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TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀY
KẾT QUẢ GIAO DỊCH

Điểm số
Thay đổi (%)
Tổng KLGD (triệu)

Thị trường cơ sở
HSX
864,50
+0,13%
237,5

HNX
114,37
+0,58%
29,9

Thay đổi (%)

-28,2%

-17,8%

Tổng GTGD (tỷ đồng)
GTGD khớp lệnh (tỷ đồng)
Thay đổi (%)

4.302,3
3.039,4
-33,3%

340,4
247
-28,7%

Số mã tăng

156

78

Số mã giảm
Số mã đứng giá

196
75

54
65

Mã HĐ
Tổng KLGD (hợp đồng)
Giá đóng cửa (điểm)
Tăng/Giảm (điểm)
Tổng giá trị GD ước tính (tỷ đồng)

Nước ngoài mua (tỷ VNĐ)
Nước ngoài bán (tỷ VNĐ)
Nước ngoài mua/bán ròng
1
2
3
1
2
3
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Thị trường phái sinh
VN30F2007
VN30F2008
182.464
885
802,1
793
+8,1
+5,0
14.635,4
70,2

VN30F2009
33
785,9
+5,8
2,6

Khối ngoại
HSX
401,3
734,1
-332,8
Top mua ròng
KDC
14,5 tỷ
PLX
7,8 tỷ
VRE
5,3 tỷ
Top bán ròng
DHC
202,1 tỷ
HPG
87,4 tỷ
VCB
14,4 tỷ

VN30F2012
62
780,1
+3,2
4,8

HNX
2,80
3,36
-0,56
VNM
PDR
PET

2,8 tỷ
2,7 tỷ
2,6 tỷ

PHR
TRC
VJC

11,8 tỷ
10,1 tỷ
6,8 tỷ
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự

870 điểm

Kháng cự

115 điểm

Hỗ trợ

820 điểm

Hỗ trợ

108 điểm

Nhận định:
-Phiên hôm nay, chỉ số VN-index tăng 1,08 điểm so với
tham chiếu. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 184
triệu cổ phiếu, giảm 35,3%, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt
3.039,4 tỷ đồng, giảm 33,3% so với phiên trước. Thanh
khoản giảm, diễn biến thị trường giằng co, phân hóa mạnh.
-Chỉ số vẫn nằm trên 2 đường MA50 và MA100 điểm, chỉ
báo MACD dưới Signal ở biên độ hẹp, tuy ở phân kỳ âm,
nhưng chuẩn bị cắt ngang và đảo phân kì. Dải Bollinger
Band nở rộng đường BB Top, BB Bot có xu hướng đi
ngang. Chỉ báo RSI, MFI phiên hôm nay vẫn lần lượt ở
ngưỡng 55 và 52, không có biến động lớn về dòng tiền và
thanh khoản.
-Dự báo, chỉ số VN-Index sẽ tích lũy tiếp quanh vùng 855865 nếu không có sự bùng nổ của nhóm mã trụ dẫn dắt. Ở
chiều hướng khả quan thì nhịp rung lắc mạnh sẽ giúp dòng
tiền đổ mạnh vào thị trường khi nhiều mã xuống vùng giá
hấp dẫn, tăng thanh khoản và tạo hưng phấn cho các nhà
đầu tư nhằm thử thách kháng cự mạnh 870 điểm ở các
phiên tới, nếu phá vỡ ngưỡng kháng cự này, chỉ số sẽ có
triển vọng tăng trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, vẫn nên
lưu ý các nhà đầu tư giải ngân ở tỷ trọng an toàn, vùng giá
xuống cũng có thể khiến chỉ số quay đầu giảm điểm nếu
nhịp cầu hấp thụ yếu và các mã trụ liên tục bị xả, chốt lời
mạnh, tạo tâm lý tiêu cực chung. Mốc hỗ trợ gần nhất của
VN-Index ở 820 điểm, mốc hỗ trợ đáng tin cậy cho chỉ số
vẫn ở ngưỡng 800 điểm.
www.nsi.com.vn

Nhận định:
- Phiên hôm nay, chỉ số HNX-Index tăng 0,65 điểm,
tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 25 triệu cổ
phiếu, giảm 25,1% và giá trị khớp lệnh đạt 247 tỷ đồng,
giảm 28,7% so với phiên trước đó.
- Chỉ số tiếp tục tăng nhẹ theo chiều hướng tích lũy.
Đường MA20 phiên hôm nay ở ngưỡng 113,5 điểm đã
vượt qua. Chỉ báo MACD vẫn nằm dưới Signal nhưng
đã thu hẹp dần biên độ phân kỳ âm. Dải Bollinger Band
có dấu hiệu mở rộng. Chỉ báo RSI tăng nhẹ lên vùng 54,
mức giá ở trạng thái tăng nhẹ do chỉ báo MFI tăng lên
48, lực cầu có dấu hiệu tăng dần.
- Dự báo, chỉ số sẽ tiếp tục xu hướng tích lũy quanh mốc
112-115 điểm, theo nhịp chung toàn thị trường. Nếu giữ
vững quanh ngưỡng này và bứt phá qua ngưỡng kháng
cự 115 điểm, HNX khả năng sẽ mở ra chu kỳ tăng
trưởng mới, hướng tới mốc đỉnh cũ trong năm nay là
120 điểm. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn cho chỉ số ở 108
điểm, đáng tin cậy ở mốc 805 điểm.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Nhận định thị trường trong nước
Phiên hôm nay, thị trường mở cửa trong sắc đỏ ở đầu phiên. Rổ VN30, 26/30 mã dưới tham chiếu, tuy nhiên ở biên độ hẹp. Thị
trường rung lắc quanh tham chiếu suốt phiên sáng, đến sát giờ nghỉ trưa, lực cầu mạnh giúp VN-Index tăng điểm, CTG, CTD,
GAS và SAB là các mã tăng tích cực nhất, tăng từ 1,3%-1,8%. Khối lượng giao dịch lớn tập trung ở các mã STB với 6,7 triệu cổ
phiếu, GTN trần suốt phiên sáng với 4,5 triệu cổ phiếu, CTG cũng giao dịch khá tích cực với gần 4 triệu cổ phiếu, VN-Index chốt
phiên sáng nhỉnh trên tham chiếu. Thị trường đi ngang suốt phiên chiều, có tới gần 200 mã giảm điểm dưới tham chiều, nhóm mã
trụ lúc này có vai trò quan trọng là lực đỡ giúp chỉ số không rơi quá sâu như SAB +3,9%, GAS +1,7%, CTG +1,1%, kết thúc phiên
ATC, SAB tăng mạnh lên 4,3%, nhóm ngân hàng các mã cũng tăng nhẹ như VPB, CTG +0,9%, HDB, MBB, STB tăng từ 0,2%0,4%, SSI +1%, FPT +0,5%,...góp phần tích cực cho chỉ số, HPG giao dịch với hơn 9 triệu cổ phiếu, tuy nhiên ở chiều ngược lại là
mã này giảm 1,1%, VCB, VHM đều giảm 0,5%, VNM -0,4%, VIC -0,2%,..là các mã tác động xấu tới đà tăng của chỉ số. Chốt
phiên, chỉ số VN-Index dừng ở 864,50 điểm, tăng 1,08 điểm; Chỉ số HNX dừng ở 114,37 điểm, tăng 0,65 điểm-tác động lớn tới
chỉ số sàn này là THD với phiên thứ 13 giao dịch ở mức trần, mã ACB cũng tăng 0,8%.
Nhìn chung, phiên giao dịch hôm nay diễn ra khá “mờ nhạt”, chỉ số VN-Index tuy tăng điểm nhẹ nhưng có tới gần 200 mã dưới
tham chiếu, rổ VN30 có 12 mã tăng nhưng tới 13 mã giảm, thanh khoản ở rổ này cũng giảm mạnh phiên hôm nay khi chốt phiên
khớp lệnh đạt 52,1 triệu cổ phiếu, giảm 40% so với phiên trước. Thanh khoản tại sàn HoSE-khối lượng khớp lệnh giao dịch đạt
184 triệu cổ phiếu, giá trị khớp lệnh đạt 3.039,4 tỷ đồng, giảm lần lượt 35% và 33%. Khối ngoại phiên hôm nay bán ròng 336 tỷ ở
cả 3 sàn, chủ yếu tập trung mua KDC (14,5 tỷ) và bán mạnh mã DHC (202,1 tỷ) trong đó thỏa thuận khoảng 11 triệu cổ phiếu ở
mức sàn, khả năng giao dịch thoái vốn của nhóm SSIAM đã được thực hiện phiên hôm nay theo hình thức thỏa thuận, HPG cũng
bị room này bán mạnh 87,4 tỷ. Dự báo, chỉ số VN-Index sẽ tích lũy tiếp quanh vùng 855-865 nếu không có sự bùng nổ của nhóm
mã trụ dẫn dắt. Ở chiều hướng khả quan thì nhịp rung lắc mạnh sẽ giúp dòng tiền đổ mạnh vào thị trường khi nhiều mã xuống
vùng giá hấp dẫn, tăng thanh khoản và tạo hưng phấn cho các nhà đầu tư nhằm thử thách kháng cự mạnh 870 điểm ở các phiên tới,
nếu phá vỡ ngưỡng kháng cự này, chỉ số sẽ có triển vọng tăng trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên, vẫn nên lưu ý các nhà đầu tư giải
ngân ở tỷ trọng an toàn, vùng giá xuống cũng có thể khiến chỉ số quay đầu giảm điểm nếu nhịp cầu hấp thụ yếu và các mã trụ liên
tục bị xả, chốt lời mạnh, tạo tâm lý tiêu cực chung. Mốc hỗ trợ gần nhất của VN-Index ở 820 điểm, mốc hỗ trợ đáng tin cậy cho
chỉ số vẫn ở ngưỡng 800 điểm. Ở phía hợp đồng phái sinh, chỉ 4 hợp đồng đều tăng điểm, hợp đồng VN30F2007 tăng 8,1 điểmđóng cửa ở 802,1 điểm,vẫn ở basic âm. Tuy nhiên, việc thu hẹp khoảng cách gần 3 điểm cho thấy cái nhìn tích cực hơn của các
nhà đầu tư về thị trường, tổng khối lượng hợp đồng đạt hơn 183,4 nghìn, tổng giá trị ước tính khoảng 14.713 tỷ đồng.

Biến động các mã trong VN30 trong ngày
Danh sách các mã có ảnh hưởng lớn đến VN-Index ngày 08/07/2020.
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Mã
VIC
VHM
VRE
MSN
VCB
BID
CTG
MBB
TCB
VPB
VNM
SAB
GAS
PLX
NVL

Mức dao động trong
ngày (đồng)
-200
-400
-400
-50
+200
+50
-150
+200
-500
+7.900
+500
-200

% Dao
động
-0,22%
-0,50
-0,48%
-0,12%
+0,85%
+0,29%
-0,74%
+0,92%
-0,43%
+4,27%
+0,69%
-0,31%

Tỷ trọng so với
VN-Index
10,4%
8,4%
2,1%
2,59%
10,7%
5,5%
3%
1,4%
2,4%
1,9%
6,7%
3,7%
4,8%
2%
1,7%

Mức độ ảnh hưởng đến VNIndex (điểm)
-0,193
-0,383
-0,424
-0,057
+0,213
+0,035
-0,150
+0,140
-0,249
+1,448
+0,274
-0,055

(Nguồn: NSI Tổng hợp)
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Hoang mang về tình hình dịch bệnh, TTCK Mỹ quay đầu giảm điểm.
Theo Đại học Johns Hopkins, hơn 2,93 triệu ca nhiễm nCoV đã được xác nhận tại Mỹ, cùng với ít nhất 130.306 trường
hợp tử vong. Cuối tuần qua, hơn 20 tiểu bang đã báo cáo tỷ lệ nhập viện liên quan đến Covid-19 tăng ít nhất 5%.Trong
khi đó, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Atlanta - Raphael Binto, phát biểu trong cuộc phỏng vấn với FInancial Times
rằng sự phục hồi kinh tế của Mỹ sẽ là điều khó khăn khi các trường hợp nhiễm nCoV tiếp tục gia tăng.
-Chốt phiên 7/7, S&P 500 giảm 1,1% xuống còn 3.145,32 điểm, trong khi Nasdaq Composite, dù đạt mức cao kỷ lục
trước đó trong phiên, cũng đóng cửa thấp hơn 0,9% tại 10.343,89 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones
giảm 396,85 điểm, tương đương 1,5%, xuống 25.890,18 điểm.
Vàng tăng trong phiên qua do số ca nhiễm Covid-19 mới tăng vọt thúc đẩy hy vọng về các biện pháp chính sách tiền tệ
phù hợp hơn và nhu cầu đối với kim loại trú ẩn an toàn này. Các biện pháp kích thích kinh tế lớn để hạn chế thiệt hại
kinh tế từ đại dịch Covid-19 có thể hỗ trợ giá vàng, được xem như rào cản chống lại lạm phát và tranh chấp tiền tệ.
Vàng đã tăng hơn 18% trong năm nay.
-Chốt phiên 7/7, vàng giao ngay tăng 0,7% lên 1.796,08 USD/oucne. Vàng kỳ hạn tháng 8 của Mỹ đóng cửa tăng 0,9%
lên 1.809,9 USD/ounce.
Giá dầu thay đổi ít trong phiên vừa qua do lo ngại nhu cầu khi số ca nhiễm virus corona mới tăng vọt làm lu mờ các dự
báo sản lượng giảm của chính phủ Mỹ.
-Chốt phiên 7/7, dầu thô Brent giảm 2 US cent xuống 43,08 USD/thùng. Dầu thô WTI đóng cửa giảm 1 US cent xuống
40,62 USD/thùng.
Petrolimex (PLX) đã bán xong 15 triệu cổ phiếu quỹ, thu về 680 tỷ đồng.
Theo đó trong thời gian từ 16/6 đến 2/7/2020 Petrolimex đã bán xong 15 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký bán trước đó. Sau
giao dịch, Petroliemx giảm lượng sở hữu cổ phiếu quỹ từ hơn 103 triệu đơn vị xuống còn hơn 88 triệu cổ phiếu. Giá
bán bình quân 45.318 đồng/cổ phiếu, thu về gần 680 tỷ đồng. Petrolimex đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường
chứng khoán từ tháng 4/2017 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 43.200 đồng/cổ phiếu. Lần đầu tiên,
ngay sau khi lên sàn Petrolimex bán bớt 20 triệu cổ phiếu quỹ trong tổng số 155 triệu cổ phiếu quỹ nắm giữ. Tiếp đó
Petrolimex đã nhiều lần mang cổ phiếu quỹ ra bán. Trên BCTC quý 1/2020 của công ty ghi nhận, hiện công ty đang sở
hữu hơn 103 triệu cổ phiếu quỹ với tổng giá trị hơn 1.030 tỷ đồng. Lần gần đây nhất, tháng 7/2019 Petrolimex đã bán
bớt 20 triệu cổ phiếu quỹ. Tương ứng giá trị cổ phiếu quỹ bằng mệnh giá. Giá bán ra hiện nay gấp 4,5 lần "giá
vốn".Petrolimex đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh
doanh năm 2020 với tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 122.000 tỷ đồng, giảm 35% so với doanh thu thực hiện năm
2019. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 1.570 tỷ đồng, bằng 28% lợi nhuận đạt được năm 2019. Kết quả kinh
doanh quý 1/2020 Petrolimex đạt 38.477 tỷ đồng doanh thu và ghi nhận lỗ 1.813 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái
lãi sau thuế 1.294 tỷ đồng. Trong đó lỗ ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 1.893 tỷ đồng.
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NSI có thể sử dụng các nghiên cứu trong báo cáo cho hoạt động mua bán chứng khoán tự doanh, với tư cách là một
khách hàng sử dụng sản phẩm nghiên cứu. Nhân viên của NSI có thể có các lợi ích tài chính đối với các chứng khoán và
các công cụ tài chính có liên quan được đề cập trong báo cáo.
Báo cáo nghiên cứu này được viết với mục tiêu cung cấp những thông tin khuyến cáo chung với tất cả các khách hàng
mà không cân nhắc khẩu vị rủi ro, năng lực rủi ro, các tiêu chí đầu tư cụ thể, tình trang tài chính cụ thể hay nhu cầu cụ
thể của bất kỳ người nào nhận được hoặc đọc báo cáo này. Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào những khuyến nghị đầu
tư (nếu có) trong bản báo cáo này để thay thế cho các quyết định đầu tư độc lập của bản thân. Nhà đầu tư phải lưu ý
rằng giá chứng khoán luôn biến động, có thể lên hoặc xuống và những diễn biến trong quá khứ, nếu có, không hàm ý
cho những kết quả tương lai. Trước khi ra quyết định đầu tư, nhà đầu tư nên liên hệ với các cố vấn đầu tư để thảo luận
và đưa giá đánh giá cho các trường hợp cụ thể của mình. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng
như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có văn bản chấp thuận của NSI.
Việc báo cáo nghiên cứu này được phân phối bằng phương thức điện tử không thể đảm bảo tính an toàn, cũng như bị
hỏng, bị mất, đến chậm, không đầy đủ hay có chứa các mã độc hại. Do đó nếu báo cáo được phân phối bởi bên thứ ba
hoặc có chưa liên kết của bên thứ ba, NSI không xem xét lại và không chịu trách nhiệm cho bất cứ nội dung nào được
cung cấp bởi bên thứ ba đó. Người đọc có thể sử dụng bất kì phương thức tiếp cận thông tin nào phù hợp và hoàn toàn
chịu rủi ro phát sinh.
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