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NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG 
 

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

lượng giao dịch tăng mạnh và nằm trên mức trung bình 20 ngày. Thanh khoản tăng mạnh 

đạt gần 1 tỷ cổ phiếu là tín hiệu tốt. Điều này cho thấy thị trường đã đáp ứng hầu hết cung 

giải chấp cổ phiếu và đây là điều cần thiết lúc này. Thị trường phải cân bằng có tăng có 

giảm chứ không nên bịt cửa mua bán và tắt thanh khoản. 

 

Các điểm cần lưu ý: (i) RSI(14) đang thiết lập mô hình phân kỳ dương cảnh báo sự đảo 

chiều. (ii) Hầu hết các cổ phiếu đều có phân kỳ dương kép cảnh báo sự đảo chiều. (iii) Sự 

tăng điểm đồng loạt không phải là điều bất ngờ khi cung cầu đã gặp nhau. Với khối lượng 

tăng cao thì về lý thuyết thị trường có thể hồi phục theo chữ V tới vùng giá 1,000 điểm. 

 

Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 09 mã cho tín hiệu mua, 

01 mã cho tín hiệu bán, 20 mã cho tín hiệu đi ngang. Ngân hàng…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 50% và 41.66% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho 

thấy chỉ số sẽ giao dịch giằng co vào phiên ngày mai nhưng chúng tôi hy vọng thị trường 

sẽ kết thúc tăng điểm. Tuy nhiên khó có chuyện thị trường tăng giá đồng loạt như hôm nay. 

Kháng cự là 1,000 điểm. Hỗ trợ 870 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:  

 

• Dân số thế giới đạt 8 tỷ; 

 

TTCK Mỹ: Xu hướng hiện tại là tích cực, S&P 500 sẽ hướng tới vùng gia 4,175 điểm. 
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CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG 
 

THỊ TRƯỜNG TRONG NGÀY 

 
 

 

  

 

  

 

  

 
 

Tổng số cổ phiếu giao dịch 583 Tổng số cổ phiếu giao dịch 243 Tổng số cổ phiếu giao dịch 350

Số cổ phiếu không có giao dịch 45 Số cổ phiếu không có giao dịch 98 Số cổ phiếu không có giao dịch 510

Số cổ phiếu tăng giá 420 / 66.88% Số cổ phiếu tăng giá 159 / 46.63% Số cổ phiếu tăng giá 220 / 25.58%

Số cổ phiếu giảm giá 80 / 12.74% Số cổ phiếu giảm giá 56 / 16.42% Số cổ phiếu giảm giá 79 / 9.19%

Số cổ phiếu giữ nguyên giá 128 / 20.38% Số cổ phiếu giữ nguyên giá 126 / 36.95% Số cổ phiếu giữ nguyên giá 561 / 65.23%

ĐỘ RỘNG THỊ TRƯỜNG

HOSE HNX UPCOM

 
 

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

Khối lượng 110,923,411 66,901,465 44,021,946 Khối lượng 2,698,873 1,092,949 1,605,924 Khối lượng 1,441,220 893,788 547,432

% KL toàn thị trường 10,60% 6,39% % KL toàn thị trường 2,22% 0,90% % KL toàn thị trường 2,12% 1,31%

Giá trị 2260,16 tỷ 1602,44 tỷ 657,72 tỷ Giá trị 45,31 tỷ 10,71 tỷ 34,60 tỷ Giá trị 60,02 tỷ 46,73 tỷ 13,29 tỷ

% GT toàn thị trường 18,38% 13,03% % GT toàn thị trường 5,17% 1,22% % GT toàn thị trường 10,97% 8,54%

HNXHOSE

GIAO DỊCH NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

UPCOM
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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 2,349,800   75,100   100 (0.13%) 17.90    2.77      4,195        355,412        

2 VIC 2,249,500   60,400   3,400 (5.96%) (88.18)   1.68      (685)         230,362        

3 GAS 314,700     117,000 5,500 (4.93%) 26.86    3.86      4,356        223,932        

4 VHM 3,370,900   44,900   1,500 (3.46%) 4.98      1.40      9,015        195,511        

5 BID 1,603,000   35,700   2,300 (6.89%) 20.65    1.79      1,729        180,589        

6 VNM 3,542,600   74,500   -2,500 (-3.25%) 16.49    4.60      4,517        155,702        

7 MSN 1,308,900   90,900   1,500 (1.68%) 12.51    3.64      7,269        129,417        

8 CTG 13,029,200 24,800   1,400 (5.98%) 7.41      1.12      3,347        119,183        

9 SAB 271,400     180,800 -5,700 (-3.06%) 32.86    4.49      5,502        115,944        

10 VPB 29,662,500 15,500   850 (5.8%) 5.86      1.02      2,647        104,055         

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: Thanh khoản đạt mức cao kỷ lục trong vài tháng 

qua – Thị trường đã hấp thụ được lượng hàng giải chấp 

 

Góc nhìn giao dịch thị trường 

 

Chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 31 điểm (+ 3.40%) trong ngày hôm nay. Hôm nay có vài 

điểm đáng lưu ý như sau: 

 

(1) Nông lâm ngư, chứng khoán, khai khoáng, sản xuất nhựa hóa chất, sản phẩm cao 

su là tăng giá trên sàn trong ngày. Đà tăng được dẫn dắt bởi các cổ phiếu như APC, ASM, 

HAG, HNG, HCM, SSI, VND, VCI, PVC, PVB, PVD, PVS, DGC, DPM, DCM, DRC... Các 

điểm cần lưu ý ở những nhóm ngành này:  

 

(i) HCM tăng trần đầu tiên trong nhóm chứng khoán: 

✓ Đồ thị có phân kỳ dương kép cảnh báo sự đảo chiều; 

✓ Giá phục hồi từ kênh hỗ trợ của kênh giảm giá thiết lập từ ngày 29/09/2022; 

✓ Cổ phiếu Beta cao, giá giảm sâu nên hồi phục sớm; 

✓ Kỳ vọng giá có thể tăng về vùng kháng cự 20 – HCM tăng sớm nên thường sẽ là cổ 

phiếu dẫn dắt thị trường; 

 

(ii) DGC tăng trần và có phiên giao dịch khớp lệnh kỷ lục: 

✓ Lần đầu tiên DGC giảm giá tới 6 phiên sàn; 

✓ Ước lượng Q4/2022, lợi nhuận công ty ở mức 1,100 tỷ đồng; 

✓ Công ty cho rằng lượng tiền mặt dồi dào, áp lực giảm giá sản phẩm có thể bù đắp 

bằng lợi nhuận tăng lên do đồng Việt Nam đã mất giá 10% và lãi suất vay tăng lên; 

✓ Phân kỳ dương kép cảnh báo sự đảo chiều. Kháng cự là vùng giá 70; 

 

(2) Thực phẩm đồ uống, chế biến thủy sản… là nhóm giảm giá nhiều nhất trong ngày. 

Đà giảm được dẫn dắt bởi các cổ phiếu như SAB, VHC, FMC  …Các điểm cần lưu ý ở 

những nhóm ngành này: 

 

(i) SAB, VHC không giảm giá trong suốt tuần giảm vừa qua và đây có lẽ là lý do hiệu ứng 

tăng giá của thị trường không được nhà đầu tư hưởng ứng lúc này. Thông thường cổ phiếu 

không giảm và treo ở mức giá cao sẽ không hấp dẫn dòng tiền lúc này với hàng loạt mã giảm 

sàn từ 5 -10 phiên giao dịch trong giai đoạn vừa qua; 

 

(ii) SAB vẫn chưa thoát khỏi xu hướng đi ngang trong khung giá 180 – 200. Một Break 

Down có thể xác nhận xu hướng giảm giá của cổ phiếu này. Điều này có thể xảy ra nếu thị 

trường tăng trở lại; 

 

(3) Nhóm bất động sản và xây dựng trừ NVL và PDR đã được giải cứu trong phiên hôm 

nay sau chuỗi giảm giá sàn quá mạnh do chịu áp lực giải chấp trong thời gian vừa qua: 

 

(i) Sự hấp thụ từ phía cầu là điểm nhấn quan trọng. Giá cổ phiếu đã giảm mạnh và cần có 

hoạt động dò đáy ngăn chặn nhóm này ngừng rơi. Sự khó khăn của thị trường bất động sản 

đã phần nào phản ánh vào giá cổ phiếu giảm từ 80 -90% và do vậy, giá tăng trở lại cũng 

không có gì là khó hiểu lúc này; 

 

(ii) Triển vọng ngành xây dựng sẽ phụ thuộc vào việc công bố các nhà thầu trong ngày 20/11 

tới và lúc đó những doanh nghiệp nào được nhận thầu giá có thể có thêm tin tức hỗ trợ để 

đẩy giá lên; 

 

(iii) Về NVL và PDR, chúng tôi nhận thấy khả năng thanh khoản có thể được giải quyết 

trong tuần sau với nhiều thông tin hỗ trợ tốt hơn từ dòng tiền doanh nghiệp; 

 

Phân tích kỹ thuật 

 

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

lượng giao dịch tăng mạnh và nằm trên mức trung bình 20 ngày. Thanh khoản tăng mạnh đạt 

gần 1 tỷ cổ phiếu là tín hiệu tốt. Điều này cho thấy thị trường đã đáp ứng hầu hết cung giải 

chấp cổ phiếu và đây là điều cần thiết lúc này. Thị trường phải cân bằng có tăng có giảm chứ 

không nên bịt cửa mua bán và tắt thanh khoản. 

 

Các điểm cần lưu ý: (i) RSI(14) đang thiết lập mô hình phân kỳ dương cảnh báo sự đảo chiều. 

(ii) Hầu hết các cổ phiếu đều có phân kỳ dương kép cảnh báo sự đảo chiều. (iii) Sự tăng điểm 

đồng loạt không phải là điều bất ngờ khi cung cầu đã gặp nhau. Với khối lượng tăng cao thì 

về lý thuyết thị trường có thể hồi phục theo chữ V tới vùng giá 1,000 điểm. 

 

Theo phương pháp phân tích “Price Action” với VN30 chúng ta có 09 mã cho tín hiệu mua, 

01 mã cho tín hiệu bán, 20 mã cho tín hiệu đi ngang. Ngân hàng…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 50% và 41.66% giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thống kê cho thấy 

chỉ số sẽ giao dịch giằng co vào phiên ngày mai nhưng chúng tôi hy vọng thị trường sẽ kết 

thúc tăng điểm. Tuy nhiên khó có chuyện thị trường tăng giá đồng loạt như hôm nay. Kháng 

cự là 1,000 điểm. Hỗ trợ 870 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 266.51 261.09 271.93 NO 288.24 299.13 320.86 331.75 255.62 233.89 223 201.27

HNXINDEX 178.35 175.8 180.9 NO 188.55 193.64 203.84 208.93 173.26 163.06 157.97 147.77

UPINDEX 64.06 63.42 64.69 NO 66.71 68.11 70.76 72.16 62.66 60.01 58.61 55.96

VN30 917.02 905.38 928.65 NO 970.72 1001.16 1054.86 1085.3 886.58 832.88 802.44 748.74

VNINDEX 920.7 909.6 931.8 NO 967.62 992.34 1039.26 1063.98 895.98 849.06 824.34 777.42

VNXALL 1364.53 1345.57 1383.48 NO 1440.35 1478.27 1554.09 1592.01 1326.61 1250.79 1212.87 1137.05

VN30F1M 925.27 909.1 941.43 NO 989.93 1022.27 1086.93 1119.27 892.93 828.27 795.93 731.27

VN30F1Q 911.23 897.35 925.12 NO 966.77 994.53 1050.07 1077.83 883.47 827.93 800.17 744.63

VN30F2M 917.67 902.25 933.08 NO 979.83 1011.17 1073.33 1104.67 886.33 824.17 792.83 730.67

VN30F2Q 905.67 890.8 920.53 NO 954.83 974.27 1023.43 1042.87 886.23 837.07 817.63 768.47

BID 34.32 33.63 35.01 NO 37.08 38.47 41.23 42.62 32.93 30.17 28.78 26.02

BVH 45.3 44.3 46.3 NO 49.4 51.5 55.6 57.7 43.2 39.1 37 32.9

CTG 23.98 23.58 24.39 NO 25.72 26.63 28.37 29.28 23.07 21.33 20.42 18.68

GVR 10.23 10 10.47 NO 11.17 11.63 12.57 13.03 9.77 8.83 8.37 7.43

GAS 113.17 111.25 115.08 NO 120.83 124.67 132.33 136.17 109.33 101.67 97.83 90.17

FPT 66.87 65.65 68.08 NO 72.43 75.57 81.13 84.27 63.73 58.17 55.03 49.47

HDB 14.28 13.98 14.59 NO 15.52 16.13 17.37 17.98 13.67 12.43 11.82 10.58

HPG 12.83 12.58 13.09 NO 13.87 14.38 15.42 15.93 12.32 11.28 10.77 9.73

KDH 19.68 19.4 19.97 NO 21.32 22.38 24.02 25.08 18.62 16.98 15.92 14.28

MBB 14.47 14.15 14.78 NO 15.73 16.37 17.63 18.27 13.83 12.57 11.93 10.67

MWG 38.72 37.85 39.58 NO 42.18 43.92 47.38 49.12 36.98 33.52 31.78 28.32

MSN 88.77 87.7 89.83 NO 93.03 95.17 99.43 101.57 86.63 82.37 80.23 75.97

NVL 33.75 33.75 33.75 YES 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75

PLX 25.02 24.53 25.51 NO 27.08 28.17 30.23 31.32 23.93 21.87 20.78 18.72

PDR 21.15 21.15 21.15 YES 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15 21.15

POW 9.72 9.53 9.91 NO 10.53 10.96 11.77 12.2 9.29 8.48 8.05 7.24

SAB 182.53 183.4 181.67 NO 184.27 187.73 189.47 192.93 179.07 177.33 173.87 172.13

SSI 14.25 13.95 14.55 NO 15.45 16.05 17.25 17.85 13.65 12.45 11.85 10.65

TCB 21.17 20.7 21.63 NO 23.03 23.97 25.83 26.77 20.23 18.37 17.43 15.57

TPB 20.15 19.8 20.5 NO 21.7 22.55 24.1 24.95 19.3 17.75 16.9 15.35

STB 15.58 15.3 15.87 NO 16.72 17.28 18.42 18.98 15.02 13.88 13.32 12.18

VHM 43.8 43.25 44.35 NO 46.1 47.3 49.6 50.8 42.6 40.3 39.1 36.8

VIB 17.47 17.2 17.73 NO 18.68 19.37 20.58 21.27 16.78 15.57 14.88 13.67

VCB 74.47 74.15 74.78 NO 78.63 82.17 86.33 89.87 70.93 66.77 63.23 59.07

VIC 59.13 58.5 59.77 NO 62.17 63.93 66.97 68.73 57.37 54.33 52.57 49.53

VJC 103.63 104.5 102.77 NO 107.17 112.43 115.97 121.23 98.37 94.83 89.57 86.03

VPB 14.93 14.65 15.22 NO 16.22 16.93 18.22 18.93 14.22 12.93 12.22 10.93

VNM 75.7 76.3 75.1 NO 77.6 80.7 82.6 85.7 72.6 70.7 67.6 65.7

VRE 25.5 24.97 26.03 NO 27.7 28.85 31.05 32.2 24.35 22.15 21 18.8

VRE 24.57 24.4 24.73 NO 25.23 25.57 26.23 26.57 24.23 23.57 23.23 22.57  
 

• 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 %

DIG 51,935,000   15,116,960                  344           6.93

DXG 26,971,100   7,654,230                    352           6.92

BSR 23,020,400   6,403,270                    360           6.09

TCB 18,062,800   6,988,800                    258           6.76

BCG 17,775,500   2,686,550                    661.65 6.56

PVD 17,590,000   5,400,600                    326           6.67

VCI 17,152,000   7,048,480                    243           6.78

HQC 16,315,300   4,058,720                    401.98 6.21

ASM 14,363,600   2,280,450                    630           6.98

VCG 13,151,000   5,660,830                    232           6.78

DGC 12,959,600   2,178,450                    594.9 6.95

IDC 12,639,500   3,761,780                    336           9.92

DRH 8,982,400     1,139,140                    789           -6.23

HBC 8,653,200     2,485,160                    348           6.96

ABS 8,589,100     253,300                       3,391        2.18

MWG 8,555,200     3,801,160                    225.07 6.87

HHV 7,233,800     1,610,310                    449           6.87

IDI 6,586,900     2,246,000                    293           6.97

SCR 6,339,600     2,900,270                    219           6.99

AAA 6,022,900     2,720,040                    221           6.85

LCG 5,922,000     2,450,690                    241.65 6.97

PAN 5,785,300     2,135,170                    271           6.98

ITA 5,282,700     1,460,840                    362           6.95

DXS 5,039,600     663,770                       759           3.69

DPM 4,993,100     2,455,220                    203           6.95

FUEVFVND 4,742,300     1,859,840                    254.98 6.28

PVT 4,618,000     1,831,850                    252           6.9

SAM 4,368,500     1,023,820                    427           0

APG 4,316,200     1,295,820                    333           6.75

FTS 4,006,100     1,036,590                    386           6.79

TTF 3,798,700     1,413,710                    269           6.77

SBT 3,626,300     1,484,430                    244           2.82

HHS 3,567,000     1,329,570                    268           6.64

SBS 3,559,300     1,148,890                    310           10.71

VHG 3,537,800     1,278,140                    277           8.33

FCN 3,399,700     1,591,910                    214           6.91

FIT 3,374,100     1,367,260                    247           2.3

IDJ 3,324,100     1,461,310                    227           9.09

NBB 3,193,900     560,990                       569           -2.53

FPT 3,050,400     1,381,450                    221           5.16  
 

• Lưu ý: DIG, BSR, PVD… 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

16-Nov HSG Mua ≤ 8 10% -20% Phân kỳ dương kép cảnh báo sự đảo chiều

16-Nov HCM Mua ≤ 17 10% -20% Phân kỳ dương kép cảnh báo sự đảo chiều

 
 

Các lưu ý cần chú ý: 

 
• Hôm nay chúng tôi mở mua 02 cổ phiếu; 

• Thanh khoản tăng mạnh đã hấp thụ hết lượng giải chấp trong những ngày qua. Như vậy, thị trường đã đạt trạng thái cân bằng cung cầu tự nhiên và đó là tín hiệu tốt lúc này; 

• Về mặt kỹ thuật, các cổ phiếu đều ở vùng quá bán, có phân kỳ dương cảnh báo sự đảo chiều và do đó chúng tôi kỳ vọng răng khi thị trường đã đạt trạng thái cân bằng tâm lý, đa phần 

các mã sẽ đều phục hồi tăng giá từ 10% trở lên. Triển vọng tăng giá mạnh hơn sẽ phân hóa tiếp theo và tùy vào trạng thái giao dịch từng cổ phiếu và sẽ có nhiều mã phục hồi chữ V 

nhưng có nhiều mã sẽ cần hình thành 2 hoặc thậm chí 3 đáy; 

• Với nhà đầu tư nhiều tiền mặt, việc dò đáy và tham gia giao dịch lúc này cũng không còn quá nhiều rủi ro; 

 

 

 

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 
 

Dân số thế giới đạt 8 tỷ 

 

Theo tính toán của Liên Hợp Quốc, số người trên thế giới sẽ vượt mốc 8 tỷ người vào hôm 

nay, ngày 15 tháng 11 năm 2022 - gấp hơn ba lần so với năm 1950. Sắp tới, dự báo của Ban 

Dân số Liên Hợp Quốc dự đoán rằng dân số thế giới sẽ tăng vượt quá mười tỷ vào năm 2059. 

Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ này, con số này sẽ giảm nhẹ. Tốc độ tăng dân số trên toàn thế 

giới đã chậm lại trong nhiều thập kỷ, như được minh họa bằng đường màu vàng trong đồ họa 

thông tin của chúng tôi. 

 

Theo các nhà phân tích của Liên Hợp Quốc, sự tăng trưởng này là do tuổi thọ tăng dần nhờ 

những cải thiện về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân và thuốc men. Họ cũng 

cho biết thêm, đó cũng là kết quả của tỷ lệ sinh cao và nhất quán ở một số quốc gia. Các quốc 

gia có dân số lớn nhất vào năm 2022 là Trung Quốc (1,41 tỷ), Ấn Độ (1,41 tỷ) và Hoa Kỳ 

(333 triệu). Xét về dân số theo châu lục, khoảng 59,3% người dân sống ở châu Á vào giữa 

năm 2021. 

 

Hiện nay, dân số thế giới đang tăng khoảng 82,4 triệu người mỗi năm. Các quốc gia có mức 

tăng dân số cao nhất vào năm 2021 là Syria, Niger và Guinea Xích đạo. Nhìn chung, bảng 

xếp hạng bị chi phối bởi các quốc gia châu Phi. Ngược lại, danh sách các quốc gia có mức 

giảm dân số cao nhất bị chi phối bởi các quốc gia Đông và Đông Nam châu Âu, những quốc 

gia phải đối mặt với số lượng người di cư cao do khoảng cách về tiền lương và trình độ phát 

triển với Tây Âu. 
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TTCK MỸ: Thị trường vào giai đoạn ổn định hơn 

 

Chứng khoán Trung Quốc tăng cao hơn 

 

Invesco China Technology ETF (CQQQ) đã phục hồi khoảng 35% từ mức thấp trong vài 

tuần qua. Hôm nay, CQQQ đang in một khoảng cách ly khai và lấy lại mức kháng cự quan 

trọng ở mức thấp từ đầu năm. Với sự phân kỳ động lượng tăng tại chỗ (được đo bằng chỉ báo 

RSI chu kỳ 14), bằng chứng tiếp tục được xây dựng ủng hộ việc tạo đáy cho các cổ phiếu 

Trung Quốc này. 

 

 
Sức mạnh từ chứng khoán Trung Quốc là một sự phát triển tăng giá đối với chứng khoán 

quốc tế và là bằng chứng cho thấy khẩu vị rủi ro được cải thiện rộng rãi hơn. Nếu động thái 

này được duy trì trong những ngày tới, CQQQ sẽ bị siết chặt. Do trọng số của Trung Quốc 

trong các chỉ số trung bình toàn cầu đa dạng, điều này có thể có nghĩa là sức mạnh hơn nữa 

từ các chỉ số vốn chủ sở hữu quốc tế cũng vậy. 

 

Ngành kim loại cơ bản tăng cao 

 

Khi sự tham gia tiếp tục mở rộng giữa các tài sản theo chu kỳ, chúng tôi để mắt đến các cổ 

phiếu kim loại, một trong những người hưởng lợi chính từ vòng quay gần đây. Khi hàng hóa 

và các cổ phiếu liên quan của chúng ở trong thị trường giá lên, thông thường cổ phiếu hàng 

hóa sẽ hoạt động tốt hơn. Loại hành động này nói lên tâm lý ưa thích rủi ro tăng giá đối với 

toàn bộ không gian. Biểu đồ tỷ lệ của SPDR Metals & Mining ETF (XME) so với chỉ số kim 

loại cơ bản có trọng lượng tương đương của chúng tôi cho thấy sự gia tăng hiệu suất vượt 

trội của các cổ phiếu kim loại gần đây. Việc chứng kiến tỷ lệ vượt ra khỏi một cơ sở lớn lên 

mức cao nhất trong gần một thập kỷ cho thấy chúng ta có thể đang ở giai đoạn đầu của một 

chặng đường mới cao hơn cho cả hai nhóm. Quan trọng hơn, nó hỗ trợ hành động tăng giá  

 

và khả năng lãnh đạo ấn tượng từ các cổ phiếu và hàng hóa theo chu kỳ gần đây. Đây là nơi 

có sức mạnh tương đối ngay bây giờ và là nơi chúng ta có thể tìm kiếm các cơ hội lâu dài. 

 

 
 

S&P 500 hướng tới vùng kháng cự 4,175 điểm  

 

 
 

Kết luận: Xu hướng hiện tại là tích cực, S&P 500 sẽ hướng tới vùng gia 4,175 điểm. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMART INVEST  
Trung tâm nghiên cứu và phân tích 
 

TRỤ SỞ CHÍNH: 

Toà nhà Smart Invest, Số 222 Nguyễn Lương Bằng, P.Quang Trung , Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

Tel: 0243 – 5739779 

Fax: 0243 – 5739769 

Website: https://www.sisi.com.vn 
 
 


