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Thống kê Thị trường 08/09
HSX
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Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,333.61 (-8.29)

347.28 (+0.8)

KLGD khớp lệnh

580,802,100

117,195,072

GTGD khớp lệnh

18,379,873,300

2,419,493,193

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-7,136,300

496,626

GT mua/bán ròng

-570,136,190

8,040,870

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

33,040,000

SHB

14,786,200

HSG

17,925,300

PVS

7,376,600

KBC

14,725,800

IDC

5,704,500

SSI

14,560,700

BII

5,615,800

FIT

14,186,300

SHS

5,569,400

- NĐT trong nước mở 120,506 TK GDCK trong T8, cao
thứ 2 lịch sử. 8T đạt 842,405 TK, hơn tổng 3 năm.
- MSCI hạ bậc Pakistan xuống thị trường cận biên, tỷ
trọng cổ phiếu VN dự kiến giảm nhẹ 31% còn 30.3%.
- Các quỹ chủ động rút ròng 51.2tr USD trong T8 (cao
nhất từ T3), lũy kế 8T rút ròng 242.9tr USD.
- Phát hành TPCP T8 đạt 36,200 tỷ, 8T đạt 210,280 tỷ
- LNTT Tập đoàn Dầu khí VN đạt 30,200 tỷ sau 8T,
gấp 3 cùng kỳ, doanh thu đạt 390,700 tỷ, tăng 24%.
- GDP Q2 Nhật điều chỉnh tăng 1.9%, so với ước 1.3%
- HPG: sản lượng bán hàng T8 tăng 15% so T7; CTI:
20/9 chốt quyền cổ tức TM 10%

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index tiếp tục có phiên giảm nhẹ -8.29 điểm về 1,333.61 điểm. Thanh khoản đạt 580 triệu cổ phiếu,
giảm mạnh so với phiên trước đó và tụt về ngưỡng trung bình. Khối ngoại bán ròng hơn 570 tỷ, các mã bị
bán ra nhiều nhất gồm có VHM, VIC và VNM.
Khá tương đồng với phiên GD trước, sự giằng co là diễn biến chính trong suốt phiên giao dịch buổi sáng,
và áp lực bán lại gia tăng ở phiên chiều, đặc biệt tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, VIC, MSN.. khiến
chỉ số tiếp tục có ngày mất điểm. Nhóm cổ phiếu Ngân hàng sau phiên tăng điểm khá tích cực trước đó
cũng đồng loạt giảm điểm trở lại. Độ rộng thị trường chung nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ phiếu giảm
điểm với 259 mã so với 127 mã tăng. Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiêu cực khi họ không
ngừng bán ròng trong thời gian gần đây và tiếp tục duy trì trạng thái bán ở mức độ cao. Về tín hiệu kỹ
thuật, diễn biến gần đây mới chỉ là trong nhịp điều chỉnh, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn được đảm
bảo với ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại vùng 1,320-1,330 điểm. Dự báo trong phiên giao dịch hôm nay áp lực
bán có thể sẽ tiếp diễn, nhiều khả năng chỉ số sẽ kiểm định lại lực cầu tại vùng hỗ trợ.
Nhà đầu tư ngắn hạn giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải để bảo đảm quản trị rủi ro, tận dụng nhịp điều
chỉnh để cơ cấu lại danh mục đồng thời quan sát thêm diễn biến tại vùng hỗ trợ.

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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