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Thống kê Thị trường 24/10
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

993.6 (+5.81)

104.64 (+0.5)

KLGD khớp lệnh

136,545,120

18,836,856

GTGD khớp lệnh

3,019,830,250

191,546,728

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

-5,653,880

-82,881

GT mua/bán ròng

-88,137,590

-278,553

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

24,172,010

NVB

3,979,200

FLC

9,361,400

HUT

1,441,200

HPG

5,143,080

ART

1,197,700

GTN

4,886,120

KLF

922,700

HDB

4,608,210

ACB

883,100

- Thép không gỉ cán nguội từ Trung Quốc, Indonesia,
Malaysia, Đài Loan bị áp thuế CBPG thêm 5 năm.
- VN giảm 1 bậc về môi trường kinh doanh (69-70).
- TQ miễn thuế trừng phạt 10 triệu tấn đậu tương
Mỹ. Mua 20 tỷ USD nông sản trong năm đầu thỏa
thuận và sẵn sàng mua 4-50 tỷ trong năm thứ 2.
- EU nhất trí về mặt nguyên tắc để gia hạn Brexit.
- Hồng Kông chính thức rút dự luật dẫn độ.
- Indonesia hạ lãi suất lần thứ 4 liên tiếp trong 4T.
- GVR: đã nộp hồ sơ chuyển ny sang HSX; VPB: đã
mua xong 50tr cp quỹ; SAB: LNST Q3 đạt 1,459
tỷ, tăng 41% cùng kỳ; PVB: Q3 tiếp tục lỗ 7 tỷ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp +5.81 điểm lên 993.6 điểm. Thanh khoản đạt 136 triệu cổ
phiếu, giảm khá mạnh so với những phiên gần đây, về ngưỡng trung bình thấp. Khối ngoại quay lại bán
ròng hơn 88 tỷ, các mã bị bán ra nhiều nhất gồm GTN, VIC và VHM.
- Sau khi giằng co khá mạnh trong nửa đầu phiên sáng, chỉ số VN-Index nhanh chóng lấy lại đà tăng và
mở rộng biên độ tăng nhờ sự bứt phá của các cổ phiếu đầu ngành (đặc biệt ở nhóm cổ phiếu Ngân hàng)
như VCB, GAS, FPT.. Chỉ số một lần nữa tiến vào vùng kháng cự mạnh tại 995-1,000 điểm do đó khối
lượng giao dịch có dấu hiệu suy giảm trở lại, điều thường thấy trong thời gian gần đây do tâm lý lo ngại
và cẩn trọng của nhà đầu tư ngắn hạn mỗi khi chỉ số tiệm cận vùng cản mạnh. Mặc dù đã có ít nhiều
những tín hiệu chuyển biến tích cực hơn trong quá trình tích lũy hiện tại, nhưng chúng tôi cho rằng thị
trường sẽ cần thêm những thông tin cũng như những động lực hỗ trợ tác động đủ mạnh trước khi có thể
chinh phục ngưỡng tâm lý 1,000 điểm.
- Nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên mua mới trong giai đoạn này mà có thể canh bán ra chốt lời một phần khi
VN-Index tiến đến ngưỡng 1,000 điểm.

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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