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Thống kê Thị trường 02/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

961.98 (-3.63)

103.46 (-0.63)

KLGD khớp lệnh

103,140,210

22,727,100

GTGD khớp lệnh

2,423,404,870

262,804,880

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-7,895,860

-3,234,360

GT mua/bán ròng

-48,621,030

-43,420,634

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

7,827,100

SHB

5,348,600

HPG

4,776,600

NDN

2,993,900

KBC

4,089,700

PVS

2,040,900

HQC

3,669,560

TNG

1,688,900

TCB

2,795,670

HUT

1,187,500

- Đến 20/6 FDI đăng ký vào BĐS Tp.HCM tăng 82%.
- Mỹ công bố danh sách 4 tỷ USD hàng hóa EU có
thể bị áp thuế để đáp trả việc trợ giá Airbus.
- Mỹ - TQ bắt đầu đàm phán trở lại qua điện thoại.
- Trung Quốc sẽ mở cửa hoàn toàn lĩnh vực tài chính
vào năm 2020.
- NHTW Úc hạ lãi suất xuống mức thấp kỷ lục 1%.
- VIC: chủ động ngừng tham gia xếp hạng tín nhiệm
Fitch; TPB: LNTT 6T đạt 1,620 tỷ, tăng 58% so
cùng kỳ; FCN: đối tác Nhật Raito Kogyo chuyển đổi
19.5tr cp giá 27,000; TIE: hủy ny bắt buộc từ 1/8.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm nhẹ trở lại -3.63 điểm về 961.98 điểm. Thanh khoản đạt 103 triệu cổ phiếu, giảm
nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại có phiên bán ròng hơn 48 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có
PDR, HPG và HDB.
- Thị trường đã nỗ lực hồi phục trong phiên chiều nhưng lực bán nhanh chóng tăng mạnh trở lại ngay khi
chỉ số tiến gần về tham chiếu, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như SAB, VIC, MSN.. đều nằm trong nhóm
giảm điểm cũng tạo áp lực lên chỉ số. Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức thấp và chưa có dấu
hiệu được cải thiện. Các nhóm ngành chủ lực như Ngân hàng, Dầu khí thời điểm này đều chưa có tín hiệu
tích cực đáng kể nào mà đa số vẫn biến động tăng giảm đan xen trong biên độ hẹp. Dự báo trong các
phiên tới VN-Index nhiều khả năng vẫn sẽ biến động trong kênh giá khoảng 940-970 điểm.
- Nhà đầu tư cân nhắc bán ra chốt lời, giảm tỷ trọng khi thị trường tiếp cận vùng kháng cự 970 điểm.
Ngược lại nếu chỉ số tiến sát vùng hỗ trợ tại 940 điểm có thể mua vào lướt sóng trên danh mục có sẵn.

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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