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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 19/05/2017 

Ngày: 18/05/2017 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 18/05 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 726.99 91.46 

Thay đổi (%) -0.03% -0.49% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

220 69 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 5,082 736 

Số cổ phiếu tăng giá 83 87 

Số cổ phiếu giảm giá 182 125 

Số cổ phiếu không đổi 36 171 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 535.53 

Giao dịch bán của NĐT NN 454.67 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN +80.86 
 

Phiên 18/5, hai chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm trở lại. 

Kết phiên, Vn-Index giảm 0.21 điểm (0.03%) xuống 726.99 

điểm, HNX-Index giảm 0.45 điểm (0.49%) xuống 91.46 

điểm. Khối lượng khớp lệnh tăng nhẹ và duy trì trên mức 

trung bình 20 phiên: đạt 208 triệu đơn vị trên HSX và 67 triệu 

đơn vị trên HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 170 mã tăng/307 mã giảm. Áp 

lực bán tiếp tục gia tăng mạnh hơn và khiến sắc đỏ chiếm ưu 

thế trên diện rộng. Với chuỗi bứt phá gần đây, không quá khó 

hiểu khi áp lực chốt lời tiếp tục gia tăng và khiến sắc đỏ chiếm 

ưu thế ở các nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap. Tuy vậy, 

điểm tích cực là mức độ điều chỉnh vẫn không quá mạnh nhờ 

lực đỡ từ nhóm cổ phiếu Large Cap.  

Phiên 18/5, khối ngoại mua ròng 80.86 tỷ đồng trên cả hai 

sàn. Trong đó, mua ròng 81.38 tỷ đồng trên HSX và bán ròng 

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

PLX (58 tỷ đ), VNM (19 tỷ đ), MSN (14 tỷ đ), KBC (12 tỷ 

đ), GAS (12 tỷ đ), BFC (11 tỷ đ), CTD (10 tỷ đ). Các mã bị 

bán ròng nhiều nhất là HT1 (15 tỷ đ), ROS (14 tỷ đ), HPG (10 

tỷ đ), DXG (10 tỷ đ), SSI (8 tỷ đ), BMP (7 tỷ đ), PVS (6 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 18/5, Vn-Index sụt giảm trở lại với mức giảm nhẹ 0.21 

điểm xuống 726.99 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình 

thành mẫu hình nến Doji với bóng nến dài thể hiện diễn biến 

intraday giằng co mạnh trong biên độ rộng hơn. Chỉ số vẫn 

không có nhiều thay đổi sau phiên giao dịch 18/5. Tuy nhiên, 

thị trường đã chuyển biến rõ rệt hơn: độ rộng thu hẹp mạnh, 

xác suất giảm giá của danh mục tăng cao. Thanh khoản khớp 

lệnh tăng nhẹ và duy trì trên mức trung bình 20 phiên: đạt 208 

triệu đv trên HSX và 67 triệu đv trên HNX. Phiên thứ 3 liên 

tiếp thanh khoản thị trường ở mức cao nhưng phần lớn cổ 

phiếu giảm trở lại. Các trụ Ngân hàng (VCB, BID, CTG…), 

GAS, SAB… neo giữ chỉ số nhưng dòng tiền đang bị rút ra 

mạnh trên diện rộng thị trường. 

Phiên 18/5, Vn30 giảm 0.15%, VnMid Cap giảm 0.23% 

trong khi VnSmall Cap sụt giảm 1.22%. Như vậy, nhóm cổ 

phiếu vốn hóa nhỏ, các mã Penny có tính chất đầu cơ cao đang 

có dấu hiệu bị xả mạnh trở lại. 

Chiến lược giao dịch: Các trụ Ngân hàng (VCB, BID, CTG…), GAS, SAB… neo giữ chỉ số nhưng dòng 

tiền đang bị rút ra mạnh trên diện rộng thị trường; các nhóm mạnh nhất thời gian qua là BĐS, Chứng khoán 

cũng đã chững lại đà tăng. Và đây là một tín hiệu tiêu cực cảnh báo nguy cơ tạo đỉnh ngắn hạn. 

Nhà đầu tư vẫn nên tận dụng các nhịp phục hồi trong phiên để cắt giảm danh mục cổ phiếu. 
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

 
 

-Tỷ trọng: 50%. 

-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 

HBC Xây dựng 16/5/2017 55.5 55.8 60.9 9.73 

CTS Chứng khoán 12/5/2017 8.5 8.7 9 5.88 

SHS Chứng khoán 12/5/2017 9.1 8.9 9.4 3.30 

 

 

-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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