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Tổng quan
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Tin tức đáng chú ý
HNX

1,188.88 (+19.6)

277.18 (+7.79)

KLGD khớp lệnh
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SSI
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2,656,900

- MSCI đánh giá TTCK Việt Nam 2022: 9 tiêu chí định
lượng bị đánh giá tiêu cực, nhấn mạnh room NĐTNN.
- Quỹ ETF Kim Grouth VNFINSELECT được thành lập,
mô phỏng chỉ số VNFINSELECT, niêm yết HoSE T10.
- UOB: dự báo GDP Q2 VN tăng 6%, Q3 có thể tăng
7.6% và giữ nguyên dự báo cả năm 2022 là 6.5%.
- Savills: TT BĐS 6T cuối năm sẽ gặp nhiều thách thức
- Tới Nauy tăng LS 0.5%, mức mạnh nhất 20 năm.
- GAS: ước LNST 6T đạt 6,919 tỷ, tăng 59%; HHV:
ước LNST 6T đạt 139 tỷ, tăng 17% và sẽ PHT 1:1;
KDH: 5/7 chốt quyền cổ tức CP 10%; GMD: sẽ PHT
3:1 giá 20;
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VN-Index có phiên tăng khá mạnh +19.61 điểm lên 1,188.88 điểm. Thanh khoản đạt 345 triệu cổ phiếu,
giảm mạnh so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất thấp. Khối ngoại mua ròng hơn 321 tỷ, các mã
được mua vào nhiều nhất gồm có MWG, STB và DIG.
Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc mạnh, phân hóa là chủ đạo trong suốt thời gian khớp
lệnh buổi sáng. Sang đến phiên chiều, lực mua được đẩy mạnh hơn vào nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như
MSN, GAS, MWG.. khiến thị trường bứt phá mạnh. Các cổ phiếu tăng ấn tượng nhất chủ yếu thuộc nhóm
ngành Dầu khí , Bất động sản và nhóm penny khi ghi nhận nhiều mã tăng trần hết biên độ như DIG, PVD,
PVS.. Độ rộng thị trường chung nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ phiếu tăng điểm với 318 mã so với 153
mã giảm. Khối nhà đầu tư nước ngoài gia tăng mua ròng tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu vốn hóa lớn.
Đà hồi phục nhiều khả năng vẫn sẽ diễn ra trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số sẽ hướng đến kiểm định
vùng kháng cự gần nhất tại ngưỡng 1,200 điểm.
Nhà đầu tư ngắn hạn vẫn cần duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn, cần quan sát thêm những diễn biến
trong các phiên tới đây. Có thể tận dụng nhịp hồi phục để lướt sóng kéo giá vốn trên nền cổ phiếu có sẵn.

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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