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Thống kê Thị trường 17/08
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

850.15 (-0.59)

117.21 (+0.98)

KLGD khớp lệnh

207,974,010

40,873,898

GTGD khớp lệnh

3,373,133,470

467,761,908

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-3,559,720

-928,485

GT mua/bán ròng

-83,797,120

-9,450,771

Top GD HSX

Top GD HNX

PVD

9,480,710

ACB

6,217,800

HPG

8,428,450

HUT

5,944,000

OGC

7,893,480

PVS

3,450,600

ROS

7,755,360

NVB

3,103,400

HQC

7,157,340

SHS

1,967,700

- Dịch Covid-19 đến sáng 18/08: VN hôm qua có thêm
19 ca nhiễm mới (tổng 983) ở Đà Nẵng, Quảng Nam,
Hải Dương, Hà Nội, 467 người được xuất viện. TG
vượt 22tr ca nhiễm, 777,000 ca tử vong. Trung Quốc
cũng công bố điều chế được vắc xin ngừa Covid-19.
- Chính phủ sẽ đánh giá lại các gói hỗ trợ, thiết kế
chính sách kinh tế phù hợp hơn.
- Samsung có thể chuyển một phần sx smartphone từ
Việt Nam sang Ấn Độ.
- Dự báo review ETF: FTSE loại PVD thêm GEX. VNM
thêm SHB.
- VASEP: dự báo XK thủy sản T8 sang EU tăng 10%.
- JETRO: 41% trong số 3,562 doanh nghiệp Nhật Bản
muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam.
- GDP Thái Lan Q2 giảm 9.7%, mạnh nhất từ 1998.
- CTD: 31/8 chốt quyền cổ tức TM 30%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm nhẹ trong phiên đầu tuần -0.59 điểm về 850.15 điểm. Thanh khoản đạt 207 triệu cổ phiếu,
giảm so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng trung bình thấp. Khối ngoại bán ròng hơn 83 tỷ, các mã bị
bán ra nhiều nhất gồm có VHM, VRE và MSN.
- Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co theo chiều hướng giảm là chủ đạo trong suốt thời gian khớp
lệnh ngày hôm qua với biên độ dao động khá rộng, đã có thời điểm chỉ số mất tới hơn 9 điểm, tuy nhiên
về cuối ngày chỉ số đã kịp hồi phục và thu hẹp gần như toàn bộ đà giảm. Độ rộng thị trường nghiêng về
số lượng mã giảm giá với 233 mã so với 153 mã tăng. Dù có thời điểm giảm khá mạnh nhưng thanh khoản
vẫn ở mức thấp khi áp lực bán ra cũng không mạnh, nhìn chung chỉ số có diễn biến chậm và khá buồn tẻ,
đây cũng là hiện tượng thường thấy mỗi khi thị trường bước vào giai đoạn đi ngang, tích lũy. Động thái
giao dịch khối NĐTNN vẫn diễn ra theo chiều hướng tiêu cực khi họ liên tục bán ròng trong các phiên gần
đây và tạo áp lực lên thị trường chung trong bối cảnh lực cầu vẫn khá yếu. Dự báo VN-Index vẫn dao động
trong biên độ hẹp với nền tảng thanh khoản thấp là chủ đạo trong các phiên tới đây.
- Trong bối cảnh xu hướng chung còn khá lưỡng lự, nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên tham gia lướt sóng một
phần với tỷ trọng vừa phải tại các nhịp điều chỉnh của cổ phiếu, tránh việc mua đuổi, 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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