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Thống kê Thị trường 07/08
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

965.93 (+1.32)

101.89 (0)

KLGD khớp lệnh

131,692,600

23,163,900

GTGD khớp lệnh

2,788,092,490

309,326,260

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-8,387,027

165,010

GT mua/bán ròng

-187,387,450

5,822,967

Top GD HSX

Top GD HNX

ITA

12,761,230

PVS

2,577,800

ROS

12,387,170

SHB

2,091,100

FLC

6,563,340

PVX

1,685,700

KBC

3,500,390

TNG

1,176,700

HPG

3,485,020

BII

1,051,000

- VSD cấp mã GDCK với 58 NĐTNN tổ chức, 406 cá
nhân trong tháng 7 (cao hơn 108 mã với T6).
- Bộ Công Thương gia hạn quyết định điều tra chống
bán phá giá với thép cán nguội Trung Quốc.
- BigC đặt hàng lại với 169 nhà cung ứng dệt may VN
- Mỹ có thể cấm các cq chính phủ làm ăn với Huawei.
- Trump yêu cầu Fed hạ LS nhanh, mạnh hơn nữa.
- Trung Quốc: đang soạn thảo các giải pháp thúc đẩy
thương mại. Dự trữ ngoại hối tiếp tục giảm mạnh,
dự trữ vàng tiếp tục tăng (tăng 4.5% so cuối 2018)
- NHTW New Zealand, Ấn Độ, Thái Lan đồng loạt hạ
lãi suất mạnh hơn dự báo.
- VJC: LNTT Q2 750 tỷ, tăng trưởng 10.6%; SAB:
LNST Q2 1,438 tỷ, tăng trưởng 18%; FOC: 15/8
chốt quyền cổ tức TM 100%; DHG: LNST Q2 174
tỷ, tăng trưởng 25%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm nhẹ trở lại +1.32 điểm lên 965.93 điểm. Thanh khoản đạt 131 triệu cổ phiếu , giảm
mạnh so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 187 tỷ, các mã bán ra nhiều nhất gồm VJC,
VRE và NVT.
- Diễn biến giằng co là chủ đạo trong suốt phiên giao dịch, đồng thời các cổ phiếu bluechips đã có sự phân
hóa mạnh. Sự hồi phục là khá mong manh khi niềm tin của nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại đang ở
mức rất thấp. Dòng tiền ngắn hạn hiện nay vẫn chủ yếu xoay vòng tại các mã vốn hóa lớn làm điểm tựa
hỗ trợ cho thị trường, tuy nhiên đã có rất nhiều cổ phiếu giảm giá sâu về vùng quá bán hoặc liên tục tạo
đáy ngắn hạn. Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn và trung hạn duy trì ở mức tiêu cực với kháng cự gần nhất tại
vùng 975-978 điểm.
- Chúng tôi duy trì khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế tăng tỷ trọng và đặc biệt không mua đuổi trong giai
đoạn này, chỉ nên tận dụng những nhịp hồi nhằm cơ cấu danh mục về trạng thái an toàn hơn.

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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