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Thống kê Thị trường 08/10
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

988.22 (+5.13)

103.92 (+0.19)

KLGD khớp lệnh

150,507,340

20,053,100

GTGD khớp lệnh

2,890,497,630

290,748,590

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-768,130

-521,277

GT mua/bán ròng

-15,041,050

-13,167,353

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

19,365,550

CEO

3,034,000

STB

11,682,970

PVS

2,384,800

HQC

7,131,220

SHB

1,642,200

FLC

6,947,060

ACB

1,158,300

VPB

6,267,420

IDJ

1,156,800

- Vinachem bị TAND Tp.HCM phong tỏa 24tr cp BFC,
10tr cp LIX, 7.5tr cp HVT do tranh chấp kiện tụng.
- VN nằm trong nhóm có lạm phát ổn định nhất TG.
- Mỹ - Nhật chính thức ký kết thỏa thuận thương mại
- TT Trump dọa xóa sổ nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu
vượt quá các chiến dịch quân sự tại Syria.
- Mỹ liệt 28 công ty Trung Quốc vào danh sách đen
không được làm ăn với DN Mỹ do vi phạm nhân
quyền ở Tân Cương.
- HKEX bỏ KH chi 39 tỷ USD mua Sở GDCK London.
- SLS: sẽ trả cổ tức TM 50%; ATS: 15/11 chốt
quyền cổ tức TM 20%; PHC: 22/10 chốt quyền cổ
tức TM 8% + CP 10%;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index có phiên hồi phục trở lại +5.13 điểm lên 988.22 điểm. Thanh khoản đạt 150 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 bán
ròng nhẹ hơn 15 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm HPG, GAS và VRE.
- Thị trường vẫn giao dịch thận trọng và giằng co trong phiên sáng, tuy nhiên sang đến phiên chiều bắt
nguồn từ sự bứt phá của nhóm cổ phiếu ngân hàng như VCB, BID, STB.. đà tăng đã lan tỏa trên diện
rộng và giúp chỉ số chốt phiên đạt mức tăng khá tốt. Áp lực bán ròng của khối ngoại đã giảm bớt trong
phiên hôm qua tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng đây đã là phiên bán ròng thứ 11 liên tiếp. Xu hướng ngắn
hạn của thị trường vẫn được đánh giá ở trạng thái sideway trong biên độ 980 – 1,000 điểm và sẽ có sự
phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Các ngành dự kiến có kết quả lợi nhuận khả quan trong Q3 gồm
có Ngân hàng, Bán lẻ, Dệt may, Cao su thành phẩm, Thủy sản..
- Nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn. 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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