Nhận định Thị trường 08/09/2021

Thống kê Thị trường 07/09
Tổng quan

HSX
/03/03

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,341.9 (-4.49)

346.48 (+0.85)

KLGD khớp lệnh

829,928,300

169,188,700

GTGD khớp lệnh

25,623,405,590

3,566,295,425

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

-13,756,710

495,786

GT mua/bán ròng

-810,741,670

12,366,597

Top GD HSX

HNX

Top GD HNX

HPG

31,246,800

SHB

15,847,800

SSI

24,553,700

SHS

11,942,500

FLC

20,685,800

PVS

9,469,900

MBB

20,389,000

IDC

9,238,800

DIG

18,877,300

BII

7,062,100

- NHNN chính thức sửa thông tư 01: kéo dài thời gian
cơ cấu thêm 6T.
- Tăng trưởng tín dụng 8 tháng đạt 7.4%.
- Bộ Tài chính dự thảo giảm trần phí GD chứng khoán.
- Ông Lê Hải Trà: Việt Nam có thể hướng tới tỷ lệ quy
mô vốn hóa TTCK/GDP đạt 195%.
- Trung Quốc: XK T8 tăng 25.6% cùng kỳ, đạt kỷ lục
294.3 tỷ USD (vượt xa dự báo 17.1%), NK T8 cũng
đạt kỷ lục 236 tỷ USD (tăng 33.1%).
- SSI: ước LNST 8T vượt KH năm; VND: nâng KH
LNTT 2021 thêm 82% lên 1,600 tỷ; VHM: VIC đã
bán 100.485tr cp; PVI: sẽ bán 10.7tr cp quỹ; PLX:
đã bán 1.8/8tr cp quỹ đăng ký.
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VN-Index giảm trở nhẹ lại -4.49 điểm về 1,341.9 điểm. Thanh khoản đạt 829 triệu cổ phiếu, giảm nhẹ so
với phiên trước đó và vẫn duy trì ở ngưỡng rất cao. Khối ngoại bán ròng mạnh hơn 810 tỷ, các mã bị bán
ra nhiều nhất gồm có VHM, SSI và VIC.
Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc là chủ đạo với biên độ khá hẹp trong suốt phiên giao
dịch buổi sáng. Tuy nhiên sang phiên chiều áp lực bán bắt đầu gia tăng trở lại, tại nhóm Bluechips thuộc
VN30 ghi nhận nhiều cổ phiếu giảm mạnh như PDR, GAS, FPT.. Nhóm cổ phiếu Midcaps sau chuỗi ngày
tăng điểm ấn tượng cũng đồng loạt quay đầu giảm mạnh khiến cho độ rộng thị trường chung nghiêng hoàn
toàn về số lượng cổ phiếu giảm điểm với 294 mã so với 125 mã tăng. Giao dịch của khối nhà đầu tư nước
ngoài là điểm trừ khi họ gia tăng bán ròng trong phiên thứ 7 liên tiếp. Thị trường có phiên giảm điểm
nhưng không đang lo ngại khi sự điều chỉnh đến chủ yếu từ các cổ phiếu tăng nóng thời gian qua, trong
khi đó nhóm Ngân hàng và Chứng khoán đã kịp thời tăng điểm để giúp cho chỉ số trở nên cân bằng hơn.
Xu hướng tăng điểm ngắn hạn vẫn được duy trì với ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại vùng 1,320-1,330 điểm.
Nhà đầu tư ngắn hạn giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải để bảo đảm quản trị rủi ro. Tận dụng các phiên
điều chỉnh để cơ cấu danh mục sang nhóm cổ phiếu Tài chính gồm Ngân hàng, Chứng khoán.

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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