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Thống kê Thị trường 08/11
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

926.28 (+4.12)

104.54 (+0.34)

KLGD khớp lệnh

136,371,250

33,531,822

GTGD khớp lệnh

2,426,931,000

400,661,225

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

1,552,450

-1,020,205

GT mua/bán ròng

34,960,000

-19,170,000

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

16,058,990

SHB

4,821,600

HAG

5,303,150

KLF

4,157,300

QCG

5,140,770

PVS

3,404,400

OGC

4,984,560

ACB

2,604,400

ASM

3,503,150

ART

1,875,700

- QH thông qua các chỉ tiêu 2019: GDP tăng 6.66.8%, CPI ~4%, XK tăng 7-8%, nhập siêu dưới
3%, tổng vốn đầu tư toàn XK ~33-34% GDP…
- Thống đốc thúc các NH xử lý nợ xấu theo NQ 42.
- May Đồng Nai sẽ lên Upcom vào 11/6, MCK: MDN.
- TCT đường sắt Việt Nam: 9T doanh thu đạt 5,903
tỷ, tăng 7% so cùng kỳ.
- Sản lượng dầu tại Mỹ cao kỷ lục 11.6tr thùng/ngày.
- FED: giữ nguyên mức LS chuẩn ở mức 2-2.25%.
- 12 NH Mỹ bị kiện vì thao túng tiền tệ.
- Trung Quốc: XNK T10 vượt kỳ vọng, tăng 15.6% so
cùng kỳ. Nợ công lớn hơn tất cả TT mới nổi cộng lại
- FLC: Thủ tướng đồng ý đề nghị cấp phép bay cho
Bamboo Airways; OGC: Q3 lãi ròng gần 40 tỷ
đồng, tăng ngoạn mục đến 90% so cùng kỳ; VPG:
LNST Q3 đạt 11.7 tỷ, tăng 135.4% so cùng kỳ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm nhẹ trong phiên thứ hai liên tiếp +4.12 điểm lên 926.28 điểm. Thanh khoản đạt 137
triệu cổ phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 35 tỷ đồng.
- Thị trường mở cửa tăng khá mạnh do hiệu ứng tích cực từ thị trường Mỹ và thế giới đồng loạt tăng mạnh,
tuy nhiên đà tăng có phần chững lại vào phiên chiều. Theo tín hiệu kỹ thuật chỉ số vẫn đang trên đà hồi
phục với tốc độ khá chậm và động lượng yếu. Các cổ phiếu bluechips tiếp tục phân hóa và dao động
trong biên độ hẹp, những cổ phiếu tăng mạnh phiên nay đa số nằm tại các mã penny như FLC, HVG,
TGG.. do đó chúng tôi cho rằng xu hướng giẳng co của thị trường có thể tiếp tục trong phiên giao dịch
cuối tuần.
- Khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn vẫn tiếp tục giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và an toàn. Việc lướt
sóng chỉ nên ưu tiên cho danh mục có sẵn.

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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