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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 21/12/2016 

Ngày: 20/12/2016 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 20/12 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 662.66 79.76 

Thay đổi (%) -1.73% -0.23% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

100 35 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 2,119 320 

Số cổ phiếu tăng giá 92 78 

Số cổ phiếu giảm giá 158 95 

Số cổ phiếu không đổi 47 202 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 259.87 

Giao dịch bán của NĐT NN 417.60 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN -157.73 
 

Phiên 20/12, Vn-Index đảo chiều sụt giảm mạnh cùng các 

mã vốn hóa lớn như SAB, VNM. Kết phiên, Vn-Index giảm 

11.67 điểm (1.73%) xuống 662.66 điểm, HNX-Index giảm 

0.18 điểm (0.23%) xuống 79.76 điểm. Khối lượng khớp lệnh 

tiếp tục giảm và duy trì dưới mức trung bình 20 phiên: đạt 93 

triệu đơn vị trên HSX và 30 triệu đơn vị trên HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 180 mã tăng/253 mã giảm. Sức 

mua suy yếu cùng áp lực bán lan tỏa trên diện rộng khiến sắc 

đỏ nhanh chóng đeo bám các chỉ số thị trường ngay từ lúc mở 

phiên giao dịch. Càng về cuối phiên, áp lực tháo hàng càng 

mạnh mẽ khiến VN-Index đánh rơi hơn 11 điểm và chính thức 

xuyên thủng mốc 665 điểm khi kết phiên. 

Phiên 20/12, khối ngoại bán ròng 157.73 tỷ đồng trên cả hai 

sàn. Trong đó, bán ròng 157.93 tỷ đồng trên HSX và mua ròng 

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

SAB (33 tỷ đ), VHC (12 tỷ đ), PVD (5 tỷ đ), BFC (4 tỷ đ), 

PC1 (4 tỷ đ), NLG (3 tỷ đ), VNG (2 tỷ đ). Các mã bị bán ròng 

nhiều nhất là VNM (125 tỷ đ), VIC (33 tỷ đ), MSN (13 tỷ đ), 

KBC (11 tỷ đ), HPG (10 tỷ đ), BVH (6 tỷ đ), GAS (5 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Sự suy yếu của nhiều Blue Chip cộng hưởng 2 trụ vốn hóa 

lớn nhất là VNM, SAB đẩy Vn-Index giảm sâu trong phiên 

20/12. Cụ thể, chỉ số đánh mất 11.67 điểm và lui về 662.66 

điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình thành thân nến đỏ dài 

tiêu cực, xuyên thủng nhóm MA ngắn hạn (MA10 và MA20). 

Loại bỏ “nhiễu” từ một vài mã riêng lẻ có sức ảnh hưởng lớn 

tới chỉ số như VNM, SAB thì mức giảm được thu hẹp bớt. 

Tuy nhiên, vận động tiêu cực vẫn được xác nhận khi Vn-Index 

hay Vn Allshares đều thiết lập các đỉnh giá mới thấp hơn. 

Downtrend kéo dài gần 3 tháng qua tiếp tục được duy trì với 

các đỉnh và đáy mới thấp hơn. Quá trình tạo đáy của các 

downtrend ngắn (2-4 tháng) thông thường sẽ yêu cầu quá trình 

giảm sâu và bán tháo rũ bỏ mạnh mẽ hơn nữa. 

Một phiên giảm đã đánh mất nỗ lực phục hồi nhiều phiên 

qua của BVH, VIC, MSN… Phiên 21/12, áp lực có thể gia 

tăng khi lượng cổ phiếu lớn giao dịch phiên cơ cấu ETF đã đủ 

T+3 về tài khoản trong trạng thái phổ biến là hòa hoặc lỗ nhẹ. 

Chiến lược giao dịch: Phiên giảm 20/12 thiết lập đỉnh giá mới thấp hơn của Vn-Index và Vn Allshares. Như 

vậy, downtrend kéo dài gần 3 tháng qua vẫn đang tiếp diễn và khả năng cao sẽ cần quá trình giảm sâu, bán 

tháo rũ bỏ mạnh để có thể tạo được đáy trung hạn. 

Nhà đầu tư có thể tham gia thị trường với tỷ lệ cổ phiếu an toàn (30%) ở giai đoạn hiện tại, chỉ nên tập trung 

các cơ hội riêng lẻ, tránh dàn trải danh mục và đẩy tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu cao. 
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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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