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Rising Window ngày 09/07/2020 là hỗ trợ quan trọng
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THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TUẦN 06-10/07/2020
Như vậy, VN-Index đã có một tuần giao dịch khá tích cực về điểm số. Tuy nhiên, thanh
khoản thị trường tiếp tục sụt giảm. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng trong ngắn hạn
của các nhà đầu tư.

I. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TUẦN 06-10/07/2020:
Giao dịch: Các chỉ số thị trường biến động tích cực trong tuần qua. VN-Index kết thúc
tuần tăng 2.78% đạt mức 871.21 điểm; HNX-Index đóng cửa tuần tăng 3.68% dừng tại
115.66 điểm.
Thanh khoản trung bình trên cả hai sàn biến động trái chiều trong tuần qua. Khối lượng
khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt hơn 235 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 6.55% so
với tuần giao dịch trước. Sàn HNX đạt trung bình hơn 33 triệu cổ phiếu/phiên, giảm
16.50%.
Thị trường chứng khoán châu Á bật tăng khá tốt trong phiên giao dịch đầu tuần. Hòa
vào sắc xanh của thị trường châu Á, VN-Index cũng mở cửa tuần tăng ấn tượng. Thị
trường tiếp tục đi lên trong các phiên tiếp theo. Tuy nhiên, trong phiên cuối tuần các chỉ
số chính lại bị bao trùm bởi sắc đỏ. Thanh khoản tiếp tục sụt giảm so với tuần trước cho
thấy tâm lý thận trọng trong ngắn hạn của các nhà đầu tư.
SAB đóng vai trò dẫn dắt thị trường khi bứt phá gần 18% trong tuần qua. Theo sau là đà
tăng trưởng mạnh mẽ của các Large Cap như BID, GAS, VHM. Ở chiều ngược lại,
VCB, MSN, HPX, EIB là những cổ phiếu tác động tiêu cực.
Nhóm dầu khí diễn biến có phần lạc quan trong tuần qua. Ông lớn GAS bật tăng hơn
5% và nằm trong top 3 cổ phiếu góp phần nhiều nhất vào đà tăng của VN-Index. Bên
cạnh đó là sắc xanh của các bluechip khác như PVS, PVD, PVB.
Nhóm ngân hàng giao dịch khá sôi động trong tuần qua khi các Large Cap đồng loạt
tăng điểm. Các mã như BID, CTG, VPB, TCB đều bật tăng tốt. Sắc xanh cũng hiện diện
ở các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ hơn trong nhóm này như NVB, LPB, BVB.
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Các cổ phiếu nhóm thực phẩm - đồ uống giữ được vùng giá tốt và giao dịch lạc quan.
Ngành này thuộc vào nhóm phòng thủ (defensive sectors) cũng là một lợi thế lớn. Cả
hai cổ phiếu đại diện là VNM và SAB đều giữ được tín hiệu tích cực. Ngược lại, MSN lại
giảm nhẹ so với tuần trước.

1

Như vậy, VN-Index đã có một tuần giao dịch khá tích cực về điểm số. Tuy nhiên, thanh
khoản thị trường tiếp tục sụt giảm. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng trong ngắn hạn
của các nhà đầu tư.
Nhà đầu tư nước ngoài: Bán ròng gần 578 tỷ đồng trên cả hai sàn. Khối ngoại bán
ròng gần 568 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng hơn 10 tỷ đồng trên sàn HNX.
Cổ phiếu tăng giá mạnh trong tuần qua là MHC và SJF trên sàn HOSE.
MHC tăng 27.93%: Cổ phiếu này đã có 4 phiên tăng kịch trần liên tiếp. Đồng thời, thanh
khoản cũng được duy trì ở mức cao so với nhiều tuần giao dịch trước đó.
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SJF tăng 24.54%: Giá cổ phiếu tăng hết biên độ 3 phiên liên tiếp. Theo Ban lãnh đạo
Công ty, thị trường phục hồi mạnh trong giai đoạn 2 tháng gần đây, tất cả cổ phiếu đều
tăng mạnh, trong đó có SJF.
Cổ phiếu giảm giá mạnh trong tuần qua là DAH trên sàn HOSE.
DAH giảm 29.71%: Trên thị trường, cổ phiếu DAH đã tăng giá gần gấp đôi sau nửa đầu
năm, lên mức 18,050 đồng/cp tại phiên 01/07/2020. Ngay sau đó, cổ phiếu này đã liên
tục giảm sàn.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TUẦN 06-10/07/2020
VN-Index tăng điểm khá mạnh với cây nến White Marubozu trong phiên giao dịch đầu
tuần và vượt qua được trendline giảm ngắn hạn bắt đầu từ tháng 06/2020, qua đó cho
thấy nhịp giảm trước đó có khả năng đã kết thúc. Phiên tăng điểm tạo Rising Window ở
ngày giao dịch tiếp theo đã xác nhận cho một nhịp tăng mới.
So ngày đầu tuần, hai ngày giao dịch tiếp theo kết phiên với thân nến nhỏ hơn khá
nhiều cho thấy sự giằng co mạnh của cả bên mua và bên bán.
Chỉ số tạo cây nến White Opening Marubozu, cùng với đó là Rising Window trong ngày
thứ 5. Điều đó hàm ý bên mua đang chiếm được ưu thế rất lớn. Dòng tiền trở lại với
khối lượng giao dịch tăng cao đột biến so với phiên thứ 4.
Với đà tăng ngày thứ 5, phiên cuối tuần xuất hiện áp lực chốt lời ở vùng giá cao của
nhiều nhà đầu tư khiến cho thị trường chung khá giằng co và kết phiên trong sắc đỏ.
VN-Index kết tuần với cây nến thân nhỏ và nằm ở giữa cây nến tăng mạnh trước đó,
qua đó ngụ ý sự phân vân của nhà đầu tư.
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Khép lại phiên ngày thứ Sáu (10/07), chỉ số Dow Jones tăng 369.21 điểm (tương đương
1.4%) lên 26,075.30 điểm. S&P 500 tiến 1% lên 3,185.04 điểm. Nasdaq Composite cộng
0.6% lên kỷ lục mới 10,617.44 điểm. Thị trường Mỹ có tuần giao dịch khá giằng co với
sự tăng trưởng của cổ phiếu công nghệ và sự sụt giảm do tâm lý bi quan vì tình hình
dịch bệnh đang khá phức tạp như hiện nay. Nhà đâu tư trong nước cần giao dịch thận
trọng vì những phiên rung lắc là có khả năng xuất hiện trong những phiên tới.
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Như vậy, VN-Index đã có 1 tuần giao dịch khá ấn tượng với sự xuất hiện của Rising
Window và thanh nến White Marubozu (trong khung thời gian tuần) sau khi tạo
Dragonfly Doji ở tuần trước, qua đó cho thấy bên mua đang dần chiếm ưu thế trở lại và
nhịp tăng có khả năng được tiếp diễn. Tuy nhiên, khối lượng có mức sụt giảm nhẹ so
với tuần trước cho thấy sự thận trọng vẫn đang xuất hiện trong tâm lý của nhà đầu tư.
Trong tuần tới, VN-Index có khả năng test lại Rising Window ngày 09/07/2020, nếu vẫn
giữ vững hỗ trợ này thì chỉ số có khả năng hồi phục trở lại và tiến đến vùng đỉnh cũ
tháng 06/2020 (quanh mức 900 điểm). Ngược lại, Rising Window ngày 06/07/2020 sẽ là
hỗ trợ khi chỉ số điều chỉnh mạnh.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - Xuất hiện cây nến Spinning Top
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Trong phiên giao dịch ngày 10/07/2020, VN-Index giảm điểm và xuất hiện mẫu hình nến
Spinning Top. Điều này cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đang giằng co mạnh. Hình ảnh
bóng trên dài (long upper shadow) và bóng dưới dài (long lower shadow) cho thấy biến
động khá lớn của chỉ số trong phiên giao dịch cuối tuần.
Hiện tại, chỉ số đang test lại đỉnh cũ trước đó (ngưỡng 870 điểm). Nếu chỉ số giữ vững
được vùng này thì tình hình sẽ tích cực hơn. Khi đó, mục tiêu của VN-Index sẽ là vùng
đỉnh cũ tháng 06/2020 (quanh mức 900 điểm).
Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu mua và tăng vượt lên trên ngưỡng 0. Đây là tín hiệu rất
khả quan đối với VN-Index.
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HNX-Index - Thanh khoản phiên cuối tuần sụt giảm mạnh
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Trong phiên giao dịch ngày 10/07/2020, HNX-Index cũng giảm điểm và tạo cây nến
Spinning Top. Khối lượng sụt giảm mạnh so với ngày trước đó hàm ý sự thận trọng vẫn
còn hiện diện trong tâm lý nhà đầu tư.
Tuy nhiên, tuần qua vẫn là tuần giao dịch tích cực khi có đến 4 phiên tăng liên tiếp. Chỉ
báo MACD đã vượt lên trên mức 0 và cho tín hiệu mua, qua đó củng cố thêm niềm tin
đối với nhịp tăng của chỉ số.
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Phân tích Dòng tiền
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Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN giảm mạnh gần chạm đường EMA
20 ngày. Nếu breakout xuất hiện trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ
(thrust down) sẽ gia tăng.
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Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch
ngày 10/07/2020. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên
tới thì khả năng giảm mạnh của thị trường chung sẽ được tăng lên.
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THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG TUẦN 06-10/07/2020
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KHUYẾN CÁO
Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông tin trên báo cáo được
Vietstock thu thập từ những nguồn đáng tin cậy nhưng chưa được xác minh một cách
độc lập; Vietstock không đại diện hay đảm bảo và không chịu bất kỳ trách nhiệm hay
nghĩa vụ nào về tính xác thực và hoàn thiện của thông tin đó.
Không một thông tin hay ý kiến nào đưa ra cấu thành một lời giới thiệu hay lời mời giới
thiệu, chào mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán, các khoản đầu tư nào, hay các quyền
chọn, hợp đồng tương lai, các loại chứng khoán phái sinh liên quan đến các chứng
khoán và các khoản đầu tư đó. Thông tin thu thập không nhằm mục đích đưa ra lời
khuyên đầu tư cho cá nhân và nó cũng không nhắm đến những mục tiêu đầu tư cụ thể,
tình hình tài chính và những nhu cầu cụ thể của bất kỳ ai nhận được bản báo cáo này.
Các ý kiến trong báo cáo hoàn toàn do Phòng Tư vấn của Vietstock đưa ra và có thể
thay đổi mà không cần báo trước.
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© Bản quyền thuộc Vietstock 2020. Không một phần nào trong báo cáo này được phép
làm lại, sửa chữa lại, hay được chuyển giao dưới bất kỳ hình thức hay phương pháp nào
như điện tử, kỹ thuật, sao chép, ghi âm hay những hình thức khác mà không được sự
cho phép của Vietstock.
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