
BẢN TIN CHỨNG KHOÁN

HỘI TỤ TRÍ TUỆ - LAN TỎA THÀNH CÔNG

TỔNG QUAN HOSE HNX UPCOM DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Giá trị đóng cửa 679.80 82.09 54.32

Thay đổi (%) 0.59% 0.94% 0.19%

KLGD (triệu) 111.70 24.16 5.28

GTGD khớp lệnh (tỷ đồng) 2,290.0 243.3 110.5

GTGD thỏa thuận (tỷ đồng) 647.7 44.6 153.2

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Giá trị mua (tỷ đồng) +865.40

Giá trị bán (tỷ đồng) -719.70

Chênh lệch (tỷ đồng) +145.69

GTGD NĐT NN/Tổng GTGD (%) 49.5%

THÔNG TIN NỔI BẬT

Mã CP Ngày KN Giá KN Giá HT +/- (%) Cắt lỗ

VCG 04/01/2017 13.5 14.0 3.7% 12.5

FPT 11/11/2016 41.0 45.0 9.6% 37.0

PXS 04/01/2017 9.5 10.1 6.3% 8.5

VHC 05/12/2016 52.0 57.6 10.8% 50.0

SSI 29/12/2016 19.5 20.3 4.1% 18.0

KHUYẾN CÁO MIỄN TRÁCH NHIỆM: 
Thông tin trình bày trong báo cáo dựa trên các nguồn phân tích được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Quan điểm, dự báo và những ước tính trong báo cáo này chỉ

thể hiện ý kiến của tác giả tại thời điểm phát hành. Những quan điểm này không thể hiện quan điểm chung của VNDIRECT và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay

bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo này. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo này, xem xét các mục tiêu đầu tư cá

nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy pạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước
khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo này. VNDIRECT không chịu trách nhiệm về bất cứ kết quả nào phát sinh từ

việc sử dụng nội dung của báo cáo dưới mọi hình thức. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của VNDIRECT, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao,

sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của VNDIRECT. 

Thị trường phiên cuối tuần vẫn tiếp tục kết thúc trong sắc xanh nhẹ mặc dù nhiều cổ phiếu đã
chịu áp lực chốt lời lớn từ nhà đầu tư. Chỉ số VN-Index tăng 3.99 điểm (0.59%) để tiệm cận

vùng đỉnh cũ 680 ở mức 679.8 điểm. Toàn sàn có 109 mã tăng, 127 mã giảm và 68 mã đứng

giá. Đây là điều khá đáng tiếc khi đã có lúc VN-Index tăng hơn 8 điểm trong phiên.

Trên sàn Hà Nội, sau một phiên giảm nhẹ, chỉ số HNX-Index giữ vững sắc xanh trong cả phiên
và kết thúc ở mốc 82,09 điểm, tương ứng mức tăng 0.76 điểm (0.94%) lên. Toàn sàn có 67 mã

tăng, 86 mã giảm và 194 mã đứng giá.

Sau phiên thanh khoản thấp vào ngày hôm qua, giá trị giao dịch trên thị trường trong phiên đã

cải thiện trở lại, tuy nhiên, giao dịch thỏa thuận vẫn tiếp tục đóng góp một phần đáng kể. Cụ
thể, tổng giá trị giao dịch trên cả hai sàn đạt hơn 3,200 tỷ đồng, với hơn 700 tỷ đồng đến từ

các giao dịch này. Thị trường phiên chiều đón nhận thêm giao dịch thỏa thuận với khối lượng
lớn của MWG, đạt hơn 1 triệu cổ phiếu (188.3 tỷ đồng). Trong khi đó, cổ phiếu ITA khớp lệnh

hơn 11.8 triệu cổ phiếu, dẫn đầu khối lượng trên toàn thị trường.
 

Thị trường về cuối phiên phải chịu áp lực chốt lãi từ các nhà đầu tư tương đối mạnh, hàng loạt

các cổ phiếu lớn trên thị trường đã giảm giá trước tác động này. Trong đó nổi bật là nhóm cổ
phiếu ngành thép khi HSG điều chỉnh giảm mạnh 2,400 đồng xuống còn 50,900 đồng/CP với

khối lượng khớp lệnh hơn 3.4 triệu cổ phiếu mặc dù trong phiên, HSG có lúc lên tới 54,200
đồng/CP. HPG cũng không tránh khỏi việc bị bán mạnh khi giảm 700 đồng xuống 43,400

đồng/CP, khớp lệnh cuối phiên đạt hơn 4.2 triệu cổ phiếu. Việc nhiều cổ phiếu lớn trên thị

trường giảm giá đã khiến đà tăng của hai chỉ số bị thu hẹp lại đáng kể.

Cả hai sàn nhận được lực đỡ khá tốt đến từ nhóm các cổ phiếu như BID, VIC, VCB, CTG, BVH,
SAB, SSI, ACB… Trong đó, BID tiếp tục tăng 350 đồng lên 15,750 đồng/CP, khối lượng đạt hơn

6,3 triệu cổ phiếu. VCB tăng 750 đồng lên 37,900 đồng/CP, khớp lệnh gần 2.5 triệu cổ phiếu.
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ÁP LỰC CHỐT LỜI CUỐI PHIÊN KHIẾN VN-INDEX LỠ MỐC 680 ĐIỂM

THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU & TIỀN TỆ

PHÒNG GIAO DỊCH

Tuần qua (26-30/12), thị trường sơ cấp gọi thầu thành công 456 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ
(TPCP) và trái phiếu Chính phủ bảo lãnh (TPCPBL) trong tổng số 5,521 tỷ đồng gọi thầu,

tương đương tỷ lệ trúng thầu 8.26%. Lãi suất trúng thầu không đổi so với lần huy động gần

nhất. Lợi suất trái phiếu trên thị trường thứ cấp đồng loạt giảm, đặc biệt là tại các kỳ hạn ngắn.

Khối ngoại mua ròng 560 tỷ đồng sau 3 tuần bán ròng liên tiếp.
 
Trong tuần sau (03-06/01/2017), KBNN sẽ tổ chức huy động 2,000 tỷ đồng TPCP kỳ hạn 5

năm và 1,000 tỷ đồng kỳ hạn 15 năm. 

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 4,600 tỷ đồng vào hệ thống. Trong tuần tiếp theo từ 03-
06/01/2017, sẽ có 8,000 tỷ đồng tín phiếu và 25,561.53 tỷ đồng reverse repo đáo hạn. Đà tăng
của lãi suất liên ngân hàng chững lại. Lãi suất qua đêm giảm mạnh 85 điểm cơ bản; các kỳ hạn

từ 2 tuần trở lên tăng nhẹ. 

Lãi suất huy động tiếp tục tăng do một số ngân hàng thương mại cổ phần nâng lãi suất đối với
các kỳ hạn dưới 1 năm nhằm thu hút tiền gửi ngắn hạn.  

Tỷ giá trung tâm và tỷ giá tại Vietcombank tăng nhẹ so với cuối tuần trước và nhìn chung duy
trì ổn định. Tổng kết cả năm 2016, VND mất giá khoảng 1.23% so với đồng USD và nằm

trong  khoảng  dự báo từ 1.0-1.5% chúng tôi đưa ra vào đầu năm.  

Chỉ số hoán vị rủi ro tín dụng (CDS) 5 năm của Việt Nam tiếp tục giảm. Kết thúc ngày 30/12,

CDS 5 năm của Việt Nam lùi về mức 195 điểm cơ bản, giảm 3.59 điểm cơ bản so với cuối tuần
trước. Tổng cộng trong năm 2016, CDS 5 năm của Việt Nam giảm hơn 90 điểm cơ bản.  

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ

Cập nhật ngày:

Thông tin đáng chú ý về thị trường Trái phiếu và Tiền tệ tuần 26-30/12/2016
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