Nhận định Thị trường 10/08/2018

Thống kê Thị trường 09/08
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

963.50 (-2.77)

107.86 (+0.13)

KLGD khớp lệnh

156,257,390

39,719,344

GTGD khớp lệnh

3,803,431,000

647,636,280

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

436,290

13,842

GT mua/bán ròng

-37,361,380

-2,013,270

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

10,379,070

PVS

8,860,770

STB

8,316,140

SHB

6,283,157

VPB

7,463,024

ACB

6,024,097

CTG

7,031,950

MST

1,646,927

MBB

6,673,750

SHS

1,581,590

- Quốc hội yêu cầu CP xác định rõ trách nhiệm để
ODA vượt trần 300,000 tỷ. Bộ TN&MT thanh tra
toàn diện việc cấp phép NK phế liệu.
- NHNN ra CT04: ko cho vay ngoại tệ, ko nới
“room” tín dụng nửa cuối năm.
- VN: Có gần 2.1 triệu tài khoản chứng khoán .
- CTTM Mỹ - TQ: GPD VN có thể giảm 6000 tỷ/
năm. Mỹ áp thuế chống trợ cấp với 1 số HH VN.
- ANZ Research: GDP VN đạt 6.8% 2018, 7% 2019
- PVN phát hiện mỏ dầu khí mới tại giếng Mèo
Trắng Đông; LNST 7T đầu 17,800 tỷ, 94% KH.
- SBIC: Kế hoạch lỗ 2,900 tỷ năm 2018.
- TQ: SX kỷ lục 80.2tr tấn thép. CPI T7 tăng 2.1%,
XK T7 tăng 12.2%, vượt dự đoán 1.9% và 10%.
- Bảng Anh: thấp nhất 1 năm do lo ngại về Brexit.
- TTB: chuyển sang HSX từ 17/8, TC 22,100đ/cp;
VMC: sẽ phát hành 10tr cp, tăng vốn gấp đôi;
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VN-Index điều chỉnh giảm nhẹ 2.77 điểm (-0.29%) về 963.5 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt 156 triệu cổ
phiếu. Khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng 36 tỉ, trong đó VIC, VRE là 2 mã cp bị bán ra mạnh nhất.
Diễn biến giao dịch phiên nay thể hiện sự cân bằng giữa cung và cầu, đa số các cp bluechips biến động
trong biên độ hẹp. Xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn đang nhích dần lên nhưng với gia tốc và động
lực yếu. Chỉ báo dòng tiền MFI đang suy giảm trong tuần qua, kết hợp với việc khối ngoại vẫn không
ngừng bán ròng sẽ là áp lực cho thị trường chung trong các phiên sắp tới.
Với diễn biến xu hướng hiện tại, sẽ xuất hiện nhiều mã cp biên động giá theo dạng biểu đồ hình chữ nhật
đi ngang. Nhà đầu tư lướt sóng nên canh mua vào khi giá tiệm cận đáy hộp và bán ra tại đỉnh hộp.

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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