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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 29/11/2016 

Ngày: 28/11/2016 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 28/11 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 665.29 80.11 

Thay đổi (%) -1.57% -1.09% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

107 64 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 2,485 801 

Số cổ phiếu tăng giá 57 53 

Số cổ phiếu giảm giá 190 108 

Số cổ phiếu không đổi 45 213 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 244.74 

Giao dịch bán của NĐT NN 648.06 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN -403.32 
 

Phiên 28/11, hai chỉ số thị trường tiếp tục sụt giảm mạnh 

tiêu cực. Kết phiên, Vn-Index giảm 10.58 điểm (1.57%) 

xuống 665.29 điểm, HNX-Index giảm 0.88 điểm (1.09%) 

xuống 80.11 điểm. Khối lượng khớp lệnh sụt giảm xuống 

dưới mức trung bình 20 phiên: đạt 95 triệu đơn vị trên HSX 

và 38 triệu đơn vị trên HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 110 mã tăng/298 mã giảm. Giao 

dịch không thực sự thuyết phục khi hiện tượng “xanh vỏ đỏ 

lòng” tái diễn. Trong đó, áp lực tháo hàng liên tục của khối 

ngoại đã phần nào khiến giới đầu tư e ngại khi tham gia thị 

trường. Đây cũng là nguyên nhân khiến đà tăng của thị trường 

nhanh chóng chấm dứt trong những phiên cuối tuần. 

Phiên 28/11, khối ngoại bán ròng 403.32 tỷ đ trên cả hai 

sàn. Trong đó, bán ròng 386.94 tỷ đồng trên HSX và bán ròng 

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

là AGM (10 tỷ đ), VCB (10 tỷ đ), CTD (5 tỷ đ), PPC (3 tỷ đ), 

GAS (3 tỷ đ), GDT (3 tỷ đ), CII (3 tỷ đ). Các mã bị bán ròng 

nhiều nhất là VNM (230 tỷ đ), VIC (35 tỷ đ), MSN (23 tỷ đ), 

HPG (16 tỷ đ), DPM (12 tỷ đ), BVH (11 tỷ đ), PVS (11 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 28/11, Vn-Index tiếp tục sụt giảm mạnh 10.58 điểm, 

phá vỡ vùng tích lũy và rơi xuống mốc 665.29 điểm. Trên đồ 

thị kỹ thuật, chỉ số hình thành nến đỏ dài với bóng dưới ngắn 

phá vỡ nền tảng tích lũy 670-675 điểm. Thanh khoản khớp 

lệnh sụt giảm và ở mức thấp trong một phiên giảm sâu của thị 

trường: đây là một tín hiệu tiêu cực cho thấy dòng tiền có sự 

thận trọng cao và giá thấp cũng chưa thể kích thích lực bắt 

đáy. Đồ thị intraday cho thấy diễn biến hạ giá bán tìm kiếm 

thanh khoản duy trì trong xuyên suốt phiên. ROS giúp chỉ số 

phục hồi một phần cuối phiên, tuy nhiên, hầu hết các cổ phiếu 

không có được mức phục hồi như vậy. 

Diễn biến điều chỉnh tích lũy dự kiến còn kéo dài trong 3 

tuần tới trong bối cảnh thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ, 

nước ngoài duy trì bán ròng, dòng tiền khối nội bị thu hút vào 

các doanh nghiệp nhà nước sắp niêm yết. Vùng giá hấp dẫn 

hơn với giao dịch cạn kiệt thanh khoản và tâm lý chán nản có 

thể giúp vùng đáy được tạo trong khoảng 16/12 đến 15/1. 

Chiến lược giao dịch: Vn-Index tiếp tục chuyển biến xấu rất nhanh trong phiên 28/11. Giai đoạn giao dịch 

khó khan trong xu hướng điều chỉnh giảm được dự báo sẽ còn kéo dài cho tới giữa tháng 12 sau cuộc họp FED 

(14/12) và kỳ cơ cấu ETF cuối năm (16/12). 

Nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu ở mức an toàn (30%) hoặc canh cắt giảm thoát khỏi thị trường trong 

ngắn hạn. 
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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 47.4 8.47 

 

 

-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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Website: www.irs.com.vn 

 

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

