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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 3/11/2016 

Ngày: 2/11/2016 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 2/11 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 671.40 81.31 

Thay đổi (%) -0.77% -1.23% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

142 33 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 2,350 322 

Số cổ phiếu tăng giá 70 63 

Số cổ phiếu giảm giá 169 104 

Số cổ phiếu không đổi 54 212 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 256.93 

Giao dịch bán của NĐT NN 309.14 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN -52.21 
 

Phiên 2/11, hai chỉ số thị trường giảm điểm mạnh trở lại. 

Kết phiên, Vn-Index giảm 5.20 điểm (0.77%) xuống 671.40 

điểm, HNX-Index giảm 1.01 điểm (1.23%) xuống 81.31 

điểm. Khối lượng khớp lệnh gia tăng mạnh vượt mức trung 

bình 20 phiên: đạt 128 triệu đơn vị trên HSX và 31 triệu đơn 

vị trên HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 133 mã tăng/273 mã giảm. Diễn 

biến thị trường không nhiều thay đổi khi nhóm cổ phiếu Large 

Cap tiếp tục chịu áp lực bán mạnh và là nguyên nhân chính 

khiến thị trường lùi sâu. Theo đó, đà giảm của nhóm cổ phiếu 

trụ với VCB, VIC, VNM, GAS, BVH đã kéo VN-Index lùi 

sâu xuống sát ngưỡng hỗ trợ 670 điểm. 

Phiên 2/11, khối ngoại bán ròng 52.21 tỷ đ trên cả hai sàn. 

Trong đó, bán ròng 46.11 tỷ đồng trên HSX và bán ròng 6.10 

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

(21 tỷ đ), CII (19 tỷ đ), DAG (4 tỷ đ), GAS (4 tỷ đ), VCB (3 

tỷ đ), VCS (3 tỷ đ), VIC (2 tỷ đ). Các mã bị bán ròng nhiều 

nhất là FLC (32 tỷ đ), VNM (24 tỷ đ), NLG (19 tỷ đ), DXG 

(10 tỷ đ), PAC (6 tỷ đ), BID (5 tỷ đ), DCL (4 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 2/11, Vn-Index tiếp tục diễn biến tiêu cực khi lùi sâu, 

de dọa phá vỡ xu hướng tăng trung hạn từ đầu năm. Cụ thể, 

chỉ số đánh mất thêm 5.20 điểm, lui về 671.40 điểm. Trên đồ 

thị kỹ thuật, chỉ số hình thành nến đỏ giảm điểm với thân dài 

và có bóng trên thể hiện vận động intraday tiêu cực khi áp lực 

bán chiếm vị trí kiểm soát trong phần lớn thời gian của phiên. 

Thanh khoản khớp lệnh có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt từ giao 

dịch đột biến của FLC. Như vậy, ngắn hạn chỉ số vẫn chưa 

phá vỡ vận động sideway trong vùng 670-680 điểm. Tuy 

nhiên, sức bật quá kém ở lần retest trendline này khiến nguy 

cơ phá vỡ xu hướng tăng trung hạn tăng lên mức cao. Con 

đường ít cản nhất của thị trường lúc này là tiếp tục giảm khi 

đa số cổ phiếu đã đi theo hướng này. 

Các cổ phiếu xuất hiện hiện tượng đứt gãy và tham gia vào 

xu hướng đi xuống đang ngày càng gia tăng. Sau nhóm BVH, 

GAS, PVD, HVG… ở phiên 31/10 là VCB, HCM, FPT… 

Chiến lược giao dịch: Vn-Index tiếp tục giảm điểm tiêu cực ở phiên 2/11 đang làm tăng nguy cơ phá vỡ xu 

hướng tăng trung hạn từ đầu năm. Ngày càng nhiều hơn các cổ phiếu Blue Chip cũng đã chuyển biến xấu và 

bước vào xu hướng giảm. 

Nhà đầu tư được khuyến nghị nên tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phiếu ở mức an toàn (30%) hoặc đứng ngoài thị 

trường ở thời điểm hiện tại. 

http://finance.vietstock.vn/VCB-ngan-hang-tmcp-ngoai-thuong-viet-nam.htm
http://finance.vietstock.vn/VIC-tap-doan-vingroup-ctcp.htm
http://finance.vietstock.vn/VNM-ctcp-sua-viet-nam.htm
http://finance.vietstock.vn/GAS-tct-khi-viet-nam-ctcp.htm
http://finance.vietstock.vn/BVH-tap-doan-bao-viet.htm
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

 
 

-Tỷ trọng: 30%. 

-Xem xét mua mới: 

-Xem xét bán: 

 

Danh mục hiện tại: 

 

-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 

Điện thoại: (+84.4) 3 944 6666 – Fax: (+84.4) 3 944 6969 
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