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Thống kê Thị trường 31/08
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,331.47 (+3.33)

342.81 (+1.51)

KLGD khớp lệnh

700,384,100

135,127,385

GTGD khớp lệnh

21,681,579,990

2,648,922,798

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

1,938,400

595,423

GT mua/bán ròng

-184,002,730

88,500,212

Top GD HSX

Top GD HNX

KBC

25,984,800

SHB

28,396,900

HPG

25,872,600

VND

7,127,100

ITA

21,107,100

TNG

6,319,700

DIG

18,841,000

PVS

5,553,100

TCH

15,861,400

SHS

4,000,800

- Eurozone: CPI T8 tăng 3% cùng kỳ, cao nhất 10 năm
- Trung Quốc: PMI T8 đạt 50.1 điểm, thấp hơn dự báo
50.2 điểm và mức 50.4đ của T7.
- WTO thành lập ban chuyên gia giải quyết tranh chấp
Mỹ - Trung để đánh giá mức độ tuân thủ của TQ đối
với phán quyết 2019.
- VHM: 16/9 chốt quyền cổ tức TM 15% + CP 30%;
TCH: 13/9 chốt quyền cổ tức CP 5% + PHT 2:1 giá
12.8; CNG: 30/9 chốt quyền cổ tức TM 20%; KDC:
sẽ chia thưởng CP 10%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index có phiên tăng nhẹ +3.33 điểm lên 1,331.47 điểm. Thanh khoản đạt 700 triệu cổ phiếu, tăng so
với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng cao. Khối ngoại bán ròng hơn 184 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất
gồm có VNM, VHM và MSN.
Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc, phân hóa là chủ đạo trong suốt thời gian khớp lệnh
ngày hôm qua với biên độ dao động khá hẹp. Nhóm cổ phiếu VN30 có số lượng mã tăng, giảm khá cân
bằng, trong đó có các cổ phiếu tăng khá mạnh như MSN, BVH, SAB giúp chỉ số nối dài chuỗi ngày tăng
điểm. Ngược lại nhóm cổ phiếu Ngân hàng và Chứng khoán đa số quay đầu giảm điểm sau phiên GD tích
cực trước đó. Các cổ phiếu midcap vẫn đón nhận sự nhiệt tình tham gia của dòng tiền ngắn hạn, trong đó
nổi bật là Bất động sản, Khu công nghiệp, Hóa chất.. Độ rộng thị trường chung nghiêng đôi chút về số cổ
phiếu tăng điểm với 206 mã so với 186 mã giảm. Khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trong phiên
thứ 4 liên tiếp. Nhìn chung, đà tăng điểm của VN-Index vẫn đang gặp rất nhiều thử thách khi tiếp cận
ngưỡng kháng cự mạnh tại vùng 1,340 điểm. Dự báo phiên giao dịch hôm nay chỉ số sẽ biến động không
nhiều do tâm lý sắp bước vào kỳ nghỉ lễ, đồng thời dòng tiền vẫn sẽ tiếp tục hướng đến nhóm cổ phiếu
vốn hóa vừa và nhỏ. Diễn biến sau kỳ nghỉ vẫn được chúng tôi đánh giá là rất khó lường.
Nhà đầu tư ngắn hạn giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải để bảo đảm quản trị rủi, nên ưu tiên nắm giữ
danh mục vào nhóm 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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