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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 18/01/2017 

Ngày: 17/01/2017 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 17/01 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 684.71 83.94 

Thay đổi (%) +1.00% +1.07% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

109 22 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 2,452 217 

Số cổ phiếu tăng giá 101 84 

Số cổ phiếu giảm giá 129 90 

Số cổ phiếu không đổi 61 206 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 596.54 

Giao dịch bán của NĐT NN 624.68 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN -28.14 
 

Phiên 17/01, hai chỉ số thị trường phục hồi mạnh trở lại. Kết 

phiên, Vn-Index tăng 6.77 điểm (1.00%) lên 684.71 điểm, 

HNX-Index tăng 0.89 điểm (1.07%) lên 83.94 điểm. Khối 

lượng khớp lệnh tăng vượt mức trung bình 20 phiên: đạt 94 

triệu đơn vị trên HSX và 19 triệu đơn vị trên HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 185 mã tăng/219 mã giảm. Thông 

tư số 41/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định 

giảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiếu (CAR) từ 9% xuống 8% cùng 

kế hoạch nới room ngoại tại một số ngân hàng đã thúc đẩy 

nhóm cổ phiếu Ngân hàng nổi sóng ngay từ lúc mở cửa phiên. 

Đón nhận thông tin tích cực, dòng tiền nhanh chóng chảy 

mạnh vào nhiều cổ phiếu trong nhóm như VCB, CTG, BID, 

MBB, STB, ACB, SHB… 

Phiên 17/01, khối ngoại bán ròng 28.14 tỷ đồng trên cả hai 

sàn. Trong đó, bán ròng 26.97 tỷ đồng trên HSX và bán ròng 

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

SBT (24 tỷ đ), VNM (24 tỷ đ), SAB (21 tỷ đ), CTG (16 tỷ đ), 

NVL (10 tỷ đ), ROS (6 tỷ đ), KDC (5 tỷ đ). Các mã bị bán 

ròng nhiều nhất là HPG (40 tỷ đ), KBC (21 tỷ đ), VIC (18 tỷ 

đ), HSG (17 tỷ đ), BID (17 tỷ đ), CII (6 tỷ đ), PVD (5 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 17/1, Vn-Index đảo chiều phục hồi mạnh trở lại với 

mức tăng 6.77 điểm lên 684.94 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ 

số hình thành thân nến xanh dài; kết hợp nến phiên liền trước 

tạo thành cụm mẫu hình Tweezer Bottoms. Thị trường phục 

hồi mạnh chủ yếu dựa vào các Blue Chips lớn, đặc biệt là các 

cổ phiếu Ngân hàng (ACB, CTG, BID, VCB…). Tuy nhiên, 

nhóm cổ phiếu này cũng chưa thể tạo sức lan tỏa rộng; sức bật 

riêng lẻ chủ yếu nhờ thông tin hỗ trợ về việc NHNN quy định 

giảm tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) từ 9% xuống 8% cùng 

khả năng nới room ngoại. Trong hơn 1 tuần giao dịch còn lại 

trước kỳ nghỉ lễ, khả năng tiếp tục điều chỉnh tích lũy của thị 

trường vẫn tiếp tục ở mức cao. 

Nhóm Ngân hàng hút mạnh dòng tiền và bứt phá nhờ thông 

tin hỗ trợ. Tuy nhiên, không có sự lan tỏa tới các dòng cổ 

phiếu khác. Vn Allshares loại bỏ yếu tố vốn hóa cho thấy mức 

độ phục hồi không đáng kể của đa số cổ phiếu. 

Chiến lược giao dịch: Thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy của Uptrend với diễn biến tăng chậm, 

các nhóm ngành tăng, giảm đan xen. Sức mạnh nổi bật và dòng tiền ở nhóm Ngân hàng hiện vẫn chưa thể tạo 

sự lan tỏa tới các cổ phiếu khác trên thị trường. Trong hơn 1 tuần giao dịch còn lại trước kỳ nghỉ lễ, diễn biến 

điều chỉnh tích lũy với dòng tiền thu hẹp khả năng cao sẽ còn tiếp diễn. 

Nhà đầu tư có thể tham gia thị trường với tỷ lệ cổ phiếu ở mức vừa phải (50%) ở giai đoạn hiện tại. 

http://finance.vietstock.vn/VCB-ngan-hang-tmcp-ngoai-thuong-viet-nam.htm
http://finance.vietstock.vn/CTG-ngan-hang-tmcp-cong-thuong-viet-nam.htm
http://finance.vietstock.vn/BID-ngan-hang-tmcp-dau-tu-phat-trien-viet-nam.htm
http://finance.vietstock.vn/MBB-ngan-hang-tmcp-quan-doi.htm
http://finance.vietstock.vn/STB-ngan-hang-tmcp-sai-gon-thuong-tin.htm
http://finance.vietstock.vn/ACB-ngan-hang-tmcp-a-chau.htm
http://finance.vietstock.vn/SHB-ngan-hang-tmcp-sai-gon-ha-noi.htm
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

 
 

-Tỷ trọng: 30%. 

-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 VGS Thép 7/1/2017 10.8 10.5 10.7 -0.93 

 

 

-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 
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