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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 08/08/2017 

Ngày: 07/08/2017 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 07/08 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 792.98 102.4 

Thay đổi (%) +0.55% +0.46% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

223 89 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 3,972 830 

Số cổ phiếu tăng giá 159 109 

Số cổ phiếu giảm giá 114 69 

Số cổ phiếu không đổi 46 202 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 427.72 

Giao dịch bán của NĐT NN 292.27 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN +135.45 
 

Phiên 7/8, hai chỉ số thị trường duy trì đà tăng điểm. Kết 

phiên, Vn-Index tăng 4.30 điểm (0.55%) lên 792.98 điểm, 

HNX-Index tăng 0.47 điểm (0.46%) lên 102.40 điểm. Khối 

lượng khớp lệnh tăng vượt mức trung bình 20 phiên: đạt 210 

triệu đơn vị trên HSX và 87 triệu đơn vị trên HNX. 

 

Độ rộng thị trường ở mức 268 mã tăng/183 mã giảm.  Sắc 

xanh tiếp tục hiện diện khá tốt trong phiên hôm nay. Giao dịch 

thị trường diễn ra khá ổn định với sắc xanh lan tỏa rộng. Các 

nhịp điều chỉnh không hề diễn ra như lo ngại cùng hệ số tăng/ 

giảm điểm khá tốt cho thấy lực cầu trên thị trường vẫn đang 

duy trì khá vững chắc. 

 

Phiên 7/8, khối ngoại mua ròng 135.45 tỷ đồng trên cả hai 

sàn. Trong đó, mua ròng 89.33 tỷ đ trên HSX và mua ròng 

46.12 tỷ đ trên HNX. Các mã được mua ròng nhiều nhất là 

SHB (37 tỷ đ), VCI (21 tỷ đ), PLX (20 tỷ đ), GAS (19 tỷ đ), 

HPG (15 tỷ đ), VNM (12 tỷ đ), DXG (9 tỷ đ). Các mã bị bán 

ròng nhiều nhất là CII (15 tỷ đ), MSN (12 tỷ đ), HT1 (9 tỷ đ), 

SSI (7 tỷ đ), HCM (7 tỷ đ), PVD (6 tỷ đ), GMD (5 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 7/8, Vn-Index tiếp tục duy trì đà tăng điểm với phiên 

bứt phá 4.30 điểm lên 792.98 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ 

số hình thành thân nến trắng dài, có bóng trên thể hiện vận 

động intraday tích cực nhưng cũng đang tồn tại áp lực bán khá 

lớn tại vùng giá cao. Thị trường thể hiện sức mạnh rất tốt trong 

nhịp tăng này với dòng tiền duy trì đều ở mức cao và xác suất 

tăng cho danh mục cổ phiếu liên tục giữ sự lạc quan cho nhà 

đầu tư. Các nhóm cổ phiếu dẫn sóng năm nay là Chứng khoán, 

BĐS, Ngân hàng luân phiên giữ nhịp và giữ vai trò trụ cột của 

thị trường. Bên cạnh đó là sự phục hồi tích cực gần đây của 

nhóm cổ phiếu dầu khí. Như vậy, thị trường vẫn được đánh 

giá tích cực trong uptrend trung hạn với target tại vùng 830 

điểm của Vn-Index vào khoảng cuối tháng 9. 

Chứng khoán, BĐS và Ngân hàng vẫn là các nhóm cổ phiếu 

mạnh nhất thị trường và luân phiên nhau giữ nhịp trong xu 

hướng tăng. Phiên 4/8 và 7/8 cũng chứng kiến sự bứt phá mới 

của một số cổ phiếu nhóm BĐS như DIG, TDH, DXG… 

Chiến lược giao dịch: Thị trường vẫn đang duy trì được trạng thái tích cực trong uptrend trung hạn - dự kiến 

sẽ kéo dài tới cuối tháng 9 và target tại vùng 830 điểm của Vn-Index. Ngắn hạn, áp lực sau nhịp tăng mạnh có 

thể khiến chỉ số cần một vài phiên rung lắc, điều chỉnh; nhà đầu tư nên thận trọng và hạn chế việc đua giá. 

Giai đoạn thị trường thuận lợi, nhà đầu tư có thể nắm giữ danh mục với tỷ lệ cổ phiếu ở mức cao (70%). Nhà 

đầu tư có thể cân nhắc gom thêm PVI vùng 34.5, SHB vùng 8.2. 
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

 
 

-Tỷ trọng: 70% 

-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 

Chips 

SHB Ngân hàng 28/7/2017 8 7.8 8.2 2.50 

SSI Chứng khoán 28/7/2017 25.5 24.6 26.35 3.33 

Mid Cap 

PDR BĐS 1/8/2017 27.5 27.1 29 5.45 

DIG BĐS 1/8/2017 15 14.8 16.55 10.33 

PVI Bảo hiểm 4/8/2017 33.8 32.9 34.6 2.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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