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Thống kê Thị trường 27/08
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

982.88 (-9.57)

102.81 (-0.44)

KLGD khớp lệnh

149,575,020

22,299,500

GTGD khớp lệnh

3,307,502,720

278,939,140

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-5,135,394

245,716

GT mua/bán ròng

-114,100,430

-2,644,698

Top GD HSX

Top GD HNX

MBB

14,681,280

SHB

2,835,500

ROS

12,575,000

PVS

2,748,800

HPG

5,677,560

HUT

1,414,300

PVD

4,244,090

PVX

1,140,900

ITA

3,770,320

TNG

1,074,100

- Khởi tố TGĐ cùng 4 lãnh đạo của Mobifone vụ AVG.
- TT Trump: có thể sớm nối lại đàm phán sau khi
Trung Quốc điện thoại trong đêm. Có thể tuyên bố
tình trạng khẩn cấp quốc gia về chiến tranh TM.
- Bộ trưởng Bộ Thương Mại Mỹ: TT Trump có quyền
ép các doanh nghiệp Mỹ rời Trung Quốc.
- PTT Lưu Hạc: Trung Quốc kịch liệt phản đối bước
leo thang căng thẳng của Mỹ.
- NDT tiếp tục thủng đáy 11 năm, vượt 7.15 ndt/usd.
- TT Pháp muốn làm trung gian hòa giải Mỹ - Iran.
- VPB: sẽ mua lại tối đa 249tr (10%) cp quỹ;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm khá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần -9.57 điểm về 982.88 điểm. Thanh khoản
đạt 149 triệu cổ phiếu, tăng mạnh so với trung bình gần đây. Khối ngoại có phiên bán ròng hơn 114 tỷ,
các mã bị bán ra nhiều nhất gồm VJC, HPG và GAS.
- Áp lực bán gia tăng trên diện rộng khi thị trường trong nước bị tác động tiêu cực từ việc thị trường chứng
khoán toàn cầu lao dốc (do ảnh hưởng từ diễn biến leo thang của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung), nhiều mã cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, VCB, VJC.. giảm khá mạnh đã tác động nhiều đến tâm
lý cũng như điểm số của toàn thị trường. Thanh khoản tăng vọt lên mức khá cao trong phiên giảm mạnh
thể hiện đà bán tháo và tâm lý có phần hoảng loạn của phần lớn nhà đầu tư trong phiên hôm qua. Trước
tình thế biến động khó lường của chiến tranh thương mại ngày một leo thang cũng như những lo ngại về
việc Trung Quốc tiếp tục phá giá đồng Nhân dân tệ, nhà đầu tư nên chú trọng đến việc quản trị rủi ro
trong giai đoạn này.
- Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu an toàn. Các nhịp hồi phục của
thị trường được xem là cơ hội để bán hạ tỷ trọng với những người còn nắm giữ lượng cổ phiếu lớn.

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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