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Thống kê Thị trường 01/08
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

952.77 (-3.62)

105.56 (-0.60)

KLGD khớp lệnh

180,793,930

44,694,049

GTGD khớp lệnh

3,539,042,060

571,297,320

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-2,775,160

-110,930

GT mua/bán ròng

-237,705,030

-3,258,510

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

22,263,680

PVS

10,634,471

HAG

12,631,610

SHB

7,528,372

HQC

10,700,510

KLF

5,947,788

ASM

7,622,690

ACB

4,053,665

HPG

7,008,830

HUT

2,930,110

- Thủ tướng: Không thay đổi các chính sách kinh
tế, tài chính trong năm 2018.
- Mới có 150/750 DNNN lên sàn sau cổ phần hóa.
- Chỉ số PMI T7 đạt 54.9 điểm, đứng đầu ASEAN.
- BCT sắp trình CP cấm nhập máy đào tiền ảo.
- PVN ký kết các HĐ khí mỏ Sao Vàng-Đại Nguyệt.
- Các hãng điện tử rời TQ sang ĐNÁ để né thuế Mỹ.
- Nhật Bản ủng hộ Anh tham gia CPTPP hậu Brexit.
- Trung Quốc: dự tính nới lỏng quy định M&A với
DNNY trên sàn TQ cho các công ty nước ngoài.
NHTW nới lỏng hạn ngạch thúc đẩy cho vay.
- HNG: LNTT 6T đạt 81 tỷ, 54% KH; SHB: LNTT
6T đầu 1,045 tỷ, +30% cùng kỳ; MBB: ký thỏa
thuận chiến lược với IBM; PVD: 6T đầu lỗ ròng
300 tỷ; PLX: LNTT 6T đầu đạt 2,809 tỷ, 56%
KH; VRE: xin ý kiến chia thưởng CP tỷ lệ 22.5%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index phiên nay quay đầu giảm nhẹ 3.62 điểm (-0.38%) về 952.77 điểm. Thanh khoản đạt 181 triệu
cổ phiếu, giảm mạnh so với phiên trước đó nhưng vẫn duy trì ở mặt bằng khá cao. Khối ngoại lại có
phiên bán ròng mạnh hơn 237 tỷ.
Áp lực chốt lời trên diện rộng đã bắt đầu xuất hiện khi thị trường tiếp cận vùng kháng cự. Nhóm cổ phiếu
bluechips ngân hàng đa số chỉ điều chỉnh giảm nhẹ, 2 cổ phiếu tiêu điểm trong dòng đầu cơ là HAG, HNG
bị bán rất mạnh, có thời điểm về tới giá sàn. Dù kết quả kinh doanh Q2 kém khả quan nhưng các cổ
phiếu nhóm dầu khí hôm nay lại bất ngờ có phiên tăng giá mạnh, điều này cho thấy dòng tiền hiện nay
vẫn chỉ xoay vòng chứ chưa thật sự có tính liên tục. Chính vì vậy nhịp tăng vừa qua chúng ta vẫn chưa
thấy được những cổ phiếu mang tính dẫn dắt thực sự. Chúng tôi cho rằng chỉ số nhiều khả năng sẽ giảm
để kiểm tra vùng hỗ trợ tại 935 điểm (SMA25) trong một vài phiên kế tiếp.
Nhà đầu tư tiếp tục duy trì cổ phiếu ở mức thấp vào thời điểm này. Chúng ta nên quan sát và chờ đợi
những tín hiệu tích cực và rõ ràng hơn.

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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