 369.23 370.36 NO 374.79 378.65 383.64 387.5 365.94 360.95 357.09 352.1

HNXINDEX 209.09 209.11 209.06 YES 209.84 210.66 211.41 212.23 208.27 207.52 206.7 205.95

UPINDEX 76.52 76.49 76.56 YES 76.72 76.83 77.03 77.14 76.41 76.21 76.1 75.9

VN30 1049.44 1049.03 1049.86 YES 1057.4 1064.51 1072.47 1079.58 1042.33 1034.37 1027.26 1019.3

VNINDEX 1055.32 1055.01 1055.63 YES 1061.19 1066.43 1072.3 1077.54 1050.08 1044.21 1038.97 1033.1

VNXALL 1601.34 1600.58 1602.11 YES 1612.3 1621.72 1632.68 1642.1 1591.92 1580.96 1571.54 1560.58

VN30F1M 1048.17 1046.9 1049.43 NO 1060.33 1069.97 1082.13 1091.77 1038.53 1026.37 1016.73 1004.57

VN30F1Q 1043.03 1042.6 1043.47 YES 1055.87 1067.83 1080.67 1092.63 1031.07 1018.23 1006.27 993.43

VN30F2M 1044.8 1043.2 1046.4 NO 1056.2 1064.4 1075.8 1084 1036.6 1025.2 1017 1005.6

VN30F2Q 1039.4 1036.75 1042.05 NO 1053.8 1062.9 1077.3 1086.4 1030.3 1015.9 1006.8 992.4

BID 47.57 47.53 47.61 YES 48.08 48.52 49.03 49.47 47.13 46.62 46.18 45.67

BVH 49.23 49.13 49.34 NO 49.72 49.98 50.47 50.73 48.97 48.48 48.22 47.73

CTG 29.45 29.48 29.42 YES 29.65 29.9 30.1 30.35 29.2 29 28.75 28.55

FPT 80.17 79.95 80.38 NO 81.13 81.67 82.63 83.17 79.63 78.67 78.13 77.17

GAS 106.67 106.6 106.73 YES 108.03 109.27 110.63 111.87 105.43 104.07 102.83 101.47

GVR 15 14.93 15.07 NO 15.45 15.75 16.2 16.5 14.7 14.25 13.95 13.5

HDB 18.47 18.45 18.48 YES 18.73 18.97 19.23 19.47 18.23 17.97 17.73 17.47

HPG 21.32 21.38 21.26 NO 21.43 21.67 21.78 22.02 21.08 20.97 20.73 20.62

KDH 26.03 26.05 26.02 YES 26.27 26.53 26.77 27.03 25.77 25.53 25.27 25.03

MBB 17.78 17.78 17.79 YES 17.97 18.13 18.32 18.48 17.62 17.43 17.27 17.08

MSN 80.97 81.05 80.88 NO 81.83 82.87 83.73 84.77 79.93 79.07 78.03 77.17

MWG 40.03 40.05 40.02 YES 40.52 41.03 41.52 42.03 39.52 39.03 38.52 38.03

NVL 11 11.02 10.98 NO 11.15 11.35 11.5 11.7 10.8 10.65 10.45 10.3

PDR 11.9 11.85 11.95 NO 12.15 12.3 12.55 12.7 11.75 11.5 11.35 11.1

PLX 39.08 39.13 39.04 NO 39.72 40.43 41.07 41.78 38.37 37.73 37.02 36.38

POW 12.95 12.92 12.98 NO 13.25 13.5 13.8 14.05 12.7 12.4 12.15 11.85

SAB 186.67 186.75 186.58 YES 186.93 187.37 187.63 188.07 186.23 185.97 185.53 185.27

SSI 19.88 19.92 19.84 NO 20.02 20.23 20.37 20.58 19.67 19.53 19.32 19.18

STB 26.35 26.28 26.42 NO 27.25 28 28.9 29.65 25.6 24.7 23.95 23.05

TCB 27.62 27.53 27.71 NO 28.03 28.27 28.68 28.92 27.38 26.97 26.73 26.32

TPB 24.32 24.22 24.41 NO 24.73 24.97 25.38 25.62 24.08 23.67 23.43 23.02

VCB 92.7 92.55 92.85 NO 93.7 94.4 95.4 96.1 92 91 90.3 89.3

VHM 42.55 42.63 42.47 NO 42.85 43.3 43.6 44.05 42.1 41.8 41.35 41.05

VIB 21.12 21.08 21.16 NO 21.43 21.67 21.98 22.22 20.88 20.57 20.33 20.02

VIC 53.07 53.1 53.03 YES 53.53 54.07 54.53 55.07 52.53 52.07 51.53 51.07

VJC 101.6 101.5 101.7 YES 103.2 104.6 106.2 107.6 100.2 98.6 97.2 95.6

VNM 76.6 76.65 76.55 YES 77 77.5 77.9 78.4 76.1 75.7 75.2 74.8

VPB 18.17 18.15 18.18 YES 18.33 18.47 18.63 18.77 18.03 17.87 17.73 17.57

VRE 27.13 27.2 27.07 NO 27.32 27.63 27.82 28.13 26.82 26.63 26.32 26.13

VRE 29.93 29.65 30.22 NO 31.32 32.13 33.52 34.33 29.12 27.73 26.92 25.53  
 

• Resistance và Support: Là các hỗ trợ và kháng cự trong ngày của cổ phiếu. Nhà đầu tư khi 

mua bán thì căn theo các vùng giá hỗ trợ hay kháng cự. 

• Pivot: Là nơi xác nhận xu hướng đảo chiều của cổ phiếu. 

 

 

 

 

 

CÁC CỔ PHIẾU CÓ KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH ĐỘT BIẾN  

 
Ticker Volume AvgVolume 10 Days Change % Daily Returns %

STB 42,575,200   13,489,900                  316           4.54

POW 20,902,900   8,051,600                    260           1.96

LPB 19,620,500   7,700,190                    255           1.02

SHB 18,258,600   7,707,050                    237           2.49

GEX 13,376,400   6,457,170                    207.16 5.04

HAG 12,593,500   6,257,530                    201           3.44

TPB 7,712,500     3,143,540                    245           2.3

DBC 5,840,000     1,248,510                    467.76 5.56

VRE 5,053,200     2,476,230                    204           -0.92

BAF 4,806,600     2,206,530                    218           4.13

ITA 4,322,700     1,133,760                    381.27 3.86

VIB 4,209,700     1,959,030                    215           2.42

GVR 3,766,000     1,165,670                    323           4.48

CII 3,698,000     1,825,110                    203           2.22

EVG 3,292,700     499,810                       659           6.91

MBG 3,104,600     602,860                       514.98 4.08

PAN 3,051,200     1,028,230                    297           3.09

E1VFVN30 2,184,000     547,070                       399           1.3

SBS 2,139,400     812,420                       263           1.96

SHI 1,732,700     659,230                       263           0

HDC 1,499,800     726,450                       206.46 4.09

SZC 1,488,600     569,070                       262           3.47

GEG 1,185,600     550,520                       215           2.78

PHR 863,300        357,310                       242           2.57

KVC 730,500        275,170                       265           7.14

DAG 632,400        95,760                         660.4 6.82

CTD 621,100        200,130                       310           3.67

VTP 531,600        205,260                       259           1.13

OCH 529,800        37,760                         1,403        9.59

ELC 503,500        229,950                       219           1.19

SKG 485,400        88,840                         546           6.92

DTI 447,700        181,880                       246           -13.51

GDT 429,100        58,260                         737           -1.19

AMS 409,100        136,640                       299           9.57

CTC 396,700        71,520                         555           5.56

TGG 353,200        151,020                       234           0.88

VTD 335,400        70,090                         479           14.71

DTD 332,100        155,130                       214           3.08

BSI 327,500        161,590                       203           1.4

ACC 320,800        153,590                       209           4.89  
 

• Lưu ý: STB, POW, LPB… bùng nổ khối lượng giao dịch;
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DANH MỤC CỔ PHIẾU ĐÁNG QUAN TÂM VÀO NGÀY MAI 

 

 
Ngày khuyến nghị Mã CK Khuyến nghị hành động Giá mua/bán Hiệu suất sinh lời Ghi chú

8-Mar FCN Mua ≤ 12 10% -20% Buy Kumo Break out

8-Mar VCI Mua ≤ 29 10% -20% Buy Kumo Break out

8-Mar POW Mua ≤ 13 10% -20% Giá đang bám biên dải băng trên/LNTT đang tăng trưởng tốt

 
 

Các lưu ý cần chú ý: 

 
• Hôm nay chúng tôi KHÔNG MỞ MUA cổ phiếu mới; 

• Thị trường vẫn đang nằm ở khu vực kháng cự mạnh 1,130 điểm – Kháng cự vẫn là kháng cự cho tới khi nó bị phá vỡ; 

• Khung giá giao động chính hiện tại: 1,030 – 1,130; 

• Độ rộng phá đỉnh đang có dấu hiệu mở rộng dù VN-Index ở đáy. Về lý thuyết điều này cho thấy triển vọng tăng giá của thị trường đang tăng lên; 

• Đầu tư công, ngành thép đang có dấu hiệu thiết lập đỉnh cao mới; 

• Nhóm ngân hàng và hàng không cũng đang giao dịch tốt có có dấu hiệu vượt khu vực đi ngang giai đoạn qua; 

• Các ngân hàng thương mại đồng thuận giảm lãi suất huy động với lãi suất huy động 12 tháng chỉ còn từ 8 – 8.5% bằng mức lãi huy động trước dịch Covid – 19; 

• ETF FUBON VIỆT NAM: Ủy ban giám sát tài chính Đài Loan (FSC) đã chấp thuận yêu cầu gọi vốn mới từ Fubon với trị giá thêm là 160 triệu USD. Sau khi được FSC chấp thuận, 

Fubon cũng cần sự chấp thuận của Ngân hàng Trung Ương Đài Loan và việc này thường mất 1 tuần và Fubon có thể giải ngân từ ngày 14/3; 

• Smart Invest lưu ý cả hai quỹ Vaneck và FTSE đều có hoạt động tái cơ cấu trong thời gian này. 

• Smart Invest cũng xin nhắc lại là ETF Vaneck sẽ nâng tỷ trọng quỹ phân bổ vào Việt Nam là 100%. Tính tới ngày hôm qua, Vaneck đã phân bổ vào Việt Nam tỷ trong là 89% và còn 

11% nữa tương ứng với số tiền là 53 triệu đô la. 

 

 

 

Các thức chốt lời và dừng lỗ 

 
• Các mã trong danh mục chúng tôi khuyến nghị phần lớn đều đạt hiệu suất sinh lời kỳ vọng nhà đầu tư có thể chốt lời hoặc đặt Trailing Stop (Các lệnh duy trì mức lãi mong muốn để 

đảm bảo tỷ lãi khi thị trường đảo chiều sau khi đã có lãi đạt kỳ vọng và để tài khoản nuôi lãi chạy). 

• Nguyên tắc dừng lỗ. Nhà đầu tư có thể lựa chọn các nguyên tắc dừng lỗ sau tùy theo quan điểm lựa chọn: 

• Đặt mức dừng lỗ bằng ½ mức lợi nhuận trung bình mà mình kiếm được hàng năm; 

• Đặt mức dừng lỗ theo điểm “Uncle”: Ngưỡng mà bản thân không thể chịu đựng được; 

• Đặt mức dừng lỗ 10% ; 
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BIỂU ĐỒ TRONG NGÀY 

 

Tăng trưởng doanh thu của nhóm FAAMG chững lại buộc các công ty này phải sa thải 

lao động nhằm tiết kiệm chi phí 

 

 

 

Nhật Bản đang gặp vấn đề nghiệm trọng khi chênh lệch sinh tử là số âm 
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TTCK MỸ: Cổ phiếu ngành công nghệ đang có hiệu suất sinh lời vượt trội 

 

Tỷ phú Buffett mua thêm OXY 

 

Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett lại đang gây chú ý khi đặt giá sàn cho giá cổ 

phiếu của Occidental Petroleum (OXY) ở mức chính xác mà chúng ta đã thấy Berkshire từng 

bước nhiều lần trước đây. Dưới đây là biểu đồ hàng ngày của OXY cho thấy thời gian và địa 

điểm Berkshire Hathaway đã tăng tỷ lệ sở hữu của mình đối với công ty năng lượng này. Nó 

đã báo cáo vị trí ban đầu của mình trong một tuyên bố Mẫu 4 vào đầu tháng 3 năm ngoái. 

 

 
 

Nhanh chóng cho đến ngày hôm nay, Berkshire đã thu được khoản tiền lãi khổng lồ khoảng 

284 triệu cổ phiếu, bao gồm 84 triệu cổ phiếu từ chứng quyền. Điều này tương đương với 

30% cổ phần sở hữu, khiến Berkshire cho đến nay trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty. 

Trong lần nộp Biểu mẫu 4 đầu tiên kể từ tháng 9, Berkshire vừa báo cáo có thêm 5,8 triệu cổ 

phiếu OXY với mức giá trung bình là 61,10 USD/cổ phiếu. Các giao dịch được dàn trải trong 

ba ngày giao dịch gần nhất. 

 

Cổ phiếu ngành công nghệ đang thể hiện vai trò lãnh đạo 

 

Lĩnh vực công nghệ (XLK) là một trong những lĩnh vực hoạt động tốt nhất trên cơ sở hàng 

năm. Khi chúng tôi đánh giá xu hướng tương đối, công nghệ đã từ chối hoàn thành sự hình 

thành đỉnh lớn so với S&P 500 (SPY) khi nó bật ra khỏi giới hạn dưới của phạm vi giao dịch 

nhiều năm này vào tháng Giêng. Chỉ hai tháng sau, nó đã tạo ra những đỉnh cao mới. Được 

thúc đẩy bởi cuộc biểu tình vào đầu năm nay, cổ phiếu công nghệ đã đạt mức cao nhất trong 

gần sáu tháng so với thị trường rộng lớn hơn. Bất chấp sự điều chỉnh gần đây trên thị trường 

chứng khoán, cổ phiếu công nghệ tiếp tục thể hiện sức mạnh tương đối, giảm ít hơn so với 

S&P 500. 

 

Chúng tôi đang theo dõi xem liệu tỷ lệ XLK/SPY có thể lấy lại mức cao nhất trong tháng 8 

hay không. Nếu đúng như vậy, XLK có thể tiếp tục vượt trội so với thị trường chung trong 

các khung thời gian dài hơn. 

 

 
 

S&P 500 vẫn nằm trên hỗ trợ động MA(200) 

 

S&P 500 giao dịch tạo thành mẫu hình Spinning Top và xác suất tăng giá của mô hình nà 

tối nay là 51%; 

 

 
 

Kết luận: S&P 500 đang nằm trên vùng hỗ trợ động MA(200) và giao dịch hiện tại cũng 

chưa xác nhận bất kỳ xu hướng trung hạn nào. Với việc các dữ liệu việc làm công bố rất tốt 

tối qua, thị trường có lẽ sẽ tập trung nhiều vào dữ liệu  lạm phát được công bố trong tuần tới 

để xác nhận hướng đi chính của mình. Việc nhóm cổ phiếu như AMD, NVDA vẫn tăng giá 

mạnh trong phiên tối qua, thị trường vẫn đang thấy một xu hướng giao dịch tích cực là hiện 

hữu bởi trong quá khứ 2 cổ phiếu trên thường là tên tuổi dẫn dắt các chỉ số tăng điểm. Với 

phiên giao dịch tối nay, xác suất tăng điểm của S&P 500 là 51%.
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KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 
 

 

(*)Bản quyền: Bản tin này được bảo vệ bản quyền Công ty Cổ phần Chứng Khoán Smart Invest bởi luật pháp Việt Nam và các luật lệ, công ước khác Mọi hình thức sao chép, tái bản, sử dụng trên 

các phương tiện truyền thông đối với Bản tin này cần được sự đồng thuận của Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest 

 

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Những dữ liệu trong Bản tin này được dựa trên và dẫn xuất từ những nguồn thông tin đại chúng và được cho là đáng tin cậy; tuy nhiên chúng tôi không bảo đảm và cam 

kết về tính chính xác và thích hợp của các thông tin đó đối với mọi đối tượng người dùng Dữ liệu trong Bản tin có thể thay đổi mà không cần báo trước Bản tin được viết cho mục đích cung cấp thông 

tin, không bao gồm bất cứ một khuyến nghị mua bán nào hướng tới mọi loại công cụ tài chính và cam kết trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest miễn trách 

đối với mọi hình thức hiểu và sử dụng Bản tin. 
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