Nhận định Thị trường 03/09/2020

Thống kê Thị trường 01/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

891.73 (+10.08)

125.41 (+0.56)

KLGD khớp lệnh

273,316,040

44,157,802

GTGD khớp lệnh

4,841,888,680

511,213,040

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-3,087,512

-530,052

GT mua/bán ròng

-200,125,700

-2,359,403

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

16,754,410

ACB

7,820,100

FLC

16,665,130

PVS

4,738,800

HSG

14,900,500

SHB

2,899,100

GEX

10,158,170

HUT

2,588,900

ITA

7,553,300

BII

2,495,600

- Dịch Covid-19 đến sáng 03/09: VN hôm qua có thêm
2 ca nhiễm mới (tổng 1,046), 34 ca tử vong, 746
người đã xuất viện. TG đã có 26.2tr ca nhiễm,
867,000 ca tử vong.
- Quỹ Đài Loan CTBC Vietnam Equity Fund đăng ký
mua 21tr CCQ VFMVN Diamond ETF.
- T8 VSD cấp mã GDCK cho 296 NĐTNN, cao nhất từ
đầu năm, giảm 8.6% cùng kỳ.
- Huy động TPCP T8 đạt 22,850 tỷ, giảm mạnh 61%
so T7, lãi suất tăng 0.06-0.1%/năm.
- GDP Italia Q2 giảm 12.8%, Ấn Độ giảm 23.9%, Úc
giảm 7%.
- Tỷ lệ thất nghiệp Nhật tăng trở lại 2.9%.
- Mỹ rút ngắn thời hạn miễn thuế cho hàng TQ còn 4T.
- DBC: LNST 8T đạt 1,011 tỷ, vượt 121% KH, sẽ trả
cổ tức TM 15%; VIB: HoSE đã nhận hồ sơ niêm yết.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm trong phiên thứ tư liên tiếp +10.08 điểm lên 891.73 điểm. Thanh khoản đạt 273 triệu
cổ phiếu, giảm so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng trung bình. Khối ngoại bán ròng hơn 200 tỷ, các
mã bị bán ra nhiều nhất gồm có VCB, VHM và HPG.
- Thị trường tiếp tục duy trì đà tăng điểm và ngày càng mạnh hơn về cuối ngày, dòng tiền có xu hướng đổ
mạnh vào các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc VN30 như VIC, VNM, GAS.. khiến nhóm này bật tăng mạnh và
giúp chỉ số chính thức bứt phá qua vùng kháng cự mạnh tại 880 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hoàn
toàn về số mã tăng điểm với 276 mã so với 129 mã giảm. Đà bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài chưa
có dấu hiệu hãm lại khi họ tiếp tục bán ròng mạnh phiên thứ 7 liên tiếp. Với viêc bứt phá qua vùng cản
mạnh đồng thời là đỉnh gần nhất, xu hướng ngắn hạn của chỉ số chuyển sang trạng thái tích cực, tâm lý
thận trọng của nhà đầu tư sẽ được cởi bỏ và cơ hội lướt sóng T+ sẽ mở ra nhiều hơn. Dự báo VN-Index sẽ
tiếp tục đà tăng điểm để hướng đến mức kháng cự tiếp theo tại vùng 930-940 điểm trong thời gian tới.
- NĐT lướt sóng có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh của thị trường chung để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Ưu
tiên chuyển danh mục đầu tư sang nhóm cổ phiếu đầu ngành đang thu hút được dòng tiền hiện nay.

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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