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Thống kê Thị trường 10/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

911.12 (-4.00)

101.62(+0.86)

KLGD khớp lệnh

93,102,100

2,945,432

GTGD khớp lệnh

2,104,499,030

339,796,620

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-2,444,410

338,167

GT mua/bán ròng

-80,394,340

11,890,820

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

7,276,750

SHB

5,265,406

HPG

4,743,470

ACB

3,297,282

CTG

4,742,620

VGC

2,646,580

DXG

4,675,700

SHS

2,014,610

SBT

4,550,142

DS3

1,482,980

- Mỹ công bố danh sách đánh thuế thêm 200
tỷ USD hàng Trung Quốc.
- Khởi tố vụ Mobifone mua AVG, bắt tạm giam ông
Lê Nam Trà và ông Phạm Đình Trọng.
- Nikkei: Việt Nam phải hành động nhanh để tránh
tác động xấu của Chiến tranh Thương mại.
- NHNN bơm ròng 12.800 tỷ tuần đầu tháng 7.
- Chính phủ duyệt chủ trương lập Bamboo Airways.
- Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí trong xếp hạng
Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (lên vị trí 45).
- Thanh khoản phái sinh tiếp tục lập kỷ lục mới
trong ngày 10/7 (đạt 164.083 HĐ).
- HPX: chào sàn ngày 24/7, giá tham chiếu 26.800
VND/ CP; VIB: lãi trước thuế 1.151 tỷ 6T đầu
năm, gấp 3 lần cùng kỳ.
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Thanh khoản tiếp tục giảm dần qua các phiên giao dịch gần đây, chỉ 93 triệu cổ phiếu khớp lệnh là một
dấu hiệu đáng lo ngại. Lực bán mạnh về cuối phiên tại các mã bluechip vốn hóa lớn như BVH, VIC, VHM,
VCB.. khiến chỉ số Vn-Index chốt phiên giảm 4 điểm về 911.12 điểm.
Những thông tin lạc quan về kết quả kinh doanh quý II đang dần hé lộ vẫn là kỳ vọng tạm thời trong
ngắn hạn cho thị trường. Cộng thêm việc chứng khoán thế giới đang phục hồi trở lại những ngày qua nên
chúng tôi cho rằng tâm lý giằng co sẽ vẫn là chủ đạo trong những phiên tới.
Nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp. Việc phân hóa cổ phiếu thường diễn
ra mạnh tại các kỳ báo cáo tài chính, do vậy việc đảo danh mục đầu tư vào các mã cơ bản tốt là thích
hợp nhất vào lúc này.

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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