Nhận định Thị trường 31/07/2019

Thống kê Thị trường 30/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

986.02 (-11.92)

104.43 (-0.86)

KLGD khớp lệnh

131,365,180

23,697,100

GTGD khớp lệnh

3,002,433,590

322,296,990

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-3,494,243

-4,708,010

GT mua/bán ròng

-171,077,730

-49,210,000

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

11,048,300

SHB

3,580,300

HPG

6,111,110

PVS

2,256,300

AAA

5,973,840

TNG

2,181,100

HAG

5,656,120

CEO

2,075,900

MBB

4,153,160

MPT

1,540,200

- Đại diện Thương mại Mỹ - Robert Lighthizer: Việt
Nam phải giảm bớt thặng dư thương mại với Mỹ.
- Vốn FDI từ Trung Quốc 7T đạt 1.8 tỷ USD, tăng
290% cùng kỳ.
- NHTW Nhật giữ nguyên chính sách tiền tệ.
- Trump cảnh báo Trung Quốc “đừng câu giờ” trong
đàm phán thương mại.
- Iran kêu gọi các nước thân thiện như Trung Quốc..
mua thêm dầu, sẵn sàng đàm phán với Arab Saudi.
- VIC: LNST Q2 đạt 2,343 tỷ, gấp hơn 3 lần cùng kỳ;
VPB: LNST Q2 2,049 tỷ, tăng trưởng 45%; LTG:
LNST Q2 kỷ lục 197 tỷ, tăng trưởng 67%; HNG: lỗ
ròng 631 tỷ Q2, sắp chuyển đổi 221.7tr cp cho
Thaco; HAG: lỗ ròng 539 tỷ Q2; VSC: LNST Q2 43
tỷ, giảm 28% cùng kỳ; VCS: LNST Q2 410 tỷ, tăng
trưởng 36%; EIB: LNTT Q2 301 tỷ, giảm 17%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index quay đầu giảm khá mạnh -11.92 điểm về 986.02 điểm sau khi chạm ngưỡng 1000. Thanh
khoản đạt 131 triệu cổ phiếu, tăng so với phiên trước đó. Khối ngoại lần đầu có phiên bán ròng hơn 171
tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm VJC, HPG, VNM.
- Sau khi VN-Index tiếp cận mốc kháng cự tại vùng 1000 điểm, hàng loạt lệnh bán trên diện rộng tại các
BCs đã khiến chỉ số quay đầu giảm khá nhanh và kết thúc phiên với điểm số thấp nhất ngày. Áp lực cung
tại vùng kháng cự là thực sự lớn, thể hiện qua việc thanh khoản có sự gia tăng rõ nét so với phiên trước
đó. Khi các cổ phiếu vốn hóa lớn không còn được sử dụng để kéo chỉ số thì việc giảm giá trên diện rộng
cũng là điều không quá bất ngờ, khi mà các phiên gần đây số cổ phiếu giảm giá trong phần lớn thời điểm
luôn áp đảo so với số cổ phiếu giảm giá. Đà giảm điểm của thị trường được dự báo sẽ còn tiếp diễn và
VN-Index nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ 975-982 điểm trong các phiên kế tiếp.
- Với những tín hiệu chuyển biến khá tiêu cực gần đây, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh
mục ở mức an toàn. Với các nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao có thể canh các nhịp hồi
phục của thị trường để bán hạ tỷ trọng cho các vị thế ngắn hạn.

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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