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Thống kê Thị trường 14/09
/03/03
HSX

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,240.77 (-7.63)

279.42 (-2.17)

KLGD khớp lệnh

546,231,400

71,187,255

GTGD khớp lệnh

13,419,215,170

1,531,439,563

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

4,636,372

-181,842

GT mua/bán ròng

-40,950,540

-8,745,190

Top GD HSX

Top GD HNX

HAG

40,713,500

PVS

12,913,900

HPG

27,029,100

SHS

9,472,000

SSI

25,849,700

IDC

4,533,200

VND

22,127,700

CEO

4,263,200

POW

21,305,200

PVC

3,178,700

- Bộ KH&ĐT đề xuất 2 giải pháp triển khai kế hoạch
đầu tư công.
- Dự trữ ngoại hối hiện tại ước tính còn khoảng 89 tỷ
USD, tương đương 12 tuần nhập khẩu.
- Anh: CPI T8 hạ nhiệt còn 9.9% so cùng kỳ (từ 10.1%
của T7).
- Các doanh nghiệp Nga tăng cường phát hành trái
phiếu bằng nhân dân tệ.
- OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng cầu dầu mỏ
trong 2022 và 2023.
- JPMorgan hạ dự báo lượng phát hành trái phiếu 2022
tại các nước đang phát triển từ 400 còn 260 tỷ USD.
- ACC: 26/9 chốt quyền cổ tức TM 8%; SSB: phó TGĐ
đăng ký bán 1.59tr cp từ 15/9; HVN: DN tuyên bố
sẽ nỗ lực để trụ lại HoSE.
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VN-Index tiếp tục giảm nhẹ -7.63 điểm về 1,240.77 điểm. Thanh khoản đạt 546 triệu cổ phiếu (giá trị
13,419 tỷ), tăng so với phiên trước đó và đạt ở mức thấp. Khối ngoại bán ròng hơn 40 tỷ, các mã bị bán
ra nhiều nhất gồm có VHM, STB và KBC.
Thị trường mở cửa giao dịch với sắc đỏ trên diện rộng do sự tác động tiêu cực từ thị trường chứng khoán
thế giới, đã có lúc chỉ số mất tới gần 20 điểm. Tuy nhiên sang đến phiên chiều lực mua bắt đáy bất ngờ
được đẩy vào mạnh hơn đặc biệt trong những phút cuối ngày giúp chỉ số co hẹp đáng kể đà giảm. Nhóm
cổ phiếu thuộc các ngành như Chứng khoán, Bất động sản và Dầu khí ghi nhận phiên tăng điểm ấn tượng
với nhiều mã tăng mạnh như HCM, PVD, DXG.. ngược lại các cổ phiếu Bluechips thuộc VN30 và nhóm
ngành Ngân hàng đa số mất điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về số lượng cổ phiếu giảm điểm
với 321 mã so với 120 mã tăng. Khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng nhưng khối lượng là không
nhiều. Xu hướng chung về cơ bản chưa có nhiều thay đổi, trạng thái giằng co vẫn sẽ là chủ đạo với nền
tảng thanh khoản ở mức thấp (đi kèm rủi ro vẫn được chúng tôi đánh giá ở mức cao). Trước mắt chỉ số sẽ
có ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại vùng 1,210-1,220 điểm và kháng cự tại vùng 1,260 điểm.
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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