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Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,185.07 (-3.43)

282.88 (-2.5)

KLGD khớp lệnh

362,540,900

42,016,543

GTGD khớp lệnh

8,027,925,930

784,384,335

Giao dịch NĐTNN
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KL mua/bán ròng

1,007,800

89,415

GT mua/bán ròng

61,977,780

2,310,606
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HPG

26,378,200

SHS

6,492,300

SSI

16,457,400

CEO

4,416,800

HAG

15,321,000

PVS

2,745,000

VND

14,054,700

HUT

2,679,700

NKG

11,830,500

AMV

2,371,300

- Bộ Công thương: dự kiến vận hành thị trường than
cạnh tranh đầy đủ vào 2045.
- IMF tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu
2022 từ 3.6% còn 3.2%.
- EU gia hạn các lệnh trừng phạt Nga tới T1/2023.
- Trung Quốc sẽ lập quỹ 40 tỷ USD để cứu ngành BĐS.
- STB: LNTT 6T hơn 2,900 tỷ, tăng 20%; VCB: LNTT
6T đạt 17,373 tỷ, tăng 28%; HPG: LNST Q2 đạt
4,023 tỷ, giảm 59%; DCM: LNST Q2 đạt 1,039 tỷ,
gấp 3.5 cùng kỳ;
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VN-Index tiếp tục giảm nhẹ -3.43 điểm về 1,185.07 điểm. Thanh khoản đạt 362 triệu cổ phiếu giảm nhẹ
so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất thấp, giá trị giao dịch cũng thấp nhất kể từ tháng 11/2020.
Khối ngoại mua ròng hơn 61 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhất gồm có VCB, MWG và SSI.
Tương tự như các phiên giao dịch gần đây, diễn biến giằng co rung lắc tiếp tục chiếm ưu thế chủ đạo trong
hầu hết thời gian khớp lệnh ngày hôm qua cùng biên độ dao động khá hẹp. Và áp lực bán lại tiếp tục gia
tăng ở cuối phiên chiều áp lực bán, đặc biệt tại các cổ phiếu vốn hóa lớn đặc biệt như VIC, PNJ, BVH.. khiến
thị trường quay đầu giảm điểm. Ngoại trừ nhóm Dầu khí có diễn biến tích cực theo giá dầu thế giới thì đa
số các nhóm ngành khác đều giảm điểm trên diện rộng, khiến độ rộng thị trường chung nghiêng hoàn toàn
về số lượng cổ phiếu giảm điểm với 311 mã so với 139 mã tăng. Giao dịch khối ngoại là khá tích cực khi
họ có phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp, dù khối lượng không nhiều. Việc chưa thể vượt qua vùng cản 1,200
điểm đã khiến lực cầu thận trọng hơn và ngày càng suy yếu, điều này có thể thấy rõ qua việc thanh khoản
rất thấp. Dự báo trong phiên giao hôm nay, sự giằng co theo dạng tích lũy có thể sẽ tiếp tục diễn ra.
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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