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Thống kê Thị trường 07/11
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

922.16 (+0.11)

104.2 (-0.35)

KLGD khớp lệnh

126,493,110

29,150,472

GTGD khớp lệnh

2,607,453,000

406,741,184

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

1,178,910

-297,272

GT mua/bán ròng

89,850,000

-3,900,000

Top GD HSX

Top GD HNX

STB

11,330,740

PVS

3,791,900

FLC

5,846,360

SHB

2,997,100

OGC

5,516,030

ACB

2,939,800

HSG

4,828,320

ART

2,389,800

SBT

4,140,480

HUT

1,465,200

- Dự thảo Luật CK: c.ty đại chúng tối thiểu 20% vốn
do 100 NĐT giữ, chào bán CK tối thiểu 30 tỷ VĐL.
- Hà Nội sẽ đăng cai giải đua F1 từ T4/2020 tại khu
Mỹ Đình, Vingroup lập công ty 1,000 tỷ để tổ chức.
- Hôm nay QH thông qua KH phát triển KT-XH 2019.
- Vinatex sẽ đưa 4 DN thành viên lên sàn Upcom.
- Bình quân DNNN có nợ phải trả cao gấp 3 VCSH.
- Xuất khẩu sắt thép 10T đạt 2.47 tỷ USD, +49.1%.
- Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng Dân chủ giành Hạ
viện, chứng khoán thế giới phản ứng tích cực.
- TT việc làm Mỹ vẫn duy trì ở mức cao nhất từ 2000.
- VIB: được NHNN chấp thuận chia thưởng 41.13%
cp, chốt quyền 19/11; HSG: bán đất thu về gần
140 tỷ; HDC: ước KQKD Q4 lãi 75 tỷ, sẽ mua 5tr
cp quỹ; C47: sẽ chia thưởng tỷ lệ 100%, cổ tức
20%, phát hành 2:1 giá 20,000đ/cp.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay +0.11 điểm lên 922.16 điểm. Thanh khoản đạt
127 triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 89 tỷ đồng, các mã
được mua vào nhiều nhất gồm VNM, STB và HPG.
- Thị trường vẫn tiếp tục vận động theo hướng giằng co , đan xen các nhịp tăng giảm trong phiên, trạng
thái tích lũy tiếp tục được duy trì. Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của chỉ số vẫn cho thấy đà hồi phục chưa
có dấu hiệu kết thúc và hướng đến kháng cự tại 950-960 điểm, tuy nhiên việc lướt sóng để tìm kiếm lợi
nhuận trong thời điểm này là điều khá khó khăn khi đà tăng tại các mã không có tính liên tục, dòng tiền
vẫn luân chuyển nhanh giữa các nhóm ngành. Việc chứng khoán toàn cầu những ngày gần đây đã ổn
định và tích cực hơn cũng sẽ là điểm tựa trong ngắn hạn cho thị trường.
- Nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục tận dụng thời điểm này cơ cấu danh mục đầu tư. Xây dựng các kịch bản
cần thiết để chủ động trong các tình huống có thể xảy ra.

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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