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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 10/11/2016 

Ngày: 9/11/2016 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 9/11 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 670.26 80.11 

Thay đổi (%) -0.92% -1.42% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

148 56 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 3,069 501 

Số cổ phiếu tăng giá 61 57 

Số cổ phiếu giảm giá 189 136 

Số cổ phiếu không đổi 38 186 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 320.29 

Giao dịch bán của NĐT NN 217.83 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN +102.46 
 

Phiên 9/11, hai chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm mạnh 

khi đón nhận thông tin kết quả bầu cử của Mỹ. Vn-Index giảm 

6.20 điểm (0.92%) xuống 670.26 điểm, HNX-Index tăng 0.17 

điểm (0.21%) lên 81.26 điểm. Khối lượng khớp lệnh tăng 

mạnh vượt mức trung bình 20 phiên: đạt 130 triệu đơn vị trên 

HSX và 54 triệu đơn vị trên HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 118 mã tăng/325 mã giảm. Kết 

quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã ảnh hưởng tiêu cực đến 

TTCK Việt Nam và gây ra áp lực bán trên diện rộng ngay từ 

lúc mở cửa phiên. Theo đó, đỉnh điểm của phiên tháo hàng 

đến từ đầu phiên chiều khi VN-Index mất hơn 20 điểm để lùi 

sát mốc 655 điểm. Đà giảm sâu đã kích hoạt lực cầu bắt đáy 

giúp VN-Index lấy lại thành công mốc 670 điểm. 

Phiên 9/11, khối ngoại mua ròng 134.44 tỷ đ trên cả hai sàn. 

Trong đó, mua ròng 120.89 tỷ đồng trên HSX và mua ròng 

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

là VNM (64 tỷ đ), CII (20 tỷ đ), VCB (11 tỷ đ), GAS (10 tỷ 

đ), NCT (7 tỷ đ), EVE (6 tỷ đ), C32 (5 tỷ đ). Các mã bị bán 

ròng nhiều nhất là KBC (7 tỷ đ), MSN (5 tỷ đ), DXG (4 tỷ đ), 

DRC (2 tỷ đ), SMC (2 tỷ đ), NNC (2 tỷ đ), HSG (1 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 9/11, Vn-Index biến động bất thường và giảm điểm 

mạnh theo kết quả cập nhật của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. 

Chỉ số có lúc hoảng loạn đánh mất hơn 20 điểm lùi về sát mốc 

655 điểm trước khi lực cầu bắt đáy giúp thu hẹp đà giảm. Kết 

phiên, Vn-Index còn giảm 6.20 điểm xuống 670.26 điểm. 

Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình thành mẫu hình nến Hammer 

với bóng dưới dài cho thấy lực cầu vẫn khá tốt tại vùng giá 

thấp. Diễn biến phiên 9/11 có nét khá giống phiên Brexit: có 

hoảng loạn, có bắt đáy, có phục hồi nhưng mức độ yếu hơn 

khi nhà đầu tư đã có sự chuẩn bị tốt trước đó cho các kịch bản. 

Cũng cần chú ý tới bản chất thị trường trước đó vì sau 1-2 

phiên giao dịch “nhiễu”, chỉ số có khả năng cao sẽ trở lại vận 

động trước đó. 

Hiện tại, cả hai chỉ số thị trường đều đang vận động tiêu cực 

trong xu hướng giá giảm. Lực cầu tại vùng giá thấp có thể 

giúp thị trường không quá tiêu cực nhưng khó có thể giúp cải 

thiện xu hướng trong ngắn hạn. 

Chiến lược giao dịch: Phản ứng khá ổn của các chỉ số chứng khoán châu Âu và Mỹ có thể giúp tâm lý giao 

dịch ổn định và không quá tiêu cực ở phiên 9/11. Thị trường sẽ sớm trở lại trạng thái vận động đã định hình 

trước đó (ngắn hạn vẫn trong xu hướng giảm). 

Đánh giá cơ hội lợi nhuận không cao trong ngắn hạn, IRS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ 

phiếu ở mức an toàn (30%) hoặc đứng ngoài thị trường ở thời điểm hiện tại. 
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

 
 

-Tỷ trọng: 30%. 

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

Website: www.irs.com.vn 

 

http://www.irs.com.vn/

