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Thống kê Thị trường 11/10
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

945.89 (-48.07)

107.17 (-6.59)

KLGD khớp lệnh

342,322,780

99,123,286

GTGD khớp lệnh

7,364,124,000

1,338,719,083

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-4,095,220

-833,015

GT mua/bán ròng

-283,950,000

-1,230,000

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

24,729,240

SHB

21,401,050

FLC

22,323,530

PVS

13,037,890

HPG

15,991,110

ACB

9,392,020

HSG

13,057,970

HUT

5,321,190

CTG

12,082,520

KLF

4,681,250

- Lo ngại lãi suất, DJ, S&P500 tiếp tục mất hơn 2%.
- 9T, VN thu hút 19,7 tỷ USD vốn FDI, giảm 7,7% so
cùng kỳ, giải ngân đạt 13,25 tỷ USD, tăng 6%.
- VND tăng gần 3,3% so với nhân dân tệ từ đầu năm.
- EMTA: Việt Nam sẽ hưởng lợi nhiều trong CTTM.
- May Sông Hồng đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết
trên HoSE, VĐL 476.3 tỷ, MCK: MSH;
- CTG: NH Nhật MUFG muốn nâng tỷ lệ sở hữu lên
50%; YEG: sẽ thưởng cp tỷ lệ 1:2; DCM: LNTT ước
đạt 569,5 tỷ, đạt 83% KH năm; MSB: quyết định
mua lại tối đa 70tr cp quỹ giá 11,000 đ/cp; NRC:
dự kiến lãi 110 tỷ năm 2018; NTC: LNTT 9T đạt
167 tỷ, tăng trưởng 44%, đạt 37% KH năm; NDN:
LNST 9T gần 82 tỷ, đạt 97% KH năm; HAG: sẽ hủy
niêm yết chứng chỉ lưu ký toàn cầu GDRs; VIX: sẽ
chào bán riêng lẻ 20tr cp trong Q4.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index đã có phiên giao dịch giảm điểm rất mạnh -48.07 điểm về 945.89 điểm. Thanh khoản tăng vọt
với hơn 342 triệu cổ phiếu được thực hiện qua khớp lệnh. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 284 tỷ đồng, tập
trung tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VNM, MSN.
- Thị trường chứng khoán Mỹ bất ngờ giảm rất mạnh, điều này đã tác động tiêu cực tới các TTCK Châu Á
trong phiên nay và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Chỉ số có phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2018
đến nay, lực bán tháo xuất hiện trên diện rộng ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, dầu khí và
nhóm vốn hóa lớn như VHM, VIC, GAS, VNM, MSN.. khiến tâm lý hoảng loạn bao trùm suốt phiên giao
dịch. Chỉ với một phiên giảm đã lấy đi thành quả tăng của thị trường trong hơn 2 tháng vừa qua hơn nữa
nó còn tạo ra nguy cơ kích hoạt vòng xoáy cắt lỗ hoặc call margin trong các phiên tới đây. Tín hiệu kỹ
thuật ngắn hạn của chỉ số là tiêu cực với hỗ trợ gần nhất tại 890-900 điểm.
- Chúng tôi tiếp tục duy trì khuyến nghị không mở vị thế mua mới vào thời điểm này, không bắt đáy cho
dù giá cổ phiếu đã giảm rất nhanh. Trong các phiên thị trường bật tăng trở lại sẽ là cơ hội cho các nhà
đầu tư lướt sóng thoát hàng, giảm tỉ trọng.

Danh mục chú ý: tạm dừng khuyến nghị do diễn biến TT đang chuyển biến tiêu cực khó lường.
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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