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Thống kê Thị trường 21/07
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,198.47 (+4.33)

288.09 (-0.78)

KLGD khớp lệnh

469,933,900

62,552,819

GTGD khớp lệnh

11,001,930,280

1,168,726,184

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

11,979,480

-29,700

GT mua/bán ròng

404,944,020

1,085,730

Top GD HSX

HNX

Top GD HNX

HAG

29,657,100

SHS

17,461,600

HPG

23,043,400

CEO

6,022,200

STB

17,945,400

PVS

4,000,400

VND

16,010,200

AMV

3,379,300

SSI

15,960,000

HUT

3,073,000

- ADB và UOB giữ nguyên dự báo GDP Việt Nam tăng
trưởng 6.5% năm nay.
- UBCK cấp giấy thành lập 2 quỹ đầu tư mới của Phú
Hưng và Mirae Asset.
- EU nhất trí gói trừng phạt thứ 7 đối với Nga.
- NHTW Nhật Bản duy trì chính sách lãi suất siêu thấp,
nâng dự báo lạm phát từ 1.9% lên 2.3%.
- VPB: LNTT 6T đạt 15,300 tỷ, tăng 70%; TCB: LNTT
6T đạt 14,106 tỷ, tăng 22%; DXG: Dragon Capital
đã bán 9.2tr cp từ đầu T7; PNJ: LNST Q2 đạt 367 tỷ,
tăng 65%; ANV: LNST Q2 đạt 241 tỷ, gấp 10 cùng
kỳ; BMP: LNTT Q2 đạt 182 tỷ, gấp 3.5 cùng kỳ;
VHC: LNST Q2 đạt 784 tỷ, gấp 3 cùng kỳ; LIX: LNST
Q2 đạt 70 tỷ, tăng 74%; HCM: LNST Q2 đạt 279 tỷ,
giảm 1%; FTS: 26/7 chốt quyền cổ tức TM 5% + CP
20%; BII: bị UBCK xử phạt hàng loạt vi phạm.
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VN-Index tiếp tục tăng nhẹ +4.33 điểm lên 1,198.47 điểm. Thanh khoản đạt 469 triệu cổ phiếu, giảm so
với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng thấp. Khối ngoại mua ròng hơn 404 tỷ, các mã được mua vào nhiều
nhất gồm có SSI, GAS và LPB.
Thị trường duy trì được sắc xanh trong suốt phiên giao dịch ngày hôm qua tuy nhiên trước vùng kháng cự
1,200 điểm, áp lực bán gia tăng trong khi lực mua vẫn khá dè dặt khiến chỉ số đóng cửa chưa thể vượt qua
vùng cản. Nhóm Bluechips thuộc VN30 ghi nhận số cổ phiếu tăng điểm áp đảo với 21 mã so với 7 mã giảm,
đồng thời cũng ghi nhận mức tăng của chỉ số VN30 (+9.63 điểm) là vượt trội chỉ số VN-Index trong ngày
giao dịch đáo hạn phái sinh. Dù tăng điểm nhưng độ rộng thị trường chung nghiêng về số lượng cổ phiếu
giảm điểm với 247 mã so với 197 mã tăng là minh chứng cho việc áp lực bán tăng cao trước ngưỡng 1,200
điểm. Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài là tích cực khi họ mua ròng khá mạnh, tập trung tại nhóm vốn
hóa lớn. VN-Index vẫn cần thêm thời gian để kiểm định lại cung – cầu ở vùng kháng cự 1,200. Dự báo
trong phiên giao dịch hôm nay trạng thái giằng co và phân hóa vẫn sẽ là chủ đạo.
Nhà đầu tư ngắn hạn có thể áp dụng chiến lược mua tại các nhịp điều chỉnh và canh bán khi tiếp cận vùng
1,200 điểm, tỷ trọng ở mức độ vừa phải để đảm bảo quản trị rủi ro.

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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