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Thống kê Thị trường 03/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

906.01 (-41.14)

98.80 (-3.97)

KLGD khớp lệnh

160,959,140

39,778,338

GTGD khớp lệnh

3,887,176,000

590,989,872

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-1,179,999

412,953

GT mua/bán ròng

-352,115,000

8,720,000

Top GD HSX

- Thu hơn 10.000 tỷ đầu giá thông qua HNX trong
nửa đầu năm 2018.
- Số lượng tài khoản phái sinh tăng gấp đôi trong
nửa đầu năm 2018.
- Nikkei: TPP-11 sắp thảo luận mở rộng thành viên
tại Nhật Bản vào giữa tháng 7.2018.
- VKSND: Truy tố cựu chủ tịch PVTEX.
- Lợi nhuận trước thuế 6T đầu năm của TPBank đạt
1,024 tỷ, nợ xấu dưới 1%.

Top GD HNX

CTG

12,604,080

SHB

7,714,390

FLC

8,290,720

ACB

7,375,020

STB

6,648,330

PVS

2,846,080

MBB

6,589,280

VGC

2,469,680

SSI

6,402,640

HUT

2,109,390

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index giảm rất mạnh 41.14 điểm (-4.34%) xuống 906.01 điểm, xuyên thủng đáy ngắn hạn 1 cách dễ
dàng. Áp lực bán mạnh duy trì trong suốt phiên giao dịch và có chiều hướng tăng dần về cuối phiên. Nhà
đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng hơn 350 tỉ tập trung nhiều vào các bluechip như VIC, CTG, HPG.
Như vậy mốc hỗ trợ 931 điểm đã bị phá vỡ, kết hợp cùng nhiều bluechip bị bán sàn khối lượng lớn khiến
cho tất cả những hi vọng về kịch bản đảo chiều xu hướng bị dập tắt. Cây nến ngày có thân dài đi kèm
khối lượng lớn, điểm chốt phiên tại giá thấp nhất ngày cho thấy áp lực bán ra mạnh mẽ bất kể giá nào,
những phiên hồi phục ngắn hạn (nếu có) đến trong những ngày tới cũng chỉ là cơ hội để giảm tỉ trọng với
những người đang còn kẹt hàng.
Sự hồi phục có thể sớm xuất hiện trong 1-2 ngày tới, tuy nhiên chúng tôi giữ quan điểm tiêu cực về TT
và không đánh giá cao sự hồi phục này (đồng thời cho rằng sẽ diễn ra rất ngắn).

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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