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Thống kê Thị trường 08/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

890.14 (+1.89)

124.8 (-0.63)

KLGD khớp lệnh

255,432,460

50,452,308

GTGD khớp lệnh

4,734,094,080

608,045,986

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-7,632,097

-291,657

GT mua/bán ròng

-411,046,640

781,020

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

12,260,110

ACB

12,271,800

HQC

10,195,320

TIG

3,301,300

HAG

7,470,830

KLF

3,263,000

GEX

7,462,540

SHB

2,417,800

HSG

7,023,450

NVB

2,365,100

- Dịch Covid-19 đến sáng 09/09: VN 7 ngày không có
ca mắc cộng đồng, hôm qua thêm 5 ca mới từ nhập
cảnh (tổng 1,054), 35 ca tử vong, 854 người đã xuất
viện. TG đã có 27.7tr ca nhiễm, 901,000 ca tử vong.
- Tỷ trọng cổ phiếu VN trong rổ MSCI Frontier Markets
Index giảm nhẹ còn 17.19% sau kỳ review tháng 8.
- Bộ Công thương dự kiến thương mại trong nước đạt
13.5% giá trị tăng thêm vào GDP đến năm 2025.
- Trump lại nêu ý tưởng phân tách kinh tế Mỹ-Trung,
hứa chấm dứt sự phụ thuộc vào TQ.
- Mỹ: Tesla không được vào danh mục S&P500.
- Samsung sẽ đóng cửa nhà máy sx tivi ở TQ vào T11.
- Nhật điều chỉnh giảm GDP QII xuống 28.1%, mức
giảm mạnh nhất từ 1955.
- JVC: TGĐ đã mua 11.2tr cp; KHA: 16/9 chốt quyền
cổ tức TM 67%; HAR: sẽ mua 3.5tr cp quỹ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index có phiên hồi phục nhẹ +1.89 điểm lên 890.14 điểm. Thanh khoản đạt 255 triệu cổ phiếu, giảm
mạnh so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng trung bình. Khối ngoại bán ròng hơn 411 tỷ, các mã bị bán
ra nhiều nhất gồm có VIC, VNM và VCB.
- Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc, phân hóa là chủ đạo trong suốt thời gian khớp lệnh
ngày hôm qua với biên độ dao động khá hẹp. Các cổ phiếu bluechips thuộc VN30 gồm MWG, CTG, FPT là
trụ đỡ chính giúp chỉ số duy trì được đà tăng điểm cuối ngày. Độ rộng thị trường nghiêng về số lượng mã
tăng điểm với 249 mã so với 160 mã giảm. Giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn là yếu tố đáng
lo ngại khi họ tiếp tục bán ròng mạnh. Mặc dù tăng điểm trở lại, tuy nhiên khối lượng giao dịch lại tụt
xuống khá nhanh, điều này không ủng hộ cho tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy. Trong bối cảnh chứng khoán
thế giới hiện nay cũng đang bước vào đợt giảm điểm mạnh, đặc biệt tại thị trường Mỹ do đó cũng sẽ tác
động lớn đến thị trường trong nước khiến xu hướng điều chỉnh vẫn đang hiện hữu. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất
của VN-Index là tại vùng 880 điểm, trong kịch bản chứng khoán thế giới chuyển biến xấu nhanh, có thể
lùi về ngưỡng hỗ trợ tại 860-865 điểm.
- Kênh xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì trạng thái tích cực. Nhà đầu tư lướt sóng có thể canh
mua vào trở lại tại các ngưỡng hỗ trợ trong điều kiện thế giới ổn định trở lại.

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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