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-

8 tháng đầu, tăng trưởng huy động vượt tín dụng.
XK tôm vào Mỹ dự báo phục hồi do thuế CBPG giảm
Kim ngạch XNK VN-Indo 7T đạt 4.66 tỷ $, +27.6%.
Đầu tư tư nhân tại VN tăng gấp đôi trong 13 năm.
D.Capital: VN có thể hưởng lợi từ CTTM Mỹ - Trung.
CNBC: Các biện pháp trừng phạt Mỹ với Iran sẽ có
hiệu lực vào T11, có thể đẩy giá dầu lên trên 100$.
TT Putin kêu gọi duy trì tự do KT, phản đối bảo hộ.
JPMorgan: CTTM có thể khiến TQ mất 3tr việc làm.
TQ kiện Mỹ lên WTO, đòi bồi thường 7 tỷ USD/năm.
TCM: LNST 8T 185,6 tỷ gần hoàn thành KH năm;
TNG: ước LNST 2018 157 tỷ, vượt 24% KH năm;
GEX: đã bán 71% vốn KIP; POM: 24/9 chốt
quyền trả cổ tức cp tỷ lệ 30%; NT2: 20/9 chốt
quyền cổ tức TM 15%;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm nhẹ trong phiên thứ tư liên tiếp +1.95 điểm lên 987.01 điểm. Thanh khoản đạt 170
triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 174 tỷ đồng.
- Thị trường tăng khá mạnh trong phiên sáng, có lúc đạt gần 995 điểm và tiến sát vùng kháng cự mạnh,
lực chốt lời ngắn hạn gia tăng cuối phiên khiến đà tăng suy yếu. Đã có sự phân hóa mạnh, cổ phiếu
ngành dầu khí hôm nay có phiên bứt phá tốt khi có sự hỗ trợ từ giá dầu thế giới hồi phục mạnh, trong khi
nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán bắt đầu chững lại. Dự báo các phiên tới khi thị trường tiệm
cận vùng 1,000 điểm sự rằng co và rung lắc sẽ mạnh hơn. Tuy nhiên xu hướng ngắn hạn hiện nay vẫn
được đánh giá là tích cực. Động thái quay lại mua ròng của khối ngoại những phiên gần đây cũng sẽ là
động lực giúp đà tăng giá được duy trì.
- Dòng tiền ngắn hạn vẫn xoay vòng quanh các nhóm ngành do đó nhà đầu tư ngắn hạn nên canh chốt lời
tại các mã đã đạt mức tăng kỳ vọng, đảo danh mục sang nhóm cổ phiếu đang trong nhịp điều chỉnh như
ngân hàng và chứng khoán.

Danh mục chú ý: REE, VCG, ACB, 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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