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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 28/07/2017 

Ngày: 27/07/2017 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 27/07 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 771.50 99.63 

Thay đổi (%) -0.31% +0.20% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

202 68 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 3,579 569 

Số cổ phiếu tăng giá 128 102 

Số cổ phiếu giảm giá 149 109 

Số cổ phiếu không đổi 48 167 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 303.83 

Giao dịch bán của NĐT NN 250.59 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN +53.24 
 

Phiên 27/7, hai chỉ số thị trường tăng giảm trái chiều. Kết 

phiên, Vn-Index giảm 2.38 điểm (0.31%) xuống 771.50 điểm, 

HNX-Index tăng 0.20 điểm (0.20%) lên 99.63 điểm. Khối 

lượng khớp lệnh tăng nhẹ và duy trì trên mức trung bình 20 

phiên: đạt 191 triệu đơn vị trên HSX và 62 triệu đơn vị trên 

HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 230 mã tăng/258 mã giảm. Áp 

lực bán tiếp tục gia tăng nhanh ngay từ lúc mở cửa phiên 

nhưng nhịp rơi chỉ xuất hiện trong khoản thời gian ngắn. Thay 

vào đó là đà bứt phá liên tiếp của chỉ số thị trường trong phần 

lớn thời gian giao dịch. Nhiều khả năng cung giá thấp đã thực 

sự cạn kiệt sau chuỗi nhiều phiên tháo hàng mạnh vừa qua. 

Phiên 27/7, khối ngoại mua ròng 53.24 tỷ đồng trên cả hai 

sàn. Trong đó, mua ròng 69.42 tỷ đ trên HSX và bán ròng 

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

VCI (42 tỷ đ), VNM (11 tỷ đ), HPG (9 tỷ đ), HCM (9 tỷ đ), 

VCS (8 tỷ đ), HBC (8 tỷ đ), DXG (6 tỷ đ). Các mã bị bán ròng 

nhiều nhất là PVS (27 tỷ đ), PLX (18 tỷ đ), SSI (17 tỷ đ), CTG 

(13 tỷ đ), MSN (10 tỷ đ), HSG (6 tỷ đ), KBC (5 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 27/7, Vn-Index điều chỉnh giảm nhẹ 2.38 điểm xuống 

771.50 điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình thành nến đỏ 

giảm điểm với thân nến nhỏ và có bóng trên. Dòng tiền vẫn 

duy trì được ở mức cao với khối lượng khớp lệnh duy trì trên 

mức trung bình 20 phiên: đạt 192 triệu đơn vị trên HSX và 62 

triệu đơn vị trên HNX. Như đánh giá đã đưa ra trước đó, việc 

thị trường bứt phá nhanh từ nền tảng tích lũy còn lỏng lẻo 

khiến áp lực bán sớm gia tăng trở lại. Vn-Index điều chỉnh sau 

khi test cản mạnh 774 điểm – hội tụ cận trên kênh giảm và 

đỉnh ngắn hạn. Chưa có gì đáng lo ngại ở phiên điều chỉnh 

27/7 và thị trường có khả năng cao sẽ còn điều chỉnh nhẹ thêm 

1-2 phiên tới để tiêu hóa được lượng hàng bắt đáy giá rẻ. Đây 

cũng sẽ là thời điểm các cổ phiếu tích lũy củng cố đáy, tạo 

nền tảng ngắn chờ bứt phá. Nhịp điều chỉnh ngắn này sẽ là cơ 

hội tốt để đánh giá lại cơ hội và gom vào cổ phiếu. 

Hầu hết các cổ phiếu trên thị trường có mức điều chỉnh 

không lớn. Áp lực bán xuất hiện theo cách thông thường và 

không gây ra đứt gãy tiêu cực nào. 

Chiến lược giao dịch: Thị trường điều chỉnh nhẹ trở lại ở phiên 27/7 sau 2 phiên bứt phá mạnh từ vùng tích 

lũy lỏng lẻo. Nhịp điều chỉnh được dự báo còn có thể duy trì trong 1-2 phiên giao dịch tới. Đây sẽ là cơ hội tốt 

để đánh giá lại cơ hội và gom vào cổ phiếu. 

Nhà đầu tư xem xét gom dần cổ phiếu trở lại ở các nhịp điều chỉnh, ưu tiên các cổ phiếu nhóm Chứng khoán, 

BĐS. Danh mục khuyến nghị: đề xuất mua SSI tại vùng giá 25-25.3; SHB tại vùng giá 7.9-8. 
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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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