Nhận định Thị trường 31/07/2018

Thống kê Thị trường 30/07
Tổng quan
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- Ông Phan Văn Anh Vũ lĩnh án 9 năm tù.
- 7T: VN xuất siêu 3.1 tỷ USD. Chỉ số SXCN tăng
11%. Bội chi ngân sách 35,900 tỷ. Gần 60.000
DN ngừng hoạt động.
- Nga đã bán tháo tới 84% lượng trái phiếu CP Mỹ,
dự trữ 2,000 tấn vàng, gần đạt đỉnh 1941.
- TT Trump dọa đóng cửa CP Mỹ do mâu thuẫn.
- HAG: Q2 lỗ 14 tỷ, HNG: LNST 6T 45.7 tỷ, -94%
cùng kỳ; REE: Lãi Q2 đạt 572 tỷ, +63% cùng kỳ;
HPG: LNST 6T 4,425 tỷ, +27% cùng kỳ; PVX: lỗ
92 tỷ 6T, tổng lỗ lũy kế lên 3,437 tỷ; VJC: LNST
6T 2,378 tỷ,+26% cùng kỳ; VCG: LNST Q2 -50%
cùng kỳ; SAB: LNST Q2 đạt 1,223 tỷ, -7% cùng
kỳ; HSG: LNST Q2 đạt 82 tỷ, -70% cùng kỳ;
VNM: LNST Q2 đạt 2,666 tỷ, -9% cùng kỳ;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

Thị trường tăng điểm khá mạnh trong phiên thứ ba liên tiếp, chốt phiên chỉ số VN-Index tăng 14.21 điểm
(+1.52%) lên 949.73 điểm. Thanh khoản đạt 184 triệu cp. Khối ngoại hôm nay bán ròng nhẹ hơn 41 tỷ.
Chỉ số đang tiến vào vùng kháng cự khá mạnh 940-950 điểm, áp lực bán quanh ngưỡng này có thể sẽ
gia tăng trong những phiên tiếp theo. Quan sát diễn biến luân chuyển dòng tiền chúng ta thấy rằng
những phiên gần đây nhóm cổ phiếu đầu cơ như FLC, HAG, HNG.. vẫn là tâm điểm thu hút nhà đầu tư
lướt sóng, nhóm bluechips thì đang dao động trong biên độ hẹp, đan xen các phiên tăng giảm. Việc dòng
tiền chảy vào nhóm cổ phiếu nhỏ thường diễn ra nhanh nhưng thiếu tính bền vững và không tạo sự lan
tỏa rộng, do đó để có thể kỳ vọng vào một kịch bản tích cực hơn chúng ta cần sự quay lại của các cổ
phiếu đầu ngành mang tính dẫn dắt cao như nhóm cp ngân hàng, chứng khoán..
Chiến lược khuyến nghị cho việc lướt sóng ngắn hạn lúc này vẫn là canh bán ra khị thị trường tiệm cận
mốc kháng cự và mua vào tại các ngưỡng hỗ trợ. Chưa nên gia tăng tỷ trọng cổ phiếu vào thời điểm 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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