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Thống kê Thị trường 09/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

974.12 (+0.04)

100.85 (-0.07)

KLGD khớp lệnh

101,949,610

16,046,902

GTGD khớp lệnh

2,132,991,740

196,378,022

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

1,973,630

-467,625

GT mua/bán ròng

360,620,570

-8,775,430

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

13,669,680

PVS

2,520,500

ITA

6,378,560

ART

2,069,100

HPG

3,551,180

C69

836,400

SCR

3,325,590

KLF

797,200

PVD

2,957,290

PVX

716,700

- Tính từ đầu năm, Trung Quốc đã mua gần 100 tấn
vàng để dự trữ quốc gia.
- JPMorgan thành lập chỉ số dựa theo những dòng
tweet của TT Trump, đặt tên covfefe.
- Pháp đe dọa phản đối gia hạn Brexit thêm 3 tháng.
- Nhật điều chỉnh hạ mức tăng trưởng GDP Q2 xuống
1.3% so với con số 1.8% đã công bố trước đó.
- Tân bộ trưởng năng lượng Arab Saudi cam kết duy
trì chính sách hạn chế sản lượng.
- VIC: quỹ GIC của chính phủ Singapore rót thêm
500tr USD vào Vinmart; NAF: chủ tịch đăng ký
mua 10tr cp; GEG: 11/9 hủy ny trên HNX, 19/9
chào sàn HSX.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm nhẹ trở lại trong phiên giao dịch đầu tuần +0.04 điểm lên 974.12 điểm. Thanh
khoản dù đã thấp nhưng vẫn tiếp tục giảm về sát ngưỡng 100 triệu. Khối ngoại mua ròng mạnh 360 tỷ,
nhưng chủ yếu đột biến do mua thỏa thuận VJC (356 tỷ).
- Thị trường tiếp tục giao dịch ở trạng thái giằng co đi ngang trong biên độ hẹp với thanh khoản thấp,
ngoại trừ VJC tăng khá mạnh do có tin hỗ trợ thì các cổ phiếu BCs trong rổ VN30 đều biến động không
đáng kể. Độ rộng thị trường vẫn nghiêng hoàn toàn về phía các mã giảm điểm (111 mã tăng, 196 mã
giảm) với diễn biến tiêu cực tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu Bất động sản KCN và Viettel. Với bối cảnh thị
trường hiện tại thì khó có thể trông đợi vào một sự bứt phá mạnh mẽ từ các chỉ số, những diễn biến đi
ngang và giằng co nhẹ có lẽ tiếp tục là chủ đạo trong các phiên tới đây đi cùng với sự ảm đạm chung
trên thực tế của nhiều nhóm ngành cổ phiếu.
- Với các nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao có thể canh các nhịp tăng,hồi phục của thị trường
để bán hạ tỷ trọng. Đối với nhà đầu tư đang cầm tiền mặt thì tạm thời cầm tiền quan sát chờ cơ hội khi
thị trường có tín hiệu.

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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