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Thống kê Thị trường 01/10
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,012.88 (-4.25)

115.52 (-0.76)

KLGD khớp lệnh

224,079,290

56,458,032

GTGD khớp lệnh

4,945,727,000

760,084,354

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

7,278,630

-626,926

GT mua/bán ròng

89,550,000

-13,830,000

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

22,126,950

SHB

13,940,670

FLC

11,125,580

PVS

5,068,600

HSG

8,381,820

HUT

4,742,440

HPG

6,816,120

ACB

3,222,310

CTG

6,461,870

VCG

2,760,300

-

Sáng 2/10: khai mạc Hội nghị TW 8, khóa XII.
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần.
Vinfast sẽ ra mắt xe hơi tại Paris Motor Show 2/10.
PMI T9 giảm xuống 51.5đ, thấp nhất 10T gần đây.
Mỹ và Canada đạt được thỏa thuận về NAFTA.
PTT Vương Đình Huệ: GDP 2019 dự tăng 6,6-6,8%.
9T, VN đón 11.6tr lượt khách QT, +22.9% so cùng
kỳ. 9T, tổng bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ
tiêu dùng đạt 3,235.1 nghìn tỷ, +11,3% so cùng kỳ.
- Chỉ số PMI Trung Quốc T9 giảm từ 51.3đ còn 50.8đ
- HPG: PENMII đăng ký bán 20tr cp; ACV: sẽ nâng
cấp mở rộng 18 cảng hàng không đến 2025; DBC:
sẽ chuyển sàn và trả cổ tức 10% TM; PHC: được
chấp thuận niêm yết trên HOSE; VGT: Doanh thu
9T hơn 36,400 tỷ; CNG: Ước LNTT 91,3 tỷ trong
9T, hoàn thành 77% KH năm.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm trong phiên đầu tuần -4.25 điểm về 1,012.88 điểm. Thanh khoản tăng khá mạnh
với 225 triệu cổ phiếu. Khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 90 tỷ đồng, các mã được mua vào nhiều nhất có
HPG, STB và GAS.
- Thị trường tăng khá tốt trong phiên sáng, tiệm cận vùng kháng cự 1,025 điểm nhưng quay đầu giảm
mạnh vào cuối phiên chiều, với các lệnh bán nhanh và mạnh tại các mã BCs. Nhóm cổ phiếu ngân hàng
tiếp tục có phiên điều chỉnh, đặc biệt mã VCB với phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp. Các mã vốn hóa lớn
như VJC, VHM cũng giảm mạnh và tạo khoảng trống giá khá lớn. Với việc giá đóng cửa nhiều mã BCs ở
mức thấp nhất trong ngày, chúng tôi cho rằng nhiều khả năng nhịp điều chỉnh sẽ tiếp diễn trong phiên
tới. Xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì tích cực với hỗ trợ hiện nay của thị trường tại mốc 1,000 điểm.
- Nhà đầu tư lướt sóng có thể canh giải ngân khi chỉ số tiến sát mốc hỗ trợ hoặc đợi nhịp điều chỉnh kết
thúc và cho tín hiệu quay đầu trở lại từ các mã trong nhóm VN30.

Danh mục chú ý: TDH, PTB, DBC, GMD, REE, VCG, ACB.. (chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp).
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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