Nhận định Thị trường 03/10/2019

Thống kê Thị trường 02/10
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

991.19 (-8.4)

105.27 (-0.58)

KLGD khớp lệnh

152,337,130

20,238,395

GTGD khớp lệnh

3,552,887,930

279,736,212

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-9,856,654

-232,509

GT mua/bán ròng

-336,293,310

-5,486,821

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

19,584,670

ACB

2,158,000

VPB

6,785,320

NVB

1,922,400

MBB

5,625,300

PVS

1,437,300

HSG

4,618,020

SHB

1,373,100

HPG

4,362,700

TNG

1,148,400

- Vốn FDI 9T đạt 10.9 tỷ USD, giảm 22% cùng kỳ,
đáng chú ý giảm mạnh từ các nước Nhật, Hàn, Sin..
- PMI T9 giảm về 50.5 điểm, thấp nhất từ T2/2016.
- 9T kiều hối về Tp. Hồ Chí Minh đạt 3.8 tỷ USD.
- HSBC: ước tăng trưởng GDP 2019 của Việt Nam đạt
6.9%, giảm còn còn 6.4% trong năm 2020.
- 156 DN Trung Quốc đang niêm yết trên các sàn
GDCK của Mỹ, vốn hóa khoảng 1,200 tỷ USD.
- EU quyết tâm tự vệ trước thuế quan của Mỹ.
- Ecuador tuyên bố rời khỏi OPEC vào đầu năm 2020.
- IDI: sẽ trả cổ tức = CP tỷ lệ 15%; HLD: 15/10
chốt quyền cổ tức TM 30%;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm điểm khá mạnh -8.4 điểm về 991.19 điểm. Thanh khoản đạt 152 triệu cp, 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 thứ 7 liên tiếp, giá trị tới hơn 336 tỷ và tập trung vào nhiều cổ phiếu BCs như VNM, VIC, HPG..
- Thị trường chỉ đạt mức tăng nhẹ vào đầu phiên giao dịch, sau đó liên tục chìm trong sắc đỏ và ngày càng
giảm mạnh hơn về cuối ngày. Hàng loạt cổ phiếu bluechips thuộc VN30 giảm giá mạnh tạo áp lực lên thị
trường chung như GAS, VCB, VIC.. Sau những nỗ lực bất thành và chưa thể vượt qua được vùng kháng
cự mạnh 1,000 điểm, chỉ số một lần nữa bị bán tháo trên diện rộng khiến xu hướng ngắn hạn tiếp tục
duy trì trạng thái biến động quanh biên độ 980-1000 điểm. Những động thái bán ròng ngày càng mạnh
của khối ngoại cũng như việc diễn biến chứng khoán thế giới đang có chiều hướng xấu đi cũng là những
yếu tố xấu ảnh hưởng trực tiếp tới thi trường trong nước ở thời điểm này.
- Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn. Với các nhà đầu tư đang nắm giữ
tỷ trọng cổ phiếu cao có thể canh các nhịp tăng điểm, hồi phục của thị trường để bán hạ tỷ trọng cho các
vị thế ngắn hạn.

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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