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Thống kê Thị trường 05/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

899.40 (-15.59)

96.39 (-3.60)

KLGD khớp lệnh

127,434,590

37,612,572

GTGD khớp lệnh

2,972,382,240

499,574,490

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-2,222,742

967,763

GT mua/bán ròng

-232,608,480

17,232,860

Top GD HSX

Top GD HNX

DXG

7,118,449

SHB

5,779,450

FLC

7,012,770

ACB

4,948,633

HAG

6,093,350

VGC

4,186,170

STB

5,781,100

PVS

2,793,845

CTG

5,581,570

HUT

2,433,494

- Quỹ Kingsmead từ bỏ cổ phiếu Trung Quốc để
đầu tư vào TTCK Việt Nam.
- Áp thuế chống bán phá giá thép không rỉ cán
nguội NK từ Trung Quốc, Đài Loan.. vào VN.
- Thị phần môi giới SSI trên HOSE lần đầu vượt
ngưỡng 23%, ngày càng bỏ xa HSC.
- CENLAND dự kiến niêm yết trong Q3, với giá
chào sàn khoảng 50.000 – 60.000 đồng
- NĐTNN mở thêm 1.864 TK GDCK trong Q2.
- PNJ, VPB, VRE được dự báo “lọt rổ” VN30 trong
kỳ review tháng 7.
- Donald Trump: Trung Quốc có thể đối mặt với
hàng rào thuế quan lên tới 550 tỷ USD
- Thủ tướng Đức cảnh báo nguy cơ chiến tranh
thương mại Mỹ-EU.
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VN-Index lại quay đầu giảm mạnh, chốt phiên chỉ số VN-Index mất 15.59 điểm về 899.4 điểm, khối
lượng khớp lệnh ở mức thấp với 127 triệu cổ phiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 232 tỷ trên sàn HSX, và
vẫn là các mã quen thuộc như VIC, VHM, MSN, VJC, NVL, BID..
Lực bán hoàn toàn áp đảo trong suốt phiên giao dịch, độ rộng thị trường tiêu cực khi có tới 224 mã giảm
và 71 mã tăng. Nhóm cổ phiếu bluechip gồm CTG, GAS, MBB, DIG .. tiếp tục hình thành những đáy mới
ngắn hạn của mình. Nhiều khả năng tâm lý bán tháo sẽ tiếp tục duy trì trong vài phiên tới trước khi thị
trường có thể ổn định lại.
Việc thị trường giảm khá nhanh trên diện rộng đang mở ra nhiều cơ hội hơn cho việc mua dần và nắm
giữ trung và dài hạn tại các cổ phiếu cơ bản tiềm năng tăng trưởng. Dù vậy, xu thế tiêu cực hiện tại vẫn
chưa có dấu hiệu được cải thiện, và chúng tôi bảo lưu quan điểm đứng ngoài TT ở giai đoạn này.

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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