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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 08.05-12.05.2017
Giao dịch: Sắc xanh tiếp tục được nối dài trên các chỉ số thị trường trong tuần qua. Cụ
thể, VN-Index kết thúc tuần tăng 0.73% đứng tại 725.37 điểm; trong khi HNX-Index đóng
cửa tuần tăng 0.75% đang dừng ở 90.39 điểm.
Thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt bật tăng. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trung
bình phiên trên sàn HOSE đạt 195.3 triệu đơn vị/phiên tăng 6.81% so với tuần giao dịch
trước; trong khi trên sàn HNX đạt 51.38 triệu cổ phiếu/phiên tăng 5.72%.
Diễn biến thị trường trong tuần qua không có nhiều sự khác biệt khi sự sôi động của
dòng tiền vào thị trường tiếp tục là bệ đỡ quan trọng giúp duy trì sắc xanh qua các
phiên. Trong đó, với tâm lý lạc quan duy trì ở mức cao thì dòng vốn từ nhà đầu tư trong
nước được xem là điểm nhấn tích cực nhất. Cụ thể, giá trị vốn nội thuần chảy vào thị
trường tiếp tục duy trì ở mức cao với trung bình hơn 4,554 tỷ đồng, tăng trưởng 12.4%
so với tuần giao dịch trước.
Trái với những lo ngại về khả năng suy yếu mạnh trong hiện tại, nhóm cổ phiếu Large
Cap và VN30 đã nhanh chóng lấy lại sức mạnh và là bệ đỡ chính cho thị trường trong
các phiên tăng điểm. Sự bứt phá của nhóm cổ phiếu Ngân hàng với BID, CTG, VCB,
STB, MBB… cùng sự khởi sắc của các cổ phiếu dẫn dắt khác như VNM, GAS, PLX… là
những nhân tố đóng góp tích cực nhất vào đà tăng của VN-Index.
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Dù trụ cột chính của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu Large Cap và VN30 nhưng phần
lớn cơ hội sinh lời hấp dẫn trong tuần qua lại tập trung ở các nhóm cổ phiếu Mid Cap,
Small Cap và Micro Cap. Lực cầu gia tăng mạnh cùng sự luân chuyển tích cực của
dòng tiền đầu cơ giúp nhiều nhóm cổ phiếu thay phiên nổi sóng qua các phiên. Cụ thể
như nhóm cổ phiếu Chứng khoán với SSI, HCM, SHS, VND; nhóm cổ phiếu Săm lốp
với DRC, CSM; nhóm cổ phiếu Nhựa Bao bì với đại diện AAA; nhóm cổ phiếu Dệt may
với TCM, TNG, VGT, KMR, EVE… Trong đó, nổi bật hơn cả là nhóm cổ phiếu Bất động
sản – Xây dựng với sự đồng thuận tăng cao của QCG, MCG, SC5, NVT, VRC, SCR,
NLG, PDR…
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Dù sự sôi động cùng sắc xanh liên tục được duy trì trên thị trường, nhưng điểm trừ là
vẫn có khi vùng kháng cự 725 – 730 điểm vẫn chưa thể được chinh phục. Diễn biến của
VN-Index trong các phiên cuối tuần đều có chung một kịch bản là liên tục bứt phá qua
ngưỡng 725 điểm trong phiên buổi sáng trước khi thoái lui trở lại dưới ngưỡng này về
cuối phiên. Trong đó, sự gia tăng áp lực bán đã khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm trở
lại trong phiên cuối tuần. Tuy vậy, giao dịch thị trường nhìn chung vẫn không quá tiêu
cực khi dòng tiền đầu cơ vẫn đang luân chuyển tích cực và giúp nhiều nhóm cổ phiếu,
nổi bật như nhóm cổ phiếu Bất động sản – Xây dựng tiếp tục “dậy sóng”.
Nhà đầu tư nước ngoài: mua ròng hơn 120.7 tỷ đồng trên cả hai sàn. Trong đó, họ
mua ròng trên HOSE với hơn 176.4 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với hơn 55.66 tỷ
đồng. Lực mua và bán ròng của khối ngoại trong tuần qua vẫn chủ yếu tập trung ở
nhóm cổ phiếu Bluechip và trụ cột.
Trên HOSE, lực mua ròng tập trung mạnh nhất là ở PLX với 168.5 tỷ đồng; tiếp theo là
VNM với 114.69 tỷ đồng, VCB với 63.75 tỷ đồng, CTD với 43.89 tỷ đồng… Về phía bán
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ròng là các mã như VIC với 62.55 tỷ đồng, tiếp theo là HBC với 55.6 tỷ đồng, DRC với
48.95 tỷ đồng...
Trên sàn HNX, giá trị bán ròng mạnh của khối ngoại tập trung chủ yếu ở PGS với 28.5
tỷ đồng, PVS với 20.2 tỷ đồng và VND với 8.9 tỷ đồng; ngược lại mua ròng chủ yếu ở
VGC và HUT với 4.7 tỷ và 3.8 tỷ đồng.
Cổ phiếu đáng chú ý: Các cổ phiếu tăng giá mạnh đáng chú ý trên sàn HOSE là QCG
tăng 39.22%, MCG tăng 39.27%, SC5 tăng 32.89%, NVT tăng 23.56%, VRC tăng
24.47% và SCR tăng 20.11%.
QCG tăng 39.22%, MCG tăng 39.27%, SC5 tăng 32.89%, NVT tăng 23.56%, VRC
tăng 24.47% và SCR tăng 20.11%. Nhóm cổ phiếu Bất động sản tiếp tục gây chú ý
trong tuần qua. Sự sôi động của dòng tiền đầu cơ giúp nhóm cổ phiếu này liên tục nổi
sóng qua các phiên và trở thành nhóm ngành nổi bật nhất trên thị trường.
Cổ phiếu giảm điểm mạnh đáng chú ý trên HOSE là C47 giảm 7.33% và VID giảm
8.88%.
C47 giảm 7.33% và VID giảm 8.88%. C47 và VID tiếp tục giảm mạnh trong tuần qua
nhiều khả năng đến từ hoạt động chốt lời của giới đầu tư khi cổ phiếu này đã ghi nhận
chuỗi tăng giá ấn tượng trong các tuần trước đó.

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TUẦN 15.05-19.05.2017
Sắc xanh tiếp tục được nối dài trên thị trường trong tuần qua. Sự khởi sắc của nhóm cổ
phiếu Bluechip và Large Cap là bệ đỡ chính cho thị trường trong các phiên tăng điểm.
Dù trụ cột chính của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu Large Cap và VN30 nhưng tâm
điểm của thị trường trong tuần qua lại đến từ nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và
Micro Cap. Sự luân chuyển tích cực của dòng tiền đầu cơ giúp nhiều nhóm cổ phiếu
như Chứng khoán, Bất động sản – Xây dựng, Dệt may, Nhựa Bao bì, Săm lốp luân
phiên nổi sóng qua các phiên.
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Phiên cuối tuần, áp lực chốt lời đã gia tăng trở lại và khiến VN-Index kết thúc chuỗi tăng
điểm qua 3 phiên liên tiếp. Tuy vậy, giao dịch thị trường vẫn ghi nhận những tín hiệu
tích cực như:
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(1) Dù áp lực chốt lời đã gia tăng mạnh hơn nhưng lực bán lại không quá quyết liệt.
Nhờ đó đã giúp mức giảm điểm trên các chỉ số thị trường cũng không quá lớn.
(2) Dòng tiền vào thị trường vẫn duy trì rất sôi động. Cụ thể vốn nội thuần liên tục
duy trì trên 4,200 tỷ đồng qua các phiên. Điều này cho thấy tâm lý lạc quan vẫn
đang chiếm ưu thế trên thị trường và các nhịp điều chỉnh chính là cơ hội để giới
đầu tư đẩy mạnh giải ngân danh mục.
Như vậy, với những tín hiệu giao dịch hiện hữu, vẫn hoàn toàn có thể kỳ vọng vào khả
năng bùng nổ của thị trường trong tuần giao dịch tới. Tuy vậy, dòng tiền trên thị trường
có thể sẽ không tập trung ở các nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap mà có
sự luân chuyển trở lại nhóm cổ phiếu Bluechip khi nhiều cổ phiếu trong nhóm đang có
dấu hiệu “tái khởi động” trong ngắn hạn.
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PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Khối lượng giảm sút
Chỉ số VN-Index tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 12/05/2017. Như vậy, trừ
phiên đầu tuần, giá đã tăng liên tục trong các phiên còn lại.
Vùng đỉnh cũ tháng 04/2017, tương đương vùng 725-735 điểm, đang được test lại. Đây
là vùng kháng cự mạnh và có khối lượng tích lũy lớn.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã lên mức khá cao nên dự kiến sẽ có rung lắc trong thời
gian tới.
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Điểm đáng chú ý nhất trong tuần qua là khối lượng giao dịch giảm dần và rơi xuống
dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 175 triệu đơn vị) nên khả năng vượt vùng
đỉnh cũ 725-735 điểm không quá cao.
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HNX-Index – Tăng giảm xen kẽ
HNX-Index liên tục tăng giảm không ổn định trong tuần qua. Điều này cho thấy sự
không ổn định trong tâm lý giới đầu tư.
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Tuy nhiên, điểm tích cực là đường middle của Bollinger Bands vẫn đang trụ vững. Bên
cạnh đó, khối lượng giao dịch đã hồi phục trở lại trong phiên cuối tuần 12/05/2017.
Trước mắt, giới phân tích kỹ vọng ADX sẽ tăng trở lại trong tuần tới. Hiện tại, ADX đang
ở dưới ngưỡng 25 chứng tỏ xu hướng thị trường đang rất yếu.

Chiến lược đầu tư:
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Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “mua đỏ, bán xanh” trong giai đoạn hiện nay.
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Phân tích Market Strength
Trong phiên giao dịch ngày 12/05/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.46. Điều này cho thấy
bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua
chiếm ưu thế.
VS-B/SORD đạt mức 1.01 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng
đặt bán.
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Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên 12/05/2017, VS-NVI VN tiếp tục
tăng và có thể vượt EMA20 trong tuần tới. Nếu tín hiệu này xuất hiện sẽ cho thấy dòng
tiền thông minh bắt đầu bơm mạnh vào thị trường.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng nhẹ trong phiên giao
dịch ngày 12/05/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nếu các phiên tới khối này vẫn bán
tiếp thì rủi ro sẽ tăng lên.
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THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG TUẦN 08.05-12.05.2017
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KHUYẾN CÁO
Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông tin trên báo cáo được
Vietstock thu thập từ những nguồn đáng tin cậy nhưng chưa được xác minh một cách
độc lập; Vietstock không đại diện hay đảm bảo và không chịu bất kỳ trách nhiệm hay
nghĩa vụ nào về tính xác thực và hoàn thiện của thông tin đó.
Không một thông tin hay ý kiến nào đưa ra cấu thành một lời giới thiệu hay lời mời giới
thiệu, chào mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán, các khoản đầu tư nào, hay các quyền
chọn, hợp đồng tương lai, các loại chứng khoán phái sinh liên quan đến các chứng
khoán và các khoản đầu tư đó. Thông tin thu thập không nhằm mục đích đưa ra lời
khuyên đầu tư cho cá nhân và nó cũng không nhắm đến những mục tiêu đầu tư cụ thể,
tình hình tài chính và những nhu cầu cụ thể của bất kỳ ai nhận được bản báo cáo này.
Các ý kiến trong báo cáo hoàn toàn do Phòng Tư vấn của Vietstock đưa ra và có thể
thay đổi mà không cần báo trước.
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© Bản quyền thuộc Vietstock 2017. Không một phần nào trong báo cáo này được phép
làm lại, sửa chữa lại, hay được chuyển giao dưới bất kỳ hình thức hay phương pháp nào
như điện tử, kỹ thuật, sao chép, ghi âm hay những hình thức khác mà không được sự
cho phép của Vietstock.

8

© Bản quyền thuộc Vietstock 2017. Vui lòng đọc phần Khuyến cáo ở trang cuối của báo cáo này. | www.vietstock.vn

