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Thống kê Thị trường 25/10
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

910.17 (-12.56)

103.10 (-0.63)

KLGD khớp lệnh

163,267,870

48,227,023

GTGD khớp lệnh

3,596,763,000

614,752,183

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-2,989,050

1,261,814

GT mua/bán ròng

-161,860,000

13,380,000

Top GD HSX

-

Top GD HNX

HPG

7,241,940

SHB

8,517,490

STB

6,170,000

PVS

5,916,780

FLC

5,844,450

ACB

5,147,560

VPB

5,715,420

ART

4,022,250

MBB

5,386,150

KLF

2,324,210

-

Đến 16/10: giá trị danh mục NĐTNN đạt 35 tỷ USD
EVFTA đã trình lên EC chấp thuận để ký chính thức.
Việt Nam đạt thặng dư 21 tỷ USD với EU trong 9T.
Chính phủ cân nhắc phương án tăng giá điện 2019.
Ngày 22/11 Viettel và SCIC sẽ đấu giá 79% cp của
Vinaconex với giá khởi điểm 21.300 đồng/cp.
Đề nghị kỷ luật Giám đốc, Tổng biên tập NXB Tri
thức Chu Hảo.
QH New Zealand chính thức phê chuẩn HĐ CPTPP.
2 quỹ Chính phủ Trung Quốc đã bị rút 99% vốn.
TTCK Châu Á mất 4,900 tỷ USD vốn hóa từ đầu năm
HDB: LNTT Q3 đạt 822 tỷ, giảm 57% so cùng kỳ;
TTF: sáp nhập công Sứ Thiên Thanh, tỷ lệ 8.21:1;
BMP: LNST Q3 đạt 115 tỷ, giảm 4% so cùng kỳ;
HAR: LNST Q3 đạt 16,3 tỷ, tăng 126% so cùng kỳ;
POM: LNST Q3 đạt 27 tỷ, giảm 89% so cùng kỳ.

-

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index có phiên giảm điểm thứ 6 liên tiếp -12.56 điểm về 910.17 điểm. Thanh khoản đạt 164 triệu cổ
phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khá mạnh hơn 161 tỷ đồng, các mã
bị bán ra nhiều nhất gồm có MSN, HPG và VNM.
- Chịu áp lực sụt giảm mạnh ngay đầu phiên do tác động từ thị trường chứng khoán thế giới khiến chỉ số
giảm sâu và tiệm cận vùng hỗ trợ mạnh tại 890 – 900 điểm. Đó cũng là lúc lực cầu bắt đáy được kích
hoạt giúp chỉ số hồi phục khá nhanh và tạo được khoảng trống giá tương đối lớn về cuối ngày. Số mã
giảm điểm vẫn chiếm áp đảo hoàn toàn tuy nhiên một vài Bluechips chốt phiên đã kịp bật tăng trở lại
như MSN, PVS, VCG hay PLX. Với những diễn biến khá tích cự vào cuối ngày, chúng tôi cho rằng nhiều
khả năng thị trường sẽ có nhịp hồi phục trong 1-2 phiên sắp tới.
- Nhịp hồi của thị trường nếu có xuất hiện tới đây cũng chỉ là nhịp hồi mang tính kỹ thuật, do đó với những
nhà đầu tư đã mua thêm vào tại vùng hỗ trợ (danh mục có sẵn) như khuyến nghị trước có thể canh bán
ra khi nhịp hồi suy yếu để hạ thấp giá vốn.

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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