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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 26/12/2016 

Ngày: 25/12/2016 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 23/12 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 664.37 79.08 

Thay đổi (%) +0.03% -0.89% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

115 36 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 2,302 396 

Số cổ phiếu tăng giá 110 86 

Số cổ phiếu giảm giá 130 91 

Số cổ phiếu không đổi 47 199 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 363.67 

Giao dịch bán của NĐT NN 367.78 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN -4.11 
 

Phiên 23/12, Vn-Index giằng co tăng nhẹ trở lại. Kết phiên, 

Vn-Index tăng 0.22 điểm (0.03%) lên 664.37 điểm, HNX-

Index giảm 0.71 điểm (0.89%) xuống 79.08 điểm. Khối lượng 

khớp lệnh tăng nhẹ và duy trì dưới mức trung bình 20 phiên: 

đạt 73 triệu đơn vị trên HSX và 29 triệu đơn vị trên HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 196 mã tăng/221 mã giảm. Điểm 

đáng chú ý nhất trong tuần qua đến từ sụt giảm mạnh của 

thanh khoản thị trường. Việc thiếu vắng thông tin hỗ trợ cùng 

áp lực tháo hàng gia tăng trên diện rộng khiến tâm lý giới đầu 

tư gia tăng sự thận trọng. Điều này đã ảnh hưởng mạnh lên 

dòng vốn vào thị trường và khiến giao dịch thị trường trở nên 

rất trầm lắng. 

Phiên 23/12, khối ngoại bán ròng 4.11 tỷ đồng trên cả hai 

sàn. Trong đó, bán ròng 4.41 tỷ đồng trên HSX và mua ròng 

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

VNM (13 tỷ đ), EVE (11 tỷ đ), VCB (11 tỷ đ), CTD (6 tỷ đ), 

PC1 (6 tỷ đ), SSI (5 tỷ đ), KBC (4 tỷ đ). Các mã bị bán ròng 

nhiều nhất là SBT (41 tỷ đ), DXG (10 tỷ đ), BID (5 tỷ đ), 

VND (5 tỷ đ), VIC (3 tỷ đ), STB (3 tỷ đ), CTI (3 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 23/12, Vn-Index giằng co và kết phiên tăng nhẹ 0.22 

điểm, trở lại mốc 664.37 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số 

hình thành mẫu hình nến Dragonfly Doji với thân nến ngắn 

và bóng dưới dài phản ánh diễn biến test cầu. Mốc 660 điểm 

một lần nữa thể hiện vai trò hỗ trợ tích cực khi lực cầu trở lại 

tại vùng giá thấp này. Thị trường có dấu hiệu cân bằng trở lại 

với mức dao động thu hẹp dần và thanh khoản suy giảm rõ 

rệt. Đây là tiền đề quan trọng mở ra cơ hội phục hồi nhẹ với 

thanh khoản thấp trong tuần 26/12-30/12 cùng các hoạt động 

chốt NAV. Tuy nhiên, quá trình tạo đáy trung hạn cũng được 

dự báo sẽ cần kéo dài trong 3-4 tuần giao dịch tới. 

Dòng tiền yếu vào thời điểm cuối năm mang tính chất chu 

kỳ nhiều năm gần đây. Chỉ một số ít các nhóm cổ phiếu thể 

hiện sức mạnh tốt hơn, ổn định và đi ngược thị trường. Trong 

đó, nổi bật là nhóm cổ phiếu ngành Thép (HSG, HPG, 

VGS…), Ô tô (HAX, SVC), PTB, CSV… 

Chiến lược giao dịch: Thị trường được dự báo sẽ còn cần thêm 3-4 tuần giao dịch nữa để tạo được đáy trung 

hạn. Tuy nhiên, áp lực bán suy giảm trong ngắn hạn và hoạt động chốt NAV cuối năm có thể giúp các chỉ số 

phục hồi trở lại trong tuần 26/12-30/12. 

Nhà đầu tư có thể tham gia thị trường với tỷ lệ cổ phiếu vừa phải (30-50%) trong ngắn hạn; chỉ nên mua và 

nắm giữ tập trung các cơ hội riêng lẻ liên quan hoạt động chốt NAV năm (MSN, DCM…) và dòng cổ phiếu 

tăng trưởng: HSG, HPG, VGS (nhóm ngành Thép), HAX, PTB. 
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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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