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Thống kê Thị trường 12/07
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

898.51 (+5.35)

100.43 (+1.91)

KLGD khớp lệnh

89,716,000

25,052,096

GTGD khớp lệnh

1,805,999,000

358,876,449

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-1,625,040

-88,253

GT mua/bán ròng

-64,260,000

791,950

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

5,171,700

SHB

5,970,850

CTG

4,607,140

ACB

4,150,900

HAG

4,090,240

PVS

1,585,040

MBB

3,513,360

VGC

1,264,820

HPG

3,327,390

NSH

1,083,900

- Nhân dân tệ giảm mạnh nhất kể từ đợt phá giá
năm 2015 vì cuộc chiến TM với Mỹ.
- Moody’s tiếp tục nâng hạng tín nhiệm TPBank.
- Hàn Quốc hạ dự báo mức tăng trưởng kinh tế
năm nay xuống 2,9%.
- Ấn Độ vượt Pháp trở thành nền kinh tế lớn thứ 6
thế giới.
- Các quan chức Trung Quốc và Mỹ gia tăng triển
vọng tiếp tục đàm phán về thương mại.
- FPT: chi 30 triệu USD mua 90% cổ phần công ty
tư vấn công nghệ Mỹ. YEG: đã kín room ngoại

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index vẫn giữ được sắc xanh đến cuối ngày, chốt phiên chỉ số tăng nhẹ 5.35 điểm lên 898.51 điểm.
Thanh khoản thị trường đạt 90.5 triệu cổ phiếu, giảm mạnh so với phiên trước đó. Khối ngoại quay lại
bán ròng hơn 64 tỷ, các mã bị bán mạnh gồm SSI, HPG và BID.
Tín hiệu kỹ thuật của các chỉ số chứng khoán đều chưa có sự thay đổi so với phiên trước đó, tức vẫn duy
trì ở trạng thái tiêu cực. MFI chỉ báo dòng tiền trong cả tuần qua luôn ở mức rất thấp. Việc thanh khoản
tụt nhanh trong phiên tăng điểm thể hiện lực cầu còn yếu và thận trọng, do đó chúng tôi không kỳ vọng
nhiều vào sự tích cực trong phiên cuối tuần. Kháng cự ngắn hạn hiện tại đang ở vùng 915-930 điểm.
Chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn tận dụng các nhip hồi phục để giảm tỉ trọng,
đặc biệt khi chỉ số tiến sát về các mốc kháng cự. Chừng nào chưa có sự cải thiện về dòng tiền thì khó có
thể hi vọng vào việc thay đổi xu hướng tiêu cực hiện nay.

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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