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Thống kê Thị trường 06/09
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

-

Không tính dầu, đất đai, thu NS 8T thấp nhất 4 năm.
Giao dịch phái sinh T8 giảm mạnh 35% so với T7.
Giá xăng tăng 300đ/lít dù tăng chi quỹ bình ổn.
NHNN sẽ đặt room NN cho Cty trung gian thanh toán.
TQ tiếp tục khẳng định sẽ đáp trả nếu Mỹ áp thuế.
TT Trump: chưa sẵn sàng có thỏa thuận TM với TQ;
dọa đóng cửa CP v/v xây bức tường biên giới.
- OPEC: nhu cầu tiêu thụ dầu thô sẽ chạm mức 100tr
thùng/ngày vào cuối năm 2018.
- JVC: Cơ quan CA triệu tập 12 lãnh đạo; ACV: 21/9
chốt quyền cổ tức TM 9%; VCB: 8/10 chốt quyền
cổ tức TM 8%; PNC: muốn chia cổ tức 20% sau 7
năm; STB: đấu giá 11 BĐS, khởi điểm hơn 10,000
tỷ; NOS: lỗ ròng đạt 285 tỷ, gấp 1.5 lần sau soát
xét; HAR: HĐQT phê duyệt chuyển nhượng đất Q9;
L14: tăng VĐL gấp đôi, chuyển NY sang HOSE.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục có phiên giảm 10.25 điểm (-1.06%) xuống 958.19 điểm. Thanh khoản đạt 160 triệu cổ
phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước. Khối ngoại vẫn duy trì bán ròng hơn 78 tỷ.
- Sự kỳ vọng vào phiên phục hồi đã không xảy ra, áp lực bán vẫn rất lớn khiến thị trường có phiên giảm
thứ tư liên tiếp. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đồng loạt giảm điểm trở lại, thậm chí TPB còn chốt phiên
tại giá sàn. Đường giá của chỉ số đã tiệm cận biên dưới dải bollinger, chỉ báo Momentum lần đầu tiên cắt
xuống dưới mốc 100 sau gần 2 tháng phục hồi. Các tín hiệu ngắn hạn đang cho thấy sự đảo chiều xu
hướng. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần chờ đợi nhịp phục hồi có thể diễn ra trong 1-2 phiên tới để có thể xác
định được xu hướng tăng ngắn hạn đã thực sự kết thúc hay chưa.
- Nhà đầu tư lướt sóng không mở vị thế mua mới, cũng không nên bán đuổi tại thời điểm hiện tại. Quan
sát nhịp hồi phục (có thể sớm diễn ra) để có thể xác định rõ hơn xu hướng ngắn hạn của thị trường trước
khi đưa ra quyết định mua bán.

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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