Nhận định Thị trường 31/08/2018

Thống kê Thị trường 30/08
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

998.07 (+9.90)

113.59 (+0.81)

KLGD khớp lệnh

156,100,950

36,385,154

GTGD khớp lệnh

3,729,352,000

611,624,100

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-2,559,980

571,014

GT mua/bán ròng

-14,685,040

21,487,480

Top GD HSX

Top GD HNX

SAM

15,782,515

PVS

8,681,733

FLC

8,295,240

DNP

7,001,366

HPG

7,495,830

NVB

5,848,300

CTG

7,422,130

SHB

4,578,300

HAG

7,030,960

ACB

4,212,097

- TT: GDP 2018 có thể đạt trên 6.7%, dự kiến KH
2019 ở mức 6.6-6.8%. Chính phủ sẽ tiếp tục khống
chế tăng trưởng tín dụng dưới 18% cả năm.
- CPI T8: TPHCM tăng 0.48%, Hà Nội tăng 0.67%.
- Đến giữa T8, thu 37,700 tỷ từ dầu thô, =105% KH.
Tổng giá trị nhập khẩu sắt, thép đạt 6.31 tỷ USD.
- Argentina đề nghị IMF giải ngân sớm 50 tỷ USD.
- TQ: Căng thẳng TM chỉ giải quyết được = đối thoại.
- Mỹ: 31/8 là hạn chót để Canada cân nhắc tham gia
thỏa thuận NAFTA; nới lỏng hạn ngạch NK thép,
nhôm từ 1 số nước. TT Trump dọa rút Mỹ khỏi WTO.
- Rupee Ấn Độ mất giá kỷ lục, -11% kể từ đầu năm.
- PNC: thoái hết 7.5% cp còn lại tại CGV VN; TV2:
thông qua việc trả cổ tức = cp và chuyển sàn NY;
TTF: lỗ tăng thêm 164 tỷ sau soát xét; HAG: lỗ
tăng thêm 23 tỷ sau soát xét.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index quay đầu tăng khá mạnh trong phiên hôm nay, chốt ngày tăng 9.9 điểm (+1%) lên 998.07
điểm. Thanh khoản đạt 158 triệu cp, tăng nhẹ so với phiên trước. Khối ngoại bán ròng nhẹ hơn 14 tỷ.
- Thị trường đã hồi phục và tiến rất sát mốc kháng cự tâm lý 1,000 điểm với lực cầu gia tăng mạnh vào
nhóm bluechips như MSN, GAS, CTD.. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và dầu khí cũng quay lại
đà tăng điểm và tạo sự lan tỏa tốt. Chỉ báo ngắn hạn hiện nay xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực, tuy
nhiên chúng tôi cho rằng tại mốc kháng cự mạnh chỉ số có thể sẽ đối mặt với các phiên rung lắc mạnh.
Nhà đầu tư ngắn hạn đã giải ngân vào nhịp điều chỉnh như khuyến nghị phiên trước đó nên giữ nguyên tỷ
trọng cổ phiếu, chỉ nên mua vào trong các phiên thị trường giảm, không nên mua đuổi vì biên độ tăng là
khá hẹp và không có sự liên tục với các mã.
- Thị trường thường biến động mạnh sau kỳ nghỉ lễ do đó nhà đầu tư nên để tỷ trọng tiền và cổ phiếu hiện
tại ở mức cân bằng, việc giải ngân sau kỳ nghỉ sẽ chủ động và an toàn hơn.

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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