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Tổng quan VN-Index 
HNX-
Index 

Chỉ số 827.57 112.50 

  Thay đổi (điểm) 12.92 2.07 

  Thay đổi (%) 1.59 1.87 

KLGD (triệu cp) 277.45 45.48 

GTGD (tỷ đồng) 4,179.05 480.66 

NĐT nước ngoài giao dịch ròng  

VN-Index - 114.06 (tỷ đồng) 

HNX-Index - 0.76 (tỷ đồng) 

UPCOM-Index - 16.93 (tỷ đồng) 

   

HNX-Index  

ĐIỂM TIN CHÍNH 

 Kéo mạnh cuối phiên, VN-Index tăng gần 13 điểm. 

 Đóng cửa VN-Index đạt 827.57 điểm, tăng 12.92 điểm, số mã tăng/giảm đạt 326/68. 

Giá trị giao dịch trên sàn VN-Index giảm so với phiên trước, đạt mức 4.179 tỷ đồng. 

Khối lượng giao dịch VN-Index giảm so với phiên trước, đạt mức 277 triệu cổ phiếu 

và HNX-Index đóng cửa đạt 112.5 điểm (+2.07%). 

 Các cổ phiếu giúp thị trường tăng điểm nhiều nhất là VCB, VNM, BID, GAS, 

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

HNG, PGD, DBC. 

 Khối ngoại có một phiên giao dịch bán ròng mạnh trên HOSE, đạt mức 114.06 tỷ 

đồng, bán ròng nhiều nhất là SAB. Trên sàn HNX, khối ngoại có một phiên bán 

ròng, đạt 0.76 tỷ đồng, bán ròng nhiều nhất là SHB. 

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG TÓM TẮT  

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

- Thị trường chứng khoán Châu Á tăng điểm nhờ hưởng ứng các thông tin về dữ liệu 

kinh tế tích cực. Cụ thể, chỉ số Nikkei Nhật Bản tăng 1.7%, Hangseng Index Hồng 

Kông tăng 2%, Shanghai Composite Thượng Hải tăng 0.11%, Kospi Hàn Quốc tăng 

1.29%, ASX200 Australia tăng 1.88%. 

- Tại Australia, tâm lý giới đầu tư lạc quan sau khi Cục Thống kế Quốc gia cho biết 

doanh số bán lẻ tháng 6 tăng 2,7% so với tháng trước, cao hơn mức tăng kỳ vọng của 

giới chuyên gia là 2,4%. Ngoài ra, thị trường cũng đang đợi quyết sách tháng 8 của 

ngân hàng trung ương Australia. Cơ quan này được cho là sẽ tung gói kích thích kinh 

tế mới trong bối cảnh Australia đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 2, buộc 

bang Victoria phải tái áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội.   

- Trong khi đó, kinh tế Mỹ cũng phát đi tín hiệu tích cực với chỉ số PMI sản xuất tháng 

7 tăng nhanh nhất hơn một năm qua. Đồng thời, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi 

được cho là sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và chánh văn phòng Nhà 

Trắng Mark Meadows trong hôm nay để tiếp tục đàm phán về gói kích thích kinh tế 

mới. Như vậy, vào tối 3/8 - 4/8 theo giờ VN, các khu vực/quốc gia trên thế giới từ EU, 

Mỹ đến Châu Á đều công bố các dữ liệu kinh tế tháng 7 tích cực, qua đó giúp giới đầu 

tư tài chính lạc quan hơn. 

- Theo thông báo của Kho bạc Hoa Kỳ, ước tính trong quý 3, chính phủ sẽ phải huy 

động 947 tỷ USD từ trái phiếu chính phủ, trước đó họ dự tính con số cần phải vay là 

677 tỷ USD. Trong quý 2, vay nợ chính phủ đã tăng lên mức kỷ lục 2.75 nghìn tỷ USD, 

con số này đạt được đến từ gói QE khổng lồ của Fed được bơm ra trong bối cảnh đại 

dịch COVID-19. Và ước tính nợ vay quý 4 sẽ đạt 1,216 tỷ USD, các số liệu ước tính 

được xây dựng trên giả thuyết gói kích thích 1 nghìn tỷ USD được thông qua.  

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

Sau phiên tăng mạnh hôm trước, VNINDEX mở cửa tạo ngay gap - khoảng trống giá, 

dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào thị trường, bất chấp diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-

19 trong nước tiếp tục tăng lên... 

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.Với các nhà đầu tư ngắn hạn, có thể giảm tỷ trọng cổ phiếu 

khi chỉ số về gần 840 điểm để chốt lời ngắn 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: 

- Sau phiên tăng mạnh hôm trước, VNINDEX mở cửa tạo ngay gap - khoảng trống giá, dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào thị 

trường, bất chấp diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước tiếp tục tăng lên. Phiên chiều, mức tăng càng được nới 

rộng hơn, qua đó giúp VNINDEX đóng cửa tại mức cao nhất trong ngày. Tuy nhiên, khối ngoại bán ròng khá mạnh trong 

phiên hôm nay với giá trị hơn 100 tỷ đồng, tập trung phần lớn ở SAB. 

- Trong những phiên giao dịch gần đây có thể thấy, nếu xét trong phiên khớp lệnh thanh khoản ở mức tương đối cao, nhưng 

vẫn chưa coi là đột biến, trong khi đó chỉ số lại ghi nhận các phiên liên tiếp tăng hơn 1%, điều này cho thấy lượng hàng lỏng 

lẻo muốn bán đã bán trước đó và chỉ số được kéo khá dễ dàng. Mặt khác, trong những ngày gần đây, dịch bệnh trong nước 

ghi nhận số ca nhiễm Covid tăng nhưng tâm lý thị trường gần như đã về “điểm cân bằng” như chúng tôi đã từng đề cập. 

Chúng tôi cho rằng, với mức tăng cuối phiên nay, chỉ số sẽ tiếp tục tăng về MA20 tương đương với 840 điểm. Sau đó điều 

chỉnh nhẹ và tiếp tục tăng trở lại.   

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. Với các 

nhà đầu tư ngắn hạn, có thể giảm tỷ trọng cổ phiếu khi chỉ số về gần 840 điểm để chốt lời ngắn 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) 

BVS 135.900 1.257.783  

PVB 29.100  431.938  

DHT 7.500  418.905  

DNC 6.100  353.800  

TIG 45.100  283.640  

Top NN bán ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

SHB -89.606 -1.104.802 

DNM -10.700 -748.539 

PGS -29.400 -385.041 

AMV -25.000 -380.233 

NET -5.800 -303.683 

Top NN mua ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

NVL 213.960  13.781.984  

VCB 136.450  10.929.228  

MSN 200.020  10.744.461  

PLX 180.360  7.926.869  

STB 758.900  7.916.566  

Top NN bán ròng  Volume Giá trị (1.000 VNĐ) 

SAB -386.520 -66.131.169 

HDG -1.643.970 -33.258.818 

VHM -386.110 -30.351.335 

HPG -689.390 -15.885.628 

VJC -95.750 -9.259.175 
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THÔNG BÁO VỀ CÁC ĐỢT BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN   

Tổ chức phát 

hành 

Tổ chức 

chào bán 

Số lượng 

chào bán 

(cp) 

Giá khởi điểm 

(đồng/cp) 

Thời gian 
Đăng ký và 

nộp tiền 

cọc 

Thời gian 

nộp phiếu 

tham dự đấu 

giá 

Thời gian 

đấu giá 

Thông 

tin chi 

tiết 

Công ty Cổ 

phần Tư vấn 

Trường Sơn 

Tổng Công 

ty Xây dựng 

Trường Sơn 

1.389.750 12.300 
03/08/2020 –

14/08/2020 

16 giờ 00 

phút ngày 

19/08/2020 

08 giờ 30 

phút ngày 

21/08/2020 

tại HNX 

click 

Công ty 

TNHH MTV 

Giống gia súc 

Hải Dương 

  2.414.700 13.800 
03/08/2020 –

24/08/2020 

16 giờ 00 

phút ngày 

27/08/2020 

08 giờ 30 

phút ngày 

31/08/2020

tại HNX 

click 
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https://dag.vn/2020/8/thong-bao-ban-dau-gia-co-phan-cua-cong-ty-co-phan-tu-van-truong-son-do-tong-cong-ty-xay-dung-truong-son-so-huu-20-1114.da
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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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