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Thống kê Thị trường 09/09
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,343.98 (+10.37)

350.44 (+3.16)

KLGD khớp lệnh

563,607,000

107,199,548

GTGD khớp lệnh

17,784,115,090

2,217,300,511

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-1,725,190

-14,242,426

GT mua/bán ròng

-397,817,370

-304,500,048

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

36,718,200

SHB

12,385,200

FIT

33,240,600

CEO

12,383,400

SSI

20,144,300

IDC

7,719,600

HSG

18,278,100

PVS

4,577,000

FLC

13,975,100

ACM

3,522,300

- Thủ tướng đã ký ban hành NQ 105 hỗ trợ DN, hợp
tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
- NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ
tín dụng chảy vào bất động sản, chứng khoán.
- UBCK sẽ xử nghiêm các sai phạm trong dịch vụ phát
hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
- Phát hành TPDN T8 đạt 26,077 tỷ, nhóm Ngân hàng
dẫn đầu với 41.6%.
- ECB nâng dự báo tăng trưởng của eurozone từ 4.6%
lên 5%.
- Trung Quốc: CPI T8 tăng 0.8%, giá sản xuất PPI T8
tăng 9.5% cùng kỳ.
- CTD: 23/9 chốt quyền cổ tức TM 10%; VCG: 22/9
chốt quyền cổ tức TM 12%

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index có phiên tăng trở lại +10.37 điểm lên 1,343.98 điểm. Thanh khoản đạt 563 triệu cổ phiếu, giảm
nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở ngưỡng trung bình. Khối ngoại bán ròng hơn 397 tỷ, các mã bị bán
ra nhiều nhất gồm có VHM, VIC và VNM.
Thị trường duy trì được đà tăng điểm trong suốt phiên giao dịch hôm qua và có xu hướng mạnh hơn trong
những phút cuối ngày với sự bứt phá trên diện rộng của rất nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như MWG, MSN,
VJC.. Nhóm cổ phiếu Thép có diễn biến khá tích cực, trong khi các nhóm Ngân hàng và Chứng khoán có
sự giằng co và phân hóa rõ nét. Nhóm cổ phiếu Midcaps cũng đồng loạt phục hồi trở lại khiến độ rộng thị
trường chung nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ phiếu tăng điểm với 274 mã so với 134 mã giảm. Đáng
chú ý nhất là sự bứt phá của nhóm cổ phiếu dịch vụ hàng không khi ghi nhận nhiều mã tăng trần hết biên
độ như HVN, AST.. Khối nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng trong phiên thứ 9 liên tiếp tập trung chủ
yếu tại các cổ phiếu vốn hóa lớn. Mặc dù tăng điểm tích cực nhưng thanh khoản lại giảm xuống mức khá
thấp, do đó trong các phiên tới nhiều khả năng trạng thái giằng co theo dạng tích lũy sẽ là chủ đạo.
Nhà đầu tư ngắn hạn giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải để bảo đảm quản trị rủi ro. Có thể canh mua
vào tại vùng hỗ trợ 1,330 và bán ra tại vùng kháng cự 1,360-1,370 điểm.

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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