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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 16/12/2016 

Ngày: 15/12/2016 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 15/12 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 665.92 78.85 

Thay đổi (%) +0.12% +0.36% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

127 43 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 2,361 679 

Số cổ phiếu tăng giá 121 96 

Số cổ phiếu giảm giá 115 80 

Số cổ phiếu không đổi 56 199 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 241.14 

Giao dịch bán của NĐT NN 264.70 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN -23.56 
 

Phiên 15/12, hai chỉ số thị trường duy trì tăng điểm nhẹ. Kết 

phiên, Vn-Index tăng 0.78 điểm (0.12%) lên 665.92 điểm, 

HNX-Index tăng 0.28 điểm (0.36%) lên 78.85 điểm. Khối 

lượng khớp lệnh giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên: 

đạt 107 triệu đơn vị trên HSX và 35 triệu đơn vị trên HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 217 mã tăng/195 mã giảm. Phiên 

giao dịch bùng nổ ngày hôm qua đã không thể giúp thị trường 

tiếp tục duy trì sự hưng phấn khi ngày cơ cấu danh mục cuối 

cùng của các quỹ ETF đã khiến tâm lý giới đầu tư nhanh 

chóng thận trọng trở lại. Điều này đã kéo áp lực bán đeo bám 

trở lại thị trường và khiến xu hướng giằng co chiếm ưu thế 

chủ đạo trong phần lớn thời gian giao dịch. 

Phiên 15/12, khối ngoại bán ròng 23.56 tỷ đồng trên cả hai 

sàn. Trong đó, bán ròng 25.78 tỷ đồng trên HSX và mua ròng 

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

SAB (30 tỷ đ), VCB (13 tỷ đ), HAH (5 tỷ đ), HPG (5 tỷ đ), 

CII (4 tỷ đ), EVE (3 tỷ đ), SSI (3 tỷ đ). Các mã bị bán ròng 

nhiều nhất là VNM (39 tỷ đ), VIC (11 tỷ đ), STB (10 tỷ đ), 

HAG (5 tỷ đ), BID (4 tỷ đ), CTG (4 tỷ đ), HSG (3 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 15/12, Vn-Index duy trì tăng điểm nhẹ với mức tăng 

0.78 điểm lên 665.92 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình 

thành nến đỏ với thân nhỏ và nếu loại bỏ tác động từ SAB thì 

thực tế, thị trường đã giảm điểm trở lại. Ngay sau phiên giao 

dịch hưng phấn trước đó, đà tăng đã có dấu hiệu chững lại và 

tâm lý thận trọng trước phiên hoàn tất cơ cấu danh mục của 2 

ETF. Tuần này, thị trường chịu nhiều ảnh hưởng từ các sự 

kiện và sau phiên ETF 16/12, tâm lý sẽ được gỡ bỏ phần nào 

khi không còn các sự kiện treo. Triển vọng thị trường cuối 

năm vẫn chưa có sự cải thiện nhưng một số cơ hội ngắn hạn 

có thể xuất hiện cùng giao dịch ETF và câu chuyện chốt NAV 

cuối năm của cổ phiếu riêng lẻ. 

Lớp các cổ phiếu ở phía trên như HSG, TLH (Thép); PHR, 

TRC, DPR (Cao su tự nhiên), VHC đều phục hồi tích cực tiệm 

cận trở lại đỉnh ngắn hạn. Trong khi đó, phản ứng phục hồi ở 

lớp cổ phiếu còn đang trên đà đi xuống như SSI, HCM, TCM, 

FPT… có độ tin cậy thấp cho khả năng tạo đáy. 

Chiến lược giao dịch: Triển vọng thị trường vẫn chưa có sự cải thiện. Tuy nhiên, một số cơ hội giao dịch 

ngắn hạn có thể xuất hiện cùng giao dịch cơ cấu ETF và câu chuyện chốt NAV cuối năm. 

Phiên 15/12, nhà đầu tư cân nhắc giải ngân với tỷ lệ vừa phải (30-50% tài khoản) đối ứng các cổ phiếu bị 

ETF bán ròng mạnh về vùng giá hấp dẫn. Các cổ phiếu đáng chú ý là: STB (vùng giá 7.4-7.6, 2 ETF còn bán 

gần 19 triệu đv), MSN; ngoài ra có VIC (còn bị bán trên 4 triệu đv), BVH (còn bị bán trên 2 triệu đv). 
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

 
 

-Tỷ trọng: 0%. 

-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 

Điện thoại: (+84.4) 3 944 6666 – Fax: (+84.4) 3 944 6969 

Website: www.irs.com.vn 
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