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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 23/8/2016 

Ngày: 22/8/2016 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 22/8 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 657.68 82.68 

Thay đổi (%) -0.69% -0.51% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

116 30 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 2,222 359 

Số cổ phiếu tăng giá 81 80 

Số cổ phiếu giảm giá 138 120 

Số cổ phiếu không đổi 79 179 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 279.78 

Giao dịch bán của NĐT NN 391.32 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN -11.54 
 

Phiên 22/8, Vn-Index tiếp tục giằng co quanh mốc 660 điểm 

và kết phiên giảm điểm nhẹ. Kết phiên, Vn-Index giảm 4.60 

điểm (0.69%) xuống 657.68 điểm, HNX-Index giảm 0.42 

điểm (0.51%) xuống 82.68 điểm. Khối lượng khớp lệnh tăng 

nhẹ và duy trì dưới mức trung bình 20 phiên: đạt 110 triệu đơn 

vị trên HSX và 30 triệu đơn vị trên HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 161 mã tăng/258 mã giảm. Đà 

giảm mạnh ở nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn là nguyên nhân 

chính kéo chỉ số VN-Index giảm sâu. Cụ thể, đà giảm 

ở VNM, MSN, VIC, KDC, BID, BVH, HSG, PVD, CAV, P

NJ… đã kéo VN-Index giảm 0.721%. Trong đó, nhóm cổ 

phiếu trụ cột với VNM, MSN, VIC, BVH có tác động tiêu cực 

nhất lên thị trường khi kéo chỉ số này giảm đến hơn 0.58%. 

Phiên 22/8, khối ngoại bán ròng 111.54 tỷ đ trên cả hai sàn. 

Trong đó, bán ròng 130.57 tỷ đồng trên HSX và mua ròng 

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

là HPG (19 tỷ đ), PVS (17 tỷ đ), PTB (6 tỷ đ), HNG (5 tỷ đ), 

KBC (5 tỷ đ), FIT (4 tỷ đ), VFG (4 tỷ đ). Các mã bị bán ròng 

nhiều nhất là VIC (63 tỷ đ), VNM (37 tỷ đ), TTF (14 tỷ đ), 

BID (13 tỷ đ), PVD (12 tỷ đ), SSI (12 tỷ đ), PDR (9 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 22/8, Vn-Index giằng co giảm điểm và tiếp tục tích 

lũy xung quanh mốc 660 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số 

hình thành nến đỏ đặc có bóng trên cho thấy áp lực bán đang 

tạm thời chiếm ưu thế. Chỉ số đã có 7 phiên liên tiếp giằng co 

tích lũy xung quanh mốc 660 điểm. Phiên giảm điểm 22/8 

chưa phá vỡ vùng tích lũy này tuy nhiên, cơ hội bứt phá retest 

lại vùng đỉnh 680 điểm trong ngắn hạn đang giảm đi. Thay 

vào đó, sự suy yếu của dòng tiền và áp lực bán gia tăng các 

phiên gần đây đang làm tăng khả năng chuyển biến tiêu cực. 

Trong trường hợp điều chỉnh, hỗ trợ cho chỉ số được xác định 

tại vùng 650 điểm (MA20 và Fibonacci 38.2%). 

Khối ngoại có phiên rút vốn dòng mạnh thứ 7 liên tiếp tương 

ứng quá trình tích lũy của chỉ số và dòng tiền thu hẹp dần. Cầu 

nội bị bão hòa một phần bởi áp lực bán này khiến cơ hội đẩy 

giá trở nên khó khăn. Một số cổ phiếu tích lũy ngắn hạn với 

trạng thái tương tự Index đã có chuyển biến tiêu cực các phiên 

qua như HSG, VGS, LIX… cũng cần lưu ý. 

Chiến lược giao dịch: Vn-Index đã có 7 phiên tích lũy xung quanh mốc 660 điểm. Vùng tích lũy hiện tại 

vẫn được duy trì nhưng xác suất cho cơ hội retest đỉnh 680 điểm đang suy giảm. Trong trường hợp điều chỉnh, 

hỗ trợ cho chỉ số được xác định tại vùng 650 điểm (MA20 và Fibonacci 38.2%). 

Nhà đầu tư nên đưa tỷ lệ cổ phiếu về mức vừa phải, han chế margin (50%) và chờ đợi thêm các chuyển biến 

mới từ thị trường chung. 

http://finance.vietstock.vn/VNM-ctcp-sua-viet-nam.htm
http://finance.vietstock.vn/MSN-ctcp-tap-doan-masan.htm
http://finance.vietstock.vn/VIC-tap-doan-vingroup-ctcp.htm
http://finance.vietstock.vn/KDC-ctcp-tap-doan-kido.htm
http://finance.vietstock.vn/BID-ngan-hang-tmcp-dau-tu-phat-trien-viet-nam.htm
http://finance.vietstock.vn/BVH-tap-doan-bao-viet.htm
http://finance.vietstock.vn/HSG-ctcp-tap-doan-hoa-sen.htm
http://finance.vietstock.vn/PVD-tct-co-phan-khoan-dv-khoan-dau-khi.htm
http://finance.vietstock.vn/CAV-ctcp-day-cap-dien-viet-nam.htm
http://finance.vietstock.vn/PNJ-ctcp-vang-bac-da-quy-phu-nhuan.htm
http://finance.vietstock.vn/PNJ-ctcp-vang-bac-da-quy-phu-nhuan.htm
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

 
 

-Tỷ trọng: 70%. 

-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 

NT2 Nhiệt điện 8/8 33.3 34.6 34.8 4.50 

HPG Thép 10/8 44 46.1 48.5 10.23 

HBC Xây dựng 11/8 25.5 26.5 27.3 7.06 

HSG Thép 19/8 41.7 40.6 39.2 -6.00 

Mid Cap 
DHC Giấy bao bì 8/8 35.5 34.9 35.1 -1.13 

DMC Dược 8/8 75 82 86 14.67 

 

-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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