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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 19/07/2017 

Ngày: 18/07/2017 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 18/07 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 767.49 98.60 

Thay đổi (%) -0.18% -1.78% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

238 80 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 4,412 836 

Số cổ phiếu tăng giá 88 71 

Số cổ phiếu giảm giá 185 102 

Số cổ phiếu không đổi 51 206 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 782.36 

Giao dịch bán của NĐT NN 915.35 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN -132.99 
 

Phiên 18/7, hai chỉ số thị trường tiếp tục sụt giảm nhẹ. Kết 

phiên, Vn-Index giảm 1.42 điểm (0.18%) xuống 767.49 điểm, 

HNX-Index giảm 0.04 điểm (0.04%) xuống 98.60 điểm. Khối 

lượng khớp lệnh giảm xuống xấp xỉ mức trung bình 20 phiên: 

đạt 200 triệu đơn vị trên HSX và 52 triệu đơn vị trên HNX. 

 

Độ rộng thị trường ở mức 159 mã tăng/287 mã giảm. 

SAB và BHN là hai điểm sáng nổi bật nhất trên thị trường 

trong phiên hôm nay. Việc Nhà nước công bố kế hoạch thoái 

vốn khỏi hai “ông lớn” này ngay trong năm 2017 đang là động 

lực thu hút dòng tiền chảy mạnh vào hai cổ phiếu này. 

 

Phiên 18/7, khối ngoại mua ròng 932.79 tỷ đồng trên cả hai 

sàn. Trong đó, mua ròng 80.78 tỷ đ trên HSX và mua ròng 

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

(58 tỷ đ), VCB (20 tỷ đ), DHG (20 tỷ đ), PLX (17 tỷ đ), VCI 

(13 tỷ đ), CII (12 tỷ đ), DPM (9 tỷ đ). Các mã bị bán ròng 

nhiều nhất là VNM (19 tỷ đ), PVS (15 tỷ đ), HSG (15 tỷ đ), 

NT2 (14 tỷ đ), SSI (13 tỷ đ), KSB (12 tỷ đ), BMP (12 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 18/7, Vn-Index tiếp tục sụt giảm thêm 1.42 điểm, lui 

xuống 767.49 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình thành 

mẫu hình nến Doji với thân nến ngắn và bóng nến dài thể hiện 

sự giằng co mạnh trong phiên. SAB, BHN giúp Vn-Index neo 

giữ được vùng điểm số nhưng các chỉ số khác hầu hết vẫn tiếp 

tục phá đáy ngắn hạn và xác nhận downtrend tiếp diễn. Sau 

phiên sụt giảm mạnh trước đó, việc lực mua gia tăng trở lại 

và tạo dao động intraday giằng co mạnh dù không thực sự tích 

cực nhưng cũng manh nha cho khả năng có phục hồi yếu trong 

1-2 phiên giao dịch tới. Khối lượng khớp lệnh giảm xuống 

xấp xỉ mức trung bình 20 phiên: đạt 200 triệu đơn vị trên HSX 

và 52 triệu đơn vị trên HNX. Thị trường được dự báo sẽ tiếp 

tục trạng thái tiêu cực của sóng điều chỉnh số 4 trong 1-3 tuần 

tới và sẽ rất khó khăn để có lợi nhuận cho các giao dịch ở thời 

điểm hiện tại khi đi ngược xu hướng chung. 

Đợt sụt giảm có xác suất cao gây thiệt hại lớn cho các danh 

mục vẫn đang nắm giữ cổ phiếu. Trong khoảng hơn 1 tuần, 

nhiều cổ phiếu đã đánh mất mức tăng của 1-2 tháng trước. 

Chiến lược giao dịch: Thị trường được dự báo sẽ tiếp tục trạng thái tiêu cực của sóng điều chỉnh số 4 trong 

1-3 tuần tới và sẽ rất khó khăn để có lợi nhuận cho các giao dịch ở thời điểm hiện tại khi đi ngược xu hướng 

chung. Các đợt phục hồi ngắn vẫn là cơ hội để cắt giảm bớt danh mục. 

Nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường hoặc chỉ tham gia thị trường với tỷ lệ cổ phiếu ở mức thấp. 

 

http://finance.vietstock.vn/SAB-tct-co-phan-bia-ruou-nuoc-giai-khat-sai-gon.htm
http://finance.vietstock.vn/BHN-tong-ctcp-bia-ruou-nuoc-giai-khat-ha-noi.htm
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DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ 

 
 

-Tỷ trọng: 0% 

-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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