BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á

Dữ liệu thị trường ngày 31/07/2020

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 07 năm 2020

ĐIỂM TIN CHÍNH
 Biến động trong phiên giao dịch ATC, VNINDEX đóng cửa giảm nhẹ.

Tổng quan

VN-Index

HNXIndex

 Đóng cửa VN-Index đạt 798.39 điểm, giảm 2.74 điểm, số mã tăng/giảm đạt

798.39

107.51

115/255. Giá trị giao dịch trên sàn VN-Index tăng so với phiên trước, đạt mức 3.902
tỷ đồng. Khối lượng giao dịch VN-Index tăng so với phiên trước, đạt mức 250 triệu
cổ phiếu và HNX-Index đóng cửa đạt 107.51 điểm (-0.55%).

Thay đổi (điểm)

- 2.74

- 0.59

 Các cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm nhiều nhất là VIC, VHM, NVL, MSN,

Thay đổi (%)

- 0.34

- 0.55

APH. Trong khi đó, các cổ phiếu tác động chỉ số giảm điểm gồm VCB, VNM, BID,
VRE, TCB.

KLGD (triệu cp)

249.63

36.77

 Khối ngoại có một phiên giao dịch bán ròng trên HOSE, đạt mức 129.55 tỷ đồng,

GTGD (tỷ đồng)

3,902.24

374.95

bán ròng nhiều nhất là KDH. Trên sàn HNX, khối ngoại có một phiên mua ròng, đạt
4.54 tỷ đồng, mua ròng nhiều nhất là DHT.

Chỉ số

NĐT nước ngoài giao dịch ròng

-129.55

(tỷ đồng)

HNX-Index

4.54

(tỷ đồng)

UPCOM-Index

6.10

(tỷ đồng)

VN-Index

VN-Index

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT
Một vài thông tin vĩ mô đáng quan tâm và dự báo:
- Chứng khoán Châu Á đỏ lửa trước các số liệu kinh tế của Mỹ. Khép lại phiên giao
dịch cuối tuần, Nikkei Nhật Bản giảm 2.82%, Hangseng Index Hồng Kông giảm
0.47%, Shanghai Composite Thượng Hải tăng 0.71%, Kospi Hàn Quốc giảm 0.78%,
ASX200 Australia giảm 2.04%.
- Thị trường châu Á có phần thất vọng sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố GDP Mỹ
trong quý II giảm 32,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù con số này cao hơn mức
giảm dự báo 34,7% của giới chuyên gia, đây vẫn là quý giảm thường niên mạnh nhất
kể từ năm 1947. Nền kinh tế lớn nhất thế giới được dự báo sẽ phục hồi chậm hơn các
khu vực khác như châu Âu.

HNX-Index

- Trong khi đó, tâm lý của giới đầu tư Trung Quốc có phần tốt hơn so với các thị
trường còn lại, sau khi Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố PMI sản xuất
tháng 7 đạt 51,1 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 3 và cao hơn dự báo 50,7 điểm của
giới chuyên gia. Điều này cho thấy lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc đã tăng trưởng
trong 5 tháng liên tiếp với tốc độ ngày càng nhanh hơn.
- Tình hình Covid tiếp tục diễn biến xấu tại Nhật Bản. Theo tờ Fuji News Network:
Tỉnh Okinawa, Nhật Bản vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh số ca nhiễm
coronavirus liên tục tăng cao. Điều cần chú ý nhất là việc chỉnh phủ vẫn vẫn "khăng
khăng" rằng tình hình không quá nghiêm trọng và vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.
Lý do được đưa ra là vì Tokyo và Osaka, hai thành phố chiếm phần lớn nền kinh tế
Nhật Bản, hiện vẫn đang hoạt động bình thường. Và cho tới khi hai thành phố này phải
đóng cửa, Nhật Bản vẫn sẽ được coi là "bình thường".
Kịch bản nào cho thị trường (xem thêm trang 2):
Trước giờ giao dịch ngày cuối tuần, Việt Nam đã ghi nhận thêm 45 ca nhiễm Covid
mới. Thông tin này đã ảnh hưởng đến tâm lý giới đầu tư, VNINDEX vừa mở cửa đã
giảm đến 14 điểm. Tuy nhiên, lực cầu ngay sau đó giúp chỉ số hồi phục và tiến dần về
mốc tham chiếu...
Hành động:

PHÒNG PHÂN TÍCH-ĐẦU TƯ

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
Địa chỉ: 468 Nguyễn Thị Minh Khai P2 Q3 tiền mặt khoảng 30%-40%, cho kịch bản giảm sâu hơn của thị trường, khi đó có thể
TP Hồ Chí Minh
giải ngân mạnh hơn. Hạn chế mua đuổi vào những phiên biến động tăng mạnh, đẩy
danh mục vào rủi ro T+3.
Tel: 84 28 38336333
Ext: 174

Vì Hiệu Quả Đầu Tư Của Khách Hàng

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

Kịch bản nào cho thị trường:
- Trước giờ giao dịch ngày cuối tuần, Việt Nam đã ghi nhận thêm 45 ca nhiễm Covid mới. Thông tin này đã ảnh hưởng đến
tâm lý giới đầu tư, VNINDEX vừa mở cửa đã giảm đến 14 điểm. Tuy nhiên, lực cầu ngay sau đó giúp chỉ số hồi phục và tiến
dần về mốc tham chiếu. Phần lớn thời gian, chỉ số giằng co quanh mốc 800 điểm. Phiên ATC, các quỹ đầu tư tham chiếu theo
chỉ số như VNDiamond, VNFin Lead...cơ cấu danh mục, kết quả là VIC, VHM, NVL tăng rất mạnh, trong khi nhiều cổ phiếu
trụ khác như VNM, VRE, quay đầu giảm sâu hơn. Khối ngoại quay trở lại bán ròng mạnh hôm nay, gần 130 tỷ đồng.
- Thanh khoản hôm nay đã có sự cải thiện khoảng 20% so với phiên rất thấp hôm qua, dù vậy thanh khoản chỉ tương đương
mức nền chứ không hẳn là đột biến, cho thấy thị trường tiếp tục diễn biến giằng co trong thời gian tới. Mặt khác, tình hình
dịch Covid với số ca tăng mạnh nhưng tâm lý giới đầu tư cũng cho thấy đã vững hơn trước, không có bán tháo ồ ạt. Như đã
đề cập ở các phiên trước, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục giằng co quanh mốc 780-800, cho đến khi có các thông tin
hỗ trợ mạnh như gói kích thích 1000 tỷ USD của Mỹ, hiệp định EVFTA cũng sẽ có hiệu lực từ 1/8/2020. Trong kịch bản xấu,
chúng tôi nghĩ VNINDEX có thể giảm về 750 điểm, xác suất này khá thấp. Nhà đầu tư ngắn hạn, có thể tận dụng các phiên
điều chỉnh sâu để mua, và bán trong các phiên tăng.
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
Top NN mua ròng
VNM
VHM
PHR
NVL
BVH
Top NN bán ròng
KDH
MSN
VIC
SAB
VRE

Volume
Giá trị (1.000 VNĐ)
253.520
27.469.330
302.450
23.231.270
312.160
15.675.020
230.660
14.962.710
97.560
3.949.610
Volume
Giá trị (1.000 VNĐ)
-2.176.140
-49.718.170
-483.160
-24.554.910
-253.350
-21.921.260
-127.860
-21.733.520
-840.620
-21.368.510

Vì Hiệu Quả Đầu Tư Của Khách Hàng

Thống kê giao dịch NN trên HNX
Top NN mua ròng
DHT
VCS
PMC
DTD
AMV
Top NN bán ròng
SRA
PLC
SHS
BVS
ADC

Volume
Giá trị (1.000 VNĐ)
56.200
3.356.153
22.760
1.285.266
6.800
423.783
26.300
421.305
14.100
203.417
Volume
Giá trị (1.000 VNĐ)
-59.200
-653.125
-20.000
-290.591
-22.700
-223.401
-21.800
-194.783
-13.000
-165.100
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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.

