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Thống kê Thị trường 27/08
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

976.79 (-6.09)

102.86 (+0.05)

KLGD khớp lệnh

148,125,050

21,034,600

GTGD khớp lệnh

3,288,771,050

319,793,600

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-815,970

94,985

GT mua/bán ròng

-76,650,680

-9,804,154

Top GD HSX

Top GD HNX

MBB

11,416,330

SHB

3,618,800

HPG

8,995,460

PVS

2,747,000

ROS

8,748,880

ACB

1,015,300

PVD

5,857,900

ACM

990,500

DLG

4,017,070

VCR

849,800

- VNPT báo lãi sau thuế 6 tháng đạt 2,840 tỷ, doanh
thu 26,118 tỷ trước thềm cổ phần hoá.
- Đề nghị truy tố chủ tịch KSA tội thao túng TTCK.
- 2 thủ tướng Việt Nam – Malaysia: phấn đấu kim
ngạch thương mại 15 tỷ USD, khuyến khích tập
đoàn dầu khí 2 nước mở rộng hợp tác, thăm dò.
- Trung Quốc phủ nhận thông tin về cuộc điện đàm
với Mỹ mà TT Trump nói đến.
- Lợi nhuận T7 các cty công nghiệp Trung Quốc phục
hồi, tăng 2.6% cùng kỳ, trước đó T6 giảm 3.1%.
- Mỹ-Pháp đạt thỏa thuận sơ bộ về thuế kỹ thuật số.
- CII: sẽ bán 3tr cp quỹ, giá từ 32,650đ/cp; NKG:
đã chuyển nhượng nhà máy Nam Kim 1 cho Sứ
Minh Long; DIG: vợ chủ tịch đăng ký mua 1tr cp;
STB: thanh lý nhiều khu đất tổng GT 4,580 tỷ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm phiên thứ ba liên tiếp -6.09 điểm về 976.79 điểm. Thanh khoản đạt 148 triệu cổ
phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước đó nhưng vẫn duy trì ở ngưỡng khá. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn
76 tỷ, tập trung nhiều nhất tại VNM, HPG và VCB.
- VN-Index có sự hồi phục vào đầu phiên giao dịch nhưng càng về cuối ngày áp lực bán càng mạnh khiến
chỉ số suy giảm trở lại và kết phiên đóng cửa dưới mức thấp nhất ngày, lực bán tại 1 số BCs ở phiên ATC
một phần có thể do hoạt động cơ cấu danh mục của quỹ iShare MSCI Frontier 100 ETF. Độ rộng thị
trường nghiêng hoàn toàn về số mã giảm điểm, đáng lưu ý lúc này là nhiều mã bluechips tăng mạnh
trong thời điểm trước đó như MWG, PNJ, FPT.. cho tín hiệu tạo đỉnh ngắn hạn và đang suy yếu khá
nhanh. Rủi ro đáng kể nhất của thị trường hiện tại có lẽ vẫn là những diễn biến khó đoán trước từ cuộc
chiến thương mại Mỹ-Trung cũng như việc bất ổn của đồng Nhân dân tệ. Khối ngoại duy trì đà bán ròng
trong thời gian dài vừa qua tiếp tục là một điểm nhấn tiêu cực.
- Việc lướt sóng ngắn hạn vẫn hết sức khó khăn trong khi rủi ro ở mức cao, nhà đầu tư nên ưu tiên việc
đảm bảo quản trị rủi ro. Tận dụng các nhịp hồi phục để bán giảm tỷ trọng với những người đang còn nắm
giữ lượng cổ phiếu cao.

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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