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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 08/12/2016 

Ngày: 07/12/2016 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 07/12 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 653.53 79.41 

Thay đổi (%) +0.31% +0.09% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

130 55 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 2,757 498 

Số cổ phiếu tăng giá 117 90 

Số cổ phiếu giảm giá 122 88 

Số cổ phiếu không đổi 61 197 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 282.35 

Giao dịch bán của NĐT NN 382.55 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN -100.20 
 

Phiên 07/12, hai chỉ số thị trường đảo chiều phục hồi nhẹ. 

Kết phiên, Vn-Index tăng 2.04 điểm (0.31%) lên 653.53 điểm, 

HNX-Index tăng 0.07 điểm (0.09%) lên 79.41 điểm. Khối 

lượng khớp lệnh giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên: 

đạt 104 triệu đơn vị trên HSX và 46 triệu đơn vị trên HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 207 mã tăng/210 mã giảm. Sau 

chuỗi lao dốc đầu tuần thì sắc xanh đã trở lại với VN-Index 

trong phiên hôm nay. Trong đó,SAB trở thành cổ phiếu nổi 

bật nhất khi trở thành bệ đỡ chính cho sắc xanh thị trường 

trong suốt thời gian giao dịch. Đà tăng trần của cổ phiếu này 

theo đó đã đóng góp hơn 0.4% vào đà tăng của VN-Index. 

Bên cạnh đó là sự hỗ trợ tích cực của các cổ phiếu Large Cap 

khác như ROS, EIB,VCB, VIC… 

Phiên 07/12, khối ngoại bán ròng 100.20 tỷ đồng trên cả hai 

sàn. Trong đó, bán ròng 116.87 tỷ đồng trên HSX và mua ròng 

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

là SBT (38 tỷ đ), KBC (19 tỷ đ), VCB (10 tỷ đ), HSG (8 tỷ đ), 

HBC (7 tỷ đ), PC1 (6 tỷ đ), QNC (5 tỷ đ). Các mã bị bán ròng 

nhiều nhất là VNM (121 tỷ đ), VIC (25 tỷ đ), SSI (24 tỷ đ), 

HPG (14 tỷ đ), MSN (9 tỷ đ), CTG (8 tỷ đ), STB (8 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 7/12, Vn-Index đảo chiều tăng điểm với mức tăng nhẹ 

2.04 điểm lên 653.53 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình 

thành thân nến xanh tăng điểm thể hiện diễn biến phục hồi 

trong phiên từ mức mở cửa giảm sâu. Tuy nhiên, mức phục 

hồi của chỉ số lại chủ yếu xuất phát từ các cổ phiếu riêng lẻ 

gây nhiễu như SAB hay ROS. Loại bỏ sự ảnh hưởng của 2 mã 

này thì thị trường vẫn tiếp tục giảm thêm 2.2 điểm trong phiên 

7/12. Sau chuỗi phiên giảm kéo dài, chỉ số được dự báo có 

khả năng cao sẽ bước vào đợt phục hồi ngắn trong 1-2 phiên 

tới. Tuy nhiên, downtrend của thị trường hơn 2 tháng qua thì 

dự kiến sẽ còn tiếp tục kéo dài, ít nhất tới kết thúc tuần giao 

dịch sau khi các “biến số” về hoạt động bán vốn VNM (9/12), 

họp FED (14/12) và cơ cấu ETF (16/12) được giải quyết. 

Các vận động lỏng lẻo thiếu ổn định và thiết lập downtrend 

vẫn đang chiếm tỷ lệ cao trên thị trường. Tìm kiếm cơ hội lợi 

nhuận trong ngắn hạn tiếp tục được xác định là rất khó khăn 

ở thời điểm hiện tại. 

Chiến lược giao dịch: Thị trường vẫn đang vận động trong xu hướng giảm kéo dài hơn hai tháng qua và 

được dự báo sẽ còn tiếp tục tiêu cực trong ít nhất 2 tuần tới cho tới phiên hoàn tất cơ cấu ETF (16/12). 

Nhà đầu tư được khuyến nghị nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu ở mức an toàn (30%) hoặc tạm thời đứng ngoài thị 

trường trong ngắn hạn. Các phiên phục hồi tiếp theo là cơ hội tiếp tục cắt giảm danh mục, bảo toàn vốn. 

http://finance.vietstock.vn/SAB-tct-co-phan-bia-ruou-nuoc-giai-khat-sai-gon.htm
http://finance.vietstock.vn/ROS-ctcp-xay-dung-flc-faros.htm
http://finance.vietstock.vn/EIB-ngan-hang-tmcp-xuat-nhap-khau-vn.htm
http://finance.vietstock.vn/VCB-ngan-hang-tmcp-ngoai-thuong-viet-nam.htm
http://finance.vietstock.vn/VIC-tap-doan-vingroup-ctcp.htm
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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 

Điện thoại: (+84.4) 3 944 6666 – Fax: (+84.4) 3 944 6969 

Website: www.irs.com.vn 
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