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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 17/05/2017 

Ngày: 16/05/2017 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 16/05 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 725.03 91.28 

Thay đổi (%) -0.04% +0.20% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

294 87 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 6,064 828 

Số cổ phiếu tăng giá 120 96 

Số cổ phiếu giảm giá 147 103 

Số cổ phiếu không đổi 43 184 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 377.71 

Giao dịch bán của NĐT NN 446.76 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN -69.05 
 

Phiên 16/5, hai chỉ số thị trường tăng giảm trái chiều. Kết 

phiên, Vn-Index giảm 0.32 điểm (0.04%) xuống 725.03 điểm, 

HNX-Index tăng 0.18 điểm (0.20%) lên 91.28 điểm. Khối 

lượng khớp lệnh tăng mạnh lên mức kỷ lục trong lịch sử: đạt 

284 triệu đơn vị trên HSX và 85 triệu đơn vị trên HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 216 mã tăng/250 mã giảm. Sức 

nóng trên thị trường đã nguội đi đáng kể. Dù dòng tiền vào thị 

trường vẫn duy trì sự sôi động nhưng với áp lực bán liên tục 

gia tăng mạnh đã khiến các chỉ số thị trường liên tục trượt dần 

về cuối phiên. Nhóm cổ phiếu VN30 chịu áp lực bán khá 

mạnh trong phiên hôm nay. Nhiều cổ phiếu bị xả hàng khá 

mạnh như GMD, HPG, HSG, KBC… 

Phiên 16/5, khối ngoại bán ròng 69.05 tỷ đồng trên cả hai 

sàn. Trong đó, bán ròng 64.64 tỷ đồng trên HSX và bán ròng 

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

PLX (36 tỷ đ), HBC (21 tỷ đ), BFC (9 tỷ đ), MSN (8 tỷ đ), 

GAS (7 tỷ đ), PC1 (6 tỷ đ), IJC (5 tỷ đ). Các mã bị bán ròng 

nhiều nhất là HSG (58 tỷ đ), SBV (16 tỷ đ), HPG (11 tỷ đ), 

KBC (11 tỷ đ), GTN (11 tỷ đ), SSI (10 tỷ đ), AAA (10 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 16/5, Vn-Index đảo chiều giảm 0.32 điểm (0.04%) 

xuống 725.03 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình thành 

mẫu hình nến Inverted Hammer với thân nến ngắn và bóng 

trên dài thể hiện dao động intraday tiêu cực khi nỗ lực tăng 

giá đã gặp phải áp lực bán áp đảo. Giá thoái lui mạnh, đa số 

cổ phiếu chốt phiên tại mức giá thấp nhất và nhiều mã có đứt 

gãy tiêu cực. Thanh khoản khớp lệnh tăng mạnh lên mức cao 

nhất lịch sử (chủ yếu bởi giao dịch đột biến ở các cổ phiếu 

đầu cơ như FLC, HQC, SCR…): đạt 284 triệu đv trên HSX 

và 85 triệu đv trên HNX. Sau phiên xả mạnh này, áp lực có 

thể tiếp tục duy trì ở phiên giao dịch 17/5. Xu hướng tăng vẫn 

chưa bị bẻ gãy nhưng thị trường cũng đã phát đi tín hiệu bất 

ổn và cần thận trọng cao hơn trong ngắn hạn. 

Phiên 16/5, Vn30 giảm 0.33% trong khi VnMid giảm 0.60% 

và VnSmall giảm 0.74%. Nhóm cổ phiếu vốn hóa tầm trung 

và nhỏ (Mid Cap và Small Cap) bị xả mạnh phiên đầu tiên sau 

chuỗi phiên đầu cơ nóng vừa qua. 

Chiến lược giao dịch: Sau giai đoạn tăng tốt và hiện tượng đầu cơ nóng ở các mã vốn hóa tầm trung và nhỏ, 

thị trường phát đi tín hiệu bất ổn đầu tiên ở phiên 16/5. Xu hướng tăng vẫn chưa bị bẻ gãy và cung – cầu sẽ 

sớm có cuộc thử nghiệm khả năng cân bằng ở phiên 17/5. 

Nhà đầu tư vẫn có thể duy trì tỷ lệ cổ phiếu ở mức cao (70-100%), bám sát giao dịch trong các phiên giao 

dịch tiếp theo và hạn chế việc mua mới. 

http://finance.vietstock.vn/GMD-ctcp-gemadept.htm
http://finance.vietstock.vn/HSG-ctcp-tap-doan-hoa-sen.htm
http://finance.vietstock.vn/KBC-tct-pt-do-thi-kinh-bac-ctcp.htm
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

 
 

-Tỷ trọng: 100%. 

-Xem xét mua mới: 

-Xem xét bán: CHP 

 

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 

HBC Xây dựng 16/5/2017 55.5 54.5 56.1 1.08 

CTS Chứng khoán 12/5/2017 8.5 8.3 9 5.88 

SHS Chứng khoán 12/5/2017 9.1 8.4 9.2 1.10 

Small Cap NDN BĐS 12/5/2017 9.5 9.2 10.1 6.32 

 

 

-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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