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Thống kê Thị trường 02/08
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,241.62 (+10.27)

295.84 (+1.22)

KLGD khớp lệnh

697,730,400

106,808,987

GTGD khớp lệnh

15,064,821,370

1,964,671,103

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

21,952,200

533,481

GT mua/bán ròng

594,201,630

10,914,391

Top GD HSX

HNX

Top GD HNX

HAG

43,315,500

SHS

19,519,700

SSI

35,526,300

PVS

11,572,200

VND

31,411,800

CEO

9,107,000

HPG

27,729,900

AMV

5,196,300

ITA

19,022,100

KLF

4,725,600

- Trong Q2, sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm
giảm lần lượt 3.3% và 3.7% so với cùng kỳ 2021.
- Tổng kim ngạch XNK nông, lâm, thủy sản 7T đạt
58.3 tỷ USD, tăng 7% cùng kỳ, xuất siêu 6.3 tỷ USD.
- Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Phấn đấu giải ngân
toàn bộ vốn đấu tư công năm nay trước 31/12.
- Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan.
- Mỹ: PMI T7 đạt 52.8đ, thấp nhất từ T6/2020.
- HDG: LNST Q2 đạt 418 tỷ, gấp 5 cùng kỳ; SHB:
LNTT 6T gần 5,900 tỷ, tăng 84%; LPB: LNTT Q2 đạt
1,793 tỷ, tăng 94%; LTG: Q2 lỗ 46 tỷ; PVT: LNST
Q2 đạt 213 tỷ, giảm 23%; ASM: LNST Q2 đạt 232
tỷ, tăng 170%; MSH: LNST Q2 đạt 85 tỷ, giảm 31%;
DIG: Phó CT không mua cp nào trong 10tr đăng ký
mua.
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VN-Index tiếp tục tăng +10.27 điểm lên 1,241.62 điểm. Thanh khoản đạt 697 triệu cổ phiếu, tăng so với
phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng trung bình. Khối ngoại mua ròng hơn 594 tỷ, các mã được mua vào
nhiều nhất gồm có SSI, HPG và VHM.
Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc mạnh, phân hóa là chủ đạo trong suốt thời gian khớp
lệnh buổi sáng. Sang đến phiên chiều, lực mua được đẩy mạnh hơn vào nhiều mã vốn hóa lớn như VIC,
VHM, SAB.. giúp chỉ số giữ được sắc xanh đến cuối ngày. Các cổ phiếu bứt phá mạnh nhất chủ yếu đến từ
nhóm Penny khi ghi nhận hàng loạt mã tăng trần với dư mua lớn như ITA, LDG, HAR.. trong khi đó các
ngành như Chứng khoán, Ngân hàng và Bất động sản đa số biến động trong biên độ hẹp. Độ rộng thị
trường chung nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ phiếu tăng điểm với 315 mã so với chỉ 150 mã giảm. Giao
dịch khối nhà đầu tư nước ngoài duy trì sự tích cực khi tiếp tục mua ròng mạnh. Nhiều cổ phiếu vốn hóa
lớn đang cho những tín hiệu tích cực trở lại sẽ là động lực giúp chỉ số tiếp tục đi lên trong các phiên tới
đây. VN-Index sẽ hướng lên vùng kháng cự kế tiếp quanh ngưỡng 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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