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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 26/7/2016
Ngày: 25/7/2016
Tổng quan thị trường

HSX

HNX

Giá đóng cửa thị trường

649.30

84.00

Thay đổi (%)

-0.09%

-0.08%

98

36

1,815

430

Số cổ phiếu tăng giá

125

93

Số cổ phiếu giảm giá

107

94

Số cổ phiếu không đổi

60

191

Khối lượng giao dịch
(triệụ đơn vị)
Giá trị giao dịch (tỷ đồng)

Giao dịch của NĐT NN

Đv: tỷ đồng

Giao dịch mua của NĐT NN

315.77

Giao dịch bán của NĐT NN

187.19

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN

+128.58

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 25/7
Phiên 25/7, Vn-Index điều chỉnh giảm nhẹ khi dòng tiền vẫn
tiếp tục suy yếu. Kết phiên, Vn-Index giảm 0.57 điểm (0.09%)
xuống 649.30 điểm, HNX-Index giảm 0.07 điểm (0.08%)
xuống 84.00 điểm. Khối lượng khớp lệnh sụt giảm mạnh
xuống dưới mức trung bình 20 phiên: đạt 98 triệu đơn vị trên
HSX và 36 triệu đơn vị trên HNX.
Độ rộng thị trường ở mức 218 mã tăng/210 mã giảm. Áp
lực tháo tiếp tục hiện diện và khiến thị trường tiếp tục giảm
điểm mạnh trong phiên giao dịch buổi sáng. Tuy vậy, với sự
hồi sinh mạnh mẽ của GAS cùng các cổ phiếu Blue Chip như
VCB, VIC, HPG, HAG… đã giúp giao dịch khởi sắc hơn
trong phiên buổi chiều và thu hẹp đà giảm của chỉ số thị
trường.
Phiên 25/7, khối ngoại mua ròng 128.58 tỷ đ trên cả hai sàn.
Trong đó, mua ròng 109.04 tỷ đồng trên HSX và mua ròng
19.54 tỷ đồng trên HNX. Các mã được mua ròng nhiều nhất
là HPG (53 tỷ đ), GAS (11 tỷ đ), PVS (10 tỷ đ), PVT (9 tỷ đ),
KBC (8 tỷ đ), SSI (8 tỷ đ), VNM (7 tỷ đ). Các mã bị bán ròng
nhiều nhất là HSG (25 tỷ đ), BVH (4 tỷ đ), HAX (4 tỷ đ), BID
(3 tỷ đ), STB (2 tỷ đ), CTG (2 tỷ đ), FLC (1 tỷ đ).
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH
Chốt phiên giao dịch đầu tuần 25/7, chỉ số Vn-Index tiếp tục
giảm nhẹ 0.57 điểm xuống 649.30 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật,
chỉ số hình thành nến dạng Spinning Top cho thấy trạng thái
giằng co giữa bên mua và bên bán xung quanh mốc 650 điểm
với ưu thế thuộc về bên bán tại thời điểm đóng cửa. Sau phiên
bắt đáy cuối tuần trước, người mua trở lại vị thế thụ động và
từ chối các mức giá cao hơn. Dòng tiền cũng có dấu hiệu suy
giảm cùng sự sụt giảm mạnh thanh khoản khớp lện trên hai
sàn. Như vậy, Vn-Index đang xác nhận cho vùng giao dịch
mới tại 640-660 điểm. Mốc hỗ trợ tâm lý 640 điểm nhiều khả
năng sẽ tạo điều kiện cho một nhịp hồi phục ngắn (sóng b).
Phiên 25/7, vận động yếu và dòng tiền suy giảm và tín hiệu
chung ở nhiều mã. Tâm lý thiếu ổn định và thận trọng cao
khiến thanh khoản giảm mạnh. Các nhịp tăng không có thanh
khoản tiếp tục xác nhận đợt hồi nếu xảy ra cũng chỉ mang tính
chất kỹ thuật và rủi ro cao.

Vn-Index
Chiến lược giao dịch: Vn-Index đã xác lập đỉnh ngắn hạn và đang định hình vùng giao dịch mới tại vùng
640-660 điểm với vận động kém tích cực và dòng tiền suy yếu mạnh. Phiên giao dịch 26/7, sự sụt giảm mạnh
của giá dầu có thể tiếp tục tác động tiêu cực tới thị trường.
Trong giai đoạn thị trường có rủi ro ở mức cao và thiếu ổn định như hiện tại, nhà đầu tư nên giữ tỷ lệ cổ phiếu
ở mức thấp (tối đa 30%) hoặc đứng ngoài thị trường; ưu tiên bảo toàn vốn.
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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!
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