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Thống kê Thị trường 11/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

893.16 (-17.96)

98.52 (-3.05)

KLGD khớp lệnh

138,119,530

37,579,239

GTGD khớp lệnh

2,951,138,850

531,805,630

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

3,293,820

2,094,056

GT mua/bán ròng

69,979,890

24,951,300

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

11,579,040

SHB

8,831,710

VPB

9,335,090

ACB

7,053,863

HAG

7,714,060

VGC

3,094,450

HPG

7,678,880

PVS

2,311,401

CTG

6,419,960

SHS

1,855,015

- Trung Quốc "cảm thấy sốc" và hứa đáp trả lại đề
xuất áp thuế 200 tỷ USD của Trump.
- Giá dầu có phiên giảm mạnh gần 7%, mạnh nhất
2 năm sau thông tin về sản lượng của Libya.
- Sau quyết định áp thuế của Mỹ, NDT mất giá,
USD mua vào tăng lên 23,160 VND.
- Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính gần
23.000 tỷ đồng để thu ngân sách.
- Mark Mobius: Chiến tranh thương mại 'khởi động'
cho khủng hoảng tài chính.
- KDG: thông qua phương án nới room ngoại lên
10%; HBC: trúng thầu thêm 2 dự án 1200 tỷ.
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Thị trường có phiên giảm thứ 3 liên tiếp, và là một phiên giảm mạnh 17.96 điểm (-1.97%) về 893.16
điểm. Khối ngoại mua ròng hơn 69 tỉ nhưng không ảnh hưởng nhiều đến trạng thái chung, áp lực bán vẫn
mạnh và áp đảo đến hết phiên.
VN-Index chịu áp lực giảm mạnh ngay đầu phiên do lo ngại cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung
Quốc leo lên một nấc thang mới, và chúng tôi lo ngại những động thái tương tự (áp thuế, trả đũa..) hoàn
toàn có thể diễn ra bất cứ lúc nào trong giai đoạn căng thẳng và nhạy cảm này. Các chỉ báo kỹ thuật tiếp
tục cho tín hiệu tiêu cực khi mốc hỗ trợ 900 điểm bị phá vỡ một cách dễ dàng. Thanh khoản những phiên
gần đây chỉ tăng lên khi thị trường giảm sâu cũng là điều không mấy tích cực.
Chứng khoán toàn cầu hiện này diễn biến rất khó lường và tác động rất lớn đến tâm lý nhà đầu tư trong
nước, vì vậy chúng ta cần đặt ra những kịch bản về việc chỉ số có thể giảm sâu hơn nữa để đưa ra các
phương án quản trị rủi ro tốt nhất.

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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