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Thống kê Thị trường 10/10
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

993.96 (-2.23)

113.76 (-0.54)

KLGD khớp lệnh

170,310,580

40,757,732

GTGD khớp lệnh

3,740,629,000

565,784,116

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-8,116,820

-2,893,230

GT mua/bán ròng

-353,020,000

-51,410,000

Top GD HSX

Top GD HNX

MBB

11,204,970

SHB

8,343,610

STB

9,022,660

PVS

4,746,030

FLC

8,645,450

ACB

2,803,040

HSG

7,966,210

VCG

2,434,140

HPG

6,742,900

HUT

2,189,820

- DJ giảm 831đ, phiên giảm mạnh nhất từ T2/18.
- Thặng dư thương mại VN 9T lần đầu vượt 6 tỷ USD.
Cao nhất là điện thoại và phụ kiện đạt ~37 tỷ USD.
- Nhập khẩu hàng hóa từ các nước ASEAN rất đáng
lo ngại đã cao hơn 2,6 lần so với xuất khẩu.
- Thủ tướng thăm Nhật Bản: Mang về các thỏa thuận
đầu tư trị giá 10 tỷ USD.
- VEPR: Giá xăng tăng, nguy cơ lạm phát 2019 vượt
4%. Tăng trưởng tín dụng 2018 khó đạt 17%.
- TMS: 22/10 chốt quyền chia thưởng cp tỷ lệ 25%;
VCS: sẽ tối đa 3,2tr cp quỹ trong Q4; SVC: điều
chỉnh tăng 46% KH lãi ròng 2018, lên 120 tỷ;
TCM: LNST 9T đạt 202 tỷ, vượt KH cả năm; VCA:
LNST Q3 gần 5 tỷ, giảm 74% so với cùng kỳ; CMT:
hủy niêm yết tự nguyện.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index quay đầu giảm điểm -2.23 điểm về 993.96 điểm. Thanh khoản đạt 172 triệu cổ phiếu, giảm
nhẹ so với phiên trước và ở mức khá thấp so với trung bình các phiên gần đây. Khối ngoại có phiên bán
ròng mạnh hơn 353 tỷ đồng, tập trung nhiều nhất tại HPG và VIC.
- Với việc không thể hồi phục lại sau khi thủng ngưỡng tâm lý 1000 điểm, có thể nói xu hướng ngắn hạn
của thị trường có dấu hiệu quay trở lại trạng thái tiêu cực. Rất nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục phá
qua các mốc hỗ trợ của mình và hình thành kênh xu hướng giảm trong ngắn hạn như MSN, VNM, VIC,
BVH.. Chỉ báo dòng tiền (MFI) cũng như chỉ báo sức mạnh Momentum đang cho thấy mức suy giảm đáng
lo ngại. Khối ngoại quay lại bán ròng trong các phiên gần đây cũng là yếu tố tác động lớn đến tâm lý thị
trường vào lúc này.
- Chứng khoán toàn cầu những ngày gần đây cũng liên tục mất điểm mạnh cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp
đến thị trường trong nước các ngày tới đây. Nhà đầu tư lướt sóng tạm thời nên dừng việc giải ngân mới,
chỉ giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp, an toàn.

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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