Nhận định Thị trường 31/10/2018

Thống kê Thị trường 30/10
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

888.69 (-0.13)

101.72 (+0.55)

KLGD khớp lệnh

119,442,400

35,849,125

GTGD khớp lệnh

2,512,062,000

477,335,854

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

9,515,160

365,620

GT mua/bán ròng

294,990,000

5,750,000

Top GD HSX

Top GD HNX

MBB

5,457,910

SHB

7,124,500

STB

5,088,100

PVS

4,325,300

ITA

4,756,970

ACB

3,624,600

PVD

3,765,030

HUT

1,818,100

FLC

3,730,360

VCG

1,790,500

-

VNM ETF bị rút vốn liên tục suốt 1 tháng đầu Q4/18.
Vụ thao túng, lừa đảo cp MTM sẽ xét xử từ 14/11.
Nikkei: Một số cty Việt bắt đầu hưởng lợi từ CTTM.
Thu NS NN đến 15/10 ~ 1 triệu tỷ, 76.5% dự toán.
VN-Nga đặt mục tiêu kim ngạch TM lên 10 tỷ USD.
Moody’s tiếp tục nâng xếp hạng tín nhiệm với 12
NH của VN. Bộ trưởng Tài chính: DN, tổ chức tín
dụng vay nước ngoài sẽ bị kiểm soát chặt chẽ.
- Mỹ: 2018 phát hành 1,300 tỷ USD TP, cao nhất 8
năm; cấm bán linh kiện cho công ty chip TQ.
- PVD: LNST Q3 đạt 112 tỷ, gấp 4.4 lần cùng kỳ;
VNM: LNST Q3 đạt 2,560 tỷ, giảm 5% so cùng kỳ;
VGC: LNST Q3 đạt 167.4 tỷ, giảm 28% so cùng kỳ;
VJC: LNTT Q3 đạt 1,709 tỷ, tăng 50% so cùng kỳ;
HPG: LNST Q3 đạt 2,402 tỷ, tăng 12% so cùng kỳ;
ACV: LNST Q3 đạt 1,861 tỷ, giảm 49% so cùng kỳ;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm trong phiên thứ chín liên tiếp -0.13 điểm về 888.69 điểm. Thanh khoản đạt 120
triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó và vẫn duy trì ở mức khá thấp. Khối ngoại tiếp tục có
phiên bán ròng hơn 95 tỷ, các mã bị bán ròng mạnh nhất gồm HSG và HPG.
- Thị trường tăng điểm trong phần lớn thời gian giao dịch, tuy nhiên lực bán ra xuất hiện mạnh dần vào
cuối phiên chiều khiến chỉ số không thể giữ được sắc xanh đến cuối ngày, điểm tích cực phiên nay là số
mã tăng điểm và giảm điểm đã đã trở nên khá cân bằng. Nhóm cổ phiếu dầu khí gồm PVS, PVD, GAS..
đã tăng điểm trở lại trong khi nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn đã có sự phân hóa mạnh. Có
thể thấy vùng hỗ trợ hiện tại vẫn phát huy tác dụng tốt và nó mở ra cơ hội phục hồi kỹ thuật cho chỉ số
trong các phiên kế tiếp.
- Nhà đầu tư nên đặt vấn đề quản trị rủi ro danh mục lên ưu tiên hàng đầu. Khi xuất hiện nhịp phục hồi có
thể tận dụng để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Những phiên biến động trong biên độ lớn là cơ hội lướt sóng
các mã có sẵn để kéo 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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