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Thống kê Thị trường 02/10
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,018.79 (+5.91)

115.00 (-0.45)

KLGD khớp lệnh

203,211,920

58,462,208

GTGD khớp lệnh

4,870,894,000

866,632,053

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

109,293,802

-110,789

GT mua/bán ròng

11,123,330,000

-15,620,000

Top GD HSX

Top GD HNX

HPG

10,602,070

PVS

11,400,680

STB

9,280,400

SHB

10,144,780

DXG

8,552,700

ACB

5,220,370

CTG

7,746,060

HUT

3,379,300

PVD

7,302,420

SHS

2,045,200

- Sẽ có nhiều điểm mới trong dự thảo Luật Chứng
khoán sửa đổi.
- Thị phần môi giới HoSE quý 3: SSI tiếp tục giữ
vững vị trí số 1, nhưng sụt mạnh từ 23% còn 16%.
- XK năm 2018 có thể chạm ngưỡng 239 tỷ USD.
- PVN: Tổng doanh thu 9 tháng đạt 449,100 tỷ, vượt
20,1% so với KH.
- NĐTNN mua ròng 31,680 tỷ trên HSX 9T đầu năm.
- Gần 70% DNNVV dự kiến tăng trưởng năm 2018.
- IMF: sắp hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới.
- TT Mỹ: còn quá sớm để đàm phán thương mại với TQ.
- Đồng Rupiah của Indonesia chạm đáy 20 năm.
- PNC: điều chỉnh kế hoạch lãi 2018 lên gấp 8 lần và
trả cổ tức sau 7 năm; FMC: Doanh số 9T là 169
triệu USD, bằng 88.9% KH năm; SMC: 15/10 chốt
quyền trả cổ tức đợt 1/2018 tỷ lệ 6% TM.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm trở lại +5.91 điểm lên 1,018.79 điểm. Thanh khoản đạt 204 triệu cổ phiếu giảm so
với phiên trước. Khối ngoại có phiên mua ròng rất mạnh giá trị hơn 11,000 tỷ, trong đó chủ yếu đến từ
các giao dịch thỏa thuận MSN và DHG.
- TT đã trải qua 1 phiên tăng điểm “xanh vỏ đỏ lòng” tương đối rõ nét với số mã giảm điểm (180) áp đảo
hoàn toàn số mã tăng điểm (119), sức tăng được hỗ trợ bởi các mã vốn hóa lớn như VIC, GAS, SAB..
Phiên nay cũng cho thấy sự phân hóa mạnh giữa các cổ phiếu cùng ngành, với nhóm dầu khí, PVS tăng
khá tốt thì PVD lại quay đầu giảm mạnh, với nhóm ngân hàng các mã tăng điểm khá gồm có VCB, BID
trong khi ABC, MBB tiếp tục giảm giá. Trước mắt vùng 1025-1035 vẫn sẽ là kháng cự mạnh đối với VNIndex, khả năng cao sẽ xuất hiện diễn biến giằng co cũng như rung lắc mạnh khi chỉ số tiến sát mốc này.
- Các mã vốn hóa lớn đang là lực đỡ cho thị trường vào thời điểm này do đó việc lướt sóng sẽ trở nên khó
khăn hơn trong các phiên tới đây, kể cả thị trường vẫn duy trì xu hướng tăng điểm.

Danh mục chú ý: TDH, PTB, 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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