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NHẬN ĐỊNH THỊ

Diễn biến thị trường quốc tế: 

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong ngày thứ Sáu khi nhà đ

cử Tổng thống Pháp. Hầu hết các cuộc thăm d

lãnh đạo cánh hữu Marine Le Pen nhiều kh

lọt vào vòng cuối, dự kiến diễn ra vào ngày 07/05/2017, theo sát sau đó là 

Melenchon. Kết thúc phiên giao dịch ngày th

20.547,76 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 7,15 đi

giảm 6,26 điểm (tương đương 0,11%) xuống 5.910,52 đi

tuần qua, Dow Jones tăng 0,5%, S&P 500 tăng 0,8% và Nasdaq Composite tăng 1,8%. 

Các hợp đồng vàng tương lai tiếp tục tăng trong ngày th

giao tháng 6 tiến 5,30 USD (tương đương 0,4%) lên 1.289,

0,1%. Giá vàng hiện đã leo dốc 6 tuần liên ti

vàng trong thời gian vừa qua, tuy nhiên đà tăng c

trị có phần dịu bớt trong 1 tuần qua. 

Các hợp đồng dầu thô tương lai giảm mạnh trong ngày th

đồng thời ghi nhận mức sụt giảm 7% trong tu

cho thấy đà leo dốc của sản lượng dầu tại M

Dầu mỏ (OPEC) sẽ kéo dài thỏa thuận cắt gi

hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 6 trên sàn Nymex s

USD/thùng, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 29/03/2016

Diễn biến thị trường trong nước 

Các chỉ số thị trường tiếp tục điều chỉnh trong tu

trong khi HNX-Index đóng cửa tuần giảm 0,86% xu

Theo đó, khối lượng khớp lệnh trung bình phiên trên sàn HOSE 

giao dịch trước; trong khi trên sàn HNX đạt 60,7 tri

Các chỉ số kết thúc tuần với 3 phiên giảm và 2 phiên tăng đi

của đà giảm lớn từ tuần trước, 2 phiên giữa tu

lại tại các ngưỡng hỗ trợ quan trọng 705-710 đi

nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn (VNM, VJC, SAB, BHN, BVH, MSN, VCB, ROS…) trong 2 phiên cu

giảm điểm trở lại và khép lại tuần giảm điể

Thực tế cho thấy áp lực điều chỉnh tại nhóm c

tuần qua, trong khi tín hiệu hồi phục mới ch

qua biến động giá của từng phân lớp cổ phi

Nhìn vào biến động giá của các phân lớp c

(Bluechip) và các cổ phiếu nhỏ (Penny), trong khi đó nhóm các c

hiệu hồi phục với việc dòng tiền bắt đáy trở

tốt đã có sự điều chỉnh giá sâu trong thời gian 4 tu

chỉ số VNmidcap có sự hồi phục tích cực từ

cho thấy, đã có một bộ phận dòng tiền trở

chưa có sự lan toả sang các nhóm cổ phiế

tuần chỉ dừng lại ở mức hạn chế mà chưa th

Giải pháp kinh doanh chuyên biệt 

Ị TRƯỜNG TUẦN 24/04 – 28/04

Sáu khi nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước vòng bỏ phi

c thăm dò đều cho thấy ứng viên chủ trương ôn hòa Emmanuel Macron và nhà 

u khả năng giành chiến thắng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày Ch

n ra vào ngày 07/05/2017, theo sát sau đó là ứng viên Francois Fillon và Jea

ch ngày thứ Sáu, chỉ số Dow Jones giảm 30,95 điểm (tương đương 0,15%) xu

m 7,15 điểm (tương đương 0,3%) xuống 2.348,69 điểm và ch

ng 5.910,52 điểm. Dù vậy, các chỉ số vẫn ghi nhận tu

, Dow Jones tăng 0,5%, S&P 500 tăng 0,8% và Nasdaq Composite tăng 1,8%.  

c tăng trong ngày thứ Sáu. Kết thúc phiên giao dịch ngày th

n 5,30 USD (tương đương 0,4%) lên 1.289,10 USD/oz, qua đó nâng tổng mứ

liên tiếp. Những căng thằng về địa chính trị trên thế gi

a qua, tuy nhiên đà tăng của giá vàng cũng đã hạn chế nhiều sau khi tình hình c

nh trong ngày thứ Sáu, trong đó giá dầu WTI xuống dư

m 7% trong tuần qua. Đà tăng mới nhất của số giàn khoan dầu đang ho

i Mỹ, qua đó làm dấy lên nghi ngờ về khả năng Tổ ch

t giảm sản lượng thêm 6 tháng nữa. Kết thúc phiên giao d

WTI giao tháng 6 trên sàn Nymex sụt 1,09 USD (tương đương 2,

ngày 29/03/2016. 

nh trong tuần qua. Cụ thể, VN-Index kết thúc tuần giảm 0,84% xu

m 0,86% xuống 88,87 điểm. Thanh khoản trên cả hai sàn đ

nh trung bình phiên trên sàn HOSE đạt 142,3 triệu đơn vị/phiên gi

t 60,7 triệu cổ phiếu/phiên giảm 16,34%. 

m và 2 phiên tăng điểm, trong đó phiên đầu tuần có sự 

a tuần thị trường ghi nhận diễn biến hồi phục tích cự

710 điểm với VNindex và 87-88 điểm với HNXindex. Tuy nhiên, s

n (VNM, VJC, SAB, BHN, BVH, MSN, VCB, ROS…) trong 2 phiên cu

ểm thứ 2 liên tiếp của VNindex và là tuần giảm thứ

i nhóm cổ phiếu lớn (bluechip) là nguyên nhân chính khi

i chỉ xuất hiện ở nhóm các cổ phiếu trung bình (midcap), 

phiếu. 

p cổ phiếu, tuần qua vẫn là một tuần suy giảm củ

(Penny), trong khi đó nhóm các cổ phiếu quy mô vốn trung bình (midcap)

ở lại tập trung vào nhóm này. chúng tôi nhận thấy các c

i gian 4 tuần trở lại đây là nhóm hồi phục khá trong tu

ừ mức thấp nhất 894 điểm lên mức 926.6 điểm khi k

ở lại thị trường, tuy nhiên phân hoá khá rõ vào nhóm c

ếu khác, chính vì vậy mà diễn biến hồi phục của thị 

mà chưa thể đưa các chỉ số tăng điểm trở lại trong tuần. 

 

/04/2017 

phiếu đầu tiên của cuộc bầu 

òa Emmanuel Macron và nhà 

u tiên vào ngày Chủ nhật để 

ng viên Francois Fillon và Jean-Luc 

m (tương đương 0,15%) xuống 

m và chỉ số Nasdaq Composite 

n tuần tăng đầu tiên trong 3 

ch ngày thứ Sáu, hợp đồng vàng 

ức tăng trong tuần lên gần 

giới vẫn là yếu tố hỗ trợ giá 

u sau khi tình hình căng thẳng chính 

ng dưới mức 50 USD/thùng, 

u đang hoạt động tại Mỹ đã 

chức Các nước Xuất khẩu 

t thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu, 

đương 2,2%) xuống 49,62 

m 0,84% xuống 712,41 điểm; 

hai sàn đồng loạt sụt giảm. 

/phiên giảm 21,48% so với tuần 

 giảm mạnh theo quán tính 

ực khi dòng tiền bắt đáy trở 

. Tuy nhiên, sự giảm giá của 

n (VNM, VJC, SAB, BHN, BVH, MSN, VCB, ROS…) trong 2 phiên cuối tuần đã khiến các chỉ số 

ứ 4 liên tiếp của HNXindex. 

n (bluechip) là nguyên nhân chính khiến thị trường giảm điểm 

u trung bình (midcap), điều này được thể hiện 

ủa nhóm các cổ phiếu lớn 

n trung bình (midcap) là nhóm có tín 

y các cổ phiếu midcap cơ bản 

c khá trong tuần qua, và là yếu tố giúp 

m khi kết thúc tuần. Thực tế này 

ng, tuy nhiên phân hoá khá rõ vào nhóm cổ phiếu trung bình mà 

 trường trong 2 phiên giữa 
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Thanh khoản thị trường suy giảm về mức th

cụ thể:  

 Áp lực cung đã giảm đi tương đối sau nhi

hiện thông qua việc thanh khoản thấ

 Phần lớn dòng tiền đã bán ra vẫn gi

thận trọng của đa số nhà đầu tư hiệ

 Thanh khoản giảm trên thị trường nói chung, nhưng l

động thái cơ cấu danh mục của mộ

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 539 t

mua ròng trên HOSE với hơn 431,9 tỷ đồng và bán ròng trên HNX v

mua ròng đột biến từ VHC và giao dịch thỏ

đồng trên HOSE. Trên HOSE, lực mua ròng t

tỷ đồng, VHC với 51,7 tỷ đồng (chủ yếu thông qua giao d

các mã như MSN với 151,8 tỷ đồng (chủ yế

28,2 tỷ đồng...Trên sàn HNX, giá trị bán ròng m

4,94 tỷ đồng và LAS với 3,8 tỷ đồng; ngược l

Về cơ bản, tuần qua thị trường tiếp tục có s

hiện tại nhiều cổ phiếu thuộc cả 3 phân lớp Bluechip 

midcap trong tuần. Về xu thế ngắn hạn, các ch

đa số các cổ phiếu trong nhóm Bluechip đang 

ngưỡng hỗ trợ manh và lực mua được duy trì tích c

ra điểm cân bằng trước khi hồi phục trở lại trong 

Về mặt kỹ thuật: 

Các chỉ số chính hiện tại đang ở khá gần các ngư

2016 trở lại đây với VNindex và từ đầu năm 2017 đ

Giải pháp kinh doanh chuyên biệt 

c thấp trong tuần qua là tín hiệu cho thấy một số vấn 

i sau nhiều phiên giảm mạnh liên tiếp với thanh khoả

ấp cả trong các phiên tăng và giảm điểm 

n giữ trạng thái quan sát mà chưa trở lại thị trường, th

ện nay, mặc dù các chỉ số đang có diễn biến cân bằng tr

ng nói chung, nhưng lại có tín hiệu tăng trở lại tại nhóm c

t bộ phận dòng tiền đang hướng váo nhóm này. 

ơn 539 tỷ đồng trên cả hai sàn (đã loại bỏ giao dịch thỏa thu

ng và bán ròng trên HNX với hơn 56,2 tỷ đồng. Nếu lo

ỏa thuận bán ròng đột biến từ MSN thì khối ngoại đ

c mua ròng tập trung mạnh nhất là ở VNM với 361,2 tỷ đồng; ti

u thông qua giao dịch thỏa thuận), PLX với 48,83 tỷ đồ

ếu thông qua giao dịch thỏa thuận), tiếp theo là VIC 

bán ròng mạnh của khối ngoại tập trung chủ yếu ở SHB v

c lại mua ròng chủ yếu ở VGC và VCG với 21,5 tỷ và 11,

c có sự điều chỉnh giảm về mặt chỉ số, mặc dù vậy tín hiệ

p Bluechip – Midcap – Penny, trong đó đáng kể nhấ

n, các chỉ số vẫn nằm trong nhịp điều chỉnh giảm, tuy nhiên c

rong nhóm Bluechip đang ở các vùng giá thấp nhất từ đầu năm tới nay, các ch

c duy trì tích cực của khối ngoại sẽ là các yếu tố góp phầ

trong 1-2 tuần tới. 

n các ngưỡng hỗ trợ mạnh tương ứng với đường kênh xu th

u năm 2017 đến này của HNXindex, cụ thể: 

 

 đề của thị trường hiện tại, 

ản cao, điều này được thể 

, thực tế này phản ánh tâm lý 

ng trở lại. 

nhóm cổ phiếu midcap cho thấy 

a thuận đột biến). Trong đó, họ 

u loại bỏ giao dịch thỏa thuận 

i đã mua ròng hơn 595,4 tỷ 

ng; tiếp theo là FLC với 106,8 

ồng… Về phía bán ròng là 

 với 68,5 tỷ đồng, DPM với 

với 100,55 tỷ đồng, VIX với 

và 11,4 tỷ đồng.  

ệu cân bằng đang được thể 

ất là sự hồi phục của nhóm 

m, tuy nhiên chúng tôi cho rằng việc 

i nay, các chỉ số cũng đang ở các 

ần giúp thị trường sớm tìm 

ng kênh xu thế tăng từ đầu năm 
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Vùng hỗ trợ mạnh ngắn hạn với VNindex hi

cũng là vùng cận dưới của dải dao động cân b

Vùng hỗ trợ ngắn hạn này cũng khá gần vớ

Với HNXindex thì vùng hỗ trợ mạnh trong ng

kệnh tăng hình thành từ đầu 2017 và sát vùng h

Với trạng thái cân bằng đang dần được hình thành, thì chúng tôi cho r

trong biên độ hẹp với thanh khoản thấp trong tu

giảm qua các vùng hỗ trợ mạnh nêu trên thì tr

hạn giải ngân tại các cổ phiếu tốt với vùng giá h

Chiến lược đầu tư: Cơ cấu lại danh mục ưu tiên các c

Thị trường đang giảm về vùng hỗ trợ quan tr

nhà đầu tư đang có cổ phiếu sẽ cần theo sát di

phiếu về mức hợp lý có thể tiếp tục duy trì danh m

trên để có hành động phù hợp. Với các nhà đ

phiếu cơ bản tốt với thấp khi thị trường có s

CLTT xin gửi kèm bản nhận định này danh m

ra thì dưới đây là một số gợi ý danh mục cổ

Danh mục cổ phiếu theo dõi theo nhóm ngành

 Ngân hàng ( ACB, BID, CTG, VCB )

 Nguyên vật liệu (C32, CVT, HPG, HSG

 Dệt may (GIL, TCM, TNG,…) 

 Bảo hiểm (BVH, BMI…) 

 Chứng khoán (SSI, HCM, MBS,…) 

 Phân bón (BFC, DPM…) 

Giải pháp kinh doanh chuyên biệt 

i VNindex hiện tại là ngưỡng 705 điểm, tương ứng đường kệnh tăng giá trung dài h

ng cân bằng của chỉ số này trong khoảng thời gian từ gi

ới vùng hỗ trợ MA20 tuần, tương ứng với ngưỡng 700 đi

nh trong ngắn hạn của chỉ số này tương ứng vùng 86-87 điể

u 2017 và sát vùng hỗ trợ MA20 tuần. 

c hình thành, thì chúng tôi cho rằng các chỉ số có thể tiế

p trong tuần tới, trước khi có sự hồi phục rõ nét hơn. Trong k

nh nêu trên thì trạng thái bán quá đà sẽ diễn ra và có thể là cơ h

i vùng giá hấp dẫn. 

c ưu tiên các cổ phiếu đã điều chỉnh về lại mức hấ

quan trọng, trong tuần tới các chỉ số có thể retest lại các ngư

n theo sát diễn biến thị trường trong giai đoạn này. Nhà đ

c duy trì danh mục hiện tại và quan sát diễn biến thị trường t

i các nhà đầu tư trung hạn có tỷ trọng tiền mặt cao có thể 

ng có sự điều chỉnh trong ngắn hạn. 

nh này danh mục các cổ phiếu theo dõi trung dài hạn và danh mụ

ổ phiếu theo dõi theo nhóm ngành. 

theo nhóm ngành: 

Ngân hàng ( ACB, BID, CTG, VCB ) 

HPG, HSG …) 

 

 

nh tăng giá trung dài hạn và 

giữa tháng 2/2017 tới nay. 

ng 700 điểm. 

 

ểm, tương ứng với đường 

ếp diễn kịch bản biến động 

ơn. Trong kịch bản các chỉ số 

là cơ hội tốt để nhà đầu tư trung 

ấp dẫn 

i các ngưỡng hỗ trợ này. Do đó, 

Nhà đầu tư đã giảm tỷ trọng cổ 

ng tại các ngưỡng hỗ trợ nêu 

 cân nhắc mua vào các cổ 

ục trading ngắn hạn. Ngoài 
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 Dầu khí (GAS, PVS, PVT, PXS…) 

 Bất động sản (KBC, VIC, CEO, TDH, SJS, DXG,…)

 Cao su ( PHR, DPR, TRC) 

 Nhựa (BMP, NTP, AAA) 

 Hàng tiêu dùng (VNM, KDC, VOC) 

 Một số CP cơ bản tốt khác: FPT, HAX, VOC

 

Giải pháp kinh doanh chuyên biệt 

VIC, CEO, TDH, SJS, DXG,…) 

 

: FPT, HAX, VOC… 

 


