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Thống kê Thị trường 14/09
Tổng quan

HSX
/03/03

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,339.7 (-1.73)

347.86 (-1.19)

KLGD khớp lệnh

670,954,500

165,167,846

GTGD khớp lệnh

17,917,444,450

3,139,856,269

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

-15,408,800

1,383,008

GT mua/bán ròng

-736,267,990

155,850,674

Top GD HSX

HNX

- Bộ KH&ĐT dự báo GDP 2021 có thể tăng 3.5-4%,
trong T10 sẽ trình Chính phủ đề án phục hồi kinh tế.
- Mỹ: CPI T8 tăng 5.3% so cùng kỳ và 0.3% so T7
(thấp hơn dự báo 0.4%).
- Nợ của ngành hàng không toàn cầu hiện đã tăng
thêm 23% từ năm 2020 lên mức 340 tỷ USD.
- PVS: sẽ trả cổ tức TM 10%; PNJ: nhóm VinaCapital
không còn là CĐL; DPR: DT T8 tăng 82%, LNTT gấp
4 lần T7 (đạt 14.4 tỷ)

Top GD HNX

HQC

31,962,000

KLF

14,256,800

DLG

26,745,400

SHB

12,492,000

FIT

24,585,900

PVS

7,664,500

HPG

22,432,900

DL1

6,450,200

POW

15,831,400

IDC

5,438,200

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-
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VN-Index tiếp tục có phiên giảm điểm nhẹ -1.73 điểm về 1,339.7 điểm. Thanh khoản đạt 692 triệu cổ
phiếu, giảm so với phiên trước đó tụt về ngưỡng khá cao. Khối ngoại bán ròng hơn 753 tỷ, các mã bị bán
ra nhiều nhất gồm có VCB, HPG và MSN.
Thị trường mở cửa với diễn biến khá tích cực, có thời điểm chỉ số tăng khá mạnh tới gần 8 điểm, tuy nhiên
một lần nữa áp lực bán tại nhóm cổ phiếu Bluechips thuộc VN30 vào phiên chiều đã khiến chỉ số tiếp tục
giảm điểm vào cuối ngày. Nhóm cổ phiếu thuộc các ngành như Chứng khoán, Ngân hàng cũng chìm trong
sắc đỏ khiến độ rộng thị trường chung tiếp tục nghiêng về số lượng cổ phiếu giảm điểm với 234 mã so với
168 mã tăng. Diễn biến tích cực phiên hôm qua chủ yếu tới từ các cổ phiếu nhỏ, đáng chú ý nhất là nhóm
“họ Louis”. Khối nhà đầu tư nước ngoài gia tăng bán ròng mạnh tập trung chủ yếu tại các mã vốn hóa lớn.
Xu hướng đi ngang tích lũy trong biên độ hẹp của VN-Index được dự báo vẫn sẽ là chủ đạo trong tuần này,
điều này khiến cho việc lướt sóng T+ của nhà đầu tư trở nên rất khó khăn, đặc biệt khi dòng tiền vẫn chủ
yếu xoay quanh các nhóm ngành nhỏ và các cổ phiếu Penny mang tính đầu cơ cao và mức độ rủi ro cao.
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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