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Thống kê Thị trường 08/08
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

975.24 (+9.31)

102.9 (+1.01)

KLGD khớp lệnh

154,965,790

21,204,800

GTGD khớp lệnh

3,430,909,230

299,683,850

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-5,085,830

-67,636

GT mua/bán ròng

-100,229,580

-1,771,469

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

15,332,010

SHB

5,178,509

ITA

11,202,740

PVS

3,320,403

HPG

11,123,430

PVX

1,225,560

FLC

7,853,210

CEO

1,081,490

GMD

3,368,880

ACB

1,066,927

- MSCI Frontier Markets Index giữ nguyên số lượng
cp Việt Nam trong danh mục ở kỳ review Q3/2019.
- Bộ Công Thương: Xuất khẩu 2019 khó đạt kế hoạch
(261-262 tỷ USD, tăng trưởng 7-7.5% so 2018).
- Ấn Độ áp thuế chống trợ cấp ống thép không gỉ VN.
- XK nông sản 7T đạt hơn 23 tỷ USD, NK khoảng 18
tỷ USD, thặng dư gần 5 tỷ USD, tăng 12% cùng kỳ.
- Mỹ gấp rút chốt danh sách 300 tỷ USD hàng Trung
Quốc sắp chịu thuế 10%.
- Xuất khẩu Trung Quốc T7 tăng mạnh 3.3% so cùng
kỳ (dự báo giảm 2%), nhập khẩu T7 giảm 5.6%.
- OCBC: giá vàng còn tăng trong 6-12 tháng tới.
- Đến lượt Philippines giảm lãi suất cơ bản 0.25%.
- MSH: LNST Q2 132 tỷ, tăng 39%; QNS: LNST Q2
366 tỷ, xấp xỉ cùng kỳ; BMI: LNST Q2 45 tỷ, giảm
27%; HNG: ông Trần Bá Dương đã mua 50tr cp.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm khá mạnh trong phiên thứ hai liên tiếp +9.31 điểm lên 975.24 điểm. Thanh khoản
đạt 154 triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại có phiên bán ròng hơn 100 tỷ, các mã
bị bán ra nhiều nhất gồm VJC, SSI và KBC.
- Thị trường có diễn biến giằng co trong phiên giao dịch buổi sáng, đến phiên chiều nhiều mã cổ phiếu vốn
hóa lớn như VIC, BVH, HPG.. bật tăng rất mạnh giúp chỉ số duy trì được đà tăng điểm. Khối lượng giao
dịch trong các phiên gần đây cũng đã có sự cải thiện nhất định, dòng tiền bắt đáy tham gia tích cực hơn
khi mà nhiều cổ phiếu bluechips liên tục giảm sâu về vùng quá bán. Có thể thấy rằng thời gian gần đây
VN-Index chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi các diễn biến từ thị trường chứng khoán thế giới, do đó việc xác
định xu hướng khá bị động và khó lường. Dự báo trong phiên hôm nay, khi chỉ số tiến vào vùng kháng cự
tại 975-978 điểm áp lực bán sẽ gia tăng mạnh hơn, nếu dòng tiền không có sự lan tỏa cần thiết mà vẫn
chỉ tập trung tại các trụ kéo chỉ số thì nhịp hồi phục này sẽ sớm kết thúc.
- Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn trong giai đoạn này. Đối 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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