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Thống kê Thị trường 13/09
HSX
/03/03

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,341.43 (-3.88)

349.05 (-1)

KLGD khớp lệnh

719,863,400

167,801,093

GTGD khớp lệnh

21,560,740,470

3,397,244,599

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-6,914,100

1,289,440

GT mua/bán ròng

-394,018,520

139,800,378

Top GD HSX

Top GD HNX

KBC

28,508,600

PVS

18,482,300

HPG

27,227,400

SHB

13,062,200

SCR

22,382,500

CEO

6,811,400

FIT

16,120,900

KLF

6,402,100

TCH

16,053,900

SHS

5,973,800

- HSBC: Việt Nam có thể đạt tăng trưởng GDP 5-5.5%
(viễn cảnh 1) hoặc ở mức 3.5-4% (viễn cảnh 2), GDP
2020 sẽ tăng trưởng 6.8%.
- XK thủy sản T8 đạt 588tr USD, giảm 28% cùng kỳ
(EU giảm 32%, Mỹ giảm 16%, TQ, Nhật giảm 36%).
- NHNN dự thảo thông tư sửa đổi thông tư kinh doanh,
cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của các NHTM.
- OPEC: Nhu cầu dầu mỏ sẽ vượt mức trước khi bùng
phát dịch Covid-19.
- DBC: 30/9 chốt quyền cổ tức TM 20%; SNZ: 4/10
chốt quyền cổ tức TM 10%; TLH: LNST T8 đạt 33 tỷ,
giảm 12% so T7; IPA: đăng ký bán 1.8tr cp quỹ từ
24/9; MSN: nhóm quỹ GIC đã bán 19.5tr cp.
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VN-Index giảm điểm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần -3.88 điểm về 1,341.43 điểm. Thanh khoản đạt
744 triệu cổ phiếu, tăng mạnh so với phiên trước đó và đạt ngưỡng cao. Khối ngoại bán ròng 394 tỷ, các
mã bị bán ra nhiều nhất gồm có VIC, HPG và VHM.
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 cuối phiên chiều áp lực bán bắt đầu gia tăng tại nhóm Bluechips thuộc
VN30, ghi nhận nhiều cổ phiếu giảm mạnh như PNJ, GVR, BVH.. khiến chỉ số quay đầu giảm trở lại. Nhóm
cổ phiếu Penny có diễn biến tích cực và sôi động hơn khi ghi nhận nhiều cổ phiếu tăng trần với dư mua còn
khá lớn như VNE, LDG, SJF.. trong khi nhóm Midcap có sự phân hóa rõ nét, đồng thời nhóm thị trường
(ngân hàng, chứng khoán..) tiếp tục suy yếu. Độ rộng thị trường chung nghiêng đôi chút về số cổ phiếu
giảm điểm với 224 mã so với 196 mã tăng. Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài vẫn là tiêu cực khi họ
không ngừng bán ròng mạnh trong thời gian gần đây và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nhiều khả năng thị
trường tiếp tục kéo dài xu thế giằng co, đi ngang theo dạng tích lũy với các phiên tăng giảm đan xen vẫn
là chủ đạo khi mà các cổ phiếu đầu ngành chưa cho tín hiệu tăng trở lại.
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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