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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 23/11/2016 

Ngày: 22/11/2016 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 22/11 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 681.91 81.03 

Thay đổi (%) +1.13% +0.35% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

113 38 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 2,242 377 

Số cổ phiếu tăng giá 129 90 

Số cổ phiếu giảm giá 121 94 

Số cổ phiếu không đổi 48 192 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 309.13 

Giao dịch bán của NĐT NN 418.10 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN -108.97 
 

Phiên 22/11, hai chỉ số thị trường tăng điểm mạnh trở lại. 

Kết phiên, Vn-Index tăng 7.62 điểm (1.13%) lên 681.91 điểm, 

HNX-Index tăng 0.28 điểm (0.35%) lên 81.35 điểm. Khối 

lượng khớp lệnh tăng vượt mức trung bình 20 phiên: đạt 106 

triệu đơn vị trên HSX và 33 triệu đơn vị trên HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 219 mã tăng/215 mã giảm. Nhóm 

cổ phiếu có vốn hóa lớn đồng loạt khởi sắc và giúp thị trường 

có phiên tăng điểm mạnh. Sự trở lại GAS và các cổ phiếu Dầu 

khí đến từ việc giá dầu đạt mức cao nhất trong 3 tuần trước 

kỳ vọng vể việc thỏa thuận “Đóng băng sản lượng” sẽ được 

thông qua trong cuộc họp sắp tới của OPEC. Trong khi đó 

việc dòng tiền hướng đến VNM sau khi thông tin về quá trình 

thoái vốn củaSCIC được công bố. 

Phiên 22/11, khối ngoại bán ròng 108.97 tỷ đ trên cả hai 

sàn. Trong đó, bán ròng 91.03 tỷ đồng trên HSX và bán ròng 

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

là LIX (5 tỷ đ), PC1 (4 tỷ đ), VCB (2 tỷ đ), NT2 (2 tỷ đ), CII 

(2 tỷ đ), HUT (1 tỷ đ), CTD (1 tỷ đ). Các mã bị bán ròng nhiều 

nhất là VNM (33 tỷ đ), HUT (20 tỷ đ), HPG (10 tỷ đ), BVH 

(10 tỷ đ), BID (8 tỷ đ), PHR (7 tỷ đ), HBC (6 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Sau chuỗi phiên giằng co đi ngang kéo dài, Vn-Index tăng 

điểm mạnh trở lại trong phiên 22/11, mở ra triển vọng đột phá 

cho thị trường. Cụ thể, chỉ số đạt mức tăng 7.62 điểm lên 

681.91 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình thành mẫu hình 

nến Bullish Belt-Hold tăng điểm với thân nến dài bứt quá khỏi 

vùng tích lũy hẹp xung quanh mốc 675 điểm. Thanh khoản 

khớp lệnh gia tăng, dòng tiền duy trì ổn định và tạo sức đẩy 

giá duy trì trong xuyên suốt phiên. Điểm kém tích cực của 

phiên là mức tăng của chỉ số xuất phát từ sự cộng hưởng của 

nhiều Blue Chip. Tuy nhiên, rất ít mã thực sự tạo được điểm 

mua tin cậy, có triển vọng rõ rệt tham gia đà lôi kéo đi lên đối 

với thị trường. 

Phân hóa trên thị trường đang thể hiện sức mạnh tốt hơn tại 

nhóm cổ phiếu Blue Chip: Nhóm Vn30 đạt mức tăng 0.77%, 

chớm vượt trendline của xu hướng xuống. Trong khi đó các 

lớp cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn chưa có được chuyển biến rõ rệt: 

VnMid Cap tăng 0.05% và VnSmall Cap giảm 0.09%. 

Chiến lược giao dịch: Phiên tăng điểm 22/11 mở ra triển vọng đột phá cho thị trường trong ngắn hạn. Tuy 

nhiên, các Blue Chip vẫn chưa cho điểm mua xác nhận nỗ lực trở lại xu hướng tăng và hiện tượng nước ngoài 

rút vốn ròng khiến Vn-Index có thể tiếp tục duy trì trạng thái tích lũy sideway. 

Nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu ở mức vừa phải (30%), chỉ gia tăng tỷ lệ cổ phiếu thận trọng khi có tín 

hiệu xác nhận rõ ràng hơn. 

http://finance.vietstock.vn/SCIC-tct-dau-tu-kinh-doanh-von-nha-nuoc.htm
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

 
 

-Tỷ trọng: 30%. 

-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 

(%) 

Blue Chip HSG Thép 14/11 43.7 42.8 46.3 5.95 

Mid Cap 
DBC Thực phẩm 14/11 39.3 38.9 38.8 -1.27 

CTI Hạ tầng 16/11 28.9 28.6 29 0.35 

 

 

-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! 
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