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Thống kê Thị trường 09/10
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

996.12 (-12.27)

114.38 (-0.29)

KLGD khớp lệnh

184,494,660

50,836,652

GTGD khớp lệnh

4,129,387,000

697,574,179

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

3,874,250

-213,630

GT mua/bán ròng

-127,210,000

-5,630,000

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

17,690,010

SHB

7,543,350

HSG

11,860,370

PVS

6,989,240

PVD

6,662,480

ART

4,391,460

FLC

5,494,020

VCG

3,063,090

MBB

5,122,700

HUT

2,500,400

- Thị phần HNX Q3: SSI tiếp tục dẫn đầu với 11.7%.
- 9T, đa số các quỹ lớn trên TTCK tăng trưởng <4%.
- XK nông lâm thuỷ sản 9T đạt 29,6 tỷ USD, tăng
9,3% so cùng kỳ, trong đó 6 tỷ USD sang TQ.
- GRDP Hải Phòng 9T tăng kỷ lục 16,20% so cùng kỳ
- Thủ tướng: VN có thể phê chuẩn TPP-11 trước T11.
- PTT V.Đình Huệ: Lương công chức sẽ tăng 7%/năm
- Nobel Kinh tế 2018 thuộc về 2 chuyên gia người Mỹ
- Mỹ xem xét miễn giảm lệnh trừng phạt Iran.
- Trung Quốc đã ngừng mua dầu thô từ Mỹ.
- VCG: SCIC thông báo bán trọn lô 255tr cp trong
Q4; VIC: mua lại chuỗi siêu thị Fivimart; FLC:
Bamboo dời KH cất cánh tới cuối năm; PAN: dự
kiến phát hành cp thưởng 25%; TPB: được chấp
thuận tăng VĐL lên hơn 8.566 tỷ; VGC: LNTT 9T
ước 755 tỷ; PHR: LNTT 9T đạt 425 tỷ, vượt 6% KH
năm.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị

- VN-Index có phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp -12.27 điểm về 996.12 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ so
với phiên trước đó đạt 186 triệu cổ phiếu. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 127 tỷ đồng, tập trung mạnh
nhất tại MSN và VIC.
- Chỉ với 2 phiên giảm điểm mạnh chỉ số đã để thủng ngưỡng hỗ trợ tại 1000 điểm. Các mã vốn hóa lớn
gồm VIC, MSN, VJC, GAS.. đồng loạt giảm điểm và bị bán rất mạnh trong 2 phiên gần đây. Tín hiệu kỹ
thuật ngắn hạn của chỉ số đang thực sự gặp thách thức rất lớn, đà tăng điểm cần phải quay trở lại sớm
trong các phiên tới đây mới có thể giúp chỉ số duy trì được xu hướng tăng trước đó, trong trường hợp chỉ
số tiếp tục giảm điểm thì tín hiệu ngắn hạn sẽ chuyển sang mức tiêu cực. Xu hướng trung hạn của thị
trường hiện nay vẫn duy trì trạng thái tích cực.
- Các chỉ số chứng khoán toàn cầu cũng đang giảm khá mạnh trong các ngày qua là điều chúng ta cần lưu
ý và bám sát, khối ngoại cũng bắt đầu quay lại bán ròng trở lại. Nhà đầu tư ngắn hạn đã thoát hàng như
khuyến nghị trước đó có thể cân nhắc giải ngân một phần trở lại tại thời điểm này.

Danh mục chú ý: TDH, 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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