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Thống kê Thị trường 05/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

968.44 (-7.50)

110.47 (-0.76)

KLGD khớp lệnh

161,390,790

42,561,312

GTGD khớp lệnh

3,617,333,400

677,474,960

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-3,636,860

1,005,974

GT mua/bán ròng

-216,476,980

32,098,610

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

11,293,250

PVS

8,492,551

TCB

9,499,462

SHB

7,646,934

HAG

7,711,330

ACB

5,208,542

CTG

7,178,740

VGC

3,643,878

MBB

7,095,770

IDJ

2,460,500

- Từ đầu năm, NĐTNN có 4.551 lượt góp vốn, mua
cp giá trị 5.3 tỷ USD, tăng 51% so cùng kỳ.
- WB: VN là một trong những quốc gia đi đầu về thu
hút vốn FDI. UBS: TT trái phiếu VN sẽ tăng trưởng
4 lần, tt cổ phiếu sẽ tăng 2 lần vào năm 2023.
- DN Nga đầu tư gần 1 tỷ USD vào các dự án ở VN.
- Cán cân TM Việt - Nga tăng trưởng cao nhất 7 năm.
- IPO Vinalines: chỉ bán được 1.1%/489tr cp chào bán.
- Bộ CT: trình phương án CPH Genco2 vào đầu 2019.
- Tài sản ròng quỹ VOF giảm tháng thứ tư liên tiếp.
- Canada sẽ không thỏa hiệp trong đàm phán NAFTA.
- Thâm hụt thương mại Mỹ lên 50 tỷ USD, cao kỷ lục.
- EU xem xét đề xuất cải tổ WTO do ảnh hưởng từ Mỹ.
- FMC: doanh thu T8 giảm 3.4%; CSC: xin ý kiến về
việc phát hành cp thưởng tỷ lệ 100%; PAN: Sẽ
chào bán tối đa 11% cp cho TĐ Sojitz;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index có phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp, chốt phiên chỉ số giảm 7.5 điểm (-0.77%) xuống 968.44
điểm. Thanh khoản đạt 161 triệu cổ phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước. Khối ngoại bán ròng mạnh hơn
216 tỉ đồng, trong đó bán mạnh nhất tại VNM và VRE.
- Với phiên giảm ngày hôm qua, đường giá chính thức cắt xuống SMA 10 và SMA 25, xu hướng tăng trong
ngắn hạn đang gặp khá nhiều thách thức. Sau 3 phiên điều chỉnh của thị trường, nhiều cổ phiếu
bluechips đã bắt đầu bật tăng nhẹ trở lại vào cuối ngày như SSI, BID, CTG.. Đó cũng là các cổ phiếu
được kỳ vọng sẽ tạo sự lan tỏa tích cực giúp thị trường phục hồi trở lại vào phiên tới đây. Kháng cự gần
nhất của chỉ số tại 982 điểm.
- Khuyến nghị nhà đầu tư lướt sóng nên giữ tỉ trọng cổ phiếu ở ngưỡng an toàn. 1 số cổ phiếu ngành ngân
hàng (BID, CTG..) đang cho tín hiệu hồi phục sớm hơn, do đó vẫn là ưu tiên trong danh mục ngắn hạn.

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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