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Thống kê Thị trường 28/10
Tổng quan

HSX

Index

Tin tức đáng chú ý
HNX

996.48 (-0.09)

104.71 (+0.07)

KLGD khớp lệnh

145,457,410

21,904,231

GTGD khớp lệnh

2,774,989,720

253,199,234

Giao dịch NĐTNN

HSX

HNX

KL mua/bán ròng

888,470

1,045,884

GT mua/bán ròng

14,834,430

11,135,085

Top GD HSX

Top GD HNX

ROS

23,657,080

SHB

4,877,400

FLC

11,770,820

ART

1,853,900

HPG

7,281,100

NVB

1,763,200

STB

5,437,940

PVS

1,467,500

HVG

4,633,790

ACB

1,089,300

- Dư nợ margin tại thời điểm cuối Q3 đạt 56,400 tỷ,
tăng 6% so với cuối Q2.
- Bộ TC: tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 20202022 ~6.8%, nợ công 2022 giảm về 52.7% GDP.
- Từ đầu năm, đã có 7,509 lượt góp vốn, mua cp của
NĐTNN, giá trị 10.81 tỷ USD, tăng 70.5% cùng kỳ.
- EU nhất trí gia hạn Brexit 3 tháng đến 31/1/2020.
- Mỹ cân nhắc dỡ bỏ thuế quan 34 tỷ USD hàng TQ.
- Hồng Kông đã bước vào giai đoạn suy thoái khi
GDP Q3 tiếp tục tăng trưởng âm.
- VHM: LNST Q3 đạt 5,470 tỷ, tăng 42% cùng kỳ;
GAS: DT, LNST 10T đạt 64,576 và 9,609 tỷ, hoàn
thành KH năm; PVC: LNST Q3 đạt 5.5 tỷ, cùng kỳ
lỗ; HVG: Q4 niên độ 18-19 lỗ 84 tỷ; VGC: LNST Q3
đạt 168 tỷ, tăng 23% cùng kỳ; VSC: LNST Q3 đạt
78 tỷ, giảm 7% cùng kỳ.

Nhận định Thị trường - Khuyến nghị
- VN-Index giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu tuần -0.09 điểm về 996.48 điểm. Thanh khoản đạt 145
triệu cổ phiếu, duy trì ở ngưỡng khá trong thời gian gần đây. Khối ngoại quay lại mua ròng nhẹ hơn 14
tỷ, các mã được mua vào nhiều nhẩt gồm ROS, PTB và HPG.
- Thị trường mở cửa khá thuận lợi sau khi đón nhận những thông tin tích cực về việc thương chiến Mỹ Trung đang có những tín hiệu được cải thiện, cũng như nhận được sự hỗ trợ từ việc TTCK Châu Á cùng
đồng loạt tăng trở lại, chỉ số VN-Index đã có những thời điểm tiến sát mốc kháng cự tâm lý 1,000 điểm,
tuy vậy một lần nữa áp lực bán gia tăng mạnh từ sau 14h khiến chỉ số đảo chiều giảm điểm. Đa số các
cổ phiếu Bluechips thuộc nhóm VN30 tiếp tục biến động trong biên độ hẹp, đan xen các phiên tăng giảm.
Với việc chưa thể vượt qua mốc kháng cự mạnh, trạng thái đi ngang trong dải hẹp 980-1,000 của thị
trường hiện vẫn tiếp tục duy trì.
- Nhà đầu tư lướt sóng cân nhắc bán ra chốt lời một phần cho vị thế ngắn hạn khi thị trường tiệm cần vùng
kháng cự mạnh tại 1000 điểm. Có thể chờ đợi giải ngân mua lại khi chỉ số về vùng 980 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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