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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 10/8/2016 

Ngày: 9/8/2016 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 9/8 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 637.34 81.67 

Thay đổi (%) +1.25% +0.84% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

99 34 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 2,059 428 

Số cổ phiếu tăng giá 153 104 

Số cổ phiếu giảm giá 57 79 

Số cổ phiếu không đổi 75 196 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 297.24 

Giao dịch bán của NĐT NN 395.73 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN -98.49 
 

Phiên 9/8, Vn-Index tăng điểm khá tốt trở lại nhờ giao dịch 

tích cực ở nhiều trụ. Kết phiên, Vn-Index tăng 7.88 điểm 

(1.25%) lên 637.34 điểm, HNX-Index tăng 0.68 điểm (0.84%) 

lên 81.67 điểm. Khối lượng khớp lệnh tăng nhẹ và duy trì dưới 

mức trung bình 20 phiên: đạt 87 triệu đơn vị trên HSX và 32 

triệu đơn vị trên HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 257 mã tăng/136 mã giảm. Cổ 

phiếu dầu khí có phiên tăng tốt khi giá dầu tiếp tục tăng mạnh 

trước thông tin OPEC lên kế hoạch tổ chức cuộc họp thành 

viên nhằm thúc đẩy các giải pháp ổn định thị trường dầu. Bên 

cạnh sự tích cực của nhóm cổ phiếu Dầu khí thì sắc xanh cũng 

hiện diện ở các cổ phiếu có vốn hóa lớn như VNM, VCB, 

VIC, MSN, BVH, NT2, HPG, SBT… 

Phiên 9/8, khối ngoại bán ròng 98.49 tỷ đ trên cả hai sàn. 

Trong đó, bán ròng 114.87 tỷ đồng trên HSX và mua ròng 

16.38 tỷ đồng trên HNX. Các mã được mua ròng nhiều nhất 

là VNM (109 tỷ đ), PVS (7 tỷ đ), NT2 (6 tỷ đ), PVT (6 tỷ đ), 

DHC (4 tỷ đ), PET (3 tỷ đ), BVH (3 tỷ đ). Các mã bị bán ròng 

nhiều nhất là KDH (130 tỷ đ), SBT (58 tỷ đ), VIC (26 tỷ đ), 

HPG (19 tỷ đ), HBC (6 tỷ đ), SSI (5 tỷ đ), PDR (4 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 9/8, Vn-Index tăng khá tốt trở lại với mức tăng 7.88 

điểm lên 637.34 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình thành 

nến tăng điểm tích cực dạng Bullish Belt-Hold cho thấy bên 

mua chiếm ưu thế và tạo nên sức đẩy giá chủ động trong 

phiên. Dòng tiền cũng có sự cải thiện tích cực khi thanh khoản 

gia tăng nhẹ so với phiên trước đó. Như vậy, chỉ số đã có phiên 

xác nhận cho tín hiệu đảo chiều trở lại xu hướng tăng ngắn 

hạn như dự kiến. Nhịp hồi phục này đang được hưởng lợi từ 

sự suy giảm áp lực bán và các yếu tố hỗ trợ tích cực từ giá dầu 

và các chỉ số chứng khoán thế giới. Mục tiêu đầu tiên được 

xác định là tại vùng điểm số 645-650 điểm (MA20 và Gap 

giảm giá phiên 2/8). 

VNM, GAS vẫn đang là các trụ tích cực nhất hiện tại, vững 

vàng trong xu hướng tăng. Trong khi đó, VIC, MSN mặc dù 

đã có sự cải thiện trở lại ở 2 phiên gần đây vẫn tiềm ẩn rủi ro 

trở lại xu hướng lôi kéo thị trường đi xuống. 

Chiến lược giao dịch: Vn-Index đảo chiều tại vùng hỗ trợ mạnh 620 điểm khá sát các dự báo trước đó. Nhịp 

hồi phục ngắn hạn đang được hưởng lợi từ áp lực bán suy giảm và chuyển biến tích cực của giá dầu, các chỉ 

số chứng khoán thế giới. Mục tiêu ngắn hạn (trong kịch bản đây vẫn chỉ là nhịp phục hồi kỹ thuật) là vùng 

645-650 điểm. 

Nhà đầu tư đã thực hiện giải ngân thăm dò tỷ lệ 50% vào các mã khuyến nghị nên thận trọng quan sát thêm 

diễn biến thị trường và hàng T+3 về tài khoản. Các mã khuyến nghi theo dõi vẫn đang tại nền tảng an toàn là 

HPG, HBC, GAS. 

http://finance.vietstock.vn/VNM-ctcp-sua-viet-nam.htm
http://finance.vietstock.vn/VCB-ngan-hang-tmcp-ngoai-thuong-viet-nam.htm
http://finance.vietstock.vn/VIC-tap-doan-vingroup-ctcp.htm
http://finance.vietstock.vn/MSN-ctcp-tap-doan-masan.htm
http://finance.vietstock.vn/BVH-tap-doan-bao-viet.htm
http://finance.vietstock.vn/NT2-ctcp-dien-luc-dau-khi-nhon-trach-2.htm
http://finance.vietstock.vn/HPG-ctcp-tap-doan-hoa-phat.htm
http://finance.vietstock.vn/SBT-ctcp-mia-duong-thanh-thanh-cong-tay-ninh.htm
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

 
 

-Tỷ trọng: 50%. 

-Xem xét mua mới: 

-Xem xét bán: 

 

Danh mục hiện tại: 

Nhóm đầu 

tư 
Mã Ngành 

Ngày 

khuyến 

nghị mua 

Giá vốn 

bình 

quân 

Stoploss 

PF 

Giá hiện 

tại 

Lãi/lỗ 

(%) 

Ngắn hạn 

DHC Giấy bao bì 8/8 40 38.8 40.5 1.25 

NT2 Nhiệt điện 8/8 34.8 34.2 36.4 4.60 

DMC Dược 8/8 75 71.5 76 1.33 

 

-Danh mục đã đóng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 

 

Những thông tin IRS cũng cấp trong Bản tin hằng ngày nhằm mục đích hỗ trợ Quý khách hàng 

nâng cao hiệu quả giao dịch. Quý khách hàng cần cân nhắc kỹ trước khi áp dụng và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm với các quyết định đó. Trân trọng! 

Phòng Phân tích – Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia IRS 

Số 30, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
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