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Tin tức đáng chú ý

- Dịch Covid-19 đến sáng 16/09: VN 14 ngày không
có ca mắc cộng đồng (tổng 1,063), 35 ca tử vong,
Index
896.26 (+1.69)
127.93 (+0.5)
931 người xuất viện. TG đã có 29.7tr ca nhiễm,
KLGD khớp lệnh
331,996,440
57,734,928
938,000 ca tử vong, TQ sẽ cấp vắc xin vào T11.
GTGD khớp lệnh
5,515,940,080
607,902,237
- VN mở lại 6 đường bay quốc tế từ 15 và 22/9.
- 8T thoái vốn NN thu về 678 tỷ.
Giao dịch NĐTNN
HSX
HNX
- Sản lượng thép T8 tăng 11.4% so T7, tiêu thụ tăng
KL mua/bán ròng
-9,654,655
-563,650
13.8% so T7, nhưng thấp hơn 5% và 6.9% cùng kỳ.
GT mua/bán ròng
-387,467,230
-8,321,550
- ADB hạ dự báo tăng trưởng GDP VN 2020 còn 1.8%.
- 37 DN đã phát hành 38,400 tỷ TP qua HNX trong T8.
Top GD HSX
Top GD HNX
- TQ gia hạn miễn thuế với 16 mặt hàng NK từ Mỹ.
STB
24,122,170
SHS
6,717,100
- TQ: Doanh số bán lẻ T8 tăng 0.5%, lần đầu tăng kể
HQC
17,816,450
ACB
4,630,800
từ đầu năm. Sản lượng CN tăng 5.6% cùng kỳ.
HSG
16,710,520
SHB
3,325,800
- ADB: KT châu Á sẽ giảm lần đầu kể từ thập niên 60.
HPG
8,859,250
DST
3,167,600
- WTO: Mỹ áp thuế hàng Trung Quốc là vi phạm quy
ITA
8,804,790
TNG
2,919,100
tắc thương mại toàn cầu.
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- Khuyến
- OGC:
sẽ bánnghị
20tr cp OCH để trả nợ;
Tổng quan

HSX

HNX

- VN-Index tăng nhẹ trong phiên thứ ba liên tiếp +1.69 điểm lên 896.26 điểm. Thanh khoản đạt 331 triệu
cổ phiếu tăng nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng khá cao. Khối ngoại bán ròng hơn 387 tỷ, các
mã bị bán ra nhiều nhất gồm có VHM, VNM và HDB.
- Thị trường mặc dù duy trì được sắc xanh trong suốt phiên giao dịch tuy nhiên động lượng tăng tỏ ra khá
yếu và có chiều hướng đuối dần về cuối ngày, mốc 900 điểm dù rất gần nhưng lại rất khó chạm tới trong
phiên GD ngày hôm qua. Nhóm cổ phiếu VN30 đa số đều biến động nhẹ quanh mốc tham chiếu là chủ đạo,
ngoại trừ VIC tiếp tục tăng mạnh làm trụ đỡ hỗ trợ tích cực cho chỉ số. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
vẫn là điểm đáng lo ngại nhất khi họ vẫn không ngừng bán ròng mạnh và liên tục trong thời gian gần đây.
Phiên giao dịch hôm qua diễn ra khá buồn tẻ và không có nhiều điểm nhấn với độ rộng thị trường ở mức
cân bằng. Tâm lý thận trọng ở thời điểm hiện tại cũng là điều dễ hiểu khi mà trong tuần này cùng lúc sẽ
diễn ra các phiên giao dịch đáo hạn phái sinh và cơ cấu lại danh mục của các quỹ ETF. Dự báo VN-Index
phiên nay vẫn dao động trong biên độ hẹp và có sự phân hóa mạnh.
- Do nhịp tăng tại các cổ phiếu đều ngắn trong khi dòng tiền vẫn liên tục xoay vòng, do đó biên lợi nhuận
từ việc lướt sóng khá mỏng. Nhà đầu tư ưu tiên mua vào trong các nhịp điều chỉnh của thị trường chung
hoặc tại cổ phiếu theo dõi, tránh mua đuổi.

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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