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Thống kê Thị trường 08/08
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

966.27 (+9.48)

107.67 (+1.96)

KLGD khớp lệnh

140,667,750

43,651,949

GTGD khớp lệnh

3,091,698,970

665,670,920

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-1,212,150

-623,036

GT mua/bán ròng

-166,696,750

-7,298,870

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

15,211,290

PVS

10,160,442

VPB

6,544,566

ACB

6,086,082

HAG

5,670,030

SHB

5,929,873

CTG

5,566,440

KLF

2,711,965

MBB

5,287,700

MST

2,167,917

- TQ áp thuế 25% lên 16 tỷ $ hàng Mỹ để trả đũa.
- Phó TT: IPO Agribank 2019. Chính phủ sẽ chuyển
giao các NH 0 đồng, tăng tốc độ thoái vốn DNNN.
- Cho phép NĐTNN mua TCTD yếu kém chuyển
thành NH 100% vốn NN. NHNN sẽ thanh tra các
TCTD có tăng trưởng tín dụng cao vào BĐS, CK..
- M&A VN lần đầu vượt ngưỡng 10 tỷ USD.
- T9 sẽ lấy ý kiến về Dự thảo Luật CK sửa đổi.
- 7T XK 5.3 tỷ USD S/p gỗ & lâm sản, top 5 TG.
- Mỹ điều tra thép cuộn cán nguội NK từ VN.
- SCIC: LNST 6T 1,923 tỷ, sẽ đẩy mạnh thoái vốn.
- HNG+HAG: Thaco sẽ đầu tư 1 tỷ USD để cơ cấu;
GEX: trả cổ tức bằng tiền và CP tổng tỷ lệ 30%;
GAS: tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%; NTC:
chốt cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 60%;
DGC: phát hành 58tr CP hoán đổi 1:1 với DGL.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

Thị trường tăng điểm trở lại, chốt phiên chỉ số tăng mạnh mẽ 9.48 điểm với động lực chính từ nhóm cổ
phiếu Dầu khí. Thanh khoản tiếp tục tụt giảm với chỉ 140 triệu cổ phiếu khớp lệnh trên HSX. Khối ngoại
vẫn tiếp tục bán ròng (phiên thứ 8 liên tục) hơn 166 tỉ.
VN-Index đã vượt lên trên ngưỡng kháng cự 960 điểm, tuy nhiên đây không phải là tín hiệu của một
phiên bứt phá có độ tin cậy cao khi mà khối lượng giao dịch không ủng hộ, dòng tiền vẫn tỏ ra thận
trọng, TT cũng có sự phân hóa rất cao. Dải Bollinger Band tiếp tục bó hẹp lại nhưng đã hướng lên trên
cho thấy nếu đà tăng vẫn được duy trì trong các phiên tới thì cũng ở trạng thái bò dần lên với biên độ
hẹp (sideway up). Sự phân hóa diễn ra khá mạnh, cơ hội cho việc lướt sóng ngắn hạn cũng đã xuất hiện
nhiều hơn, 1 vài bluechips như VCB, PVS, MSN cho thấy sự chuyển biến tích cực về xu hướng trung hạn.
Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét đảo danh mục tại các nhịp điều chỉnh vào nhóm cổ phiếu đang thu
hút dòng tiền như ngân hàng, dầu khí.

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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