Nhận định Thị trường 12/09/2018

Thống kê Thị trường 11/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

985.06 (+14.72)

111.43 (+0.74)

KLGD khớp lệnh

158,582,820

41,099,100

GTGD khớp lệnh

3,560,962,860

519,283,280

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

7,864,740

-1,662,608

GT mua/bán ròng

489,206,780

-14,340,000

Top GD HSX

Top GD HNX

HAG

7,389,650

SHB

6,034,919

OGC

7,174,490

PVS

5,517,150

HPG

6,918,510

ACB

3,898,566

FLC

6,784,780

DST

2,147,150

CTG

6,257,740

HUT

2,002,868

- CNBC: Kinh tế VN vẫn xán lạn dù Asean gặp khó.
- 8T đầu, XK dệt may đạt 19.4 tỷ $, +15% so cùng kỳ.
- Kinh tế ASEAN tăng trưởng ngoạn mục, hiện là khu
vực kinh tế lớn thứ 3 châu Á, và thứ 6 thế giới.
- Trung Quốc sắp yêu cầu WTO trừng phạt Mỹ.
- Nga, TQ tính đầu tư chung 73 dự án trị giá 100 tỷ $
- K.Jong-un đề xuất họp thượng đỉnh lần 2 với Trump
- Nomura: 7 quốc gia TT mới nổi có nguy cơ khủng
hoảng tỷ giá (Sri Lanka, Nam Phi, Ai Cập..).
- LNST Q2 Thaco đạt 1,977 tỷ, tăng 51% so cùng kỳ.
- MSN: dự kiến bán hết 110tr cp quỹ; FMC: chỉ chịu
thuế chống bán phá giá tôm vào Mỹ =1/6 sơ bộ;
SBT: lấy ý kiến chia cổ tức và phát hành cp ưu đãi
cổ tức; DPR: vượt 11% KH lợi nhuận gộp sau 8T,
đạt 210 tỷ; HQC: phát hành 300 tỷ TP có tài sản
đảm bảo, chi gần 500 tỷ lập c.ty nông nghiệp.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm mạnh trong phiên thứ ba liên tiếp +14.72 điểm lên 985.06 điểm. Thanh khoản đạt
159 triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước. Khối ngoại bất ngờ đẩy mạnh mua ròng 489 tỷ đồng, tập
trung nhiều nhất tại VNM và HPG.
- Thị trường vừa trải qua một phiên giao dịch với diễn biến tích cực đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như
VNM, BVH, VJC.. Mốc kháng cự 982 được vượt qua một cách khá thuyết phục với độ rộng nghiêng hoàn
toàn về các mã tăng điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và dầu khí cũng quay lại tăng mạnh
vào cuối phiên. Có thể nói sau phiên bứt phá ấn tượng này, xu hướng ngắn hạn đã quay trở lại trạng thái
tích cực, chỉ số có thể sẽ hướng đến thử thách lại vùng kháng cự tâm lý 1000 điểm trong thời gian tới.
- Khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể gia tăng tỉ trọng cổ phiếu vào nhóm ngân hàng cũng như các
mã bluechips đầu ngành, ưu tiên giải ngân trong các nhịp thị trường điều chỉnh.

Danh mục chú ý: VCG, 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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