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Thống kê Thị trường 29/11
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

926.79 (-3.41)

104.17 (+0.07)

KLGD khớp lệnh

117,296,150

26,938,618

GTGD khớp lệnh

2,505,056,000

386,072,004

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

949,650

-520,732

GT mua/bán ròng

95,870,000

-10,430,000

Top GD HSX

Top GD HNX

OGC

8,434,060

PVS

3,590,400

HSG

4,841,520

ACB

3,542,800

FLC

4,407,670

SHB

2,689,900

MBB

4,283,920

ART

1,654,200

CTG

4,180,120

VCG

1,478,300

- Bắt ông Trần Bắc Hà và 3 cựu lãnh đạo BIDV.
- NHNN: sai phạm liên quan đến cựu LĐ BIDV đang
được chấn chỉnh, các hoạt động đều bình thường.
- Thu NS đến giữa T11 ước 1.16tr tỷ, bội chi 6,000 tỷ
- T11: CPI 11T tăng 3.46% so với cùng kỳ (T11 giảm
nhẹ 0.29%), chỉ số IIP giảm nhẹ 0.2 % so với cùng
kỳ, VN nhập siêu 400 triệu $.
- 11T FDI ước đạt 16.5 tỷ $, tăng 3% so với cùng kỳ,
vốn FII hơn 7.6 tỷ $, tăng 44.4% so với cùng kỳ.
- Hội nghị G20: Cuộc gặp lãnh đạo Mỹ-Trung khả
năng không ra tuyên bố chung.
- IMF: KT toàn cầu có thể giảm tốc mạnh hơn dự báo
- Mỹ cân nhắc áp thuế 40% với xe hơi Trung Quốc.
- Morgan Stanley: USD sẽ suy yếu cho đến 2020.
- D2D: 12/12 chốt quyền nhận cổ tức TM tỷ lệ 15%;
LAS: 7/12 chốt quyền nhận cổ tức TM tỷ lệ 7%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index quay đầu giảm trở lại -3.41 điểm về 926.79 điểm. Thanh khoản đạt 117 triệu cổ phiếu, tăng
nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại tiếp tục có phiên mua ròng hơn 95 tỷ đồng, các mã được mua vào
nhiều nhất gồm VNM, SSI và VHM.
- Thị trường mở của với mức tăng khá tốt do hiệu ứng tích cực từ thị trường chứng khoán Mỹ đêm trước
đó, tuy nhiên đà tăng đã suy yếu dần trong suốt phiên giao dịch và không thể giữ được sắc xanh khi một
loạt các mã vốn hóa lớn như VNM, GAS, BVH.. cùng đồng loạt quay đầu giảm khá mạnh. Như đã dự báo
phiên trước đó, áp lực bán ra đã gia tăng mạnh trở lại và một lần nữa chốt phiên chỉ số chưa thể vượt
qua được vùng kháng cự mạnh tại 925-932 điểm. Sự phân hóa sẽ tiếp tục diễn ra tại các nhóm ngành và
các cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ vẫn là nhân tố quyết định việc tăng giảm của chỉ số trong các phiên tới đây.
- Phiên giảm điểm hôm nay chưa làm thay đổi xu hướng tích lũy trong vùng dao động của thị trường trong
giai đoạn vừa qua. Nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức thấp và an toàn, cân
nhắc bán ra khi thị trường tiến sát vùng 932 điểm và canh mua lại trong các nhịp điều chỉnh.

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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