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Tổng quan VN-Index 
HNX-
Index 

Chỉ số 801.13 108.10 

  Thay đổi (điểm) 10.29 1.25 

  Thay đổi (%) 1.3 1.17 

KLGD (triệu cp) 188.94 32.37 

GTGD (tỷ đồng) 3,196.53 283.49 

NĐT nước ngoài giao dịch ròng  

VN-Index 14.85 (tỷ đồng) 

HNX-Index - 0.91 (tỷ đồng) 

UPCOM-Index 3.37 (tỷ đồng) 

   

HNX-Index  

ĐIỂM TIN CHÍNH 

 Thanh khoản quá thấp, chỉ số đóng cửa vẫn lấy lại được mốc 800 điểm. 

 Đóng cửa VN-Index đạt 801.13 điểm, tăng 10.29 điểm, số mã tăng/giảm đạt 

256/104. Giá trị giao dịch trên sàn VN-Index giảm so với phiên trước, đạt mức 

3.196 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch VN-Index giảm so với phiên trước, đạt mức 

189 triệu cổ phiếu và HNX-Index đóng cửa đạt 108.1 điểm (+1.17%). 

 Các cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm nhiều nhất là VHM, VIC, VNM, GAS, 

CTG. Trong khi đó, các cổ phiếu tác động chỉ số giảm điểm gồm EIB, LGC, GVR, 

SAB, VCB. 

 Khối ngoại có một phiên giao dịch mua ròng trên HOSE, đạt mức 14.85 tỷ đồng, 

mua ròng nhiều nhất là VNM. Trên sàn HNX, khối ngoại có một phiên bán ròng, đạt 

0.91 tỷ đồng, bán ròng nhiều nhất là DHT. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT  

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

- Trước các số liệu kinh tế kém khả quan của Hồng Kông, thị trường chứng khoán 

Châu Á tiếp tục diễn biến trái chiều. Cụ thể, chỉ số Nikkei Nhật Bản giảm 0.26%, 

Hangseng Index Hồng Kông giảm 0.76%, Shanghai Composite Thượng Hải giảm 

0.23%, Kospi Hàn Quốc tăng 0.17%, ASX200 Australia tăng 0.74%. 

- Chính quyền Hong Kong ngày 29/7 cho biết GDP quý II giảm 9% so với cùng kỳ 

năm 2019, tệ hơn mức dự báo 8,3% từ khảo sát của Bloomberg News. Đây là quý thứ 4 

liên tiếp GDP Hong Kong thu hẹp, đẩy thành phố chìm sâu hơn vào suy thoái. 

- Tình hình Covid tiếp tục diễn biến xấu trên thế giới. Nhật Bản: thành phố Tokyo sẽ 

giới hạn giờ hoạt động của các quán bar và nhà hàng, nhưng không thể ép buộc các hộ 

kinh doanh này đóng cửa hoàn toàn. Riêng đối với thành phố Tokyo đã ghi nhận 367 

ca nhiễm COVID-19 mới hôm nay và tình hình có thể vượt kỷ lục 1,264 trong một 

ngày.  

- Tại Mỹ: Hiện tại, cứ 50 người ở Florida thì có một người bị nhiễm Covid-19 và tính 

đến ngày 28/7, số người tử  vong vì virus corona là hơn 6.000. Số người nhiễm mới 

khoảng 10.000 một ngày. Số người tử vong hàng ngày lên 186, cao kỷ lục. Sự chậm trễ 

giữa việc kiểm tra và trả kết quả là một trong những nguyên nhân khiến Florida trở 

thành điểm nóng của đại dịch - cùng với Texas và California - ở Mỹ, quốc gia bị ảnh 

hưởng nặng nề nhất do Covid-19. Tại Úc: Úc hôm nay ghi nhận hơn 700 ca nhiễm mới 

và 13 người chết vì COVID-19.  

- Về cuộc họp của FED: Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất gần bằng 0 và tuyên 

bố sẽ sử dụng tất cả các công cụ của mình để hỗ trợ sự phục hồi kinh tế.  

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

Sau phiên giảm sâu trước đó, thị trường đã hồi phục tâm lý dần trở lại. Ngay từ đầu 

phiên, nhóm dầu khí bắt đầu dẫn dắt đà tăng của chỉ số, sắc xanh lan tỏa rộng hơn đến 

các nhóm trụ khác như ngân hàng. Các cổ phiếu vốn hóa lớn khác như VHM, VIC, 

VNM cũng ghi nhận mức tăng rất mạnh... 

Hành động:  

Khi thị trường giảm điểm sâu, nhà đầu tư có thể chia lệnh để giải ngân để có mức giá 

tối ưu, tức là giải ngân thành nhiều đợt vào nhiều ngày. Ngoài ra, nắm giữ một lượng 

tiền mặt khoảng 30%-40%, cho kịch bản giảm sâu hơn của thị trường, khi đó có thể 

giải ngân mạnh hơn. Hạn chế mua đuổi vào những phiên biến động tăng mạnh, đẩy 

danh mục vào rủi ro T+3. 

 

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

Kịch bản nào cho thị trường: 

- Sau phiên giảm sâu trước đó, thị trường đã hồi phục tâm lý dần trở lại. Ngay từ đầu phiên, nhóm dầu khí bắt đầu dẫn dắt đà 

tăng của chỉ số, sắc xanh lan tỏa rộng hơn đến các nhóm trụ khác như ngân hàng. Các cổ phiếu vốn hóa lớn khác như VHM, 

VIC, VNM cũng ghi nhận mức tăng rất mạnh. Trái ngược với các phiên trước, khối ngoại hôm nay mua ròng rất thấp, khoảng 

15 tỷ đồng. Kết phiên, VNINDEX lấy lại được mốc 800. 

- Thanh khoản hôm nay thật sự quá thấp, diễn biến trái ngược hoàn toàn với phiên trước khi bên bán chủ động hạ giá để bán 

tháo, thì phiên hôm nay lực bán không còn mạnh mẽ nhưng dòng tiền nhập cuộc vẫn còn thận trọng. Đáy của ngày 29/7 vẫn 

cao hơn ngày 27/7 là một điểm tích cực, trong khi đó thanh khoản hôm nay thấp thì vẫn chưa có thể nói rõ ràng. Nhìn chung, 

thị trường vẫn sẽ giằng co thêm một khoảng thời gian ngắn nữa, cho đến khi có tin tức về các gói cứu trợ 1000 tỷ USD của 

Mỹ hay tình hình triển khai vắc xin rõ ràng hơn để hỗ trợ thị trường. Như đã đề cập phiên trước, với kịch bản xấu nhất chỉ số 

có thể giảm về 750-760, xác suất này khá thấp. Trong khi đó, chúng tôi nghiên về kịch bản VNINDEX sẽ giằng co quanh 

vùng hiện tại nhiều hơn, khoảng 790-800 điểm.  

Hành động: 
Khi thị trường giảm điểm sâu, nhà đầu tư có thể chia lệnh để giải ngân để có mức giá tối ưu, tức là giải ngân thành nhiều đợt 

vào nhiều ngày. Ngoài ra, nắm giữ một lượng tiền mặt khoảng 30%-40%, cho kịch bản giảm sâu hơn của thị trường, khi đó 

có thể giải ngân mạnh hơn. Hạn chế mua đuổi vào những phiên biến động tăng mạnh, đẩy danh mục vào rủi ro T+3. 

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

Top NN mua ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

DNC 6.500  395.850  

PMC 4.200  247.790  

CDN 3.800  69.240  

MAS 1.800  48.926  

BAX 900  35.350  

Top NN bán ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

DHT -8.400 -481.475 

TNG -28.300 -299.740 

PLC -20.000 -288.943 

VCS -3.349 -190.453 

SHB -12.100 -146.483 

Top NN mua ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

VNM 361.400  39.342.710  

VHM 395.750  30.159.050  

KDC 718.890  22.663.250  

PHR 172.890  8.785.530  

POW 906.100  8.388.510  

Top NN bán ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

HCM -1.735.400 -28.685.420 

VCB -253.090 -19.617.150 

HPG -688.420 -15.162.210 

NLG -398.735 -10.052.110 

SAB -49.250 -8.419.390 
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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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