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Chỉ số chính

Diễn biến phiên 14/07/2017

VN-Index

777.60

-0.70

-0.09%

VN30-Index

759.97

-1.39

-0.18%

HNX-Index

100.43

-0.33

-0.33%

HNX30-Index

186.55

-0.34

-0.18%

UPCOM-Index

56.73

0.14

0.25%

-1.18

-0.10%

VNX-AllShare 1,144.22

Giao dịch của khối ngoại
HSX

Đvt: Tỷ VND

HNX

Giá trị mua

346.3

15.9

Giá trị bán

280.7

19.8

65.7

-3.9

Giao dịch ròng

Top mua ròng/bán ròng

VCI
VNM
DHG
KDC
GAS

71.2
59.1
12.5
8.3
7.4

HPG
HSG
CTG
KBC
SSI

Đvt: Tỷ VND

-34.5
-20.5
-18.8
-15.6
-12.9

Top 5 đột biến khối lượng
Mã
NTB

Thanh khoản
2,724,250

Tỷ lệ
29.2

HAP

2,196,790

19.0

AVF

2,318,086

18.6

ATA

1,110,810

16.6

SGO

813,900

11.8

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

VN30-Index

Đà tăng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là động lực chính
kéo các chỉ số thị trường tăng điểm đầu phiên, để có lúc VN-Index vượt
mốc kháng cự tâm lý mạnh 780 điểm. Tuy nhiên ngay sau đó lực bán
nhanh chóng được đưa vào khiến các chỉ số đảo chiều giảm điểm. Áp lực
bán lớn dần về cuối phiên khiến VN-Index đóng cửa dưới giá tham chiếu,
giảm -0.7 điểm, tạm thời chốt tại 777.6 điểm. Giá trị giao dịch toàn thị
trường ghi nhận giá trị 5,300 tỷ đồng, riêng HSX đóng góp 3,600 tỷ.
Áp lực bán tăng dần khiến nhóm cổ phiếu trụ phân hóa cuối
phiên, số lượng mã giảm giá tăng dần với sự góp mặt của các cổ phiếu
như VNM, PLX, CTG, BID. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 308 mã
tăng trên 295 mã giảm giá, bao gồm 55 mã tăng trần và 32 mã giảm sàn,
trong đó nhiều mã penny ghi nhận mức tăng ấn tượng.
Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng với giá trị hơn 60 tỷ
đồng, phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp. Trong phiên cuối tuần, nhà đầu tư
nước ngoài tập trung mua mạnh các mã VCI (71 tỷ), VNM (59 tỷ), DHG
(12 tỷ). Chiều ngược lại, 2 cổ phiếu đầu ngành thép là HPG, HSG bị bán
ròng mạnh nhất.
Liên quan tới việc khối ngoại mua ròng mạnh DHG là thông tin
vừa công bố trong tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường về việc nâng tỷ lệ sở
hữu nước ngoài của cổ phiếu này lên 100%, thông tin này giúp DHG dễ
dàng tăng (+4.7%), đóng cửa tại 121,500 đồng/CP. Nhiều cổ phiếu ngành
dược khác như DCL, TRA, DBT cũng đồng pha tăng điểm tích cực.
Chuyên viên PT: Trương Hữu Vinh
vinh.th@dvsc.com.vn

Top tăng giá/giảm giá HSX

JVC
HAI
HAR
APG
TNT

6.97%
6.92%
6.92%
6.86%
6.83%

HII
CCL
BMP
HTT
TCD

-6.89%
-6.24%
-3.74%
-3.46%
-3.16%

Top tăng giá/giảm giá HNX

MPT
SPI
SGO
SIC
DBT
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9.52%
9.09%
7.14%
5.88%
5.81%

PIV
PVL
NDF
PVB
HKB

HNX-Index

-6.84%
-5.26%
-5.16%
-3.13%
-2.33%

Nhận định
Các chỉ số giằng co khá mạnh trong phiên hôm nay. Số mã tăng
giá và giảm giá không quá chênh lệch, thị trường vẫn đang phân hóa dựa
trên kết quả kinh doanh quý II. Dù vậy, dòng tiền trên thị trường vẫn đang
có dấu hiệu suy yếu.
Nhà đầu tư vì vậy vẫn nên giữ thái độ thận trọng, và thực hiện tái
cơ cấu danh mục theo hướng giảm dần margin và tỷ lệ nắm giữ các cổ
phiếu đầu cơ trong danh mục.
Chuyên viên PT: Phạm Đức Chính
chinh.pd@dvsc.com.vn
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Phân tích kỹ thuật
Xu hướng:VN30-Index giằng
co trong phiên hôm nay, khối
lượng giao dịch tiếp tục giảm và
ở mức thấp cho thấy nhà đầu tư
vẫn thận trọng.
Mức kháng cự:
780
800
Mức hỗ trợ:
740
Nhận định:
Nhiều khả năng VN30-Index sẽ
tiếp tục giằng co tại mốc 760
điểm trong các phiên tới.
Ngưỡng hỗ trợ mạnh của VN30Index là 740 điểm.

VN30-Index

Xu hướng: HNX-Index tiếp tục
xuất hiện cây nến spining top,
khối lượng giao dịch giảm và
đứng ở mức thấp cho thấy nhà
đầu tư vẫn thận trọng. Đường DI
(+) đang hướng xuống trong khi
đó DI(-) đang hướng lên, cho
thấy xu hướng tăng điểm đã yếu.
Nếu dòng tiền vẫn đứng ngoài xu
hướng tăng trung hạn trên HNXIndex có thể sẽ bị phá vỡ.
Mức kháng cự:
102
Mức hỗ trợ:
99
98

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

BĐS thành phố HCM, đất
nền giữ giá, giá căn hộ giảm

Theo công ty CBRE giá chào bán căn hộ trong quý II tại thành phố
HCM giảm 1% trong quý I/2017
(Nguồn: vietstock.vn)

Mobifone và VTC sẽ hoàn
thành cổ phần hóa trong năm
2018

Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông (VNPT) – công ty mẹ cũng được sắp
xếp cổ phần hóa trong năm 2019
(Nguồn: vietstock.vn)

6 tháng đầu năm Pvoil lãi
trước thuế 202 tỷ đồng

Doanh thu hợp nhất ước đạt 23.439 tỷ đồng, hoàn thành 69% kế
hoạch năm và tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy lợi nhuận hợp
nhất của Pvoil chỉ bằng 94% so với cùng kỳ năm trước.
(Nguồn: ndh.vn)

Lienviet Post Bank được
NHNN chấp thuận cho tăng vốn
lên 7,500 tỷ đồng

Theo đó NHNN đã chấp thuận cho Lienviet Post Bank tăng vốn bằng
việc trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ngân hàng cũng dự định sẽ sớm niêm yết
trên sàn Upcom.
(Nguồn: ndh.vn)

PVI ước lãi quý II 175 tỷ
đồng gấp 2.4 lần cùng kỳ

6 tháng đầu năm PVI ước đạt 310 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, bằng
52% kế hoạch năm và tăng 60% so với cùng kỳ năm trước.
(Nguồn: ndh.vn)

ACB : Standard Chatered
APR đăng ký bán hơn 600,000
cổ phiếu

Tổ chức này đang nắm giữ 90.5 triệu cổ phiếu ACB, tương đương với
9.18% tỷ lệ sở hữu tại ACB. Ngày bắt đầu giao dịch từ 17/07-07/08
(Nguồn: vietstock.vn)
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Một số chỉ số khác

USD/VND

22,700

Lịch sự kiện
0

0.00%

Gold

1,229

9.53

0.78%

Brent

48.91

0.57

1.17%

Coal

82.75

0.00

0.00%

Iron Ore

65.50

-1.00

-1.50%

Rubber

202.90

1.40

0.69%

Sugar

14.30

0.18

1.27%

2,459.27

16.02

0.66%

21,637.74

114.6

0.53%

7,378.39

-38.54

-0.52%

19.05

0.09%

S&P-500
Dow
FTSE-100

Nikkei-225 20,118.86
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Khuyến nghị

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

5|6

www.dvsc.com.vn

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
14/07/2017

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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