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Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

983.09 (-4.5)

103.73 (-1.43)

KLGD khớp lệnh

147,636,080

19,586,200

GTGD khớp lệnh

3,089,200,400

342,517,240

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-3,324,700

6,542

GT mua/bán ròng

-45,225,890

127,335

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

20,052,580

ACB

1,930,200

FLC

9,833,890

SHB

1,859,200

VPB

6,787,920

PVS

1,844,300

ASM

6,595,440

KLF

1,437,500

MBB

5,131,450

VCS

1,200,300

- Trong Q3 có 1,080 NĐTNN mở mới TK GDCK.
- Kho bạc NN huy động 156,813 tỷ từ TPCP sau 9T.
- Liên danh BRG, Sumitomo khởi công dự án KĐT
thông minh 4.2 tỷ USD tại Đông Anh, HN. Bao gồm
1 tòa tháp 108 tầng sẽ là trung tâm tài chính VN.
- Trung Quốc mua vàng dự trữ 10T liên tiếp, trong
khi dự trữ ngoại tệ giảm mạnh trong T9.
- Bloomberg: Trung Quốc miễn cưỡng ký thỏa thuận
quy mô lớn với Mỹ. Danh sách chủ đề mà Trung
Quốc sẵn sàng đàm phán đã thu hẹp đáng kể.
- BSR: PVN đang triển khai KH thoái vốn 49%; STB:
LNTT Q3 đạt 1,030 tỷ, gấp 3 cùng kỳ; 9T đạt 94%
KH năm; HBC: nhóm quỹ KIM tăng tỷ lệ sở hữu lên
5.11%; TNA: LNTT Q3 đạt 130 tỷ, gấp 10 cùng kỳ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch đầu tuần -4.50 điểm về 983.09 điểm. Thanh khoản
đạt 147 triệu cổ phiếu, giảm nhẹ so với phiên trước đó và duy trì ở mức cao so với trung bình 10 phiên
gần nhất. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 45 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm HPG, DIG và VRE.
- Thị trường diễn biến giằng co trong phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên sang phiên chiều áp lực bán gia
tăng trên diện rộng khiến chỉ số quay lại giảm điểm và chốt phiên tại mức thấp nhất trong ngày. Số
lượng cổ phiếu bluechips trong rổ VN30 giảm giá chiếm áp đảo (21 mã giảm so với 6 mã tăng) trong đó
các mã giảm sâu nhất gồm có BVH, MWG, FPT.. VN-Index vẫn đang trong nhịp điều chỉnh khá sau khi
chinh phục vùng 1,000 điểm bất thành lần thứ 6 kể từ đầu năm, ngưỡng hỗ trợ gần nhất của chỉ số tại
mốc 980 điểm và hỗ trợ mạnh tại 970 điểm. Điểm tiêu cực hiện tại là động thái bán ròng của khối ngoại
vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cũng như những bất ổn từ chứng khoán thế giới thời gian gần đây.
- NĐT lướt sóng tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn để đảm bảo việc quản trị rủi ro. Tận
dụng các nhịp hồi phục để bán giảm tỷ trọng với những người đang còn nắm giữ lượng cổ phiếu cao.

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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