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Thống kê Thị trường 26/11
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

921.03 (+3.06)

103.98 (-0.29)

KLGD khớp lệnh

89,018,720

29,883,899

GTGD khớp lệnh

1,960,963,000

415,874,138

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-3,431,530

-3,007,300

GT mua/bán ròng

35,770,000

-25,630,000

Top GD HSX

Top GD HNX

FLC

3,617,470

PVS

4,225,200

ASM

3,358,420

VCG

3,784,200

AAA

3,153,010

VGC

2,710,600

MBB

2,628,870

HUT

2,709,600

CTI

2,527,540

ART

1,758,100

- Vốn FDI 11T đạt 30.8 tỷ $, ~93,2% so với cùng kỳ.
- VN nhập siêu 24 tỷ USD từ Hàn Quốc đến hết T10.
- EU thông qua thỏa thuận Brexit, kêu gọi người Anh
ủng hộ Theresa May.
- TT Ukranie đề xuất ban bố tình trạng chiến tranh.
- TT Trump: Mỹ có thể áp thêm thuế 10% lên iPhone
và laptop từ Trung Quốc. Moody’s: Căng thẳng
thương mại Mỹ - Trung sẽ gia tăng trong 2019.
- Vượt mức 11 triệu thùng/ngày, sản lượng dầu của
Ả-rập Xê-út cao nhất trong lịch sử.
- CTD: sẽ mua 3.8tr cp quỹ; PPC: 12/12 chốt quyền
cổ tức 15% TM; CSC: 5/12 chốt quyền thưởng cp
tỷ lệ 100%, hạn chế chuyển nhượng 2 năm; TST:
21/12 VNPT đấu giá gần 1.6 triệu CP, giá 35,855
đ/cp; BMP: 10/12 chốt quyền cổ tức TM tỷ lệ 15%;
HTN: 03/12 chốt quyền cổ tức 15% TM và 15% CP;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index hồi phục nhẹ trong phiên đầu tuần +3.06 điểm lên 921.03 điểm. Thanh khoản đạt 90 triệu cổ
phiếu, giảm so với phiên trước và duy trì ở mức thấp. Khối ngoại có phiên mua ròng nhẹ hơn 35 tỷ đồng.
- Đồ thị của VNINDEX đang dần thu hẹp lại cho thấy diễn biến đi ngang nhiều khả năng vẫn sẽ là chủ đạo
trong các phiên tới đây với biên độ dao động tại hỗ trợ 890 điểm và kháng cự tại 932 điểm. Các cổ phiếu
bluechips tiếp tục có sự phân hóa mạnh, đan xen giữa các phiên tăng và giảm. Có thể thấy đà tăng của
chỉ số hiện nay bị chi phối nhiều bới các mã cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VNM… Thanh khoản thị
trường liên tục suy giảm đáng lo ngại cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn tỏ ra lưỡng lự và rất thận trọng ở
thời điểm hiện tại.
- Mặc dù xu hướng thị trường đã trở lại trạng thái cân bằng hơn tuy nhiên việc lướt sóng ngắn hạn vẫn khá
khó khăn và biên lợi nhuận mỏng do việc liên tục kéo chỉ số bằng các mã vốn hóa lớn. Nhà đầu tư tiếp
tục ưu tiên lướt các cổ phiếu có sẵn để kéo giá vốn cũng như tìm kiếm lợi nhuận trong giai đoạn này.

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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