BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Ngày 30 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
801,13
+1,30%
188,9

HNX
108,1
+1,17%
32, 4

Thay đổi (%)

-47,8%

-39%

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

3.196,5
2.532,3
-44,4%

283,5
223,2
-53,4%

Số mã tăng

256

102

Số mã giảm
Số mã đứng giá

104
66

46
54

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
345.205
1.396
730,2
727,8
+9,5
+8,4
25.206,9
101,6

VN30F2012
231
721
+2
16,7

Khối ngoại
HSX
482,4
467,5
14,8
Top mua ròng
VNM
39,2 tỷ
VHM
30,1 tỷ
KDC
21,5 tỷ
Top bán ròng
HCM
28,7 tỷ
VCB
19,7 tỷ
HPG
15,2 tỷ

VN30F2013
64
720
+5,4
4,6

HNX
4,62
5,53
-0,91
PHR
POW
HDB

8,8 tỷ
8,4 tỷ
4,1 tỷ

NLG
SAB
VJC

10 tỷ
8,4 tỷ
7,3 tỷ
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Đồ thị VN-Index

Đồ thị HNX-Index

Kháng cự

820 điểm

Kháng cự

109 điểm

Hỗ trợ

780 điểm

Hỗ trợ

105 điểm

Nhận định:
-Phiên hôm nay, chỉ số VN-index tăng 10,29 điểm so với
tham chiếu. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 163,2
triệu cổ phiếu, giảm 47,5%, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt
2.532,3 tỷ đồng, giảm 44,4% so với phiên trước. Thị trường
tăng điểm, tuy nhiên thanh khoản giảm.
-Chỉ số vẫn nằm dưới ngưỡng MA100-811 điểm, chỉ báo
MACD vẫn nằm dưới Signal, ở phân kì âm. Dải Bollinger
Band có chiều hướng đi xuống. Chỉ báo RSI tăng lên vùng
36 và chỉ báo dòng tiền MFI ở vùng 25, lực cầu tăng so với
phiên trước đó.
-Chỉ số VN-Index tăng điểm trong nghi ngờ. Mặc dù vậy,
niềm tin đối với chính quyền trong việc khoanh vùng dập
dịch đã khiến thị trường có chút khởi sắc. Trên thị trường
hàng hóa thế giới, giá vàng hiện tại đã ở mức 1971
USD/Ounce, tại Viêt Nam giá vàng quanh mốc 57,5
triệu/lượng, đồng USD phục hồi nhẹ. Dự báo, VN-Index có
thể tiếp tục tăng trong nghi ngờ ở phiên sắp tới, tuy nhiên ở
biên độ hẹp, quanh ngưỡng 800-810 điểm để test lại. Tuy
nhiên, nếu thông tin xấu ra sẽ khiến thị trường hoảng loạn
theo tâm lý đám đông, kịch bản này sẽ khiến VN-Index
giảm về vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo 760-780 điểm.
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Nhận định:
-Phiên hôm nay, chỉ số HNX-Index tăng 1,25 điểm, tổng
khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 28,6 triệu cổ phiếu,
giảm 45,7% và giá trị khớp lệnh đạt 223,2 tỷ đồng, giảm
53,4% so với phiên trước.
-Sàn HNX cũng tương tự HoSE, tăng nhẹ khi các nhà
đầu tư đã trấn tĩnh lại. Chỉ báo MACD vẫn nằm dưới
đường Signal với biên độ khá rộng , ở phân kì âm. Dải
Bollinger Band có chiều hướng đổ xuống. Chỉ báo RSI
và chỉ báo dòng tiền MFI giảm xuống lần lượt ở vùng
40-31, có dấu hiệu lực cầu tăng nhẹ.
-Dự báo, sự trấn tĩnh trở lại với các nhà đâu hiện tại khi
tiếp tục nhìn nhận thấy sự quyết liệt trong công tác
phòng chống, khoanh vùng, dập dịch triệt để từ cơ quan
chính quyền các cấp. Tình hình hiện tại, khả năng chỉ số
sẽ tiếp tục tăng nhẹ, trừ khi tin tức xấu về các ca bệnh
khó kiểm soát được thông báo tới toàn thể nhân dân cả
nước.
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG
Nhận định thị trường trong nước
Phiên hôm nay, mở cửa thị trường, nhiều cổ phiếu có dấu hiệu hồi phục trở lại. Nhóm mã dầu khí và ngân hàng giao
dịch tích cực với PLX +1,8%, GAS +3,5%, CTG +1,7%, TCB, MBB, VCB đều giao dịch trên tham chiếu. Các mã
khác trong rổ bluechips cũng tích cực như SAB +1,8%, VIC +1,1%, VHM +2%, VNM +2,2%, SSI +1,5%...Các mã
nhóm phòng thủ như Y tế, điện, nước cũng hút dòng tiên tốt, DNM trần, DHT +3,8%, TDM +4,7%, PC1 +1,5%...VNIndex dừng phiên sáng ở 798,02 điểm. Sang phiên chiều, bộ 3 mã trụ VHM, VIC, VNM bứt phá, gia tăng biên độ lần
lượt 4,1%-2,2%-3,2%. Sắc xanh lan rộng sang các nhóm mã khác như thủy sản, vận tải, vật liệu xây dựng, với AFX
+3,9%, FMC +2,5%, VSC +5,3%, GMD +3,1%. Chỉ số duy trì quanh mốc 800 điểm suốt sau đó, nhiều cổ phiếu có
tính đầu cơ cao (penny) như TNI, MHC, OGC, ASM, HVH, TEG… đều tăng khá tốt. Tác động tích cực nhất chỉ số là
các mã có tính dẫn dắt cao như VHM +3,5%, VNM +2,8%, VIC +1,9% hay các mã như TCB, CTG, VPB, GAS, PLX,
HPG.. đều tăng trên 1,5%. Ở chiều ngược lại, VCB, SAB giảm nhẹ dưới mốc tham chiếu, APG -4,3%, HNG -2,4%,
LDG -2,3%, DGC -1,1%...kìm hãm đà tăng của chỉ số. Chốt phiên, chỉ số VN-Index dừng ở 801,13 điểm, tăng 10,29
điểm so với tham chiếu; Chỉ số HNX dừng ở 108,1 điểm, tăng 1,25 điểm- mã trụ ACB tăng 1,8% và nhóm dầu khí như
PVC, PVB, PVS đều tăng giá tác động khá tốt tới chỉ số chung sàn này.
Nhìn chung, niềm tin của các nhà đầu tư đối với những hành động quyết liệt từ chính quyền, các ban ngành trong công
cuộc khoanh vùng, cách ly, quyết tâm dập dịch nhanh chóng đã tác động tốt tới tâm lý chung, sự bình tĩnh đã khiến đà
bán tháo suy giảm. Chỉ số DowJones phiên đêm qua tăng 160 cùng những thông tin quan trong trong cuộc họp 2 ngày
của Fed khiến giá trị của đồng USD được cải thiện, giá vàng vẫn tăng nhưng không còn tăng mạnh, khi gặp ngưỡng
cản kỹ thuật 2000 USD/ounce đồng thời các nhà đầu tư thực hiện chốt lời kim loại quý này. Thanh khoản phiên hôm
nay tại sàn HoSE-khối lượng khớp lệnh giao dịch đạt 163,2 triệu cổ phiếu, giảm 47,5%, giá trị khớp lệnh đạt 2.532,3 tỷ
đồng, giảm 44,4% so với phiên trước. Khối ngoại mua, bán ròng ở trạng thái khá cân bằng, giá trị ròng phiên hôm nay
tại room này chỉ đạt 17,3 tỷ tại cả 3 sàn, chủ yếu tập trung mua mạnh VNM (39,2 tỷ), VHM, KDC... và bán HCM (
28,7 tỷ), VCB, HPG... Chỉ số VN-Index tuy tăng điểm trong nghi ngờ phiên hôm nay, thanh khoản ở ngưỡng khá thấp,
nhưng mặc dù vậy, tình hình ổn định hiện tại khi chính quyền liên tục có những động thái cấp tốc nhằm dập dịch, ngăn
cản lây lan diện rộng đã tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Trên thị trường hàng hóa thế giới, giá vàng hiện tại đã ở mức
1971 USD/Ounce, tại Viêt Nam giá vàng quanh mốc 57,5 triệu/lượng, đồng USD phục hồi nhẹ. Dự báo, VN-Index có
thể tiếp tục tăng trong nghi ngờ ở phiên sắp tới, tuy nhiên ở biên độ hẹp, quanh ngưỡng 800-810 điểm để test lại. Tuy
nhiên, nếu thông tin xấu ra sẽ khiến thị trường hoảng loạn theo tâm lý đám đông, kịch bản này sẽ khiến VN-Index
giảm về vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo 760-780 điểm.Ở phía hợp đồng phái sinh, cả 4 hợp đồng đều tăng nhẹ từ 2-9,5
điểm phiên hôm nay; Hợp đồng VN30F2008 tăng 9,5 điểm, đóng cửa ở 730,2 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng phái
sinh đạt 346,9 nghìn, tổng giá trị ước tính khoảng 25.330 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 30/07/2020.
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)
+1.600
+2.600
+400
+450
-100
+250
+500
+200
+450
+350
+3.000
-900
+2.000
+650
+600
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% Dao
động
+1,92%
+3,51%
+1,57%
+0,91%
-0,13%
+0,68%
+2,40%
+1,28%
+2,48%
+1,75%
+2,83%
-0,53%
+3,15%
+1,56%
+0,94%

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)
+1,542
+2,482
+0,265
+0,150
-0,106
+0,287
+0,531
+0,139
+0,449
+0,245
+1,489
-0,164
+1,091
+0,240
+0,166
(Nguồn: NSI Tổng hợp)
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THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
Fed làm giới đầu tư an lòng.
Tuyên bố của Ủy ban thị trường mở dự trữ liên bang (FOMC) được công bố sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, kết thúc
chiều thứ Tư theo giờ địa phương cho thấy, không có thay đổi về lãi suất hoặc chính sách tiền tệ của Mỹ, như mong
đợi. Fed cho biết, chính sách tiền tệ sẽ phụ thuộc vào cách thức đại dịch diễn ra trong những tháng tới. Trong cuộc họp
báo sau cuộc họp, ông Jerome Powell cho biết, sự gia tăng các ca lây nhiễm Covid đang ảnh hưởng tới hoạt động kinh
tế và ngân hàng trung ương sẽ làm những gì có thể để hạn chế thiệt hại và thúc đẩy tăng trưởng. Tin tưởng vào Fed,
nên giới đầu tư bỏ qua thông tin về việc Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đang chia rẽ về gói kích thích kinh tế mới trị
giá 1.000 tỷ USD.
-Kết thúc phiên 29/7, chỉ số Dow Jones tăng 160,29 điểm (+0,61%), lên 26.539,57 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 40 điểm
(+1,24%), lên 3.258,44 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 140,85 điểm (+1,35%), lên 10.542,94 điểm.
Trên thị trường chứng khoán châu Á, trong khi chứng khoán Nhật Bản giảm điểm do đồng yên tăng mạnh và kết quả
kinh doanh yếu kém của một số doanh nghiệp vừa công bố, thì các thị trường chính còn lại đều tăng điểm, thậm chí
chứng khoán Hàn Quốc còn lên mức cao nhất kể từ tháng 1 nhờ sự hỗ trợ của cổ phiếu Samsung. Chứng khoán Trung
Quốc tăng nhờ dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực, cùng sự khởi sức của sàn STAR - được ví như sàn Nasdaq của
Trung Quốc. Chứng khoán Hồng K ông tăng nhờ dòng tiền chảy mạnh từ Trung Quốc đại lục, bất chấp số ca nhiễm
Covid mới tại thành phố này gia tăng trở lại.
-Kết thúc phiên 29/7, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 260,27 điểm (-1,15%), xuống 22.397,11 điểm. Chỉ số
Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 66,59 điểm (+2,06%), lên 3.294,55 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông
tăng 110,38 điểm (+0,45%), lên 24.883,14 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 6,17 điểm (+0,27%), lên 2.263,16 điểm.
Giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng và thiết lập đỉnh cao lịch sử mới, nhưng đà tăng đã chậm lại, không quá mạnh như
phiên đầu tuần và các phiên tuần trước khi giá kim loại quý này gặp ngưỡng cản mạnh 1.980 USD/ounce trên đường
chinh phục mốc 2.000 USD/ounce.
-Kết thúc phiên 29/7, giá vàng giao ngay tăng 14,8 USD (+0,76%), lên 1.970,9 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao
tháng 8 tăng 8,8 USD (+0,45%), lên 1.953,4 USD/ounce.
Tin tưởng vào các chính sách kích thích kinh tế của Fed trong tương lại, giá dầu thô cũng hồi phục trở lại, lấy lại hết
vốn lẫn lãi đã mất trong phiên thứ Ba.
-Kết thúc phiên 29/7, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,23 USD (+0,56%), lên 41,27 USD/thùng. Giá dầu thô
Brent tăng 0,53 USD (+1,21%), lên 43,75 USD/thùng.
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Eximbank có thể tổ chức đại hội đồng cổ đông lần 3 vào ngày 17/8.
Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank đã chốt ngày đại hội thường niên lần 3 là 17/8 tới. Điều đáng quan tâm là tại
ĐHCĐ thường niên 2020 lần thứ 3 của Eximbank theo luật định không quy định tỷ lệ cổ đông tham dự bao nhiêu. Có
nghĩa, tỷ lệ cổ đông tham dự bao nhiêu đại hội cũng có thể diễn ra. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đó chính là đại hội
diễn ra, nhưng các vần đề có được cổ đông thông qua hay không mới là nội dung được cổ đông của Eximbank quan
tâm.
Vì trên thực tế, Eximbank đã nhiều lần phải hủy ĐCHĐ và đến thời điểm này đã 5 lần hủy đại hội sau 2 năm qua. Cụ
thể, ngày 29/7, Eximbank tiến hành ĐHCĐ thường niên lần thứ 2, nhưng tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 42,57% (so với
tỷ lệ quy định là 51%), không đủ điều kiện để tiến hành, Eximbank phải tuyên bố hoãn đại hội thường niên lần 2.
Việc Eximbank phải hoãn đại hội cổ đông thường niên lần 2 là điều có thể dự báo từ trước do từ khi Eximbank công
bố tổ chức, sóng gió đã liên tục nổ ra.
Đầu tiên, cổ đông lớn Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) - đang nắm giữ 15% vốn cổ phần Eximbank có văn bản yêu cầu ngân hàng này tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 2 trước ĐHCĐ thường niên lần 2.
Lý do SMBC nêu ra là đại hội cổ đông bất thường là giải quyết các vấn đề thuộc năm tài chính 2019 đã bị trì hoãn
trong thời gian dài.
Do vậy, ĐHCĐ bất thường phải được tiến hành trước để giải quyết xong tất cả vấn đề của năm tài chính 2019 trước
khi chuyển qua xem xét các vấn đề của năm tài chính 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuy nhiên, Eximbank chưa lên
lịch họp đại hội cổ đông bất thường lần 2 mà chỉ tổ chức đại hội thường niên.
Thực tế cho thấy, việc Eximbank phải hủy ĐHCĐ thường niên lần 2 là điều có thể dự báo từ trước do từ khi Eximbank
công bố tổ chức, sóng gió đã liên tục nổ ra. Sau khi Eximbank công bố không đủ điều kiện để tiến hành đại hội cổ
đông thường niên lần 2, các cổ đông, nhất là những cổ đông lớn tuổi đã rất bức xúc.
Cổ đông Eximbank cho rằng, việc hoãn đại hội cổ đông liên tục như vậy làm tốn tiền cổ đông vì chi phí tổ chức rất
lớn, các chi phí này đều tính vào chi phí hoạt động của ngân hàng. Trong khi cổ đông cứ đi đến lại đi về, mất thời gian,
công sức. Nhưng nhiều năm qua, cổ đông không được chia cổ tức.
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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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