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Thống kê Thị trường 27/07
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,191.04 (+5.97)

284.52 (+1.64)

KLGD khớp lệnh

361,858,100

45,477,450

GTGD khớp lệnh

7,966,363,380

889,646,587

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

7,596,000

23,800

GT mua/bán ròng

623,483,040

847,950

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

28,601,000

SHS

9,565,300

VND

18,073,000

HUT

4,508,800

SSI

17,804,700

CEO

3,948,600

LPB

13,683,400

PVS

2,966,800

HAG

13,171,500

MBS

1,872,100

- Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP của
Việt Nam trong quý III đạt 10.8%.
- Phó TT ký QĐ phê duyệt Đề án phấn đấu đến năm
2030 hình thành 7 cụm liên kết ngành kinh tế biển.
- Mỹ: FED tăng lãi suất 0.75% như dự báo, chủ tịch
FED phát biểu ngụ ý sẽ làm chậm đà tăng lãi suất.
Thành nước xuất khẩu khí hóa lỏng lớn nhất thế giới.
- ACB: LNTT 6T đạt 9,028 tỷ, tăng 42%; HBC: LNST
Q2 đạt 50 tỷ, giảm 24%; SCS: 8/8 chốt quyền
thưởng CP 85%.
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VN-Index tăng nhẹ trở lại +5.97 điểm lên 1,191.04 điểm. Thanh khoản đạt 361 triệu cổ phiếu, ngang bằng
với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng rất thấp. Khối ngoại mua ròng hơn 623 tỷ, các mã được mua vào
nhiều nhất gồm có KDC, MWG và LPB.
Thị trường giao dịch với sắc đỏ bao trùm trên diện rộng suốt thời gian khớp lệnh buổi sáng. Sang đến phiên
chiều lực mua bất ngờ được đẩy vào mạnh hơn, đặc biệt trong những phút cuối ngày tại các mã vốn hóa
lớn như BVH, VCB, VIC.. giúp chỉ số quay đầu tăng điểm trở lại. Nhóm cổ phiếu thuộc các ngành như Phân
đạm, Bảo hiểm ghi nhận phiên tăng điểm tích cực ngoài ra đa số đều biến động trong biên độ hẹp. Độ rộng
thị trường chung nghiêng đôi chút về số lượng cổ phiếu tăng điểm với 222 mã so với 201 mã giảm. Giao
dịch khối NĐTNN là khá tích cực khi họ có phiên mua ròng thứ 6 liên tiếp, tuy nhiên chủ yếu thông qua
mua thỏa thuận KDC. VN-Index vẫn đang vận động trong biên độ 1,160 – 1,200 điểm với giá trị giao dịch
trung bình các phiên ở mức rất thấp. Các nhịp tăng giá vẫn chủ yếu diễn ra tại một vài mã đơn lẻ, chưa có
sự tham giá đáng kể từ các ngành chủ lực, do vậy trạng thái giằng co xen kẽ vẫn là chủ đạo các phiên tới.
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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