Nhận định Thị trường 11/09/2020

Thống kê Thị trường 10/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

889.32 (-0.82)

125.93 (+1.13)

KLGD khớp lệnh

275,680,070

40,616,314

GTGD khớp lệnh

4,859,493,230

446,611,286

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

50,986,456

-73,023

GT mua/bán ròng

4,740,882,200

1,854,320

Top GD HSX

HNX

Top GD HNX

DLG

12,203,360

NVB

3,459,900

HPG

12,106,250

ACB

3,247,800

HQC

10,059,410

SHB

2,439,400

SSI

8,787,650

AMV

2,073,000

HAG

8,369,740

MST

1,718,000

- Dịch Covid-19 đến sáng 11/09: VN 9 ngày không có
ca mắc cộng đồng (tổng 1,059), 35 ca tử vong, 893
người xuất viện. TG đã có 28.3tr ca nhiễm, 913,000
ca tử vong, 1 số nước Đông Nam Á lại bùng phát.
- ICAEW: Việt Nam tăng trưởng 2.3% trong năm 2020
rồi sẽ tăng vọt lên 8% trong năm 2021.
- Hà Nội phấn đấu tăng trưởng 4.5-5% năm 2020.
- Anh công bố dự luật mới về hậu Brexit, bắt đầu trao
đổi với các thành viên CPTPP về chuyện gia nhập.
- ECB giữ nguyên lãi suất, không thay đổi chương trình
kích thích kinh tế.
- IMF cảnh báo cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu
'còn lâu mới kết thúc'.
- HDB: 2/10 chốt quyền cổ tức và thưởng cp 30%;
BVH: tiếp tục đứng đầu TT bảo hiểm phi nhân thọ
6T đầu năm; CNG: 30/9 chốt quyền cổ tức TM 15%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục có phiên giảm nhẹ -0.50 điểm về 888.82 điểm. Thanh khoản đạt 275 triệu cổ phiếu xấp
xỉ phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng trung bình. Khối ngoại có phiên mua ròng hơn 4,740 tỷ đồng, nhưng
chủ yếu đến từ giao dịch mua thỏa thuận VHM.
- Thị trường mở cửa tăng điểm và duy trì được sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch, tuy nhiên áp lực
bán bất ngờ gia tăng mạnh ở những phút cuối ngày đặc biệt tại phiên khớp lệnh định kỳ ATC, chủ yếu tại
các cổ phiếu VN30 như SAB, VHM, PLX.. khiến chỉ số chốt phiên quay đầu giảm nhẹ trở lại. Độ rộng thị
trường vẫn nghiêng đôi chút về số lượng cổ phiếu tăng điểm với 221 mã so với 179 mã giảm. Điểm đáng
chú ý phiên hôm qua là rất nhiều cổ phiếu penny bất ngờ có sự bứt phá mạnh mẽ thậm chí dư mua tại giá
trần lớn như IDI, DLG.. điều này càng cho thấy dòng tiền ngắn hạn hiện nay vẫn liên tục xoay vòng và
chưa có sự tập trung cần thiết. Nếu loại đi giao dịch thảo thuận đột biến VHM thì thực chất khối ngoại vẫn
duy trì bán ròng mạnh (đặc biệt tại HPG). Về cơ bản, không ngoài xu thế chung của TTCK toàn cầu, chỉ số
vẫn đang nằm trong nhịp điều chỉnh ngắn hạn, với các nhịp tăng giảm đan xen trong một vài phiên tới,
đặc biệt trong bối cảnh áp lực điều chỉnh tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chưa kết thúc.
- Nhà đầu tư lướt sóng tạm thời chờ đợi, có thể mua vào 1 phần khi thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ
gần nhất tại 880 điểm, hoặc ở những ngưỡng hỗ trợ thấp hơn bởi nhịp điều chỉnh chưa dễ kết thúc ngay.

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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