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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 17/03/2017 

Ngày: 16/03/2017 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 16/03 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 714.92 87.97 

Thay đổi (%) +0.25% +0.59% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

179 55 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 3,956 784 

Số cổ phiếu tăng giá 154 108 

Số cổ phiếu giảm giá 107 92 

Số cổ phiếu không đổi 47 181 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 527.55 

Giao dịch bán của NĐT NN 333.26 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN +194.29 
 

Phiên 16/03, hai chỉ số thị trường đồng thuận tăng điểm. Kết 

phiên, Vn-Index tăng 1.78 điểm (0.25%) lên 714.92 điểm, 

HNX-Index tăng 0.52 điểm (0.59%) lên 87.97 điểm. Khối 

lượng khớp lệnh tăng trở lại xấp xỉ mức trung bình 20 phiên: 

đạt 162 triệu đơn vị trên HSX và 38 triệu đơn vị trên HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 262 mã tăng/199 mã giảm. Thông 

tin FED nâng lãi suất cơ bản lần đầu tiên trong năm 2017 đã 

không ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường như dự đoán. Thay 

vào đó, thị trường lại ghi nhận một phiên giao dịch đầy khởi 

sắc với sắc xanh lan tỏa ở hầu hết các nhóm cổ phiếu. Sự đồng 

thuận của VNM, VIC, GAS, SAB, VCB, SSI, HNG, HAG, 

GMD … đã kéo VN-Index tăng hơn 0.45%. 

Phiên 16/03, khối ngoại mua ròng 194.29 tỷ đồng trên cả 

hai sàn. Trong đó, mua ròng 197.20 tỷ đồng trên HSX và bán 

ròng 2.91 tỷ đồng trên HNX. Các mã được mua ròng nhiều 

nhất là NVL (231 tỷ đ), VNM (45 tỷ đ), HPG (14 tỷ đ), CTG 

(8 tỷ đ), PC1 (7 tỷ đ), ITC (5 tỷ đ), CTD (5 tỷ đ). Các mã bị 

bán ròng nhiều nhất là SSI (28 tỷ đ), HAG (18 tỷ đ), HSG (16 

tỷ đ), DPM (15 tỷ đ), DXG (12 tỷ đ), VJC (12 tỷ đ), BFC (9 

tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 16/3, Vn-Index tăng trở lại 1.78 điểm lên 714.92 điểm. 

Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình thành thân nến trắng tăng 

điểm lấy lại hết mức điểm số đã đánh mất ở phiên 15/3. Thanh 

khoản khớp lệnh tăng trở lại mức cao, xấp xỉ trung bình 20 

phiên: đạt 162 triệu đv trên HSX và 38 triệu đv trên HNX. 

Vận động của Vn-Index vẫn dừng lại ở mức tích lũy thông 

thường và chưa có dấu hiệu nào cho khả năng đột phá. Tuy 

nhiên, Vn Allshares loại bỏ bớt “nhiễu” và phản ánh chính 

xác hơn vận động của đa số cổ phiếu đã cho thấy sự cải thiện 

mạnh. Tín hiệu đột phá đỉnh ngắn hạn với thanh khoản xác 

nhận này mở ra triển vọng tích cực đối với thị trường trong 

tuần giao dịch tới sau khi hoàn tất kỳ cơ cấu ETF. 

Phiên 16/3, Vn30 tăng 0.68%, Vn Mid Cap tăng 0.86% và 

Vn Small Cap tăng 0.55%. Trong đó, nhóm cổ phiếu tầm 

trung và nhỏ (Mid và Small Cap) đều cho tín hiệu đột phá tích 

cực khỏi nền tảng tích lũy với vol cao xác nhận. 

Chiến lược giao dịch: Vn-Index vẫn tiếp tục tích lũy với dòng tiền thu hẹp dần trong suốt gần 1 tháng vừa 

qua. Tuy nhiên, các nhóm cổ phiếu tầm trung và nhỏ - ít chịu ảnh hưởng bởi hoạt động cơ cấu ETF - đã cho tín 

hiệu đột phá tin cậy từ phiên 16/3. 

Nhà đầu tư có thể tham gia thị trường với tỷ lệ cổ phiếu ở mức cao (70%). Phiên ATC 17/3, nhà đầu tư có 

thể cân nhắc mua đối ứng các mã cơ bản tốt được ETF bán mạnh nếu có giá chiết khấu tốt. Đáng chú ý có: 

PVT (bị bán 4.5 triệu đv), MSN (bị bán 4.2 triệu đv), VCG (bị bán 2.8 triệu đv)… 

http://finance.vietstock.vn/VNM-ctcp-sua-viet-nam.htm
http://finance.vietstock.vn/VIC-tap-doan-vingroup-ctcp.htm
http://finance.vietstock.vn/GAS-tct-khi-viet-nam-ctcp.htm
http://finance.vietstock.vn/SAB-tct-co-phan-bia-ruou-nuoc-giai-khat-sai-gon.htm
http://finance.vietstock.vn/VCB-ngan-hang-tmcp-ngoai-thuong-viet-nam.htm
http://finance.vietstock.vn/SSI-ctcp-chung-khoan-sai-gon.htm
http://finance.vietstock.vn/HNG-ctcp-nong-nghiep-quoc-te-hoang-anh-gia-lai.htm
http://finance.vietstock.vn/HAG-ctcp-hoang-anh-gia-lai.htm
http://finance.vietstock.vn/GMD-ctcp-gemadept.htm
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

 
 

-Tỷ trọng: 70%. 

-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 

(%) 

Mid Cap 

VCS VLXD 7/2/2017 128.5 142 157.8 22.80 

PTB VLXD 7/2/2017 124 136 142.5 14.92 

DHG Dược 7/3/2017 119 114 123.5 3.78 

 

 

-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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