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Thống kê Thị trường 16/08
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,370.96 (+13.91)

343.53 (+6.57)

KLGD khớp lệnh

790,657,200

180,611,593

GTGD khớp lệnh

26,056,502,280

4,417,842,943

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

-18,208,800

-794,907

GT mua/bán ròng

-919,281,820

-38,897,553

Top GD HSX

HNX

Top GD HNX

MBB

31,956,200

SHB

26,441,600

TCB

30,299,500

ART

18,693,400

STB

24,095,900

VND

12,984,200

HPG

22,222,700

PVS

10,326,200

CTG

21,662,500

SHS

8,186,800

- Tăng trưởng tín dụng 7T đầu năm đạt 6.6%
- Trung Quốc: sản lượng công nghiệp T7 tăng 6.4%
cùng kỳ, (T6 tăng 8.3%) và dự báo 7.9%; doanh số
bán lẻ T7 tăng 8.5% cùng kỳ so dự báo 10.9%; tỷ
lệ thất nghiệp tăng từ 5% lên 5.1%.
- GDP Nhật Q2 tăng 0.3% so Q1, cao hơn dự báo 0.2%
- VHM: VIC đăng ký bán 100.48tr cp còn KKR đăng
ký bán 31.96tr cp từ 19/8; NLG: sẽ PH riêng lẻ 60tr
cp giá 33,500đ/cp; BMP: chỉ duy trì hoạt động 1520%, tháng 7-8 đều lỗ.
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VN-Index tiếp tục tăng khá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần +13.91 điểm lên 1,370.96 điểm. Thanh
khoản đạt 790 triệu cổ phiếu, tăng mạnh so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại bán
ròng hơn 919 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có VHM, VIC và HPG.
Thị trường duy trì được đà tăng điểm trong suốt phiên giao dịch trước đó và có xu hướng mạnh hơn về cuối
ngày với sự bứt phá trên diện rộng của rất nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như GVR , GAS, VRE.. Nhóm cổ
phiếu Chứng khoán tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt của nhịp tăng này, trong khi đó nhóm Ngân hàng cũng
đã có sự bứt phá trở lại sau nhiều ngày giằng co, tiêu biểu như VPB, TCB.. Chính điều này đã tạo hiệu ứng
rất tích cực và lan tỏa rộng đến các nhóm ngành còn lại. Độ rộng thị trường chung nghiêng hoàn toàn về
số lượng cổ phiếu tăng điểm với 266 mã so với 117 mã giảm. Khối nhà đầu tư nước ngoài lại bán ròng
mạnh trong phiên thứ 5 liên tiếp đồng thời giá trị có dấu hiệu gia tăng. Sau khi điều chỉnh về ngưỡng hỗ
trợ tại vùng 1,335-1,345 điểm, chỉ số đã hồi phục khá mạnh trở lại đi kèm với khối lượng tăng vọt, điều
này cho thấy xu hướng tăng nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới đây.
Nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ danh mục ở nhóm VN30 và Midcap có nền tảng cơ bản tốt. Có thể tận
dụng các nhịp điều chỉnh của thị trường để gia tăng tỷ trọng.

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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