Nhận định Thị trường 07/09/2021

Thống kê Thị trường 06/09
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,346.39 (+11.74)

345.63 (+2.21)

KLGD khớp lệnh

871,508,000

184,905,701

GTGD khớp lệnh

26,465,660,190

3,556,069,715

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

6,402,149

-1,197,107

GT mua/bán ròng

-310,659,080

-51,014,659

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

48,098,900

SHB

21,441,300

FLC

22,349,400

CEO

13,854,900

HSG

22,291,200

PVS

11,018,600

GEX

19,369,500

KLF

10,531,700

ITA

18,426,600

HUT

8,142,800

- Thủ tướng yêu cầu sớm kiểm soát dịch bệnh và xây
dựng các kịch bản phục hồi kinh tế.
- Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương đẩy
nhanh giải ngân vốn đầu tư công (đến 31/8 mới giải
ngân 41.7% kế hoạch).
- Hiệp hội thủy sản: Giãn cách đến 15/9 sẽ khiến chuỗi
sản xuất thuỷ sản đứt gãy.
- Chỉ số SXCN Tp.HCM trong T8 giảm 49% cùng kỳ.
- MSB: được NHNN chấp thuận trả cổ tức CP 30%;
PC1: sẽ trả cổ tức CP 20% và sẽ bán 432tr cp quỹ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index tiếp tục tăng trong phiên giao dịch đầu tuần +11.74 điểm lên 1,346.39 điểm. Thanh khoản đạt
871 triệu cổ phiếu, tăng mạnh so với phiên trước đó và đạt ngưỡng rất cao. Khối ngoại bán ròng hơn 310
tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm có VHM, MSN và VNM.
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 hỗ trợ của rất nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, FP, GAS.. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp
tục là điểm đến dòng tiền ngắn hạn khi ghi nhận hàng loạt mã tăng trần hết biên độ như HBC, FLC, SCR..
trong đó nổi bật nhất đến từ nhóm ngành như BĐS, Vật liệu xây dựng. Độ rộng thị trường chung nghiêng
hoàn toàn về số lượng cổ phiếu tăng điểm với 300 mã so với 106 mã giảm. Khối nhà đầu tư nước ngoài
tiếp tục bán ròng trong phiên thứ 6 liên tiếp và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Với phiên tăng điểm khá tích
cực kèm khối lượng giao dịch ở mức cao đã giúp chỉ số vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh tại vùng 1,340
điểm để quay trở lại xu hướng tăng điểm. Dự báo đà tăng điểm theo dạng bò dần lên vẫn được duy trì
trong các phiên tới đây với kháng cự tiếp theo tại vùng 1,360-1,370 điểm, tuy nhiên rủi ro thị trường không
phải không có khi có dấu hiệu bước vào cao trào của nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở mức vừa phải, nên ưu tiên nắm giữ danh mục vào nhóm Midcap có nền tảng
cơ bản tốt, tuy nhiên hạn chế mua đuổi giá cao ở thời điểm hiện tại.

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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