BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 23 tháng 07 năm 2020
TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG NGÀY
KẾT QUẢ GIAO DỊCH

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

Thị trường cơ sở
HSX
856,75
+0,2%
240,5

HNX
113,87
-1,26%
48,2

Thay đổi (%)

-13,7%

+21,8%

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

3.863,2
3.369,4
+0,1%

449,4
351,2
+7,2%

Số mã tăng

145

64

Số mã giảm
Số mã đứng giá

227
61

88
55

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
VN30F2008
VN30F2009
175.591
462
797,1
794,2
+5,1
+4,7
13.996,4
36,7

VN30F2012
107
790
+3
8,5

Khối ngoại
HSX
438
521,5
-83,5
Top mua ròng
VRE
48,5 tỷ
KDC
14,9 tỷ
VHM
9,1 tỷ
Top bán ròng
VPB
22,3 tỷ
HPG
22,3 tỷ
NVL
20,8 tỷ

VN30F2013
30
787,3
+3,6
2,4

HNX
4,24
5,88
-1,64
PLX
SAB
DHC

5,2 tỷ
4,6 tỷ
4 tỷ

CII
MBB
GAS

19,1 tỷ
16,4 tỷ
15 tỷ
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự

860 điểm

Kháng cự

120 điểm

Hỗ trợ

840 điểm

Hỗ trợ

113 điểm

Nhận định:

Nhận định:

-Phiên hôm nay, chỉ số VN-index tăng 1,67 điểm so với
tham chiếu. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 221,1
triệu cổ phiếu, tăng 6,7%, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt
3.369,4 tỷ đồng, tăng 0,1% so với phiên trước.Thanh khoản
tăng về khối lượng, giá trị gần như không đổi.
-Chỉ số đã nằm dưới ngưỡng MA20-858 điểm và MA50862 điểm, chỉ báo MACD nằm dưới Signal, ở phân kì âm.
Dải Bollinger Band tiếp tục co lại. Chỉ báo RSI phiên hôm
nay tăng nhẹ lên ngưỡng gần 48. Chỉ báo dòng tiền MFI sụt
giảm xuống ngưỡng 37 cho thấy dòng tiền vẫn quay lưng
và phân hóa.
-Dự báo, chỉ số VN-Index sẽ hướng tới ngưỡng 860 điểm
để test lực cung cầu, nếu lực cầu không đủ thì chỉ số sẽ tiếp
tục quay về ngưỡng hỗ trợ dưới để tích lũy. Trên thị trường
hàng hóa thế giới, giá vàng hiện tại ở mức 1871,1
USD/Ounce, tại Viêt Nam đã lên ngưỡng 53,8 triệu/ lượng,
tác động lớn tới tâm lý nhà đầu tư. Áp lực từ các báo cáo
tài chính quí 2 của các công ty liên tiếp công bố khiến thị
trường phân hóa rõ ràng,tín hiệu dẫn dắt từ rổ VN30 vẫn
đang bỏ ngỏ. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất cho chỉ số ở 840
điểm.

-Phiên hôm nay, chỉ số HNX-Index giảm 1,45 điểm,
tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 39,3 triệu cổ
phiếu, tăng 22,2% và giá trị khớp lệnh chỉ đạt 351,2 tỷ
đồng, tăng 7,2% so với phiên trước.
-Chỉ số tiếp tục nằm dưỡi đường MA20-114 điểm. Chỉ
báo MACD đã nằm dưới đường Signal tại biên độ hẹp, ở
phân kì âm. Dải Bollinger Band tiếp tục co lại. Chỉ báo
RSI giảm xuống vùng 47, chỉ báo dòng tiền MFI giảm
nhẹ xuống vùng 57 điểm. Lực cung tiếp tục áp đảo.
-Dự báo, chỉ số khả năng sẽ lùi dưới đường MA50 để
tích lũy thêm, các mã tại sàn này hiện tại cũng đang ở xu
hướng phân hóa. 2 mã trụ là ACB và SHB giảm liên tiếp
khiến chỉ sô sàn này ảnh hưởng mạnh. Ngưỡng hỗ trợ
ngắn hạn cho chỉ số ở 110 điểm.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Nhận định thị trường trong nước
Phiên hôm nay, thị trường mở cửa vượt trên tham chiếu, chỉ số trên đà tiến tới test lại mốc 860 điểm, tuy nhiên lực bán
mạnh tiếp tục xuất hiện trong rổ VN30 ở các mã ngân hàng như VPB, CTG, TCB, MBB, BID, VCB khiến chỉ số quay
đầu giảm điểm,áp lực tới từ SAB -1,2% khá lớn, lực đỡ chính cho thị trường lúc này là 2 mã họ Vin với biên độ tăng
khá ấn tượng VRE +4,6% và VHM +1,2%. Đà rung lắc tiếp diễn khiến chỉ số rung lắc quanh tham chiếu 855 ở biên độ
hẹp, ngược chiều với thị trường thì các midcap và penny vẫn có đà tăng ấn tượng như GTN +1,8%, HTN +5,1%, FCM
+5,2%, LHG +3,1%, APG +2,9%,...chỉ số VN-Index dưng ở 854,57 điểm trước giờ nghỉ trưa. Sang đầu phiên chiều,
lực bán thể hiện rõ nét hơn, áp lực điều chỉnh ngắn hạn khiến dòng tiền yếu, lực cầu suy giảm ở các mã bluechip, tác
động mạnh lên chỉ số chung. Tới giữa phiên chiều, dòng tiền nhập cuộc mạnh khi các mã trong rổ VN30 liên tục đảo
chiều tăng điểm, mã REE bắt đầu bứt phá cùng 3 mã nhà Vin, hàng loạt bluechips tăng điểm. Ảnh hưởng tích cực nhất
cho chỉ số là các mã VHM +1,7%, VRE +5%, GAS +1,3%, PLX +1,5%, REE +3,9%, VIC +0,2...Ở chiều ngược lại,
các mã giảm điểm có SAB -1,2%, GVR -2,1%, BID -0,4%, MSN -0,5%, MBB -0,6%...Chốt phiên, chỉ số VN-Index
tăng 1,67 điểm, dừng ở 856,75 điểm; Chỉ số HNX dừng ở 113,86 điểm, giảm 1,44 điểm-2 mã trụ của HNX là ACB,
SHB lần lượt giảm 0,8% và 3,9%, THD cũng giảm về mức sàn, tác động tiêu cực tới chỉ số.
Nhìn chung, phiên giao dịch hôm nay dòng tiền lực cầu vẫn tiếp tục thờ ơ với các mã vốn hóa lớn trong rổ VN3, trụ đỡ
chính toàn phiên hôm nay là các mã nhà Vin khi mà toàn thị trường có tời 266 mã giảm điểm. Song hiện tại, dòng tiền
chủ yếu tập trung tại các mã có câu chuyện riêng, hoặc hưởng lợi tác động của dòng vốn FDI như Bất động sản khu
công nghiệp. Thanh khoản phiên hôm nay tại sàn HoSE-khối lượng khớp lệnh giao dịch đạt 221,1 triệu cổ phiếu, tăng
6,7%, giá trị khớp lệnh đạt 3.369,4 tỷ đồng, tăng 0,1%. Khối ngoại phiên hôm nay tiếp tục bán ròng hơn 86 tỷ ở cả 3
sàn, chủ yếu tập trung mua VRE (48,5 tỷ), KDC, VHM và bán mạnh VPB, HPG ( cùng 22,3 tỷ), NVL... Dự báo, chỉ số
VN-Index sẽ hướng tới ngưỡng 860 điểm để test lực cung cầu, nếu lực cầu không đủ thì chỉ số sẽ tiếp tục quay về
ngưỡng hỗ trợ dưới để tích lũy. Trên thị trường hàng hóa thế giới, giá vàng hiện tại ở mức 1871,1 USD/Ounce, tại Viêt
Nam đã lên ngưỡng 53,8 triệu/ lượng, tác động lớn tơi tâm lý nhà đầu tư. Áp lực từ các báo cáo tài chính quí 2 của các
công ty liên tiếp công bố khiến thị trường phân hóa rõ ràng,tín hiệu dẫn dắt từ rổ VN30 vẫn đang bỏ ngỏ. Ngưỡng hỗ
trợ gần nhất cho chỉ số ở 840 điểm.Ở phía hợp đồng phái sinh, cả 4 hợp đồng đều tăng điểm phiên hôm nay, hợp đồng
VN30F2008 tăng 5,1 điểm, đóng cửa ở 797,1 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng phái sinh đạt 176 nghìn, tổng giá trị
ước tính khoảng 14.043 tỷ đồng.
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Biến động các mã trong VN30 trong ngày
Danh sách các mã có ảnh hưởng lớn đến VN-Index ngày 23/07/2020.
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
+1.300
+1.350
-300
-150
-100
+50
+50
+100
-2.300
+900
+700
+300

% Dao
động
+0,22%
+1,68%
+5,01%
-0,55%
-0,38%
-0,58%
+0,25%
+0,22%
+0,09%
-1,21%
+1,28%
+1,55%
+0,48%

Tỷ trọn
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
+1,243
+0,897
-0,100
-0,172
-0,070
+0,050
+0,035
+0,050
-0,421
+0,492
+0,258
+0,083

(Nguồn: NSI Tổng hợp)
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Giới đầu tư đứng trước nhiều nỗi lo.
Cả 3 chỉ số chính của phố Wall vẫn duy trì được đà tăng, dù không quá mạnh. Kết quả kinh doanh của 75 công ty
trong S&P 500 đã công bố, có tới 77,3% doanh nghiệp vượt qua ky vọng, dù kỳ vọng hiện tại thấp hơn nhiều so với
bối cảnh bình thường. Thêm thông tin kinh tế tích cực khác, doanh số bán nhà mới tại Mỹ trong tháng 6 đã tăng mức
kỷ lục 20,7%, theo Hội Môi giới quốc gia. Trong khi đó, chỉ số giá nhà ở Philadelphia tăng 3%, vượt trội so với thị
trường chung cả nước. Tuy nhiên, giới đầu tư đang đứng trước nhiều nỗi bất an. Đầu tiên phải kể đến căng thăng gia
tăng giữa Mỹ và Trung Quốc khi Washington tuyên bố đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, tiểu bang
Texas, đồng thời Tổng thống Trump tuyên bố có thể đóng cửa nhiều lãnh sự quán Trung Quốc khác. Căng thẳng giữa
2 siêu cường này ngày càng gia tăng trong thời gian qua trên nhiều lĩnh vực từ thương mại, chính trị, vấn đề dịch bệnh.
-Kết thúc phiên 22/7, chỉ số Dow Jones tăng 165,44 điểm (+0,62%), lên 27.005,84 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 18,72
điểm (+0,57%), lên 3.276,02 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 25,76 điểm (+0,24%), lên 10.706,13 điểm.
Trên thị trường chứng khoán châu Á có sự trái chiều, trong khi chứng khoán Nhật Bản, Hồng Kông giảm điểm, đặc
biệt là chứng khoán Hồng Kông do nỗi lo số ca nhiễm Covid gia tăng trên thế giới, cùng căng thẳng leo thang giữa Mỹ
và Trung Quốc, thì chứng khoán Trung Quốc lại có phiên tăng thứ 4 liên tiếp với thông tin cơ quan quản lý thị trường
sẽ cải cách chỉ số Shanghai Composite sau 30 năm. Chứng khoán Hàn Quốc cũng giảm điểm nhẹ khi đóng cửa.
-Kết thúc phiên 22/7, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 132,61 điểm (-0,58%), xuống 22.751,61 điểm. Chỉ số
Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 12,27 điểm (+0,37%), lên 3.333,16 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông
giảm 577,72 điểm (-2,25%), xuống 25.057,94 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul giảm 0,17 điểm, xuống 2.228,66 điểm.
Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng USD giảm mạnh và nhu cầu tiêu dùng của người dân Trung Quốc
và Ân Độ tăng đã đẩy giá vàng tăng vọt trong phiên thứ Tư lên mức cao nhất gần 9 năm.
-Kết thúc phiên 22/7, giá vàng giao ngay tăng 29,7 USD (+1,61%), lên 1.871,1 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao
tháng 8 tăng 21,2 USD (+1,15%), lên 1.865,1 USD/ounce.
Trong khi đó, giá dầu lại giảm mạnh khi số liệu vừa công bố cho thấy, tồn kho của Mỹ gia tăng trong tuần trước và
căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.
-Kết thúc phiên 22/7, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,02 USD (-0,05%), xuống 41,90 USD/thùng. Giá dầu
thô Brent giảm 0,03 USD (-0,07%), xuống 44,29 USD/thùng.
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Cục hàng không Việt Nam: Lượng khách đi máy bay tăng kỷ lục.
Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, hệ số sử dụng ghế trung bình của các hãng đều đạt từ 85 - 90% trong
tuần vừa qua. Lượng khách vận chuyển tăng 27% so với cùng kỳ năm 2019. Số lượng khách vận chuyển tăng dần từ
ngày 13/7, đạt cao điểm vào ngày 19/7 ở mức 180.000 khách.
Đặc biệt hơn, trong tuần từ 13/7 đến 19/7, tỷ lệ chuyến bay đúng giờ (OTP) của các hãng hàng không Việt Nam đạt
trung bình 85,4%, với mức thấp nhất đạt 80,3% và cao nhất là 90,89%.Vào các ngày đầu tuần, tỷ lệ OTP đạt cao. Tuy
nhiên vào ngày 17/7, tỷ lệ này giảm xuống mức 89,3%. Sau đó trong 2 ngày cuối tuần, tỷ lệ OTP tăng trở lại. Bamboo
Airways là hãng có tỷ lệ OTP cao nhất, đạt tới 96,7%, tiếp đó là Vasco, đạt 87,5%, Pacific Airlines đạt 85,5%,
Vietnam Airlines đạt 85,6% và Vietjet Air đạt 82,1%.Trong giai đoạn từ 1/7 - 11/7, nhiều chuyến bay không thực hiện
đúng slot đã cấp, hơn nữa còn có tình trạng tàu bay phải chờ để cất cánh tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất trong một số
khung giờ, ảnh hưởng dây chuyền trong việc khai thác các chuyến bay kế tiếp.
Cục Hàng không Việt Nam chỉ ra rằng bắt đầu từ ngày 1/7, thị trường du lịch nội địa của Việt Nam có nhu cầu rất lớn
do đây là thời điểm học sinh nghỉ hè, nhu cầu đi du lịch của người dân giai đoạn hậu Covid-19 tăng cao. Thêm vào
đó, các công ty du lịch phối hợp với các hãng hàng không đưa ra nhiều chương trình kích cầu du lịch nội địa. Các hãng
hàng không Việt Nam đã mở mới nhiều đường bay kết nối các điểm du lịch.
Thống kê từ Cục Hàng không Việt Nam chi ra, hiện các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác hơn 70 đường bay
nội địa, tăng 20 đường bay so với giai đoạn hè năm 2019. Nhiều đường bay mới nối các cảng hàng không địa phương
được đưa vào khai thác, điển hình như đường bay từ Hải Phòng đi Đà Lạt, Phú Quốc, Cần Thơ; Từ Vinh đi Phú Quốc,
Cần Thơ; Thanh Hoá đi Phú Quốc, Đà Nẵng...
Cục Hàng không khẳng định, xu hướng tăng trưởng nhu cầu du lịch nội địa được dự báo sẽ kéo dài đến hết dịp nghỉ
Quốc khánh và kết thúc khi năm học mới bắt đầu. Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức họp và phối hợp với các hãng
hàng không Việt Nam để phân bổ slot tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất nhằm đảm bảo điều phối hiệu quả nhất hoạt động
bay tại các cảng hàng không, đặc biệt là Nội Bài và Tân Sơn Nhất.
Lịch phân bổ mới được xây dựng theo hướng sử dụng tối đa các slot quốc tế do các hãng hàng không nước ngoài
không khai thác để dành cho các hãng hàng không Việt Nam khai thác nội địa; hỗ trợ các hãng hàng không Việt Nam
sử dụng các slot quốc tế sang khai thác nội địa; ưu tiên slot cho các đường bay đến các điểm du lịch…
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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC GIA
Trụ sở chính:
Tầng 6, Tòa nhà Prime Centre, Số 53 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +8443.9445474
Fax: +84 43.9445475
Chi nhánh TP Hồ Chí Minh:
Địa chỉ: Tầng 1, 2 số 168 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: +84 8 3821 7262
Fax: +84 8 3821 7305
BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU
Nhâm Việt Bắc– Research associate
Email: bacnv@nsi.vn
Phạm Hồng Thái – Research associate
Email: thaiph@nsi.vn

Nguyễn Văn Trúc– Research associate
Email: trucnv@nsi.vn
Đào Thị Vân Anh – Research associate
Email: anhdtv@nsi.vn

Các sản phẩm nghiên cứu được cung cấp trực tuyến tại:
Website: http://nsi.com.vn/NSINews.aspx
Khuyến cáo: Các báo cáo nghiên cứu chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư. Các báo cáo nghiên cứu không
phải lời đề nghị, kêu gọi, mời chào mua hay bán bất kì mã chứng khoán nào. Các thông tin trong báo cáo được chuẩn bị
dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là đáng tin cậy. Thông tin trong báo cáo này được thu
thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Ý kiến, dự báo và ước tính
chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của NSI và có thể thay đổi
mà không cần thông báo. NSI không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông
báo với người đọc trong trường hợp các quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không
chính xác.
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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