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Thống kê Thị trường 04/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

973.04 (+12.65)

104.34 (+0.67)

KLGD khớp lệnh

131,414,710

20,361,600

GTGD khớp lệnh

2,994,530,720

256,997,270

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

650,980

506,370

GT mua/bán ròng

64,440,900

12,379,815

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

13,587,820

SHB

3,850,600

HAG

7,200,830

PVS

2,708,000

HPG

5,056,190

NVB

1,190,300

TCB

3,900,680

MPT

1,128,600

HNG

3,723,820

TNG

938,500

- 6T đầu năm, tín dụng tăng trưởng 7.33%.
- Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 6T đầu
năm 2019 đạt 19.8 tỷ USD, tăng 2.2% cùng kỳ.
- 6T, 18 phiên đấu giá qua HNX thu về hơn 3,000 tỷ.
- T8 Arab Saudi sẽ giảm giá bán dầu thô cho châu Á.
- OPEC+ sẽ tiếp tục giảm sản lượng dầu tới T3/2020.
- Hạ viện Mỹ yêu cầu Facebook tạm dừng dự án tiền
điện tử Libra.
- Trung Quốc cân nhắc mua 1 số nông sản Mỹ để thể
hiện thiện chí trước khi đàm phán.
- Nga muốn khôi phục quan hệ toàn diện với EU.
- PNJ: 24/7 chốt quyền cổ tức 8% TM; SMC: 26/7
chốt quyền cổ tức 5% TM + 10% CP; FIR: sẽ
thưởng cp 60%; KBC: 15/7 chốt quyền cổ tức TM
5%; NKG: TV HĐQT sẽ mua 15tr cp thông qua
thỏa thuận.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index có phiên tăng điểm tích cực trở lại +12.65 điểm lên 973.04 điểm. Thanh khoản đạt 131 triệu cổ
phiếu, tăng khá mạnh so với những phiên gần đây. Khối ngoại mua ròng hơn 64 tỷ, các mã được mua
vào nhiều nhẩt gồm PLX, PDR và VCB.
- Thị trường có phiên bùng nổ về cả điểm số cũng như thanh khoản nhờ sự cộng hưởng từ thị trường
chứng khoán Mỹ trong đêm qua khi các chỉ số chính thức đạt mức đỉnh lịch sử mới. Nhiều cổ phiếu
Bluechips đã cho tín hiệu bứt phá khỏi kênh tích lũy trước đó như VCB, REE, FPT.. đà tăng lan tỏa trên
diện rộng, cùng đó thị trường cũng ghi nhận khối lượng giao dịch có sự cải thiện đáng kể. Về tín hiệu kỹ
thuật chỉ số hiện đang trong vùng kháng cự khá mạnh tại 970-975 điểm tuy nhiên nếu thanh khoản tiếp
tục được duy trì và cải thiện cũng như việc những tín hiệu sớm từ các mã cổ phiếu đầu ngành hiện nay
thì cơ hội để chỉ số vượt qua vùng cản là có khả thi.
- Nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải nên tiếp tục quan sát diễn biến thị trường trong
phiên tới và có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu nếu như VN-Index có sự bứt phá khỏi ngưỡng 975 điểm với
động lực 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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