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Thống kê Thị trường 04/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

975.94 (-13.60)

111.23 (-1.56)

KLGD khớp lệnh

172,128,470

43,542,619

GTGD khớp lệnh

3,643,164,410

730,731,970

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-4,097,709

264,810

GT mua/bán ròng

-6,298,010

18,220,490

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

10,964,750

PVS

7,457,615

ASM

9,934,560

SHB

6,929,838

HAG

8,310,180

ACB

5,963,503

CTG

8,141,290

VGC

2,650,590

OGC

7,710,440

VCG

2,107,828

-

“Siêu uỷ ban” quản lý vốn NN sẽ ra mắt đầu T10.
VAMC: muốn được mua nợ theo lô và sớm tăng VĐL.
PMI T8 đạt 53.7 điểm, giảm nhẹ so với T7.
90% quỹ BHXH đầu tư vào TPCP.
Thái Lan điều tra chống bán phá giá với ống dẫn
sắt thép NK từ VN.
- EU tăng hạn ngạch nhập khẩu với thịt bò Mỹ.
- Anh mất đi hơn 2% GDP nếu rời Brexit.
- Úc giữ lãi suất ở mức 1.5%, thấp kỷ lục từ 2016.
- NHTW TNK cam kết can thiệp để kiềm chế lạm phát.
- Argentina giảm 9 Bộ để đối phó khủng hoảng Peso.
- PAN: thông qua phát hành 1,135 tỷ TP ko chuyển
đổi; MBG: chào bán 20tr cp giá 10,000VND/cp ;
PGV: LNTT 7T đầu đạt 1,327 tỷ, = 98% KH; PVT:
bán toàn bộ 5.2tr cp tương ứng 23% cp của PCT;
YEG: nới room ngoại lên 100%.
-

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- VN-Index tiếp tục có phiên giảm khá mạnh 13.6 điểm (-1.37%) xuống 975.94 điểm. Thanh khoản đạt
172 triệu, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại bán ròng hơn 6 tỷ.
- Ngay trong ngày đầu tiên giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ, thị trường đã đánh mất mốc hỗ trợ ngắn hạn
của mình tại 982 điểm. Xu hướng ngắn hạn vẫn đang nằm trong kênh tăng giá tuy nhiên xu hướng trung
hạn sau nỗ lực không thể vượt qua mốc 1,000 điểm đã quay trở lại kênh giá giảm. Nhóm cổ phiếu ngân
hàng, chứng khoán và 1 số cổ phiếu vốn hóa lớn như VJC, BVH, VIC, CTD.. tiếp tục có phiên giảm mạnh
dần về cuối ngày. Trong 1 xu thế đi lên với biên độ hẹp và gia tốc chậm thời gian vừa qua, thì việc chỉ số
điều chỉnh giảm 2 phiên liên tiếp và mất tới hơn 22 điểm là tín hiệu rất đáng lưu tâm.
- Nhà đầu tư ngắn hạn tạm thời không mở thêm vị thế mua mới, tận dụng nhịp điều chỉnh này có thể cân
nhắc cơ cấu danh mục sang nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí. Trong trường hợp thị trường tăng trở lại
đây vẫn là 2 nhóm ngành được dự báo sẽ cho sức bật tốt.

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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