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“Triết lý của tôi là tất cả cổ phiếu 
đều xấu. Không có cổ phiếu nào 
tốt trừ khi chúng tăng giá. Nếu 
các cổ phiếu giảm giá, bạn phải 
cắt lỗ thật nhanh. Ôm chặt lỗ là 
một trong những sai lầm chết 
người của hầu hết mọi nhà giao 
dịch.”- William O’Neil

Báo cáo được đưa ra dựa trên các quan điểm của cá nhân người phân tích, không nhằm mục đích chào bán, lôi kéo nhà đầu tư 
mua bán, nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng báo cáo này như một nguồn tham khảo cho quyết định đầu tư của 
mình và Tinh Hoa Tài Chính sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước nhà đầu tư cũng như đối tượng được nhắc đến trong 
báo cáo này về những tổn thất có thể xảy ra khi đầu tư hoặc thông tin sai lệch về đối tượng được nhắc đến trong báo cáo này. 
Bản báo cáo này là tài sản của Tinh Hoa Tài Chính. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn, trích dẫn không được sự đồng ý của Tinh
Hoa Tài Chính đều là trái pháp luật. Bất kỳ nội dung nào của bản báo cáo này đều không được phép sao chép, sửa đổi, in ấn, trích
dẫn nếu không được sự đồng ý của Tinh Hoa Tài Chính.

KHUYẾN CÁO: MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
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NHỊP ĐẬP THỊ      
TRƯỜNG

NGÀY THỨ 6
Ngày 25/6/2021

• Xu hướng thị trường : Xu hướng tăng được xác nhận 

• Số ngày phân phối: 2 chén rượu đỏ (8/6/2021,

16/6/2021  

• Dòng cổ phiếu dẫn dắt : Chứng khoán, bất động sản,

khu công nghiệp hạ tầng bất động sản, ngân hàng 

• Tâm điểm dòng tiền: Ngành chứng khoán, ngân hàng

• Cổ phiếu tâm điểm của thị trường: 
SSI,VCI,HDB,HCM,TCB,HDB,MBS,SHS,GAS,NVL,PDR,VCB……

Tư vấn mở tài khoản chứng khoán VPS
Liên hệ Admin: Hoàng Hữu Huấn
Zalo: 0962083088 

Nhóm ngành chứng khoán bùng nổ - Kích hoạt dòng tiền nhưng tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng

Tín hiệu đèn xanh 



Bình luận của Admin: Với 5 phiên tích lũy thắt chặt, thị trường đang được hấp thu bởi những nhà đầu mạnh. 
Những nhà đầu tư yếu đang bị “văng ra khỏi thị trường”. Nhóm ngành ngân hàng, bất động sản, chứng khoán kỳ 
vọng còn 1 nhịp tăng giúp chỉ số bùng nổ mạnh.



Gap up

• HID

• LMH

• TGG

• TNT

• TTF

• VIP

• VOS

• VTO

Pocket 

• ACV

• ADS

• AGR

• ART

• BMS

• BSI

• BVS

• CMG

• HBS

• HDB

• IVS

• KDH

•MBS

• NKG

• PDR

• PSH

• SD5

• SSI

• TLG

• TTF

• TV2

• VC7

• VCS

• VFS

• VND

• VNE

Vượt đỉnh 52 tuần 

• DBC

• EVS

• GAS

• GVR

• HCM

• HDC

• LMH

•MBB

• NBC

• NVL

• PDR

• SBS

• SHN

• SHS

• SSI

• TCI

• TGG

• TNT

• TVC

• VCB

• VCS

• VNA

• VND

• VOS

• VTO

Stock on the move

• BMS

• HHV

• NBC

• SBS

• SHN

• VCS

• VNA

• VTO

Danh sách cổ phiếu xuất hiện tính hiệu mua 25/6/2021 



Danh sách theo dõi cổ phiếu 

Giá tích lũy thắt chặt nền giá phẳng trên 2 tuần: PVS

Giá tích lũy thắt chặt nền giá phẳng trên / bằng 3 tuần: TIG, 
FPT, ACB,CTG,MBS,CTS, AGR,NKG, MSN,CKG,TVS,CRE

Vừa mới break mẫu hình cốc tay cầm: VCB, TVC,GVR,

Tiến gần điểm Pivot mẫu hình Cốc tay cầm: NTL, 
IJC,SGT,GDT,NAF,CKG,BSI, FLC,SHS, TV2

Cổ phiếu break tiến xa nền giá: NVL, VOS,PHP,PDR 

Cổ phiếu có độ biến động thu hẹp VCP: VN30 (chỉ số), ROS

Cổ phiếu đang cho điểm mua tiếp diễn: DBC, GAS
Nền giá phẳng 

Mẫu hình độ biến 
động thu hẹp VCP

Cốc tay cầm

Tư vấn mở tài khoản chứng 
khoán VPS Liên hệ Admin: 
Hoàng Hữu Huấn
Zalo: 0962083088 



TÂM ĐIỂM THỊ TRƯỜNG – KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (HOSE)

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset : Mục tiêu 56, ngày báo cáo 23/6/2021 
Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT: Mục tiêu 57, ngày báo cáo 7/5/2021 

Bình luận của Admin: Cổ phiếu KBC đang 
cho điểm mua ở vùng 39, trước khi hình 
thành mẫu hình cốc tay cầm ở vùng 46
Đặt lệnh dừng lỗ ở mức 38. Chốt lãi ngắn 
hạn ở vùng 46, tương ứng mức tăng 18%

Luận điểm đầu tư vào KBC:
- Đang có sóng ngành KCN Bất động sản: GVR,IJC,KBC,LHG…..
- Cổ phiếu có điểm mua trước khi hình thành mẫu hình cốc tay cầm;
- Cổ phiếu được các công ty chứng khoán nâng mục tiêu giá lên 56-57,
tương ứng với mức tăng 46%;
- Cổ phiếu đang ở nền giá số 2; 



Hỗ trợ mở tài khoản, tư vấn 
chứng khoán VPS
Liên hệ: Hoàng Hữu Huấn 
Zalo: 0962.083.088 
ID: 3588

Cập nhật chiến lược giao dịch, phân tích cổ 
phiếu, thị trường trước giao dịch;

Giải đáp những thắc mắc về các cổ phiếu, tín 
hiệu mua – bán, cắt lỗ, chốt lãi;

Add vào các room: Đầu tư, lướt sóng, phái sinh

Quyền lợi: 


