Nhận định Thị trường 01/08/2018

Thống kê Thị trường 31/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

956.39 (+6.66)

106.16 (-0.60)

KLGD khớp lệnh

229,774,470

37,604,262

GTGD khớp lệnh

4,367,820,410

435,163,820

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

1,642,510

450,699

GT mua/bán ròng

-69,257,030

9,972,520

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

31,600,210

KLF

6,586,197

HAG

23,739,250

SHB

5,936,312

IDI

8,206,520

ACB

4,281,669

SSI

7,063,700

HUT

2,445,671

ASM

6,814,490

PVS

2,406,370

- Bình Dương hút vốn FDI 31 tỷ $, thứ 3 cả nước.
- Ngân sách thặng dư hơn 15.000 tỷ 7 tháng.
- Nhật áp LS âm với dự trữ của 1 số NH, giảm dự
báo lạm phát, chuẩn bị thúc đẩy tăng trưởng.
- Trung Quốc: sản xuất suy yếu trong T7 (PMI
giảm còn 51.2). Giá thép T7 tăng mạnh nhất 8T.
- Mỹ, Nhật, Úc tăng đổ tiền đầu tư vào châu Á.
- Bloomberg: Mỹ tính áp thêm thuế 25% lên 200 tỷ
USD hàng hóa Trung Quốc thay vì 10%?

- VHM: LNTT 6T đạt 9,900 tỷ; VIC: LNTT 6T đạt
3,606 tỷ; GMD: LNST 6T 1,554 tỷ, gấp 7 cùng
kỳ; MWG: LNST 6T đạt 1,540 tỷ, +44% cùng kỳ;
FLC: LNST Q2 đạt 25,4 tỷ, gấp 5 lần cùng kỳ;
QCG: LNTT 6T đạt 53,52 tỷ, giảm 81% cùng kỳ;
CTG: LNTT 6T đạt 5,265 tỷ, +9.4% cùng kỳ;
BID: LNTT 6T đạt 5,037 tỷ, +36,4% cùng kỳ;

- 81% cùng kỳ ; PC1: LNST 6T đầu đạt 290 tỷ, tăng 125%
6T đầu đạt 115,7 tỷ, gấp 5,4 lần
cùng kỳ; VRC: LNTT đạt 83,35 tỷ, tăng 150% cùng kỳ;
PLC: LNST 6T đầu đạt 89 tỷ, giảm 17% cùng kỳ; HBC:
VN-Index tiếp tục có thêm 1 phiên tăng điểm, chốt phiên chỉ số tăng 6.66 điểm (+0.7%) lên 956.39
LNST 6T đầu đạt 295 tỷ, giảm 22% cùng kỳ; CTG: LNTT
điểm. Thanh khoản tiếp tục gia tăng khá mạnh đạt gần 6T
230
triệu cổ phiếu. Khối ngoại bán ròng hơn 69
đầu đạt 5,265 tỷ, tăng 9.4% cùng kỳ; BID: LNTT 6T
tỷ, các mã bị bán nhiều nhất là VIC và VRE.
đầu đạt 5,037 tỷ, tăng 36,4% cùng kỳ; KBC: LNST 6T đầu
Mặt bằng cổ phiếu có sự phân hóa mạnh hơn khi lực bán
hạn
bắtthành
đầu 36.4%
gia tăng
tại vùng kháng cự,
đạtngắn
291 tỷ,
hoàn
kế hoạch.

Nhận định Thị trường -cùng
Khuyến
nghị
kỳ; DIG:
LNTT

-

-

-

bản thân các cổ phiếu ngân hàng cũng chỉ còn VCB và TCB
- giữ được đà tăng. Nhóm cổ phiếu nhỏ mang
- ở mức rất cao như FLC, HAG. Chỉ báo dòng
tính đầu cơ bị chốt lời mạnh nhưng vẫn duy trì thanh khoản
- bollinger band đang co hẹp lại chỉ báo những
tiền MFI cho tín hiệu khá tích cực trong 2 tuần gần đây. Dải
phiên sắp tới nhiều khả năng biến động giằng co vẫn là chủ đạo. Tuy những tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn
đã bắt đầu cho tín hiệu khả quan hơn, nhưng chúng ta vẫn cần dòng tiền quay trở lại nhóm bluechips để
xu hướng tăng giá được bền vững hơn.
Nhà đầu tư cần tiếp tục quan sát diễn biến dịch chuyển của dòng tiền, diễn biến về xu hướng tại các
bluechips nhóm ngân hàng và chứng khoán để sớm xác định được các kịch bản cho thị trường.

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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