Nhận định Thị trường 13/09/2022

Thống kê Thị trường 12/09
/03/03
HSX

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,249.62 (+0.84)

283.08 (-1.55)

KLGD khớp lệnh

354,922,600

51,423,154

GTGD khớp lệnh

9,971,843,240

1,111,418,583

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

6,721,547

304,636

GT mua/bán ròng

181,627,910

11,359,249

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

26,170,900

PVS

10,451,500

NKG

17,962,500

SHS

4,977,300

HAG

13,973,700

PVC

3,093,800

PVD

13,371,400

KLF

2,987,500

SSI

11,998,300

IDC

2,191,700

- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: phấn đấu GDP 2022 tăng
trưởng trên 7.5%.
- NĐT Thái Lan rút vốn khỏi Diamond ETF trong tháng
7 và 8, tổng giá trị hơn 1,400 tỷ.
- Phát hành TPCP sau 8T thu về 99,582 tỷ, bằng
24.9% kế hoạch năm.
- Mỹ lên KH hạn chế xuất khẩu chip tới Trung Quốc.
- THD: sẽ thưởng CP 10%; SZL: 5/10 chốt quyền cổ
tức TM 10%; SRA: UV HĐQT đã bán toàn bộ 4.2tr
cp; REE: Platinum Victory lại đăng ký mua 6tr cp;
VJC: sẽ PH riêng lẻ 34.8tr cp giá 135; VSH: Năng
lượng REE đăng ký mua 4tr cp từ 19/9.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
-

-

-

VN-Index tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần +0.84 điểm lên 1,249.62 điểm. Thanh khoản đạt 354
triệu cổ phiếu (giá trị 9,971 tỷ) giảm mạnh so với phiên trước đó và tụt về ngưỡng rất thấp. Khối ngoại
mua ròng hơn 181 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhất gồm có DGC, HPG và PVD.
Thị trường mặc dù duy trì được sắc xanh trong suốt phiên hôm qua, tuy nhiên trạng thái giao dịch giằng
co rung lắc vẫn là chủ đạo trong suốt thời gian khớp lệnh với biên độ dao động hẹp, cuối ngày áp lực bán
cũng gia tăng trở lại khiến chốt phiên chỉ số gần như mất hết đà tăng điểm (cao nhất 9đ). Sự phân hóa đã
diễn ra rõ nét khi dòng tiền liên tục xoay vòng qua các nhóm ngành trong thời gian gần đây. Các mã thuộc
nhóm Dầu khí có ngày giao dịch khá tích cực trong khi nhóm cổ phiếu Chứng khoán và Bất động sản đa số
tiếp tục điều chỉnh. Độ rộng thị trường chung nghiêng đôi chút về số lượng cổ phiếu tăng giá với 238 mã
so với 215 mã giảm. Khối nhà đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng thứ 3 liên tiếp nhưng khối lượng là
không nhiều. Với quán tính tăng điểm cùng với sự hồi phục của chứng khoán thế giới, chỉ số có cơ hội kiểm
định lại ngưỡng kháng cự tại 1,260, tuy nhiên rủi ro lướt sóng vẫn được chúng tôi đánh giá ở mức khá cao.
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.
Khối Phân tích và Đầu tư
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