Nhận định Thị trường 02/11/2018

Thống kê Thị trường 01/11
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

907.96 (-6.80)

103.37 (-1.98)

KLGD khớp lệnh

121,537,840

30,367,377

GTGD khớp lệnh

2,677,419,000

388,763,871

Giao dịch NĐTNN

HSX

KL mua/bán ròng

24,937,564

-174,314

GT mua/bán ròng

2,138,630,000

-2,810,000

Top GD HSX

HNX

Top GD HNX

HSG

7,711,930

PVS

4,097,200

FLC

4,570,230

SHB

3,709,000

ASM

3,775,000

ACB

2,903,300

PVD

3,742,380

HUT

2,017,400

DXG

3,270,000

ART

1,972,300

- Hôm nay, Quốc hội họp phê chuẩn hiệp định CPTPP
- 25 CTCK lớn đang cho vay gần 45,000 tỷ.
- Dư nợ tín dụng vào TTCK chỉ chiếm tỷ trọng 0.36%
(tăng 1.7% so đầu năm), vào BĐS 7.4% (+5.2%).
- 11 thành viên CPTPP chuyển trọng tâm tìm TV mới.
- T10: NĐTNN mua ròng 9.200 tỷ, đột biến tại MSN.
- TQ phát tín hiệu nới lỏng mạnh tay chính sách TT.
- Mỹ chưa quyết việc áp thêm thuế với HH từ TQ.
- HPG: T10 lập kỷ lục bán thép cao nhất lịch sử;
HVN: LNST Q3 đạt 458 tỷ, giảm 68% so cùng kỳ;
SAB: 27/11 chốt quyền tạm ứng cổ tức TM tỷ lệ
20%; ASM: LNST Q3 đạt 105 tỷ, tăng 44% so
cùng kỳ; FLC: LNST Q3 đạt 83.4 tỷ, giảm 16% so
cùng kỳ; HDG: LNST Q3 đạt 103 tỷ, cùng kỳ lỗ;
VRC: Q3 LNTT hợp nhất đạt 149 tỷ, đột biến nhờ
chuyển nhượng vốn.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm trở lại trong phiên hôm nay -6.8 điểm về 907.96 điểm. Thanh khoản đạt 121 triệu
cổ phiếu, giảm đáng kể so với phiên trước đó. Khối ngoại bất ngờ mua ròng đột biến hơn 2,138 tỷ do
giao dịch thỏa thuận của cổ phiếu MSN, nếu loại cổ phiếu này ra thì vẫn là phiên bán ròng hơn 140 tỷ.
- Sau phiên bật tăng điểm khá tích cực khi chạm hỗ trợ mạnh, phiên nay chỉ số đã quay đầu giảm trở lại,
điều này cho thấy tâm lý thận trọng của hầu hết nhà đầu tư khi không mấy tin tưởng vào 1 xu hướng hồi
phục bền vững. Độ rộng của thị trường đáng lo ngại khi chỉ có 98 cổ phiếu tăng điểm so với 191 cổ phiếu
giảm điểm. Các cổ phiếu nhóm ngành Ngân hàng, Chứng khoán và Dầu khí đều chìm trong sắc đỏ. Tuy
nhiên khi ngưỡng hỗ trợ 890-900 điểm vừa qua chưa bị phá vỡ thì cơ hội cho thị trường tích lũy hoặc
phục hồi vẫn còn.
- Chúng tôi vẫn duy trì quan điểm thận trọng trong giai đoạn này và khuyến nghị nhà đầu tư nên tận dụng
những nhịp hồi (nếu có) để cơ cấu danh mục đầu tư cũng như đưa tỷ lệ cổ phiếu về ngưỡng 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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