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Thống kê Thị trường 04/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

977.63 (-1.73)

100.95 (-0.45)

KLGD khớp lệnh

118,981,750

24,781,900

GTGD khớp lệnh

2.471.486,340

329,492,380

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-4,026,950

-883,948

GT mua/bán ròng

-37,034,330

-17,737,660

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

11.325.240

CEO

3.169.500

HPG

5.849.460

SHB

1.949.300

FLC

4.199.230

PVS

1.730.200

ITA

3.717.350

NVB

1.309.100

DLG

3.499.030

NDN

937,900

- Thủ tướng: GDP 2019 sẽ tăng trưởng 6.6-6.8%.
- TT Trump cảnh cáo Trung Quốc đối diện tình trạng
tồi tệ nếu ông đắc cử, muốn nâng thuế lên gấp đôi.
- Huawei tố cáo chính phủ Mỹ bắt người trái phép.
- Hạ viện Anh bỏ phiếu chống Brexit cứng của TT.
- Hongkong rút dự luật dẫn độ gây biểu tình kéo dài.
- ROS: Chủ tịch Trịnh Văn Quyết đăng ký bán 70tr
cp; ACV: Bộ GTVT đề xuất nhà nước đến 2025 mới
mua lại 100%; HVN: đã có giấy phép bay thẳng
đến Mỹ; VNM: 17/9 chốt quyền cổ tức TM 20%;
VHC: sẽ mua lại 2tr cp quỹ; MEG: 44tr cp sẽ chào
sàn Upcom ngày 9/9;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm nhẹ trong phiên thứ hai liên tiếp -1.73 điểm về 977.63 điểm. Thanh khoản tiếp tục
duy trì ở ngưỡng thấp khi chỉ đạt 118 triệu cổ phiếu. Khối ngoại bán ròng hơn 34 tỷ, các mã bị bán ra
nhiều nhất gồm VCB, HPG và VRE.
- Thị trường tiếp tục chìm trong sắc đỏ trên diện rộng phần lớn thời gian giao dịch, hầu hết các cổ phiếu
BCs trong rổ VN30 biến động trong biên độ hẹp. Đáng chú ý trong phiên hôm qua là sự lao dốc mạnh
đồng loạt của các cổ phiếu tăng nóng trong thời gian gần đây như nhóm Viettel, BĐS Khu công nghiệp..
Có thể nhận thấy ở thời điểm hiện tại chưa xuất hiện trụ cột nào cho tín hiệu giao dịch tích cực, dòng tiền
ngắn hạn vẫn tỏ ra rất thận trọng, đặc biệt những lúc chỉ số tăng điểm lực cầu mua vào khá yếu ớt. Cơ
hội cho việc lướt sóng ngắn hạn ngày càng thu hẹp lại khi rủi ro cao bên cạnh những biến động từ chứng
khoán thế giới hiện nay vẫn rất khó lường.
- Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn. Với các nhà đầu tư đang nắm giữ
tỷ trọng cổ phiếu cao có thể canh các nhịp hồi phục của thị trường để bán hạ tỷ trọng cho các vị thế ngắn
hạn.

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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