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Thống kê Thị trường 01/10
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

999.59 (+3.03)

105.85 (+0.8)

KLGD khớp lệnh

138,885,870

25,318,709

GTGD khớp lệnh

3,113,322,790

298,236,017

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-6,574,880

-84,800

GT mua/bán ròng

-136,712,460

-10,516,196

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

19,320,880

NVB

3,109,300

HDB

4,476,330

PVS

2,113,700

PVD

4,410,930

SHB

1,957,500

HPG

4,063,670

ACB

1,845,200

MBB

3,865,580

PVX

1,581,300

- Thủ tướng: GDP cả năm có thể tăng trưởng 6.9-7%
- 9T NĐTNN mua ròng 10,800 tỷ nhưng chủ yếu qua
GD thỏa thuận. Các quỹ ETF hút ròng 203tr USD.
- NHNN giám sát tín dụng vào bất động sản rất chặt,
kể cả cho vay trực tiếp hay mua trái phiếu.
- Vốn FDI 9T Đà Nẵng đạt 416tr USD, gấp 8 cùng kỳ.
- Mỹ: PMI T9 xuống 47.8, thấp nhất từ 2009. Tỷ lệ
ủng hộ luận tội TT Trump tăng chóng mặt lên 47%.
- Nhật Bản tăng thuế tiêu dùng từ 8% lên 10%.
- Tỷ trọng USD trong dự trữ tiền tệ toàn cầu xuống
thấp nhất từ 2013, đồng Yên lên cao nhất từ 2001.
- KH Brexit sẽ được TT Anh công bố trong ngày 2/10.
- Australia cắt giảm lãi suất cho vay xuống 0,75%.
- HAG: đã thoái toàn bộ vốn tại HAGL Land (sở hữu
HAGL Myanmar) cho Thaco; VOC: 22/10 chốt
quyền cổ tức TM 12%.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm nhẹ trở lại +3.03 điểm lên 999.59 điểm. Thanh khoản đạt 138 triệu cổ phiếu, suy
giảm so với phiên trước đó. Khối ngoại bán ròng hơn 136 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm HPG, VNM
và VRE.
- Thị trường tiếp tục biến động theo hướng giằng co là chủ đạo trong phần lớn thời gian giao dịch, phải đến
sau 14h các lệnh mua mới được đẩy vào mạnh hơn tại các cổ phiếu bluechips như FPT, VCB, MWG.. giúp
chỉ số chốt phiên với sắc xanh và tiến sát tới mốc kháng cự 1,000 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là
điểm nhấn đáng chú ý nhất ở thời điểm hiện tại khi liên tục thu hút được dòng tiên ngắn hạn cũng như
duy trì được đà tăng tốt hơn. Thời gian gần đây khối ngoại đang có chiều hướng quay lại bán ròng (6
phiên liên tục) đặc biệt trong các phiên thị trường tăng điểm do đó cũng là một điểm trừ nhà đâu tư cần
lưu ý và theo dõi.
- Trước mắt vẫn là kháng cự mạnh tại vùng 995-1,000 điểm mà rất nhiều lần chỉ số tiệm cận nhưng chưa
thể vượt qua. Nhà đầu tư tiếp tục quan sát diễn biến, chỉ hành động khi xu hướng ngắn hạn được hình
thành rõ nét hơn.

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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