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Thống kê Thị trường 29/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

790.84 (-22.52)

106.85 (-1.13)

KLGD khớp lệnh

300,739,020

52,687,898

GTGD khớp lệnh

4,532,748,400

482,360,604

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

9,093,276

99,570

GT mua/bán ròng

225,476,890

1,311,800

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

18,544,880

KLF

5,547,300

ROS

15,306,810

ACB

4,928,400

STB

14,831,390

PVS

4,441,700

HSG

14,057,290

HUT

3,667,100

ITA

13,855,390

SHS

3,474,400

- Dịch Covid-19 đến sáng 30/07: VN hôm qua có thêm
13 ca nhiễm (cả Hà Nội và Tp.HCM), chuyến bay
đóng 129 bệnh nhân từ Guinea Xích Đạo đã hạ cánh.
TG có 17.2tr ca nhiễm, 669,000 ca tử vong.
- KT 7T: CPI T7 tăng 0.4% so T6; chỉ số SXCN T7 tăng
3.6% so T6; NK 22 tỷ USD, XK 23 tỷ USD, xuất siêu
tháng thứ 3 liên tiếp.
- Hệ thống mới VSD sẽ cho phép GD T0, ký quỹ thấp.
- FED giữ nguyên LS, sẽ tiếp tục hỗ trợ cho nền KT.
- Du lịch TG thiệt hại 320 tỷ USD trong 5T do Covid.
- GDP Q2 Hongkong giảm 9%, xấu hơn dự báo.
- VIC: LNTT 6T 6,085 tỷ, giảm 11%; HBC: LNST Q2
đạt 2 tỷ, giảm 96%; HVG: bị hủy ny bắt buộc từ
5/8; OGC: Q2 đã có lãi 19 tỷ; SZC: Q2 lãi ròng 169
tỷ, tăng 72%; GVR: LNST Q2 đạt 454 tỷ, giảm 33%;
GMD: nhóm VI Group đăng ký mua 16.5tr cp.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index quay đầu giảm mạnh -22.52 điểm về 790.84 điểm. Thanh khoản đạt 300 triệu cổ phiếu, giảm
nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 225 tỷ, các mã được
mua vào nhiều nhất gồm có KDC, VIC và VCB.
- Thị trường chứng khoán lại đón nhận những thông tin kém khả quan, khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu lan
rộng ra nhiều tỉnh thành phố (trong đó có Hà Nội và TP HCM) khiến một lần nữa xuất hiện áp lực bán tháo
trên diện rộng. 29/30 cổ phiếu VN30 giảm điểm, trái ngược hoàn toàn với phiên trước đó khiến chỉ số có
lúc mất hơn 33 điểm, dù cuối ngày đà giảm điểm co lại nhưng lực bắt đáy lần này tỏ ra khá yếu. Điểm tích
cực đáng ghi nhận đến từ nhóm nhà đầu tư nước ngoài khi họ tiếp tục mua ròng khá mạnh phiên thứ 4
liên tiếp, chính thức chấm dứt chuỗi bán ròng dài trước đó. Với diễn biến dịch bệnh đang có chiều hướng
tăng nhanh và phức tạp thì thị trường sẽ còn gặp áp lực bán lớn trong các phiên tới đây, dù sự hồi phục sẽ
xuất hiện xen kẽ nhưng chỉ số nhiều khả năng điều chỉnh lui về vùng hỗ trợ gần nhất tại 750-760 điểm.
- Nhà đầu tư ngắn hạn duy trì danh mục ở ngưỡng an toàn để đảm bảo quản trị rủi ro. Tiếp tục quan sát
thêm những diễn biến mới về vẫn đề dịch bệnh để có thể đưa ra phương án xử lý kịp thời.

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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