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Thống kê Thị trường 09/10
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

987.83 (-0.39)

104.62 (+0.7)

KLGD khớp lệnh

141,017,710

21,722,600

GTGD khớp lệnh

2,822,044,440

293,870,010

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

9,960

-377,099

GT mua/bán ròng

-6,667,450

-9,421,276

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

20,150,370

SHB

2,692,000

CTG

6,132,090

CEO

2,243,800

VPB

5,862,290

PVS

2,188,100

STB

5,653,080

ACB

1,715,000

FTM

5,635,000

VCG

1,245,800

- Chính phủ: dự kiến sẽ đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ
tiêu KT-XH của Quốc hội (5 chỉ tiêu vượt).
- Số TK GDCK mở mới T9 đạt 16,590, nâng tổng số
TK GDCK lên xấp xỉ 2.34 triệu.
- 9T Việt Nam nhập siêu 27.75 tỷ USD từ Trung Quốc
- XK tôm từ T5 sang TQ luôn tăng trưởng ở 2 con số.
- Mỹ: Thâm hụt ngân sách 2019 ước 984 tỷ USD
(cao hơn cùng kỳ 200 tỷ USD). Chủ tịch FED đánh
tín hiệu có thể hạ LS trong kỳ họp 29-30/10.
- Mỹ hạn chế cấp visa cho quan chức Trung Quốc.
- Lợi nhuận Q3 của SamSung tăng trở lại, doanh thu
từ điện thoại tăng mạnh do thương chiến Mỹ-Trung.
- NTP: 28/10 chốt quyền thưởng CP 10%; ASM: con
trai TGĐ đăng ký mua 5tr cp;

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index có phiên giảm điểm nhẹ -0.39 điểm xuống 987.83 điểm. Thanh khoản đạt 141 triệu cổ phiếu,
giảm nhẹ so với phiên trước đó. Khối ngoại giao dịch khá cân bằng (bán ròng nhẹ 6 tỷ), các mã được
mua vào nhiều nhẩt gồm ROS, VCB.. bán ra mạnh nhất ở SVI, VNM..
- Thị trường tiếp tục giao dịch trong trạng thái giằng co đi ngang trong biên độ hẹp và có sự phân hóa
mạnh giữa các nhóm ngành và cổ phiếu, một phần phụ thuộc vào kết quả kinh doanh Q3. Áp lực bán
không nhiều, tuy nhiên lực cầu vẫn tỏ ra khá thận trọng và có xu hướng mua vào nhiều hơn trong các
thời điểm điều chỉnh. Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía các mã giảm điểm (138 mã tăng, 164 mã
giảm). Trên góc độ kỹ thuật, chỉ số vẫn đang nằm trong vùng tích lũy đi ngang trong khoảng 980-1,000
và khi chưa thể bứt phá ra khỏi vùng này thì xu hướng ngắn hạn chung vẫn chưa có sự thay đổi.
- Cơ cấu lại danh mục đầu tư (ưu tiên mua đỏ - bán xanh) sang các cổ phiếu có triển vọng kinh doanh tích
cực nhằm đón đầu mùa BCTC đang diễn ra sẽ là chiến lược trọng tâm trong giai đoạn hiện tại. Với các
nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao, tiếp tục canh bán giảm tỷ trọng về mức an toàn.

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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