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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 11/05/2017 

Ngày: 10/05/2017 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 10/05 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 724.31 90.16 

Thay đổi (%) +0.30% -0.23% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

228 63 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 4,529 653 

Số cổ phiếu tăng giá 151 104 

Số cổ phiếu giảm giá 117 87 

Số cổ phiếu không đổi 37 192 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 313.92 

Giao dịch bán của NĐT NN 234.37 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN +79.55 
 

Phiên 10/5, hai chỉ số thị trường tăng giảm trái chiều. Kết 

phiên, Vn-Index tăng 2.20 điểm (2.20%) lên 724.31 điểm, 

HNX-Index giảm 0.21 điểm (0.23%) xuống 90.16 điểm. Khối 

lượng khớp lệnh giảm nhẹ và duy trì trên trung bình 20 phiên: 

đạt 207 triệu đơn vị trên HSX và 58 triệu đơn vị trên HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 255 mã tăng/204 mã giảm. Sự 

hưng phấn của giới đầu tư đã giúp các chỉ số thị trường bứt 

phá mạnh ngay từ lúc mở cửa phiên. Tuy vậy, sự hưng phấn 

đã không thể kéo dài khi đà bứt phá mạnh đã thúc đẩy áp lực 

chốt lời nhanh chóng gia tăng trở lại và khiến sắc xanh bị thu 

hẹp về cuối phiên. Nhóm cổ phiếu Large Cap trở thành nhóm 

hỗ trợ tích cực nhất cho thị trường. 

Phiên 10/5, khối ngoại mua ròng 79.55 tỷ đồng trên cả hai 

sàn. Trong đó, mua ròng 87.63 tỷ đồng trên HSX và bán ròng 

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

PLX (53 tỷ đ), VNM (22 tỷ đ), VCB (17 tỷ đ), SSI (14 tỷ đ), 

STB (12 tỷ đ), NKG (11 tỷ đ), AA (11 tỷ đ). Các mã bị bán 

ròng nhiều nhất là VIC (21 tỷ đ), HBC (8 tỷ đ), PGS (8 tỷ đ), 

DRC (7 tỷ đ), BVH (7 tỷ đ), DXG (6 tỷ đ), DCM (6 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 10/5, Vn-Index duy trì đà tăng điểm sang phiên thứ 2 

liên tiếp với mức tăng 2.20 điểm lên 724.31 điểm. Trên đồ thị 

kỹ thuật, chỉ số hình thành mẫu hình nến Inverted Hammer 

cho thấy sự thận trọng trở lại của nhà đầu tư và áp lực bán 

tăng mạnh tại vùng giá cao. Dao động intraday không tích cực 

khi quán tính tăng mạnh nhưng không thể duy trì được áp lực 

đủ bền. Lực chốt ngắn hạn gia tăng rõ rệt có thể khiến thị 

trường điều chỉnh vào dịp cuối tuần. Điểm tích cực là tiền vẫn 

đang vào đều và duy trì ở mức cao: thanh khoản khớp lệnh 

đạt 207 triệu đv trên HSX và 58 triệu đv trên HNX. Sự hạ 

nhiệt của thị trường về cuối phiên vẫn không làm thay đổi xu 

hướng và triển vọng thị trường. Cơ hội mua tại các vùng giá 

hấp dẫn hơn sẽ xuất hiện trong các phiên giao dịch tới. 

Nhóm cổ phiếu ngành Bất động sản (DXG, DIG, LCG, 

NLG…) và Chứng khoán (HCM, VND, CTS…) có dấu hiệu 

hạ nhiệt và bị bán mạnh trở lại ở phiên 10/5. Tuy nhiên, xu 

hướng chưa bị bẻ gãy và đây vẫn đang là các nhóm cổ phiếu 

tiềm năng nhất ở giai đoạn hiện tại. 

Chiến lược giao dịch: Thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt ở phiên 10/5 nhưng xu hướng và triển vọng vẫn chưa 

thay đổi. Nhịp điều chỉnh về cuối tuần có thể mở ra cơ hội mua tại vùng giá tốt hơn. 

Nhà đầu tư có thể canh gia tăng tỷ lệ cổ phiếu trở lại ở các nhịp điều chỉnh trong phiên, giao dịch bám sát 

chặt chẽ nguyên tắc mua/bán với từng mã cổ phiếu. 
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

 
 

-Tỷ trọng: 50%. 

-Xem xét mua mới: 

-Xem xét bán: 

 

Danh mục hiện tại: 

 

 

-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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