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Thống kê Thị trường 01/08
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

953.55 (+0.78)

105.65 (+0.09)

KLGD khớp lệnh

197,722,680

36,766,386

GTGD khớp lệnh

3,770,372,250

534,682,280

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-1,532,150

-92,980

GT mua/bán ròng

-151,215,780

-5,186,490

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

27,739,580

PVS

9,133,422

HAG

15,782,250

ACB

4,547,726

ITA

9,604,140

SHB

4,472,867

ASM

8,509,760

NVB

4,079,850

STB

7,584,140

KLF

3,340,790

- Cty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sẽ CPH 2019.
- Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh giảm giá các mặt
hàng thiết yếu để kiểm soát lạm phát.
- 7T, HNX đã đấu giá hơn 1 tỷ cp, giá trị 10,600 tỷ.
- VN - Croatia ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.
- TPHCM hủy quyết định đầu tư 577 dự án.
- Sửa đổi TT36: Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung
dài hạn NH nước ngoài giảm xuống 40% từ 2019.
- FED nâng triển vọng KT Mỹ, không tăng LS. Nhật
bất ngờ mua lại 3.6 tỷ USD trái phiếu. Anh nâng
LS lần 2 từ sau khủng hoảng 2008 (0.5-0.75%)
- HUT: LNST Q2 33 tỷ, -33% cùng kỳ; ASM: LNST
6T 857 tỷ, gấp 18 lần cùng kỳ; CII: LNST 6T 35
tỷ, 3% KH; FLC: sắp trả cổ tức bằng CP tỷ lệ
4%; AAA: LNST 6T 111 tỷ, -8% cùng kỳ; HVN:
LNST Q2 374 tỷ, gấp 4 cùng kỳ.
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VN-Index có phiên GD đảo chiều bất ngờ vào cuối giờ, tăng nhẹ 0.78 điểm (+0.08%) lên 953.55 điểm.
Thanh khoản đạt 198 triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó và vẫn duy trì ở ngưỡng cao. Khối
ngoại tiếp tục có phiên bán ròng hơn 150 tỷ.
Mặc dù chịu áp lực bán khá mạnh trong gần như toàn bộ thời gian nhưng càng về cuối phiên lực cầu càng
trở nên rõ nét đã giúp thị trường hồi phục trở lại, đăc biệt tại các mã cổ phiếu vốn hóa lớn như VJC, CTD,
GAS.. Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn cho thấy thị trường dao động lên xuống đan xen trong biên độ
hẹp, điểm tích cực nhất vào lúc này là thanh khoản vẫn được duy trì ở mức khá cao. Trung và dài hạn chỉ
số vẫn vận động trong kênh giá xuống.
Trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu đang có diễn biến xấu đi, khối ngoại vẫn liên tục bán ròng. Nhà
đầu tư vẫn chỉ nên lướt sóng với tỷ trọng thấp, nhịp tăng các cổ phiếu không có tính liên tục và thường
xoay vòng do đó tránh việc mua đuổi.

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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