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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TUẦN 22-26/11/2021
Vào tuần tới (29/11-03/12/2021), nếu nhịp tăng có thể trở lại thì VN-Index sẽ phủ nhận đi
mẫu hình đảo chiều trước đó và có cơ hội test lại ngưỡng Fibonacci Projection 61.8%.
Ngược lại, đường Middle của dải Bollinger Bands sẽ một lần nữa đóng vai trò là hỗ trợ
quan trọng cho chỉ số.
I. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TUẦN 22-26/11/2021:
Giao dịch: Trong phiên cuối tuần, VN-Index giảm 0.52% xuống mức 1,493.03 điểm; HNXIndex giảm 0.23%, còn 458.63 điểm. Xét cho cả tuần, cả hai chỉ số cùng tăng điểm tích
cực, VN-Index tăng tổng cộng 2.8%, HNX-Index tăng 1.03%.
Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE gần 1.01 tỷ cổ phiếu/phiên, giảm 11.03%
so với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình gần 129 triệu cổ phiếu/phiên, giảm
32.59%.
Thị trường chứng khoán toàn cầu chứng kiến sự sụt giảm mạnh khi mà lo ngại về biến
chủng Covid-19 mới tăng lên. Dù mới được phát hiện, biến chủng B.1.1.529 - chủng virus
có số lượng đột biến cao hơn đáng kể so với chủng Delta - đã kịp lây lan ra ít nhất hai
châu lục. Các nhà khoa học Nam Phi hôm 25/11/2021 phát hiện một biến chủng Covid-19
mới mang tên B.1.1.529. Chủng virus này là sự kết hợp bất thường của nhiều đột biến,
dấy lên lo ngại virus sẽ có khả năng xâm nhập hệ miễn dịch tốt hơn, cũng như dễ lây lan
hơn trong cộng đồng. Điều này ảnh hưởng xấu đến tâm lý nhà đầu tư trên toàn thế giới
nói chung và nhà đầu tư Việt Nam nói riêng. Giới phân tích dự kiến tình trạng này sẽ còn
tiếp diễn trong những tuần tới.
Về thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần qua, sự suy yếu của nhóm cổ phiếu Mid
Cap và Small Cap ngay phiên đầu tuần đã khiến VN-Index giảm nhẹ 0.35%. Tuy nhiên, sự
trở lại của các nhóm cổ phiếu như chứng khoán, ngân hàng và bất động sản đã giúp chỉ
số liên tục tăng điểm những phiên sau đó. VN-Index thiết lập mức đỉnh cao mới trong tuần
và có lúc đạt đến mức 1,511 điểm. Thị trường trong phiên cuối tuần có sự rung lắc nhẹ và
kết phiên với mức giảm gần 8 điểm. Tính chung cả tuần, VN-Index tăng tổng cộng 40.68
điểm (+2.8%), đạt mức 1,493.03 điểm.
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Xét theo mức độ đóng góp, VCB, VIC, VPB và NVL là những cổ phiếu ảnh hưởng tích
cực nhất cho chỉ số VN-Index. Riêng cổ phiếu VCB đã góp gần 8 điểm tăng cho chỉ số
này. Trong khi đó, GAS, SAB, GEX và PLX là những mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất.
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Nhóm ngân hàng có tuần giao dịch khởi sắc và là động lực chính kéo chỉ số VN-Index
vượt mốc 1,500 điểm trong tuần qua. Mặc dù có sự chững lại ở hai phiên cuối tuần,
nhưng tính cho cả tuần, nhóm này vẫn có mức tăng ấn tượng 6.7%. Các cổ phiếu trong
nhóm như MSB leo dốc 12.8%, SSB bật tăng mạnh 11.78%, cổ phiếu STB tăng 10.75%,
VCB, VPB, TPB cũng có cho mình mức tăng từ 8-9%.
Ngành chứng khoán tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình khi có tuần tăng điểm thứ 5 liên
tiếp. Trong đó, cổ phiếu SSI kết phiên tuần bật tăng mạnh hơn 10%, SHS tiến tốt với mức
tăng 9.49%. Các mã khác như HCM, VCI, MBS cũng đều tăng khá tốt.
Ngành bất động sản sụt giảm ở phiên đầu tuần. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu này đã nhanh
chóng trở lại sau đó và góp công lớn cho đà tăng của chỉ số VN-Index. Cổ phiếu VIC có
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phiên cuối tuần bật tăng mạnh mẽ 4.5%. Tính chung cả tuần, giá cổ phiếu VIC tăng gần
4%. Cổ phiếu NVL tăng mạnh 8.32%, PDR cũng tăng tốt 5.62%.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 2,689 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán
ròng hơn 2,632 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng gần 57 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng tiêu biểu trong tuần qua là CMX và LDP
CMX tăng 26.55%: Trong tuần qua, cổ phiếu CMX bật tăng ấn tượng gần 27%. Theo
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), sau khi sụt giảm mạnh
trong tháng 8 và 9 năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam tháng 10/2021 đã đạt gần bằng giá
trị xuất khẩu của cùng kỳ năm ngoái với 425.3 triệu USD. Thông tin tích cực này cùng với
kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm có sự bứt phá đã giúp giá cổ phiếu tăng mạnh trong
tuần qua.
LDP tăng 45%: Cổ phiếu LDP đã tăng trần 4 phiên liên tiếp trong tuần qua. Kết phiên
tuần LDP bật tăng 45%. Cùng với đó là khối lượng giao dịch tăng mạnh.
Cổ phiếu giảm giá mạnh trong tuần qua là NAV
NAV giảm 26.99%: Sau khi liên tục tăng nóng mà không có thông tin tích cực hỗ trợ, cổ
phiểu NAV đã tạo đỉnh vào ngày 19/11/2021 và quay đầu giảm giá cho đến nay. Trong
tuần qua, NAV lao dốc gần 27%, về mức giá 24,750 đồng/cp.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TUẦN 22-26/11/2021:
Tiếp nối xu hướng tuần trước (15-19/11/2021), VN-Index điều chỉnh trong ngày đầu tuần
(22/11/2021) và test lại đường Middle của dải Bollinger Bands.
Tuy nhiên, chỉ số đã nhanh chóng đảo chiều trong phiên giao dịch tiếp theo (23/11/2021)
với mẫu hình nến White Closing Marubozu. Điều này chứng tỏ lực mua vẫn xuất hiện khá
mạnh mẽ quanh đường Middle.
Sự lạc quan của nhà đầu tư tiếp tục được duy trì trong 2 phiên giao dịch tiếp theo (2425/11/2021) khi VN-Index liên tục bứt phá và đã hướng lên test mức 1,500 điểm (ngưỡng
Fibonacci Projection 61.8%).
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Ở phiên giao dịch cuối tuần (26/11/2021), thông tin của chủng Covid-19 mới tại Nam Phi
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đã khiến cho thị trường chứng khoán thế giới nói chung và thị trường chứng khoán Việt
Nam nói riêng đều bị tác động. VN-Index quay đầu giảm tại ngưỡng Fibonacci Projection
61.8% với mẫu hình Bearish Engulfing. Đây là mẫu hình đảo chiều có độ tin cậy cao. Nếu
chỉ số tiếp tục đảo chiều thì tín hiệu đảo chiều sẽ được xác nhận.
Trong khung thời gian tuần (22-26/11/2021), VN-Index hồi phục tích cực sau tuần điều
chỉnh trước đó. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch tiếp tục đạt mức cao (trên mức trung
bình 20 tuần) chứng tỏ dòng tiền của chỉ số đang rất dồi dào.
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Vào tuần tới (29/11-03/12/2021), nếu nhịp tăng có thể trở lại thì VN-Index sẽ phủ nhận đi
mẫu hình đảo chiều trước đó và có cơ hội test lại ngưỡng Fibonacci Projection 61.8%.
Ngược lại, đường Middle của dải Bollinger Bands sẽ một lần nữa đóng vai trò là hỗ trợ
quan trọng cho chỉ số.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
TECHNICAL VIEW
Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 29/11-03/12/2021
Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - Sẽ có thể xuất hiện rung lắc
Trong phiên giao dịch ngày 26/11/2021, VN-Index xuất hiện điều chỉnh tại ngưỡng
Fibonacci Projection 61.8% (quanh mức 1,500 điểm) với mẫu hình nến Bearish Engulfing.
Đây là một tín hiệu đảo chiều. Nếu chỉ số tiếp tục điều chỉnh thì tín hiệu này sẽ được xác
nhận.
Đường Middle sẽ là hỗ trợ quan trọng nếu trạng thái điều chỉnh tiếp tục xuất hiện. Chỉ số
đã nhiều lần phục hồi mạnh sau khi test lại mức này nên người viết đánh giá độ tin cậy của
hỗ trợ này là khá cao. Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì dưới mức trung bình 20 phiên
gần nhất, qua đó cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
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Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua trở lại. Chỉ báo MACD đang
tiến gần đường signal. Nếu chỉ báo cắt lên trên đường này trong những ngày tới thì tình
hình sẽ lạc quan hơn. Khi đó, chỉ số sẽ có thể hướng đến ngưỡng Fibonacci Projection
78.6%.
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Trong khung thời gian tuần, VN-Index phục hồi ấn tượng sau tuần điều chỉnh trước đó. Chỉ
số tiếp tục bám sát vào đường Upper Band, dải Bollinger Bands vẫn đang mở rộng cho
thấy tình hình khá lạc quan trong trung và dài hạn. Bên cạnh đó, chỉ báo MACD vẫn duy trì
trên đường tín hiệu (signal line).
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HNX-Index - Đường Middle sẽ là hỗ trợ quan trọng
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Trong phiên giao dịch ngày 26/11/2021, HNX-Index xuất hiện mẫu hình nến Spinning Top
sau chuỗi 3 ngày tăng trưởng tiếp đó. Đường Middle của Dải Bollinger Bands tiếp tục là hỗ
trợ quan trọng nếu trạng thái điều chỉnh xuất hiện ở chỉ số này.

5

Tuy khối lượng giao dịch có tăng so với các phiên trước đó nhưng vẫn duy trì dưới mức
trung bình 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy dòng tiền đang không quá mạnh mẽ.
Mặc dù chỉ báo Stochastic Oscillator đã chững lại đà giảm nhưng chỉ báo MACD vẫn duy
trì đà lao dốc. Điều này chứng tỏ rủi ro là vẫn còn.

© Bản quyền thuộc Vietstock 2021. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn

VIETSTOCK WEEKLY: TUẦN 29/11-03/12/2021
Triển vọng Thị trường Chứng khoán

Phân tích Dòng tiền
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Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index
hiện nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên
tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.
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Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày
26/11/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì
khả năng thị trường lao dốc sẽ tăng lên.
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THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG TUẦN 29/11-03/12/2021
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KHUYẾN CÁO
Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông tin trên báo cáo được Vietstock
thu thập từ những nguồn đáng tin cậy nhưng chưa được xác minh một cách độc lập;
Vietstock không đại diện hay đảm bảo và không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ nào
về tính xác thực và hoàn thiện của thông tin đó.
Không một thông tin hay ý kiến nào đưa ra cấu thành một lời giới thiệu hay lời mời giới
thiệu, chào mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán, các khoản đầu tư nào, hay các quyền
chọn, hợp đồng tương lai, các loại chứng khoán phái sinh liên quan đến các chứng khoán
và các khoản đầu tư đó. Thông tin thu thập không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên đầu
tư cho cá nhân và nó cũng không nhắm đến những mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài
chính và những nhu cầu cụ thể của bất kỳ ai nhận được bản báo cáo này.
Các ý kiến trong báo cáo hoàn toàn do Phòng Tư vấn của Vietstock đưa ra và có thể thay
đổi mà không cần báo trước.
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© Bản quyền thuộc Vietstock 2021. Không một phần nào trong báo cáo này được phép
làm lại, sửa chữa lại, hay được chuyển giao dưới bất kỳ hình thức hay phương pháp nào
như điện tử, kỹ thuật, sao chép, ghi âm hay những hình thức khác mà không được sự cho
phép của Vietstock.
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