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Thống kê Thị trường 03/10
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,020.40 (+1.61)

115.29 (+0.29)

KLGD khớp lệnh

159,465,930

39,074,934

GTGD khớp lệnh

3,482,356,000

545,555,881

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

1,550,480

-512,100

GT mua/bán ròng

-42,830,000

-12,610,000

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

16,349,910

SHB

7,578,930

HSG

6,776,680

PVS

4,198,830

PVD

5,188,810

ART

3,712,530

HPG

4,992,960

HUT

2,628,430

FLC

4,532,830

ACB

1,954,920

- BCH TW Đảng giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.
- Hội nghị TW 8: KT-XH đất nước đang đi đúng hướng.
- Quốc tang nguyên TBT Đỗ Mười trong 2 ngày 6-7/10.
- Dự thảo sửa đổi Luật CK: trần room ngoại là 100%.
Đấu giá HNX T9 chỉ bán được 8% lượng chào bán.
- 22/10: Xử phúc thẩm bà Hứa Thị Phấn - Trustbank.
- VASEP: XK thủy sản VN 2018 ước ~9 tỷ USD, +7%.
- Đại sứ Anh: “Brexit không gây ra thách thức cho
quan hệ Anh-Việt Nam”.
- Rupee Ấn Độ thấp kỷ lục 1 năm, mất 14% năm nay.
- Chủ tịch Fed không quá lo lắng về lạm phát.
- POW: LNTT 9T đạt 1.624 tỷ, bằng 113% KH; ANV:
lãi ròng 9T đạt 295 tỷ; PHC: 03/10, 21tr cổ phiếu
chính thức lên sàn HOSE, giá TC 16,300đ/cp; ILA:
15/10 chốt quyền nhận cổ tức 20% bằng cp.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm nhẹ trong phiên thứ hai liên tiếp +1.61 điểm lên 1,020.4 điểm. Thanh khoản giảm
mạnh so với phiên trước, chỉ đạt 160tr cổ phiếu. Khối ngoại bán ròng hơn 42 tỷ đồng, hai mã bị bán
mạnh nhất là MSN và PVD.
- Trạng thái giao dịch giằng co và tương đối ảm đạm tiếp tục duy trì, thể hiện tâm lý lưỡng lự khi chỉ số
tiến sát vùng kháng cự mạnh. Độ rộng thị trường ở mức cân bằng. Nhóm cổ phiếu ngân hàng và dầu khí
phiên nay đa số đều biến động trong biên độ hẹp. Các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn duy trì tích cực và chưa
có bất kỳ tín hiệu đáng ngại nào về xu hướng. VN-Index có thể kiểm định vùng kháng cự MA200 tại
1025-1035 điểm trong các phiên tới đây.
- Tuy vẫn đánh giá xu hướng trong ngắn hạn thị trường hiện nay là tích cực, nhưng hiện tượng “xanh vỏ
đỏ lòng” đã xuất hiện ở nhiều thời điểm. Do vậy, chúng tôi đánh giá việc tìm kiếm lợi nhuận trong lướt
sóng ngắn hạn sẽ trở nên khó khăn hơn trong 1 vài phiên tới cùng mức biên lợi nhuận rất mỏng.

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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