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Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

956.79 (-3.44)

105.71 (+0.11)

KLGD khớp lệnh

138,303,880

31,677,349

GTGD khớp lệnh

3,310,039,000

420,858,220

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

252,800

41,990

GT mua/bán ròng

-91,230,820

-1,589,970

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

13,530,360

PVS

6,921,200

VIC

8,423,370

ACB

3,340,774

HAG

7,248,920

NVB

2,616,800

VCB

5,958,590

SHB

2,605,393

HPG

5,706,190

MST

2,307,253

- Mỹ sẽ bắt đầu áp thuế 25% với 16 tỷ USD hàng
hóa Trung Quốc từ ngày 23/8.
- NSNN 7T: thu vượt chi, vay NN thêm 650tr USD.
- XK Cao su 7T đạt 997tr USD, -10.7% cùng kỳ.
- TPHCM: FDI 7T 4.69 tỷ USD, tăng 70% cùng kỳ.
- Vinacapital quyết định dừng đầu tư vào Ba Huân.
- Dự trữ ngoại hối TQ T7 3,118 tỷ $, tăng 5.82 tỷ.
- Mỹ tái áp đặt trừng phạt Iran, cảnh báo EU và
các nước khác. Iran đánh tiếng muốn đàm phán.
- G.Sachs: Bitcoin sẽ không bao giờ nóng trở lại.
- TTB: sẽ chuyển niêm yết sang HSX từ 17/8;
VHC: LNST Q2 đạt 329 tỷ, tăng 130% cùng kỳ;
VCB: bán đấu giá 1.5tr CP OCB; PLX: Ngừng NK
xăng để mua sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn; HNG:
Hoàn tất phát hành 2,217 tỷ TPCĐ cho Thaco;
HAR: LNST Q2 chỉ 1.7 tỷ, giảm 8 lần cùng kỳ.
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VN-Index phiên nay quay đầu giảm nhẹ 3.44 điểm (-0.36%) về 956.79 điểm. Thanh khoản tiếp tục sụt
giảm so với phiên trước đạt 138 triệu cổ phiếu. Khối ngoại bán ròng hơn 91 tỉ, riêng bán ròng tại VNM với
giá trị lên đến 201.5 tỷ đồng.
Thị trường tiếp tục có một phiên giao dịch thể hiện tính giằng co với sự phân hóa mạnh, và có phần
nghiêng về chiều hướng không thực sự tích cực. Trong khi VCB, MSN cho tín hiệu bứt phá khá tốt thì ở
chiều ngược lại, cp VNM lại có phiên giảm rất mạnh thậm trí phá qua cả điểm hỗ trợ ngắn hạn tại 158.
Các cổ phiếu ngân hàng hôm nay cũng không có sự đồng pha thường thấy. Dự báo, thị trường có thể tiếp
tục duy trì diễn biến giằng co trong 1 vài phiên giao dịch tiếp theo, dòng tiền dường như vẫn xoay quanh
các cổ phiếu vốn hóa lớn để giữ nhịp thị trường (về mặt chỉ số), tuy nhiên diễn biến thực tế tại phần lớn
các cổ phiếu lại có thể thiếu sự đồng thuận với chỉ số.
Nhà đầu tư ngắn hạn không nên mở vị thế mua mới, tận dụng những phiên tăng của thị trường để giảm
tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn.

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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