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Thống kê Thị trường 28/08
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

977.26 (+0.47)

102.32 (-0.54)

KLGD khớp lệnh

115,919,870

21,014,200

GTGD khớp lệnh

2,417,727,670

230,587,470

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

1,326,945

39,180

GT mua/bán ròng

33,707,600

-5,138,174

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

11,416,330

SHB

2,363,200

MBB

8,995,460

IDJ

1,413,800

ITA

8,748,880

PVS

1,363,000

HPG

5,857,900

BII

1,195,500

PVD

4,017,070

SHS

1,088,200

- Google đang chuyển dây chuyển sản xuất điện
thoại Pixel từ Trung Quốc sang Việt Nam.
- Grab sẽ đầu tư thêm 500tr USD vào Việt Nam, đẩy
mạnh phát triển các giải pháp công nghệ tài chính.
- GDP đánh giá lại bình quân giai đoạn 2010-2017
tăng thêm 25.4%/năm so với số liệu đã công bố.
- SCIC báo lãi trước thuế 3,341 tỷ trong 6T đầu năm.
- Mỹ: lại xuất hiện đường cong lợi suất đảo chiều,
chênh lệch 0.06%, thấp nhất từ T3/2007. Hơn 200
NSX, bán lẻ giày dép Mỹ gửi thư cảnh báo Trump.
- Trung Quốc đã chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất
không đạt thỏa thuận với Mỹ.
- RAL: nhà kho công ty xảy ra hỏa hoạn lớn tối qua;
VJC: đã mua gần 18tr cp quỹ; HNG: 5/9 giao dịch
bổ sung 222tr cp chuyển đổi từ trái phiếu; VHC:
doanh số xuất khẩu T7 giảm 23%;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index hồi phục nhẹ trở lại +0.47 điểm lên 977.26 điểm. Tuy nhiên thanh khoản chỉ đạt 115 triệu cổ
phiếu, giảm rất mạnh so với phiên giao dịch trước đó cũng như bình quân gần đây. Khối ngoại quay lại
mua ròng hơn 33 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhẩt gồm NVL, CTI và PVD.
- Thị trường diễn biên giằng co khá mạnh trong suốt phiên giao dịch, tuy nhiên chốt phiên chỉ số vẫn giữ
được sắc xanh nhờ nỗ lực tăng điểm tại nhiều cổ phiếu bluechips vốn hóa lớn như SAB, VCB, NVL.. Độ
rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về số mã giảm điểm cho thấy phiên giao dịch vẫn mang tính chất
“xanh vỏ đỏ lòng”. Có thể nhận thấy lực cầu sụt giảm nhanh chóng khi giá cổ phiếu có sự hồi phục hoặc
thậm chí không giảm mạnh, cho thấy nền tảng tâm lý chung vẫn đang rất thận trọng của nhà đầu tư ở
thời điểm này. Trong bối cảnh thị trường chung đang rơi vào giai đoạn tương đối thiếu vắng về mặt thông
tin hỗ trợ như hiện tại thì biến động khó lường của thị trường thế giới sẽ vẫn là yếu tố tạo ra ảnh hưởng
đáng kể đến diễn biến thị trường trong những phiên kế tiếp.
- Việc đảm bảo quản trị rủi ro vẫn được ưu tiên nhất trong thời điểm hiện tại. Các nhịp hồi phục vẫn là cơ
hội để giảm tỷ trọng đối với những người đang còn giữ tỉ lệ cổ phiếu ở mức 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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