
03.12.2019 – GIẢM KỸ THUẬT, TRỤ ĐỘT BIẾN? 

Những cú sụt giảm có thể đang lan đến tận những ngóc ngách cuối cùng của thị trường. Lực bán 

mạnh nhất hôm nay lan toả đến cả nhóm trụ là ngân hàng, nhóm vốn từng được kỳ vọng sớm phục 

hồi do mức giảm gần đây không đẩy ngành này rơi sâu vào guồng quay giảm mạnh cùng thị trường. 

Với sự gia tăng độ rộng của đợt giảm, hành động cần làm là bán sát các ngưỡng hỗ trợ mạnh của 

ngành trụ Ngân hàng để sớm "bấm" được thời điểm chỉ số không còn bị áp lực này tác động nữa. 

Một sự đồng thuận ngừng rơi từ các nhóm dẫn dắt sẽ làm tăng xác suất sớm hồi phục, ít nhất là về 

mặt kỹ thuật. Đó cũng là thời cơ tốt để dọn dẹp những yếu yếu kém của danh mục và thiết lập lại 

vị thế chủ động nhất khi thị trường xác nhận tín hiệu tạo đáy ngắn hạn. 

VN30 vẫn tiếp tục đà giảm mặc dù có những thời điểm phục hồi trong phiên nhưng sức ép từ một 

vài trụ gây đột biến tiêu cực như MSN khiến chỉ số chưa gượng dậy được. Đây là diễn biến nằm 

ngoài kỳ vọng và việc chỉ số điều chỉnh phần lớn là mang hiệu ứng kỹ thuật từ trụ. Nhìn chung, 

chiến lược vẫn là cố gắng đứng ngoài hơn là đi ngược lại xu hướng. 

 



Nhóm ngân hàng chưa có sự khởi sắc trong khi nhóm thực phẩm đồ uống chỉ ghi nhận sự lan toả 

ở nhóm cổ phiếu có vốn hoá vừa và nhỏ. 

5 MÃ TÍCH CỰC NHẤT THEO ĐÀ TĂNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 MÃ TIÊU CỰC NHẤT THEO ĐÀ TĂNG 

 

CỔ PHIẾU TIÊU ĐIỂM NGÀY 

HPG - CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HOÀ PHÁT 

 

Giá đóng cửa: 23.45 

HPG là một trong những cổ phiếu khoẻ trong ngắn hạn, mặc dù xu hướng trung và dài hạn vẫn là 

giảm. 

Cổ phiếu tăng, có kèm thanh khoản là tích cực hơn so với mặt bằng chung. 



Tuy nhiên, để thật sự tích cực, cổ phiếu cần vượt qua kháng cự MA200 ở quanh vùng 23.5 sau đó 

tư duy mua trong những vùng test lại. HPG vẫn là một trong những cổ phiếu thú vị, đáng theo dõi 

trong lúc này. 

Chiến lược: theo dõi, cổ phiếu cần vượt MA200 để tư duy theo chiều mua 

MSN - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN 

 

Giá đóng cửa: 64.2 

MSN dư bán sàn ngày hôm nay sau khi nhận những thông tin về các thương vụ M&A. 

Điều này không bất ngờ vì trước đó MSN đã sập gãy vùng 70. Quá bán rất sâu nhưng dư địa giảm 

vẫn còn với hỗ trợ tiếp theo quanh 62. 

Chiến lược: theo dõi, canh những nhịp hồi để hạ tỷ trọng từ quanh vùng 62. 
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