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Thống kê Thị trường 10/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

974.12 (+0.04)

100.85 (-0.07)

KLGD khớp lệnh

126,005,190

27,040,701

GTGD khớp lệnh

2,776,219,830

380,377,798

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-1,750,360

-1,729,773

GT mua/bán ròng

54,355,580

-56,438,003

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

11,063,720

PVS

6,778,663

STB

5,125,250

SHB

5,533,418

MBB

4,816,100

ACB

3,874,912

PVD

4,081,420

SHS

1,723,093

HPG

3,449,940

NET

1,669,536

-

NĐT Nhật đầu tư dự án 3 tỷ USD tại KKT Vũng Áng.
5 DN Việt Nam lọt top 10 trang TMĐT Đông Nam Á.
Jack Ma chính thức từ chức chủ tịch Alibaba.
Nga mua 106 tấn vàng từ đầu năm, nâng kho dự
trữ lên 2,200 tấn, lớn thứ 5 thế giới.
- Trung Quốc: chỉ số giá sản xuất PPI giảm 0.8%, chỉ
số giá tiêu dùng CPI tăng 2.8% so cùng kỳ.
- TT Anh Johnson quyết không gia hạn Brexit, chủ
tịch Hạ viện Anh thông báo sẽ từ chức, trong khi
EU đã sẵn sàng cho Brexit “không thỏa thuân”.
- RAL: HOSE gửi công văn nhắc nhở CBTT thiệt hại;
HNG: tiếp tục bán công ty con Cao su Trung
Nguyên cho Thaco; DLG: chủ tịch đăng ký mua
7.5tr cp, BIDV và CTG đang cho vay gần 2,700 tỷ;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm trở lại -3.86 điểm xuống 970.26 điểm. Thanh khoản đạt 126 triệu cổ phiếu, đã có
sự cải thiện so với phiên trước. Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 54 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhẩt
gồm PLX, NVL và PC1.
- Thị trường đã biến động trong biên độ rộng hơn, phiên sáng vẫn thể hiện sự giằng co tuy nhiên sang
phiên chiều áp lực bán gia tăng trên diện rộng khiến chỉ số quay đầu giảm điểm. Nhóm cổ phiếu dầu khí
gồm PVS, PVD, PVB.. có diễn biến khá tiêu cực khi bị bán xuống mạnh, thậm chí mốc hỗ trợ tại ngưỡng
20 của PVS cũng bị phá vỡ rất dễ dàng. Nhiều cổ phiếu bluechip trong rổ VN30 có xu hướng giảm giá
đang bắt đầu cho tín hiệu tăng tốc như BVH, PNJ, SAB.. Chúng tôi cho rằng ở thời điểm hiện tại, rủi ro
đang ngày một gia tăng và có chiều hướng lan tỏa trên diện rộng hơn chứ không chỉ rõ nét tại các cổ
phiếu nóng như những phiên gần đây.
- Việc đảm bảo quản trị rủi ro vẫn được ưu tiên nhất trong thời điểm hiện tại. Các nhịp hồi phục vẫn là cơ
hội để giảm tỷ trọng đối với những người đang còn giữ tỉ lệ cổ phiếu ở mức cao.

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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