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Chỉ số chính

Diễn biến phiên 11/07/2017

VN-Index

769.36

2.80

0.37%

VN30-Index

752.75

1.96

0.26%

HNX-Index

100.42

0.05

0.05%

HNX30-Index

185.59

0.95

0.51%

UPCOM-Index

56.58

-0.15

-0.26%

4.69

0.42%

VNX-AllShare 1,132.72

Giao dịch của khối ngoại
HSX

Đvt: Tỷ VND

HNX

Giá trị mua

988.9

16.5

Giá trị bán

883.1

26.1

Giao dịch ròng

105.9

-9.6

Top mua ròng/bán ròng

VCI
HAG
HPG
DPM
VNM

33.0
23.6
21.3
15.3
15.1

HSG
DXG
SSI
SHB
AAA

Đvt: Tỷ VND

-52.5
-42.8
-24.3
-13.3
-12.2

Top 5 đột biến khối lượng
Mã
KMR

Thanh khoản
918,380

Tỷ lệ
13.1

DST

4,099,300

12.9

ACV

322,030

4.6

JVC

919,520

2.8

NVB

652,300

2.7

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

VN30-Index

Các chỉ số chính bất ngờ bật tăng, lấy lại sắc xanh trong phiên
ATC nhờ lực cầu tăng mạnh ở các mã trụ. Tuy nhiên dòng tiền chỉ thật sự
bứt phá ở phiên cuối ngày nên thanh khoản thị trường không quá đột
biến, giá trị giao dịch toàn thị trường ghi nhận gần 5,200 tỷ đồng.
Nhiều cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa lớn được kéo mạnh lên trên
giá tham chiếu là động lực chính giúp chỉ số VN-Index lấy lại sắc xanh
trong những phút cuối của phiên giao dịch. Tuy nhiên sự phục hồi về giá
không đồng đều mà chỉ xuất hiện ở vài mã như VIC, MBB, SSI, trong khi
nhiều mã khác như GAS, HPG, VJC vẫn còn chìm sâu dưới giá tham
chiếu. Độ rộng thị trường dần chuyển biến tích cực hơn, số mã đóng cửa
trên giá tham chiếu đạt 299 mã trong khi số mã giảm là 281, trong đó gồm
46 mã tăng trần và 31 mã giảm sàn.
Diễn biến giao dịch ở nhóm cổ phiếu Mid-Cap, Small-Cap cũng
đang chứng kiến nhiều biến động, nổi bật như OGC, kết thúc 12 phiên
tăng trần liên tiếp, động thái chốt lời bất ngờ nổ ra khiến nhà đầu tư “bán
tất tay”, đẩy cổ phiếu này giảm xuống mức giá sàn với 20.7 triệu cổ phiếu
giao dịch thành công và gần 15 triệu cổ chờ khớp.
Hay kể đến như bộ đôi HAG, HNG bất ngờ nhận được lực cầu
mạnh cuối phiên. Với hơn 2.5 triệu cổ phiếu đặt mua ở mức giá ATC đối
với mã HAG khiến cổ phiếu này nhẹ nhàng tăng thêm (+4.5%), đóng cửa
ở mức 9,200 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh thành công gần 6 triệu
đơn vị. Trong khi đó, HNG cũng bật tăng (+2.6%) vào cuối phiên, chốt giá
tại ngưỡng 10,100 đồng/CP với gần 2 triệu cổ phiếu được trao tay.

Top tăng giá/giảm giá HSX

HBC
JVC
SZL
KMR
HAR

6.98%
6.96%
6.92%
6.89%
6.86%

PPI
OGC
DHM
CDO
PDR

-6.98%
-6.71%
-6.13%
-5.45%
-2.94%

Top tăng giá/giảm giá HNX

DST
KDM
UNI
PVI
DCS
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9.96%
9.30%
5.36%
4.07%
3.85%

PIV
NDF
PVL
PVX
KVC

-9.75%
-9.66%
-8.11%
-7.41%
-6.67%

HNX-Index

Chuyên viên PT: Trương Hữu Vinh
vinh.th@dvsc.com.vn

Nhận định
Các chỉ số chính đều đồng loạt đảo chiều tăng điểm khi chạm
các vùng hỗ trợ mạnh. Dù vậy khối lượng giao dịch sụt giảm cho thấy
nhiều khả năng đây chỉ là các phiên hồi phục như nhận định của chúng
tôi. Một số cổ phiếu dự báo có kết quả kinh doanh tốt như nhóm chứng
khoán, xây dựng…đã bật tăng mạnh. Nhà đầu tư vì vậy cũng chỉ nên
nắm giữ các cổ phiếu này, đồng thời khi KQKD quý II công bố nhà đầu tư
nên canh giảm bớt tỷ trọng. Chúng tôi cũng cho rằng nhà đầu tư cũng
nên hạn chế sử dụng margin cao trong lúc này.
Chuyên viên PT: Phạm Đức Chính
chinh.pd@dvsc.com.vn
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Phân tích kỹ thuật
Xu hướng:VN30-Index xuất
hiện cây nến hammer trắng khi
gần chạm vùng hỗ trợ mạnh 740
điểm. C
Mức kháng cự:
780
800
Mức hỗ trợ:
740
Nhận định:
húng tôi cho rằng, thị trường có
thể tiếp tục duy trì đà tăng điểm
trong các phiên tới. Dù vậy nhà
đầu tư nên thận trọng và canh hạ
tỷ lệ margin xuống.

VN30-Index

Xu hướng: HNX-Index cũng
xuất hiện cây nến hammer khi
chạm vào đường MA 20 ngày.
Xu hướng trên HNX-Index vẫn
đang tốt hơn VN30-Index do chỉ
số này đang duy trì trên các
đường MA quan trọng. Nhà đầu
tư vẫn chỉ nên giao dịch tại các
cổ phiếu vốn hóa lớn trên sàn Hà
Nội.
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

Mỹ sẽ kiểm tra 100% lô cá
tra nhập khẩu từ tháng 8

Đây là thông tin tiêu cực với các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra. Trong
4 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu cá tra sang Mỹ đã giảm 21.7% so với
năm ngoái.
(Nguồn: ndh.vn)

FAO : Tổ chức lương nông
Liên hiệp quốc dự báo nhu cầu
lương thực toàn cầu sẽ tăng
chậm lại trong 10 nâm tới

Nguyên nhân là do nhu cầu sụt giảm từ Trung Quốc. Điều này có thể
sẽ khiến các doanh nghiệp nông nghiệp như HNG, DBC...bị tác động
tiêu cực.
(Nguồn: vietstock.vn)

Hơn 50% doanh nghiệp
nhận định xu hướng kinh
doanh tốt lên trong quý III

Theo điều tra của tổng cục thống kê, có 52.1% doanh nghiệp đánh giá
xu hướng kinh doanh trong quý III sẽ tốt lên.
(Nguồn: ndh.vn)

HNX sẽ tổ chức chạy thử
nghiệm giao dịch chứng khoán
phái sinh

Khi thị trường chứng khoán phái sinh đi vào hoạt động, nhà đầu tư sẽ
tham gia mua bán hợp đồng tương lai các chỉ số Hnx30index, Vn30index
và hợp đồng tương lai trên trái phiếu chính phủ.
(Nguồn: ndh.vn)

SMC : vượt kế hoạch lãi
sau 6 tháng với 151 tỷ bầu chủ
tịch HĐQT mới

Do đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017 sau 6 tháng đầu năm nên
SMC chỉ đặt kế hoạch lợi nhuận khiêm tốn cho 6 tháng còn lại với 60 tỷ
đồng. Sản lượng tiêu thụ ước đạt 520.000 tấn
(Nguồn: ndh.vn)

HBC : trúng thầu dự án hơn
2,000 tỷ đồng từ Vingroup, tập
đoàn BRG, MIK group

Thông tin này và ky vọng KQKD quý II ở mức tốt đã giúp cổ phiếu HBC
tăng kịch trần.
(Nguồn: cafef.vn)
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Một số chỉ số khác

USD/VND

Lịch sự kiện

22,695

-25

-0.11%

Gold

1,215

0.14

0.01%

Brent

48.24

1.33

2.83%

Coal

81.00

-2.20

-2.64%

Iron Ore

64.00

0.50

0.79%

Rubber

196.90

1.60

0.82%

Sugar

13.31

-0.33

-2.42%

2,427.43

2.25

0.09%

21,408.52

-5.8

-0.03%

S&P-500
Dow
FTSE-100

7,370.03

Nikkei-225 20,195.48
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19.11

0.26%

114.50

0.57%
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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)
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