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- CSOP A.M (Hong Kong) ra mắt quỹ ETF mô phỏng
FTSE Vietnam 30 Index, vốn ban đầu 6.5tr USD.
- Tổng doanh thu của 4 nhà máy Samsung tại VN đạt
gần 17.9 tỷ USD trong Q2, tăng 30% cùng kỳ.
- Canada áp thuế chống BPG với ống thép dẫn đầu VN.
- Chủ tịch nước đề nghị EC gỡ 'thẻ vàng' IUU cho VN.
- NĐTNN bán ròng 858tr USD trên TTCK mới nổi Châu
Á (trừ Trung Quốc) trong 4 tuần liên tiếp.
- Trung Quốc chi kỷ lục 8.3 tỷ USD để mua năng lượng
giá rẻ từ Nga trong tháng 8.
- Mỹ: Lợi suất TPCP kỳ hạn 10 năm lên đỉnh 10 năm.
- Nhật: CPI T8 tăng 2.8% cùng kỳ, cao nhất 8 năm.
- GVR: LNTT 9T ước đạt 4,408 tỷ, tăng 4%; TIG: 4/10
chốt quyền cổ tức CP 10%; MPC: 21/10 chốt quyền
thưởng CP 1:1 và cổ tức TM 23%; CEN: chủ tịch đã
bán 2.7tr cp; HDG: VCSC không còn là CĐL.
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VN-Index tăng nhẹ trở lại +13.50 điểm lên 1,218.93 điểm. Thanh khoản đạt 386 triệu cổ phiếu (giá trị
9,401 tỷ), giảm mạnh so với phiên trước đó và tụt về ngưỡng rất thấp. Khối ngoại mua ròng mạnh hơn
491 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhất gồm có DGC, HPG và VHM.
Thị trường giao dịch với diễn biến giằng co rung lắc mạnh, phân hóa là chủ đạo trong suốt thời gian khớp
lệnh buổi sáng, đã có thời điểm chỉ số lùi về quanh mốc kháng cự tâm lý tại 1,200 điểm. Tuy nhiên sang
đến phiên chiều, lực mua bắt đáy được đẩy mạnh hơn vào nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, BVH, SAB..
giúp chỉ số hồi phục tăng điểm trở lại. Hiệu ứng tích cực được lan tỏa rộng đến nhiều nhóm ngành chủ lực
như Chứng khoán, Ngân hàng, Bất động sản.. khiến độ rộng thị trường chung nghiêng hoàn toàn về số
lượng cổ phiếu tăng điểm với 309 mã so với chỉ 120 mã giảm. Giao dịch khối nhà đầu tư nước ngoài là tích
cực khi họ có xu hướng mua ròng mạnh hơn và tập trung tại nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên về cơ bản, phiên
giao dịch hôm qua mới thể hiện sự hồi phục tự nhiên sau khi nhiều cổ phiếu rơi vào trạng thái quá bán, xu
hướng ngắn hạn vẫn được đánh giá là nhiều rủi ro, đặc biệt với những nhà đầu tư lướt sóng T+. Nhiều khả
năng VN-Index sẽ biến động giằng co trong biên độ tại hỗ trợ 1,200 điểm và kháng cự tại vùng 1,220 điểm
phiên hôm nay.
Nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục ở ngưỡng an toàn để đảm bảo quản trị rủi ro, canh
những thời điểm hồi phục để giảm tỷ trọng nếu vẫn còn cao.

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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