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Thống kê Thị trường 19/09
/03/03
HSX

Tổng quan
Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,205.43 (-28.60)

264.25 (-8.63)

KLGD khớp lệnh

606,079,700

84,502,018

GTGD khớp lệnh

14,842,047,350

1,836,493,669

Giao dịch NĐTNN
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KL mua/bán ròng

2,075,782

-4,312,524

GT mua/bán ròng

165,433,460

-83,494,587
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POW

26,860,000

PVS

11,725,700

HAG

14,624,100

SHS

9,883,800

HPG

13,730,400

IDC

8,853,500

PVD

10,618,900

CEO

4,865,700

NKG

10,486,600

HUT

3,858,800

- Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố ông Đỗ Thành Nhân
và 3 đồng phạm về tội thao túng chứng khoán.
- Bộ TC: từ T10/2021 đã xử phạt hàng loạt CTCK và
tổ chức phát hành vi phạm về phát hành TPDN.
- Việt Nam xuất siêu sang Mỹ hơn 67 tỷ USD sau 8T.
- Đức: NHTW cảnh báo nền KT có dấu hiệu suy thoái.
- PVS: 28/9 chốt quyền cổ tức TM 8%; SFI: 5/10 chốt
quyền cổ tức TM 20%; FPT: LNTT 8T đạt 3,409 tỷ,
tăng 30%; TNG: LNST 8T đạt 37.6 tỷ, tăng 31%;
TAR: sẽ trả cổ tức CP 10% trong T10; NBB: sẽ PHT
2:1 giá 15;
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VN-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần -28.60 điểm về 1,205.43 điểm. Thanh khoản đạt 606
triệu cổ phiếu (giá trị 14,842 tỷ), tăng so với phiên trước đó và đạt ở ngưỡng trung bình. Khối ngoại mua
ròng hơn 165 tỷ, các mã được mua vào nhiều nhất gồm có DGC, HPG và VNM.
Trước những diễn biến tiêu cực từ thị trường chứng khoán thế giới đặc biệt tại thị trường Mỹ trong thời gian
gần đây, thị trường trong nước chịu áp lực giảm điểm trong toàn bộ thời gian của phiên giao dịch hôm qua
và mạnh dần về cuối phiên. Áp lực bán tháo trên diện rộng quay trở lại với rất nhiều cổ phiếu Bluechips
vốn hóa lớn tạo áp lực lớn đến xu hướng chung như GAS, GVR, BVH.. Nhóm cổ phiếu Chứng khoán, Bất
động sản và Dầu khí cùng đồng loạt lao dốc mạnh trong đó nhiều mã giảm sàn hết biên độ như VCI, PVD,
CII.. Độ rộng thị trường chung nghiêng hoàn toàn về số cổ phiếu giảm điểm với 399 mã so với chỉ 64 mã
tăng, trong đó có tới 66 mã giảm sàn. Khối nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng nhưng khối lượng là
không nhiều. Xu hướng ngắn hạn chuyển biến nhanh sang trạng thái tiêu cực khi vùng hỗ trợ 1,210-1,220
điểm dễ dàng bị phá vỡ trong bối cảnh áp lực bán tháo mạnh. Khối lượng tăng vọt phiên hôm qua cho thấy
lực bán đang mất dần sự kiên nhẫn, với quán tính giảm điểm hiện tại VN-Index có thể tiếp đà điều chỉnh
vào đầu phiên tới với vùng hỗ trợ tâm lý tại 1,200 điểm trước khi có thể xuất hiện sự hồi phục.
NĐT ngắn hạn duy trì tỷ trọng danh mục ở ngưỡng an toàn để đảm bảo quản trị rủi ro, quan sát thêm diễn
biến tại vùng 1,200 điểm để có thể xác định rõ hơn về kênh xu hướng.

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

CTCP Chứng khoán SBS

