Nhận định Thị trường 10/07/2018

Thống kê Thị trường 09/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

915.12 (-2.39)

100.76 (+0.06)

KLGD khớp lệnh

106,167,080

31,131,674

GTGD khớp lệnh

2,245,488,890

478,408,720

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-6,335,560

694,600

GT mua/bán ròng

-150,018,600

10,513,730

Top GD HSX

Top GD HNX

CTG

5,856,660

PVS

5,315,919

BID

5,443,120

SHB

4,773,558

FLC

5,351,980

ACB

4,587,386

STB

4,717,430

VGC

3,521,900

NVL

4,478,619

CEO

1,983,074

- Ông Lê Hải Trà - HOSE: “95% NĐT thua lỗ trên
thị trường phái sinh”.
- Vụ AVG: Bộ TT&TT kiểm điểm tập thể, cá nhân.
- Gặp ngoại trưởng Mỹ, phó TT Phạm Bình Minh
ủng hộ thúc đẩy phi hạt nhân hóa Triều Tiên.
- Pháp: EU sẽ đồng lòng đáp trả thuế quan Mỹ.
- Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất tăng
8% lương tối thiểu vùng năm 2019.
- Việt Nam gia nhập Hiệp định PSMA.
- BMP: Nawaplastic đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 54%;
DGW: lãi 6t đạt 42 tỷ, tăng 45% so cùng kỳ.
PVS: lãi 340 tỷ 6t đầu năm. YEG: Macquire Bank
thành cổ đông lớn.
- Dự trữ ngoại hối TQ tăng, dù xung đột thương mại.
- Bộ CT: không tăng thuế BVMT với xăng từ 1/10.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index tiếp tục tăng trong phiên sáng, nhưng không thể giữ được sắc xanh trong phiên chiều trước áp
lực bán mạnh mẽ. Chốt phiên chỉ số giảm nhẹ 2.39 điểm về 915.12 điểm. Thanh khoản thị trường đạt
106 triệu cổ phiếu, giảm mạnh so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 150 tỷ.
Đồ thị tiếp tục thể hiện xu thế giảm điểm khi dải bollinger vẫn không ngừng mở rộng và hướng xuống,
tuy nhiên chúng tôi cho rằng đà giảm mạnh của chỉ số đã tạm thời hãm lại, trong ngắn hạn thị trường
đang dần tìm lại được điểm cân bằng hơn do thời điểm doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý 2
đang đến gần. VN-Index có thể sẽ giằng co và tích lũy với biên độ trong khoảng 900-931 điểm.
Viêc lướt sóng ngắn thời điểm này là không hấp dẫn, nếu có tham gia nên để tỉ trọng cổ phiếu thấp, nên
chọn các phiên điều chỉnh để tham gia, tránh việc mua đuổi vào các phiên tăng mạnh.

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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