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Thống kê Thị trường 03/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

960.39 (-1.59)

103.67 (+0.21)

KLGD khớp lệnh

108,615,480

16,492,600

GTGD khớp lệnh

2,515,731,740

271,680,630

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-2,256,877

359,020

GT mua/bán ròng

-8,985,190

5,355,651

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

9,174,630

PVS

2,511,078

HPG

6,315,440

TNG

1,535,290

HAG

4,891,200

DNP

1,413,700

CTG

4,071,120

SHB

1,238,914

AAA

2,908,920

NDN

1,002,554

- PTT Vương Đình Huệ: dự kiến lạm phát 2019 thấp
hơn 3.41%, thấp hơn nhiều mục tiêu dưới 4%.
- 6T đầu năm, vốn FDI Hà Nội ước đạt 4,87 tỷ USD.
- Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng sang Anh để
quảng bá thị trường vốn Việt Nam.
- Mỹ sẽ áp thuế 456% với thép Việt Nam có nguồn
gốc Đài Loan, Hàn Quốc.
- Trump chỉ trích Trung Quốc, EU thao túng tiền tệ.
- Mỹ-Trung sẽ nối lại đàm phán thương mại tuần tới.
- Thâm hụt TM của Mỹ lên 55.5 tỷ USD, cao nhất 5T.
- Ông Putin rút Nga khỏi Hiệp ước hạt nhân (INF).
- Hàn Quốc hạ mục tiêu tăng trưởng 2.7% còn 2.5%.
- VCS: ước LNTT Q2 đạt 460 tỷ, tăng trưởng 30%;
SGC: SCIC đấu giá trọn lô hơn 3.5tr cp, khởi điểm
117,000đ/cp; GMD: công ty con của Sumitomo sẽ
mua gần 30tr cp; NKG: ước lãi Q2 120 tỷ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục có phiên giảm điểm nhẹ -1.59 điểm về 944.01 điểm. Thanh khoản đạt 108 triệu cổ
phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại bán ròng hơn 8 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có
HPG, VHM và VCB.
- Áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế đặc biệt tại các mã vốn hóa lớn trong rổ VN30 khiến chỉ số phiên hôm
qua luôn chìm trong sắc đỏ. Độ rộng thị trường khá cân bằng, các nhóm ngành chủ lực như ngân hàng,
dầu khí tiếp tục biến động giảm nhẹ trong biên độ hẹp với thanh khoản ở mức thấp. Về xu hướng chung
của chỉ số, chúng tôi duy trì đánh giá thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong kênh giá
khoảng 940-970 điểm trong các phiên tới đây .
- Việc phân hóa sẽ diễn ra mạnh hơn khi nhiều doanh nghiệp đã dần hé lộ kết quả kinh doanh quý 2, do
đó đà tăng giá có thể xuất hiện tại các mã cổ phiếu được dự đoán có kết quả kinh doanh tích cực và
ngược lại. Đây là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư cơ cấu danh mục sang những cổ phiếu có nền tảng
cơ bản tốt.

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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