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Thống kê Thị trường 01/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

965.61 (+15.67)

104.08 (+0.57)

KLGD khớp lệnh

118,824,310

21,833,600

GTGD khớp lệnh

2,780,459,760

273,825,610

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-4,585,712

76,005

GT mua/bán ròng

-108,521,600

1,703,780

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

12,236,070

SHB

4,059,470

KBC

4,597,950

PVS

3,616,869

STB

4,227,550

SHS

2,388,860

TCB

4,072,480

VIX

2,149,227

AAA

3,974,530

TNG

1,654,594

- WB dự báo GDP Việt Nam 2019 tăng trưởng 6.6%,
và chỉ tăng 6.5% trong 2 năm tiếp theo.
- Lượng khách du lịch trong tháng 6 chỉ đạt 1.2tr lượt
khách, giảm 10% so T5, tăng 0.2% cùng kỳ.
- XK cà phê 6T giảm 11.2% về lượng, 21.5% giá trị.
- Iran tuyên bố đã phá vỡ giới hạn dự trữ Uranium,
yêu cầu Mỹ tôn trọng nếu muốn đàm phán.
- PMI T6 của Trung Quốc (49.4), Hàn Quốc (47.5),
Nhật Bản, Đài Loan.. đều giảm dưới 50 điểm.
- Nhật dự định từ 4/7 sẽ cấm vận Hàn Quốc.
- OPEC gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng 9T.
- HNG: Thaco đã tăng sở hữu lên 13.12%; VGI:
mục tiêu có lãi 2019, tạm dừng đầu tư TT mới.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần +15.67 điểm lên 965.61 điểm. Thanh khoản
đạt 118 triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại có phiên bán ròng hơn 108 tỷ, các mã
bị bán ra nhiều nhất gồm có PDR, HPG và VCI.
- Diễn biến tích cực từ cuộc gặp Mỹ Trung trong khuôn khổ G20 cùng với việc ký kết hiệp định EVFTA vào
cuối tuần qua đã có tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư trên toàn thị trường. Chỉ số duy trì đà tăng
điểm trên diện rộng và ngày càng mạnh dần về cuối ngày, số lượng mã tăng giá chiếm áp đảo đặc biệt
các cổ phiếu Bluechips bị giảm sâu trong phiên ATC cuối tuần trước đều bật tăng mạnh trở lại như GAS,
CTG, MSN.. Mặc dù thị trường tăng điểm mạnh trong phiên hôm qua nhưng VN-Index hiện vẫn đang vận
động trong đường kênh giá 940-970 điểm trong thời gian gần đây. Trong phiên giao dịch hôm nay, đà
tăng của chỉ số nhiều khả năng tiếp tục duy trì nhưng sẽ gặp thử thách tại vùng kháng cự 970-975 điểm.
- Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỉ lệ cổ phiếu ở mức an toàn. Có thể cân nhắc bán ra chốt lời, giảm tỷ trọng
khi thị trường tiếp cận vùng kháng cự.

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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