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Thống kê Thị trường 21/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

861.69 (+0.29)

116.09 (+0.37)

KLGD khớp lệnh

210,549,410

32,112,446

GTGD khớp lệnh

3,767,878,080

337,027,657

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

-11,834,530

-243,190

GT mua/bán ròng

-303,422,800

-2,136,382

Top GD HSX

HNX

Top GD HNX

TCH

13,123,330

HUT

2,934,700

HPG

11,724,470

NVB

2,755,000

HQC

8,405,730

PVS

2,495,700

DXG

8,196,660

SHS

2,309,400

HSG

7,859,700

SHB

2,285,700

- Dịch Covid-19 đến sáng 22/07: VN thêm 5 ca nhiễm
mới nhập cảnh từ Mỹ và Nga, 97 ngày không lây
nhiễm cộng đồng (tổng 401), 365 người khỏi bệnh.
TG vượt 15tr ca nhiễm, 619,000 ca tử vong. WHO:
Đã có 23 loại vaccine Covid-19 tiềm năng.
- VEPR dự báo GDP 2020 tăng trưởng 2,2-3,8%.
- Nửa cuối năm, SCIC sẽ tập trung thoái vốn FPT,
Vocarimex và Seaprodex.
- EU đạt thỏa thuận gói cứu trợ kinh tế 750 tỷ euro.
- VCB: LNTT 6T đạt 10,981 tỷ, giảm 3%; STB: LNST
Q2 đạt 343 tỷ, tăng 12%; SSI: LNTT 6T đạt 660 tỷ,
tăng 29%; SHS: LNST Q2 đạt 220 tỷ, gấp 3 cùng
kỳ; ANV: LNST Q2 đạt 32 tỷ, giảm 79%; BSR: Q2
lỗ tiếp 1,894 tỷ; VNS: Q2 lỗ tiếp 111 tỷ; PNJ: LNST
Q2 đạt 32 tỷ, giảm 81%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index hồi phục nhẹ trở lại +0.29 điểm lên 861.69 điểm. Thanh khoản đạt 210 triệu cổ phiếu, giảm so
với phiên trước và duy trì ở ngưỡng thấp. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 303 tỷ, các mã bị bán ra
nhiều nhất gồm có VHM, DXG và HPG.
- Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co là chủ đạo trong suốt thời gian khớp lệnh hôm qua với biên độ
dao động hẹp, đa số các cổ phiếu Bluechips thuộc VN30 đều biến động đi ngang quanh mốc giá tham chiếu.
Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về số mã giảm giá với 196 mã so với 164 mã tăng. Nhìn chung chỉ số có
diễn biến chậm và khá buồn tẻ không có nhiều điểm nhấn, đây cũng là hiện tượng thường thấy mỗi khi thị
trường bước vào giai đoạn đi ngang, tích lũy. Khối NĐTNN vẫn cho thấy áp lực bán ròng ngày một mạnh
hơn trong các phiên gần đây, điều này đang tác động tiêu cực đến tâm lý chung cũng như quan hệ cungcầu trên thị trường, trong bối cảnh tâm lý thận trọng đang chi phối. Trong giai đoạn tương đối thiếu vắng
thông tin hỗ trợ như hiện tại, thị trường sẽ chịu ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố bên ngoài như xu hướng của
chứng khoán thế giới, do đó nhà đầu tư cần chú ý bám sát để có thể đưa ra quyết định kịp thời.
- Nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên tham gia lướt sóng một phần tại các nhịp điều chỉnh của cổ phiếu theo dõi,
ưu tiên hàng có sẵn trong danh mục để có lợi thế ngày T+.

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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