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Chỉ số chính

Diễn biến phiên 10/07/2017

VN-Index

766.56

-9.17

-1.18%

VN30-Index

750.79

-10.82

-1.42%

HNX-Index

100.37

-1.21

-1.19%

HNX30-Index

184.64

-2.43

-1.30%

UPCOM-Index

56.73

-0.50

-0.87%

-14.76

-1.29%

VNX-AllShare 1,128.03

Giao dịch của khối ngoại
HSX

Đvt: Tỷ VND

HNX

Giá trị mua

473.6

15.4

Giá trị bán

345.1

13.5

Giao dịch ròng

128.5

1.9

Top mua ròng/bán ròng

VCI
HPG
ROS
GAS
KDC

134.6
42.8
20.4
15.1
8.0

VNM
SSI
CTG
VIC
PPC

Đvt: Tỷ VND

-61.8
-23.7
-17.1
-7.4
-6.8

Top 5 đột biến khối lượng
Mã
PVX

Thanh khoản
34,429,529

Tỷ lệ
12.6

DPS

1,746,358

4.7

NHA

184,850

3.8

PPC

641,090

3.0

MSR

275,500

3.0

*Tỷ lệ = thanh khoản / trung bình thanh khoản 10 phiên

VN30-Index

Ghi nhận phiên giảm điểm thứ 2 liên tiếp, cũng là phiên giảm
mạnh nhất từ đầu năm tới nay, chỉ số VN-Index mất hơn 9 điểm, tương
đương (-1.18%), đóng cửa lùi sâu về mức 766.56 điểm. Áp lực bán tháo
lớn đẩy thanh khoản toàn thị trường tăng lên hơn 5,300 tỷ, trong đó HSX
đóng góp 4,300 tỷ đồng.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đón nhận làn sóng bán tháo
khiến hầu hết các mã trụ đều bị vùi sâu dưới giá tham chiếu, tạo nên tâm lý
giao dịch khá tiêu cực. Sắc đỏ chiếm ưu thế, độ rộng thị trường nghiêng
hẳn về phía giảm với 428 mã giảm trên 184 mã tăng giá, bao gồm 23 mã
giảm sàn và 26 mã tăng trần.
Giao dịch của khối ngoại được chú ý khi có hành động ngược
chiều với nhà đầu tư trong nước, trong khi khối nội tích cực bán ra thì nhà
đầu tư nước ngoài lại thực hiện mua ròng hơn 130 tỷ đồng, tập trung mua
mạnh các mã VCI (134 tỷ), HPG (43 tỷ), ROS (20 tỷ). Sức mua của khối
ngoại trở thành trở thành động lực tích cực giữ cho các mã này đóng cửa
trong sắc xanh.
Áp lực thoát hàng ở nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn còn khá mạnh
khiến tất cả các mã thuộc nhóm này đồng loạt giảm điểm với biên độ phổ
biến từ -2% đến -3%. Nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán cũng cùng
chung nhiệp điều chỉnh, riêng một vài mã như VDS, VCI vẫn duy trì đà
tăng tích cực nhờ câu chuyện riêng của mình.
Chuyên viên PT: Trương Hữu Vinh
vinh.th@dvsc.com.vn

Top tăng giá/giảm giá HSX

HAR
LCG
AMD
HAI
OGC

7.00%
7.00%
6.93%
6.92%
6.83%

QBS
HTT
SJF
HID
EVG

-6.97%
-6.96%
-6.96%
-6.95%
-6.82%

Top tăng giá/giảm giá HNX

NDF
VDS
PIV
VHL
DPS
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10.00%
9.92%
7.81%
4.17%
3.57%

PVL
KSK
SPI
BII
VIG

HNX-Index

-9.76%
-7.14%
-6.45%
-5.41%
-5.26%

Nhận định
Thị trường diễn biến xấu khi nhóm cổ phiếu trụ cột chứng khoán
và ngân hàng giảm khá mạnh. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên thận
trọng giảm danh mục theo hướng loại bớt các cổ phiếu penny và hạn chế
sử dụng đòn bẩy.
Ngưỡng hỗ trợ mạnh của VN30-Index là 740 điểm. Nhà đầu tư
nên tận dụng các phiên tăng điểm nếu có để tái cơ cấu danh mục.

Chuyên viên PT: Phạm Đức Chính
chinh.pd@dvsc.com.vn

www.dvsc.com.vn

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
10/07/2017

Phân tích kỹ thuật
Xu hướng:VN30-Index xuất
hiện cây nến đen dài thứ 2 liên
tiếp. Khối lượng giao dịch giảm
nhẹ. Chỉ số này cũng xuyên
thủng đường kênh giá và MA 20
ngày.
Mức kháng cự:
780
800
Mức hỗ trợ:
740
Nhận định:
Chúng tôi cho rằng trong các
phiên tới nhiều khả năng VN30Index sẽ hồi phục. Dù vậy nhà
đầu tư nên canh thoát bớt
margin. Ngưỡng hỗ trợ mạnh
của VN30-Index là 740 điểm.

VN30-Index

Xu hướng: HNX-Index xuất
hiện cây nến đen dài thứ 2 như
VN30-Index. Khối lượng giao
dịch tăng nhẹ. HNX-Index đang
diễn tiến tốt hơn VN-Index do giá
đóng cửa vẫn đang ở trên đường
MA 20 ngày. Chúng tôi cho rằng
HNX-Index có thể sẽ bật tăng kỹ
thuật khi chạm ngưỡng 98-99
điểm. Nhà đầu tư canh các phiên
giảm kỹ thuật để giảm bớt danh
mục.
Mức kháng cự:
102
Mức hỗ trợ:
95

HNX-Index
Chuyên viên PT: Phạm Đức Chính
chinh.pd@dvsc.com.vn
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Tin tức nổi bật

Bloomberg : Việt Nam hạ
lãi suất có thể sẽ làm gia tăng
rủi ro tín dụng

NHNN vừa có động thái hạ 0.25% lãi suất chiết khấu tái cấp vốn và lãi
suất tái chiết khấu. Đây là động thái muốn hỗ trợ tăng trưởng tín dụng
của NHTM. Tuy nhiên, nếu tín dụng tăng quá mạnh có thể sẽ dẫn đến
phát sinh nợ xấu.
(Nguồn: ndh.vn)

PLX : dự chi 3,700 tỷ đồng
trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ
32.24%

Theo đó cổ tức dự kiến chia vào cuối tháng 8. Giá cổ phiếu PLX đã
tăng mạnh trong thời gian qua nhờ lực mua tốt của khối ngoại.
(Nguồn: vietstock.vn)

Vpbank giảm 0.5%-1% lãi
suất cho vay ngắn hạn

Theo đó Vpbank sẽ giảm 0.5-1% cho khách hàng doanh nghiệp vừa
và nhỏ tùy theo lĩnh vực và ngành nghề
(Nguồn: ndh.vn)

VCB : lợi nhuận trước thuế 6
tháng đầu năm đạt hơn 5,000 tỷ
đồng

Con số này tăng 20% so với cùng kỳ và hoàn thành 53.2% kế hoạch
năm. Lãnh đạo VCB cũng đề xuất NHNN nới room tăng trưởng tín dụng
của VCB.
(Nguồn: ndh.vn)

LCG : 6 tháng lãi 41 tỷ đồng
hoành thành 58% kế hoạch
năm

Licogi 16 đã nắm trong tay 3 dự án giao thông là BOT quốc lộ 38, dự
án BT Bình Tiên và dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn. Dự án Hiệp
Thành, LCG cho biết đã bán hết đất nền.
(Nguồn: cafef.vn)

TRC : ước lãi hơn 71 tỷ
đồng trong 6 tháng

Theo đó TRC đã hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận năm. Ban lãnh
đạo TRC cho biết, giá cao su có thể sẽ duy trì mức 40 triệu đồng/tấn trong
suốt năm nay.
(Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn)
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Một số chỉ số khác

USD/VND

22,720

Lịch sự kiện
10

0.04%

Gold

1,215

1.87

0.15%

Brent

46.91

-2.19

-4.46%

Coal

83.20

0.00

0.00%

Iron Ore

63.50

0.00

0.00%

Rubber

195.30

-1.10

-0.56%

Sugar

13.64

-0.51

-3.60%

2,425.18

15.43

0.64%

21,414.34

94.3

0.44%

7,350.92

13.64

0.19%

151.89

0.76%

S&P-500
Dow
FTSE-100

Nikkei-225 20,080.98
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Khuyến nghị

Chuyên viên PT: Trương Hữu Vinh
vinh.th@dvsc.com.vn
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Tuyên bố trách nhiệm:
Những nội dung trong bản tin này nhằm mục đích cung cấp thêm thông
tin cho quyết định đầu tư của khách hàng mà không đảm bảo hoặc ngụ ý
về kết quả đầu tư. Các thông tin trong bản tin này được thu thập từ những
nguồn mà DVSC cho rằng đáng tin cậy, tuy nhiên DVSC sẽ không đảm
bảo tính đầy đủ và chính xác của thông tin. Các giả định quan điểm của
chuyên viên phân tích thực hiện trong bản tin này chỉ mang tính tham
khảo, DVSC không chịu trách nhiệm về những sai sót nếu có phát sinh
trong quá trình lập báo cáo.

Quý khách hàng vui lòng không tự ý sao chép, in ấn, phát hành một phần
hay toàn bộ báo cáo này vì bất cứ mục đích gì mà chưa có sự chấp
thuận của DVSC.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ĐẠI VIỆT
Trụ sở
Lầu 7, Tòa nhà SCB, 242 Cống Quỳnh, Quận 1, Tp. HCM
T: +84 (8) 3925 1246
F: +84 (8) 3925 1225
W: www.dvsc.com.vn

Phòng phân tích DVSC
E: phantich@dvsc.com.vn
T: +84 (8) 3925 1246 (Ext: 156)

Chuyên viên phân tích
Phạm Đức Chính
E: chinh.pd@dvsc.com.vn
T: +84 (8) 39 144 288 (Ext: 156)
Trương Hữu Vinh
E: vinh.th@dvsc.com.vn
T: +84 (8) 39 144 288 (Ext: 278)

6|6

www.dvsc.com.vn

