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Thống kê Thị trường 28/07
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,208.12 (+17.08)

289.84 (+5.32)

KLGD khớp lệnh

585,584,300

78,816,643

GTGD khớp lệnh

13,912,427,540

1,739,436,307

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

15,634,900

262,400

GT mua/bán ròng

674,834,850

4,531,450

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

40,238,200

SHS

17,225,400

HAG

24,089,900

CEO

9,962,700

HPG

23,510,500

HUT

7,109,900

SSI

19,481,100

PVS

4,856,100

POW

19,451,800

IDC

4,696,700

- Vốn FDI 7T ước đạt 15.4 tỷ USD, giảm 7% cùng kỳ.
- PTT Lê Minh Khái đề nghị nhanh chóng hoàn thiện
thể chế, chính sách để giải ngân gói phục hồi KT-XH.
- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi: Hệ thống KRX đang
được cấp tốc triển khai, sẽ vận hành trong vài tháng.
- Mỹ: GDP Q2 giảm 0.9%, quý âm thứ 2 liên tiếp.
- Trung Quốc lên kế hoạch huy động 148 tỷ USD hỗ
trợ thị trường bất động sản.

- REE: LNST Q2 đạt 597 tỷ, tăng 56%; DXG: LNST Q2
đạt 130 tỷ, giảm 56%; VHM: LNST Q2 đạt 509 tỷ,
giảm 95%; VRE: LNST Q2 đạt 773 tỷ, gấp 2 cùng
kỳ; SAB: LNST Q2 đạt 1,668 tỷ, tăng 67%; BCM:
LNST Q2 đạt 919 tỷ, tăng 90%; DPM: LNST Q2 đạt
1,279 tỷ, tăng 87%; SCG: LNST Q2 đạt 46 tỷ, giảm
49%; PVD: 8/8 chốt quyền cổ tức CP 10%; FPT:
25/8 chốt quyền cổ tức TM 10%.
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VN-Index có phiên tăng khá mạnh +17.08 điểm lên 1,208.12 điểm. Thanh khoản đạt 585 triệu cổ phiếu,
tăng so với phiên trước đó và đạt ở ngưỡng trung bình. Khối ngoại mua ròng hơn 674 tỷ, các mã được mua
vào nhiều nhất gồm có SSI, STB và KDC.
Thị trường duy trì được sắc xanh trong suốt phiên giao dịch trước đó nhờ hiệu ứng tích cực từ việc hồi phục
mạnh của thị trường chứng khoán toàn cầu, cùng với sự tăng giá trở lại của rất nhiều cổ phiếu Bluechips
thuộc VN30 như VRE , VJC, GAS.. trong đó VRE tăng trần với dư mua lớn. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng và
Bất động sản cũng đồng loạt tăng điểm trong đó nổi bật có các mã như DIG , NTL, STB.. giúp chỉ số lan
tỏa hiệu ứng tích cực. Độ rộng thị trường chung nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ phiếu tăng điểm với 378
mã so với 90 mã giảm. Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài thời gian gần đây là tích cực khi họ có phiên
mua ròng thứ 7 liên tiếp. Phiên giao dịch bứt phá để vượt qua ngưỡng kháng cự tại 1,200 điểm hôm qua
đã mở ra những kỳ vọng mới cho sự thay đổi trạng đi ngang trong biên độ hẹp trước đó. Thanh khoản bất
ngờ có sự cải thiện tốt và đà tăng trên diện rộng là điều đáng ghi nhận. Đà tăng điểm có thể tiếp diễn
trong phiên cuối tuần, VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự tiếp theo tại vùng 1,220-1,230 điểm.
Nhà đầu tư ngắn hạn nên áp dụng chiến lược mua tại các nhịp điều chỉnh, chưa nên gia tăng tỷ trọng cần
quan sát thêm diễn biến đặc biệt là thanh khoản thị trường chung.

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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