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Thống kê Thị trường 13/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

987.95 (+0.94)

112.66 (+1.01)

KLGD khớp lệnh

148,460,220

55,575,000

GTGD khớp lệnh

3,178,894,950

748,126,490

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-1,905,476

36,900

GT mua/bán ròng

-54,920,390

-847,000

Top GD HSX

Top GD HNX

HSG

8,088,770

SHB

9,363,639

STB

7,446,610

ACB

6,398,581

HQC

5,022,190

PVS

5,972,187

PVD

4,994,360

DST

3,093,780

HPG

4,751,230

HUT

3,044,167

- Sẽ kiểm toán toàn bộ tài sản NN tại PVN và 7 cty.
- VN vào nhóm 18 nền kinh tế hiệu quả vượt trội, lọt
top 10 nước nhận kiều hối cao nhất thế giới.
- NHTM đồng loạt chặn giao dịch tiền ảo, Bitcoin.
- Fitch: NH VN thiếu 20 tỷ USD vốn đáp ứng Basel II.
- Sản lượng từ OPEC tăng mạnh nhất 2 năm.
- Mỹ đề xuất vòng đàm phán thương mại mới với TQ.
- NHTW ECB thu hẹp quy mô chương trình kích cầu.
- FLC: đề xuất thành lập KCN dược công nghệ cao;
VCB: chào bán 53.4tr cp MBB, khởi điểm 19,641
đ/cp; PVB: được chấp thuận làm nhà thầu Lô B và
Nam Côn Sơn 2; FPT: lãi ròng 8T 1,547 tỷ, +19%;
PLX: dự kiến bán 60tr cp quỹ; TTF: sẽ tăng VĐL
bằng sáp nhập; TCB: các quỹ Vina, DC tiếp tục
thoái; PHC: được chấp thuận chuyển sang HSX;
PTC: kiểm toán từ chối kết luận, đối diện hủy NY;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm nhẹ phiên thứ năm liên tiếp +0.94 điểm lên 987.95 điểm. Thanh khoản đạt 148
triệu cổ phiếu, giảm so với phiên trước. Khối ngoại phiên nay bán ròng hơn 49 tỷ đồng.
- Một lần nữa đà tăng điểm của thị trường đã gặp phải áp lực bán rất lớn khi tiến gần mốc kháng cự như
dự báo. Diễn biến giao dịch khá giống với phiên trước khi chỉ số tăng khá tốt trong hầu hết thời gian giao
dịch và chỉ bị bán mạnh vào cuối phiên buổi chiều. Các cổ phiếu bluechips có sự phân hóa tuy nhiên vẫn
biến động trong biên khá hẹp, nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán cũng cho tín hiệu tăng trở lại. Xu
hướng giẳng co của thị trường có thể tiếp tục trong một vài phiên tiếp theo nhưng vẫn được đánh giá là
tích cực trong ngắn hạn.
- Nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn tiếp tục duy trì mua vào tại các nhịp điều chỉnh. Hạn chế mua đuổi cổ
phiếu ở các phiên thị trường tăng mạnh.

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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