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Thống kê Thị trường 04/10
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

1,023.62 (+3.22)

116.27 (+0.98)

KLGD khớp lệnh

183,493,900

42,227,904

GTGD khớp lệnh

4,359,861,000

729,764,764

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-9,112,690

1,432,359

GT mua/bán ròng

-434,470,000

29,490,000

Top GD HSX

Top GD HNX

MBB

21,454,340

PVS

6,759,170

HPG

11,906,470

SHB

5,758,360

STB

8,961,930

ACB

3,180,910

GEX

5,816,960

NVB

2,722,210

HSG

4,538,430

VCG

2,625,000

- WB: Tăng trưởng GDP VN 2018 ~6.8%, 6.6% 2019.
- EVN: Lũy kế 9 tháng sản lượng điện thương phẩm
ước đạt 143 tỷ kWh, tăng 10.13% so cùng kỳ.
- Chỉ số SXCN 9T ước tăng 10.6% so với cùng kỳ và
đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2012.
- CBRE: dự báo thị trường văn phòng tại Hà Nội 3
tháng cuối năm sẽ vô cùng sôi động.
- TT Nga: Trump là nguyên nhân chính để giá dầu cao.
- Mỹ tiếp tục rút khỏi 2 thỏa thuận chính trị quốc tế.
- JPMorgan: Dự báo chiến tranh thương mại bùng nổ,
hạ khuyến nghị với chứng khoán Trung Quốc.
- TPB: lãi trước thuế hơn 1.600 tỷ đồng trong 9
tháng đầu năm, tăng gấp đôi cùng kỳ 2017; DP3:
18/10 chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng
tiền tỷ lệ 30%; VHM: 55 triệu trái phiếu chính thức
giao dịch vào 11/10 với giá TC 100,000 đồng/tp;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm nhẹ trong phiên thứ ba liên tiếp, +3.22 điểm lên 1,023.62 điểm. Thanh khoản đạt
184 triệu cổ phiếu tăng nhẹ so với phiên trước. Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng 434 tỷ đồng, tập trung
mạnh nhất tại HPG, MSN và VCB.
- Thị trường vẫn đang dao động sát ngưỡng kháng cự SMA200 tương ứng vùng 1,025-1,035 điểm. Đây là
ngưỡng cản khá mạnh, khi VN-Index tiến gần ngưỡng này khả năng sẽ xảy ra tình trạng rung lắc và chỉ
số sẽ tiếp tục có những phiên điều chỉnh tích lũy. Độ rộng thị trường phiên nay nghiêng về các mã tăng
điểm. Nhóm ngân hàng và dầu khí cùng đồng loạt tăng trở lại tuy nhiên mức tăng là không nhiều và chỉ
mang tính hồi phục nhẹ. Chỉ báo kỹ thuật vẫn duy trì tích cực nhưng động lực tăng khá yếu.
- Nhà đầu tư lướt sóng cân nhắc chốt lời tại thời điểm này. Đợi thị trường vượt qua vùng kháng cự với động
lực tốt sẽ tăng tỷ trọng giải ngân trở lại. Trong trường hợp thị trường chưa thể vượt qua mốc kháng cự sẽ
giải ngân tại vùng hỗ trợ 1000 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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