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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 5/8/2016 

Ngày: 4/8/2016 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 4/8 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 631.94 81.15 

Thay đổi (%) +0.05% -0.12% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

112 41 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 1,991 419 

Số cổ phiếu tăng giá 93 86 

Số cổ phiếu giảm giá 138 112 

Số cổ phiếu không đổi 65 181 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 363.39 

Giao dịch bán của NĐT NN 289.68 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN +73.71 
 

Phiên 4/8, Vn-Index đạt mức tăng khá trong phiên nhưng 

tiếp tục thoái lui về sát tham chiếu cuối phiên. Kết phiên, Vn-

Index tăng 0.33 điểm (0.05%) lên 631.94 điểm, HNX-Index 

giảm 0.10 điểm (0.12%) xuống 81.15 điểm. Khối lượng khớp 

lệnh tăng nhẹ và duy trì dưới mức trung bình 20 phiên: đạt 

104 triệu đơn vị trên HSX và 39 triệu đơn vị trên HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 179 mã tăng/250 mã giảm. Giá 

dầu thế giới hồi phục trở lại sau chuỗi giảm điểm mạnh giúp 

nhóm cổ phiếu Dầu khí khởi sắc trở lại hợp sức cùng các cổ 

phiếu có vốn hóa lớn như VCB, VNM, BVH…giúp sắc xanh 

trở lại với VN-Index ngay từ lúc mở phiên giao dịch. Tuy 

nhiên, áp lực bán trở lại vào phiên chiều khiến chỉ số đánh 

mất gần như toàn bộ mức tăng và lui sát về mốc tham chiếu. 

Phiên 4/8, khối ngoại mua ròng 73.71 tỷ đ trên cả hai sàn. 

Trong đó, mua ròng 43.54 tỷ đồng trên HSX và mua ròng 

30.17 tỷ đồng trên HNX. Các mã được mua ròng nhiều nhất 

là VNM (81 tỷ đ), PVS (11 tỷ đ), PVT (6 tỷ đ), PTB (5 tỷ đ), 

BVH (5 tỷ đ), GAS (5 tỷ đ), VIX (4 tỷ đ). Các mã bị bán ròng 

nhiều nhất là HPG (28 tỷ đ), HBC (12 tỷ đ), VCB (8 tỷ đ), 

BID (5 tỷ đ), PDR (5 tỷ đ), HSG (4 tỷ đ), CTD (4 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Hồi phục khá tốt trong phiên giao dịch buổi sáng 4/8, tuy 

nhiên, áp lực bán tăng mạnh về cuối phiên chiều khiến Vn-

Index chỉ còn giữ được mức tăng 0.33 điểm lên 631.94 điểm. 

Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình thành nến dạng Gravestone 

Doji với bóng trên dài cho thấy áp lực bán tiếp tục chiếm thế 

chủ động tại các nhịp phục hồi. Sức ép từ khu vực điểm số 

cao nhất phiên (High) tại 641.02 điểm về mức đóng cửa tạo 

nên dao động intraday kém tích cực với mức thoái lui gần 10 

điểm. Như vậy, Vn-Index vẫn đang vận động tiêu cực trong 

xu hướng giảm và chưa đủ điều kiện cho một nhịp hồi phục 

rõ ràng thứ 2. 

VNM hiện vẫn là trụ duy nhất giữ được xu hướng tăng yếu 

trong ngắn hạn. Trong khi đó, VCB, GAS dù tăng giá vẫn nằm 

trong trạng thái lỏng lẻo, đi xuống. VIC, MSN là các trụ tiêu 

cực nhất ở thời điểm hiện tại khi chịu tác động từ thông tin 

liên quan. 

Chiến lược giao dịch: Vn-Index vẫn đang vận động tiêu cực trong xu hướng giảm và hiện chưa có bất kỳ 

tín hiệu củng cố xu hướng nào xuất hiện. Thông tin tiêu cực về một số doanh nghiệp lớn niêm yết hay triển 

vọng giá dầu và các chỉ số chứng khoán thế giới dự kiến sẽ tiếp tục tác động tới thị trường trong ngắn hạn. 

Vì vậy trong giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư vẫn nên giữ tỷ lệ cổ phiếu ở mức thấp (tối đa 30%) hoặc đứng 

ngoài thị trường. 
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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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