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Thống kê Thị trường 27/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,015.37 (+5.76)

116.08 (+0.50)

KLGD khớp lệnh

180,548,480

58,112,465

GTGD khớp lệnh

4,236,051,000

801,666,514

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

4,272,625

-14,600

GT mua/bán ròng

101,368,850

-1,030,000

Top GD HSX

Top GD HNX

ASM

8,589,200

SHB

19,011,850

IDI

6,874,530

PVS

6,586,780

FLC

6,149,140

HUT

3,604,690

PVD

5,824,390

ACB

2,942,650

HPG

5,592,570

VCG

2,657,490

- VN mới đạt 9/21 tiêu chí của FTSE, nhanh nhất T9
2019 mới được nâng hạng nếu thỏa mãn đủ điều kiện
- VN lọt top 10 nước phát triển nhất TG về viễn thông
- Hà Nội thu hút 5.8 tỷ USD FDI, dẫn đầu cả nước.
- Nhật chấp nhận đàm phán FTA với Mỹ. Mỹ dọa ký
NAFTA mới không có Canada.
- IMF tăng quy mô cứu trợ Argentina từ 50 tỷ USD
tháng 6 lên 57 tỷ USD và giải ngân trong 3 năm.
- NHTW Indonesia nâng LS cơ bản +0.25% lên 5.75%.
- NHTW Philippines nâng LS chuẩn +0.5% lên 4.5%.
- Chủ tịch Fed lạc quan về kinh tế Mỹ.
- TNG: thông qua phát hành 200 tỷ TPCĐ, giá
chuyển đổi 13,800đ; PAN: SSI đăng ký mua gần
2,7tr cp; FOX: 3/10 chốt quyền cổ tức TM đợt
1/2018 tỷ lệ 10%; DPC: 8T LNTT đạt 3 tỷ; HTV:
8T LNTT đạt 20 tỷ đạt 67% KH.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm trở lại +5.76 điểm lên 1015.37 điểm. Thanh khoản đạt 181 triệu cổ phiếu giảm nhẹ
so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng với 103 tỷ, trong đó HPG, SSI và DXG
được mua vào mạnh nhất.
- TTCK Việt Nam được FTSE Russell đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi, đó là
động lực cho sự khởi sắc ngay từ đầu phiên giao dịch, đã có những thời điểm thị trường chùng xuống
trong phiên tuy nhiên sự dẫn dắt của các cổ phiếu dầu khí đã giúp chỉ số chốt ngày tăng khá ấn tượng.
Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số vẫn duy trì tích cực với thanh khoản cũng ngày một được cải thiện,
thị trường đang hướng tới mốc kháng cự tiếp theo tại 1025-1035 điểm.
- Nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục nên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao trong giai đoạn này. Các cổ phiếu có
nền tảng cơ bản tốt được ưu tiên có trong danh mục khi mùa báo cáo tài chính quý 3 đã tới gần.

Danh mục chú ý: PTB, DBC, GMD, REE, VCG, ACB.. (chi tiết xin 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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