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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 26/9/2016 

Ngày: 23/9/2016 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 23/9 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 674.09 83.32 

Thay đổi (%) +0.40% +0.02% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

176 35 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 4,674 496 

Số cổ phiếu tăng giá 120 89 

Số cổ phiếu giảm giá 112 87 

Số cổ phiếu không đổi 54 202 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 1,927.07 

Giao dịch bán của NĐT NN 1,825.41 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN +101.67 
 

Phiên 23/9, Vn-Index tiếp tục tăng điểm phiên thứ 5 liên tiếp 

và tiếp cận lại vùng kháng cự mạnh 675-680 điểm. Kết phiên, 

Vn-Index tăng 2.71 điểm (0.40%) lên 674.09 điểm, HNX-

Index tăng 0.02 điểm (0.02%) lên 83.32 điểm. Khối lượng 

khớp lệnh giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên: đạt 99 

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

Độ rộng thị trường ở mức 209 mã tăng/199 mã giảm. 

 

 

 

 

 

Phiên 23/9, khối ngoại mua ròng 101.67 tỷ đ trên cả hai sàn. 

Trong đó, mua ròng 85.02 tỷ đồng trên HSX và mua ròng 

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

là VNM (73 tỷ đ), HUT (14 tỷ đ), VCB (11 tỷ đ), PAC (9 tỷ 

đ), DLG (8 tỷ đ), KDC (7 tỷ đ), GAS (5 tỷ đ). Các mã bị bán 

ròng nhiều nhất là MSN (13 tỷ đ), HPG (6 tỷ đ), KDH (5 tỷ 

đ), PVD (5 tỷ đ), NT2 (4 tỷ đ), CTD (4 tỷ đ), NCT (3 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 23/9, Vn-Index tiếp tục có phiên tăng điểm thứ 5 liên 

tiếp tiếp cận trở lại vùng kháng cự mạnh 675-680 điểm. Cụ 

thể, chỉ số tăng 2.71 điểm lên mốc 674.09 điểm. Trên đồ thị 

kỹ thuật, chỉ số hình thành nến xanh tăng điểm với thân nhỏ 

và chốt phiên ở mức cao nhất. Thanh khoản sụt giảm xuống 

dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền đang có sự 

thận trọng nhất định trước áp lực tại vùng cản mạnh của hai 

đỉnh gần nhất và dải Bollinger Band trên. Chỉ số được dự báo 

sẽ giằng co điều chỉnh trong một vài phiên đầu tuần và đây 

vẫn là cơ hội tiếp tục mua vào gia tăng tỷ lệ cổ phiếu với trọng 

tâm là nhóm cổ phiếu tăng trưởng đón KQKD quý 3. 

Thị trường thuận lợi với các trụ vững vàng tiếp tục tạo điều 

kiện thuận lợi cho sự phát triển của các cổ phiếu tăng trưởng 

tầm trung. Trong đó có thể kể tới các nhóm cổ phiếu duy trì 

xu hướng tăng chặt chẽ và ổn định nhất thời gian qua là 

VLXD: HPG, CVT, NNC, DHA… 

Chiến lược giao dịch: Sau chuỗi 5 phiên tăng điểm liên tiếp, Vn-Index đang tiếp cận lại vùng kháng cự mạnh 

675-680 điểm của dải Bollinger Band trên và hai đỉnh gần nhất. Với dòng tiền hiện tại, cơ hội cho việc bứt phá 

ngay là tương tối thấp. Chỉ số được dự báo sẽ giằng co và có thể điều chỉnh trong các phiên đầu tuần. 

Nhà đầu tư có thể tham gia thị trường với tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ ở mức cao (70%) trong giai đoạn hiện tại. 
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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 HPG Thép 10/8 37 41.9 45.9 24.05 

Mid Cap 

NNC Đá xây dựng 31/8 86 85 98 13.95 

CVT Gạch 16/9 44 42.5 47.4 7.73 

VKC Cáp nhựa 16/9 16.6 16.2 18.6 12.05 

CTI Hạ tầng 19/9 29.5 29 31.3 6.10 

VSC Logistic 19/9 70.5 69.5 72.9 3.40 

 

-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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