Nhận định Thị trường 09/09/2022

Thống kê Thị trường 08/09

Tin tức đáng chú ý

Tổng quan

/03/03
HSX

Index

1,234.6 (-8.57)

282.15 (-1.9)

KLGD khớp lệnh

522,705,800

79,772,807

GTGD khớp lệnh

12,655,862,310

1,466,099,278

Giao dịch NĐTNN

HNX

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

387,200

135,579

GT mua/bán ròng

68,211,280

1,778,948

Top GD HSX

Top GD HNX

HAG

25,852,800

PVS

11,933,700

HPG

20,365,500

SHS

11,354,800

FLC

18,416,200

KLF

5,444,500

POW

18,270,900

CEO

4,244,300

SSI

15,977,000

ART

3,923,800

- Có 15 ngân hàng được nới room tín dụng từ 1-4%
và NHNN yêu cầu đẩy mạnh gói hỗ trợ lãi suất 2%.
- NHTW châu Âu (ECB) tăng lãi suất điều hành từ
ngưỡng 0% lên 0.75%.
- Nga siết việc nhà đầu tư mua cổ phiếu của các quốc
gia 'không thân thiện'.
- Giá khí đốt châu Âu đã hạ 42.4% từ mức kỷ lục T8.
- WSJ: NĐT toàn cầu đang đổ tiền vào TTCK Mỹ.
- Mỹ: FED dự báo KT Mỹ tăng trưởng chậm lại tới cuối
năm. CNBC: xác suất FED tăng LS 0.75% tới 82%.
- HOSE cảnh báo đưa ITA vào diện kiểm soát và lưu
ý khả năng hủy niêm yết HVN; ELC: 15/9 chốt
quyền thưởng CP 15% và PHT 22% giá 11.5; PTC:
chồng Chủ tịch đăng ký mua 4tr cp từ 12/9.
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-
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VN-Index tiếp tục giảm nhẹ -8.57 điểm về 1,234.6 điểm. Thanh khoản đạt 522 triệu cổ phiếu (giá trị
12,655 tỷ), giảm mạnh so với phiên trước đó và tụt về mức thấp. Khối ngoại mua ròng hơn 68 tỷ, các mã
được mua vào nhiều nhất gồm có DGC, HPG và NLG.
Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc, phân hóa là chủ đạo trong phần lớn thời gian khớp
lệnh ngày hôm qua với biên độ dao động khá hẹp, trước khi áp lực bán gia tăng từ sau 2h chiều, trên diện
rộng tại đa số các nhóm ngành chủ lực như Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản.. khiến thị trường tiếp
tục có phiên giảm điểm. Độ rộng thị trường chung nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ phiếu giảm điểm với
317 mã so với 151 mã tăng. Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài là khá tích cực khi họ có phiên mua
ròng trở lại, dù khối lượng là không nhiều. Xu thế ngắn hạn hiện tại là một nhịp điều chỉnh thiết yếu sau
giai đoạn phục hồi kéo dài tới khoảng 2 tháng với ngưỡng hỗ trợ gần nhất của chỉ số sẽ ở vùng 1,2101,220 điểm. Xu thế này được củng cố thêm bởi điều kiện thanh khoản liên tục duy trì ở mức rất thấp cho
thấy lực cầu hiện nay đang tỏ ra khá thận trọng và chưa sẵn sàng cho việc mua lên.
NĐT ngắn hạn duy trì tỷ trọng danh mục ở ngưỡng an toàn để đảm bảo quản trị rủi ro (danh mục ưu tiên
cổ phiếu BCs trong VN30).

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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