Nhận định Thị trường 02/08/2022

Thống kê Thị trường 01/08
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,231.35 (+25.02)

294.62 (+6.01)

KLGD khớp lệnh

639,713,100

79,737,542

GTGD khớp lệnh

15,140,692,170

1,522,543,908

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

24,635,600

-546,000

GT mua/bán ròng

681,775,130

-9,602,510

Top GD HSX

HNX

-

PMI T7 đạt 51.2đ, là tháng thứ 10 liên tiếp trên 50đ.
Anh nới lỏng lệnh trừng phạt Nga.
Trung Quốc: PMI T7 chỉ đạt 49đ (so dự báo 50.4đ).
PVD: Q2 lỗ 60 tỷ; KBC: LNST Q2 đạt 1,893 tỷ, gấp
46 lần cùng kỳ; CTG: LNST Q2 đạt 4,681 tỷ, gấp 2
cùng kỳ; HSG: LNST Q3 niên độ 21/22 đạt 265 tỷ,
84%; GVR: LNST Q2 đạt 1,068 tỷ, tăng 26%;

Top GD HNX

VND

42,530,300

SHS

20,378,900

HPG

38,143,900

CEO

7,135,900

SSI

29,169,900

PVS

6,773,600

HNG

21,593,800

HUT

3,596,700

SHB

21,057,000

KLF

2,439,700

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần +25.02 điểm lên 1,231.35 điểm. Thanh khoản đạt
639 triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng trung bình. Khối ngoại mua ròng
hơn 681 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhất gồm có SSI, STB và HPG.
Thị trường duy trì được đà tăng điểm trong suốt phiên giao dịch trước đó và có xu hướng mạnh dần về cuối
ngày với bứt phá của rất nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, MSN, SAB.. Hiệu ứng tích cực được lan tỏa
rộng đến nhiều nhóm ngành chủ lực như Chứng khoán, Ngân hàng, Thép.. khiến độ rộng thị trường chung
nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ phiếu tăng điểm với 359 mã so với chỉ 105 mã giảm. Giao dịch khối nhà
đầu tư nước ngoài thời gian gần đây là tích cực khi họ có xu hướng mua ròng mạnh trở lại. VN-Index đã
có tín hiệu tích cực và rõ ràng hơn khi đóng cửa với cây nến xanh dài nằm trên vùng kháng cự tại ngưỡng
1,220-1,230 điểm. Dòng tiền cũng đã có dấu hiệu quay trở lại trong vài phiên gần đây và tạo ra động lực
tốt hơn. Đà tăng nhiều khả năng vẫn tiếp tục được duy trì và hướng lên vùng kháng cự kế tiếp quanh
1,260-1,270 điểm.
Nhà đầu tư ngắn hạn có thể gia tăng tỷ trọng đối với các cổ phiếu đầu ngành thuộc nhóm Chứng khoán,
Ngân hàng, Bất động sản khu công nghiệp tại các nhịp điều chỉnh của thị trường.

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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