Nhận định Thị trường 04/08/2022

Thống kê Thị trường 03/08
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,249.76 (+8.14)

298.11 (+2.27)

KLGD khớp lệnh

665,061,400

85,245,484

GTGD khớp lệnh

15,159,155,210

1,693,443,246

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

27,198,900

-129,033

GT mua/bán ròng

825,969,350

-618,031

Top GD HSX

- Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết để thúc đẩy giải
ngân đầu tư công mạnh hơn nữa.
- Trung Quốc cấm nhập 1 số hàng hóa từ Đài Loan.
- Mỹ, Canada mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

- SCR: LNST Q2 đạt 65.5 tỷ, giảm 54.4%; SBT: LNTT
niên độ 21/22 đạt 1,002 tỷ, tăng 28%; SSB: LNST
Q2 đạt 1,202 tỷ, tăng 76%; KDC: 22/8 chốt quyền
cổ tức TM 6%; SZC: 1/9 chốt quyền cổ tức TM 10%.

Top GD HNX

HPG

58,846,000

SHS

13,961,800

HNG

27,467,500

PVS

6,844,900

VND

26,534,700

CEO

5,610,700

HAG

23,943,700

HUT

4,766,100

SSI

22,269,900

IDC

3,960,900

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index tiếp tục tăng +8.14 điểm lên 1,249.76 điểm. Thanh khoản đạt 665 triệu cổ phiếu, giảm nhẹ so
với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng trung bình. Khối ngoại mua ròng hơn 825 tỷ, các mã được mua vào
nhiều nhất gồm có SSI, HPG và VCB.
Thị trường có diễn biến khá tương đồng với phiên giao dịch trước đó, khi phần lớn thời gian chỉ số giằng co
và phân hóa mạnh. Lệnh mua chỉ xuất hiện tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như GAS, SAB, VCB.. vào những
phút cuối ngày giúp cho thị trường giữ được đà tăng điểm. Các cổ phiếu thuộc ngành Thép và Phân Đạm
cùng đồng loạt bứt phá mạnh trong đó HSG và NKG cùng tăng trần với lượng dư mua lớn. Độ rộng thị
trường chung nghiêng về số lượng cổ phiếu tăng điểm với 269 mã so với 182 mã giảm. Giao dịch khối nhà
đầu tư nước ngoài duy trì sự tích cực khi tăng mức mua ròng lên khá cao. Dự kiến trong phiên giao dịch
hôm nay, khả năng điều chỉnh có thể xảy ra khi áp lực chốt lời có thể gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn đã
hồi phục nhanh thời gian gần đây, nhưng về cơ bản xu thế ngắn hạn vẫn khá tích cực và thị trường vẫn sẽ
hướng tới mốc kháng cự gần nhất tại vùng 1,260-1,270 điểm với sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
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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