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Thống kê Thị trường 06/08
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

960.23 (+0.63)

105.60 (-0.60)

KLGD khớp lệnh

153,665,970

32,705,395

GTGD khớp lệnh

3,389,086,000

411,352,090

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-9,024,920

2,171,485

GT mua/bán ròng

-390,188,510

25,869,340

Top GD HSX

Top GD HNX

HNG

49,266,020

PVS

6,893,954

FLC

15,449,680

SHB

4,497,995

GTN

10,429,610

MAC

2,820,150

EIB

9,654,450

KLF

2,818,327

HAG

8,731,250

ACB

2,378,687

- VSD: LNST Q2 đạt 162 tỷ, tăng 10% so cùng kỳ.
Sẽ vận hành hệ thống mới cho quỹ ĐT từ 10/8.
- Phạm Công Danh lĩnh án 30 năm, nhận lại 2,100
tỷ. BIDV phải hoàn trả CBBank 1,633 tỷ.
- Ngành gỗ tự tin vượt mục tiêu XK 9 tỷ USD 2018.
- Vinalines IPO 5/9, bán 34.8% cp trị giá 4.900 tỷ.
Petimex IPO 7/9, bán 35.4% cp trị giá 1,355 tỷ.
- TT Trump: Mỹ đang thắng trong CTTM với TQ. TQ
đáp trả đã sẵn sàng cho 1 cuộc chiến dài hơi.
- Nga áp 25-40% thuế với một số hàng NK từ Mỹ.
- NĐT kiếm được 7.1 tỷ USD nhờ bán khống CP TQ.
- WB: 64 tỷ USD cho nước đang phát triển 2018.
- VPH: LNST 6T 43 tỷ, +6 lần cùng kỳ; PTB: LNST
6T 170 tỷ, +14% cùng kỳ; SHN: LNST Q2 đạt
240 triệu, -94% cùng kỳ; MSR: chốt quyền trả
CP thưởng tỷ lệ 25%.
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Xu hướng giằng co vẫn là chủ đạo trong suốt phiên giao dịch, chốt phiên chỉ số tăng nhẹ 0.63 điểm lên
960.23 điểm nhờ 1 số cp vốn hóa lớn như GAS, MSN.. kèm theo sự trở lại của trạng thái “xanh vỏ đỏ
lòng”. Thanh khoản thị trường đạt 154 triệu cổ phiếu, tiếp tục giảm nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại
bán ròng khá mạnh hơn 388 tỷ, các cp bị bán mạnh nhất là VIC, VNM và VRE.
Kỳ báo cáo tài chính quý 2 sắp qua đi, các thông tin hỗ trợ cho thị trường lúc này cũng không nhiều,
chính vì vậy biến động tích lũy trong biên độ hẹp của chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong một vài
phiên tới. Chỉ số có dấu hiệu được “nâng đỡ” bởi sự xoay vòng của các cổ phiếu vốn hóa lớn, tuy nhiên
chúng tôi không đánh giá cao việc này, ngay cả khi chỉ số VN-Index được kéo qua vùng kháng cự hiện tại
theo động thái như vậy cũng sẽ rất khó để thu hút được dòng tiền lan tỏa để tạo hiệu ứng tâm lý tốt.
Biên độ dao động giá các cổ phiếu đang thu hẹp lại, chưa xuất hiện tín hiệu thực sự thuận lợi, do đó nhà
đầu tư ngắn hạn cân nhắc đưa tỷ trọng cổ phiếu về mức thấp để tăng sự chủ động.

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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