Nhận định Thị trường 05/07/2018

Thống kê Thị trường 04/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

914.99 (+8.98)

99.99 (+1.19)

KLGD khớp lệnh

115,604,640

29,513,078

GTGD khớp lệnh

2,922,466,610

403,498,760

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-8,615,360

-968,368

GT mua/bán ròng

-462,400,000

-15,730,000

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

6,767,270

SHB

5,489,774

FLC

4,947,080

ACB

4,147,676

BID

4,641,640

PVS

3,822,923

SSI

4,483,790

VGC

2,832,320

CTG

4,173,250

HUT

1,673,609

Tổng quan

HSX

Index

- Chủ tịch Dragon Capital: Bất ổn toàn cầu làm
giảm sức hấp dẫn của thị trường tài chính VN.
- TPBank báo lãi hơn 1000 tỷ 6T đầu năm 2018.
- Trung Quốc thúc giục EU lập liên minh chống Mỹ
trong thương mại.
- Chịu nhiều áp lực, các đồng tiền châu Á đồng loạt
giảm giá (đặc biệt Rupiah của Indonesia, Rupee
của Ấn độ..).
- JPMorgan cảnh báo chiến tranh thương mại có
thể kích hoạt làn sóng vỡ nợ của DN Trung Quốc.

Nhận định
Thị trường - Khuyến nghị
HNX

906.01 (-41.14)

98.80 (-3.97)

- khớp
Phiênlệnh
hồi phục xuất160,959,140
hiện không ngoài 39,778,338
dự báo, VN-Index chốt phiên tăng 8.98 điểm lên 914.99 điểm.
KLGD
Khối lượng khớp lệnh sụt giảm (đặc biệt rõ nét tại thời điểm TT tăng) cho thấy lực cầu ở vùng giá cao vẫn
GTGD khớp lệnh
3,887,176,000
590,989,872
rất thận trọng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có phiên bán ròng mạnh 460 tỷ.
- dịch
Thị trường
nhịp bật lần này chứ không còn hiện tượng tăng đồng loạt như
Giao
NĐTNNđã có sự phân
HSX hóa mạnh trong
HNX
các nhịp trước đây. Nhóm cổ phiếu bluechip bật tăng mạnh phiên nay gồm HCM, SSI, PNJ, VIC đều là các
KL mua/bán ròng
-1,179,999
412,953
cổ phiếu bị giảm rất mạnh các phiên trước đó. Tín hiệu kỹ thuật trung hạn của chỉ số là tiêu cực với vùng
GT mua/bán ròng
-352,115,000
8,720,000
kháng cự gần nhất tại vùng 930-940 điểm Chúng tôi đánh giá nhịp bật này sẽ không bền vững và thị
trường nhiều khả năng sẽ sớm quay trở lại xu hướng giảm của mình.
Top GD HSX
Top GD HNX
- Nhà đầu tư nên tận dụng nhịp phục hồi này giảm tỷ trọng cổ phiếu như những khuyến nghị trước đây.
CTG
12,604,080
SHB
7,714,390
Việc tham gia lướt sóng lúc này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro ngày T+.
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

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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