Nhận định Thị trường 07/08/2019

Thống kê Thị trường 06/08
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

964.61 (-8.54)

101.89 (-1.02)

KLGD khớp lệnh

167,670,810

34,009,200

GTGD khớp lệnh

3,578,237,820

483,496,450

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-6,101,260

-1,228,028

GT mua/bán ròng

-208,281,950

-26,737,499

Top GD HSX

Top GD HNX

ITA

13,932,640

PVS

6,830,600

ROS

12,306,510

SHB

3,948,600

KBC

6,426,110

VCR

2,005,500

FLC

6,323,170

ACB

1,819,600

HPG

5,651,180

NDN

1,498,200

- Đến hết Q2 mới có 6 DNNN được phê duyệt phương
án CPH trong số 18 DN cần CPH trong năm 2019.
- Tổng giá trị các vụ M&A trong 7T đạt 5.43 tỷ USD.
- Bộ Công Thương sẽ điều tra chống bán phá giá các
sản phẩm plastic từ Trung Quốc, Thái Lan..
- Trung Quốc sẽ bán trái phiếu niêm yết bằng NDT ở
Hong Kong để trấn an NĐT và giảm đà mất giá NDT
- FLC: sẽ phát hành thêm 300tr cp, tỷ lệ 42.2% giá
10,000đ/cp; VGI: LNST 6T đạt 711 tỷ (cùng kỳ lỗ);
ACV: LNST Q2 1,700 tỷ, giảm 19% cùng kỳ; STB:
LNTT tháng 7 đạt 477 tỷ, cao hơn cả Q2; BHN: 9/9
chốt quyền cổ tức TM 75.57%, LNST Q2 240 tỷ,
tăng 12%; VIC: sẽ phát hành 750tr USD trái phiếu
quốc tế; FPT: 16/8 chốt quyền cổ tức TM 10%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm khá mạnh trong phiên thứ hai liên tiếp -8.54 điểm về 964.61 điểm. Thanh khoản
đạt 167 triệu cổ phiếu, tăng khá mạnh so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 208 tỷ,
các mã bị bán ra nhiều nhất gồm VJC, HPG và MSN.
- Thị trường mở cửa với áp lực bán mạnh trên diện rộng do cộng hưởng từ những thông tin tiêu cực (TTCK
Mỹ có phiên lao dốc rất mạnh do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang, thông tin địa chính trị
trong nước..), dù vậy một số cổ phiếu BCs như MWG, PNJ, VIC.. đã tăng điểm trở lại về cuối phiên, giúp
thị trường thu hẹp đà giảm. Khối ngoại trong những ngày gần đây cũng liên tục bán ròng với khối lượng
lớn cũng là yếu tố gây áp lực lên chỉ số. Theo chỉ báo kỹ thuật sau khi VN-Index đánh mất ngưỡng hỗ trợ
quan trọng tại vùng 970-975 điểm, thị trường chính thức chuyển sang xu hướng giảm trong ngắn hạn và
kết thúc quá trình phục hồi trước đó.
- Nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp để đảm bảo việc quản trị rủi ro danh
mục. Các nhịp/phiên hồi phục nếu xuất hiện vẫn là cơ hội để giảm tỷ trọng cổ phiếu cho những nhà đầu
tư còn nắm giữ tỷ trọng cao.

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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