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Thống kê Thị trường 31/10
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

-

6 nước phê chuẩn, CPTPP sẽ có hiệu lực từ 30/12.
WB: VN hạ 1 bậc về môi trường KD (thứ 69/190).
Nợ đọng thuế ~83,000 tỷ, 42% không thể thu hồi.
Khách du lịch TQ đến VN 10T cao hơn cả năm 2017
PMI TQ T10 giảm còn 50.2, không đạt kỳ vọng.
CK thế giới T10 mất ít nhất 4,000 tỷ USD vốn hóa.
BID: sẽ phát hành 15% vốn cho KEB Hana Bank;
VIC: LNTT 9T đạt 8.825 tỷ, tăng 72% so cùng kỳ;
HSG: Quý 4/2017-2018 lỗ ròng 101.8 tỷ; CTG:
LNTT Q3 đạt 2.330 tỷ, giảm 3.7% so cùng kỳ; SSI:
Hợp nhất Q3 LNTT đạt 469 tỷ, tăng 92% so cùng
kỳ; VHM: Quý 3 LNST của cty mẹ đạt 3,848 tỷ,
tăng 176% so cùng kỳ; VRE: LNST Q3 đạt 554 tỷ,
tăng 48% so cùng kỳ; SCR: 9T LNST đạt 222 tỷ,
đạt 90% KH; HAG: LNST Q3 đạt 377 tỷ, gấp 2
cùng kỳ; HNG: Q3 lỗ gần 230 tỷ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- Thị trường đã có phiên phục hồi phục mạnh +26.07 điểm lên 914.76 điểm. Thanh khoản đạt 159 triệu cổ
phiếu, tăng mạnh so với phiên trước đó nhưng cũng chỉ đạt ở ngưỡng trung bình. Khối ngoại đẩy mạnh
bán ròng hơn 163 tỷ đồng, tập trung nhiều nhất tại VHM và VHC.
- Sau 9 phiên giảm liên tiếp và rơi vào trạng thái quá bán, thì tại vùng hỗ trợ mạnh 890-900 điểm thị
trường đã tìm được điểm cân bằng cần thiết giữa cung và cầu. Việc bật tăng trở lại trong phiên nay cũng
không quá bất ngờ và đã được dự báo trước đó tuy nhiên chúng tôi vẫn đánh giá đây chỉ là nhịp hồi phục
mang tính kỹ thuật vẫn thường xảy ra sau một quá trình giảm sâu của chỉ số. Với diễn biến khá tích cực
và đà tăng điểm vẫn mạnh dần vào cuối ngày thì nhịp hồi phục nhiều khả năng sẽ vẫn tiếp tục được duy
trì trong một đến hai phiên sắp tới trước khi lực cung sẽ gia tăng trở lại.
- Ngưỡng kháng cự ngắn hạn của chỉ số nằm tại vùng 950-960 điểm. Nhà đầu tư có thể xem xét bán chốt
lời các vị thế đã mua trading (trên danh mục có sẵn) trước đó khi thị trường tiệm cận vùng kháng cự.

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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