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Thống kê Thị trường 31/08
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

989.54 (-8.53)

112.79 (-0.80)

KLGD khớp lệnh

163,243,740

37,337,153

GTGD khớp lệnh

4,104,375,100

598,453,280

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

744,960

1,433,682

GT mua/bán ròng

-27,027,360

31,076,300

Top GD HSX

Top GD HNX

HAG

10,002,760

SHB

8,279,493

VPB

9,413,090

PVS

5,031,090

FLC

9,174,770

ACB

4,286,128

STB

6,896,940

NVB

3,723,190

MBB

6,531,540

VGC

2,216,108

- Khả năng đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu KT-XH QH giao
- Bộ KH&ĐT dự thu NS 2019 đạt 1.4tr tỷ, +7% cùng
kỳ. 8T đầu VN đầu tư ra nước ngoài 313.48tr USD.
- Chỉ số niềm tin NTD Q2 giảm, VN vẫn đứng thứ 5
- XK thủy sản khó đạt mục tiêu 10 tỷ USD trong 2018
- Sẽ kiến nghị TT để các bộ bàn giao ngay DN về SCIC
- VAMC đấu giá hàng loạt nợ xấu tại các NH.
- Đàm phán Mỹ & Canada không có kết quả, sẽ khởi
động lại từ 5/9, TT Mỹ không cần Canada ở NAFTA.
- Trump: muốn đánh thuế 200 tỷ USD hàng TQ trong
tuần này, TQ kêu gọi Mỹ không áp thuế 200 tỷ này.
- TT Trump: dọa rút Mỹ khỏi WTO.
- Peso mất giá 45% từ đầu năm, lạm phát vượt 25%,
Argentina nâng lãi suất lên 60%. Ấn Độ: GDP Q2
đạt 8.2%, sẽ thành nền KT lớn thứ 5 TG năm 2019.
- SAM: shark Vương đã bán 15tr cp, bất ngờ từ
chức; YEG: chủ tịch và DFJ Vinacapital bị phạt vì
giao dịch chui; REE: Platinum Victory nâng sở hữu
lên 25%; SCR: LNST Q2 giảm 8% sau soát xét;
HAG: Chủ tịch cho công ty mượn hơn 1,500 tỷ;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index phiên cuối tuần giảm 8.53 điểm (-0.85%) xuống 989.54 điểm. Thanh khoản đạt 163 triệu cổ
phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 27 tỷ.
- Áp lực bán mạnh vào cuối phiên khiến thị trường quay đầu giảm điểm dù phần lớn thời gian có sắc xanh.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng và một vài cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, MSN, GAS, CTD cùng điều chỉnh
giảm khá mạnh. Tâm lý chốt lời vào ngày cuối trước đợt nghỉ lễ cũng là điều thường diễn ra các năm
trước đây. Về kỹ thuật chỉ số vẫn đang ở trong kênh tăng giá với biên độ hẹp, hỗ trợ gần nhất tại 982 và
kháng cự tại mốc 1000 điểm.
- Nhà đầu tư quan sát diễn biến xu hướng thị trường trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, để có
thể đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí vẫn ưu tiên có trong danh
mục lướt sóng ngắn hạn thời điểm 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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