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Tổng quan

HSX
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Tin tức đáng chú ý
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996.19 (+0.07)

114.30 (-0.09)

KLGD khớp lệnh
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DLG
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PVS
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-

9T đầu năm: Tự doanh CTCK bán ròng 790 tỷ.
Bộ QP đã CPH 32/38 DN, thoái hết vốn NN 10/21 DN
Thu NSNN 9T đạt 962,500 tỷ, tăng 13% so cùng kỳ
UOB dự báo VN tăng trưởng đến 6,9% năm nay.
Nợ thuế khó đòi tăng mạnh gần 35.000 tỷ đồng.
Trump tái dọa áp thuế lên 267 tỷ USD hàng hóa TQ
TQ tuyên bố không lùi bước trước thuế của Mỹ.
Bloomberg: Giới chức Mỹ lo ngại TQ phá giá tiền tệ.
IMF: Lạm phát Venezuela sẽ lên 10 triệu % 2019;
hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu do chiến tranh
thương mại, lo ngại có thể châm ngòi khủng hoảng.
- MBB: NĐT chỉ đăng ký mua 11% lượng cp mà VCB
chào bán; S4A: 9T LNTT đạt 98 tỷ vượt 11% KH
năm; PVS: sẽ chia cổ tức và thưởng cp tổng tỷ lệ
12%; AMV: LNST gần 68 tỷ Q3, gấp 218 lần cùng
kỳ; MWG: sẽ chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 3:1;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm nhẹ trở lại +0.07 điểm lên 996.19 điểm. Thanh khoản đạt 179 triệu cổ phiếu, giảm
nhẹ so với phiên trước và ở mức khá thấp so với trung bình các phiên gần đây. Khối ngoại tiếp tục bán
ròng hơn 99 tỷ đồng.
- Đà tăng được duy trì trong suốt phiên giao dịch nhưng giảm dần về cuối phiên. Nhóm bluechips trong
VN30 đa số biến động đi ngang trong biên độ hẹp, một vài cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục giảm mạnh và
tạo nên kênh xu hướng giảm trở lại như MSN, VIC, BVH, VNM.. đó là những tín hiệu đáng lo ngại. Nhìn
chung với phiên đi ngang hôm nay của chỉ số, kênh xu hướng không có thay đổi gì so với phiên trước và
buộc chúng ta phải quan sát thêm các phiên tiếp theo để có thể xác định kênh giá trong ngắn hạn.
- Nhà đầu tư lướt sóng nên chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn của thị trường xuất hiện trước khi quyết định giải
ngân trở lại. Có thể thực hiện mua lại một phần các vị thế đã bán trước đó với tỷ trọng thấp.

Danh mục chú ý: TDH, GMD, REE, 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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