Nhận định Thị trường 10/09/2020

Thống kê Thị trường 09/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

889.32 (-0.82)

125.93 (+1.13)

KLGD khớp lệnh

271,637,930

40,073,990

GTGD khớp lệnh

5,127,203,320

507,893,438

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-5,100,200

-247,937

GT mua/bán ròng

-190,550,290

-3,152,447

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

19,632,380

ACB

5,019,800

HSG

11,379,420

PVS

3,394,500

HAG

10,190,870

SHS

2,858,800

STB

8,875,270

NVB

2,758,000

GEX

7,530,830

SHB

2,019,800

- Dịch Covid-19 đến sáng 10/09: VN 8 ngày không có
ca mắc cộng đồng, hôm qua thêm 5 ca nhập cảnh từ
Ukraina (tổng 1,059), 35 ca tử vong, 890 người xuất
viện. TG đã có 28tr ca nhiễm, 907,000 ca tử vong.
- JETRO: Dòng vốn FDI vào Việt Nam sẽ phục hồi sau
dịch COVID-19.
- Samsung sẽ chuyển 1 phần sx tivi từ TQ về VN.
- Fitch hạ mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ
năm tài khóa 2020-21 từ giảm 5% lên 10.5%.
- Trung Quốc: CPI T8 tăng 2.4%, chỉ số giá sx (PPI)
T8 giảm 2%.
- NAB: NH Nam Á được đăng ký lưu ký để lên Upcom;
OGC: phó CT đăng ký bán 5tr cp; NCT: 20/10 chốt
quyền cổ tức TM 30%; AMV: sẽ thưởng cp 40%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index có phiên điều chỉnh nhẹ -0.82 điểm về 889.32 điểm. Thanh khoản đạt 277 triệu cổ phiếu tăng
nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng trung bình. Khối ngoại bán ròng hơn 190 tỷ, các mã bị bán
ra nhiều nhất gồm có VHM, VNM và HPG.
- Thị trường trong nước mở cửa giảm điểm khá mạnh do ảnh hưởng tiêu cực từ việc các thị trường chứng
khoán toàn cầu đồng loạt lao dốc. Đã có thời điểm chỉ số giảm về sát ngưỡng 880 điểm và giằng co tại đây
khá lâu, tuy nhiên tại vùng hỗ trợ lực cầu bắt đáy được đẩy vào mạnh hơn giúp chỉ số hồi phục trở lại vào
cuối ngày và thu hẹp gần như toàn bộ đà giảm. Nhóm cổ phiếu VN30 có số lượng mã giảm giá áp đảo với
20 mã so với 8 mã tăng, trong khi đó số lượng mã tăng điểm trên toàn bộ thị trường lại nhỉnh hơn so với
lượng mã giảm. Điều này phản ánh sự dịch chuyển của dòng tiền trong nhịp điều chỉnh, trong khi khối nhà
đầu tư nước ngoài vẫn liên tục bán ròng mạnh tập trung chủ yếu tại nhóm vốn hóa lớn thì dòng tiền đầu
cơ đang có chiều hướng chuyển sang nhóm midcap có KQKD tích cực như DPM, DGW, GIL.. Yếu tố tác động
bất lợi từ TTCK thế giới đã tạm thời qua đi khi thị trường Mỹ và Châu Âu cùng tăng mạnh trở lại đêm qua,
điều này sẽ khiến tâm lý NĐT ổn định hơn đồng thời hỗ trợ đáng kể về mặt chỉ số trong phiên hôm nay.
- Nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục giải ngân tại các nhịp điều chỉnh của thị trường chung cũng như nhịp điều
chỉnh tại cổ phiếu. Ưu tiên danh mục tại nhóm midcap có nền tảng cơ bản tốt mà chưa tăng nhiều.

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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