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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 20/07/2017 

Ngày: 19/07/2017 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 19/07 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 771.30 98.81 

Thay đổi (%) +0.50% +0.21% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

237 65 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 4,389 561 

Số cổ phiếu tăng giá 145 113 

Số cổ phiếu giảm giá 144 90 

Số cổ phiếu không đổi 33 176 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 944.63 

Giao dịch bán của NĐT NN 980.40 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN -35.77 
 

Phiên 19/7, hai chỉ số thị trường phục hồi nhẹ. Kết phiên, 

Vn-Index tăng 3.81 điểm (0.50%) lên 771.50 điểm, HNX-

Index tăng 0.21 điểm (0.21%) lên 98.81 điểm. Khối lượng 

khớp lệnh tăng nhẹ vượt mức trung bình 20 phiên: đạt 205 

triệu đơn vị trên HSX và 62 triệu đơn vị trên HNX. 

 

Độ rộng thị trường ở mức 258 mã tăng/234 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 19/7, khối ngoại bán ròng 35.77 tỷ đồng trên cả hai 

sàn. Trong đó, bán ròng 4.02 tỷ đ trên HSX và bán ròng 31.75 

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

(24 tỷ đ), PLX (22 tỷ đ), HPG (18 tỷ đ), GAS (17 tỷ đ), CII 

(14 tỷ đ), BID (10 tỷ đ), NVL (9 tỷ đ). Các mã bị bán ròng 

nhiều nhất là HSG (77 tỷ đ), PVS (22 tỷ đ), BVH (21 tỷ đ), 

SSI (19 tỷ đ), FIT (16 tỷ đ), NT2 (9 tỷ đ), KBC (9 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 19/7, Vn-Index phục hồi nhẹ 3.81 điểm lên 771.50 

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. Giá liên tục sụt giảm mạnh trong chuỗi các 

phiên vừa qua thúc đẩy dòng tiền bắt đáy tạo nên những phiên 

phục hồi đan xen trong quá trình giảm. Tuy nhiên, các đợt 

phục hồi xuất phát từ các nền tảng lỏng lẻo và hoạt động bắt 

đáy như hiện tại sẽ khó có thể duy trì đủ một chu kỳ T+3. Khối 

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

205 triệu đơn vị trên HSX và 62 triệu đơn vị trên HNX. Phiên 

20/7, Vn-Index sẽ gặp khó nếu test lại cản mạnh tại vùng 775 

điểm – vùng hội tụ cản kỹ thuật của MA10 và trendline xuống 

ngắn hạn. Thị trường được dự báo sẽ tiếp tục trạng thái tiêu 

cực của sóng điều chỉnh số 4 trong 1-3 tuần tới; sẽ rất khó 

khăn để có lợi nhuận cho các giao dịch ở thời điểm hiện tại 

khi đi ngược xu hướng chung. 

Nhóm cổ phiếu Penny có tính chất đầu cơ cao như FLC, 

KLF, FIT, TSC… giao dịch sôi động trong khi các cổ phiếu 

cơ bản không có được mức hồi đáng kể. 

Chiến lược giao dịch: Phiên 20/7, Vn-Index sẽ gặp khó nếu test lại cản mạnh tại vùng 775 điểm – vùng hội 

tụ cản kỹ thuật của MA10 và trendline xuống ngắn hạn. Thị trường có khả năng cao vẫn sẽ tiêu cực trong 1-3 

tuần tới và rất khó khăn để có lợi nhuận cho các giao dịch ở thời điểm hiện tại. 

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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