Nhận định Thị trường 13/08/2019

Thống kê Thị trường 12/08
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

975.31 (+0.97)

102.82 (+0.03)

KLGD khớp lệnh

120,706,840

21,547,300

GTGD khớp lệnh

2,583,191,960

296,419,470

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

690,610

459,715

GT mua/bán ròng

12,327,470

-266,885

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

12,619,850

PVX

3,385,573

ITA

8,762,140

SHS

2,789,253

HPG

8,127,360

SHB

2,472,869

FLC

4,901,900

SHN

2,377,067

MBB

4,088,380

PVS

1,848,571

- Ủy ban kinh tế đề nghị xây dựng lộ trình chuyển
giao thanh toán CK về Ngân hàng Nhà nước.
- HNX sẽ phát triển thêm sp phái sinh sau năm 2020.
- Sở GDCK hợp nhất sẽ đặt tại Hà Nội.
- SCIC đề nghị bán vốn NN thấp hơn mệnh giá.
- Agribank báo LNTT 7T 8,200 tỷ trước thềm CPH.
- Cả nước còn tồn kho 650,000 tấn đường, mức cao
kỷ lục, 17/36 nhà máy đường hoạt động thua lỗ.
- S.Chartered dự báo GDP VN 2019 tăng 6.9%.
- NHTW Trung Quốc sắp phát hành tiền điện tử riêng
- Giá thực phẩm ở Trung Quốc T7 tăng 9% cùng kỳ.
- CTD: nhóm quỹ K.I.M đã bán 6.3tr cp, giảm tỷ lệ
sở hữu từ 10.31% xuống 2.05%; HPG: sản lượng
tiêu thụ ống thép 7T tăng 18%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần +0.97 điểm lên 975.31 điểm. Thanh khoản đạt
120 triệu cổ phiếu, giảm khá mạnh so với phiên trước đó. Khối ngoại mua ròng nhẹ hơn 12 tỷ, các mã
được mua vào nhiều nhất gồm PLX, VRE và HDB.
- Sự phân hóa ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn diễn ra khá mạnh, dòng tiền luân chuyển liên tục ở nhóm
này và tiếp tục tác động mạnh tới xu thế tăng/giảm của chỉ số. Trong phiên giao dịch hôm qua, các cổ
phiếu như VJC, HPG, FPT, BID.. tăng giá mạnh đóng vai trò hỗ trợ và giúp thị trường duy trì được sắc
xanh. Như đã nhận định, áp lực bán tại vùng kháng cự 975-978 điểm dễ dàng gia tăng khiến chỉ số giằng
co mạnh, nếu khối lượng giao dịch không có sự cải thiện trong các phiên tới đây thì không dễ dàng để thị
trường có đủ động lực vượt qua được vùng cản này.
- 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. Chưa nên mở vị thế mua mới ở thời điểm này.

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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