Nhận định Thị trường 11/09/2018

Thống kê Thị trường 10/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

970.34 (+1.44)

110.69 (-1.01)

KLGD khớp lệnh

150,185,890

39,207,900

GTGD khớp lệnh

2,921,196,690

449,703,140

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

2,000,090

-1,457,195

GT mua/bán ròng

129,555,950

-20,477,440

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

18,103,700

PVS

4,694,352

FLC

8,957,860

VIG

4,373,300

OGC

7,447,610

PVX

4,092,073

ASM

5,653,010

SHB

3,575,232

GEX

5,382,350

ACB

3,148,899

- Việt Nam cam kết tăng trưởng nhập khẩu từ Mỹ.
- NHNN chấp thuận PA sáp nhập HDBank & PGBank.
- Chính phủ tiếp tục yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tín
dụng vào BĐS.
- Savills: Thị trường bán lẻ được dự đoán sẽ tăng
trưởng ổn định trong vòng 3 năm tới.
- Nhà nước chi hơn 152,000 tỷ trả nợ trong 8 tháng.
- Đến 2018, ~340,000 tỷ nợ xấu được VAMC mua
bằng trái phiếu đặc biệt, 32,000 tỷ trong 2018.
- Vốn hóa TT tiền số giảm 640 tỷ USD từ đầu năm.
- GDP Q2 Nhật tăng mạnh nhất từ 2016, đạt 1.9%.
- TQ tái cảnh báo đáp trả nếu Mỹ tiếp tục áp thuế.
- KB & Woori Bank sẽ đầu tư thêm vào các NH tại VN
- PAN: phát hành thành công 1.135 tỷ TP; STK: đạt
doanh thu 1.605 tỷ sau 8T, +29%; HAD: sẽ chia
cổ tức TM 80%; TBD: LNST sau soát xét giảm 40%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index vẫn giữ được sắc xanh đến cuối ngày dù áp lực bán tăng dần về cuối phiên, chốt phiên chỉ số
tăng nhẹ 1.44 điểm lên 970.34 điểm. Thanh khoản đạt 150 triệu cổ phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước
đó. Khối ngoại phiên nay mua ròng 130 tỷ.
- Đà hồi phục của thị trường đã có dấu hiệu chậm lại, các mã cổ phiếu bluechips đã có sự phân hóa mạnh,
tuy nhiên đa số dao động trong biên độ hẹp. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí nhịp hồi phục này
không duy trì được sức bật tốt như những đợt thị trường quay đầu trước đây. Tâm lý thận trọng thể hiện
rõ ở cả bên mua và bán. Xu hướng ngắn hạn được đánh giá ở mức trung lập với kháng cự gần nhất tại
982 điểm.
- Nhà đầu tư lướt sóng tiếp tục quan sát diễn biến các phiên sắp tới. Trước khi xu hướng ngắn hạn được
xác định rõ ràng hơn thì khuyến nghị tỷ trọng vẫn để ở mức an toàn.

Danh mục chú ý: ACB, PVS, HAR.. (chi tiết khuyến nghị vui lòng liên hệ trực tiếp).
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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