Nhận định Thị trường 01/08/2019

Thống kê Thị trường 31/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

991.66 (5.64)

104.43 (+0)

KLGD khớp lệnh

128,929,120

23,697,100

GTGD khớp lệnh

2,697,667,950

322,296,990

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

2,278,430

884,400

GT mua/bán ròng

12,101,560

9,640,900

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

9,500,720

SHB

9,593,100

FLC

7,982,800

CEO

3,738,900

HPG

6,538,340

PVS

2,196,600

AAA

4,942,800

NDN

952,000

DLG

4,477,940

ACB

893,000

- Nhiều NH sẽ giảm lãi suất cho vay DN từ 1/8.
- Vietravel sẽ đưa 12.6tr cp lên Upcom với mã VTR.
- FED hạ lãi suất 0.25%, để ngỏ việc giảm thêm 1
lần năm 2019, nhưng không như kỳ vọng của NĐT.
- Kết thúc đàm phán Mỹ-Trung, không có đột phá,
Trung Quốc nói sẽ tiếp tục đàm phán vào T9.
- IMF dự báo kinh tế Iran 2019 sẽ sụt giảm 6% do
tác động từ các lệnh trừng phạt.
- Triều Tiên lại phòng tên lửa qua biển Nhật Bản.
- KBC: LNST Q2 300 tỷ, gấp 5 cùng kỳ; FPT: 16/8
chốt quyền cổ tức TM 10%; MSN: LNST Q2 1,016
tỷ, giảm 54% cùng kỳ; CTG: LNST Q2 1,767 tỷ,
giảm 2.3%; POW: LNST Q2 785 tỷ, tăng trưởng
44%; HDG: LNST Q2 173 tỷ, gấp 9 cùng kỳ; MSH:
LNST Q2 133, tăng trưởng 39%; HBC: LNST Q2 51
tỷ, giảm 66% cùng kỳ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Thị trường hồi phục trở lại, tăng +5.64 điểm lên 991.66 điểm. Thanh khoản đạt 128 triệu cổ phiếu, giảm
nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại mua ròng hơn 12 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhất gồm HPG,
VRE và VHM.
- Thị trường giằng co khá mạnh trong phiên buổi sáng, phiên chiều lực cầu bất ngờ tăng cao đặc biệt vào
thời điểm cuối phiên kéo hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn bứt phá, trong đó VHM vẫn là nhân tố chính giúp
thị trường hồi phục. Độ rộng thị trường đã có phần cân bằng hơn cho dù số lượng mã giảm giá vẫn cao
hơn so với mã tăng giá. Về tín hiệu kỹ thuật, chỉ số vẫn nằm trong kênh tăng giá trong ngắn hạn với
kháng cự gần nhất tại mốc 1000 điểm, tuy nhiên thực tế đây chưa phải thời điểm hấp dẫn cho việc lướt
sóng, thậm chí rủi ro đang ngày càng gia tăng.
- Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn. Việc TTCK Mỹ giảm điểm khi FED
hạ lãi suất không như kỳ vọng có thể ảnh hưởng nhất định tới thị trường trong phiên GD hôm nay.

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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