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Thống kê Thị trường 08/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

966.35 (-8.99)

103.82 (-0.56)

KLGD khớp lệnh

115,286,470

14,773,500

GTGD khớp lệnh
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GT mua/bán ròng

178,858,490
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TNG
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HAG
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NDN

870,310
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SHB

767,395

FLC

3,363,340

SHN

480,621

- Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật nguyên PTT Vũ Văn
Ninh và nhiều tổ chức, cá nhân khác.
- Tổng kim ngạch XNK Q2 đạt 243.2 tỷ USD.
- Hà Nội phấn đấu tăng trưởng 7.6-8% 6T cuối năm.
- ECB có khả năng tung ra gói kích thích trong T7.
- Trung Quốc tăng dự trữ vàng 7T liên tiếp, dự trữ
ngoại hối tăng vượt dự báo. PboC có thể lần đầu hạ
lãi suất sau 4 năm.
- Lợi suất trái phiếu tại hầu hết các nền KT lớn đang
thấp kỷ lục: Đức, Pháp.. giảm xuống dưới 0.
- TQ đổ lỗi Mỹ gây ra khủng hoảng hạt nhân Iran.
- HNG: HAG đăng ký bán 60tr cp, giảm tỷ lệ sở hữu
từ 58% còn 51%; DBC: được chấp thuận niêm yết
HSX;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm khá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần -8.99 điểm về 966.35 điểm. Thanh khoản
đạt 115 triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó nhưng vẫn duy trì ở mức khá thấp. Khối ngoại
mua ròng mạnh gần 180 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhẩt gồm PLX, DGW và KBC.
- Áp lực bán gia tăng khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự mạnh tại vùng 970-975 điểm, nhiều cổ phiếu vốn
hóa lớn như VNM, VCB, VJC.. giảm khá mạnh đã tác động nhiều đến tâm lý cũng như điểm số của toàn
thị trường. Điều đáng lưu tâm vào lúc này là thanh khoản thị trường lại tiếp tục quay về mức khá thấp,
như đã nhận định trước đây để thị trường có thể vượt qua vùng cản mạnh này thì việc cần đầu tiên chính
là dòng tiền cần sớm quay trở lại.
- Trong khi thị trường vẫn còn đang ở trạng thái giằng co và chưa hình thành một xu hướng rõ ràng thì
việc kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp đang được công bố sẽ khiến thị trường có sự phân
hóa mạnh. Nhà đầu tư cơ cấu danh mục sang nhóm cổ phiếu được dự báo sẽ tích cực như FPT, REE,
MWG, HVN, DGW, nhóm ngành Dệt May, Thủy Sản…

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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