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Thống kê Thị trường 05/11
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

925.53 (+0.67)

105.54(-0.21)

KLGD khớp lệnh

120,636,020

30,367,334

GTGD khớp lệnh

2,421,142,000

454,452,015

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

2,443,911

-217,894

GT mua/bán ròng

63,760,000

3,000,000

Top GD HSX

Top GD HNX

HNG

6,268,900

PVS

4,203,600

OGC

6,228,210

SHB

3,430,500

PVD

4,330,210

ACB

3,082,200

FLC

4,214,490

ART

2,169,700

SBT

3,834,930

VGC

1,775,000

- KLGD phái sinh T10 bình quân đạt 110,936 HĐ,
tăng 35% so T9. Tự doanh GD gấp đôi T9.
- XK nông, lâm, thủy sản T10 đạt 3.36 tỷ USD, 10T
đạt 32.6 tỷ USD, tăng 8.1% so cùng kỳ. Vasep dự
báo XK thủy sản 2018 có thể đạt 8.9 tỷ USD.
- Tập Cận Bình đề cao thương mại tự do, hứa giảm
thuế nhập khẩu, mở cửa nền kinh tế.
- Các DN BĐS TQ nguy cơ vỡ nợ trái phiếu 355 tỷ USD.
- VIC: chính thức kiểm soát Viễn Thông A; FMC:
LNST 9T 119 tỷ, tăng 27% so cùng kỳ; FCN: LNST
Q3 56.7 tỷ, giảm 10.3% so cùng kỳ; EVE: LNST Q3
27 tỷ, gấp 3 cùng kỳ; NSS: 12/11 chốt quyền trả
cổ tức TM tỷ lệ 100%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần +0.67 điểm lên 925.53 điểm. Thanh khoản đạt
121 triệu cổ phiếu , giảm mạnh so với phiên trước đó và thấp hơn mức trung bình . Khối ngoại quay lại
mua ròng hơn 63 tỷ đồng.
- Giảm điểm trong hầu hết thời gian của phiên giao dịch, lệnh mua chỉ giúp VN-Index đảo chiều thành
công trong phiên ATC. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 137 mã giảm và 129 mã tăng, đồng thời có
sự phân hóa rõ nét. Các nhóm ngành chủ chốt đa số tăng nhẹ và khá đồng đều, chưa xuất hiện sự bứt
phá cần thiết cũng như cho thấy sự tập trung của dòng tiền ngắn hạn. Việc tăng điểm với khối lượng ở
mức trung bình thấp thường thiếu tính bền vững. Ở thời điểm hiện tại, xu hướng phục hồi nhiều khả
năng vẫn tiếp tục được duy trì và chúng tôi kỳ vọng thị trường sẽ kiểm định vùng kháng cự mạnh tại
950-960 điểm trong các phiên tới.
- Khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên canh chốt lời cổ phiếu trong trường hợp thị trường tiệm cận vùng
kháng cự và nên hạn chế mua đuổi trong thời gian này do xu hướng thị trường vẫn còn nhiều rủi ro.

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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