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Thống kê Thị trường Tuần 25-29/07
Tổng quan

HSX

Index

Diễn biến Thị trường Tuần 25-29/07

HNX

1,206.33 (+11.57)

288.61 (-0.41)

KLGD bình quân

438,224,340

57,469,176

GTGD bình quân

10,293,732,488

1,166,651,613

Giao dịch NĐTNN
KL mua trong tuần

HSX

HNX

127,417,332

1,386,000

93,173,232

1,162,226

GT mua trong tuần

5,435,137,940

34,910,490

GT bán trong tuần

3,923,096,716

25,207,487

GT mua bán ròng

1,512,041,224

9,703,003

KL bán trong tuần

Cung cầu

HSX

- TT có tuần thứ 3 tăng điểm liên tiếp với mức tăng hơn 11
điểm của VN-Index và vượt mốc 1,200 điểm, dù chỉ có 2/5
phiên tăng điểm. Động lực chính của TT tuần qua tới từ
nhóm cổ phiếu Ngân hàng (STB, BID..) và xen kẽ các cổ
phiếu Bất động sản (DXG), Chứng khoán (HCM), ở chiều
ngược lại các cổ phiếu cơ bản đã gặp áp lực bán rất mạnh
(DGC, DBC..). Các cổ phiếu vốn hóa lớn cũng đã có sự hỗ
trợ chỉ số rất tốt trong tuần vừa qua (SAB, VCB..).
- Thanh khoản tiếp tục sụt giảm về ngưỡng rất thấp trước
khi tăng trở lại ở 2 phiên cuối tuần. Khối ngoại tiếp tục mua
ròng tuần qua với giá trị hơn 1,500 tỷ/2 sàn.
- Sự ổn định tâm lý của NĐT tiếp tục được duy trì, áp lực
bán đã giảm rõ rệt, tuy nhiên sự tự tin về một triển vọng
tích cực là vẫn chưa rõ ràng.

HNX

KL đặt mua

4,239,901,600

436,894,300

KL đặt bán

4,421,375,500

502,087,100

Bình quân lệnh mua

2,563

1,657

Bình quân lệnh bán

2,953

2,177

Top GD HSX

Top GD HNX

VND

26,439,400

SHS

11,318,500

SSI

20,792,200

HUT

4,769,400

HPG

20,587,600

PVS

4,743,900

STB

17,762,000

CEO

4,379,500

HAG

17,267,300

TNG

3,610,000

Tỷ lệ khuyến nghị - Ngắn hạn
Cổ phiếu

Tiền mặt

50%

50%

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Tín hiệu tích cực là chỉ số đã vượt 1,200 điểm đi kèm với
sự gia tăng về thanh khoản cũng như việc đà tăng lan rộng
ra được nhiều nhóm ngành. Việc lực bán đã suy yếu rõ rệt
trong những nhịp giảm của thị trường cũng là cơ sở quan
trọng nhất để hình thành nhịp hồi phục hiện tại.
- Sự hồi phục của TTCK thế giới (đặc biệt Mỹ) đã và đang
là yếu tố hỗ trợ đáng kể cho TTCK trong nước.
- Vẫn còn 1 số chi tiết “gợn”: không có nhóm cp dẫn dắt
rõ rệt tuần qua hay việc xuất hiện 1 số cp thủng đáy (DGC).
- Xét tổng thể, việc vượt qua ngưỡng 1,200đ của VN-Index
đã mở ra cơ hội nối dài đà hồi phục, và hướng tới vùng
kháng cự tiếp theo ở 1,220-1,230 điểm. Tuy nhiên, sự tích
cực mới chỉ được nhìn nhận ở góc độ ngắn hạn và được
chúng tôi đánh giá là vẫn còn “bấp bênh”, cần theo dõi sự
cải thiện của thanh khoản có được kéo dài ổn định hay
không? Bởi nhìn dài hơn, chúng tôi chưa thực sự nhận thấy
tín hiệu đảo chiều cho xu thế tiêu cực vốn đã kéo dài.
- Xu thế trung và dài hạn, nền KT trong nước được đánh
giá sẽ sớm hồi phục sau những khó khăn do dịch bệnh. Tuy
nhiên các câu chuyện tăng LS, thắt chặt CSTT trước áp lực
lạm phát, cũng như rủi ro địa chính trị.. sẽ dẫn tới kết quả
khó lường đối với TTCK trong nước cũng như toàn cầu.
- Khuyến nghị:
- NĐT ngắn hạn có thể lướt sóng tỷ trọng vừa phải, mua ở
các nhịp chỉnh của TT hoặc cp mục tiêu, hạn chế mua đuổi.

- Dài hạn lưu ý các ngành hưởng lợi từ dịch bệnh, EVFTA,
dịch chuyển ĐT: dệt may, thủy sản, phân đạm, BĐS KCN..
Phòng Phân tích
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Thông tin đáng chú ý tuần qua
Thông tin trong nước :
-

KT-XH 7T: CPI T7 tăng 0.4% so với T6, tăng 3.59% từ T12/2021. Kim ngạch XK đạt 216.35 tỷ USD (tăng
16.1%), NK đạt 215.59 tỷ USD (tăng 14%), xuất siêu 764tr USD. Vốn FDI 7T ước đạt 15.4 tỷ USD, giảm 7%
cùng kỳ. Chỉ số SXCN (IIP) 7 tháng tăng 8.8%. Tổng mức bán lẻ và DTDVHH đạt hơn 3.2tr tỷ, tăng 16%; Giải
ngân vốn đầu tư công ước đạt 34.5% KH năm.

-

HoSE công bố rổ VN30: thêm VIB, loại PNJ. Chỉ số VNFinlead thêm HCM và SHB, không loại mã nào.

-

Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý III có thể đạt 10.8%.

-

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Hệ thống KRX đang được cấp tốc triển khai, sẽ vận hành trong vài tháng.

-

PTT Lê Minh Khái đề nghị nhanh chóng hoàn thiện chính sách để giải ngân gói phục hồi KT-XH (đã giải ngân
48,000 tỷ), và ký QĐ phê duyệt Đề án phấn đấu đến năm 2030 hình thành 7 cụm liên kết ngành kinh tế biển.

-

HoREA gửi văn bản lên Thủ tướng kiến nghị NHNN xem xét tăng trần dư nợ tín dụng lên 1-2%.

-

GAS: LNST Q2 đạt kỷ lục 5,086 tỷ, tăng 125%; BSR: LNST Q2 đạt kỷ lục 9,926 tỷ, gấp 6 cùng kỳ; PLX: Q2
lỗ 196 tỷ; VIC: LNST 6T đạt 1,028 tỷ, giảm 69%; VHM: LNST Q2 đạt 509 tỷ, giảm 95%; VRE: LNST Q2 đạt
773 tỷ, gấp 2 cùng kỳ; VNM: LNST Q2 đạt 2,089 tỷ, giảm 26%; MSN: LNST Q2 đạt 981 tỷ, tăng 24%; NVL:
LNST 6T đạt 1,818 tỷ, giảm 2%; MWG: LNST Q2 đạt 1,131 tỷ, giảm 7%; DGW: LNST Q2 đạt 137 tỷ, tăng
18%; HPG: LNST Q2 đạt 4,023 tỷ, giảm 59%; NKG: LNST Q2 đạt 201 tỷ, giảm 76%; TLH: LNST Q2 đạt 47
tỷ, giảm 12%; FPT: LNST Q2 đạt 1,250 tỷ, tăng 25%; SAB: LNST Q2 đạt 1,668 tỷ, tăng 67%; GMD: LNST
Q2 đạt 288 tỷ, gấp 2 cùng kỳ; HAH: LNST Q2 đạt kỷ lục 324 tỷ, gấp 3.3 cùng kỳ; VCS: LNST Q2 đạt 397 tỷ,
giảm 12%; REE: LNST Q2 đạt 597 tỷ, tăng 56%; GEX: LNST Q2 đạt 13 tỷ, giảm 96%; BCG: LNST Q2 đạt
264 tỷ, tăng 21%; DXG: LNST Q2 đạt 130 tỷ, giảm 56%; HBC: LNST Q2 đạt 50 tỷ, giảm 24%; BCM: LNST
Q2 đạt 919 tỷ, tăng 90%; DBC: LNST Q2 đạt 14 tỷ, giảm 93%; FLC: Q2 lỗ 640 tỷ; HAG: LNST Q2 đạt 272
tỷ, gấp 2.5 cùng kỳ; HNG: Q2 lỗ 557 tỷ; DCM: LNST Q2 đạt 1,039 tỷ, gấp 3.5 cùng kỳ; DPM: LNST Q2 đạt
1,279 tỷ, tăng 87%; VGC: LNST Q2 đạt 641 tỷ, tăng 91%; MBB: LNTT 6T đạt 11,896 tỷ, tăng 49%; STB:
LNTT 6T hơn 2,900 tỷ, tăng 20%; EIB: LNST Q2 đạt 871 tỷ, gấp 3.2 cùng kỳ; BID: LNTT 6T đạt 11,084 tỷ,
tăng 37%; VCB: LNTT 6T đạt 17,373 tỷ, tăng 28%; ACB: LNTT 6T đạt 9,028 tỷ, tăng 42%; DHG: LNST Q2
đạt 234.6 tỷ, tăng 17%; HDC: dừng KH mua 3tr cp quỹ; DBC: con gái CT đăng ký bán 2tr cp từ 28/7; PVD:
8/8 chốt quyền cổ tức CP 10%; SCS: 8/8 chốt quyền thưởng CP 85%; FPT: 25/8 chốt quyền cổ tức TM 10%.

Thông tin quốc tế:
-

Mỹ: GDP Q2 giảm 0.9%, quý âm thứ 2 liên tiếp. FED tăng lãi suất 0.75% như dự báo, chủ tịch FED phát biểu
ngụ ý sẽ làm chậm đà tăng lãi suất. Mỹ thành nước xuất khẩu khí hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới.

-

Eurozone: GDP Q2 tăng 0.7%. CPI T7 tăng 8.9% cùng kỳ.

-

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 lên kế hoạch huy động 148 tỷ USD hỗ trợ thị trường bất động sản.
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