Nhận định Thị trường 30/08/2019

Thống kê Thị trường 29/08
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

978.59 (+1.33)

101.94 (-0.38)

KLGD khớp lệnh

117,852,010

17,653,300

GTGD khớp lệnh

2,487,268,810

235,705,090

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-1,983,420

70,954

GT mua/bán ròng

5,160,460

2,781,928

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

13,984,780

PVS

1,768,400

HPG

4,942,140

SHB

1,191,700

KBC

4,877,960

ACM

1,013,900

MBB

4,840,040

VCR

896,300

ITA

4,252,720

NDN

891,700

- Kinh tế 8T: cả nước thu hút được 22.63 tỷ USD
FDI, giải ngân 11.96 tỷ USD. Vốn đăng ký mới và
góp vốn, mua cp xấp xỉ nhau ở mức hơn 9 tỷ USD.
- Khách quốc tế 8T đạt hơn 11tr, tăng 14% cùng kỳ.
- CPI T8 tăng 0.28%, 8T +2.57%, thấp nhất 3 năm.
- XK điện thoại và linh kiện T8 tăng 38% cùng kỳ.
- Chỉ số SXCN 8T tăng 9.5% cùng kỳ.
- Trung Quốc gợi ý không đáp trả lệnh áp thuế. Bộ
trưởng Tài chính Mỹ: vẫn sẽ họp với Trung Quốc.
- Google xác nhận smart phone mới của Huawei
không được cấp phép với các ứng dụng của Google.
- TT Anh đình chỉ quốc hội để đoạn tuyệt với EU.
- RAL: ước tính thiệt hại 150 tỷ do hỏa hoạn; KSH,
KAC: 5/9 bị hủy niêm yết bắt buộc; DXG: chủ tịch
thực hiện + mua thêm 18.4tr cp PHT; KDF: đăng
ký mua 3tr cp quỹ, giá cao nhất 40,000đ/cp;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index hồi phục nhẹ trong phiên thứ hai liên tiếp +1.33 điểm lên 978.59 điểm. Thanh khoản chỉ đạt
117 triệu cổ phiếu, duy trì ở ngưỡng thấp. Khối ngoại có phiên giao dịch khá cân bằng (mua ròng 5 tỷ),
các mã được mua vào nhiều nhẩt gồm VNM, NVL.. bán ra mạnh nhất ở HDB, DXG..
- VN-Index đã mở cửa với diễn biến giao dịch khá ảm đạm, lực bán trên diện rộng vẫn tỏ ra chiếm ưu thế.
Phần lớn phiên chiều chỉ số chìm trong sắc đỏ trước khi hồi phục ở những phút cuối ngày nhờ các cổ
phiếu vốn hóa lớn như VNM, VIC, MWG.. Về xu hướng ngắn hạn, chỉ số chưa có nhiều thay đổi, vẫn giao
động chủ đạo trong biên độ từ 950-1,000 điểm, tuy nhiên việc liên tục kéo giá các mã vốn hóa lớn trong
thời gian vừa qua khiến cho số lượng cổ phiếu hình thành xu hướng giảm ngày một nhiều hơn đồng thời
việc lướt sóng ngắn hạn ngày càng khó khăn và thiếu hấp dẫn. Dự báo trong các phiên tới nhiều khả
năng thị trường vẫn tiếp tục biến động trong biên độ hẹp để chờ đợi các động thái mới từ thị trường thế
giới cũng như những diễn biến từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc.
- Nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên mua mới trong giai đoạn này mà có thể canh bán ra khi thị trường có
những đợt hồi phục nhằm giảm tỷ trọng cổ phiếu, đảm bảo an toàn danh mục.

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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