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Thống kê Thị trường 11/09
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- 1/5 các quỹ đầu tư vào TT mới nổi (EM) trên thế
giới đã mua cp Việt Nam, gấp 3 lần so với đầu 2014
- Việt Nam sẽ nhập 15tr tấn khí thiên nhiên hóa lỏng
(LNG) theo định hướng tới năm 2035.
- TT Trump tuyên bố tạm hoãn áp thuế bổ sung 250
tỷ USD hàng Trung Quốc 2 tuần, từ 1/10 về 15/10.
- Trung Quốc nhượng bộ hứa sẽ mua thêm nông sản
Mỹ và miễn thuế 16 sản phẩm Mỹ từ 17/9.
- Trung Quốc mở cửa hoàn toàn TTCK với NĐTNN.
- Trump sa thải cố vấn an ninh quốc gia John Bolton.
- Sở GDCK Hongkong đề xuất mua Sở GDCK London.
- FTM: chủ tịch cho rằng cổ phiếu liên tục giảm sàn
là do tin đồn thất thiệt; MSR: công ty con Núi Pháo
thắng kiện Jacobs 130tr USD; VHC: doanh số T8
giảm 31% cùng kỳ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục có phiên giảm điểm nhẹ -0.95 điểm về 969.31 điểm. Thanh khoản tụt rất mạnh về
ngưỡng rất thấp khi chỉ đạt 93 triệu cổ phiếu. Khối ngoại có phiên giao dịch khá cân bằng (bán ròng hơn
3 tỷ), các cổ phiếu được mua vào nhiều nhẩt gồm HPG, NVL.. bán ra mạnh nhất ở VHM, VNM..
- Phiên GD chứng kiến sự hồi phục đáng chú ý ở các nhóm cổ phiếu vừa giảm mạnh gần đây như Viettel,
BĐS Khu Công nghiệp.. tuy nhiên đà hồi phục trên mặt bằng chung không duy trì được lâu do lực cầu giá
xanh còn yếu, áp lực bán gia tăng ở phiên chiều khiến VN-Index chốt phiên tiếp tục giảm nhẹ. Các cổ
phiếu Bluechips trong VN30 có sự phân hóa mạnh, nhóm cổ phiếu ghi nhận mức tăng tích cực có MSN,
HPG, REE.. ở chiều ngược lại VHM, VNM, CTD.. là các mã bị bán xuống mạnh. Điểm đáng chú ý phiên
hôm qua cần ghi nhận là việc số cổ phiếu tăng giá đã nhỉnh hơn so với số cổ phiếu giảm giá dù không
nhiều. Dự báo trong phiên hôm nay, TT tiếp tục biến động trong biên độ hẹp và sự phân hóa tại các
nhóm ngành sẽ mạnh hơn do đây là thời điểm thích hợp cho việc cơ cấu danh mục của các tổ chức lớn.
- Nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên mua mới trong giai đoạn này mà có thể canh bán ra khi thị trường có
những đợt hồi phục nhằm giảm tỷ trọng cổ phiếu, đảm bảo an toàn danh mục.

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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