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Ngày: 16/10/2016
Tổng quan thị trường

HSX

HNX

Giá đóng cửa thị trường

687.00

85.45

Thay đổi (%)

+0.26%

+0.13%

165

53

3,397

503

Số cổ phiếu tăng giá

117

107

Số cổ phiếu giảm giá

128

70

Số cổ phiếu không đổi

45

201

Khối lượng giao dịch
(triệụ đơn vị)
Giá trị giao dịch (tỷ đồng)

Giao dịch của NĐT NN

Đv: tỷ đồng

Giao dịch mua của NĐT NN

593.41

Giao dịch bán của NĐT NN

274.37

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN

+319.04

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 14/10
Phiên 14/10, Vn-Index duy trì đà phục hồi tới phiên thứ 4
liên tiếp. Kết phiên, Vn-Index tăng 1.77 điểm (0.26%) lên
687.00 điểm, HNX-Index tăng 0.11 điểm (0.13%) lên 85.45
điểm. Khối lượng khớp lệnh tăng mạnh và duy trì trên mức
trung bình 20 phiên: đạt 135 triệu đơn vị trên HSX và 49 triệu
đơn vị trên HNX.
Độ rộng thị trường ở mức 224 mã tăng/198 mã giảm. Tuần
giao dịch tới, những kỳ vọng về kết quả kinh doanh quý
3/2016 sẽ tiếp tục là động lực chính cho sắc xanh của các chỉ
số thị trường. Một số nhóm cổ phiếu như Bất động sản, Xây
dựng, Tôn thép, Mía Đường… đang được kỳ vọng sẽ có được
kết quả tốt trong đợt công bố này.
Phiên 14/10, khối ngoại mua ròng 319.04 tỷ đ trên cả hai
sàn. Trong đó, mua ròng 332.17 tỷ đồng trên HSX và bán ròng
13.13 tỷ đồng trên HNX. Các mã được mua ròng nhiều nhất
là CII (351 tỷ đ), VNM (68 tỷ đ), PVS (5 tỷ đ), PVT (4 tỷ đ),
SSI (4 tỷ đ), HSG (3 tỷ đ), VCB (3 tỷ đ). Các mã bị bán ròng
nhiều nhất là HPG (24 tỷ đ), SCR (20 tỷ đ), CTD (19 tỷ đ),
VHC (12 tỷ đ), HHS (11 tỷ đ), PVD (10 tỷ đ), NTP (4 tỷ đ).
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Phiên 14/10, Vn-Index tiếp tục duy trì được đà phục hồi tới
phiên thứ 4 liên tiếp, trở lại vùng đỉnh cũ 685-690 điểm. Kết
phiên, chỉ số ghi nhận mức tăng 1.77 điểm lên 687.00 điểm.
Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình thành mẫu hình nến Shooting
Star với thân nến nhỏ và bóng trên dài test lại mốc 690 điểm
cho thấy áp lực bán đang gia tăng tại vùng đỉnh cũ. Chỉ số
chưa có đột phá nào về mặt xu thế ngắn hạn khi vẫn chưa thể
vượt ra khỏi khoảng đi ngang dưới vùng đỉnh ngắn hạn 690
điểm. Thanh khoản khớp lệnh có sự gia tăng đột biến nhưng
mức tăng này được đóng góp chủ yếu bởi các cổ phiếu Penny
mệnh giá thấp, có tính chất đầu cơ cao và tính dẫn dắt xu
hướng thấp.
Trạng thái tại hầu hết Blue Chip, trừ trường hợp VNM vẫn
chưa đạt được sự ổn định và lấy lại xu hướng. Ở nhóm cổ
phiếu Penny có tính chất đầu cơ cao, phiên 14/10 cũng ghi
nhận sự chững lại tại nhiều mã như FLC, FIT, DLG…

Vn-Index
Chiến lược giao dịch: Vn-Index có chuỗi phiên phục hồi khá tốt với 4 phiên tăng liên tiếp trở lại vùng đỉnh
ngắn hạn 690 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán đang có dấu hiệu gia tăng mạnh trở lại tại vùng cản này và cơ hội
cho sự bứt phá về mặt xu thế của thị trường hiện không cao.
Nhà đầu tư vẫn nên tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phiếu ở mức thấp (30%) hoặc đứng ngoài thị trường, hạn chế việc
mua mới.
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ
-Tỷ trọng: 30%.
-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!
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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

