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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG 8/8/2016 

Ngày: 5/8/2016 NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG PHIÊN 5/8 

Tổng quan thị trường HSX HNX 

Giá đóng cửa thị trường 627.39 81.07 

Thay đổi (%) -0.72% -0.10% 

Khối lượng giao dịch 

(triệụ đơn vị) 

126 42 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 2,109 447 

Số cổ phiếu tăng giá 77 71 

Số cổ phiếu giảm giá 144 112 

Số cổ phiếu không đổi 65 196 

 

Giao dịch của NĐT NN Đv: tỷ đồng 

Giao dịch mua của NĐT NN 305.40 

Giao dịch bán của NĐT NN 293.67 

Giá trị giao dịch ròng NĐT NN +11.73 
 

Phiên 5/8, Vn-Index tiếp tục sụt giảm khá mạnh. Kết phiên, 

Vn-Index giảm 4.55 điểm (0.72%) xuống 627.39 điểm, HNX-

Index giảm 0.08 điểm (0.10%) xuống 81.07 điểm. Khối lượng 

khớp lệnh tăng nhẹ và trở lạo xấp xỉ mức trung bình 20 phiên: 

đạt 119 triệu đơn vị trên HSX và 38 triệu đơn vị trên HNX. 

Độ rộng thị trường ở mức 148 mã tăng/256 mã giảm. Áp 

lực điều chỉnh tiếp tục tăng cao đã kéo các chỉ số thị trường 

giảm sâu trong tuần qua. Nhóm cổ phiếu dẫn dắt chịu áp lực 

bán mạnh và cũng là nhóm tạo tác động tiêu cực nhất lên thị 

trường. Giao dịch ở nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và 

Micro Cap cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ khi sắc đỏ lan 

rộng, dòng tiền đầu cơ hạ nhiệt cùng giao dịch diễn ra khá ảm 

đạm. 

Phiên 5/8, khối ngoại mua ròng 11.73 tỷ đ trên cả hai sàn. 

Trong đó, bán ròng 15.15 tỷ đồng trên HSX và mua ròng 

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

là VNM (47 tỷ đ), PVS (15 tỷ đ), HSG (9 tỷ đ), PVT (6 tỷ đ), 

VFG (4 tỷ đ), CTI (4 tỷ đ), GAS (3 tỷ đ). Các mã bị bán ròng 

nhiều nhất là VIC (34 tỷ đ), MSN (19 tỷ đ), VCB (12 tỷ đ), 

HPG (8 tỷ đ), DPM (8 tỷ đ), CTD (7 tỷ đ), BID (6 tỷ đ). 

 CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH 

 
Vn-Index 

Phiên 5/8, Vn-Index tiếp tục giảm điểm và đã chạm vùng giá 

mục tiêu của đợt điều chỉnh như dự báo trước đó – vùng 620 

điểm. Trên đồ thị kỹ thuật, chỉ số hình thành nến Hammer với 

bóng dưới dài hàm ý dù là phiên giảm điểm nhưng lực cầu bắt 

đáy đã khá tốt trở lại và tạo chuyển động cải thiện tương ứng 

về giá. Thanh khoản khớp lệnh của phiên cũng tăng trở lại 

mức trung bình 20 phiên. Như vậy, Vn-Index đang tiếp cận 

vùng hỗ trợ mạnh quanh 620 điểm của trendline trung hạn, 

đồng thời là vùng mục tiêu của 3 sóng điều chỉnh ngắn hạn 

như đã dự báo trước đó. Diễn biến các phiên đầu tuần sẽ cần 

được theo sát và đánh giá cơ hội giải ngân. 

Khá nhiều cổ phiếu Blue Chips ảnh hưởng vốn hóa lớn đã 

điều chỉnh khá về hỗ trợ và mở ra cơ hội phục hồi trong thời 

gian tới. Hai đại diện cho lớp cổ phiếu tiêu cực nhất lúc này, 

lôi kéo chiều hướng đi xuống hiện vẫn là VIC, MSN. Cơ hội 

phục hồi sẽ gia tăng mạnh khi các thành phần này trở lại. 

Chiến lược giao dịch: Vn-Index đã có gần 1 tháng điều chỉnh về vùng 620 điểm như dự báo trước đó. Đây 

là vùng mục tiêu theo xác định sóng điều chỉnh và hỗ trợ của trendline tăng trung hạn nên có độ tin cậy cao 

cho cơ hội phục hồi. 

Nhà đầu tư nên bám sát thị trường trong các phiên đầu tuần và đánh giã kỹ lưỡng yếu tố cung-cầu, sự cải 

thiện ở VIC, MSN để cân nhắc việc giải ngân. Trong điều kiến thuận lợi, mức thăm dò được khuyến nghị là 

30-50%, ưu tiên các cổ phiếu tích lũy tốt trong thị trường tiêu cực vừa qua như: DMC, DHC, VIT, HPG, NT2. 
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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 
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