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Tin tức đáng chú ý

- Citi Group nâng dự báo tăng trưởng GDP 2019 của
VN từ 6.7 lên 6.9%; Maybank nâng từ 6.8 lên 7%.
Index
996.56 (-1.28)
105.05 (+0.28)
- Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 9T
KLGD khớp lệnh
153,213,180
21,079,760
đạt 3.6 triệu tỷ, tăng 11.6% cùng kỳ.
GTGD khớp lệnh
3,313,248,300
288,153,482
- CTCK lớn nhất Trung Quốc sắp mua lại IVS vào VN.
- XK lâm sản 9T đạt 7.9 tỷ USD, tăng 18% cùng kỳ.
Giao dịch NĐTNN
HSX
HNX
- HNX đã ban hành Quy chế GD Upcom sửa đổi.
KL mua/bán ròng
-2,087,360
135,947
- Nasdaq siết quy định IPO với DN nhỏ Trung Quốc.
GT mua/bán ròng
-73,518,970
61,766
- WTO sắp chấp thuận cho Trump đánh thuế 7.5 tỷ
USD hàng hóa EU
Top GD HSX
Top GD HNX
- Trung Quốc sẽ mở rộng TT tài chính theo 2 chiều,
ROS
18,601,400
SHB
2,658,500
khuyến khích dòng vốn NN, đặc biệt EU hay ĐNA.
MBB
6,427,610
ACB
2,301,300
PMI Trung Quốc T9 đạt 49.8, cao hơn dự báo 49.5.
LDG
5,164,220
PVS
1,441,800
- TPB: LNTT 9T ước 2,400 tỷ, tăng trưởng 49% cùng
HBC
4,726,550
CEO
985,000
kỳ; DXG: LNST Q3 ước 345 tỷ, tăng trưởng 8%;
ITA
4,200,820
NVB
967,600
PVD: ký HĐ khoan 6 năm với Sell từ T4/2021;
TRA: không được phép GD ký quỹ do vi phạm pháp
Nhận định Thị trường luật
- Khuyến
thuế; nghị
Tổng quan

HSX

HNX

- Phiên GD cuối quý 3, VN-Index giảm điểm nhẹ -1.28 điểm về 996.56 điểm. Thanh khoản đạt 153 triệu cổ
phiếu, tăng nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở mức cao so với trung bình 10 phiên gần nhất. Khối
ngoại có phiên bán ròng hơn 75 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm MSN, VHM và VRE.
- Thị trường mở cửa khá thuận lợi sau khi đón nhận những thông tin tích cực về các chỉ số kinh tế vĩ mô
quý 3, VN-Index có những thời điểm vượt khá xa mốc tâm lý 1,000 điểm. Tuy vậy, áp lực bán bất ngờ
tăng mạnh từ sau 14h khiến các chỉ số đảo chiều giảm điểm trở lại. Các BCs đầu tàu như FPT, MWG,
MSN.. cùng các cổ phiếu ngân hàng VCB, BID.. đồng loạt giảm điểm đã tác động tiêu cực tới thị trường.
Có thể thấy rằng mốc kháng cự 1,000 điểm vẫn là cột mốc tâm lý quan trọng mà chỉ số cần phải vượt
qua để có thể kích hoạt dòng tiền ngắn hạn quay trở lại cũng như việc thoát khỏi tâm lý thận trọng mỗi
khi tiếp cận vùng này. Kết quả kinh doanh Q3 của các doanh nghiệp đầu ngành cũng được cho sẽ là động
lực tiếp sức cho thị trường ở thời điểm sắp tới.
- Nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục quan sát kỹ động thái cũng như diễn biến của chỉ số tại vùng cản 1,000
điểm trước khi ra quyết định mua mới hay tăng tỷ trọng cho danh mục lướt sóng. Đây là thời điểm tốt để
cơ cấu lại danh mục đầu tư nhằm đón đầu mùa báo cáo tài chính sắp diễn ra.

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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