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Thống kê Thị trường 30/08
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,328.14 (+14.94)

341.3 (+2.51)

KLGD khớp lệnh

619,477,300

133,904,022

GTGD khớp lệnh

19,611,554,650

2,992,197,198

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-2,545,500

-816,647

GT mua/bán ròng

-282,977,480

-16,116,881

Top GD HSX

- Hiệp hội ngân hàng đề xuất nới phạm vi cơ cấu nợ
đến sau 3 tháng từ lúc Chính phủ công bố hết dịch.
- Vốn FDI đổ vào lĩnh vực Bất động sản sau 8 tháng
đạt gần 1.6 tỷ USD, đứng thứ 3.
- CRE: 15/9 chốt quyền trả cổ tức CP 10% + PHT 95%
giá 10; TOS: 8/9 26.5tr cp Dịch vụ biển Tân Cảng
sẽ chào sàn Upcom, giá TC 32,000đ/cp; OGC: kiểm
toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Top GD HNX

HPG

17,004,600

SHB

12,688,800

MBB

15,842,100

HUT

11,637,300

TCH

13,644,300

PVS

6,347,500

CTG

13,238,800

AMV

6,303,000

POW

13,098,400

SHS

5,894,500

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index tiếp tục tăng khá mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần +14.94 điểm lên 1,328.14 điểm. Thanh
khoản đạt 619 triệu cổ phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại bán ròng
hơn 282 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có VNM, MSN và PNJ.
Thị trường duy trì được đà tăng điểm trong suốt phiên giao dịch trước đó và có xu hướng mạnh hơn về cuối
ngày với sự bứt phá trên diện rộng của rất nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như BVH , HPG, VCB.. Nhóm cổ
phiếu Ngân hàng và Chứng khoán cùng ghi nhận nhiều cổ phiếu bứt phá mạnh trở lại như LPB, SSI, TCB..
trong đó LPB đạt mức tăng trần ở cuối phiên. Độ rộng thị trường chung nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ
phiếu tăng điểm với 334 mã so với 63 mã giảm. Khối nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng mạnh trong
phiên thứ 3 liên tiếp và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Sau khi điều chỉnh về quanh ngưỡng 1,300 điểm chỉ
số đã hồi phục khá mạnh trở lại đi kèm với khối lượng tăng khá, điều này cho thấy xu hướng hồi phục
nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong phiên giao dịch hôm nay, tuy nhiên cần lưu ý sắp tới kỳ nghỉ lễ và
những diễn biến sau kỳ nghỉ được đánh giá là khó lường.
Nhà đầu tư ngắn hạn giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải để bảo đảm quản trị rủi ro, nên ưu tiên nắm
giữ danh mục ở nhóm VN30 và Midcap có nền tảng cơ bản tốt.

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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