Nhận định Thị trường 30/10/2018

Thống kê Thị trường 29/10
Tổng quan

HSX

Tin tức đáng chú ý
HNX

Index

888.82 (-12)

101.17 (-0.62)

KLGD khớp lệnh

113,190,110

30,573,917

GTGD khớp lệnh

2,447,278,000

413,662,151

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-1,872,320

979,300

GT mua/bán ròng

-64,880,000

14,650,000

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

5,725,220

PVS

5,069,380

STB

5,707,100

SHB

4,183,850

VPB

5,378,670

ACB

3,999,760

HPG

4,460,930

ART

1,523,220

ITA

4,355,740

VCG

1,220,970

-

Thống đốc: Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào TTCK.
Nợ nước ngoài đạt 47% GDP, sắp chạm trần 50%.
DT bán lẻ hàng hóa & dịch vụ 10T đạt 3.6 triệu tỷ.
Chỉ số ngành công nghiệp (IIP) T10 tăng 7.7%.
CPI T10 tăng 0.33%, 10 tháng tăng 3.54%.
XK 10T đạt hơn 200 tỷ USD, thặng dư 6.4 tỷ USD.
Fahasa sẽ chào sàn upcom ngày 1/11, TC 15,800đ.
Iran triển khai KH đánh bại lệnh trừng phạt của Mỹ.
Canada đã thành nước thứ 5 thông qua CPTPP.
Mỹ kêu gọi EU dừng kiện Mỹ lên WTO về thuế thép.
NDT xuống đáy 10 năm. Mỹ có thể áp thuế toàn bộ
hàng TQ nếu cuộc gặp Trump - Tập thất bại.
- VCG: LNST Q3 đạt 185 tỷ, giảm 29% so cùng kỳ;
SHB: LNST Q3 đạt 348 tỷ, giảm 34% so cùng kỳ;
REE: LNST Q3 đạt 294 tỷ, giảm 21% so cùng kỳ;
DQC: LNST Q3 đạt 22 tỷ, giảm 6% so cùng kỳ;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm trong phiên thứ tám liên tiếp -12 điểm về 888.82 điểm. Thanh khoản đạt 114 triệu
cổ phiếu, giảm mạnh so với phiên trước đó và đứng ở ngưỡng rất thấp. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn
64 tỷ đồng.
- Thị trường tiếp tục đà giảm điểm trong suốt phiên giao dịch, một lần nữa VNINDEX kiểm định lại đáy
ngắn hạn tại vùng 880-890 điểm, đây cũng là mốc đáy được xác lập vào đầu tháng 7 năm nay. Nhiều mã
vốn hóa lớn vẫn giảm khá mạnh tạo áp lực lớn cho chỉ số như GAS, VHM, VNM, CTD.. Có thể nói ở thời
điểm hiện tại cũng chưa có nhiều thông tin hỗ trợ thị trường nên lực cầu vẫn tỏ ra rất thận trọng. Về tín
hiệu kỹ thuật thì vùng 890-900 điểm vẫn được đánh giá là vùng hỗ trợ mạnh do đó chúng tôi vẫn kỳ
vọng về 1 đợt phục hồi (dù không dài) sẽ diễn ra trong các phiên tới đây.
- Nhà đầu tư tiếp tục cơ cấu lại danh mục khi xuất hiện nhịp hồi phục, đồng thời duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở
mức thấp, an toàn.

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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