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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 24/10/2016 

Ngày: 23/10/2016 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 21/10 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 684.83 84.20 

Thay đổi (%) -0.23% -1.03% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

136 37 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 2,392 406 

Số cổ phiếu tăng giá 94 60 

Số cổ phiếu giảm giá 150 126 

Số cổ phiếu không đổi 45 192 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 217.40 

Giao dịch bán của NĐT NN 214.88 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN +2.52 
 

Phiên 21/10, hai chỉ số thị trường tiếp tục sụt giảm tiêu cực 

với nhiều mã cơ bản giảm sâu. Kết phiên, Vn-Index giảm 1.56 

điểm (0.23%) xuống 684.83 điểm, HNX-Index giảm 0.88 

điểm (1.03%) xuống 84.20 điểm. Khối lượng khớp lệnh tăng 

nhẹ và duy trì dưới mức trung bình 20 phiên: đạt 112 triệu đơn 

vị trên HSX và 36 triệu đơn vị trên HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 154 mã tăng/276 mã giảm. Sự 

suy yếu của nhóm cổ phiếu Large Cap đã kéo các chỉ số thị 

trường giảm điểm trở lại trong tuần qua. Việc VN-Index liên 

tục gặp thất bại trong việc chinh phục ngưỡng kháng cự 690 

điểm đã khiến nhà đầu tư trở nên mất kiên nhẫn và kéo theo 

lực bán gia tăng mạnh trong các phiên cuối tuần.  

Phiên 21/10, khối ngoại mua ròng 2.52 tỷ đ trên cả hai sàn. 

Trong đó, bán ròng 8.71 tỷ đồng trên HSX và mua ròng 11.23 

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

(9 tỷ đ), SSI (8 tỷ đ), HQC (7 tỷ đ), HPG (6 tỷ đ), VCB (6 tỷ 

đ), S4A (5 tỷ đ), PVD (4 tỷ đ). Các mã bị bán ròng nhiều nhất 

là CTD (20 tỷ đ), VNM (13 tỷ đ), VIC (13 tỷ đ), VHC (4 tỷ 

đ), HSG (4 tỷ đ), VKC (3 tỷ đ), APC (3 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 21/10, Vn-Index tiếp tục giảm nhẹ 1.56 điểm xuống 

684.83 điểm, khép lại tuần thứ 3 liên tiếp giao dịch giằng co 

của chỉ số trong vùng 680-690 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ 

số hình thành nến đỏ giảm điểm với thân nến nhỏ phản ánh 

trạng thái giằng co và tâm lý do dự giữa bên mua và bên bán; 

phần bóng trên cho thấy nỗ lực phục hồi không thành công 

của chỉ số. Với diễn biến này, việc thanh khoản gia tăng trở 

lại mức trung bình 20 phiên được đánh giá tiêu cực khi áp lực 

bán vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu. Như vậy, xu hướng ngắn 

hạn của Vn-Index vẫn là giằng co tích lũy sideway trong vùng 

680-690 điểm với cơ hội lợi nhuận rất hạn chế và khả năng 

thua lỗ ở mức cao. 

KQKD quý 3/2016 vẫn đang là chủ đề chính và kỳ vọng lớn 

nhất của thị trường ở giai đoạn hiên tại. Tuy nhiên, phản ứng 

giá của nhiều mã với thông này là rất kém, ngay cả với các 

DN công bố KQKD tích cực. 

Chiến lược giao dịch: Vn-Index vẫn đang duy trì xu hướng vận động giằng co tích lũy sideway trong vùng 

680-690 điểm. Số lượng lớn các cổ phiếu cơ bản đi xuống hoặc phản ứng không tích cực với thông tin KQKD 

quý được công bố khiến cơ hội lợi nhuận ngắn hạn rất hạn chế và khả năng thua lỗ ở mức cao. 

Cơ hội lợi nhuận và rủi ro trên thị trường không đồng nhất với diễn biến chỉ số. Vì vậy, nên giữ sự thận trọng 

khi cơ hội thu hẹp và rủi ro tăng lên trong ngắn hạn. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu ở mức an toàn (30%) 

trong giai đoạn hiện tại. 
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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 VNM Sữa 19/10 145.5 143.8 144.2 -0.89 

 

-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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