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Thống kê Thị trường 03/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

979.36 (-4.70)

101.40 (-0.92)

KLGD khớp lệnh

123,217,580

20,473,000

GTGD khớp lệnh

2,449,780,160

265,633,250

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-872,275

2,751,419

GT mua/bán ròng

-1,794,350

84,473,360

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

12,245,040

NVB

5,441,000

HQC

8,749,750

SHB

3,815,703

MBB

8,721,400

PVI

3,456,175

HPG

5,373,060

VIX

2,027,800

ITA

4,107,260

PVS

2,019,314

- Dự báo ETF: VJC được thêm vào 2 quỹ, FTSE có thể
loại CII, SBT, VNM có thể loại NT2.
- PMI T8 giảm khá sâu từ 52.6 xuống 51.4 điểm.
- Xuất siêu T8 đạt 1.7 tỷ USD, 8T đạt 3.4 tỷ USD.
- Đề nghị truy tố ông Phạm Nhật Vũ tội hối lộ cựu Bộ
trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son 3tr USD vụ AVG.
- Gần 30% TPDN BĐS 8T được mua bởi NH và CTCK.
- Mỹ-Trung bất đồng về thời gian đàm phán tiếp theo
- TT Anh khẳng định sẽ không đề nghị EU hoãn
Brexit trong bất cứ hoàn cảnh nào.
- Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO về việc áp thuế.
- PMI Mỹ T8 giảm còn 49.8 điểm, chỉ số đơn hàng
mới ISM giảm xuống 47.2 thấp nhất từ T12/2015.
- PMI toàn Châu Á T8 đều giảm và ở vùng tiêu cực.
- ACV: Bộ GTVT đề xuất mua lại toàn bộ cp ngoài để
là DNNN 100%; BCM: T9-10 dự kiến chuyển HSX;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần -4.7 điểm về 979.36 điểm. Thanh khoản đạt
123 triệu cổ phiếu, tiếp tục duy trì ở ngưỡng khá thấp. Khối ngoại có phiên giao dịch khá cân bằng (bán
ròng hơn 1 tỷ), các mã được mua vào nhiều nhẩt gồm VNM, NVL.. bán ra mạnh nhất ở VJC, VRE..
- Thị trường đã không còn giữ được sự khởi sắc vốn mới hình thành 1-2 phiên trước dịp nghỉ lễ, diễn biến
giằng co vẫn là chủ đạo trong phiên sáng tuy nhiên kết phiên áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến
chỉ số giảm điểm trờ lại. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và dầu khí đa số giảm trong biên độ
hẹp, đà giảm mạnh diễn ra chủ yếu tại nhóm cổ phiếu có quá trình tăng nóng thời gian vừa qua như BDS
khu công nghiệp, nhóm cổ phiếu Viettel.. Về tín hiệu kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn vẫn chưa có thay đổi
đáng kể nào nhưng chỉ báo động lượng Momentum cũng như chỉ báo dòng tiền MFI đang cho tín hiệu suy
giảm trở lại.
- Trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu đang trong giai đoạn biến động khó lường và tác động
nhiều tới chỉ số chứng khoán trong nước như thời gian vừa qua, thì chiến lược hợp lý lúc này vẫn là giữ tỷ
trọng cổ phiếu ở mức an toàn và chủ động.

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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