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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 20/12/2016 

Ngày: 19/12/2016 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 19/12 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 674.33 79.94 

Thay đổi (%) -0.12% +0.29% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

124 48 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 2,134 614 

Số cổ phiếu tăng giá 154 93 

Số cổ phiếu giảm giá 82 73 

Số cổ phiếu không đổi 52 209 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 157.35 

Giao dịch bán của NĐT NN 166.67 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN -9.32 
 

Phiên 19/12, Vn-Index giằng co và điều chỉnh trở lại về cuối 

phiên. Kết phiên, Vn-Index giảm 0.83 điểm (0.12%) xuống 

674.33 điểm, HNX-Index tăng 0.23 điểm (0.29%) lên 79.94 

điểm. Khối lượng khớp lệnh giảm xuống mức trung bình 20 

phiên: đạt 107 triệu đơn vị trên HSX và 33 triệu đơn vị trên 

HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 247 mã tăng/155 mã giảm. Với 

sự khởi sắc của phiên cuối tuần, không quá khó hiểu khi sắc 

xanh tiếp tục chiếm ưu thế trên diện rộng và giúp các chỉ số 

thị trường bứt phá mạnh ngay từ lúc mở cửa phiên. Tuy vậy, 

sự hưng phấn đã không thể duy trì được lâu khi áp lực điều 

chỉnh gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và kéo VN-Index 

đảo chiều giảm điểm về cuối phiên. 

Phiên 19/12, khối ngoại bán ròng 9.32 tỷ đồng trên cả hai 

sàn. Trong đó, bán ròng 5.95 tỷ đồng trên HSX và bán ròng 

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

SAB (19 tỷ đ), SCR (12 tỷ đ), PC1 (8 tỷ đ), VCB (3 tỷ đ), 

EVE (3 tỷ đ), MWG (2 tỷ đ), CTD (2 tỷ đ). Các mã bị bán 

ròng nhiều nhất là VNM (14 tỷ đ), VIC (9 tỷ đ), HPG (9 tỷ đ), 

BID (7 tỷ đ), VND (6 tỷ đ), PVD (5 tỷ đ), CTG (5 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 19/12, Vn-Index đảo chiều giảm điểm nhẹ 0.83 điểm, 

lui về 674.33 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình thành 

mẫu hình nến Gravestone Doji thể hiện dao đông intraday tiêu 

cực khi nhịp tăng trong phiên nhanh chóng gặp phải áp lực 

bán áp đảo trở lại. Tuy nhiên, đánh giá chi tiết trạng thái thị 

trường thì sự tích cực vẫn đang được duy trì: số mã tăng giá 

vẫn áp đảo số mã giảm; chỉ số loại bỏ “nhiễu” của SAB, ROS 

duy trì mức tăng khá. Như vậy, thị trường vẫn đang tương đối 

tích cực trong ngắn hạn, diễn biến điều chỉnh của chỉ số sau 

nhịp tăng vừa qua cũng là phản ứng thông thường. Giữ trạng 

thái cân bằng cho tài khoản và thận trọng trong giao dịch thì 

vẫn có những cơ hội riêng lẻ trong giai đoạn hiện tại tới cuối 

tháng 12/2016. 

Nhóm cổ phiếu ngành tài chính như: SSI, HCM (Chứng 

khoán), BVH, PVI (Bảo hiểm), CTG… thu hút manh dòng 

tiền ở phiên 19/12. Tuy nhiên, những nhân tố phát triển vững 

chắc và có tiềm năng dẫn dắt vẫn chưa xuất hiện. 

Chiến lược giao dịch: Thị trường có dấu hiệu chững lại sau một nhịp phục hồi khá. Downtrend vẫn chưa kết 

thúc và chưa xuất hiện tín hiệu tạo đáy tin cậy. Tuy nhiên, vẫn có những cơ hội riêng lẻ trong ngắn hạn tới giai 

đoạn cuối tháng 12/2016. 

Nhà đầu tư có thể tham gia thị trường với tỷ lệ cổ phiếu vừa phải (30-50%) ở giai đoạn hiện tại. 
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

 
 

-Tỷ trọng: 0%. 

-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! 

Phòng Phân tích – Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia IRS 

Số 30, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
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