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Thống kê Thị trường 09/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

969.05 (+2.70)

105.10 (+1.28)

KLGD khớp lệnh

124,746,590

19,216,300

GTGD khớp lệnh

2,714,704,970

296,825,870

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

2,086,748

324,466

GT mua/bán ròng

129,721,590

7,813,072

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

11,391,980

SHB

3,501,769

HAG

7,953,600

ACB

2,778,959

HPG

6,316,400

PVS

2,159,172

SJF

5,361,980

HHP

1,296,700

AAA

4,623,340

PVX

1,061,869

- XK rau quả 6T đầu tăng nhẹ 5% đạt 2.08 tỷ USD.
- Bộ KHĐT đưa ra p/a xây đường cao tốc Bắc Nam
chỉ 26 tỷ USD, thấp hơn 32 tỷ USD so với Bộ GTVT.
- Bộ Công thương bàn giao 11/12 dự án thua lỗ của
ngành sang “siêu” Ủy ban.
- Bloomberg: Mỹ có thể lâm vào cảnh vỡ nợ vào T9.
- Nhật sẵn lòng đàm phán với HQ về lệnh cấm XK.
- NHTW Trung Quốc nghiên cứu tạo tiền ảo riêng.
- VJC: dự kiến mua 25tr cp quỹ; VIC: mở trường
đào tạo phi công và lập hãng hàng không Vinpearl
Air, VĐL 1,300 tỷ; GMD: Sumitomo đã sở hữu
10%; VGC: 18/7 chốt quyền cổ tức TM 10%; CTD:
nhóm quỹ Vinacapital nâng sở hữu lên 7%; ACB:
được NHNN chấp thuận thưởng 30% cp.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index có phiên tăng điểm trở lại +2.7 điểm lên 969.05 điểm. Thanh khoản đạt 124 triệu cổ phiếu,
tăng nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại mua ròng hơn 129 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhẩt gồm
PLX, VRE và VGC.
- Giảm điểm trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch, lệnh mua chỉ gia tăng mạnh trở lại vào cuối
phiên chiều đặc biệt tại 1 số cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VNINDEX đảo chiều thành công. Tuy vậy, nhóm
cổ phiếu trong rổ VN30 đã có sự phân hóa nhất định và vẫn biến động trong biên độ hẹp, chưa xuất hiện
sự bứt phá cần thiết cũng như cho thấy sự tập trung của dòng tiền ngắn hạn. Theo tín hiệu kỹ thuật thì
hiên nay chỉ số vẫn biến động theo dang tích lũy trong biên độ 940 -975 điểm, chừng nào ngưỡng kháng
cự tại vùng 975 điểm chưa thể vượt qua thì cơ hội lướt sóng cho nhà đầu tư ngắn hạn là không nhiều.
- Nhà đầu tư tận dụng các nhịp điều chỉnh cơ cấu danh mục sang nhóm cổ phiếu được dự báo sẽ tích cực
trong kết quả kinh doanh Q2 sắp tới 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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