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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 21/03/2017 

Ngày: 20/03/2017 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 20/03 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 715.07 89.03 

Thay đổi (%) +0.64% +0.74% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

175 51 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 4,026 657 

Số cổ phiếu tăng giá 162 102 

Số cổ phiếu giảm giá 89 94 

Số cổ phiếu không đổi 61 185 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 447.36 

Giao dịch bán của NĐT NN 303.49 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN +143.87 
 

Phiên 20/03, hai chỉ số thị trường đồng thuận tăng điểm 

mạnh. Kết phiên, Vn-Index tăng 4.53 điểm (0.64%) lên 

715.07 điểm, HNX-Index tăng 0.65 điểm (0.74%) lên 89.03 

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

20 phiên: đạt 158 triệu đơn vị trên HSX và 47 triệu đơn vị trên 

HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 264 mã tăng/183 mã giảm. Các 

tín hiệu tích cực của dòng tiền trong tuần giao dịch trước tiếp 

tục được duy trì và giúp giao dịch thị trường diễn ra sôi động 

ngay từ lúc mở cửa phiên. Nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn là 

tâm điểm của thị trường trong phiên hôm nay. Sự khởi sắc 

của VJC, MSN, VCB, BVH, CTG, MBB, NVL, SAB, EIB, 

HPG … đã kéo VN-Index tăng hơn 0.73%. 

Phiên 20/03, khối ngoại mua ròng 143.87 tỷ đồng trên cả 

hai sàn. Trong đó, mua ròng 144.15 tỷ đồng trên HSX và bán 

ròng 0.28 tỷ đồng trên HNX. Các mã được mua ròng nhiều 

nhất là NVL (98 tỷ đ), VNM (57 tỷ đ), MSN (21 tỷ đ), CTD 

(16 tỷ đ), PC1 (7 tỷ đ), PAC (6 tỷ đ), HPG (6 tỷ đ). Các mã bị 

bán ròng nhiều nhất là ROS (46 tỷ đ), HT1 (7 tỷ đ), SSI (7 tỷ 

đ), DPM (7 tỷ đ), VCB (6 tỷ đ), BFC (5 tỷ đ), SBT (5 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 20/3, Vn-Index bứt phá mạnh với mức tăng 4.53 điểm 

lên 715.07 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình thành thân 

nến trắng dài có bóng trên retest trở lại vùng cận trên mẫu 

hình tích lũy Triangle tại 717.5 điểm. Thanh khoản khớp lệnh 

sụt giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên nhưng vẫn ở 

mức cao với 158 triệu đv được giao dịch trên HSX và 47 triệu 

đv trên HNX. Vn Allshares mở Gap tăng giá và ghi nhận sự 

bứt phá hoàn toàn khỏi vùng đỉnh ngắn hạn và các đỉnh của 

nhiều năm gần đây. Đây là các tín hiệu tin cậy xác nhận cho 

nhịp tăng mới của thị trường khi dòng tiền mạnh mẽ trở lại 

sau nhiều tuần thu hẹp và tích lũy vừa qua. 

Nhóm cổ phiếu Chứng khoán (SSI, HCM, CTS, SHS…) 

hưởng lợi từ giao dịch bùng nổ mạnh, tăng dự nợ margin ở 

quý I và hoạt động tư vấn niêm yết, tư vấn M&A; nhóm cổ 

phiếu BĐS (DIG, NLG, HUT…) trong giai đoạn ghi nhận 

KQKD ấn tượng được kỳ vọng là 2 dòng dẫn sóng trong giai 

đoạn tiếp theo của thị trường. 

Chiến lược giao dịch: Vn-Index manh nha khả năng bứt phá mẫu hình tích lũy Triangle kéo dài 1 tháng qua. 

Vn Allshares loại bỏ “nhiễu” do các mã vốn hóa lớn cũng đã xác nhận bứt phá đỉnh ngắn hạn và bước vào nhịp 

tăng mạnh mẽ. 

Nhà đầu tư có thể tham gia thị trường với tỷ lệ cổ phiếu ở mức cao (70%) và cân nhắc tiếp tục gia tăng. Lưu 

ý nhóm cổ phiếu Chứng khoán và BĐS. 

http://finance.vietstock.vn/VJC-ctcp-hang-khong-vietjet.htm
http://finance.vietstock.vn/MSN-ctcp-tap-doan-masan.htm
http://finance.vietstock.vn/VCB-ngan-hang-tmcp-ngoai-thuong-viet-nam.htm
http://finance.vietstock.vn/BVH-tap-doan-bao-viet.htm
http://finance.vietstock.vn/CTG-ngan-hang-tmcp-cong-thuong-viet-nam.htm
http://finance.vietstock.vn/MBB-ngan-hang-tmcp-quan-doi.htm
http://finance.vietstock.vn/NVL-ctcp-tap-doan-dau-tu-dia-oc-no-va.htm
http://finance.vietstock.vn/SAB-tct-co-phan-bia-ruou-nuoc-giai-khat-sai-gon.htm
http://finance.vietstock.vn/EIB-ngan-hang-tmcp-xuat-nhap-khau-vn.htm
http://finance.vietstock.vn/HPG-ctcp-tap-doan-hoa-phat.htm
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

 
 

-Tỷ trọng: 70%. 

-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 
VCS VLXD 7/2/2017 128.5 142 159 23.74 

DHG Dược 7/3/2017 119 114 122.2 2.69 

 

 

-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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