Nhận định Thị trường 08/09/2020

Thống kê Thị trường 07/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

888.25 (-13.29)

125.43 (-0.72)

KLGD khớp lệnh

369,754,440

52,359,123

GTGD khớp lệnh

6,400,362,470

641,268,125

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-4,014,660

60,870

GT mua/bán ròng

-52,259,840

1,543,833

Top GD HSX

Top GD HNX

HAG

24,336,780

ACB

6,061,600

HQC

17,130,000

PVS

5,846,700

HPG

14,336,100

SHB

4,910,100

GEX

12,246,430

CEO

2,581,300

ITA

12,113,660

HUT

2,509,000

- Dịch Covid-19 đến sáng 08/09: VN 6 ngày không có
ca mắc cộng đồng, hôm qua không có ca nhiễm mới
(tổng 1,049), 35 ca tử vong, 854 người đã xuất viện;
từ 0h 7/9 đã khôi phục hoạt động vận tải đến/đi Đà
Nẵng; quán bar, vũ trường ở Tp.HCM đã được mở lại.
TG đã có 27.5tr ca nhiễm, 897,000 ca tử vong.
- Jetro: Chính phủ mới ở Nhật sẽ không thay đổi chính
sách đối ngoại với Việt Nam.
- Trung Quốc: XK T8 tăng tháng 3 liên tiếp, 9.5% so
cùng kỳ, dự trữ ngoại hối lên 3,165 tỷ USD.
- Morgan Stanley: NDT sẽ là đồng tiền dự trữ lớn thứ
3 TG trong 10 năm tới.
- TCM: LNST 8T đạt 161 tỷ, tăng 3% cùng kỳ, đạt
88% KH; VGC: quỹ Đầu tư đỏ đăng ký bán 5tr cp.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm khá mạnh trong phiên đầu tuần -13.29 điểm về 888.25 điểm. Thanh khoản đạt 369 triệu
cổ phiếu, tăng so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại bán ròng hơn 52 tỷ, các mã bị
bán ra nhiều nhất gồm có VHM, BID và MSN.
- Thị trường duy trì và giữ được mức tăng điểm nhẹ trong suốt phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên sang
đến phiên chiều áp lực bán gia tăng mạnh trên diện rộng đặc biệt tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC,
MWG, GAS.. khiến chỉ số ngày càng giảm mạnh đồng thời đóng cửa tại ngưỡng thấp nhất ngày. Độ rộng
thị trường nghiêng hoàn toàn về số lượng mã giảm giá với 273 mã so với 135 mã tăng. Sau chuỗi ngày
tăng điểm khá dài theo dạng bò dần lên từ đầu tháng 8 đến nay (với mức tăng 120 điểm của VN-Index),
chỉ số mới xuất hiện phiên điều chỉnh đáng kể đầu tiên, điều này cũng không quá đáng ngại và bất ngờ do
nhiều cp vốn hóa lớn đã vào vùng quá mua. Với áp lực bán còn lớn đặc biệt tại phiên đóng cửa ATC hôm
qua nhiều khả năng chỉ số vẫn gặp áp lực giảm trong hôm nay để kiểm định vùng hỗ trợ gần nhất tại 880
điểm. Tại vùng hỗ trợ, chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ sớm cân bằng và quay trở lại xu hướng tăng điểm.
- Nhà đầu tư lướt sóng có thể canh mua vào khi thị trường điều chỉnh về gần vùng hỗ trợ. Quan sát thêm
diễn biến của chứng khoán thế giới do đang ở thời điểm có nhiều biến động mạnh.

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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