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Thống kê Thị trường 05/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

976.79 (-0.84)

100.96 (+0.02)

KLGD khớp lệnh

111,906,320

15,545,234

GTGD khớp lệnh

2,220,492,370

208,815,501

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-4,512,600

-314,009

GT mua/bán ròng

-119,816,670

-7,221,876

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

12,610,150

PVS

1,613,600

ITA

6,993,460

SHB

1,230,525

FLC

5,224,640

SHS

957,988

TCB

4,417,320

C69

852,181

DLG

4,099,020

ART

694,960

- Malaysia áp thuế chống bán phá giá còn Indonesia
khởi động điều tra với thép của Việt Nam.
- Bộ Công Thương công bố 13 mặt hàng có nguy cơ
bị áp thuế phòng vệ thương mại: gỗ dán, tôn mạ..
- Doanh thu PVN 8T đạt 489,500 tỷ, 80% KH năm.
- Mỹ-Trung sẽ nối lại đàm phán thương mại vào T10.
- Mỹ áp thuế 141$ lên thép nhập từ TQ và Mexico.
- TQ đối mặt nguy cơ vỡ nợ TP tư nhân cao kỷ lục.
- Chính phủ Anh từ bỏ nỗ lực vận động Thượng viện
bác bỏ dự luật trước đó của Hạ Viện về Brexit.
- SBT: sẽ bán 61.6tr cp quỹ; VPB: sẽ mua 50tr cp
quỹ trong quý 4, khoảng giá 20-24,000đ/cp; CTR:
chấm dứt đầu tư tại 4 TT nước ngoài;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm nhẹ trong phiên thứ ba liên tiếp -0.84 điểm về 976.79 điểm. Thanh khoản tiếp tục
duy trì ở ngưỡng thấp, thậm chí vẫn còn giảm về ngưỡng 110 triệu cổ phiếu. Khối ngoại gia tăng bán
ròng hơn 119 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm VCB, HDB và VNM.
- Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co trong biên độ rất hẹp hầu hết phiên giao dịch, lực bán chỉ gia
tăng trong phiên ATC khiến chỉ số tiếp tục giảm nhẹ. Đa số các nhóm ngành chủ chốt như Ngân hàng,
Dầu khí hay BĐS biến động không đáng kể với diễn biến khá buồn tẻ, áp lực chốt lời mạnh chỉ diễn ra tại
nhóm cổ phiếu tăng nóng thời gian vừa qua. Theo tín hiệu kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn về mặt chỉ số
vẫn ở trạng thái trung lập với bollinger bands đang bó hẹp lại. Dự báo thị trường vẫn sẽ giao dịch ảm
đạm theo hướng đi ngang đan xen các phiên tăng giảm nhẹ trong 1 vài phiên tiếp theo.
- Có lẽ thị trường đang chờ đợi những thông tin đủ gây ảnh hưởng lớn cũng như những diễn biến rõ ràng
hơn từ TTCK thế giới để có thể tạo cú hích phá vỡ trạng thái ảm đạm suốt thời gian qua. Trước khi xuất
hiện những tín hiệu mới, NĐT nên tiếp tục duy trì trạng thái danh mục ở ngưỡng an toàn.

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.
Phòng Phân tích

CTCP CK NH Sài Gòn Thương Tín (SBS)

