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BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG 
Ngày 01 tháng 08 năm 2014 

NƠI BẠN ĐẶT NIỀM TIN WWW.FPTS.COM.VN 

TỔNG HỢP THỊ TRƯỜNG 

Thông kê thị trường 

 VNI HNX 

Index  593,90 79,01 

Thay đổi (%) -1,04 -0,53 

KLGD (Triệu CP) 385 182 

Thay đổi (%) -17,93 -20,07 

GT GD (Tỷ VND) 6.946 2.108 

Thay đổi (%) -13,04 -25,67 
 

HSX: 

Thị trường mở cửa tuần cuối tháng 7 bằng một phiên giảm điểm 

trên diện rộng, hầu hết các cổ phiếu bluechips đều giảm mạnh duy 

nhất chỉ có mã CTG giữ được mức giá tham chiếu, VN-Index đóng 

cửa phiên giao dịch đầu tuần giảm 10,69 điểm. Điểm tích cực duy 

nhất của phiên này là khối ngoại mua ròng 26 tỷ. Ba phiên giao dịch 

tiếp theo trong tuần thị trường hồi phục nhẹ, tuy nhiên thanh khoản 

sụt giảm, nhóm cổ phiếu ngân hàng bị bán mạnh do tác động tiêu 

cực từ thông tin một số lãnh đạo cấp cao của ngân hàng xây dựng 

bị công an điều tra bắt tạm giam. Mặc dù mới lên sàn MWG tiếp tục 

thu hút dòng tiền tuần qua, nhóm cổ phiếu ngành dược như DHG, 

nhóm cổ phiếu bất động sản như NBB, HU1, LCG cũng tập trung 

sự chú ý của dòng tiền. Ở phiên giao dịch đóng cửa tuần áp lực 

bán lại tăng, hầu hết các cổ phiếu đều đóng cửa tuân trong sắc đỏ 

đặc biệt là các cổ phiếu dẫn dắt như GAS, MSN, VNM. Thị trường 

kết thúc tuần giao dịch giảm cả về điểm số lẫn thanh khoản. 

 HNX: 

 Với một kịch bản khá tương đồng với sàn HSX, hầu hết các cổ 

phiếu bị bán tháo trong phiên giao dịch đầu tuần, ở ba phiên giao 

dịch tiếp theo nhóm cổ phiếu ngân hàng nhưu ACB, CTS, SHB..và 

chứng khoán cũng bị bán mạnh như KLS, BVS, VND…, nhóm cổ 

phiếu bất động sản xây dựng cũng không nhận được sự quan tâm 

của giới đầu tư đặc biệt là cổ phiếu thuộc họ sông đà. Ngược lại 

nhóm cổ phiếu họ dầu khí như PVI,  PVS… tiếp tục thu hút mạnh 

dòng tiền, thanh khoản ba phiên giao dịch giữa tuần giảm sút. Ở 

phiên giao dịch cuối tuần, áp lực bán tiếp tục tăng mạnh, hầu hết 

các cổ phiếu Bluechips đều chìm trong sắc đỏ, thanh khoản vẫn ở 

mức thấp. 

Khuyến nghị đầu tư: Với nhận định xu thế đi ngang và giảm điểm 

sẽ chi phối vận động của VN-Index và HNX-Index trong tuần tới. Do 

đó đối với nhà đầu tư lướt sóng đang nắm giữ cổ phiếu nên tranh 

thủ các phiên Bulltrap để giảm bớt tỷ lệ nắm giữ, nhà đầu tư lướt 

sóng chưa nắm giữ cổ phiếu nên kiên nhẫn chờ đợi VN-Index giảm 

ngưỡng 580 thì có thể xem xét giải ngân. Nhà đầu tư dài hạn cũng 

có thể chờ đợi VN-Index giảm sâu hơn để mua được cổ phiếu cơ 

bản tốt với giá hợp lý. 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

ĐVT: Tỷ đồng 

Sàn HSX HNX 

Giá trị Mua 914 89 

Giá trị Bán 1.331 54 

Mua-Bán (417) 35 
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT 
 

Đánh giá VN-Index 

  

Hỗ trợ cơ bản 590 

Hỗ trợ mạnh 580 

Kháng cự cơ bản 605 

Kháng cự mạnh 610 

Xu hướng  

Ngắn hạn Đi ngang giảm điểm 

Trung hạn Tăng 

Mô hình  

Ngắn hạn Vai đầu vai 

Trung hạn - 
 

 

Khuyến nghị: Hiện tại VN-Index đang chịu chi phối bởi kênh tăng 

trưởng hình thành từ tháng 6, hai dải Bollinger bands đang có xu 

hướng thắt lại và hướng xuống ủng hộ cho xu thế giảm điểm. 

Ngoài ra đường MACD chính thức cắt đường tín hiệu từ trên 

xuống dưới tín hiệu cho xu thế giảm sẽ chi phối mạnh vận động 

của VN-Index. Đồng thời khối lượng giao dịch sụt giảm cho thấy 

dòng tiền đang đứng ngoài thị trường. Tuần tới nhiều khả năng 

xu thế đi ngang và giảm sẽ là chủ đạo. Khoảng điểm dao động 

580-605 điểm. 

Đánh giá HNX-Index 

  

Hỗ trợ cơ bản 78 

Hỗ trợ mạnh 75 

Kháng cự cơ 
bản 

80 

Kháng cự mạnh 81 

Xu hướng  

Ngắn hạn Đi ngang và giảm 
điểm 

Trung hạn Tăng 

Mô hình  

Ngắn hạn Vai đầu vai 

Trung hạn - 
 

 

Khuyến nghị: Hiện tại nhiêu khả năng mô hình vai đầu vai đang 

chi phối vận động của HNX-Index, theo đó thì sau khi hình thành 

vai phải ở vùng 78-79 thì HNX-Index sẽ giảm điểm. Ngoài ra 

đường MACD cũng chính thức cắt đường tín hiệu từ trên xuống 

dưới ủng hộ cho xu thế giảm điểm sẽ tiếp diễn. Do vậy trong tuần 

tới xu thế giảm sẽ chiếm ưu thế. Khoảng điểm dao động cho tuần 

tới là 75-81 điểm. 
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TIÊU ĐIỂM KINH TẾ TRONG TUẦN 

Fed tiếp tục cắt giảm chương trình mua trái phiếu và duy trì lãi suất thấp 

Theo chủ tịch Fed bà Janet Yellen, Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cận 0, đồng Fed cũng 

tiếp tục cắt giảm thêm 10 tỷ USD từ chương trình mua tài sản xuống còn 25 tỷ USD. Quyết định cắt 

giảm này nằm trong chủ trương của Fed đến tháng 10 sẽ chấm dứt hoàn toàn gói cứu trợ QE3. Đồng 

thời Fed xác định thị trường lao động tiếp tục đà cải thiện nhưng còn nhiều thách thức với tỷ lệ thất 

nghiệp trong tháng 6 là 6,1% vẫn còn khá xa so với mục tiêu của Fed là 5,5%. Cùng ngày Bộ Thương 

mại Mỹ công bố báo cáo cho biết tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 2/2014 đạt 4% cao 

hơn mức dự báo 3% của các chuyên gia phố Wall. 

Lĩnh vực sản suất Việt nam cải thiện tháng thứ 11 liên tiếp 

 

Nguồn: HSBC Việt Nam 

Theo HSBC, chỉ số PMI sản suất của Việt nam tháng 7 giảm xuống còn 51,7 điểm từ mức 52,3 điểm 

của tháng 6 và cũng là tháng có mức độ tăng trưởng thấp nhất trong vòng 4 tháng gần đây, tuy nhiên 

vẫn đánh dấu tháng thứ 11 liên tiếp trên ngưỡng 50. Điều này cho thấy điều kiện kinh doanh của các 

doanh nghiệp sản xuất Việt Nam tiếp tục được cải thiện, mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm hơn so với 

tháng trước. 

Ngân hàng Nhà nước ra thông cáo về việc khởi tố, bắt tạm giam lãnh đạo Ngân hàng Xây 

Dựng và Tập đoàn Thiên Thanh 

Ngân hàng Nhà nước Việt nam vừa có thông cáo về việc khởi tố và bắt tạm giam một số lãnh đạo Ngân 

hàng Xây Dưng và cũng đồng thời là lãnh đạo của Tập đoàn Thiên Thanh. Ngày 29/7, cơ quan cảnh sát điều 

tra Bộ công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chủ tịch tịch hội đồng 

quản trị của ngân hàng Xây dựng kiêm Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh 

Phạm Công Danh và  nguyên thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Phan Thành Mai đồng thời cũng 

là Tổng giám đốc ngân hàng Xây dựng và nguyên thành viên hội đồng quản trị, phụ trách tài chính Mai Hữu 

Khương.Thông tin này đã tác động tiêu cực đến nhóm cổ phiếu ngân hàng trên thị trường khiến cho nhóm 

cổ phiếu này liên tiếp mất điểm trong các phiên giao dịch tuần qua. Tuy nhiên, theo đánh giá của chúng tôi, 

trong tuần qua, tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán khá ổn định với thông tin này và các tác động 

tiêu cực chỉ liên quan đến nhóm cổ phiếu ngân hàng trong thời gian ngắn. 
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Tuyên bố miễn trách nhiệm 

Các thông tin và nhận định trong báo cáo này được cung cấp bởi FPTS dựa vào các nguồn thông tin mà FPTS coi là đáng 
tin cậy, có sẵn và mang tính hợp pháp, Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin 
này, 

Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này cần lưu ý rằng các nhận định trong báo cáo này mang tính chất chủ quan của chuyên viên 
phân tích FPTS, Nhà đầu tư sử dụng báo cáo này tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình, 
FPTS có thể dựa vào các thông tin trong báo cáo này và các thông tin khác để ra quyết định đầu tư của mình mà không bị 
phụ thuộc vào bất kì ràng buộc nào về mặt pháp lý đối với các thông tin đưa ra, 
 

Các thông tin liên quan có thể được xem tại http://ezsearch,fpts,com,vn  hoặc sẽ được cung cấp khi có yêu cầu 
chính thức,  

  
 

http://ezsearch.fpts.com.vn/

