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Thống kê Thị trường 13/08
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

966.83 (-8.48)

102.29 (-0.53)

KLGD khớp lệnh

139,224,170

21,455,000

GTGD khớp lệnh

3,268,148,590

269,115,390

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-7,454,240

413,479

GT mua/bán ròng

-295,135,480

-3,048,191

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

16,509,640

SHS

2,812,876

ITA

7,432,490

PVX

2,572,393

HPG

6,419,220

PVS

2,500,158

MBB

4,397,540

VIX

2,361,035

STB

4,097,420

SHB

2,171,796

- NHTM sẽ chấp dứt cho vay ngoại tệ với DN từ 30/9.
- Ủy ban TVQH đề nghị bãi bỏ ngay Quỹ bảo trì
đường bộ, Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
- Mỹ lùi ngày áp thuế với 1 số sản phẩm trong danh
sách 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc tới 15/12.
- Lợi suất TPCP Trung Quốc 10 năm xuống dưới 3%.
- Mỹ ủng hộ Anh rời khỏi EU không có thỏa thuận.
- TTCK Argentina giảm 35% trong phiên, đồng nội tệ
Pesto có lúc giảm 30% so với USD.
- Khủng hoảng chính trị, biểu tình tại Hongkong đã
lên cao trào, có thể thành suy thoái kinh tế.
- PNJ: nhóm quỹ Dragon Capital đã giảm tỷ lệ sở
hữu còn 6.7%; FPT: LNTT T7 399 tỷ, tăng 19.6%
cùng kỳ; HAG: HNG không còn là công ty con sau
chuyển đổi trái phiếu.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index có phiên giảm điểm khá mạnh -8.48 điểm về 966.83 điểm. Thanh khoản đạt 139 triệu cổ
phiếu, tăng khá so với phiên trước đó. Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng hơn 295 tỷ, các mã bị bán ra nhiều
nhất gồm VJC, GAS và VNM..
- Áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế đặc biệt tại các mã vốn hóa lớn trong rổ VN30 như VNM, VIC, VJC..
khiến chỉ số phiên hôm qua luôn chìm trong sắc đỏ. Thông tin tiêu cực từ TTCK Mỹ cũng là yếu tố tác
động nhất định. Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về số mã giảm điểm, tâm lý thị trường hiện tại
vẫn tỏ ra thận trọng nhất định khi mà khối lượng giao dịch chỉ tăng nhanh khi chỉ số giảm sâu. Đây đang
là thời điểm rất ít thông tin hỗ trợ cho thị trường trong nước do đó việc bị ảnh hưởng nhiều bởi xu hướng
chứng khoán thế giới khiến xu hướng ngắn hạn vẫn hết sức khó lường.
- Việc lướt sóng ngắn hạn vẫn hết sức khó khăn trong khi rủi ro ở mức cao, nhà đầu tư nên ưu tiên việc
đảm bảo quản trị rủi ro. Với việc TTCK Mỹ hồi phục khá mạnh đêm qua, sự hồi phục có thể xuất hiện
trong phiên GD hôm nay, tuy nhiên chúng tôi bảo lưu quan điểm tận dụng các nhịp hồi phục để bán giảm
tỷ trọng với những người đang còn nắm giữ lượng cổ phiếu 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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