Nhận định Thị trường 06/08/2019
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Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

973.15 (-17.95)

102.91 (-0.79)

KLGD khớp lệnh

144,946,960

26,053,200

GTGD khớp lệnh
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389,010,750

Giao dịch NĐTNN
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-15,353,932

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

12,800,610

SHB
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PVS

4,653,370

HAG
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NVB
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FLC
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ACB

2,538,864

ITA

4,124,950

CEO

936,695

- Trung Quốc công bố tập trận từ 6-7/8 ở Hoàng Sa.
- Tổng dư nợ margin của các CTCK đến 30/6 là
54,700 tỷ, tăng 17% so với thời điểm cuối 2018.
- Việt Nam nhập 3.8 tỷ USD mua vải từ Trung Quốc
6T đầu năm, chiếm 60% lượng vải NK cả nước.
- Doanh thu PVD 7T ước 432,000 tỷ, vượt 12% KH.
- Đồng NDT giảm xuống mức thấp nhất kể từ 2008,
Trung Quốc hoãn mua nông sản Mỹ.
- Mỹ coi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, sẽ
phối hợp IMF để loại bỏ cạnh tranh bất bình đẳng.
- VTP: LNST Q2 87 tỷ, tăng trưởng 38%; VCF: 19/9
chốt quyền cổ tức TM 240%; HDG: LNST Q2 173
tỷ, gấp 8 lần cùng kỳ; CTD: LNST hợp nhất Q2 124
tỷ, giảm 71% cùng k ỳ

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm mạnh 18 điểm trong phiên đầu tuần xuống 973.15 điểm. Thanh khoản đạt 144 triệu cổ
phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại có phiên bán ròng mạnh 228 tỷ, các mã được bán ra
nhiều nhất gồm VJC, HPG và VRE.
- Thị trường giảm điểm ngay từ khi mở cửa và ngày càng mạnh dần về cuối ngày, áp lực giảm mạnh đến
từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, các cổ phiếu họ 'Vin' góp phần lớn nhất khiến thị trường lao dốc.
Việc thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt mất điểm mạnh trong những ngày gần đây cũng là yếu
tố tác động trực tiếp tới diễn biến tiêu cực trong nước. Khi mà KQKD Q2 gần như đã được đa số các
doanh nghiệp công bố thì nhìn chung thời điểm này sẽ là giai đoạn vùng trũng thông tin trong nước,
chính vì vậy mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn khi cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang có diễn biến leo
thang. Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số đang xấu đi rất nhanh và nếu như ngưỡng hỗ trợ tại 970975 điểm bị phá vỡ thì xu hướng ngắn hạn sẽ chuyển sang tiêu cực.
- 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.

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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