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Thống kê Thị trường 02/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

947.15 (-13.63)

102.76 (-3.40)

KLGD khớp lệnh

141,985,480

42,159,931

GTGD khớp lệnh

3,327,169,000

674,738,432

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

740,299

191,616

GT mua/bán ròng

240,410,000

1,890,000

Top GD HSX

- Nguyên phó thống đốc Đặng Thanh Bình bị phạt
3 năm tù.
- Thủ tướng: Không tăng giá điện, giá dịch vụ y tế
để kiểm soát lạm phát dưới 4%.
- Nikkei: PMI của Việt Nam tiếp tục tăng từ mức
53,9 điểm trong tháng 5 lên 55,7 điểm trong
tháng 6 tăng với tốc độ kỷ lục.
- Châu Âu cảnh báo 300 tỷ USD hàng Mỹ sẽ bị áp
thuế nếu ông Trump đánh thuế xe hơi.

Top GD HNX

FLC

12,570,580

ACB

6,858,520

SSI

7,545,540

SHB

6,516,670

DXG

7,095,120

PVS

4,933,910

HPG

6,223,040

VGC

4,671,700

MBB

5,980,920

HUT

2,027,260

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Thị trường có phiên giảm điểm khá mạnh trong ngày đầu tuần, chốt phiên chỉ số VN-Index mất 13,63
điểm về 947,15 điểm, khối lượng khớp lệnh ở mức cao hơn trung bình với 143 triệu cổ phiếu. Độ rộng thị
trường tiêu cực khi các mã giảm điểm áp đảo hoàn toàn so với các mã tăng.
- Vùng hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số nằm tại đáy 931 điểm tuy nhiên đã xuất hiện nhiều cổ phiếu bluechip
như FPT,ACB, HCM, CTG.. lần lượt mất các hỗ trợ quan trọng và tạo những đáy mới của mình, thậm chí
HCM phiên GD này còn dư bán sàn khối lượng lớn. Đó là những chỉ báo hết sức đáng lo ngại vào lúc này
mặc dù kỳ báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 sắp được công bố. Chúng tôi đánh giá xu hướng ngắn hạn
thị trường ở mức tiêu cực, cho dù sự hồi phục test đáy có thể diễn ra trong 1 vài ngày tới nhưng không
được chúng tôi đánh giá cao.
- Việc nhà đầu tư ngắn hạn nắm giữ tiền mặt lúc này là ưu tiên hàng đầu. Cơ hội khi thị trường giảm sâu
chỉ dành cho những người có kế hoạch nắm giữ trung và dài hạn tại các mã cổ phiếu có triển vọng kinh
doanh tăng trưởng tốt.

Những quan điểm phân tích trên hoàn toàn có thể thay đổi dựa theo các dữ liệu tại thời điểm công bố, NĐT cần cân nhắc kỹ
trước khi sử dụng. SBS hoàn toàn không chịu trách nhiệm với việc sử dụng thông tin và phân tích trong báo cáo.
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