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Tổng quan VN-Index 
HNX-
Index 

Chỉ số 876.46 116.16 

  Thay đổi (điểm) 11.96 1.79 

  Thay đổi (%) 1.38 1.57 

KLGD (triệu cp) 306.08 50.58 

GTGD (tỷ đồng) 5,240.49 481.02 

NĐT nước ngoài giao dịch ròng  

VN-Index -161.90 (tỷ đồng) 

HNX-Index -2.04 (tỷ đồng) 

UPCOM-Index 1.35 (tỷ đồng) 

   

HNX-Index  

ĐIỂM TIN CHÍNH 

 Thanh khoản cải thiện và dòng tiền lan tỏa tốt hơn, VNINDEX tăng 12 điểm. 

 Đóng cửa VN-Index đạt 876.46 điểm, tăng 11.96 điểm, số mã tăng/giảm đạt 288/92. 

Giá trị giao dịch trên sàn VN-Index tăng so với phiên trước, đạt mức 5240 tỷ đồng. 

Khối lượng giao dịch VN-Index tăng so với phiên trước, đạt mức 306.1 triệu cổ 

phiếu và HNX-Index đóng cửa đạt 116.16 điểm (+1.79%). 

 Các cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm nhiều nhất là SAB, GAS, BID, TCB, VPB, 

VCB. Trong khi đó, các cổ phiếu tác động chỉ số giảm điểm gồm HPX, HNG, 

NCT, HCM, SGN. 

 Khối ngoại đã có một phiên giao dịch bán ròng trên HOSE, đạt mức 161.9 tỷ đồng, 

bán ròng nhiều nhất là HDG. Trên sàn HNX, khối ngoại tiếp tục có một phiên bán 

ròng, đạt 2.04 tỷ đồng, bán ròng nhiều nhất là SHS. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT  

Một vài thông tin vĩ mô đáng quan tâm và dự báo: 

- Bất chấp các thông tin kém khả quan, thị trường chứng khoán Châu Á tiếp tục tăng, 

dòng tiền từ các nhà đầu tư tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán Thượng Hải, Trung 

Quốc. Chỉ số Nikkei Nhật Bản tăng 0.4%, Hangseng Index Hồng Kông tăng 0.31%, 

Shanghai Composite Thượng Hải tăng 1.39%, Kospi Hàn Quốc tăng 0.42%, ASX200 

Australia tăng 0.59%. 

- Theo NDH, Reuters, CNBC - Cục Thống kê Trung Quốc hôm nay cho biết chỉ số giá 

sản xuất giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù tốc độ giảm chậm hơn so với 

tháng trước và dự báo của giới chuyên gia nhưng đây là tháng thứ 5 liên tiếp chỉ số này 

giảm. Nguyên nhân là số lượng đơn hàng xuất khẩu tiếp tục giảm trong bối cảnh các 

đối tác thương mại lớn vẫn đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhiều nhà sản xuất 

đang gặp khó vì lợi nhuận giảm, buộc họ phải sa thải bớt nhân sự.  

- Về tình hình dịch Covid-19: Tại Mỹ, số ca nhiễm Covid-19 vượt 3 triệu người tính 

đến ngày 8/7, chiếm khoảng 1/4 thế giới. Riêng trong ngày 8/7, số ca nhiễm tăng kỷ lục 

hơn 60.000 ca. Theo số liệu từ ứng dụng Apple Maps, hoạt động đi lại của người dân 

bắt đầu chậm lại trên khắp nước Mỹ và điều này có thể gây thiệt hại hơn nữa tới nền 

kinh tế lớn nhất thế giới. Nhật Bản: Tokyo đã ghi nhận 224 ca nhiễm COVID-19 mới 

vào thứ Năm, đài truyền hình NHK Nhật Bản cho biết, đánh dấu mức kỷ lục mới trong 

số ca nhiễm mới ghi nhận hằng ngày tại thủ đô của Nhật Bản kể từ khi đại dịch bắt đầu. 

Con số này được xác nhận đã vượt qua kỷ lục 206 ca nhiễm mới trước đó được ghi 

nhận vào ngày 17/04 khi Tokyo và các thành phố trung tâm tập trung đông dân cư khác 

ở trong tình trạng khẩn cấp. 

- Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda cho biết sẽ không ngần ngại bổ sung thêm 

kích thích nếu cần thiết, ông nói rằng tình trạng kinh tế đang trong giai đoạn diễn biến 

ngày càng khó khăn. 

- Tuần tới, các công ty sẽ bắt đầu mùa công bố BCTC Q2, giới đầu tư nhiều khả năng 

sẽ chuyển sang tâm lý thận trọng trước các tài sản rủi ro. 

Kịch bản nào cho thị trường (xem thêm trang 2):  

Ngay sau khi mở phiên giao dịch 8/7, thị trường đã có những diễn biến khá tích cực, sự 

hỗ trợ này đến từ nhóm cổ Mid cap như SSI, DHC, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn SAB, 

GAS, trong khi các Large Cap còn lại cũng vượt nhẹ qua mốc tham chiếu... 

Hành động:  

Nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời từ từ nếu những phiên vừa qua đã có lãi, bảo vệ 

thành quả có được sau một giai đoạn tăng ngắn hạn. Đợi chờ nhịp điều chỉnh để giải 

ngân nhiều hơn cho các vị thế dài hạn. 

CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ: Danh sách khuyến nghị đính kèm.  
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NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG   

Kịch bản nào cho thị trường: 

- Ngay sau khi mở phiên giao dịch 8/7, thị trường đã có những diễn biến khá tích cực, sự hỗ trợ này đến từ nhóm cổ Mid cap 

như SSI, DHC, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn SAB, GAS, trong khi các Large Cap còn lại cũng vượt nhẹ qua mốc tham chiếu. 

Có thể nói, phiên sáng là phiên “tung hoành” của SAB và phiên chiều là của nhóm ngân hàng. Các cổ phiếu thuộc họ Bank 

như CTG, HDB, ACB, VPB, BID thu hút dòng tiền rất mạnh vào phiên chiều để qua đó kéo chỉ số bứt tăng tiếp tục sau khi 

SAB gần như đã chạm trần vào phiên sáng. Một số cổ phiếu khác như VHC, BSR, DGW cũng được kéo mạnh phiên chiều. 

- Như vậy, chỉ số phiên hôm nay đã chạm gần đạt đến mốc 880 điểm như chúng tôi đã đề cập ở Bản tin nhận định trước đó, 

chúng tôi cho rằng với sự hưng phấn của thị trường cuối phiên hôm nay sẽ tiếp tục tạo đà tâm lý cho đầu phiên tiếp theo, do 

đó chỉ số có thể tiếp tục tăng nhẹ lên 880 hoặc đi ngang quanh mốc này vào phiên cuối tuần. Trong tuần tới trở đi, chúng tôi 

cho rằng chỉ số sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn điều chỉnh trước các thông tin về báo cáo kết quả kinh doanh quý 2. Qua đó, 

chúng tôi dự báo chỉ số giảm về khoảng 820 điểm, trước khi hình thành một đợt sóng tăng mạnh sau đó vào cuối tháng 7 - 

đầu tháng 8. 

Hành động: 
Nhà đầu tư có thể cân nhắc chốt lời từ từ nếu những phiên vừa qua đã có lãi, bảo vệ thành quả có được sau một giai đoạn tăng 

ngắn hạn. Đợi chờ nhịp điều chỉnh để giải ngân nhiều hơn cho các vị thế dài hạn. 

Thống kê giao dịch NN trên HOSE     Thống kê giao dịch NN trên HNX 

Top NN mua ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

MBG 56.000 285.945  

BVS 20.000  195.062  

PLC 10.200  172.510  

PMC 3.015 158.506  

IDV 4.000  152.054  

Top NN bán ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

SHS -108.500 -1.398.319 

ACM -1.399.600 -1.119.484 

TIG -43.000 -315.505 

NBC -44.400 -253.139 

INN -5.800 -149.013 

Top NN mua ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

CTG 1.412.700  33.754.942  

BID 403.210  16.567.941  

MSN 173.940  9.960.052  

MBB 467.790  8.112.705  

VRE 283.800  7.816.496  

Top NN bán ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

HDG -1.951.430 -41.302.181 

HPG -1.015.010 -28.577.385 

VCB -301.810 -25.234.324 

TRC -724.170 -22.324.096 

SAB -106.070 -21.730.700 
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TỔ CHỨC THỰC HIỆN BÁO CÁO 
  

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (gọi tắt là DAS) là thành viên của Tập đoàn tài chính Ngân hàng 

Đông Á, hiện là một trong các định chế tài chính lớn nhất Việt Nam. DAS cũng là một thành viên chính 

thức của thị trường chứng khoán Việt Nam, và đang đi đầu trong một số dịch vụ tài chính có công nghệ 

cao. DAS hiện là cổ đông lớn của nhiều công ty, và là chủ sở hữu của Công ty quản lý Quỹ đầu tư Đông Á. 

Công ty hiện có đầy đủ các nghiệp vụ chứng khóan gồm: Môi giới, Tự doanh, Bảo lãnh phát hành, Tư vấn 

tài chính và Tư vấn đầu tư, Lưu ký chứng khoán.  

 

Hệ thống chi nhánh  

  

 Trụ sở chính: 

Địa chỉ: Tầng 2 & 3 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP. HCM 

Điện thoại: (8428) 3833 6333 

Fax: (028) 3833 3891  

 Chi nhánh Sài Gòn: 

Địa chỉ: 60–70 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM 

Điện thoại: (028) 3821 8666 

Fax: (028) 3821.4891 

 Chi nhánh Hà Nội: 

Địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 3944 5175 

Fax: (024) 3944 5178 - 3944 5176 

 

 

 

 

 

 

 

KHUYẾN CÁO  

Báo cáo này chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như nhà đầu tư cá nhân và không 

hàm ý đưa ra lời khuyên chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào. Các quan điểm và nhận định trình 

bày trong báo cáo không tính đến sự khác biệt về mục tiêu và chiến lược cụ thể của từng nhà đầu tư. Nhà 

đầu tư nên xem báo cáo này như một nguồn tham khảo và phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với quyết 

định đầu tư của mình. Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) tuyệt đối không chịu trách nhiệm 

bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng toàn bộ hoặc từng phần thông tin của báo cáo này. 

Các quan điểm, nhận định, đánh giá trong báo cáo là quan điểm cá nhân của cá nhân người viết mà 

không đại diện cho quan điểm của DAS và có thể thay đổi mà không cần báo trước. 

Thông tin sử dụng trong báo cáo này được DAS thu thập từ nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố. 

Tuy nhiên, DAS không đảm bảo độ chính xác thông tin này. 

Báo cáo này là tài sản và được giữ bản quyền bởi DAS. Không được phép sao chép, phát hành cũng như 

tái phân phối báo cáo vì bất kỳ mục đích gì nếu không có văn bản chấp thuận của DAS. Vui lòng ghi rõ 

nguồn khi trích dẫn nếu sử dụng các thông tin trong báo cáo này.  
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