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Thống kê Thị trường 10/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

973.65 (+4.6)

105.14 (+0.04)

KLGD khớp lệnh

121,222,420

22,294,000

GTGD khớp lệnh

2,764,701,090

362,764,380

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

3,180,540

966,213

GT mua/bán ròng

181,342,770

26,991,789

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

11,892,130

PVS

5,670,600

AAA

6,069,130

NDN

1,517,800

DLG

4,039,600

ACB

1,120,000

HPG

3,745,990

HUT

1,102,800

HAG

3,303,790

SHB

1,090,000

- GRDP Hà Nội 6T đạt 7.21% (cùng kỳ tăng 7.15%).
- Tính đến cuối T6/19, toàn hệ thống TCTD đã xử lý
937,500 tỷ nợ xấu (163,140 tỷ trong năm 2018).
- Doanh thu PVN 6T đạt 365,000 tỷ, vượt 18% KH.
- Chủ tịch FED tiếp tục nhấn mạnh sẽ hạ lãi suất bởi
nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với nhiều bất ổn.
- Trung Quốc đối mặt tỷ lệ vỡ nợ cao kỷ lục: 6T đầu
năm, 8 tỷ USD TPDN không thanh toán đúng hạn.
- Huawei vay 1.5 tỷ USD bất thường từ các NH TQ.
- Trump: Mỹ cần đối phó Ấn Độ trong thương mại.
- Hàn Quốc cảnh báo căng thẳng thương mại với
Nhật có thể kéo dài.
- TCM: LNST 6T đạt 117 tỷ, tăng trưởng 11%; TAC:
5/8 chốt quyền cổ tức TM 24%; NTP: 30/7 chốt
quyền cổ tức TM 10%; KOS: được chấp thuận niêm
yết HSX; ACB: LNTT 6T đạt 3,620 tỷ, tăng 15%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục đà tăng điểm +4.60 điểm lên 973.65 điểm. Thanh khoản đạt 121 triệu cổ phiếu, giảm
nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại mua ròng mạnh hơn 180 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhẩt gồm
PLX, GAS và VCB.
- Chỉ số duy trì sắc xanh ổn định trong suốt phiên giao dịch với sự hỗ trợ lớn từ các mã vốn hóa lớn như
SAB, GAS và VJC. Độ rộng thị trường khá cân bằng và thanh khoản cũng chưa xuất hiện tín hiệu cải
thiện. Xu hướng chủ đạo hiện nay đang sideway trong biên độ hẹp với vùng kháng cự gần nhất tại vùng
975 điểm vẫn chưa thể vượt qua. Dự báo tiếp tục có sự phân hóa mạnh ở các nhóm ngành khi kết quả
kinh doanh tại các doanh nghiệp dần được hé lộ, nhóm ngành d ệt may , thủy sản , hàng không.. đã có
phần chiếm ưu thế trong việc thu hút dòng tiền ở thời điểm hiện tại.
- Nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục quan sát diễn biến giá tại vùng kháng cự 970-975 điểm. Tận dụng các nhịp
điều chỉnh cơ cấu danh mục sang nhóm ngành cổ phiếu đang có kết quả kinh doanh tích cực.

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.
Phòng Phân tích

CTCP CK NH Sài Gòn Thương Tín (SBS)

