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Thống kê Thị trường 25/07
Tổng quan

HSX
/03/03

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,188.5 (-6.26)

285.38 (-3.45)

KLGD khớp lệnh

380,523,400

58,829,919

GTGD khớp lệnh

8,694,815,000

1,193,749,531

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

911,900

-320,641

GT mua/bán ròng

170,166,200

-6,050,133

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

20,722,100

SHS

8,570,000

SSI

18,310,100

PVS

8,460,100

HAG

17,753,000

CEO

5,718,400

VND

14,915,300

HUT

3,589,700

HNG

12,092,000

IDJ

2,990,500

- Giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng ước đạt 34.5%
kế hoạch năm (tương đương 542,105 tỷ).
- HoREA gửi văn bản lên Thủ tướng kiến nghị NHNN
xem xét tăng trần dư nợ tín dụng lên 1-2%.
- BSR: LNST Q2 đạt kỷ lục 9,926 tỷ, gấp 6 cùng kỳ;
BMP: LNST Q2 đạt 145 tỷ, gấp 3.5 cùng kỳ; VGC:
LNST Q2 đạt 641 tỷ, tăng 91%; FPT: LNST Q2 đạt
1,250 tỷ, tăng 25%; TLH: LNST Q2 đạt 47 tỷ, giảm
12%; DHG: LNST Q2 đạt 234.6 tỷ, tăng 17%; HDC:
dừng KH mua 3tr cp quỹ; DBC: con gái chủ tịch đăng
ký bán 2tr cp từ 28/7.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần -6.26 điểm về 1,188.5 điểm. Thanh khoản đạt 380 triệu
cổ phiếu, giảm so với phiên trước đó và tụt về ngưỡng rất thấp. Khối ngoại mua ròng hơn 170 tỷ, các mã
được mua vào nhiều nhất gồm có FPT, MWG và VNM.
Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc, phân hóa là chủ đạo trong hầu hết thời gian khớp lệnh
buổi sáng với biên độ dao động khá rộng. Đến phiên chiều áp lực bán gia tăng trên diện rộng tại đa số các
nhóm ngành chủ lực như Ngân hàng, Thép, BĐS.. khiến thị trường tiếp tục có ngày giảm điểm. Độ rộng
thị trường chung nghiêng hoàn toàn về số lượng mã giảm điểm với 321 mã so với 127 mã tăng. Giao dịch
khối nhà đầu tư nước ngoài là tích cực khi họ mua ròng phiên thứ 4 liên tiếp tập trung tại các cổ phiếu vốn
hóa lớn. Với việc khối lượng giao dịch luôn duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn rất thận
trọng, điều này đã khiến chỉ số chưa đủ động lực để vượt qua vùng cản tại ngưỡng 1,200 điểm. Sự điều
chỉnh tại một số cổ phiếu (có sự hồi phục cao vừa qua) nhiều khả năng vẫn còn tiếp diễn, VN-Index sẽ cần
thêm những phiên tích lũy theo trạng thái đan xen các phiên tăng giảm trước khi phát đi tín hiệu rõ ràng
hơn về kênh xu hướng.
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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