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Thống kê Thị trường 03/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

903.97 (+12.24)

126.05 (+0.64)

KLGD khớp lệnh

308,726,200

52,274,337

GTGD khớp lệnh

6,066,115,810

552,520,253

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

11,427,566

-638,853

GT mua/bán ròng

356,860,800

-8,315,293

Top GD HSX

HNX

Top GD HNX

HSG

14,906,190

ACB

6,078,700

HPG

14,553,930

HUT

5,249,900

STB

11,143,030

PVS

3,840,400

GEX

10,488,440

KLF

3,822,700

FLC

9,958,750

SHB

3,322,800

- Dịch Covid-19 đến sáng 04/09: VN hôm qua không
có ca nhiễm mới (tổng 1,046), 34 ca tử vong, 755
người đã xuất viện. TG đã có 26.5tr ca nhiễm,
873,000 ca tử vong.
- Bộ TC đang dự thảo TT mới về quyền sở hữu CK.
- PVN ước DT 372,308 tỷ, LNST 11,369 tỷ 8T đầu năm.
- Nợ chính phủ Mỹ 2020 dự kiến sẽ chạm 100% GDP,
thâm hụt NS 3,300 tỷ USD, tương đương 16% GDP.
- Fed: tăng trưởng KT và việc làm ở Mỹ đang chậm lại.
- Opec tiếp tục tăng sx dầu T8 thêm 950,000T/N.
- Nhật bổ sung Ấn Độ, Bangladesh vào danh sách các
điểm đến được hỗ trợ nếu DN rời khỏi Trung Quốc.
- GMD: nhóm quỹ KIM đã thành CĐL với 5.2%; DBC:
17/9 chốt quyền cổ tức TM 15%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm khá mạnh trong phiên thứ 5 liên tiếp +12.24 điểm lên 903.97 điểm. Thanh khoản đạt
327 triệu cổ phiếu, tăng so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng khá cao. NĐTNN mua ròng hơn 356 tỷ,
trong đó riêng CTG được mua thỏa thuận 651 tỷ, nếu loại đi giao dịch này, vẫn bán ròng 295 tỷ.
- Thị trường duy trì được sắc xanh trong suốt phiên giao dịch và có xu hướng ngày càng mạnh dần về cuối
ngày, tuy nhiên với độ rộng thị trường chỉ nghiêng đôi chút về số lượng mã tăng điểm với 235 mã so với
170 mã giảm. Dòng tiền vẫn tiếp tục có xu hướng chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó
các mã cổ phiếu đầu ngành nổi bật nhất như VIC, VNM, VCB.. đồng loạt bứt phá giúp chỉ số nới rộng đà
tăng điểm. Khối lượng giao dịch những phiên gần đây chỉ duy trì ở ngưỡng trung bình khá tuy nhiên giá trị
giao dịch lại tăng lên mức khá cao, điều này cho thấy nhóm cổ phiếu trụ vẫn là tâm điểm của nhịp tăng
này. Phiên giao dịch đêm qua thị trường chứng khoán Mỹ và Châu Âu bất ngờ lao dốc mạnh, cùng với đó
nhiều cổ phiếu thuộc VN30 đã bước vào trạng thái quá mua nên thị trường nhiều khả năng sẽ phải trải qua
1 nhịp điều chỉnh. Trong kịch bản xu hướng thế giới không thuận lợi, chỉ số có thể lui về kiểm định lại vùng
hỗ trợ gần nhất tại 880-890 điểm.
- NĐT lướt sóng tận dụng các phiên điều chỉnh về vùng hỗ trợ để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Ưu tiên danh
mục đầu tư tại nhóm cp đầu ngành hoặc tại các cp cơ bản tốt ít bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh.

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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