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Tổng quan
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PVD
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- Cuộc bầu cử giữa kỳ QH Mỹ: vẫn đang diễn ra với
dự báo Đảng Dân chủ giành lại hạ viện.
- Giá trị xuất khẩu thủy sản 10T ước 7.24 tỷ USD,
tăng 6.2% so cùng kỳ. Xuất khẩu mủ cao su 10T
đạt 1.66 tỷ USD, giảm 7.3% so cùng kỳ.
- PVN: Doanh thu 10 tháng đạt 449,500 tỷ đồng,
tăng gần 24% so cùng kỳ.
- Phó Chủ tịch Trung Quốc: Bắc Kinh vẫn sẵn sàng
đàm phán thương mại với Mỹ.
- Tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp Mỹ Q3 (dựa
trên S&P500) cao nhất từ năm 2010 (27.4%).
- Đồng Rupiah – Indonesia tăng mạnh nhất từ 2016.
- MWG: sẽ trả cổ tức cp tỷ lệ 3:1; VGC: LNTT 10T
đạt 532 tỷ, đạt 89% KH năm; ACB: dự kiến phát
hành riêng lẻ 2,200 tỷ trái phiếu.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index có phiên giảm nhẹ -3.48 điểm xuống 922.05 điểm. Thanh khoản đạt 120 triệu cổ phiếu , xấp xỉ
phiên trước đó , tiếp tục ở mức khá thấp. Khối ngoại mua ròng hơn 11 tỷ đồng tập trung nhiều nhất tại
GMD và SSI.
- Phiên giảm hôm nay không có tác động nhiều đến xu hướng hồi phục từ mức đáy ngắn hạn, thị trường
vẫn được kỳ vọng sẽ hướng đến vùng kháng cự của mình, tuy nhiên nhiều khả năng sẽ vận động với gia
tốc khá chậm và đan xen giữa các phiên tăng giảm trong biên độ hẹp, bởi lực cầu cũng như thanh khoản
đều đang suy yếu. Có thể thấy rõ việc dòng tiền vẫn chuyển động luân phiên qua các nhóm ngành, các
mã phục hồi mạnh trong 2 phiên trước như VJC, MSN hay VHM.. đã không còn giữ được đà tăng và bắt
đầu giảm trở lại. Các mã tăng khá tốt phiên nay gồm VNM, DRC hay một vài mã penny đều là các cổ
phiếu phục hồi chậm hơn.
- Chúng tôi vẫn kỳ vọng thị trường sẽ duy trì được đà tăng điểm của mình trước khi tiệm cận vùng kháng
cự mạnh tại 950-960 điểm. Tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên chủ động về kịch bản thị trường có thể xấu đi
sớm hơn dự báo để chủ động xử lý danh mục về trạng thái 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.
Phòng Phân tích

CTCP CK NH Sài Gòn Thương Tín (SBS)

