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Thống kê Thị trường 11/09
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

894.57 (+5.6)

127.43 (+1.22)

KLGD khớp lệnh

310,093,300

55,291,252

GTGD khớp lệnh

5,222,335,560

607,123,703

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-15,020,126

-1,921,344

GT mua/bán ròng

-441,391,530

-27,253,044

Top GD HSX

Top GD HNX

HSG

25,808,340

ACB

5,273,000

HPG

12,723,310

PVS

4,809,200

FLC

10,686,120

SHB

3,926,600

GEX

9,535,520

SHS

2,669,000

HQC

8,436,870

NVB

2,637,000

- Dịch Covid-19 đến sáng 15/09: VN 13 ngày không
có ca mắc cộng đồng (tổng 1,063), 35 ca tử vong,
926 người xuất viện; Đà Nẵng gỡ chốt kiểm dịch, Hải
Dương dỡ bỏ 3 khu cách ly. TG đã có 29.4tr ca
nhiễm, 933,000 ca tử vong.
- T.Tg: chưa thể mở lại đường bay quốc tế từ 15/9,
yêu cầu phấn đấu tăng trưởng KT ở mức cao nhất.
- Bộ KH&ĐT: sẽ hạn chế ngành, nghề tiếp cận NĐTNN.
- 8T: kim ngạch TM VN–TQ đạt 111.2 tỷ USD, tăng
13.4% cùng kỳ, cao nhất Asean.
- Vận tải hàng hóa 8T ước đạt 1.1 tỷ tấn, giảm 7.3%.
- XK nông thủy sản vào EU TT8 đạt 350tr USD, tăng
17% so với T7, nhờ EVFTA có hiệu lực.
- Anh, Úc, Mỹ,Thái Lan, VN.. đồng loạt tiến hành cuộc
điều tra CBPG với các sản phẩm thép từ Trung Quốc.
- UAE vi phạm thỏa thuận sản lượng OPEC+ trong T8.
- CRE: 29/9 chốt quyền cổ tức TM 10%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- VN-Index tăng điểm trong phiên đầu tuần +5.60 điểm lên 894.57 điểm . Thanh khoản đạt 310 triệu cổ
phiếu, tăng so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng khá cao. Khối ngoại bán ròng hơn 441 tỷ, các mã bị
bán ra nhiều nhất gồm có VHM, HPG và GEX.
- Thị trường mở cửa tiếp tục tăng điểm nhẹ và duy trì được sắc xanh trong suốt thời gian giao dịch nhờ sự
hỗ trợ rất lớn đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VJC, VCB.. Độ rộng nghiêng hoàn toàn về số mã
tăng điểm với 270 mã so với 140 mã giảm. Đã có sự cải thiện hơn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và
việc tăng giá trở lại của một vài cổ phiếu nhóm này sẽ giúp thị trường trở nên cân bằng và có điểm tựa
hơn trong các phiên sắp tới. Dòng tiền ngắn hạn hiện tại vẫn cho thấy sự xoay vòng liên tục đồng thời sự
phân hóa diễn ra ngày một rõ nét hơn. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn là điểm đáng lo ngại khi
ngày càng bán mạnh và chưa có động thái sẽ dừng lại. Trong tuần này sẽ diễn ra các phiên giao dịch đáo
hạn phái sinh và cơ cấu lại danh mục của các quỹ ETF, do đó diễn biến thị trường chung sẽ tiềm ẩn những
biến động mạnh và khó lường.
- Nhà đầu tư tham gia lướt sóng ưu tiên mua vào trong các nhịp điều chỉnh của thị trường chung hoặc tại
mã cổ phiếu theo dõi. Sự phân hóa diễn ra ngày càng mạnh do đó cần cơ cấu, lựa chọn danh mục hợp lý
ở thời điểm này.

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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